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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของการวิจัย
กระแสสังคมโลกปัจจุบัน ก่อให้เกิดวิสาหกิจไร้พรมแดน (Global enterprise) เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายประการ ทั้งการกระจายงานในระดับโลก (Global distribution of jobs) รูปแบบ
งานใหม่ การผลิตและการบริการใหม่ที่หลากหลายขึ้น (Institute For The Future, 2004) มีตลาด
การค้าขนาดใหญ่ขึ้น การค้าเสรีและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น รวมทั้งการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่อาศัยความสามารถของสมาชิกในสังคมในการมองเห็ นโอกาสและจัดการกับโอกาสนั้น อัน
นาไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างผลกาไรให้เกิดขึ้น
สมาชิ ก ในสั ง คมที่ มี ค วามสามารถในการมองเห็ น โอกาสและจั ด การกั บ โอกาสนั้ น คื อ
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ผู้ประกอบการเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ทรัพยากรทางการ
ผลิตที่มีอยู่ในสังคม ได้แก่ แรงงาน ทุนและที่ดินให้เกิดคุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการเงิน
และด้านเศรษฐกิจต่อสังคมและต่อสาธารณชน (World Economic Forum, 2011; Harper, 2003;
Kirzner, 1997) ผู้ประกอบการสร้างงาน นาไปสู่การเจริญเติบโตของธุรกิจ และเศรษฐกิจ (Acs et al.
2015; Gartner, 1989; Lucas, 1988; Romer, 1990; Van der Kuip & Verheul, 2003b) และ
สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศ เพื่อช่วยให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Kelly, 1996; Romer, 1993)
ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศให้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง
(Harper, 2003; Kuratko & Hodgetts, 2001)
ผู้ประกอบการมีบทบาทสาคัญทีช่ ่วยให้ประเทศฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปและ
อย่างมีกลยุทธ์ ดังเช่นปี พ.ศ. 2552 เมื่อครั้งเศรษฐกิจโลกตกต่า ประเทศไทยรับมือกับเหตุการณ์นั้น
ด้วยการลดการนาเข้าสินค้าทุนจากต่างประเทศ ผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนเติบโตขึ้น ส่งผลให้จานวน
ผู้ประกอบการรายย่อยและขนาดกลางเพิ่มสูงขึ้น ผู้ประกอบการช่วยสร้างรายได้เข้า ประเทศด้วยการ
ผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าในประเทศและการส่งออก (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557; ปฏิมา
จีระแพทย์, 2557) แต่จากดัชนีการเพิ่มผลิตภาพของประเทศด้วยผู้ประกอบการ GEDI (Global
Entrepreneurship and Development Index) ในปี พ.ศ. 2557 ที่จัดอันดับประเทศไทยอยู่ที่ 64
จาก 120 ประเทศทั่วโลก และจัดอยู่ในควอไทล์ที่สามจากทั้งหมดห้าควอไทล์ โดยมีออสเตรเลีย (อยู่
อันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกา) ไต้หวัน และสิงคโปร์ที่ติดอยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก (Acs et al.,
2015) แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังขาดการให้ความสาคัญกับผู้ประกอบการ หรือกับการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ
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ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ส ร้างงาน เจ้าของกิจการ ผู้ที่สามารถเปลี่ยนความคิดเป็นการ
กระทา สร้างนวัตกรรม มองเห็นโอกาสในขณะที่ผู้อื่นมองไม่เห็น กล้าตัดสินใจและกล้ารับความเสี่ยง
ผู้ประกอบการมี 4 ประเภท ได้แก่ ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการทางสังคม
ผู้ประกอบการภายในองค์การ และผู้ประกอบการนโยบาย (Zhao, 2012) ผู้ประกอบการทางานอย่าง
มีวัตถุประสงค์ วางแผนอย่างระมัดระวัง มองโลกในแง่ดีและสร้างสรรค์ แปลงความคิดให้เป็นสินค้า
บริการ หรือตลาดใหม่ สร้างนวัตกรรม (Sarasvathy, Dew, Velamuri, & Venkataraman, 2003)
และผู้ประกอบการมีพลังเพื่อขับเคลื่อนตนเองไปสู่ความสาเร็จ กล้าเสี่ยง กล้าเผชิญ และตัดสินใจบน
ความไม่แน่นอน มีอิสระสูง ริเริ่ม และสร้างสรรค์ สิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะในคนที่งานปัจจุบันและ
งานในอนาคตต้องการ (Brent et al., 1998; Gibb & Cotton, 1998)
คุ ณ ลั ก ษณะที่ มี ใ นผู้ ป ระกอบการเป็ น มาตรฐานท าให้ เ กิ ด ความแตกต่ า งจากผู้ ที่ ไ ม่ ใ ช่
ผู้ประกอบการ (Kuratko & Hodgetts, 2001) คุณลักษณะเหล่านี้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
และขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Koh, 1996) คุณลักษณะผู้ประกอบการมีความสาคัญมากขึ้น
ต่ อ สั ง คมปั จ จุ บั น (Gavron, 1998) คุ ณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเป็ น
ผู้ประกอบการซึ่งส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการและท้ายที่สุดมีความต้องการเป็น
ผู้ประกอบการ (Lüthje & Franke, 2003) นักวิชาการหลายท่านเชื่อว่าคุณลักษณะผู้ประกอบการ
ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ได้ติดตัวมาแต่กาเนิด (Kuratko & Hodgetts, 2001; Thornberry, 2006) แต่สามารถ
ฝึกฝนและสอนได้ตั้งแต่เด็ก การศึกษาจึงเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการ
(Cheung, 2008; World Economic Forum, 2011; Mohan-Neill, 2001; Rasheed & Rasheed,
2003; Vaidya, 2014; Volery, Oser, Müller, Näpflin, & Del Rey, 2014)
การพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการด้วยการศึกษาในสถานศึกษาด้วยหลักสูตรที่ออกแบบ
มาเฉพาะเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship
education) ให้โอกาสผู้เรียนมีความรู้ ประสบการณ์ และฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Schwarz,
Wdowiak, Almer-Jarz, & Breitenecker, 2009) และมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ
มากกว่าสอนให้มีทักษะในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ (Vaidya, 2014) แต่นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่า
คุ ณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการมิ ไ ด้ พั ฒ นาได้ ด้ ว ยการศึ ก ษาเพี ย งอย่ า งเดี ย ว หากแต่ พั ฒ นาได้ ด้ ว ย
กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning process) ในสถานประกอบการจริง (Van der Kuip
& Verheul, 2003b) เพราะคุณลักษณะผู้ประกอบการมีความเป็นเอกลักษณ์และเป็ นกระบวนการ
สร้ างความตระหนักรู้ การประยุ กต์ ใช้ ความรู้ และการปฏิสั มพันธ์ กับผู้อื่น นาไปสู่การปรับเปลี่ ยน
ประสบการณ์และความรู้ (Harrison & Leitch, 2005) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ (von Graevenitz, Harhoff, & Weber, 2010) ดังนั้น การพัฒนา
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คุ ณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการต้ อ งอาศั ย ทั้ ง การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาและการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง ใน
สถานศึกษาและในสถานประกอบการ
การศึกษาเป็นการเตรี ยมคนให้พร้อมเป็นผู้ประกอบการ นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ การพัฒนาเยาวชนด้วยการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรี ยนมีคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการนั้นเริ่มได้ตั้งแต่อาชีวศึกษา (Volery, Oser, Müller, Näpflin, & Del Rey, 2014)
และการอาชีวศึกษา (Vocational education) เป็นการศึกษาขั้นเริ่มแรกในการเตรียมเยาวชนให้
พร้อมก้าวสู่โลกแห่งอาชีพ โดยมีสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทาหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ
การจัดการศึกษาด้านวิช าชีพที่สอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เพื่ อ ให้ ค นมี ทั ก ษะในการประกอบอาชี พ การเป็ น
ผู้ประกอบการถือว่าเป็นการประกอบอาชีพ เป็นการใช้ความรู้และทักษะเพื่อสร้างงาน และจ้างงาน
ตนเอง (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551, 2552; สานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545)
ความในมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2551 กาหนดให้มีการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและมีสมรรถนะเพียงพอต่อการประกอบอาชีพทั้งเป็นผู้ปฏิบัติหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อาชีว ศึกษา พ.ศ. 2552 – 2561 ยังคงให้ ความส าคัญกับการผลิ ตแรงงานให้ ส อดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2552)
ประเทศไทยริเริ่มการสร้างผู้ประกอบการในการอาชีวศึกษาอย่างจริงจัง ในปี พ.ศ. 2547 เมื่อ
ครั้ ง นายวีร ะศักดิ์ วงษ์ส มบั ติ ดารงตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีการปฏิรูปการอาชีวศึกษา และในปี พ.ศ. 2549 กาหนด
นโยบายผลักดันการสร้างผู้ประกอบการ ชื่อว่า “โครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ ” หรือ
“RRR Awards” เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและจิตสานึกในเชิงธุรกิจให้แก่นักศึกษา
อาชีว ศึกษา เตรี ยมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการใหม่และมีแผนธุรกิจเป็นแนวทางในการ
ดาเนินธุรกิจจริงหลังสาเร็จการศึกษา (วีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ, 2550) โครงการนี้พลิกโฉมการเรียนการ
สอน ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนา
รายวิชา บรรจุในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (เจิดฤดี ชินเวโรจน์ , 2559; ศรีวิการ์
เมฆธวัชชัยกุล, 2550; สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2546) การผลักดันนโยบายดังกล่าว
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาความรู้ ทักษะและศักยภาพหากแต่ยังขาดการให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาที่จะส่งผลให้นักศึกษาต้องการเป็นผู้ประกอบการ
ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการยังคงมีโยบายสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนที่จบการศึกษาแล้วใน
ทุกระดับมีงานรองรับ มีงานทาเพื่อสร้างตนเอง สร้างครอบครัว สร้างประเทศ (ณรงค์ พิพัฒนาศัย ,
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2558) สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเพื่อ เตรียมกาลังคนรับมือกับอนาคต ให้ประเทศ
แข่งขันได้ในกลุ่มประเทศอาเซียน ในภูมิภาค และในระดับโลก (ประยุทธ์ จันทร์โอชา, 2559) หากแต่
มีปัญหาของการอาชีวศึกษาอยู่หลายประเด็น ที่ชะลอการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านั้น ได้แก่ การที่
เยาวชนไม่นิยมเรียนสายอาชีพ เห็นได้จากการเลือกเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
เพียงร้อยละ 15 เท่านั้น จากจานวนผู้เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด ต่ากว่าเป้าหมาย
ของประเทศที่กาหนดให้มีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อผู้เรียนสามัญศึกษาอยู่ที่ร้อยละ 60:40 หรือ
ปัญหาค่านิยมในการเลือกเรียนต่อในระดับปริญญาตรีเพื่อให้ได้เงินเดือนที่สูงขึ้นของผู้จบการศึกษา
สายอาชีพที่มากถึงร้อยละ 75 (ลือชัย แก้วสุข, 2554; สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)
หรื อ ปั ญ หาของการที่ ผู้ เรี ย นจบอาชี ว ศึ ก ษาไม่ส ามารถนาความรู้ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษามาใช้ ในการ
ประกอบอาชีพได้อย่างที่ควรจะเป็น (สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศไทย, 2554) หรือปัญหาการ
ประชาสัมพันธ์ทางเลือกอาชีพในการเป็นผู้ประกอบการยังไม่กว้างขวางสาหรับเยาวชนที่ไม่ต้องการ
เป็นลูกจ้างแรงงาน สถานศึกษามุ่งสอนให้เยาวชนรู้เพียงว่าการประกอบอาชีพนั้นมีแค่การเป็นลูกจ้าง
แรงงานเท่านั้น (สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2555)
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้ประกอบการมี ความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทาให้
บุคคลมีคุณลั กษณะที่แตกต่างจากผู้ ที่ไม่ใช่ ผู้ประกอบการและคุณลักษณะผู้ประกอบการส่งผลให้
เยาวชนต้องการเป็นผู้ประกอบการ ถึงแม้ไม่ประกอบอาชีพอิสระ ยัง เป็นสิ่งที่ช่วยให้คนรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตและต้องการสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าให้กับสังคม ทาให้เยาวชนเป็นผู้ประกอบการ
สังคม เป็น ผู้ ป ระกอบการภายในองค์การ เป็นผู้ ประกอบการนโยบายได้ ที่ส าคัญคือ คุณลั กษณะ
ผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่สร้างได้ด้วยการอาชีวศึกษา นโยบายของรัฐกาหนดให้การอาชีวศึกษาผลิตและ
พัฒนาคนให้มีสมรรถนะเพียงพอต่อการประกอบอาชีพทั้งเป็นลูกจ้างแรงงานและประกอบอาชีพอิสระ
สอศ. กาหนดนโยบายในการพัฒนาผู้ประกอบการที่ดาเนินงานมากว่า 10 ปีแต่ยังพบปัญหาว่า
เยาวชนไม่ตระหนักว่าการประกอบการเป็นอาชีพ เยาวชนนิยมเรียนต่อในระดับสูงเพื่อได้เงินเดือนที่
สูงขึ้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมการอาชีวศึกษาเพื่อ พัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการ
ของนักศึกษา โดยเน้นที่การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพราะการบริหารวิชาการทาให้
เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มปี ระสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นกับผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547) ประกอบด้วย
การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา การจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผล การบริหารวิชาการที่มีประสิทธิภาพจะต้องทาอย่างเป็นเชิงรุกหรืออย่าง
มีกลยุทธ์ เพราะกลยุทธ์เป็นกระบวนการเชิงรุกในการดาเนินงานที่จะนาพาวิทยาลัยอาชีวศึกษาให้
บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจที่วางไว้ร่วมกันได้ (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, 2552; สวัสดิ์ เพชรโชติวงศ์,
2549; สุกัญญา แช่มช้อย, 2552; สุดใจ วันอุดมเดชาชัย, 2556; Certo, Peter, & Ottensmeyer,
1991; Henderson, 1989; Wright & McMahan, 1992)
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1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา แนวคิดการพัฒนา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา และคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
2. เพื่อศึกษาสภาพปั จ จุ บันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริห ารวิช าการของวิทยาลั ย
อาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลั ยอาชีว ศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
1.3 คาถามการวิจัย
1. กรอบแนวคิดการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา แนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา และคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาเป็นอย่างไร
2. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาเป็นอย่างไร
3. กลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษาควรเป็นอย่างไร
1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ทีด่ าเนินการโดยรัฐ ให้การศึกษาอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 ทั้ง 9 ประเภทวิชา รวมทั้งสิ้น 428 แห่งทั่วประเทศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา หมายถึง สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัด สอศ. ที่ดาเนินการโดยรัฐ 428
แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็น 10 ประเภทของวิทยาลัย ได้แก่ 1) วิทยาลัยเทคนิค 2) วิทยาลัยการอาชีพ
3) วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว และวิทยาลัยพาณิชยการ 4) วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
5) วิทยาลัยสารพัดช่าง 6) วิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยการอาชีวศึกษา 7) วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจั ด การ และวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเทคโนโลยี ฐ านวิ ท ยาศาสตร์ 8) วิ ท ยาลั ย เกษตรและ
เทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง 9) กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง และวิทยาลัยเสริมทักษะ
ภิกษุสามเณร วิทยาลัยโฆษะมังคลาราม และ 10) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ ที่
เปิ ดสอนหลั กสู ตรประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชีพ พุ ทธศัก ราช 2556 ต่ อไปนี้ จะเรี ยกว่า “วิท ยาลั ย
อาชีวศึกษา”
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1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่นามาพิจารณาในงานวิจัยนี้ แบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ 1. การบริหารวิชาการ 2. แนวคิด
การพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา และ 3. คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
1. การบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
1.1. การพัฒนาหลักสูตร
1.2. การจัดการเรียนการสอน
1.3. การประเมินผล
2. แนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติ 3 ระยะทีต่ ่อเนื่อง และวิธีการเรียนการสอนในแต่ละระยะ 6 วิธี
ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ
ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์
วิธีการเรียนการสอนในแต่ละระยะ 6 วิธี ประกอบด้วย
1. การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
2. ครูเป็นผู้เอื้ออานวยและผู้สอนงาน (โค้ช)
3. ผู้ประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วม
4. นักศึกษาเป็นผู้นาการเรียนรู้
5. การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน
6. การสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย
3. คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ประกอบด้วย 4 ประการ ดังนี้
3.1 เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
3.2 มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3.3 มีทักษะเชิงประกอบการ
3.4 มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยนี้อยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม
พ.ศ. 2559 ซึ่งตรงกับภาคต้น ของปีการศึกษา 2559 ส าหรับ วิทยาลั ยอาชีว ศึกษาในสั งกัด สอศ.
ทั่วประเทศ
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1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิ ด ที่ ส าคั ญ ของงานวิ จั ย ในการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารวิ ช าการของวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา แสดงได้ดังนี้
1.5.1 การบริหารวิชาการ
การบริหารวิชาการสังเคราะห์ได้จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาเป็นกรอบ
แนวคิ ด การบริ ห ารวิ ช าการตามแนวคิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการ ของนั ก ศึ ก ษา
ประกอบด้วย 1. การพัฒนาหลักสูตร 2. การจัดการเรียนการสอน และ 3. การประเมินผล
1.5.2 แนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
แนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาปรับปรุงจากกรอบการศึกษาตลอด
ชีวิตเพื่อการเป็นผู้ประกอบการของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กาหนดมาตรฐานเนื้อหาแห่งชาติสาหรับ
การศึกษาเพื่อผู้ประกอบการ (The Consortium for Entrepreneurship Education, 2004) เป็น
หลักการจัดการศึกษาและฝึกปฏิบัติ มี 3 ระยะที่ต่อเนื่อง ดังนี้ ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน ระยะที่ 2
ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ และระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะอย่าง
สร้างสรรค์ พร้อมวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย 6 วิธีในแต่ละระยะ ประกอบด้วย 1. การเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ 2. ครูเป็นผู้เอื้ออานวยและผู้สอนงาน (โค้ช) 3. ผู้ประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วม 4.
นักศึกษาเป็นผู้นาการเรียนรู้ 5. การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน และ 6. การสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย
1.5.3 คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
องค์ประกอบของคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาสังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง ประกอบด้วย 4 ประการ ดังนี้ 1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ 2. มีทักษะวิชาการ
พื้นฐาน 3. มีทักษะเชิงประกอบการ และ 4. มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

8
การบริหารวิชาการ
1) การพัฒนาหลักสูตร ให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
2) การจัดการเรียนการสอน 3 ระยะที่ต่อเนื่อง ตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
3) การประเมินผล จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
แนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการ
ของนักศึกษา
1. หลักการจัดการศึกษาและฝึกปฏิบัติ
1.1. ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
1.1.1. มองเห็นโอกาสสาหรับอาชีพการ
เป็นผู้ประกอบการ
1.1.2. มีทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็น
1.1.3. เข้าใจเศรษฐกิจตลาดเสรี
1.2. ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักใน
สมรรถนะผู้ประกอบการ
1.2.1. มีทักษะเชิงประกอบการ
1.2.2. เข้าใจปัญหาของนายจ้าง
1.3. ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะ
อย่างสร้างสรรค์
1.3.1. มีความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการ
1.3.2. สร้างแผนธุรกิจจากความคิดตน
1.3.3. ประยุกต์ทักษะในการปฏิบัติ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ด้วยวิธีการสอน 6 วิธี ในแต่ละระยะ
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
ครูเป็นผู้เอื้ออานวยและผู้สอนงาน (โค้ช)
ผู้ประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วม
นักศึกษาเป็นผู้นาการเรียนรู้
การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน
การสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย

คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา

1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.1. มองเห็นโอกาสในการสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าต่อสังคม
1.2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่า
1.3. คิดสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าจากไม่มี (nothing) ได้
1.4. ต้องการพัฒนาทักษะเพื่อใช้ทักษะนั้นสร้างสิ่งที่เป็น
คุณค่า
1.5. ตระหนักว่าการเป็นผู้ประกอบการเป็นอาชีพ
2. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
2.1. ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.2. ด้านศิลปศาสตร์
3. มีทักษะเชิงประกอบการ
3.1. ทักษะพื้นฐานทางวิชาเศรษฐศาสตร์
3.2. ทักษะพื้นฐานทางวิชาธุรกิจต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ
3.3. ทักษะพัฒนากลยุทธ์ที่จาเป็นในการสร้าง และทาให้
ธุรกิจเติบโต
3.4. เข้าใจว่าโอกาสการเป็นผู้ประกอบการมีอยู่ในทุก
อุตสาหกรรม และในภาครัฐ
3.5. บริหารจัดการธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย มีจริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
4.1. มีความคิด และประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของ
ความคิดนั้น
4.2. เขียนและนาเสนอแผนธุรกิจจากความคิดนั้น
4.3. ระบุและหาทรัพยากรที่จาเป็นในการเริ่มธุรกิจได้
4.4. เริ่มและทาธุรกิจ ในวิทยาลัย
4.5. ปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง

กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ และประเมินกลยุทธ์

กลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา

แผนภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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การจัดการเรียนการสอน

การพัฒนาหลักสูตร มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการ
ของนักศึกษา

คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา

หลักการจัดการศึกษาและฝึกปฏิบัติ
ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
1.1. มองเห็นโอกาสสาหรับอาชีพการ
เป็นผู้ประกอบการ
1.2. มีทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็น
สาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
1.3. เข้าใจเศรษฐกิจตลาดเสรี

ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักในสมรรถนะ
ผู้ประกอบการ
2.1 มีทักษะเชิงประกอบการ
2.2 เข้าใจปัญหาของนายจ้าง

ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์
3.1 มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
3.2 สร้างแผนธุรกิจจากความคิดตน
3.3 ประยุกต์ทักษะในการปฏิบัติ

1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.1. มองเห็นโอกาสในการสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่า
1.2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่า
1.3. คิดสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าจากไม่มี (nothing) ได้
1.4. ต้องการพัฒนาทักษะเพื่อใช้สร้างสิ่งที่เป็นคุณค่า
1.5. ตระหนักว่าการเป็นผูป้ ระกอบการเป็นอาชีพ
2. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
2.1. ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.2. ด้านศิลปศาสตร์
3. มีทักษะเชิงประกอบการ
3.1. ทักษะพื้นฐานทางวิชาเศรษฐศาสตร์
3.2. ทักษะพื้นฐานทางวิชาธุรกิจต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ
3.3. ทักษะพัฒนากลยุทธ์ที่จาเป็นในการสร้าง และทา
ให้ธุรกิจเติบโต
3.4. เข้าใจว่าโอกาสประกอบการมีในทุกอุตสาหกรรม
3.5. บริหารจัดการธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย มีจริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
4.1. มีความคิด (idea) และประเมินความเป็นไปได้ทาง
ธุรกิจของความคิดนั้น
4.2. เขียนและนาเสนอแผนธุรกิจจากความคิดนั้น
4.3. ระบุและหาทรัพยากรที่จาเป็นในการเริ่มธุรกิจได้
4.4. เริ่มและทาธุรกิจ ในวิทยาลัย
4.5. ปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง

แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการศึกษาและฝึกปฏิบัติกับคุณลักษณะผู้ประกอบการ
ของนักศึกษา
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1.6 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
การบริหารวิชาการ หมายถึง กระบวนการจัดการศึกษาและฝึกอบรมที่มีองค์ประกอบ 3 ด้าน
ได้ แ ก่ 1. การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร 2. การจั ด การเรี ย นการสอน 3. การประเมิ น ผล ในการพั ฒ นา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาที่ดาเนินการโดยรัฐ
การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การออกแบบหลักสูตรที่มี จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา
การจัดการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา มีหลักการจัดการศึกษาและฝึกปฏิบัติเป็นระยะที่
ต่อเนื่อง 3 ระยะด้วยวิธีการเรียนการสอน 6 วิธีในแต่ละระยะ
การประเมินผล หมายถึง การประเมินจุดมุ่งหมายหลักสูตรและการประเมินการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
การพัฒ นาคุณ ลักษณะผู้ประกอบการของนัก ศึกษา หมายถึง การส่ ง เสริม ให้ นัก ศึกษามี
คุณลักษณะผู้ประกอบการ ด้วยหลักการจัดการศึกษาและฝึกปฏิบัติจัดเป็นระยะที่ ต่อเนื่อง พร้อม
วิธีการจัดการเรียนการสอน 6 วิธีในแต่ละระยะ
หลัก การจั ด การศึก ษาและฝึ กปฏิบั ติ หมายถึง การจั ดการเรี ยนการสอน จั ดเป็น ระยะที่
ต่อเนื่องกัน เริ่มจากระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน เป็นระยะเริ่มต้น ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักใน
สมรรถนะผู้ประกอบการ ถึงระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์ เป็นระยะสุดท้าย
ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในระยะเริ่มต้นที่ให้นักศึกษามี
ทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ เกิดความเข้าใจพื้นฐานของเศรษฐกิจ
ประเทศและระบบเศรษฐกิจตลาดเสรี มองเห็นโอกาสสาหรับการประกอบการเป็นอาชีพในเศรษฐกิจ
ตลาดเสรี
ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
ให้นักศึกษามีสมรรถนะผู้ประกอบการเริ่มต้นที่สอนกันได้ ในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หรือเป็น
ส่วนหนึ่งของรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ และนักศึกษาเข้าใจปัญหาต่าง ๆ
จากมุมมองของเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมหรือผู้ประกอบการ
ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษาได้ เรีย นรู้ สมรรถนะต่าง ๆ ในการเป็นผู้ ประกอบการรวมถึงการเริ่มและดาเนินธุรกิจ ให้
นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้ ทักษะที่สั่งสมจากการศึกษาและฝึกปฏิบัติ ในระยะพื้นฐานและระยะการ
ตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ สร้างแผนธุรกิจ จากความคิดของตนได้ เริ่มและทาธุรกิจใน
วิทยาลัย
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วิธีการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การดาเนินการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่รวมผู้สอน ผู้เรียน
ผู้ประกอบการในชุมชน หลักการเรียนรู้ และวิธีสอนที่ ทาให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา 6 วิธี ได้แก่ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ครูเป็นผู้เอื้ออานวย
และผู้สอนงาน (โค้ช) ผู้ประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วม นักศึกษาเป็นผู้นาการเรียนรู้ การสอนแบบ
ปัญหาเป็นฐาน และการสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย
การเรี ย นรู้ เ ชิ ง ประสบการณ์ หมายถึ ง การที่ นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคนได้ ป ระกอบการจริ ง ได้ มี
ประสบการณ์ของตนเองเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางอารมณ์ในกระบวนการเรียนรู้
ครูเป็นผู้เอื้ออานวยและผู้สอนงาน (โค้ช) หมายถึง การทาให้นักศึกษามีกระบวนการค้นพบ
คาตอบด้ ว ยตนเอง และน าไปสู่ แ นวทางแก้ปั ญหา การช่ ว ยให้ นั กศึ กษาเลื อ กแนวทางของตนได้
การช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดและความสาเร็จของตน
ผู้ป ระกอบการในชุ ม ชนมีส่ ว นร่ ว ม หมายถึง การที่ ผู้ ประกอบการในชุม ชนเป็ นวิ ท ยากร
บรรยาย พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา และต้นแบบ (Role model) ให้กับนักศึกษาในวิทยาลัยหรือในสถาน
ประกอบการจริง
นักศึกษาเป็นผู้นาการเรียนรู้ หมายถึง นักศึกษาเป็นผู้ดาเนินการในการเรียนการสอนด้วย
ตนเอง เช่น การวางแผน การสร้าง การบริหารจัดการธุรกิจ การจัดทัศ นศึกษา การทาแบบฝึกหัดการ
เจรจาต่อรองและกิจกรรมกลุ่มแก้ปัญหา การรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง และจัดการเรียนรู้แบบ
การเสาะหาเป็นฐานด้วยตนเอง
การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน หมายถึง วิธีการสร้างให้นักศึกษามีทักษะเพื่อเป็นนักแก้ปัญหาที่
ดี มีโอกาสได้แก้ปั ญหาทั้งที่ง่ายและยากคือมีทั้งที่ปัญหามีคาตอบชัดเจนและปัญหาที่ไม่มีคาตอบ
ชัดเจน
การสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย หมายถึง วิธีการถ่ายทอดเนื้อหา ประสบการณ์ที่ต้องใช้หนังสือ
มีคอร์สต่าง ๆ การสัมมนา การวิจัย การเรียนเป็นกลุ่ม การสวมบทบาท การมีวิทยากรมาบรรยาย
การมีพี่เลี้ยง การมีที่ปรึกษา การมีต้นแบบ การทัศนศึกษา การอบรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ
เพื่อเอื้ออานวยกระบวนการเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้ขั้นสูง
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา หมายถึง การเป็นนักคิดเชิงประกอบการ มีทักษะ
วิชาการพื้นฐาน มีทักษะเชิงประกอบการ และมีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการของผู้ที่เข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ในสถานศึกษาสังกัด สอศ. หลังจากจบ
หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
เป็นนักคิดเชิงประกอบการ (Entrepreneurial thinkers) หมายถึง เป็นผู้ที่มองเห็นโอกาสใน
การสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่า มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่า คิดสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าจากที่ไม่
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เคยมีมาก่อนได้ ต้องการพัฒนาทักษะเพื่อใช้ทักษะนั้นสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่า และตระหนักว่าการ
ประกอบการเป็นอาชีพ
มีทักษะวิชาการพื้นฐาน (Basic academic skills) หมายถึง มีความรู้ ประสบการณ์จากการ
ฝึกฝนที่จาเป็นพื้นฐานในการประกอบการ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอื่น ๆ และ
ด้านศิลปศาสตร์ เช่นภาษา การสื่อสาร ทักษะดิจิตัล ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ
มีทักษะเชิงประกอบการ (Entrepreneurial skills) หมายถึง มีความรู้ ประสบการณ์จากการ
ฝึกฝนพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงเข้าใจเรื่องความเสี่ยงกับผลตอบแทน เช่นการออม ดอกเบี้ย
อุปสงค์/อุปทาน พื้นฐานทางธุรกิจที่มีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ เช่นการตลาด การเงิน การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การสร้างกลยุทธ์ที่จาเป็นในการสร้างและทาให้ ธุรกิจเติบโต ได้ลงมือเริ่มและดาเนิน
ธุร กิจ หลั ง จากประมาณการความเสี่ ยงและวิเคราะห์ ท างเศรษฐศาสตร์มาอย่างดีแล้ ว ได้ รั บการ
แนะแนวอาชีพว่าโอกาสในการประกอบการนั้นมีอยู่ในทุกภาคอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานรัฐบาล และ
หน่วยงาน/องค์การไม่แสวงหากาไร และได้บริหารจัดการธุ รกิจอย่างถูกกฎหมาย มีจริยธรรม และ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ (Ready skills) หมายถึง มีความคิดและประเมิน
ความเป็นไปได้ทางธุรกิจของความคิดนั้น เขียนและนาเสนอแผนธุรกิจ จากความคิดนั้น ระบุและหา
ทรัพยากรที่จาเป็นในการเริ่มธุรกิจได้ เริ่มและดาเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจที่ตนสนใจและต้องการลงทุน
ด้วยตนเองได้ในขอบเขตที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่วิทยาลัยจัดไว้ให้ และปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจริงทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน องค์การหรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหากาไร
การเป็นผู้ประกอบการ หมายถึง การที่บุคคลเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม การที่บุคคลสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ การที่บุคคลเติบโตและการเปลี่ยนแปลงความคิดเป็นสิ่งประดิษฐ์ได้
ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้สร้างงาน เจ้าของกิจการ ผู้ที่สามารถเปลี่ยนความคิดเป็นการกระทา
สร้างนวัตกรรม มองเห็นโอกาสในขณะที่ผู้อื่นมองไม่เห็น กล้าตัดสินใจและกล้ารับความเสี่ยง มีทั้ง
ผู้ประกอบการที่มุ่งแสวงหากาไรในการประกอบการ และผู้ประกอบการที่มุ่งสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าใน
ขณะที่ ส ร้ า งรายได้ ประกอบด้ ว ย ผู้ ป ระกอบการที่ เ ป็ น เจ้ า ของกิ จ การ ผู้ ป ระกอบการสั ง คม
ผู้ประกอบการภายในองค์การ และผู้ประกอบการนโยบาย
สภาพปั จ จุ บั น หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ก ารในปั จ จุ บั น ของการบริ ห ารวิ ช าการของวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
สภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง การปฏิบัติการที่ควรจะเป็นของการบริหารวิชาการของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
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สภาพแวดล้ อ มภายนอก หมายถึ ง การเมื อ งและนโยบายด้ า นการศึ ก ษาของรั ฐ สภาพ
เศรษฐกิ จ สภาวะทางสั งคม และความก้า วหน้ าทางเทคโนโลยีที่ เอื้อ ต่อ การบริห ารวิ ช าการของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาในการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
กลยุทธ์การบริหารวิชาการ หมายถึง แนวทางเชิงรุกในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการ
ของนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษา หมายถึง สถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ดาเนินการโดยรัฐ รวมทั้งสิ้น 428 แห่งทั่วประเทศ
นักศึกษา หมายถึง นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (ปวช.) ใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
1.7 วิธีดาเนินการวิจัย (โดยย่อ)
งานวิจัยนี้มีระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed methods research) ที่ออกแบบเป็น
Explanatory sequential design (Creswell & Plano Clark, 2011) เริ่มด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
แล้วจึงทาวิจัยเชิงคุณภาพเป็นลาดับต่อไปในงานวิจัยเดียว เริ่มจากการพัฒนาเครื่องมือวิจัยสาหรับ
การวิจัยเชิงปริมาณจากกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการบริหารวิชาการของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา วิเคราะห์ผลข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า ดัชนีความต้องการจาเป็น (Priority Needs Index แบบปรับปรุง ,
PNImodified) นาผลการวิเคราะห์ ทางสถิติมาพัฒ นาเป็นกลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลั ย
อาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ฉบับร่าง ทาการประเมิน
ความเป็ น ไปได้ และความเหมาะสมตามหลั ก เกณฑ์ก ารพิจ ารณากลยุท ธ์ที่ ดีข องสถานศึก ษาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นจึงปรับปรุงเป็นกลยุทธ์ ฉบับสมบูรณ์ มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. สังเคราะห์กรอบแนวคิดงานวิจัยการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิด
การพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
2. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
3. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการ
4. จับคู่กลยุทธ์ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง) โดยผู้วิจัย
5. ประเมินกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง) โดยผู้ทรงคุณวุฒิรายบุคคล แล้วปรับปรุงเป็น
กลยุทธ์ ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง)
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6. ประเมินกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง) โดยการประชุมกลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วพัฒนา
เป็นกลยุทธ์ ฉบับสมบูรณ์
1.8 ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
ผลวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัด สอศ. ที่ต้องการผลิตนักศึกษาให้มี
คุณลักษณะผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ และ สอศ. ทั้งในด้านวิชาการ ด้านนโยบาย และด้านการ
ปฏิบัติ ดังนี้
1.8.1 ประโยชน์ด้านวิชาการ
นักวิช าการ นั กวิจั ย และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจัยไปศึกษาต่อยอดและพัฒ นา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ ป ระกอบการของนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา การจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยวิ ธี ใ หม่ ๆ ที่ เ หมาะสม
การประเมินผลรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมที่จะส่งผลต่อการสร้างนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการต่อไปได้
1.8.2 ประโยชน์ด้านนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถนาผลการวิจัยนี้ไปกาหนดนโยบายการ
จัดการอาชีวศึกษาเชิงรุกเพื่อพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะผู้ประกอบการให้สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ และให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมได้
1.8.3 ประโยชน์ด้านการปฏิบัติ
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัด สอศ. ที่ดาเนินการโดยรัฐ สามารถนากลยุทธ์การบริหาร
วิชาการตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไป
ใช้บริหารวิชาการอย่างเป็นเชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
ครูที่สอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการและวิชาที่เกี่ยวข้อง สามารถนาผลการวิจัยนี้ไปใช้เพื่อ
แสดงบทบาทของตนให้เหมาะสมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารวิชาการสู่ความสาเร็จ อีกทั้ง
พัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญในการสอนและเรียนรู้วิธีการสอนใหม่ ๆ และวิธีการสอนที่ห ลากหลาย
เหมาะสมกับการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะผู้ประกอบการ
ผู้ ป ระกอบการในชุ ม ชนที่ ต้ อ งการร่ ว มมื อ กั บ สถานศึ ก ษาให้ โ อกาสกั บ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการระหว่างการศึกษา และถ่ายทอดประสบกาณ์ของตนที่ป ระสบ
ความสาเร็จและล้มเหลวเพื่อเป็นบทเรียนประกอบการเรียนการสอน
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ศึ ก ษาการบริ ห ารวิช าการของวิ ท ยาลั ยอาชี ว ศึ ก ษาตามแนวคิด การพั ฒ นา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ในสังกัด สอศ. ทั่วประเทศที่บริหารจัดการโดยรัฐ เพื่อให้
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการดาเนินงานศึกษาวิจัยที่นาเสนอไว้ข้างต้น จึงมีการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
2.1 กระบวนการพัฒนากลยุทธ์
2.2 การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
2.3 แนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
2.4 คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.6 การวิจัยแบบผสมวิธี
2.1 กระบวนการพัฒนากลยุทธ์
กลยุทธ์ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า Strategies มีความหมายว่า ยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์
ซึ่งใช้กับ หลายระดับเช่น ระดับ กระทรวง ทบวง กรม หรือระดับองค์การ หรือระดับปฏิบัติการที่
เรียกว่าเป็นกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน
Apter (1955) นิยามความหมายของกลยุทธ์ว่าเป็นแนวทาง (Means) ทาให้บรรลุ
เป้าประสงค์ (Goals)
Mintzberg (2000) นิยามความหมายของกลยุทธ์ว่า เป็นรูปแบบการตัดสินใจที่มีเหตุผล
ชัดเจน และรวมหลายสิ่งอย่างเข้าไปด้วยกัน เป็นเสมือนแผนดาเนินงานที่จะนาพาให้องค์การบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ดังนี้
1. กลยุทธ์ คือ แผน เป็นกิจกรรมในการกาหนดทิศทาง หรือแผนการทางานในอนาคต
2. กลยุทธ์ คือ แบบแผน ด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องในแต่ละช่วงเวลา การ
วางแผนงานเพื่ออนาคตเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องคานึงถึงพัฒนาการขององค์การที่เป็นมาจากอดีต ผู้บริหาร
ที่กาหนดกลยุทธ์ควรคานึงถึงความสามารถของบุคลากรภายในองค์การในปัจจุบันด้วย
3. กลยุทธ์ คือ การกาหนดตาแหน่งที่ตั้ง เป็นการให้ความสาคัญกับตาแหน่งที่ตั้งขององค์การ
ในธุรกิจเพื่อให้สินค้าหรือบริการมีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม (Segment)
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4. กลยุทธ์ คือ มุมมอง เป็นการให้ความสาคัญของการพิจารณาสภาพที่แท้จริงในองค์การ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มุมมองจึงหมายถึงวิธีการดาเนินงานที่ต้องการให้คนในองค์การยึดถือ
ร่วมกัน
5. กลยุทธ์ คือ การเดินหมาก ในสถานการณ์ที่ต้องแข่งขัน สิ่งที่ทุกคนต้องการคือชัยชนะ
การวางกลยุทธ์จึงเป็นเสมือนการวางอุบายในการดาเนินงาน กลวิธีเพื่อเอาชนะคู่แข่งให้ได้
Henderson (1989) กล่าวว่า กลยุทธ์เป็นการค้นหาอย่างรอบคอบเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ
ที่นาไปสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ
ธงชัย สันติวงษ์ (2532) กล่าวว่า กลยุทธ์เป็นแผนงานที่มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกด้าน
ประสานทุกด้านเข้าด้วยกันที่ช่วยให้องค์การมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน กลยุทธ์ที่กาหนดขึ้นจะช่วย
ให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์
Certo et al. (1991) กล่าวว่า กลยุทธ์เป็นกระบวนการดาเนินงานที่นาพาองค์การไปสู่
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
Wright and McMahan (1992) กล่าวว่า กลยุทธ์เป็นแผนของผู้บริหารระดับสูงในการนาพา
องค์การไปสู่ผลลัพธ์โดยมีวิธีการดาเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์การ
Rosen (1995) กล่าวว่า กลยุทธ์ หมายถึง ขอบเขตและทิศทางระยะยาวเพื่อนาพาองค์การสู่
ความสาเร็จด้วยการจัดสรรทรัพยากรภายในเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ความต้องการของ
ลูกค้า และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พสุ เดชะรินทร์ (2546) กล่าวว่า กลยุทธ์เป็นแนวทางที่ทาให้องค์ประสบความสาเร็จ หรือ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน
สวัสดิ์ เพชรโชติวงศ์ (2549) กล่าวว่า กลยุทธ์ คือ เครื่องมือในการตัดสินใจเพื่อรู้ ว่าควรทา
อะไร อย่างไร และเมื่อไรให้เหมาะสมกับเวลา สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมที่องค์การกาลังเผชิญ
อยู่ กลยุทธ์ที่ดีต้องมีการกาหนดทิศทางที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียขององค์การพร้อมกับ
ภาวะคุกคามและโอกาสในการเลือกทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง และผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ภายนอกด้วย
สุกัญญา แช่มช้อย (2552) กล่าวว่า กลยุทธ์เป็นสิ่งช่วยชี้แนะแนวทางในการบริหารให้กับ
ผู้บ ริห ารทุกระดับ ผลั กดันให้การดาเนินงานตามแผนงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เพื่อให้
องค์การมีความได้เปรียบด้านการแข่งขัน อยู่รอด และเติบโตได้
สุดใจ วันอุ ดมเดชาชัย (2556) กล่าวว่า กลยุทธ์เป็นวิธีการดาเนินการขององค์การที่นา
องค์การให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ด้วยความแตกต่างจากคู่แข่ง และมีเอกลักษณ์ โดยสอดคล้อง
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กับความสามารถและความจากัดของทรัพยากรที่องค์การมีอยู่ตามการวิเคราะห์โอกาสและภาวะ
คุกคาม ความได้เปรียบที่องค์การมี
สรุปได้ว่า ความหมายของกลยุทธ์ คือกระบวนการในการดาเนินงานอย่างเป็นเชิงรุกที่จะ
นาพาองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจที่วางไว้
2.1.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT analysis)
Kotler and Murphy (1981) เสนอขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ไว้ 6 ขั้นตอน ได้แก่
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
2. การวิเคราะห์ทรัพยากรในการบริหาร
3. การตั้งเป้าประสงค์
4. การกาหนดกลยุทธ์
5. การออกแบบองค์การ
6. การออกแบบระบบเพื่อนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
Certo, Peter, and Ottensmeyer (1991) ได้เสนอการกาหนดและบริหารจัดการกลยุทธ์ไว้
5 ขั้นตอนคือ
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์โอกาส ภาวะคุกคามจากสภาพภายนอก
องค์การ และการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน
2. การกาหนดทิศทางขององค์การ ซึ่งมีภารกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์การ
3. การกาหนดกลยุทธ์ เป็นกระบวนการออกแบบ และเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุ
วัตถุป ระสงค์ขององค์การ เป็ นการวิเคราะห์ทางเลือกด้ว ยเทคนิคต่าง ๆ เช่นการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT analysis) เป็นต้น
4. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ เป็นการนากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบัติโดยอ้างอิงโครงสร้างองค์การ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
5. การควบคุมกลยุทธ์ เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ ประเมินผลลัพธ์ของ
กระบวนการ ประเมินผลลัพธ์การดาเนินงานขององค์การเป็นการควบคุมเชิงกลยุทธ์
มัลลิการ์ ต้นสอน (2545) แบ่งกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ออกเป็น 4
ขั้นตอนได้แก่
1. การวิเคราะห์สภาพภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกที่ประกอบด้วยจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และภาวะคุกคาม หรือเรียกว่า SWOT analysis
2. การกาหนดกลยุทธ์ เป็นการนาข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกมากาหนดทิศทาง แนวทางในการปฏิบัติขององค์การ
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3. การน ากลยุ ท ธ์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เป็ น ขั้ น ตอนส าคั ญ ของการบริ ห ารจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์
เนื่องจากเป็นการพิสูจน์และทาให้สมมติฐานเชิงกลยุทธ์เป็นความจริงโดยผู้รับผิดชอบจะนากลยุทธ์ที่
กาหนดขึ้นนั้นไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เป็นวิธีดาเนินการ
Fidler (2002) กล่าวว่า การกาหนดกลยุทธ์เป็นการพัฒนาทฤษฎีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้
องค์การทราบสภาพปัจจุบัน สาหรับตัดสินใจเลือกทิศทางที่ต้องการจะดาเนินกิจการไปในอนาคต
การวางแผนกลยุทธ์นั้นมีขั้นตอนที่สลับซับซ้อนเป็นกระบวนการทางานที่มีประโยชน์หลายประการ
เช่นเป็นกระบวนการที่มีความคิดรวบยอด มีการจัดทาเป็นขั้นตอนที่สมบูรณ์ เน้นแนวทางก้าวหน้า
และมีการสื่อสารสองทางระหว่างผู้ร่วมปฏิบัติงาน
วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ (2546) เสนอขั้นตอนการกาหนดกลยุทธ์ว่า เป็นการศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพองค์การในปัจจุบัน และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก กาหนด
ทิ ศ ทางขององค์ ก ารที่ จ ะด าเนิ น ไปในอนาคตประกอบด้ ว ยการก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ภารกิ จ และ
เป้าประสงค์ขององค์การ และการกาหนดกลยุทธ์มี 3 ระดับ ได้แก่ กลยุทธ์ระดับองค์การ กลยุทธ์
ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ
สวัสดิ์ เพชรโชติวงศ์ (2549) กล่าวถึงกระบวนการกาหนดกลยุทธ์ไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
2. การกาหนดทิศทางองค์การ
3. การพัฒนากลยุทธ์
4. การปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
5. การควบคุมเชิงกลยุทธ์
สมยศ นาวีการ (2551) เสนอกระบวนการกาหนดกลยุทธ์ไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. กาหนดภารกิจและเป้าหมายขององค์การ
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การที่เป็นโอกาสและภาวะคุกคาม
3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
4. กาหนดกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคาม และจุดแข็งและจุดอ่อน
5. ดาเนินการตามกลยุทธ์
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (2552) กล่าวว่ากลยุทธ์หรือ Strategy เป็นแนวทางเชิงรุกในการ
บรรลุเป้าหมาย หลักการของการกาหนดกลยุทธ์มี 5 ขั้นตอน คือ
1. การกาหนดจุดมุ่งหมายขององค์การในอนาคต ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์
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2. การวิเคราะห์สถานการณ์ ซึ่งสามารถใช้การทา 4M analysis โดยวิเคราะห์ทรัพยากร
ทางการบริหารที่มีอยู่ คือ ทรัพยากรมนุษย์ (Man) เงินทุน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และ
การบริหารจัดการ (Management) ว่าเป็นจุดแข็งหรือเป็นจุดอ่อนของการดาเนินงานขององค์การ
3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหภาค โดย PEST analysis หรือการวิเคราะห์การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จะส่งผลเป็นโอกาส หรือเป็นภาวะ
คุกคามต่อการดาเนินการขององค์การในอนาคตอย่างไร
4. การกาหนดกลยุทธ์ ต้องพิจารณาถึงระดับของกลยุทธ์ว่าเป็นกลยุทธ์ระดับใด เช่นกลยุทธ์
ระดับบริษทั หรือกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับหน้าที่หรือกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ
5. การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ควรมีทิศทางการทางาน วัตถุประสงค์ ตัวดัชนีชี้วัด ขั้นตอน
การดาเนินกลยุทธ์ข้างต้นด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม หรือการทา
SWOT analysis เป็นประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์ ทาให้การจับคู่กลยุทธ์มีความชัดเจนมากขึ้น
แสดงเป็นตาราง ดังนี้
ตารางที่ 2.1 ตารางแสดง SWOT analysis





จุดแข็ง (Strengths)
ระบุจุดแข็งที่นี่
ระบุจุดแข็งที่นี่
โอกาส (Opportunities)
ระบุโอกาสที่นี่
ระบุโอกาสที่นี่






จุดอ่อน (Weaknesses)
ระบุจุดอ่อนที่นี่
ระบุจุดแข็งที่นี่
ภาวะคุกคาม (Threats)
ระบุภาวะคุกคามที่นี่
ระบุภาวะคุกคามที่นี่

สุดใจ วันอุดมเดชาชัย (2556) ระบุองค์ประกอบการกาหนดกลยุทธ์ไว้ 4 ประการ คือ
1. การกาหนดพันธกิจองค์การ
2. การกาหนดวัตถุประสงค์องค์การที่ต้องการบรรลุ
3. การพัฒนากลยุทธ์
4. การกาหนดนโยบาย
สรุปได้ว่า การกาหนดกลยุทธ์เป็นการดาเนินงานอย่างเป็นกระบวนการ มีการทา SWOT
analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกว่าเป็นโอกาสหรือภาวะคุกคาม และ
สภาพภายในองค์การว่าเป็ น จุ ดแข็งหรือจุดอ่อน เพื่อ ช่ว ยผู้ บริห ารในการกาหนดกลยุทธ์ ช่ว ยให้
ผู้บริหารได้ตรวจสอบปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคตขององค์การ การวิเคราะห์ SWOT เป็นประโยชน์ต่อการกาหนดกลยุทธ์ เพราะทาให้
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จับคู่กลยุทธ์ได้ชัดเจนขึ้น กลยุทธ์ที่กาหนดนั้นมีอยู่หลายระดับ เช่น กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง ก่อนที่
จะแปลงกลยุทธ์เป็นวิธีดาเนินการเพื่อนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
2.1.2 การจับคู่กลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix
Koontz and Weihrich (1988) นาเสนอ TOWS matrix เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบที่ช่วยในการจับคู่รายการ
จุดอ่อน (Weaknesses, W) และจุดแข็ง (Strengths, S) ขององค์การ เข้ากับภาวะคุกคาม (Threats,
T) และโอกาส (Opportunities, O) ของปัจจัยภายนอกองค์การ
กลยุทธ์การจับคู่รายการด้วย TOWS matrix ออกมาเป็นคู่กลยุทธ์แบ่งออกได้เป็น 4 กลยุทธ์
ได้แก่
1. คู่กลยุทธ์ WT หรือจุดอ่อนและภาวะคุกคาม คือการลดทั้งจุดอ่อนและภาวะคุกคามให้
น้อยลง
2. คู่กลยุทธ์ WO หรือจุดอ่อนและโอกาส คือความพยายามลดจุดอ่อนในขณะที่เพิ่มโอกาส
องค์การอาจต้องพัฒนาในส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อนเพื่อคว้าโอกาสที่จะเข้ามา
3. คูก่ ลยุทธ์ ST หรือจุดแข็งและภาวะคุกคาม อยู่บนฐานที่แข็งขององค์การ หรือจุดแข็งเพื่อ
จัดการกับภาวะคุกคามที่รับรู้ และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์การในอนาคต
4. คู่กลยุทธ์ SO หรือจุดแข็งและโอกาสเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ที่สุดในบรรดากลยุทธ์ทั้ง 4 ที่
องค์การสามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการคว้าโอกาสที่จะเข้ ามา วัตถุประสงค์ของทุกองค์การมักมุ่งสู่กล
ยุทธ์นี้
เมื่อได้มาซึ่งคู่กลยุทธ์ทั้ง 4 แล้วองค์การควรประเมินกลยุทธ์อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเลือก
กลยุทธ์หนึ่งใดมาใช้ โดยพิจารณาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาเลือกใช้คู่กลยุทธ์
และที่สาคัญคือเวลา ช่วงเวลาที่ เหมาะสมในการเลือกใช้คู่กลยุทธ์ใดนั้นจะนามาซึ่งความสาเร็จของ
องค์การได้ (Weihrich, 1982)
Wheelen and Hunger (2012) กล่าวว่า การกาหนดกลยุทธ์มักระบุปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเช่นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม หรือการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งสนับสนุน
ความคิดของ Weihrich (1982) แล้วนาผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาจับคู่เพื่อทาให้เกิดทางเลือก 4 ชุด
เครื่องมือนี้เรียกว่า TOWS matrix แสดงได้ดังตารางที่ 2.2
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ตารางที่ 2.2 การจับคู่กลยุทธ์ด้วยตาราง TOWS matrix
จุดแข็ง (Strengths)
เลือกเขียนจุดแข็งภายในได้หลาย
รายการ
โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์ SO
เลือกเขียนโอกาสภายนอกได้ (จับคู่กลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งของ
หลายรายการ
องค์การเพื่อคว้าโอกาสภายนอก)
ภาวะคุกคาม (Threats)
เลือกเขียนภาวะคุกคาม
ภายนอกได้หลายรายการ

กลยุทธ์ ST
(จับคู่กลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งที่
องค์การมีหลีกเลี่ยง หรือลด
ผลกระทบจากภาวะคุกคาม
ภายนอก)

จุดอ่อน (Weaknesses)
เลือกเขียนจุดอ่อนภายในได้หลาย
รายการ
กลยุทธ์ WO
(จับคู่กลยุทธ์โดยปรับปรุงจุดอ่อนด้วย
การคว้าโอกาสภายนอกที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์การ)
กลยุทธ์ WT
(จับคู่กลยุทธ์เพื่อลดจุดอ่อนภายใน
องค์การ และภาวะคุกคามภายนอก)

การจับคู่กลยุทธ์ด้วย TOWS matrix มีประโยชน์ทาให้องค์การได้มีกลยุทธ์ที่เหมาะสมเป็น
ทางเลือก สามารถนากลยุทธ์ที่ได้มาประเมินความเป็นไปได้ในการแข่งขันขององค์การอย่างเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม (Wheelen & Hunger, 2012)
ขั้นตอนการจัดทา TOWS matrix ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน (David, 2013) ดังนี้
1. เขียนรายการที่เป็นโอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่จะส่งผลต่อองค์การในอนาคต ไว้
ในตารางที่เรียกว่าสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หรือ External Factor Analysis Summary,
EFAS
2. เขียนรายการที่เป็นภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่จะส่งผลต่อองค์การใน
อนาคต ไว้ในตาราง EFAS
3. เขียนรายการที่เป็นจุดแข็ง จากสภาพภายในที่สาคัญขององค์การ ไว้ในตารางสรุปผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน หรือ Internal Factor Analysis Summary, IFAS
4. เขียนรายการที่เป็นจุดอ่อนจากสภาพภายในที่สาคัญขององค์การ ไว้ในตาราง IFAS
5. จับคู่จุดแข็ง (S) กับโอกาส (O) เมื่อผสมแล้วจะได้คู่กลยุทธ์ที่เรียกว่า SO
6. จับคู่จุดอ่อน (W) กับโอกาส (O) เมื่อผสมแล้วจะได้คู่กลยุทธ์ที่เรียกว่า WO
7. จับคู่จุดแข็ง (S) กับภาวะคุกคาม (T) เมื่อผสมแล้วจะได้คู่กลยุทธ์ที่เรียกว่า ST
8. จับคู่จุดอ่อน (W) กับภาวะคุกคาม (T) เมื่อผสมแล้วจะได้คู่กลยุทธ์ทเี่ รียกว่า WT
การเลือกใช้คู่กลยุ ทธ์หนึ่งใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์การ หรือโอกาส ภาวะ
คุกคามของสภาพแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อองค์การในอนาคตมีอิทธิพลต่อการดาเนินงานของ
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องค์การมากน้ อยเพีย งใด และขึ้น อยู่กับ การตัด สิ นใจเลื อกคู่ก ลยุทธ์ข องผู้ บ ริห ารเพื่อ สร้า งความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ (Bercovitz & Mitchell, 2007)
กล่าวได้ว่า TOWS matrix เป็นเครื่องมือในการจับคู่กลยุทธ์เป็น 4 คู่กลยุทธ์ คือ SO, WO,
ST และ WT เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม
สรุปได้ว่า กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ที่สาคัญ เริ่มจากการวิเคราะห์สภาพของการปฏิบัติใน
ปัจจุบัน หรือสภาพแวดล้อมภายในองค์การเพื่ อวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ และการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การโดยคานึงถึงผลกระทบของปัจจัยเหล่านั้นที่จะส่งผลต่อ
การดาเนินงานขององค์การในอนาคตเพื่อวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามที่มีต่อองค์การ จากนั้นมี
การทา SWOT analysis เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม จับคู่กลยุทธ์ด้วย
TOWS matrix ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และกาหนดทางเลือกกลยุทธ์เพื่อ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การเพื่อผู้บริหารตัดสินใจเลือกคู่กลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม แล้ว
แปลงกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ หรือ Action plan ที่แจกแจงรายละเอียดของทรัพยากรที่จาเป็น
และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ โดยคานึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ขององค์การในการที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ แสดงได้เป็นผังกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ ดังนี้

แผนภาพที่ 2.1 แผนภาพแสดงกระบวนการพัฒนากลยุทธ์
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2.1.3 เกณฑ์การพิจารณากลยุทธ์ที่ดีสาหรับสถานศึกษา
รังสรรค์ มณีเล็ก (2549) สรุปหลักเกณฑ์การพิจารณากลยุทธ์ที่ดีสาหรับสถานศึกษาไว้ ดังนี้
1. ความเหมาะสม หมายถึง เนื้อหาของกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และ
สามารถนาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลได้จริง
2. ความเป็น ไปได้ หมายถึง การนาไปใช้ได้ในบริบทของสถานศึกษาที่ระบุถึงในกลยุทธ์
ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
3. ความได้เปรียบทางการแข่งขัน หมายถึง ลักษณะของกลยุทธ์ที่ทาให้สถานศึกษาบรรลุ
เป้าหมายในเวลาที่กาหนดและทาให้ผู้เรียนและผู้ที่รับได้รับประโยชน์จากผลผลิตมีความพึงพอใจ
4. ความมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในการบริหาร หมายถึง การที่กลยุทธ์นาพาให้สถานศึกษา
ดาเนินงานได้อย่างบรรลุเป้าหมายในเวลาที่กาหนดภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัด หรือใช้ต้นทุนน้อย
ที่สุด
5. ความยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง การที่กลยุทธ์ผ่านมติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในด้านความเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ด้านความเหมาะสม และด้านความเป็นไปได้
2.1.4 การประเมินความต้องการจาเป็น
เมื่อคานึงถึงอนาคตในการวางแผนกลยุทธ์จึงจาเป็นต้องมีการหาความแตกต่าง (Gap) ระหว่าง
สภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในอนาคตขององค์การ การหาความแตกต่างของทั้ง
สองสภาพ คือ การประเมินความต้องการจาเป็น (Needs assessment)
คมศร วงษ์ รั กษา (2540) กล่ าวว่ า การประเมิน ความต้องการจ าเป็ นเป็น กระบวนการใน
การศึกษาหาความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่จริง (What is) กับสิ่งที่ควรจะเป็น (What should
be) เมื่อได้ผลการประเมินความต้องการจาเป็นแล้วจะมีการจัดลาดับตามความสาคัญ จากมากไปหา
น้อย
สุวิมล ว่องวาณิช (2550) แบ่งความต้องการจาเป็นออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. การนิยามตาม
โมเดลความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มุ่งหวังกับสิ่งที่เป็นอยู่จริง และ 2. การนิยามตามโมเดลการแก้ปัญหา
เป็นความต้องการจาเป็นที่ต้องการทาให้มี ทาให้เกิดขึ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันซึ่งเป็นสภาพที่ไม่
พึงประสงค์
ศักดิ์ศรี ปาณะกุล (2550) กล่าวว่า การประเมินความต้องการจาเป็น คือ กระบวนการ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นและสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่จัดว่าเป็นปัญหา ผู้บริหาร
วิเคราะห์ความต้องการจาเป็นเพื่อหาช่องว่างที่ต้องการพัฒนาบุคลากร โดยนาระดับความสามารถที่
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เป็นมาตรฐาน (สิ่งที่ควรจะเป็น) ลบกับระดับความสามารถที่บุคลากรมีอยู่จริง (สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ที่จัดว่าเป็นปัญหา)
สรุปได้ว่า การประเมินความต้องการจาเป็นเป็นกระบวนการศึกษาหาความแตกต่างระหว่างสิ่ง
ที่เป็นอยู่ หรือสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่ควรจะเป็น หรือสิ่งที่อยากให้เป็น ซึ่งเรียกความแตกต่างนั้นว่าช่องว่าง
แล้วนาผลลัพธ์ของความแตกต่างมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขเพื่อปิดช่องว่าง หรือลดความแตกต่าง
นั้นให้น้อยลง ส่วนใหญ่นิยมนาผลลัพธ์ของความแตกต่างมาจัดลาดับความสาคัญ จากมากไปน้อยแล้ว
เลือกแก้ไขปัญหาความต้องการจาเป็นที่มีความสาคัญมากที่สุดก่อน
2.1.5 การจัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น
การกาหนดความต้องการจาเป็นนั้นมีการดาเนินงานเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การกาหนด
จุดมุ่งหมายและกาหนดกรอบวิจัย 2. การกาหนดเทคนิคหรือวิธีการประเมินความต้องการจาเป็น
และ 3. การกาหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผล (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558)
วิธี ร ะบุ ความต้องการจาเป็น มี หลายวิธี เช่น กลุ่ มวิธีที่ใช้ระบุความต้องการจาเป็น (Needs
identification: NI) กลุ่มวิธีที่ใช้จัดลาดับความต้องการจาเป็น (Needs prioritization: NP) กลุ่มวิธีที่
ใช้วิเคราะห์หาสาเหตุของความต้องการจาเป็น (Needs analysis: NA) กลุ่มวิธีที่กาหนดทางเลือกของ
ความต้องการจาเป็น (Needs solution: NS)
ในงานวิจัยของสุวิมล ว่องวาณิช (2542) เพื่อสารวจวิธีวิจัยของงานวิจัยที่ทากันในไทย พบว่า
จานวนวิทยานิพนธ์ของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจานวนร้อยละ 90 ที่ใช้วิธีการ
สารวจด้วยแบบสอบถามในการกาหนดความต้องการจาเป็น
การจั ด ล าดับ ความส าคัญ ของความต้ องการจาเป็ นเป็น ขั้น ตอนสุ ดท้ ายของการระบุค วาม
ต้องการจาเป็น ทาให้การประเมินความต้องการจาเป็นมีความสมบูรณ์ นาผลไปวิเคราะห์หาสาเหตุ
และวิธี แ ก้ไ ขต่ อไปได้ การจั ดล าดั บความส าคัญ ของความต้ องการจ าเป็ น เป็น การจั ด เรี ย งล าดั บ
ความส าคั ญ จากมากไปหาน้ อ ยโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ ต้ อ งการ”…ระบุ ค วามต้ อ งการจ าเป็ น ที่ มี
ความสาคัญมากที่สุดและมีความเร่งด่วนที่ต้องการได้รับการพัฒนาก่อนภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรที่มี
จากัด” (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558)
วิธีการที่ประเมินความแตกต่างของความต้องการจาเป็นที่เป็นสภาพปัจจุบัน (What is) หรือ
แสดงระดับสัมฤทธิผล (D = Degree of success) และสภาพที่พึงประสงค์ (What should be) หรือ
ค่าความสาคัญ (I = Importance) นั้นใช้การหาค่าความแตกต่าง ซึ่งมีหลากหลายวิธี วิธีที่จะนามาใช้
ในงานวิจัยชิ้นนี้คือ วิธี Priority Needs Index แบบปรับปรุง (PNImodified) ที่นงลักษณ์ วิรัชชัย และ
สุวิมล ว่องวาณิช (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558) ได้ปรับปรุงจากสูตร PNI ดั้งเดิม เป็นวิธีการหาผลต่างของ
I และ D แล้วหารด้วยค่า D เพื่อควบคุมขนาดของความต้องการจาเป็นให้อยู่ในช่วงพิสัยที่ไม่กว้างมาก
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เกินไป คานวณได้จากสูตร PNImodified = (I-D)/D เมื่อ I คือคะแนนสภาพที่พึงประสงค์ และ D คือ
คะแนนสภาพปัจจุบัน
สรุปได้ว่า การจัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นในการหาค่าความแตกต่างระหว่าง
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์แล้วจัดลาดับความสาคัญของค่าความแตกต่างนั้นจากมากไปหา
น้อย โดยค่าที่มากที่สุดเป็นความต้องการจาเป็นที่สาคัญที่สุดที่ควรเร่งแก้ไขด้วยทรัพยากรที่มีอยู่
การทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนากลยุทธ์นั้นสรุปได้ว่า การพัฒนากล
ยุทธ์ที่สาคัญเริ่ มจากการศึกษาสภาพการบริหารภายในขององค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกของ
องค์การ การจัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นด้วยค่า PNImodified การวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามด้วย SWOT analysis จากนั้นจึงจับคู่กลยุทธ์ด้วย TOWS matrix
เพื่อยกร่างกลยุทธ์ ประเมินร่างกลยุทธ์ด้วยหลักเกณฑ์การจัดทากลยุทธ์ที่ดี แล้วจึงพัฒนาเป็นกลยุทธ์
ฉบั บ สมบู ร ณ์ ในงานวิจั ย นี้ จึ งประยุกต์กระบวนการพัฒ นากลยุทธ์มาใช้เพื่อตอบคาถามวิจัยและ
สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์งานวิจัย แสดงเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้
1. วิเคราะห์ สภาพปั จจุ บั นและสภาพที่พึงประสงค์ จัดลาดับความส าคัญของค่าดัช นีความ
ต้องการจาเป็น
2. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามด้วย SWOT analysis
3. จับคู่รายการกลยุทธ์ด้วย TOWS matrix
4. ยกร่างกลยุทธ์ และประเมินร่างกลยุทธ์ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้
5. พัฒนาเป็นกลยุทธ์ ฉบับสมบูรณ์
2.2 การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
2.2.1 ทฤษฎีการอาชีวศึกษา
ทฤษฎี ก ารอาชี ว ศึ ก ษาเกิ ด ขึ้ น จากแนวคิ ด ของนั ก วิ ช าการหลายคนหลายมุ ม มองที่ มี ต่ อ
การศึกษาและการปฏิบัติซึ่งแตกต่างจากการศึกษาสายสามัญ เช่นแนวคิดของ John Dewey นัก
ปรัชญา ที่มองว่าอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาที่สร้างความเป็นธรรมสาหรับคนทุกคน แนวคิดของ David
Snedden นักบริหารการศึกษา ที่เห็นว่าควรแยกการศึกษาวิชาชีพออกมาจากการศึกษาสายสามัญ
และแนวคิดของ Charles Prosser นักกฎหมาย ที่เห็นว่าอาชีวศึกษาเป็นการเตรียมคนเพื่อเข้าสู่โลก
แห่งการงานเพื่อรับใช้สังคม (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 2538; ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553)
Charles Prosser บิดาของการอาชีวศึกษา เสนอทฤษฎีการอาชีวศึกษาเป็นแนวทางการจัด
การศึกษาแบบอาชีวศึกษาหลายประการ เช่นกระบวนการคิดของผู้เรียนต้องเป็นไปอย่างมีระบบ มี
หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ผู้สอนต้องมีความรู้และประสบการณ์จากสภาพการทางานที่แท้จริง การ
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สอน วิธีการสอน การแนะแนว และการคัดเลือกผู้เรี ยนต้องเป็นไปตามหลักสูตรการฝึกอาชีพ การ
คัดเลือกบุคคลนั้นให้ยึดจากความสนใจ ทัศนคติที่มีต่องาน และประโยชน์ที่จะมีต่อตัวบุคคลเป็นหลัก
ไม่ใช่ว่าคัดเลือกใครมาก็ได้ มีหลักสูตรการฝึกอาชีพเพื่อฝึกทักษะ และใช้ความรู้ที่ได้จากห้องเรียน
สรุปได้ว่า ทฤษฎีการอาชีวศึกษาเกิดมาจากหลายแนวคิดที่เน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้คนมี
ทักษะในการประกอบอาชีพและมีความแตกต่างจากการศึกษาสายสามัญ
2.2.2 การอาชีวศึกษาของไทย
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ฉบับออนไลน์ ให้ความหมายของ อาชีวศึกษา
ไว้ว่าคือ การศึกษาที่มุ่งไปในทางช่างฝีมือ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556)
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอาชี ว ศึ ก ษา พุ ท ธศั ก ราช 2551 มาตรา 4
ให้ ค วามหมายของ
“การอาชีวศึกษา” ว่า “กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ
ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี” และให้ความหมายของการฝึกอบรมวิชาชีพว่าเป็น “การเพิ่มพูน
ความรู้และการฝึกทักษะ อาชีพระยะสั้นหรือระยะยาว ทั้งในสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบัน
อาชีวศึกษาซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการสาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะภายใต้หลักสูตรที่คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด” โดยมาตรา 6 กาหนดให้มีการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพใน
“…ด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี...” ยกระดับ
การศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อสอดคล้อ งกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางทฤษฎีทั้งที่เป็นสากลและภูมิปัญญาไทยเพื่อให้ปฏิบัติและมีสมรรถนะเพียงพอต่อการประกอบ
อาชีพทั้งเป็นผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้
มาตรา 8 กาหนดการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพว่ามี 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. ใน
ระบบ เน้นการจัดการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นหลัก 2. นอกระบบ เป็นการจัดการศึกษา
วิ ช าชี พ ที่ ยื ด หยุ่ น ในการจั ด การศึ ก ษาตามความต้ อ งการของคนแต่ ล ะกลุ่ ม และ 3. ระบบ
ทวิภาคี เป็ นการจัดการศึกษาวิช าชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างวิทยาลัยอาชีว ศึกษากับสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่จัดการเรียนทั้งในสถานศึกษา และในสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ร่วมมือกันเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน
การวัดและการประเมินผล
มาตรา 9 กาหนดการแบ่ งการจัดการศึกษาอาชีว ศึกษาตามหลั กสู ตรที่คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนดไว้ 3 ระดับ ดังนี้
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
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2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สรุปได้ว่า การอาชีวศึกษาของไทยเป็นกระบวนการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อ
ผลิตกาลังคนด้านวิชาชีพ ในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีที่มีคุณภาพให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาค แบ่งหลักสูตรได้ 3
ระดับ ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
2.2.3 หลักการจัดอาชีวศึกษา
การอาชีวศึกษาของไทยเป็นกระบวนการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตกาลังคน
ด้านวิชาชีพ ในระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ กั บ แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน โดยจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี แบ่งหลักสูตรออกเป็น 3
ระดับ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
2.2.4 การบริหารการอาชีวศึกษา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ได้มีการแบ่ง
ส่ ว นราชการในส่ ว นกลางของกระทรวงศึ กษาธิ การไว้ และก าหนดบทบาทหน้ าที่ ของส านั กงาน
คณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา (สอศ.) ให้ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เพื่อช่วยให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ ให้บุคคลได้พึ่งพาตนเอง สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อ ย่างมีศักดิ์ศรี ควบคู่กับการ
ทาประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ (สานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545)
สอศ. ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากลไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552 – 2561 เป้าหมายที่หนึ่ง คือ
การผลิตแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นร้อยละ
60 จากเดิมร้อยละ 50 และส่งเสริมให้การอาชีวศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐาน กาหนดให้ศูนย์บ่ ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการสร้าง
ผู้ประกอบการตามมติของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา
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ที่ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมให้ผู้จบอาชีวศึกษามีความรู้ด้านธุ รกิจ สามารถเป็นผู้ประกอบการได้
โดยไม่จาเป็นต้องเข้าสู่ภ าคแรงงานเพียงอย่างเดียว (สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ,
2560)
ปัจจุบัน สอศ.มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัด จานวน 428 แห่งทั่วประเทศแบ่งตามประเภท
ได้ ดังนี้
1. วิทยาลัยเทคนิค 116 แห่ง
2. วิทยาลัยการอาชีพ 141 แห่ง
3. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว 4 แห่ง
4. วิทยาลัยพาณิชยการ 5 แห่ง
5. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม 2 แห่ง
6. วิทยาลัยสารพัดช่าง 52 แห่ง
7. วิทยาลัยอาชีวศึกษา 38 แห่ง
8. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 12 แห่ง
9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 43 แห่ง
10. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 1 แห่ง
11. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ 3 แห่ง
12. วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 5 แห่ง
13. วิทยาลัยประมง 4 แห่ง
14. วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณร และวิทยาลัยวัดโฆษะมังคลาราม 2 แห่ง
สรุปได้ว่า การอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาระดับเริ่มแรกเพื่อเตรียมเยาวชนเข้าสู่โลกแห่งการงาน
อาชีพ โดยมี สอศ. เป็นผู้บริหารการอาชีวศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงการประกอบอาชีพ
อิสระ เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพภายใต้นโยบายการสร้างผู้ประกอบการ
2.2.5 การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552
(สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2552) หมวด 1 ข้อ 8 ให้สถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา แบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่
1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3. ฝ่ายพัฒนากิจการผู้เรียนนักศึกษา
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4. ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ แบ่งออกเป็นแผนกและงาน ดังนี้
1. แผนกวิชา
2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3. งานวัดผลและประเมินผล
4. งานวิทยบริการและห้องสมุด
5. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6. งานสื่อการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผลเป็นหัว ใจหลักของงานวิชาการของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยให้ความสาคัญกับการจัดที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติทั้งในบริบทของสถานศึกษาและในสถานประกอบการจริง เป็นการเรียนรู้ผ่านการลง
มือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง
สรุปได้ว่า การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา มีอยู่ 3 ด้านหลัก คือ
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพที่ต้องสอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นการจัดในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการในสถานศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และปฏิบัติการในสถานประกอบการจริงเพื่อผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรง
3. ด้านการประเมินผล ครอบคลุมการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
ตามระเบียบของ สอศ.
งานหลักทั้ง 3 ด้านของการบริหารวิชาการนี้มีปัจจัยส่งเสริมที่สาคัญ ได้แก่ ผู้ประกอบการและ
สถานประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วม
2.2.7 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาของไทย
กระทรวงศึกษาธิการ (2556) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ระบุถึงคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ 1.ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ 3.ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ซึง่ ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์นั้นประกอบด้วย 3 ด้านย่อยคือ 1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัย และ 1.3 ทักษะทางปัญญา
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คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาที่ ก าหนดไว้ ภ ายใต้ ค าจ ากั ด ความของ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา มีความหมายความตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2551
ว่า “ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกัน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา” ดังนี้
1. การมีมนุษยสัมพันธ์ รวมถึงการพูดจาที่สุภาพ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2. ความมีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและข้อตกลงต่าง ๆ ของสถานศึกษา
3. ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้ ด้วยความตั้งใจ และเสร็จทันกาหนด
4. ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตในการสอบ ไม่ลักขโมย
5. ความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าทักท้วงในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ยอมรับความจริง
6. การประหยัด
7. ความสนใจใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ค้นหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
8. การละเว้นสิ่งเสพย์ติดและการพนัน
9. ความรักสามัคคี ไม่ทะเลาะวิวาท ไม่สร้างความเดือดร้อนกับสังคมโดยรวม
10. ความกตัญญู ตระหนักในพระคุณของครูอาจารย์ มีสัมมาคารวะต่อครูอาจารย์
11. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
12. การพึ่งตนเอง แก้ปัญหา ทางานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง
13. ความอดกลั้น มีสติ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี
14. มารยาทไทย แสดงซึ่งความเคารพที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย
15. อื่น ๆ ที่เหมาะสม และส่งผลให้ผู้เรียนนักศึกษาเป็นคนดีและมีความสุข
สรุ ป ได้ ว่า คุณ ลั ก ษณะที่พึ งประสงค์ ที่กาหนดไว้ ข้า งต้ น กาหนดโดย สอศ.เพื่อ ให้ นั กศึ กษา
อาชีวศึกษาทุกกลุ่มวิชาชีพ และทุกหลักสูตร ไม่แบ่งว่าเป็นคุณลักษณะของกลุ่มวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง
โดยเฉพาะ แสดงให้ เห็ นว่า ปั จจุ บั นการอาชีว ศึกษาของไทยกาหนดคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาไว้เป็นเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
2.2.8 นโยบายการสร้างผู้ประกอบการของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในปี พ.ศ. 2549 นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ผลักดัน
ให้มีนโยบายการขับเคลื่อนการสร้างผู้ประกอบการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้น
ที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554 โดยส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and
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Medium Enterprises, SME) และสอดรับกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ าน) ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อการแข่งขัน
ในเวทีโลก สอศ. จึงกาหนดกลยุทธ์ในการสร้างผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา 1 ผลิตภัณฑ์ 1 วิทยาลัย เรียกว่า “หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งธุรกิจ (One College, One
Company) (สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2551)
ตารางที่ 2.3 เป้าหมายโครงการการสร้างผู้ประกอบการและกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
เป้าหมาย
 สร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการแก่
นักศึกษาอาชีวศึกษาและประชาชนที่สนใจ
ในการเป็นผู้ประกอบการ
 พัฒนาครู-อาจารย์ให้มีศักยภาพในการเป็น
ที่ปรึกษาธุรกิจ
 พัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ
ให้กับชุมชน
 พัฒนากระบวนทัศน์ผู้บริหาร
 เพิ่มและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
ประชาชน
 จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา

กลยุทธ์
 สร้างเครือข่าย แสวงหาหน่วยงานร่วมเพื่อ
พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
 พัฒนาหลักสูตร สอดแทรกองค์ความรู้การ
จัดการทางธุรกิจ
 สร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุน
 หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งธุรกิจ (One College, One
Company)

สอศ. กาหนดโครงการ “โครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ ” กาหนดกระบวนการ
ขับเคลื่อนการสร้างผู้ประกอบการ มีเป้าหมายในการ 1. พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการแก่
นักศึกษาอาชีวะและประชาชนที่สนใจในการเป็นผู้ประกอบการ 2. พัฒนาครู/อาจารย์ให้มีศักยภาพใน
การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ 3. พัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้า/บริการในชุมชน 4. พัฒนาผู้บริหารให้มีมุมมอง
ที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา 5. พัฒนาสมาชิกชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 6. จัดตั้ง
ศูนย์บ่มเพาะ และมีกลยุทธ์ในการดาเนินงาน ดังนี้ 1. สร้างเครือข่าย แสวงหาหน่วยงานร่วมพัฒนา
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ 2. พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้มีเนื้อหาด้านการจัดการธุรกิจ 3. สร้างช่องทางการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน 4. พัฒนาสินค้า/บริการต่อวิทยาลัย เป็นหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งธุรกิจ
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ตารางที่ 2.4 เป้าหมายและกลยุทธ์การอาชีวศึกษา และเป้าหมายและกลยุทธ์ของ สอศ.
เป้าหมายและกลยุทธ์การอาชีวศึกษา
หมวด
ปริมาณ

คุณภาพ

เป้าหมายและกลยุทธ์ของ สอศ.

 ยืดหยุ่น เรียนได้ทุกสาขา ทุกที่ ทุกเวลา
 มีรายได้ระหว่างเรียน มีงานทา
 เทียบโอนประสบการณ์ผู้ทางานในสถาน
ประกอบการ
 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างทัศนคติ
เส้นทางอาชีพ
 ปรับและเพิ่มหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ
 ประสานความร่วมมือกับ สพฐ. กศน.
สกอ.






 สร้างภาพลักษณ์แห่งคุณภาพการ
อาชีวศึกษา
 ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ
(เรียนรู้และประเมินในสถานการณ์จริง)
 พัฒนามาตรฐานอาชีพ ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ มาตรฐานการอาชีวศึกษา และ
หลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถาน
ประกอบการ
 สร้างระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมใน
การจัดอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ
ชุมชน ท้องถิ่นและเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งในและต่างประเทศ
 การจัดระบบการจัดการความรู้วิชาชีพ
 ประกันคุณภาพผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และ
งานบริการอาชีวะ
 ขยายการจัดการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีกับสถานประกอบการและชุมชน

 ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธี
สอบ
 มาตรฐานดี มีคุณภาพ
 สร้างระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
ในการจัดอาชีวศึกษา
 การจัดการฐานความรู้อาชีวศึกษา
 ประกันผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และงาน
บริการอาชีวะ
 สร้างภาพลักษณ์แห่งคุณภาพการ
อาชีวศึกษา

เรียนได้ทุกสาขา ทุกที่ ทุกเวลา
มีรายได้ระหว่างเรียน เรียนฟรี มีงานทา
ประสบการณ์มีคุณค่านามาเพิ่มวุฒิได้
ปรับและเพิ่มหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลและ
แข่งขันได้
(นักศึกษา: ปวช. 184,060 คน
ปวส. 132,470 คน และ ปทส. 200
คน)
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ตารางที่ 2.4 เป้าหมายและกลยุทธ์การอาชีวศึกษา และเป้าหมายและกลยุทธ์ของ สอศ. (ต่อ)
หมวด
บริการ
สังคม

เป้าหมายและกลยุทธ์การอาชีวศึกษา







สร้างผู้
ประกอบ
การใหม่





ผลผลิต/
ผลลัพธ์






เป้าหมายและกลยุทธ์ สอศ.

พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน Fix It Center ถนนอาชีพ
เพิ่มวุฒิเกษตรกร
ต่อยอด OTOP
อาชีวะสีเขียว (สิ่งแวดล้อม/พลังงาน)
อาชีวะรวมพลัง (อาชีวะร่วมด้วยช่วย
ประชาชน ซ่อมสร้างโรงเรียน บ้าน/
ช่วยเหลือภัยพิบัติ)
สร้างเครือข่ายและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่
สร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์
ความรู้ทางธุรกิจ
หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งธุรกิจ, One College,
One Company



ความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ทาง
มีทักษะพื้นฐาน: สื่อสารภาษา ICT วิจัยแบบ
ง่าย (คิดเป็นทาเป็น) การจัดการธุรกิจ
(Business Plan)
มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ



พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน Fix It Center
 เพิ่มวุฒิเกษตรกร
 ต่อยอด OTOP
 อาชีวะสีเขียว (สิ่งแวดล้อม/พลังงาน)
 อาชีวะรวมพลัง (อาชีวะร่วมด้วยช่วย
ประชาชน ซ่อมสร้างโรงเรียน บ้าน/
ช่วยเหลือภัยพิบัติ)
 สร้างเครือข่ายและพัฒนาผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่
 สร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์
ความรู้ทางธุรกิจ
 หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งธุรกิจ, One College,
One Company
(ระยะสั้น: 384,000 คน และผู้ประกอบการ
ใหม่: 4,500 คน)





ความรู้ ความสามารถเฉพาะ ผู้เรียนมี
ความชานาญวิชาชีพ
มีคุณธรรม จริยธรรม
มีทักษะพื้นฐาน (ภาษา ICT บุคลิกภาพ
วิจัยแบบง่าย
การจัดทาแผนธุรกิจ

สอศ. ดาเนินกิจกรรมในการพัฒนาวิชาชีพด้านการเป็นผู้ประกอบการเป็นการพัฒนาทักษะ
พื้นฐานของนักศึกษาให้มีความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ การทาแผนธุรกิจ การสร้างเครือข่ายธุรกิจได้
อย่างแท้จริงเพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ สร้างช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุน ขยายเครือข่าย
บุคคลและเครือข่ายทางธุรกิจ โดยแบ่งหน้าที่ของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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ตารางที่ 2.5 กรอบแนวทางการดาเนินงานโครงการอาชีวะสร้างสรรค์จาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา

แนวทางการดาเนินงาน
 จัดการเรียนการสอน
 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 จัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานในการเขียนแผนธุรกิจ

อาชีวศึกษาจังหวัด  จัดประกวดการเขียนแผนธุรกิจ โดยดูจากนวัตกรรมดีเด่น
(อศจ.)
ทางการผลิต การค้า การบริการระดับจังหวัด
 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 อบรมให้ความรู้พื้นฐาน
สอศ.
 จัดการเรียนการสอน
 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 อบรมให้ความรู้พื้นฐาน

กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา ปวช. และ ปวส. ในสังกัด
สอศ. ดาเนินการโดยรัฐ ทัว่ ประเทศ
จานวน 4,040 คน
ทีมนักศึกษา ปวช. ปี3 และ ปวส. ปี2
ในสังกัด สอศ. ดาเนินการโดยรัฐ ทัว่
ประเทศ จานวน 100 ทีม หรือ 600
คน
ทีมนักศึกษา ปวส. ปี2 ของ อศจ. ที่
ผ่านการคัดเลือก จานวน 20 ทีม
หรือ 120 คน

เนื่องจากปัญหานักศึกษาอาชีวศึกษาส่วนใหญ่นิยมเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเมื่อจบการศึกษา
และก้าวสู่อาชีพด้วยการเป็นลูกจ้างแรงงานมากกว่าที่จะเป็นผู้ประกอบการ สอศ. ศึกษาถึงสาเหตุของ
ปัญหา พบว่า นักศึกษาอาชีวศึกษามีจุดอ่อนเกี่ยวกับพื้นฐานการทาธุรกิจ ทราบได้จากการที่นักศึกษา
อาชีวศึกษาสามารถจัดกิจกรรมเปิดตัวสินค้าที่ได้คิดค้นและผลิตออกมาได้ สามารถแข่ งขันกับคู่แข่งได้
หากแต่ขาดความรู้เรื่องกระบวนการจัดการธุรกิจ ต้นทุนการผลิต การคานวณจุดคุ้มทุน และการสร้าง
ผลกาไรในเชิงพาณิชย์เมื่อจะต้องผลิตเป็นจานวนมาก สอศ. จึงได้จัดตั้งโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อ
เพิ่มเติมความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ และการเงินส่วนบุคคลให้กับนักศึกษาทุกคน
สอศ. กาหนดนโยบาย 12 ข้อ มอบให้กับผู้บริหารวิทยาลัย โดยมีมาตรการที่ 7 ของนโยบาย
กล่าวถึงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ดังนี้
“มาตรการที่ 7 การสร้างผู้ประกอบการใหม่: กาหนดกลไกขับเคลื่อน
ระบบการให้ความช่วยเหลือแนะนา และการต่อยอดความรู้ด้านการประกอบ
ธุรกิจผลักดันให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่เข้มแข็งภายใต้การ
สนับสนุนความรู้และบูรณาการใช้ทรัพยากรระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารออมสิน และสถาบันคีนัน เป็นต้น”
นโยบายนี้มีจุดเน้น 9 ประการของการจัดการอาชีวศึกษา ประการหนึ่งที่สาคัญ คือ การสร้าง
งาน สร้างรายได้ และการฝึกนักศึกษาเป็นเถ้าแก่ สอศ. ดาเนินการพัฒนาโครงการชื่อว่า โครงการ
อาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ โดยพัฒนาทักษะพื้นฐานทางธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การสร้าง
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เครือข่ายผู้ประกอบการ การพัฒนาความรู้เรื่องการเงินส่วนบุคคล และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ
นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งในสังกัด จัดให้มีวิชาบังคับ 2 วิชาในหลักสูตร ได้แก่ วิชาการ
เงินส่วนบุคคล เงินทองของมีค่า เริ่มต้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 และวิชาธุรกิจและการ
เป็นผู้ประกอบการ เริ่มต้นในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 และกาหนดให้วิทยาลัยอาชีวจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การอบรมแผนธุรกิจให้กับนักศึกษาในวิทยาลัย ผู้ประกอบการในชุมชน
และในระดับจังหวัด มีการก่อตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในวิทยาลัยอาชีวศึกษา และศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการในระดับจังหวัด
โครงการอาชี ว ะสร้ า งสรรค์ แปรฝั นสู่ ธุ รกิ จ เป็น โครงการที่ สอศ. จั ดขึ้ นเพื่ อส่ งเสริม และ
สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่สาหรับนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งอย่างเป็น
รูปธรรม โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มุ่งหวังให้นักศึกษา
ได้ความรู้ ความเข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจตามเกณฑ์ของสถาบันการเงิน และนักศึกษาสามารถ
นาไปต่อยอดสู่การเป็นธุรกิจได้ในอนาคต อีกทั้งเป็นการพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจให้กับครูของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาที่มีตาแหน่งเป็นครูที่ปรึกษาในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการของวิทยาลัยด้วย มีการอบรม
ให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ
และหลักสูตรเสริมสร้างแนวคิดธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจ และผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกมี
ส่ว นร่ว มเป็ น คณะกรรมการคัดเลื อกแผนธุรกิจ ผลลั พธ์ของการดาเนินงานในปีที่ 1 มีนักศึกษาที่
สามารถนาความรู้ ทักษะที่ได้จากการอบรม รวมทั้งแผนธุรกิจไปต่อยอดเป็นธุรกิจของตนได้ซึ่งจัดว่า
เป็นความสาเร็จของโครงการ ต่อมา สอศ. จัดโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เรียกชื่อว่า RRR Awards
ซึ่งมาจาก 3 แนวคิด คือ “Reach the Dream, Ready for Business และ Rchewa Sangsan”
โดยมีหลักการเดียวกัน
สอศ.จัดให้มีโครงการย่อยทั้งสิ้น 16 โครงการและโครงการที่เกี่ยวเนื่อง 4 โครงการ (เรียกว่า
โครงการเทียบเท่าผลผลิต การจัดการองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการ) และการจัดตั้งศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่เป้าหมาย นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ผู้อานวยการ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ผู้ขับเคลื่อนนโยบายนี้กล่าวไว้ในรายงานโครงการว่า การ
ผลักดันนโยบายอย่างมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้ มแข็งในการเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาอาชีวศึกษานั้น พบว่า นักศึกษามีพัฒนาการและมีศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งความรู้ ทักษะ
ด้ า นวิ ช าการ การเขี ย นแผนธุ ร กิ จ จนเป็ น ที่ ย อมรั บ ของสถาบั น การเงิ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
ได้ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการทั้งในประเทศและที่ประเทศสิงคโปร์ และ
เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จในวิ ช าชี พ การประกอบการ ส่ ง ผลให้ นั ก ศึ ก ษามี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การเป็ น
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ผู้ป ระกอบการ และพร้ อมที่จะก้าวสู่ การเป็นผู้ ประกอบการได้เมื่อส าเร็จการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็น
ความสาเร็จของ สอศ. ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรจากหน่วยงานภายนอก
สรุปได้ว่า นโยบายการสร้างผู้ประกอบการใหม่ของ สอศ. มีเป้าหมาย 3 ประการหลัก ได้แก่
การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะในการเขียนแผนธุรกิจเพื่อประกอบธุรกิจด้วยการร่วมมือกับ
หุ้นส่วนเศรษฐกิจ สถานประกอบการ การสร้างช่องทางเข้าถึงแหล่งทุน และการพั ฒนาธุรกิจต่อหนึ่ง
วิทยาลัย “โครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ ” ขับเคลื่อนด้วยโครงการย่อยและโครงการที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของวิทยาลัย โดยปัจจัยแห่งความสาเร็จในการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
เช่น ภาคเอกชน สถานประกอบการ และหุ้นส่วนเศรษฐกิจ เช่น สถาบันการเงิน
กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการ
คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อาศัย อานาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภาครัฐและภาคเอกชน สอศ. จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปอาชีวศึกษา (ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ,
2559) และส านั กมาตรฐานการอาชีว ศึกษาและวิช าชีพกาหนดแผนปฏิบั ติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 (เจิดฤดี ชินเวโรจน์, 2559) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มีจุดเน้นหนึ่งประการว่าด้วยการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ มีกรอบ
การดาเนินงานที่สาคัญ คือ การเน้นการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ประกอบการ แม้แต่
การเป็นนายช่างที่ตั้งตัวได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และการจัดหลักสูตร
ศึกษา/หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้จบการศึกษาหลักสูตรปกติ ใช้เวลา
ศึกษา/อบรมประมาณ 6 ถึง 12 เดือน ให้ชื่อโครงการว่า โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้ 1. มีการปรับรายวิชาในหลักสูตร ปวช.
พ.ศ. 2556 และ ปวส. พ.ศ. 2557 2. มีการกาหนดรายวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เป็น
รายวิชาพื้นฐานเลือกเสรีในหลักสูตรสาหรับทุกประเภทวิชา ทุกสาขาวิชา (ให้เรียนทุกคน) 3. มีการ
จัดการเรียนการสอนการประกอบอาชีพอิสระทั้งในระบบและนอกระบบ และ 4. มีการจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้น 8 เดือน สาหรับนักศึกษาที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ ผู้สาเร็จการศึกษาที่ยัง ว่างงาน
และประชาชนทั่วไป โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติราชการ ฉบับนี้ ได้แก่
1. “ปรับรายวิชาในหลักสูตร ปวช. พ.ศ.2556 และ ปวส. 2557 กลุ่มพื้นฐาน
เลือกเสรี เพิ่มเติม โดยกาหนดวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เป็น
รายวิชาบังคับ (ผู้เรียนทุกคนต้องเรียน)
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2. สร้ า งความรู้ ค วามเข้า ใจในการประกอบอาชี พ อิ ส ระ ผ่ า นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาในระบบและนอกระบบ
3. พัฒนาบุคลากรครูให้มีศักยภาพในการเป็น “ครูที่ปรึกษาธุรกิจ ” และสอน
ในรายวิชาการประกอบธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ
4. เสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา (ใน
ระบบ นอกระบบ และประชาชนทั่วไป)
1) อาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR) อบรม ประกวดแผนธุรกิจ
และศึกษาดูงานต่างประเทศ (100 ทีม)
2) ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา/ศูนย์บ่มเพาะเฉพาะทาง
(416 แห่ง) ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (8 เดือน) นักเรียน นักศึกษา
บัณฑิตว่างงาน และประชาชนที่สนใจ
3) สื่อการสอนอาชีพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ e-Learning”
สรุปได้ว่า สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพกาหนดแผนปฏิบัติราชการที่สอดรับกับ
นโยบายการปฏิรูปอาชีวศึกษา และนโยบายการสร้างผู้ประกอบการของ สอศ. ซึ่งเป็นภารกิจที่สาคัญ
ในการสร้ า งผู้ ป ระกอบการหน้ า ใหม่ เ ข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน ให้ มี ก ารประกอบอาชี พ อิ ส ระหรื อ เป็ น
ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนารากฐานที่มั่งคงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกิจกรรมที่จัดเป็นหลักสูตร
การศึกษา การฝึกอบรมในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย ได้แก่ การ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะที่จาเป็น การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือ
ปฏิบัติ การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเพื่อให้บริการนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ การร่วมมือกับภาคเอกชน
ดังนั้น การสร้างผู้ประกอบการของ สอศ. จึงพยายามอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.) ภายใต้ สอศ. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระสาหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา ด้วยการปฏิบัติในบริบทจริงภายในวิทยาลัย การบูรณาการศาสตร์
ด้านธุรกิจเข้าในการเรียนการสอน และกิจกรรมของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพื่อให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงที่สามารถนาไปต่อยอดเป็นผู้ประกอบการจริงได้เมื่อสาเร็จการศึกษา เป็น
แนวทางในการสร้างรายได้และอาชีพ สร้างงานในอนาคตต่อไป โดยกาหนดให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุก
แห่งจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สานัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2551; สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2560)
การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการในวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษามี เ ป้ า หมายเพื่ อ เป็ น แหล่ ง
สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์เชิงพาณิชย์ พัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษา
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และเป็ นที่ป รึกษาด้านธุรกิจ ให้ กับประชาชนทั่ว ไปที่สนใจในการเป็นผู้ ประกอบการ ในการแปลง
ความคิดเป็นแผนธุรกิจและดาเนินงานตามแผนธุรกิจให้ได้สินค้าหรือบริการ พัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติ
ที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ และให้ผู้เรียนมีเจตนารมณ์เป็นผู้ประกอบการหลังสาเร็จการศึกษา และ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการหลังสาเร็จการศึกษา มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
นักศึกษาอาชีวศึกษา หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจและมีความพร้อมในการเริ่มธุรกิจใหม่เป็นของตนเอง
ตามที่ตนสนใจและการต่อยอดธุรกิจเดิมให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นและแข่งขันได้ดีกว่าเดิม โดยมีเครือข่ายที่
สนั บ สนุ น การดาเนิ น งาน ได้แก่ เครือข่ายวิทยาลั ยอาชีว ศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดหรือ
ภูมิภาค เครือข่ายชุมชน เครือข่ายผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานของรัฐและเอกชนระดับจังหวัด เช่น สภา
หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบ่งตามประเภทของบริบทได้ 2 ประเภท ได้แก่ ศูนย์
บ่มเพาะอาชีว ศึกษาของวิทยาลั ยอาชีวศึกษา และศูนย์บ่มเพาะอาชีว ศึกษาจังหวัด มีหน้าที่สร้าง
ความรู้ ทักษะในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. (ภายใต้ชื่อ
โครงการเทียบเท่าผลผลิต การจัดองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการ) ผ่านการอบรมการเขียนแผน
ธุรกิจเบื้องต้น โดย สอศ. จัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน
ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งในสังกัด
โครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วย สอศ. โดยสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
กากับดูแลอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ดูแลวิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัดที่กากับ ดูแลศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเป็นลาดับชั้น (สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2560) ดังนี้

แผนภาพที่ 2.2 โครงสร้างการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
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โครงสร้างการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษามี
แผนผังโครงสร้างที่ชัดเจน ประกอบด้วยลาดับชั้นของการกากับ ดูแล บังคับบัญชา และกาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบตามตาแหน่งหน้าที่ในโครงสร้าง ดังนี้

แผนภาพที่ 2.3 โครงสร้างการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะฯ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
โครงสร้างการบริหารกาหนดหน้าที่รับผิดชอบไว้ตามตาแหน่งอย่างชัดเจน (สานักงานมาตรฐาน
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2560) ร่วมกันพัฒนาให้ผู้เข้ารับการบ่มเพาะได้เขียนแผนธุรกิจที่เป็นไปได้
แผนธุรกิจระดับภาค และจึงเป็นเวทีประกวดระดับชาติที่รับผิดชอบโดย สอศ. เพื่อคัดเลือกแผนธุรกิจ
ที่ชนะเลิศ
ศูน ย์ บ่ มเพาะผู้ ป ระกอบการอาชีว ศึ กษาจะได้รับการประเมิน คุณภาพโดยส านัก มาตรฐาน
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ สังกัด สอศ. เป็นระยะตามที่กาหนดเพื่อประเมินศักยภาพของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและประเมินการดาเนินงานพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ (ส่วน
ใหญ่เป็นนักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา)
สรุปได้ว่า ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการ
ในสถานศึกษาที่จั ด ตั้งในวิทยาลั ย อาชีว ศึก ษาทุก แห่ ง ดาเนิ นการเพื่อฝึ กอบรมให้ นั กศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตรงในการเขียนแผนธุรกิจ แปลงแผนธุรกิจเป็น
กิจการ และดาเนินกิจการให้เกิดผลกาไรโดยให้บริการกับบุคลากรในวิทยาลัยและประชาชนในชุมชน
เป็นการดาเนินงานของวิทยาลัยที่ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะผู้ประกอบการ ศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอยู่ภายใต้การบริหารงานของวิทยาลัย
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ความร่วมมือกับสถาบันและภาคเอกชนเพื่อการสร้างผู้ประกอบการ
การพัฒ นาหลั กสู ตรและการจัดการเรียนการสอนได้รั บความร่ ว มมือจากภาคเอกชน เช่ น
สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหุ้นส่วนเศรษฐกิจ เช่น สถาบันการเงิน เพื่อพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนสู่การเป็น Smart SMEs ตามนโยบายของรัฐบาลในช่วงปี 2549 – 2550 นั้น สอศ.
ผลักดันด้วยการขยายความร่วมมือจากสถานประกอบการสู่ภาคการเงิน เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ และเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเดิมให้
มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในช่วงแรกกับหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่สาคัญในการ
พัฒนาผู้ประกอบการ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม หรือ SME Bank ธนาคารออมสิน
ตัว อย่ างความร่ ว มมือ เช่น สอศ. ร่ว มมือตลาดหลั กทรัพย์แ ห่ งประเทศไทยและส านักงาน
ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มในการพั ฒ นาเนื้ อ หาวิ ช าเพื่ อ บรรจุ ไ ว้ ใ นหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ได้แก่ รายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (รหัสวิชา 20010007) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษารุ่น
ใหม่ ได้แสวงหาโอกาสเพื่อสร้างธุรกิจเป็นของตนเองและฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มและทา
ธุรกิจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการผลิตสื่อการสอนใน
รูปแบบของคู่มือผู้เรียนและคู่มือผู้สอนชื่อชุด “รู้จริง ทาจริง” ปรับปรุงวิธีการสอนให้เป็น Activitybased learning เป็นรูปแบบใหม่โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ผู้สอนท้าทายให้
ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ตั้งคาถามและหาแนวทางแก้ไขปัญหา ใช้เทคนิ คเรื่องสั้นมีตัวละครอธิบาย
เนื้อหาอย่างเป็นรูปธรรม และมีการบูรณาการเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรมเข้ากับรายวิชา และกับ
SME Bank ในการอบรมเนื้อหาและการปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ การริเริ่มและการดาเนินธุรกิจ
ให้กับนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ด้านการเขียนแผนธุรกิจอยู่ ก่อนแล้วเพื่อสามารถนาเสนอแผนธุรกิจ
ต่อสถาบันการเงินในการสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อเริ่มธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ แผนธุรกิจกิจการอาหารว่างเพื่อสุขภาพไส้กรอก Healthy Grills จากนักศึกษาของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และแผนธุรกิจร้ านอาบน้าและตัดแต่งขนสุนัขจากนักศึกษาของวิทยาลัย
พาณิชยการบึงพระพิษณุโลก (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2546)
สรุปได้ว่า สอศ. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น สภาหอการค้าไทย ธนาคาร SME
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการ
ผลิตเนื้อหาในรายวิชาบังคับในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 การฝึกอบรมการเขียน
แผนธุรกิจ และการประกวดแผนธุรกิจเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากสถาบันการเงิน จัดเป็น
ปัจจัยส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการตามนโยบายการสร้า งผู้ประกอบการของ สอศ. แสดงให้เห็น
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ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและภาคเอกชน หุ้นส่วนเศรษฐกิจ (เช่น สถาบันการเงิน) เป็นสิ่ง
สาคัญในการพัฒนานักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการ
2.2.9 การพัฒนาหลักสูตร
คาว่าหลักสู ตร หรือ Curriculum นั้นมาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า Currere แปลว่า
Racecourse (Henson, 2015) หรือ กระบวนวิชา (Morris, 1973 อ้างถึงใน สงัด อุทรานันท์, 2527)
สงัด อุทรานันท์ (2527) และ Henson (2015) กล่าวว่าหลักสูตรนั้นมีหลายความหมาย
“หลักสูตร” เป็นเอกสารที่มีจุดมุ่งหมาย หลักการ และโครงสร้างกาหนดไว้โดยสังเขป และอีกคาหนึ่ง
ที่มักพบเห็นได้แทนที่คาว่าหลักสูตรคือ “ประมวลการสอน” ซึ่งเป็นการบรรจุรายวิชา (Course) ไว้
นอกจากจุดมุ่งหมาย และเนื้อหาสาระ รายละเอียดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
หลักสูตรในภาษาอังกฤษมีใช้กันอยู่ 2 คาได้แก่ Syllabus และ Course ดังนั้นหลักสูตรจึงหมายถึง
กระบวนวิชาทั้งหมดที่จัดโดยสถานศึกษา
หลั ก สู ต ร หมายถึ ง รายวิ ช าที่ ก าหนดไว้ ใ ห้ ศึ ก ษา เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
ประสบการณ์ทั้งหมดที่โรงเรียนหรือผู้บริหารการศึกษาของรัฐจัดให้แก่ผู้เรียนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ของการศึกษา (สุวิทย์ หิรัณยกาณท์ สิริวรรณ เมธีวิวัฒน์ และชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์, 2540)
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รส าหรั บ อาชี ว ศึ ก ษาและเทคนิ ค ศึ ก ษาจากหนั ง สื อ เรื่ อ ง Curriculum
development in vocational and technical education แต่งโดย Finch & Crunkilton (1999)
กล่าวไว้ว่า หลักสูตร หมายถึง ผลรวมของกิจกรรมการเรียนการสอนและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เรียน
ได้รับภายใต้ทิศทางที่กาหนดไว้โดยสถานศึกษา โดยมีแนวคิดที่สนับสนุน 2 เรื่อง ได้แก่ จุดเน้นของ
หลักสูตรต้องเป็นผู้เรียน ผู้เรียนเลือกได้ว่าต้องการเรียนอะไรให้ตรงกับความสนใจของตนเอง และ
หลักสูตรต้องประกอบด้วยกิจกรรมและประสบการณ์ที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น ชมรม
กีฬา กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งผลต่อพัฒนาการของผู้เรียนและประสิทธิผลของหลักสูตร การพัฒนา
หลักสูตรควรพิจารณาถึงปัจจัยสาคัญ 8 ประการ (Finch & Crunkilton, 1999) ได้แก่
1. ทิศทางของหลักสูตร (Orientation) การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษามี
เป้าหมายที่กระบวนการ (หมายถึง ประสบการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริบทของสถานศึกษา)
และผลผลิต (หมายถึง ผลของประสบการณ์และกิจกรรมเหล่านี้) คือ บัณฑิตที่มีความสามารถในการ
หางานทาได้ (Employability) มีความรู้และทักษะที่ยืดหยุ่นตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้
2. การแสดงความจาเป็น (Justification) หลักสูตรอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษาต้อง
สอดคล้องกับความต้องการแรงงานและอาชีพของสังคม สอดคล้องกับทิศทางของหลักสูตรที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีงานทาหลังจากสาเร็จการศึกษา
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3. จุดเน้น (Focus) หลักสูตรอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษามิได้เน้นการพัฒนาด้านวิชาการ
เพียงด้านเดียว หากแต่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติและค่านิยม และที่สาคัญคือการบูรณา
การเข้ากับบริบทจาลองและบริบทจริงของการทางานที่ล้วนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีงานทาหลังจากสาเร็จ
การศึกษา ซึ่งเนื้อหาทางวิชาการต้องปรับให้สอดคล้องกัน เน้นการฝึกปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพของสาขานั้น ๆ
4. มาตรฐานความสาเร็จในสถานศึกษา (In-School success standards) การประเมินผล
ที่แท้จริงแล้วเป็นการประเมินผลการทางาน การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะที่สะสมมาในการทางานใน
บริ บ ทจ าลองและบริ บ ทจริ ง และเกณฑ์ ที่ ใ ช้ ป ระเมิ น ต้ อ งเป็ น มาตรฐานการท างานของสถาน
ประกอบการในสาขางานที่เกี่ยวข้อง
5. มาตรฐานความสาเร็จในสถานศึกษา (In-School success standards) เป็นการ
ประเมินผลความสาเร็จของหลักสูตรอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา คือการวัดผลสาเร็จของผู้เรียนหลัง
สาเร็จการศึกษา การมีงานทาของบัณฑิตอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา
6. ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา (School-community relationships)
การอาชี ว ศึ ก ษาและเทคนิ ค ศึ ก ษามี ห น้ า ที่ ต้ อ งสร้ า งและรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนในทุ ก
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชนแบ่งปันข้อมูลความต้องการด้านแรงงานของตนให้กับสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน (รวมถึงผู้ประกอบการในชุมชน)
7. การมีส่วนร่วมของต้นสังกัดและรัฐบาล (Federal Involvement) หลักสูตรอาชีวศึกษา
และเทคนิคศึกษาต้องพัฒนาขึ้นโดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย และแผนพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่
ก าหนดโดยต้ น สั ง กั ด และรั ฐ บาล และรั ฐ บาลจั ด สรรงบประมาณไปอย่ า งทั่ ว ถึ ง ในการบริ ห าร
สถานศึกษาเพื่อให้ดาเนินการตามนโยบายต้นสังกัดและรัฐบาล
8. การสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Responsiveness) ความรู้ ทักษะที่จะ
กาหนดเป็ น จุ ดมุ่งหมายของหลั กสู ตรนั้นจะต้องมีความยืดหยุ่น สอดคล้ องและสนองตอบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและโลกแห่งการงานอาชีพ อีกทั้งทักษะ หรือสมรรถนะที่สั่งสมมานั้นต้อง
ทาให้บัณฑิตสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้
สรุปได้ว่า หลักสูตรเป็นเอกสาร/แผนกาหนดเนื้อหา/สาระ และประสบการณ์ วิธีการปฏิบัติ
ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ และกระบวนการสร้างโอกาสการเรียนรู้/สร้างประสบการณ์
มีจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ และระยะเวลาเริ่มต้นถึงสิ้นสุดที่ชัดเจน การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง
การจัดทาหลักสูตรใหม่ หรือปรับปรุงจากหลักสูตรที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น หรือมีความทันสมัยขึ้น และการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษาและเทคนิ ค ศึ ก ษาควรพิ จ ารณาถึ ง จุ ด มุ่ ง หมาย 2 ด้ า น คื อ ด้ า น
กระบวนการ และด้านผลผลิต อีกทั้งยังต้องคานึงถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะที่สะสมมาในการ
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ทางานในบริบทจาลองและบริบทจริง ความสอดคล้องกับความต้องการแรงงานและอาชีพของสังคม
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ และเป็นไปตามนโยบายของต้นสังกัดและของรัฐ
หลักสูตร School-Based Enterprise
หลักสูตร School-Based Enterprise (SBE) เป็นหลักสูตรที่เตรียมการให้ผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการในสังคมโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจในบริบทของสถานศึกษา และฝึก
ปฏิบัติในสถานประกอบการจริง (เช่น โรงแรม โรงงาน ร้านอาหาร) มีความหมายว่า กิจกรรมต่างของ
การศึกษาในระบบภายใต้ภารกิจของสถานศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติผลิตสินค้า/บริการ เริ่มและ
ทาธุรกิจในสถานศึกษาให้บริการกับลูกค้าซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป ที่นอกเหนือจากผู้เรียน ครู บุคลากร
ในสถานศึกษา ประโยชน์ของหลักสูตรที่ผู้เรียนจะได้รับ (Finch & Crunkilton, 1999) ได้แก่
1. เข้าถึงโลกของธุรกิจ ได้ประสบการณ์ตรงในการทาธุรกิจ
2. เสริมแรงกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน
3. เรียนรู้และพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม และการแก้ปัญหาร่วมกัน
4. มีโ อกาสประยุ กต์ใ ช้ความรู้ด้านวิช าการผสมผสานกับทัก ษะ และประสบการณ์การ
ทางาน
5. พัฒนาทักษะส่วนบุคคลและทักษะสังคม
6. พัฒนาทักษะที่จาเป็นและอาจเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ชุมชนต่อไป
ในประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร School-Based Enterprise (SBE) นี้ถูกออกแบบมาให้มี
ความยื ดหยุ่น สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียนอาชีว ศึกษา โดยไม่จาเป็นต้องมีห น่ว ยกิต
สถานศึกษาอาจกาหนดโครงสร้างการทางานร่วมกันในรู ปโครงสร้างองค์การเป็นบริษัทจาลอง หรือ
ผู้เรีย นจั ดตั้งร้านค้าให้ บ ริการกับประชาชนทั่ว ไปภายนอกได้ มีเงื่อนไขที่ส าคัญ ได้แก่ บุคลากรที่
รับผิดชอบ ครู/อาจารย์ในสถานศึกษาที่ต้องมีความรู้ ประสบการณ์เพื่อให้คาแนะนา เป็นที่ปรึกษากับ
ผู้เรียนได้ รวมถึงคุณสมบัติของครู/อาจารย์ ความร่วมมือกับชุมชนในการผลิตสินค้า/ให้บริการของ
ผู้เรียนแก่คนในชุมชนโดยเป็นการส่งเสริมการเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ไม่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจที่มี
อยู่ในชุมชนอย่างขาดศีลธรรม จริยธรรม เช่นแย่งลูกค้าเดิม การกาหนดราคาสินค้า/บริการให้เป็นที่
เหมาะสมส าหรั บ ธุ ร กิ จ ที่ ป ระกอบโดยผู้ เ รี ย น ผู้ ที่ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบการหน้ า ใหม่ การเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์ตรงที่ได้ และการต่อยอดการเรียนรู้ของผู้เรียน
สรุปได้ว่า หลักสูตร School-Based Enterprise (SBE) เป็นหลักสูตรที่จาลองการประกอบ
ธุรกิจมาไว้ในบริบทของสถานศึกษา ให้โอกาสผู้เรียนได้ล งมือปฏิบัติการดาเนินธุรกิจภายใต้ทิศทาง
นโยบายของสถานศึกษา ให้ บริ การกับประชาชนทั่วไปในชุมชนซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ เรียนหลาย
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ประการ รวมถึงการได้ประสบการณ์ตรงในการทาธุรกิจ การพัฒนาทักษะที่จาเป็นในการทาธุรกิจและ
ทางานเป็นทีม วิทยาลัยอาชีวศึกษามีการดาเนินงานของศูน ย์บ่มเพาะผู้ประกอบการที่ใกล้เคียงกับ
หลักสูตรประเภทนี้แต่ยังต้องการส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสบริหาร
บริษัทจาลอง เป็นรายวิชาบังคับ โดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการเป็นกลไกการขับเคลื่อนที่สาคัญ
การพัฒนาหลักสูตรของ สอศ.
การพัฒนาหลักสูตรของการอาชีวศึกษาไทยนั้นมีหลักการที่สาคัญคือความสอดคล้องกับเนื้อหา
ในพระราชบั ญญัติการอาชีว ศึกษา พ.ศ. 2551 และความเชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีว ศึกษาแห่งชาติที่ใช้กาหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่ งชาติแต่ล ะระดับและมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา ในเอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง หลักสูตรการอาชีวศึกษา
และการนาไปใช้ โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอธิบายถึงหลักการ
พัฒนาหลักสูตรของ สอศ. ไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตรของการอาชีวศึกษานั้นต้องสอดคล้องกับความใน
มาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 9 ในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และต้องอ้างอิงจาก
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับ... พ.ศ.
2556 มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชา... แล้วจึงพัฒนาเป็นหลักสูตร... ประเภทวิชา... สาขาวิชา
... (ไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์ และวัลลภา อยู่ทอง, 2557)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 เป็นกรอบมาตรฐานที่ใช้กาหนดกรอบ
คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัด สอศ. ทุกแห่ง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับ... พ.ศ. 2556 เป็นแนวทางการในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลเพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา โดยมุ่งหวังให้ได้ผลผลิ ตที่มีคุณภาพและได้การ
รับ รองของมาตรฐานคุณวุฒิ ผู้ สาเร็จการศึกษาทั้ง 3 ระดับ (ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยี) และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชา.. กาหนดคุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษาอย่าง
น้อย 3 ด้านคือด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (เช่น คุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ) ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป (เช่น ความรู้ ทักษะที่จาเป็นในงาน) และด้านสมรรถนะวิชาชีพ (เช่น
การประยุ กต์ใช้ความรู้ในอาชีพตามระดับคุณวุฒิ และระดับสาขาวิชา) องค์ประกอบที่ส าคัญของ
หลั กสู ตร ได้แ ก่ มาตรฐานการศึ กษาวิช าชีพ ที่ป ระกอบด้ ว ยด้ านคุ ณลั ก ษณะที่พึง ประสงค์ ด้า น
สมรรถนะหลั ก และสมรรถนะทั่ ว ไป และด้ า นสมรรถนะวิ ช าชี พ และรายวิ ช าที่ ป ระกอบด้ ว ย
จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคาอธิบายรายวิชา
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แผนภาพที่ 2.4 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาของไทย
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560 นั้นให้ความสาคัญกับ
รายวิชา การเป็นผู้ประกอบการ และรายวิชา การเงินส่วนบุคคล เป็นวิชาบังคับเลือกของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาทุกแห่ง โดยให้ความสาคัญกับสัดส่วนชั่วโมงการปฏิบัติทั้งในห้องเรียน ในสถานศึกษา และ
ในบริบทจริง สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความต้องการของ
ชุมชนและสังคมที่แวดล้อมวิทยาลัย และปรับปรุงจุดอ่อนของหลักสูตรที่มีอยู่ปัจจุบัน เพิ่มเติมศีลธรรม
จริยธรรม หน้าที่พลเมือง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง การประกอบการ ภาษาอังกฤษและสะเต็ม
ศึกษา (Science-Technology-Engineering-Mathematics) (วณิชย์ อ่วมศรี, 2559)
สรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของ สอศ. นั้นกาหนดให้ยึดหลักการ
ความสอดคล้องกับเนื้อหาในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และความเชื่อมโยงกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติที่ใช้กาหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติแต่ละระดับ
และมาตรฐานการศึ ก ษาวิ ช าชี พ ของแต่ ล ะสาขาวิ ช า และแนวทางในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560 นั้นยังคงยึดหลักการในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
สอศ. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา นโยบายการพัฒนาการ
อาชีว ศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบคุณวุฒิแห่ งชาติ มาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ และความต้องการกาลังงานของสังคม การจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพมีปรัชญา
และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
“มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ
ปรัชญาการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้น ๆ
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ในการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลิตผู้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในระดับฝีมือ มีสมรรถนะที่
สามารถปฏิบัติงานอาชีพได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมใน
การทางานสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจและสังคม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข
และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556)
สอศ. ได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ให้เป็นหลักสูตรที่เปิดรับ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรจาแนกเป็น 9 ประเภทวิชา 51 สาขาวิชา ดังนี้
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม
4. ประเภทวิชาคหกรรม
5. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
6. ประเภทวิชาประมง
7. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
8. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
9. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สอศ. มีการเผยแพร่เอกสารหลักสูตรเพื่อให้ วิทยาลัยอาชีว ศึกษาในสังกัดใช้จัดการเรียนการ
สอนได้ตั้งแต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ ได้แก่ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประกอบด้วย 8 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาวิชาการเลขานุการ
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
6. สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
7. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
8. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 กาหนดให้มีโครงสร้างหลักสูตร ในข้อ 10 ระบุว่า ประกอบด้วย หมวดวิชาทักษะ
ชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ (มี 5 กลุ่ม คือ กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ กลุ่ม
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ทักษะวิชาชีพเลือก ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ) หมวดวิชาเลือกเสรี
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
สาหรับวิชา การเป็นผู้ประกอบการ รหัสวิชา 2001-1002 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 ที่ สอศ. กาหนดไว้เป็นแนวทางให้วิทยาลัยอาชีว ศึกษาในสังกัดดาเนินการจัดการ
เรียนการสอน เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และสามารถจัดให้อยู่ในกลุ่มทักษะ
วิชาชีพเลือก หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได้ จานวน 2 หน่วยกิต มีจุดประสงค์รายวิชา โดยสรุปได้คือ
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการ การวางแผนและการจัดการทางการเงิน สามารถจัดทา
แผนธุรกิจอย่างง่าย และมีเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ
วิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิชาการดาเนินธุรกิจขนาดย่อม (รหัสวิชา 2202-2003) จานวน 2
หน่วยกิต) บรรจุอยู่ในสาขาการตลาด ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ เรียนทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติในสัดส่วนเท่า ๆ กัน ระบุจุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและ
กระบวนการดาเนินธุรกิจขนาดย่อม มีทักษะในการเขียนแผนธุรกิจสาหรับธุรกิจขนาดย่อม และมีเจต
คติและกิจนิสัยที่ดีในการทางาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ปี 2558
หลั กสูตรการเป็ นผู้ ป ระกอบการ (Entrepreneurship) ปี 2558 เป็นหลั กสู ตรวิช าชีพ
ระยะสั้น 75 ชั่วโมง กลุ่มวิชา/กลุ่มงาน การจัดการ สาขาวิชา ธุรกิจและการจัดการ เป็นหลักสูตรที่
พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะเชิ ง ประกอบการของนั ก ศึ ก ษา เช่ น การเขี ย นแผนธุ ร กิ จ และ
คุณลั ก ษณะการเป็ น ผู้ ป ระกอบการของนั กศึกษา มี กลุ่ มเป้าหมายคือ นัก ศึกษา จุดประสงค์ของ
หลักสูตร ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในงานอาชีพการเป็นผู้ประกอบการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถกาหนดแนวทางใน
การพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในงานอาชีพการเป็นผู้ประกอบการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การจัดการเรียนการสอนทั้งหมดประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีรูปแบบ/เทคนิคการ
จัดการศึกษาที่เป็นการบรรยาย การสาธิต การอภิปราย การฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษาและการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการนาเสนอแผนธุรกิจ โดยใช้สื่อที่เป็นชุดบทเรียนโมดูล เอกสารประกอบการสอน สื่อ
อิเลกโทรนิกส์ต่าง ๆ โสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ มีการใช้เอกสารอ้างอิง เอกสาร
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ประกอบการเรียนการสอน และวิทยากรจากสถานประกอบการ สถาบันการเงินช่วยบรรยายระหว่าง
การเรียนและการปฏิบัติ มีแนวทางการประเมินทั้งด้านความรู้โดยใช้แบบทดสอบและด้านการปฏิบัติ
โดยใช้ใบประเมินทักษะ ใบสั่งงาน ใบปฏิบัติงาน ใบประเมินผลงาน ฯลฯ อีกทั้งประเมินพฤติกรรม
ลักษณะนิสัย และระยะเวลาการเข้าศึกษา
หลักสูตรฝึกอบรมโดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ในสังกัด สอศ. ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ คือ นักศึกษาที่สนใจการประกอบการและได้รับคัดเลือกเข้า
มาใช้บ ริ ก ารโดยศู น ย์ บ่ มเพาะผู้ ป ระกอบการอาชีว ศึก ษา รายวิ ช าที่ศู นย์ บ่ม เพาะผู้ ประกอบการ
อาชีวศึกษาทาการฝึกอบรมในเบื้องต้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจสาหรับการ
นาเสนอแผนธุรกิจและดาเนินธุรกิจ หลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย 3 วิชา โดยมีวัตถุประสงค์
และเนื้อหาของรายวิชา สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 2.6 หลักสูตรฝึกอบรมโดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิชา
1. การเตรียมความพร้อม
สาหรับการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่

2. การเขียนแผนธุรกิจ

3. การศึกษาดูงาน

วัตถุประสงค์
เนื้อหา
เพื่อเพิม่ ความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบการทา
 ความเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจ การขออนุญาต การส่งเสริมของภาครัฐ
 กฎระเบียบในการทาธุรกิจ
บทบาทของภาคเอกชนในการสนับสนุน การแสวงหา  การจดทะเบียนพาณิชย์
นวัตกรรมเพือ่ นาไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์
 ภาษีธุรกิจสาหรับ SMEs
 แหล่งนวัตกรรมนาไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์
 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ
 ความหมายและความสาคัญของแผนธุรกิจ
 เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเข้าถึงแหล่ง
 วัตถุประสงค์
เงินทุน
 องค์ประกอบของแผนธุรกิจ
 เพื่อใช้ตรวจสอบผลการลงทุนของธุรกิจ
 สถานการณ์ทางธุรกิจ
 เพื่อเพิม่ ความรู้ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทาธุรกิจกับ
ผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จในแต่ละสาขา
อาชีพ

 ศึกษาดูงานสถานประกอบการที่สอดคล้องกัน
แผนธุรกิจของผู้เรียน

สรุปได้ว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรและวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 บรรจุรายวิชา การเป็น
ผู้ประกอบการและรายวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นวิช าเลือกเสรี ลงในหลั กสูตรของทั้ง 9 ประเภทวิช า
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ หลักสูตรระยะสั้น ปีพ.ศ. 2558 เพื่อผู้เรียนที่
เป็ น นั กศึกษา มีวิธีการสอนแบบบรรยาย ลงมือปฏิบัติ นาเสนอแผน มีวิทยากรจากภายนอกมา
บรรยาย และใช้รูปแบบการประเมินด้วยแบบทดสอบ ใบประเมินทักษะและพฤติกรรม และหลักสูตร
ฝึกอบรมโดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามี 3 วิชา หลักสูตรทั้งหมดล้วนมีจุดมุ่งหมายใน
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การพัฒนาความรู้ ทักษะทางธุรกิจ และพฤติกรรมและลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ให้กับนักศึกษาใน
การริเริ่มธุรกิจ เขียนแผนธุรกิจสาหรับการจัดตั้งกิจการที่เป็นธุรกิจขนาดย่อม กระบวนการจัดตั้งธุรกิจ
ทักษะการดาเนินธุรกิจ คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความส าเร็จ
ปัญหาของผู้ประกอบการที่พึงทราบ และมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ ประกอบการ ที่ยัง
เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมและใช้รูปแบบการประเมินแบบเดิมที่ใช้ในรายวิชาอื่น ๆ ทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การเรียนการสอน หรือภาษาอังกฤษใช้ว่า Instruction หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ ความคิด
ความเชื่อ ทักษะ และเจตคติต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับการถ่ายทอด หรือผู้เรียนนั้นเกิด
การเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อเดิมของตน ส่งให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์เช่นพัฒนาการทาง
ปัญญา พัฒนาการทางความสามารถเป็นทักษะในการทางานอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าเป็นการบรรลุ
จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน ต่อมาการเรียนการสอนได้พัฒนาให้มีแบบแผนที่วางไว้ชัดเจนโดย
อิงหลักวิชาการ มีการเตรียมการ กาหนดวัตถุประสงค์ และมีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ หรือให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แทนการที่ครูเป็นศูนย์กลางในการเรียน (ทิศนา แขมมณี, 2557)
การเรียนการสอน ตามนิยามในศัพท์ศึกษาศาสตร์ (2556) หมายถึง การจัดประสบการณ์
กิจกรรมการเรียนรู้ และการฝึกทักษะโดยใช้ยุทธศาสตร์ กระบวนการ วิธีการ สื่อและเทคนิคต่าง ๆ ที่
ทาให้ ผู้ เรี ย นเกิ ดการเรี ย นรู้ ตามวัตถุ ประสงค์ที่ กาหนด เป็ นกระบวนการที่ เน้น ผู้ เรีย นเป็น ส าคั ญ
กระบวนการเรียนรู้ บทบาทการเรียนรู้ของผู้เรียน และการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียน
กับผู้เรียน หรือกับสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสม หรือ คาว่า “Curriculum and Instruction”
ความหมายของการเรีย นการสอนอีกนัยหนึ่ง หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ ส อนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับสื่อ ที่เกิดขึ้นได้ในหลายสถานการณ์ซึ่งการเรียนรู้ (Learning)
นั้นเกิดขึ้นได้ทุกแห่งไม่จากัดสถานที่และเวลา (ทิศนา แขมมณี, 2557)
การเรียนการสอนต่างจากการฝึกอบรม หรือ Training คือเป้าหมายของทั้งสองอย่างต่างกัน
เป้าหมายของการฝึกอบรมนั้นเป็นไปโดยเฉพาะเจาะจง และมุ่งให้เกิดทักษะ ความสามารถในการ
ทางานอย่างหนึ่งอย่างใด (Smith & Ragan, 1999)
สรุปได้ว่า การเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเชื่อ ทักษะ
และเจตคติจากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน โดยให้ความสาคัญกับผู้เรียน ยึดเอาประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลัก ใช้
ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์นั้น ผู้สอนทาหน้าที่อานวยการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างดีที่สุดในบริบทที่จัดไว้ โดยเลือกใช้รูปแบบ/วิธี/เทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และ
กับผู้เรียน ต่างจากการอบรมที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ฝึกอบรมเกิดทักษะ ความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
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การเรียนการสอนแบบโครงการเป็นฐานของ สอศ.
การอาชีวศึกษาของไทยให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการจึงมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานเป็นฐาน Project-based learning (PBL) หรือที่ สอศ. เรียกว่าเป็นการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงการเป็นฐานนั้น มีการจัดอยู่ในทุกหลักสูตร ในรายวิชาโครงงาน เป็นวิชาบังคับที่ให้ผู้เรียน
ต้องเรียนในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร การเรียนการสอนแบบโครงการเป็ นฐานของ สอศ. นี้มี
หลั กการที่ส าคัญ คือ การจั ดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ ให้ ผู้ เรียนได้ล งมือปฏิบัติจริง ทั้ง
การศึกษา การสารวจ การค้นคว้า การทดลอง การประดิษฐ์ และการคิดค้นสิ่งใหม่ มีผู้สอนเป็นผู้
อานวยความสะดวก ให้คาแนะนา คาปรึกษา ส่งเสริมและให้กาลังใจแก่ผู้เรียนตลอดการทาโครงการที่
ผู้สอนได้ออกแบบให้การเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน (ไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์
และวัลลภา อยู่ทอง, 2557) ได้แก่
1. การเตรียมความพร้อม ผู้สอนเตรียมขอบเขตโครงการ แหล่งข้อมูล มีการเตรียมคาถามนา
กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดได้ถึงปัญหาหรือหัวข้อที่จะนาเสนอเป็นโครงการ โดยผู้สอนจะต้องกาหนดสิ่ ง
เหล่านี้ไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
2. การกาหนดและเลือกหัวข้อ ผู้สอนทาหน้าที่แนะนา ให้คาปรึกษา กระตุ้นและส่งเสริมให้
ผู้เรียนกาหนดหัวข้อร่วมกันในกลุ่มที่ตกลงจะทาโครงงานร่วมกัน โดยเลือกประเด็นปัญหาเป็นหัวข้อ
ของโครงงาน แล้วจึงนาเสนอต่อผู้สอนในห้องเรียนเพื่อโน้มน้าวให้ผู้สอนเห็นด้วย
3. การเขี ย นเค้า โครงของโครงงาน ผู้ เรียนต้องศึก ษาขอบเขต ประเภทของแหล่ งข้อมู ล
แหล่งข้อมูล แล้วค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งข้อมูลที่ระบุ ผู้เรียนทางานเป็นทีมในการวางแผน
โครงงาน กาหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน ผู้สอนทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความ
สะดวกให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูล และทางานร่วมกัน
4. การปฏิบัติโครงงาน ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่มตามแผนงานที่ได้นาเสนอ
ต่อและได้รับการอนุมัติจากผู้สอน โดยบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาก่อนหน้า เป็นการที่ผู้เรียน
ได้แสดงออกซึ่งความรู้ ทักษะและประสบการณ์การลงมือปฏิบัติ ทางานร่วมกันเป็นทีม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกันในทีม และผู้สอนมีหน้าที่ให้คาปรึกษา ชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหา ให้กาลังใจแก่
ผู้เรียนเพื่อให้อดทนในการค้นหาคาตอบหรือทางออกของปัญหา หรือร่วมแก้ปัญหากับผู้เรียน
5. การนาเสนอผลงาน ผู้เรียนนาเสนอผลการดาเนินงานหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการทาโครงงาน
ต่อผู้สอน และเพื่อนร่วมห้องเรียน อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผ่านการถาม-ตอบคาถาม
ระหว่างการน าเสนออีกด้ว ย ผู้ สอนมีห น้าที่ในการตั้งคาถามเพื่อให้ ผู้เรียนได้นาเสนอได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ แสดงออกซึ่งความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการทาโครงงาน
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6. การประเมินผล ผู้สอนทาการประเมินการทาโครงงานของผู้เรียนอยู่ตลอดเวลาระหว่าง
การทาโครงงานด้วยวิธีและเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เน้นการประเมินตามสภาพจริง ทั้งความรู้
ทักษะของผู้เรียนที่มีการพัฒนาขึ้น กระบวนการทางานและพฤติกรรม ลักษณะนิสัยของผู้เรียนที่มี
พัฒนาการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงผลผลิตที่ได้จากโครงงานด้วย
สรุปได้ว่า การเรียนการสอนแบบโครงการเป็นฐานของ สอศ. เป็นการเรียนการสอนของ
รายวิชาโครงงาน เป็นรายวิชาบังคับของทุกหลักสูตร มีจุดมุ่งหมายให้ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยผู้สอน
เป็นผู้อานวยความสะดวกและให้คาแนะนา คาปรึกษาแก่ผู้เรียน ออกแบบเป็นกระบวนการเรียนรู้
6 ขั้นตอน เริ่มจากการเตรียมความพร้อม การกาหนดและเลือกหัวข้อ การเขียนเค้าโครงของโครงงาน
การปฏิบัติโครงงาน การนาเสนอผลงาน และการประเมินผล
การเรียนการสอนแบบ Entrepreneurial PBL
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานที่ใกล้เคียงกับ PBL ที่กล่าวไว้ในหนังสือชื่อ
World Class Learners เรียกว่า การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานรูปแบบเชิง
ประกอบการ (Entrepreneurial model of PBL) เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ
และทักษะเชิงประกอบการของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนได้ พัฒนาผลผลิต (สินค้า หรือบริการ) ถึงผู้ใช้
ปลายทาง หรือลูกค้า Zhao (2012) โดยมีความแตกต่างจากรูปแบบ PBL ปรกติ แบบผสมของ PBL
สรุปได้ ดังนี้
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ตารางที่ 2.7 การเปรียบเทียบลักษณะการเรียนการสอน ของ PBL รูปแบบต่าง ๆ
รูปแบบต่าง ๆ ของ PBL
PBL รูปแบบปรกติ
(Academic model of
PBL)

PBL รูปแบบผสม
(Mixed model of PBL)

PBL รูปแบบเชิง
ประกอบการ
(Entrepreneurial model
of PBL)

ลักษณะการเรียนการสอน
 เป้าประสงค์ของการสอนเพื่อบรรลุเนื้อหาและทักษะที่ระบุไว้
 เนื้อหาและทักษะที่ระบุไว้นั้นขับเคลื่อนให้เกิดโครงงาน
 ผลผลิตคือ byproducts ของการเรียนรู้ ไม่ใช่เนื้อหาและทักษะ
 ผลผลิตนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการบริโภคอุปโภคที่แท้จริง
 ประสิทธิผลของรูปแบบนี้ประเมินด้วยความรู้ ทักษะที่ผู้เรียนได้ตามเกณฑ์ในแบบทดสอบ
 ผู้สอนควบคุมเนื้อหา การสอน การทาโครงงานและการประเมินโครงงาน
 รูปแบบให้คุณค่ากับผลผลิตที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เรียนสร้างขึ้น และเนื้อหาที่ได้จากการ
เรียน
 ผู้เรียนสร้างผลผลิตซึ่งคาดหวังให้มีคุณภาพดี และเป็นผลผลิตที่ทาเพือ่ ผู้บริโภคในสังคม
 เนื้อหาและมาตรฐานที่บังคับนั้นเป็นจุดเริ่มต้นโครงงาน ไม่ใช่เนื้อหาและทักษะทีร่ ะบุใน
จุดมุ่งหมายหลักสูตร
 ผู้สอนควบคุมกระบวนการ ผู้เรียนเป็นผูค้ ิดโครงงานแต่ผู้สอนตัดสินใจกระบวนการทา
โครงงาน
 การทบทวน หรือประเมินโครงงานอาจทากันเองระหว่างผู้เรียน แต่ผู้สอนเป็นผูป
้ ระเมินผล
 เน้นทักษะการเรียนรู้โลกแห่งความเป็นจริง แต่ไม่เน้นการถ่ายโอนความรู้
 จุดมุ่งหมายเป็นการสร้างจิตวิญญาณและทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
 เน้นการสร้างผลผลิตที่เป็นสิ่งประดิษฐ์มากกว่ารูปแบบทั้งสองข้างต้น
 ผลผลิตต้องมีคุณภาพดีและต้องดึงดูดผู้บริโภค ผลผลิตต้องสนองตอบต่อความต้องการที่
แท้จริงของผู้บริโภค
 ผู้เรียนควบคุมผลผลิตและเป็นผู้เสนอกระบวนการผลิต
 ผู้เรียนนาเสนอผลผลิตให้กับผู้สอน ให้ผสู้ อนอนุมัติผลผลิต
 ผู้เรียนพัฒนาแผนธุรกิจ ประกอบด้วยเอกสารรายงาน การวิเคราะห์ผู้บริโภคเป้าหมาย
การศึกษาความเป็นไปได้ และแผนการตลาด
 ผู้สอนรับบทเป็นนักลงทุน (ในตลาดทุน) ที่ปรึกษา ผู้กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ และ
ผู้อานวยการ (ทาโครงงาน)
 โครงงานอาจเป็นได้ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม (ร่วมกันทา)
 เวลาสาหรับผู้เรียนในการทาโครงงานถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ซึ่งตารางเรียนปรกติไม่
เพียงพอ ต้องมีเวลาพิเศษนอกเหนือตารางเรียนให้ด้วย
 เน้นที่ผลผลิต ไม่ใช่กระบวนการหรือทักษะ
 เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งให้เกิดผลผลิต

หลักการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานรูปแบบเชิงประกอบการของ Zhao ซึ่งพัฒนาจาก
หลักการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning, PBL) มี 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. การสร้างงานที่มีความหมาย เป็นการคิดค้น ประดิษฐ์สิ่งใหม่ให้กับโจทย์ปัญหาที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน หรือสร้างสรรค์สิ่งของใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการจาเป็น
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2. การระบุความต้องการจาเป็น เป็นการรับรู้ความต้องการของผู้อื่น จะสนองตอบต่อความ
ต้องการจาเป็นของผู้อื่นได้อย่างไร
3. พัฒนาเป็นความคิด ผู้เรียนสังเกต ตื่นตัวรับรู้ความต้องการจาเป็นของผู้อื่น มีกระบวนการ
ในการค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล ในเรื่ อ งที่ ส นใจ ระบุ ปั ญ หา วิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ ข องปั ญ หา แลกเปลี่ ย น
ความเห็น และนาเสนอความคิด โดยที่ผู้สอนเป็นคนเอื้ออานวยให้กระบวนการดาเนินไปได้อย่างเป็น
ธรรมชาติของความสนใจ ใฝ่รู้ของผู้เรียน
4. ประเมินจุดแข็ง และทรัพยากรที่จาเป็น เป็นการประเมินศักยภาพของตน และทรัพยากร
ที่จะช่วยให้ประสบความสาเร็จในการดาเนินโครงงาน
5. โน้มน้าวผู้อื่นได้ การที่ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจเทคนิคที่จะโน้มน้าวผู้อื่น (ในห้องเรียนคือ
ผู้สอน) ให้สนใจในโครงงานที่ตนเองนาเสนอ
6. ผลิตสินค้า หรือบริการ เสนอความคิดเพื่อผลิตสินค้า หรือบริการได้ ผลิตต้นแบบหลาย
ขั้นตอน ผู้สอนอาจจัดให้ มีการวิจารณ์ต้นผลิตในแต่ละขั้นตอนควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกิดการพัฒนา
สินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่จะทาได้
7. ทาการตลาด และขายสินค้า หรือบริการ จัดทาแผนการตลาดให้เสมือนว่าเขาจะขาย
สินค้านั้นในตลาดภายนอกจริง ๆ และห้องเรียน หรือสถานศึกษาเป็นเพียงสถานการณ์จาลอง
8. รักษายอดขาย ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะรักษายอดขายด้วยการบริหารจัดการการขายที่ดี หรือ
การยกระดับคุณภาพสินค้า ปรับปรุงรูปลักษณ์ของสินค้า หรือเพิ่มช่องทางการขาย
นวัตกรรมที่เป็น ผลผลิตของการเรียนการสอนวิธีนี้เกิดขึ้นมาโดยการเรียนรู้และฝึกฝน ซึ่ง
นวัตกรรมมีได้หลายรูปแบบ เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการใหม่ ตาแหน่ง (ทางธุรกิจของสินค้า/
บริการ) ใหม่ หรือกระบวนทัศน์ใหม่ (Bessant & Tidd, 2011) สร้างการเปลี่ยนแปลงในด้าน knowhow (Rothwell & Gardiner, 1985) และนวัตกรรมสร้างขึ้นมาได้หลายทาง ได้แก่ การมองเห็น
โอกาส การมองหาทางเลือกของการปฏิบัติเดิม ๆ การสร้างคุณค่า หมายถึง ด้านการเงิน เศรษฐกิจ
และสังคม หรือหมายถึง แหล่งที่มาของรายได้ และคุณค่าจากนวัตกรรมที่สังคมจะได้รับนี้ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงโลก (Bessant & Tidd, 2011)
สรุปได้ว่า การสอนแบบโครงงานเป็นฐานรูปแบบผู้ประกอบการทั้ง 8 ขั้นตอนที่เน้นผลผลิตของ
โครงงานเป็นสาคัญนั้นจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสร้างความรู้ด้วยตนเอง เกิดประสบการณ์ผ่านการเรียน
การสอนในห้องเรียน ผู้เรี ยนได้แปลงความคิดเป็นผลผลิตที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนรู้จักที่จะนาเสนอ
ผลผลิ ต นั้ น สู่ ต ลาด ท ายอดขายและรั ก ษายอดขายได้ ท าให้ ผู้ เ รี ย นมี จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น
ผู้ประกอบการ และมีทักษะที่จาเป็นในการประกอบการ และแตกต่างจาก PBL แบบปกติ และ PBL
รูปแบบผสม
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การประเมินผล
การประเมินผลนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผล จากการปฏิรูปการศึกษาที่ให้
ความสาคัญกับพัฒนาการของผู้เรียน การประเมินผลตามสภาพความเป็นจริง หรือสภาพจริงจึงมี
ความสาคัญมากขึ้น ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 มาตรา 26 ที่กล่าว
ให้สถานศึกษามีการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียนและการทดสอบคู่กันไปกับ
การเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียนและรูปแบบของการศึกษา สถานศึกษาใช้
วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลเพื่อพิจารณาการศึกษาต่อของผู้เรียนด้วย (โชติกา ภาษี
ผล ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง และกมลวรรณ ตังธนกานนท์, 2558)
การวัด (Measurement) หมายถึง กระบวนการกาหนดค่าต่าง ๆ เป็นตัวเลขอย่างมีเกณฑ์
และต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ เครื่องมือ หน่วยของการวัด และมาตราเปรียบเทียบ (ศิริชัย
กาญจนวาสี, 2556; สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , 2541; โชติกา ภาษีผล ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง และ
กมลวรรณ ตังธนกานนท์, 2558)
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยมีเกณฑ์
เปรียบเทียบ มีองค์ประกอบ 3 ประการคือ ผลของการวัด เกณฑ์ที่กาหนด และการตัดสินคุณค่า ซึ่ง
อาจเป็ นทั้งเกณฑ์แบบสั มบูร ณ์ (อิงเกณฑ์) หรือแบบสั มพัทธ์ (อิงกลุ่ ม) ก็ได้ (ศิริชัย กาญจนวาสี ,
2556; สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2541; โชติกา ภาษีผล ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง และกมลวรรณ ตังธนกา
นนท์, 2558)
การประเมินผลต่างจากการประเมินคุณค่า (Assessment) เป็นการบรรยายอย่างลุ่มลึก หรือ
เป็นการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับผู้เรียน ให้ผู้สอนได้เป็นข้อมูล
เพื่อให้ย้อนกลับถึงผู้เรียนได้ถึงความก้าวหน้า จุดเด่นและจุดด้อย รวมถึงประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนตรงกับวัตถุประสงค์ของหลัก สูตรและเพื่อชี้แนะนโยบายได้ (โชติกา ภาษีผล, 2558; บุญเชิด
ภิญโญอนันตพงษ์, 2547; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556; อุทุมพร จามรมาน, 2540)
การประเมินคุณลักษณะมีหลายวิธี เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์/สอบถาม และการทดสอบ
ด้วยแบบวัดทางจิตวิทยา โดยกล่าวว่าเป็นการวัดพัฒนาการด้านจิตพิสัยที่อ้างอิงจากอนุกรมวิธานของ
วัตถุประสงค์การศึกษา (Taxonomy of educational objectives) ที่พัฒนาโดย Bloom (1956)
ดังนี้
9. การสังเกต เป็นการเก็บข้อมูลตามสถานการณ์ที่พบเห็น มีทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ มี ทั้ ง ที่ ผู้ ถู ก สั ง เกตรู้ ถึ ง การสั ง เกตและไม่ รู้ ว่ า ก าลั ง ถู ก สั ง เกต และมี ทั้ ง ที่ เ ป็ น การสั ง เกต
รายบุคคลและรายกลุ่ม
10. การสัมภาษณ์/สอบถาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เก็บ
ข้อมูล และผู้ ให้ ข้อมูล ด้ว ยการสั มภาษณ์ห รื อสอบถาม โดยมีทั้งวางแผนและไม่ว างแผน มีทั้งการ
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สัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง และการสัมภาษณ์
กลุ่มและรายบุคคล
11. การทดสอบด้วยแบบวัดทางจิตวิทยา เป็นการเก็บข้อมูลของบุคคลด้วยแบบทดสอบทาง
จิตวิทยา เช่น แบบวัดความถนัด แบบวัดคุณลักษณะ มีทั้งแบบทดสอบที่เป็นลักษณะปลายเปิดและ
ปลายปิด มีทั้งที่เป็นมาตรวัดประมาณค่า แบบวัดสถานการณ์
การประเมินผลหลักสูตรอาชีวศึกษา
Finch & Crunkilton (1999) เสนอกรอบในการประเมินผลหลักสูตรอาชีวศึกษาเป็นกรอบที่
รวบยอด (comprehensive) และเป็นระบบ (systematic) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ
ได้แก่ 1. การประเมินบริบท 2. การประเมินตัวป้อน 3. การประเมินกระบวนการ และ 4. การ
ประเมินผลผลิต แสดงได้ ดังนี้

Context
Evaluation

Input
Evaluation

Curriculum Initiation and
Structuring

Process
Evaluation

Product
Evaluation

Curriculum Operation

แผนภาพที่ 2.5 กรอบการประเมินหลักสูตร (Finch & Crunkilton, 1999)
1. การประเมินบริบท (Context evaluation) เป็นการประเมินจุดมุ่งหมาย เป้าประสงค์
และจุดเน้นของหลักสูตร
2. การประเมินตัวป้อนเข้า (Input evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากรต่าง ๆ และกล
ยุทธ์ที่ใช้เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินผลของหลักสูตรที่มีต่อ
ผู้เรียนของสถานศึกษา
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลของหลักสูตรที่มีต่อ
ผู้สาเร็จการศึกษาแล้วของสถานศึกษา
สรุปได้ว่า การประเมินผล เป็นการเรียบเรียงข้อมูลสารสนเทศตามสภาพจริงของการเรียนการ
สอนตามหลั ก สู ต รเพื่ อใช้ เป็ น เกณฑ์ ตัด สิ นคุ ณค่ า ของการเรีย นการสอนตามหลั ก สู ต รนั้ น ๆ การ
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ประเมินผลหลักสูตรอาชีวศึกษาควรพิจารณาปัจจัย 4 ประการ ได้แก่ การประเมินจุดมุ่งหมาย
หลักสูตร การประเมินการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการบริหารทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติกลยุทธ์ การ
ประเมินผลความรู้และทักษะของผู้เรียน และการประเมินอัตราการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา
การประเมินผลของ สอศ.
การประเมินผลการสาเร็จการศึกษาของ สอศ. กาหนดไว้เป็นแนวทางประกอบการพัฒนา
หลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ ระบุรายการของการประเมินหลักสูตร ปวช. ไว้หลายประการ ดังนี้
1. ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาชีพและหมวดวิชาเลือกเสรี ตามที่
หลักสูตรกาหนดในแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
2. สะสมหน่วยกิตได้ตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา
และสาขาวิชา
3. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 และผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. เข้าร่วมกิจกรรมที่กาหนดและประเมินผ่านกิจกรรมเหล่านั้นในทุกภาคเรียน
การประเมินผู้เรียนจะทาใน 2 ลักษณะ ได้แก่ การประเมินความรู้โดยใช้แบบประเมินความรู้ใน
รูปแบบของใบความรู้ หรือแบบทดสอบ และการประเมิ นการปฏิบัติงานในรูปของใบมอบหมายงาน
ครู ผู้ ส อนก าหนดใบงานและใบปฏิ บัติ ง านในการสอนงาน และก าหนดใบมอบหมายงานในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา เนื่องจาก สอศ. ให้ความสาคัญกับการศึกษาระบบทวิภาคี
ดังนั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งจะต้องทาการประเมินคุณภาพผู้เรียนใน 2 ลักษณะนี้
การประเมิ น ผลโครงการในกรณีที่ การเรี ยนการสอนจัด ในรู ปแบบของโครงการ หรือ เป็ น
รายวิชาโครงการ (วิชา การเป็นผู้ประกอบการถูกจัดให้สอนโดยบูรณาการเข้ากับรายวิชาโครางการ
ด้วย) การประเมินจะกระทาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ ตลอดการทาโครงการด้วยวิธีการและเครื่องมื อ
ที่ห ลากหลายโดยเน้ น การประเมิ นตามสภาพจริ ง (Authentic assessment) ด้ านความรู้
กระบวนการทางาน/โครงการ ผลงาน/ผลผลิตจากโครงการ และพฤติกรรมของผู้เรียนที่แสดงออกให้
เห็น รวมถึงคุณลักษณะด้วย ซึ่งการประเมินผลการเรียนรู้นั้นยังกระทาในรูปแบบดั้งเดิม 3 ด้าน
ด้วยกัน ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัยที่ผู้เรียนถูกประเมินความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระวิชา ด้านทักษะ
พิสัยที่ผู้เรียนถูกประเมินทักษะการคิด ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน และทักษะกระบวนการกลุ่ม
และด้านจิตพิสัยที่ผู้เรียนถูกประเมินเจตคติและกิจนิสัย โดยวิธีการวัดและประเมินผลที่ หลากหลาย
เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม การตรวจผลงาน การตรวจแบบฝึกหัด การประเมินตาม
สภาพจริง การประเมินภาคปฏิบัติ การใช้แฟ้มสะสมงาน และการทดสอบ
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การประเมินตามสภาพจริงนั้นเป็นกระบวนการสังเกต บันทึกและรวบรวมข้อมูลวิธีการทางาน
และผลงานของผู้เรียนในสภาพที่ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการประเมินควบคู่ไปกับการสอนโดย
เน้ น การวั ด และประเมิ น การแสดงออกซึ่ ง ความรู้ ความเข้ า ใจ ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านของผู้ เ รี ย น
กระบวนการทางาน และผลของงานเพื่อดูพัฒนาการแต่ละด้านของผู้เรียน ซึ่งการประเมินตามสภาพ
จริงนี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนตื่นตัวในการเรียนรู้ เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระหว่างเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ
การประเมินผลผู้เรียนด้านการประกอบการกระทาในอีกลักษณะหนึ่ง เรียกว่า การประเมิน
ศักยภาพผู้ เรีย นโดยศูน ย์บ่ มเพาะผู้ ประกอบการอาชีวศึกษา นักศึกษาที่ส นใจเป็นผู้ประกอบการ
สามารถสมัค รเพื่อ รั บ การคั ดเลื อ กเข้า อบรมกับ ศูน ย์บ่ มเพาะผู้ ประกอบการอาชี ว ศึ กษาระหว่า ง
การศึกษาอยู่ในวิทยาลัย ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจะให้การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนั กศึกษาซึ่งเป็ น การเตรีย มพร้อมให้ นักศึกษาได้เริ่มและทาธุรกิจ ให้โ อกาสนักศึกษาได้ลงมือ
ปฏิบั ติการเป็ นผู้ ประกอบการในบริบทของวิทยาลัย และส่งเสริมให้เป็นผู้ ประกอบการเมื่อสาเร็จ
การศึกษา เมื่อนักศึกษาได้รับการคัดเลือกโดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแล้วนักศึกษาจะ
ได้รับการอบรมและได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
จะมีการประเมินศักยภาพของนักศึกษา (เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา) แบ่งออกเป็น 5 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 6 ตัวบ่งชี้ของการประเมินศูนย์ฯ ด้านการ
ดาเนินงานพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ได้แก่
1. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการอบรม)
2. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการศึกษาดูงาน)
3. การประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ
4. การดาเนินงานตามแผนธุรกิจ
5. การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ
การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในลักษณะนี้เป็นการประเมินตามหลักฐานที่
กาหนด เช่น คาสั่ง โครงการ หนังสือของต้นสังกัด หนังสือของวิทยาลัย หนังสือเชิญ เอกสารการ
ประชุม เอกสารการอบรมและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการอบรม รูปภาพกิจกรรม แผนการ
ดาเนินงาน รายงานสรุปผลการดาเนินงาน หลักฐานการนิเทศติดตามการดาเนินธุรกิจตามแผนของ
นักศึกษา งบการเงินจากผลประกอบการธุรกิจที่ดาเนินงานตามแผน การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
ศูนย์ฯ เป็นรูปแบบการประเมิน การดาเนินงานของศูนย์หากแต่มิได้ประเมินทักษะเชิงประกอบการ
หรือความพร้อมในการประกอบการของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ
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สรุปได้ว่า การประเมินผลที่ สอศ. ใช้ในปัจจุบันนั้นเป็นการประเมินผลการสาเร็จการศึกษา ที่
ใช้วิธีและเครื่องมือวัดที่หลากหลาย มีการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาซึ่งใช้การประเมินตาม
สภาพจริง ซึ่งประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมและลักษณะ
นิสัยของนักศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ในทุกรายวิชา สาหรับนักศึกษาที่สนใจและได้รับคัดเลือก
เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการได้รับการประเมินการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยศูนย์
บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษาหลั ง จากการอบรม การศึ ก ษาดู งาน คุ ณ ภาพของแผนธุ ร กิ จ
กระบวนการดาเนินธุรกิจตามแผน และผลประกอบการของธุรกิจ ซึ่งยังไม่ปรากฎหลักฐานที่ชัดเจน
ของการประเมินคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
2.3 แนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
การทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการพัฒนาผู้ประกอบการ รวมถึงการสรุป
และวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ที่ ส าคั ญ ของการบริ ห ารวิ ช าการของสถานศึ ก ษานั้ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
สังเคราะห์เป็นแนวคิดการพัฒนาเป็นกรอบวิจัยการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการในงานวิจัยนี้
รายการวรรณกรรมที่ทบทวนสรุปได้ มีดังนี้
2.3.1 การศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
การเป็นผู้ประกอบการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ (Henry, Hill, & Leitch, 2005) การพัฒนา
ผู้ประกอบการจึงต้องอาศัยวิธีการทางวิชาการและทางกระบวนการทางสังคม (Fiet, 2001b) การฝึก
ปฏิบัติในสถานที่ทางานจริงจึงจะทาให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ รวมถึงมีการ
สะท้อนกลับ การสมาคมกับผู้อื่น (Harrison & Leitch, 2005) จากเดิมที่เคยเชื่อกันว่าผู้ประกอบการ
นั้นมีคุณลักษณะผู้ประกอบการติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่นักวิชาการสมัยใหม่กลับแย้งว่า คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีมาแต่กาเนิด (Kuratko & Hodgetts, 2001; Thornberry, 2006) และ
คุณลักษณะผู้ประกอบการสามารถฝึกฝนได้ หรือสอนได้ตั้งแต่เด็ก คุณลักษณะผู้ประกอบการมีความ
คล้ายคลึงกันกับบุคลิกลักษณะของบุคคลที่พัฒนาได้ด้วยกระบวนการทางสังคม (Van der Kuip &
Verheul, 2003b) แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการที่ต้องกระทาผ่านการศึกษาและการ
ปฏิบัติในสถานประกอบการจึงเป็นอีกแนวทางที่สาคัญในการพัฒนา
ผลงานวิจัยของ OECD เรื่อง Entrepreneurship education in Europe: Trends and
challenges ในปี ค.ศ. 2009 นิยามการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการว่า เป็นกิจกรรมทุกประเภท
ในสถานศึกษาที่ส่งเสริมกรอบความคิดทางการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial mindsets)
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ทัศนคติและทักษะ รวมถึงการสร้างสรรค์ความคิด การเริ่มต้น การเจริญเติบโต และนวัตกรรม
(Fayolle, 2009)
การศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
เป็นผู้ประกอบการ เป็นการเรียนการสอนที่มีรูปแบบเฉพาะคือ ให้ผู้เรียนได้ลงมือทา ได้ประสบการณ์
ได้ทดลอง ได้ลองเสี่ยงและได้สร้างความผิดพลาด ได้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ได้รับข้อมูลย้อนกลับ
ผ่านการมีส่วนร่วมทางสังคม ได้การแลกเปลี่ยนบทบาท ได้สารวจต้นแบบต่าง ๆ (ผู้ประกอบการเป็น
ต้นแบบ) และการมีส่วนร่วมกับโลกของผู้ใหญ่ (Gibb & Cotton, 1998) พัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการในผู้เรียนด้วยการเรียนการสอนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรปกติและหลักสูตรที่ถูกออกแบบมา
เป็ น พิเศษเพื่อการเป็ นผู้ ป ระกอบการ ทาให้ผู้ เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ ประกอบการ และมี
พฤติกรรมของผู้ประกอบการ (Rasheed & Rasheed, 2003; Van der Kuip & Verheul, 2003a)
การพัฒนาค่านิยมการเป็นผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่พัฒนาได้เช่นเดียวกับ ทักษะชีวิต เน้นบทบาทของ
ผู้สอน วิธีการสอนเชิงประกอบการเพราะเชื่อว่ามีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการ
(Vaidya, 2014)
การศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการที่สอนในระดับอาชีวศึกษามีผลต่อความเชื่อของนักศึกษา
ว่า ตนสามารถริ เ ริ่ มธุ ร กิจ ใหม่ ไ ด้ ท าให้ นั กศึ ก ษามี ค วามรู้ด้ า นผู้ ป ระกอบการ และสมรรถนะเชิ ง
ประกอบการเพิ่มขึ้น (Volery et al., 2014) งานวิจัยด้านหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัด
อาชีวศึกษายืนยันว่าการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับการสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และควรเป็น Dual type คือมีทั้งการสอนภาคทฤษฎีในห้องเรียน และการลง
มือปฏิบั ติในสถานประกอบการเพื่อให้ ผู้ เรียนเกิดทักษะจากการปฏิบัติงานจริง โดยอาศัยการใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระ ทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมใน
บริบทต่าง ๆ รู้จักตัดสินใจและสร้างทางเลือก และทางานร่วมกับผู้อื่นและเป็นทีมได้ (Mouzakitis,
2010) และมีผลทางบวกต่อความคิดของผู้เรียนที่ต้องการมีธุรกิจหลังจบการศึกษา (Waldmann,
1997) ส่งผลต่อมีเจตนารมณ์ทางการประกอบการของผู้เรียนชัดเจนกว่าวิชาธุรกิจศึกษา (Cheung,
2008; Kolvereid & Moen, 1997; Mohan-Neill, 2001)
รายงานเรื่อง Entrepreneurship education and training around the world ของ
World Bank ปี ค.ศ. 2014 กล่ าวไว้ว่า การให้การศึกษาหลั กสู ตรการศึกษาเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการควรเริ่มในระดับมัธยมศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมีทั้งการให้การศึกษาใน
สถานศึกษาและการฝึกอบรมในสถานประกอบการจริงควบคู่กันไปเพื่อเป็นการค้นหาศักยภาพการ
เป็นผู้ประกอบการในตัวผู้เรียนที่มีอยู่และส่งเสริมให้มีเจตนารมณ์เป็นผู้ประกอบการจริง (Valerio,
Parton, & Robb, 2014)
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การศึ ก ษาเพื่ อ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการเป็ น หลั ก สู ต รที่ อ อกแบบมาเฉพาะเพื่ อ พั ฒ นา
ผู้ประกอบการเกิดจากแนวคิดทางทฤษฎีของ Paul-Michel Foucault ที่นาเสนอในปี ค.ศ. 1991 ว่า
วิธีการของการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการนั้นเป็นกระบวนการที่ถูกสร้างผ่านธรรมาภิบาล มี
วัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนพลเมืองที่เป็นคนเชิงรับให้เป็นคนเชิงรุก ที่กาหนดเป้าหมายตนใน
ทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญในการทากาไร สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจชาติ และ
สร้างความก้าวหน้าทางสังคม (Korhonen, Komulainen, & Räty, 2012)
การศึกษาเพื่อการเป็น ผู้ ประกอบการเกื้อหนุนต่อภาคสั งคม และภาคธุรกิจ หมายถึง ภาค
การศึกษาควรออกแบบหลักสูตรให้เอื้อต่อการเป็นผู้ประกอบการ เน้ นการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ ยนแปลงกับ สั งคมได้ ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นกระบวนการให้ ผู้เรียนได้ส ร้าง
นวัตกรรม สร้างธุรกิจใหม่ และสร้างแบบจาลองทางธุรกิจใหม่ ภาคธุรกิจควรปรับให้เหมาะกับการ
เป็นผู้ประกอบการเชิงกลยุทธ์ด้วยการเน้นการแข่งขันทางการตลาด และการสร้างนวัตกรรมให้เพิ่ม
มากขึ้นที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทน หรือกาไรสู่องค์การได้ ภาคสังคมควรสร้างพันธกิจของหน่วยงานที่
ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขึ้นโดยเชื่อมโยงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและทางการ
ศึก ษาเข้ าด้ ว ยกั น จึ ง ต้ องมีผู้ ป ระกอบการทางสั ง คมที่ มุ่ ง สร้ างสวัส ดิก ารสั งคมตอบสนองต่ อการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ สร้างนวัตกรรมเพื่อการเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม (O'Connor, 2013)
การศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการมีวัตถุประสงค์ไม่เพียงแค่สอนให้ทาธุรกิจ แต่เป็นการสอน
ทักษะที่จาเป็นพื้นฐานในการเตรียมเป็นผู้ประกอบการ และเป็นนักธุรกิจ จาเป็นพื้นฐานสาหรับการ
ทางานเพื่อสร้างรายได้ และการดาเนินชีวิต วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการที่
ระบุในผลงานของ Paul ปี ค.ศ. 2005 ชื่อ Entrepreneurship in vocational education ว่าเป็น
วิชาที่ถูกวางโครงสร้างเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ (Arogundade, 2011) ต่อไปนี้
1. เพื่อให้การศึกษาเชิงปฏิบัติการกับเยาวชนที่จะช่วยให้พวกเขาเป็นผู้ ที่มีอาชีพเป็นของ
ตัวเอง (Self-employed) และผู้ที่พึ่งพาตนเองได้ (Self-reliant)
2. เพื่อให้เยาวชนสาเร็จการศึกษาด้วยการฝึกอบรมที่เพียงพอที่จะช่วยพวกเขาให้เป็นคนมี
ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ
3. เพื่อให้พวกเขาเป็นผู้เร่งปฏิกิริยาสาหรับการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจ
4. เพื่อให้เยาวชนผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษามีการฝึกอบรมที่เพียงพอเรื่องการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อรับมือกับความเสี่ยงได้
5. เพื่อลดความยากจน
6. เพื่อสร้างคนรุ่นการจ้างงาน (Employment generation)
7. เพื่อลดการเคลื่อนย้าย(แรงงาน)จากชนบทสู่เมือง
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8. เพื่อให้เยาวชนสาเร็จการศึกษาด้วยการฝึกอบรม และความช่วยเหลือสนั บสนุนที่เพียงพอ
เพื่อสร้างอาชีพในการประกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
9. เพื่อพร่าสอนให้รู้คิด และรู้สึกถึงจิตวิญญาณของความเพียรพยายามของเยาวชน และ
ผู้ใหญ่ เพราะจะช่วยพวกเขาให้ธารงรักษาให้ธุรกิจดาเนินอยู่ได้
10. เพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นจากเศรษฐกิจรากฐานเดิมสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่
สรุปได้ว่า การศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างรายได้ และการ
ดาเนินชีวิตของเยาวชน เป็นทั้งการเรียนทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยเน้นที่การฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน
ในสถานศึกษา และโดยเฉพาะในสถานประกอบการจริง เกิดขึ้นจากแนวคิดของลัทธิเสรีนิยมใหม่ ที่
เป็นกระบวนการเปลี่ยนพลเมืองของสังคมจากเชิงรับเป็นเชิงรุก เป็นทรัพยากรสาคัญของชาติที่สร้าง
งาน สร้ า งรายได้ ท าก าไร และสร้ า งความมั่ ง คั่ ง ให้ กั บ เศรษฐกิ จ ชาติ การศึ ก ษาเพื่ อ การเป็ น
ผู้ประกอบการจึงมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติของผู้ประกอบการณ์
การศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศ
หลังจากทศวรรษ 1990 การศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการถูกนาไปใช้อย่างแพร่หลายใน
หลายประเทศภายนอกอเมริ กา ใช้กันในหลาย ๆ วิธีทั้ งหลั กสู ตร และการจัดการเรียนการสอน
(Fayolle, 2008; Fiet, 2001b; Heinonen & Poikkijoki, 2006; Ruskovaara & Pihkala, 2013)
สิ่งที่ท้าทายจึงเป็นเรื่องของนักการศึกษาที่จะต้องพัฒนาหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการ สร้างความรู้และทักษะผู้ประกอบการให้กับผู้เรียน
(Ruskovaara & Pihkala, 2013)
ตัวอย่างหลักสูตรการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศที่รวบรวมไว้ในรายงาน
เรื่อง Entrepreneurship education and training programs around the world: dimension
for success ของธนาคารโลก ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2014 เพื่อรวบรวมตัวอย่างของความสาเร็จในการ
ทดลองพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการและนาหลักสูตรไป
ใช้ จากหลายประเทศทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้ว่างงานและ
ต้องการเป็นผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มผลประกอบการธุ รกิจ หลักสูตรที่ยกมา
เป็นตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ 3 ประเภท ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
(EESE) และหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อผู้ประกอบการหน้าใหม่ (ETPo) และหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
ผู้ ป ระกอบการ (ETPr) มี เป้ าหมายร่ ว มกั นเพื่ อพั ฒ นาผู้ เรี ย น ผู้ อบรมมี จิ ตวิ ญ ญาณความเป็ น
ผู้ประกอบการ มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ หากแต่ต่างกันในบางประการของผลลัพธ์และ
เนื้อหาหลักสูตร (Valerio et al., 2014) สรุปเป็นตัวอย่างได้ ดังนี้
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ตารางที่ 2.8 ตัวอย่างหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศ
ชื่อหลักสูตร
Entrepreneurship Education – Secondary Education [EESE]
EOEAS
Entrepreneurship Orientation and Education in Austrian Secondary
School Study
INJAZ
Junior Achievement
JACP
Junior Achievement Company Program
Entrepreneurship Training – Potential Entrepreneurs [ETPo]
JE
Entrepreneurship Orientation and Education in Austrian Secondary
School Study
GATE
Growing America Through Entrepreneurship Program
Entrepreneurship Training – Practicing Entrepreneurs [ETPr]
DDFET
Dutch Dairy Farmers Entrepreneurship Training
TECH
TechnoServe

ประเทศ
Austria
Middle East
Sweden
Dominican
Republic
U.S.A.
The Netherlands
Central America

หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนมัธยม วิทยาลัยอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายเพื่อให้
การศึกษาเกี่ยวกับ (about) และสาหรับ (for) การเป็นผู้ประกอบการ เตรียมการให้กับผู้ที่ต้องการ
เป็ น ผู้ ป ระกอบการในอนาคตด้ ว ยการพั ฒ นาจิ ต วิ ญ ญาณ ความรู้ ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การ
ประกอบการ และมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ ตัวอย่างหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาที่เปิด
สอนหลักสูตรสายสามัญและสายอาชีพ เช่น หลักสูตรการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการในระดับ
มัธ ยมศึกษา รวมถึงประเภทอาชีว ศึกษา (Entrepreneurship Education – Secondary
Education [EESE]) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมโยงความสาเร็จของผู้เรียน (รองจากผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา) เสมือนเป็นผู้ประกอบการโดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาจิตวิญญาณและศักยภาพของ
ผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดของการประกอบการ ทักษะการเงิน
พื้น ฐาน ทักษะทางสั งคมและอารมณ์ เช่ น ความมั่นใจในตัว เอง การมีแนวคิดอานาจควบคุมตน
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ ชิ ง ภาวะผู้ น า ความกล้ า เสี่ ย ง แรงจู ง ใจ ความยื ด หยุ่ น และการตระหนั ก รู้
ความสามารถของตน มีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่รวมอยู่ในการประเมิน คือ การได้งานทาและการเรียนต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น เป็นการเตรียมความพร้ อมให้เยาวชนด้วยทักษะที่ต้องการในการประกอบอาชีพ
ตัวอย่างหลักสูตร ได้แก่
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ตารางที่ 2.9 ตัวอย่างหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการในระดับมัธยมศึกษา
Entrepreneurship Education – Secondary Education (EESE)
ชื่อหลักสูตร
ประเทศ
ปีที่พิมพ์เอกสาร
เผยแพร่
EOEAS
[Entrepreneurship
Orientation and
Education in
Austrian Secondary
School Study]
ประเทศ: Austria
ปี: 2005

กลุ่มตัวอย่าง

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ข้อค้นพบที่สาคัญ

-นักเรียนมัธยมจากโรงเรียน
6 แห่ง
-นักเรียนอาชีวศึกษาจาก
วิทยาลัย 4 แห่ง -นักเรียน
จากวิทยาลัยเทคนิค (สาขา
พาณิชยกรรม) 1 แห่ง
-นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์อีก
875 คนจากโรงเรียน 15 แห่ง

-บุคลิกภาพ
-ความรู้และทักษะที่จาเป็น
ในการเป็นผู้ประกอบการ
-การเริ่มธุรกิจใหม่
-สิ่งแวดล้อมการทาธุรกิจ
เช่น เทคโนโลยี
-กระบวนการทาธุรกิจ

INJAZ
นักเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วม
[Junior
ในหลักสูตร จานวน 1,454
Achievement]
คนจาก 6 ประเทศ
ประเทศ: Morocco,
Lebanon, Jordan,
Saudi Arabia, United
Arab Emirates, and
Egypt
ปี: 2012

ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
เจตนารมณ์เชิงพฤติกรรม
ของผู้ประกอบการ

JACP
[Junior
Achievement
Company Program]
ประเทศ: Sweden
ปี: 2013

ศักยภาพในการเริ่มธุรกิจ
ใหม่ มีรายได้จากกิจกรรม
ของตนเอง และการรักษา
ให้ธุรกิจอยู่รอด

-การจ้างงานตนเองเป็นสิ่งที่พึง
ประสงค์อย่างสุดท้าย
-นักเรียนจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค
ต้องการประกอบอาชีพอิสระ
เมื่อจบการศึกษา
-นักเรียนจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแสดงออกซึ่งทักษะ
ที่มีความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการได้มากกว่า
-กระบวนการศึกษามีผลต่อการ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ผู้ประกอบการได้ในขณะที่
โรงเรียนส่งเสริมความรู้ด้าน
ธุรกิจ
-นักเรียนได้รู้จักและเข้าถึง
ผู้ประกอบการจริงในสังคมที่ตน
อาศัยอยู่ ซึ่งร้อยละ 80 เป็น
ญาติ และร้อยละ 30-40 เป็น
เพื่อนบ้าน
-นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นปาน
กลาง
-นักเรียนมีแรงบันดาลใจในการ
เป็นผู้ประกอบการ
-นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เป็นผู้ประกอบการและธุรกิจ
-ร้อยละ 20 ของนักเรียนสนใจ
เป็นผู้ประกอบการ
-นักเรียนคาดหวังมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการประกอบการ
-ไม่พบว่าหลักสูตรมีผลต่อการ
รักษาให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างมีนัย
ยะทางสถิติ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนทั่วประเทศ จานวน
224,838 คน
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หลักสูตรฝึกอบรมสาหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่และผู้ประกอบการ
มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ที่ต้องการเริ่มธุรกิจให้ได้มีธุรกิจเป็นของตนเองและผู้ที่เป็นผู้ประกอบการให้มีผล
ประกอบการธุรกิจที่ดีขึ้นกว่าเดิม เพิ่มศักยภาพในการบริหารธุรกิจให้แข่งขันได้โดยไม่จากัดอายุ เพศ
ระดับการศึกษา หรือประสบการณ์ ตัวอย่างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อผู้ประกอบการหน้าใหม่ (ETPo)
และหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อผู้ประกอบการ (ETPr) ได้แก่
ตารางที่ 2.10 ตัวอย่างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อผู้ประกอบการหน้าใหม่ Entrepreneurship Training –
Potential Entrepreneurs (ETPo)
ชื่อหลักสูตร
ประเทศ
ปี
JE
[Juventud
Empleo]
ประเทศ:
Dominican
Republic
ปี: 2006
GATE [Growing
America Through
Entrepreneurship
Project]
ประเทศ: U.S.A.
ปี: 2012

กลุ่มตัวอย่าง

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ข้อค้นพบที่สาคัญ

ผู้สนใจ 786 คน แบ่ง
ออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่
ได้รับการอบรม และกลุ่มที่
ได้รับการอบรมและฝึกงาน

ระยะเวลาในการมีงานทา การ
ว่างงาน การมีงานทา รายได้
และระยะเวลาการจ้างงาน

-หลักสูตรไม่มีผลใด ๆ ต่อการมี
งานทาของผู้อบรม
-ผู้อบรมในกลุ่มที่ได้รับการอบรม
และฝึกงานได้รับรายได้สูงกว่า

-ผู้อบรม 4,197 คนที่มี
คุณสมบัติตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายหลักสูตร จาก
3 รัฐ

-การเป็นเจ้าของธุรกิจ ผล
ประกอบการของธุรกิจ และ
ตลาดแรงงาน
-ระยะเวลาในการมีงานทา

-การฝึกอบรมมีผลในระยะสั้นต่อ
การเพิ่มจานวนของการเป็น
เจ้าของธุรกิจ แต่ผลค่อย ๆ ลดลง
เมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้น
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ตารางที่ 2.11 ตัวอย่างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อผู้ประกอบการ Entrepreneurship Training –
Practicing Entrepreneurs (ETPr)
ชื่อหลักสูตร
ประเทศ
ปี
DDFET [Dutch
Dairy Farmers
Entrepreneurship
Training]
ประเทศ: The
Netherlands
ปี: 2005

กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ประกอบการฟาร์มโคนม
จานวน 164 คน

TECH
[TechnoServe]
ประเทศ: Central America
ปี: 2007

-ผู้อบรม 655 คนจาก 3
ประเทศ แบ่งออกเป็น
กลุ่มของการอบรมตาม
ความสนใจ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ข้อค้นพบที่สาคัญ

คุณสมบัติของฟาร์ม
คุณลักษณะของเจ้าของ
ฟาร์ม และสมรรถนะเชิง
ประกอบการ

-ผู้อบรมได้รับประโยชน์ในทุก
หัวข้อ
-มีความเป็นไปได้ในการ
ปรับปรุงสมรรถนะเชิง
ประกอบการด้วยหลักสูตรนี้
-สมรรถนะด้านกลยุทธ์มี
ความสัมพันธ์ทางบวกต่อ
ขนาดของฟาร์ม และเมื่อฟาร์ม
มีขนาดใหญ่ขึ้น เรื่องการ
กาหนดกลยุทธ์ การนาไป
ปฏิบัติและการประเมินผลมี
ความสาคัญต่อเจ้าของฟาร์ม
เพิ่มขึ้น
-การเริ่มธุรกิจใหม่ หรือ -หลักสูตรมีผลต่อความน่าจะ
การขยายธุรกิจ
เป็นในการเริ่มธุรกิจใหม่ของผู้
อบรม
-ผู้อบรมในกลุ่มเริ่มธุรกิจใหม่
มีแนวโน้มเริ่มธุรกิจใหม่ร้อยละ
10 และผู้อบรมในกลุ่มการ
ขยายธุรกิจ มีแนวโน้มขยาย
ธุรกิจร้อยละ 26
-ข้อจากัดด้านการเงินมีผลต่อผู้
อบรมเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชายทั้งสองกลุ่ม

สรุปได้ว่า ตัวอย่างหลักสูตรการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศมีหลากหลาย
เพื่อการศึกษาและฝึกอบรมสาหรับผู้เรียนในสถานศึกษาและประชาชน มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาจิต
วิญญาณผู้ประกอบการและศักยภาพในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้มีคุณลักษณะผู้ประกอบการ มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากความสาเร็จของตัวผู้เรียนและผู้รับการอบรม คือ การได้งานทาและเรียนต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น การศึกษาประเภทอาชีวศึกษาจัดว่ามีความสาคัญที่สุดเนื่องจากผู้เรียนกาลังก้าวเข้าสู่
โลกแห่งการทางานหรือการประกอบอาชีพอิสระ การจัดการอาชีวศึกษาจึงเหมาะสาหรับหลั กสูตร
การศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ (ECOTEC, 2010; European Commission, 2012;
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European Commission, 2015; European Commission/EACEA/Eurydice, 2016) ในยุปโรป
ยั ง มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ เ หมาะสมและลดความเลื่ อ มล้ าที่ พ บ ดั ง รายงานเรื่ อ ง การเป็ น
ผู้ประกอบการในอาชีวศึกษาของยุโรป ในปีค.ศ. 2015 (European Commission, 2015) สรุปว่า
หลักสูตรการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการในปัจจุบันในหลายประเทศ ยังมีช่องว่างอยู่ เนื่องจาก
หลักสูตรนี้ไม่ได้บรรจุอยู่ในการอาชีวศึกษาทุกประเภทสาขา นักเรียนอาชีวศึกษาทุกคนไม่ได้เรียน
หลักสูตรดังกล่าวทั้งหมด ครูขาดความชานาญและยังใช้วิธีการสอนแบบเดิม ๆ ความสัมพันธ์ ระหว่าง
สถานศึกษากับหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะสถานประกอบการค่อนข้างจากัด การได้รับความร่วมมือ
จากนั ก ธุ ร กิ จ ก็ จ ากั ด สิ่ ง ที่ จ าเป็ น มากคื อ การศึ ก ษาส าหรั บ ครู เ พื่ อ ให้ ค รู มี ค วามเชี่ ย วชาญ มี
ประสบการณ์ในการประกอบการ และได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ
วิธีการสอนถึงแม้ว่าจะหลากหลายในปัจจุบันแต่ก็ ยังไม่มีประสิทธิผล วิธีการสอนที่เหมาะสม
จะต้ อ งเป็ น วิ ธี ก ารที่ จ ะให้ ผู้ เ รี ย นได้ ป ระสบการณ์ ต รง ได้ ร่ ว มท ากิ จ กรรม เช่ น การท าธุ ร กิ จ ใน
สถานศึกษา แต่ครูเองก็ยังขาดประสบการณ์ในวิธีการสอนประเภทนี้ เน้นการฝึกปฏิบัติของนักเรียน
การได้ ป ระสบการณ์ การเปิ ด โอกาสให้ เ ข้ า ถึ ง ผู้ ป ระกอบการที่ ป ระสบความส าเร็ จ ไม่ ว่ า จะเป็ น
ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการผู้ประกอบการสังคม หรือผู้ประกอบการด้านอื่น ๆ เป็นการสร้างความรู้
ใหม่ให้เกิดในตั วผู้เรีย นเอง จึงจ าเป็นที่ครูต้องขยายเครือข่ายและสร้างหุ้ นส่ วนกับหน่วยงานหรือ
องค์กรของพรรคเอกชนกับสถานศึกษาให้มากขึ้น (Lunenburg & Ornstein, 2011) จัดให้มี
กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อทาธุรกิจจาลองขนาดเล็ก ในสถานศึกษา ให้นักเรียนมีทักษะมี
ความรู้ที่จาเป็นในการที่จะเริ่มธุรกิจและทาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ ถึงแม้ว่านักศึก ษาทุกคนที่จบ
จากหลักสูตรไปแล้วไม่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ แต่ทักษะความรู้ที่ได้จะช่วยให้ พวกเขาอยู่ได้ใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรต้องเน้นที่การส่งเสริมผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความริเริ่ม กล้า
เสี่ยง และมีคุณลักษณะผู้ประกอบการ มีทักษะที่จาเป็นสาหรับผู้ประกอบการ มีความสามารถในการ
บริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ มได้ รวมถึง มองเห็ น โอกาส พั ฒ นาความคิ ด และโอกาสนั้ น ให้ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์ กล้าที่จะเผชิญปัญหาและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง สร้างเครือข่ายบุคคลและสร้างความสัมพันธ์
กั บ เพื่ อ นนั ก เรี ย นด้ ว ยกั น ยอมรั บ ผลที่ จ ะเกิ ด จากการตั ด สิ น ใจของตนเองได้ ตระหนั ก ถึ ง การ
ประกอบการเป็นทางเลือกอาชีพ บริหารจัดการการเงินและทรัพยากรอื่น ๆ ได้ด้วยความรับผิดชอบ
เข้าใจกลไกการบริหารธุรกิจในสังคม และมีทักษะวิชาการที่จาเป็น ได้แก่ ร่างแผนธุรกิจได้ เริ่มต้น
ธุร กิจ รู้ ห ลั ก การบั ญชี กฎหมาย กฎหมายภาษีที่ เกี่ยวข้อง มีส านึกรับผิ ดชอบทางจริยธรรมและ
สิ่งแวดล้อมในสังคม เข้าใจกลไกทางการตลาด และมีทักษะการขาย
การประเมินผลการเรียนรู้ควรประเมินทั้งคุณภาพและผลลัพธ์ของหลักสูตร เช่น คะแนนหรือ
ผลลัพธ์ของการเรียนรู้จากนักเรียน ประเมินสมรรถนะของนักเรียนจากตัวนักเรียนเองและจากผู้ที่
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ได้ รั บ ผลนั้ น ควรวั ด ผลในระยะยาวด้ ว ย หมายถึ ง การที่ นั ก เรี ย นจบการศึ ก ษาแล้ ว ไปเป็ น
ผู้ประกอบการจริง ซึ่งวิธีการวัดอาจจะเป็นการประเมินตนเอง แบบทดสอบสมรรถนะ การสัมภาษณ์
การประเมิน โดยกลุ่ม การใช้แบบสอบถาม การเล่นเกมธุรกิจจาลอง การตรวจประเมิน ที่ต้องวัด
สมรรถนะเชิงประกอบการของนักเรียน ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการสร้างแผน
ธุรกิจจากความคิดนั้น ความอยากรู้อยากเห็น ความสามารถในการทางานเป็นทีม ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง การมี ภ าวะผู้ น า การท างานเชิ ง รุ ก ความกล้ า เสี่ ย ง การมี ทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หา ความ
รับผิดชอบ และการประเมินอีกด้านคือทัศนคติ ได้แก่ การตระหนักถึง จ้างงานตนเองเป็นทางเลือก
อาชีพ ซึง่ การประเมินนี้จะทาได้ทั้งก่อน ระหว่างและหลังจากจบหลักสูตร
การพัฒนาครูในยุโรปจึงเป็นประเด็นที่สาคัญโดยเฉพาะในการศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์
การพัฒนาครูควรพิจารณาถึงการให้ครูมีทักษะการสอนด้วยวิธีการใหม่ ๆ อย่างหลากหลาย ทักษะ
การสอนที่เหมาะสมแบบ learning by doing ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในบริบทจาลอง ได้
ทางานเป็นกลุ่มและมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการเป็นสิ่งที่สาคัญและควรส่งเสริมให้มีมาก
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนก็ตาม รวมถึงความช่วยเหลือทางด้านการบรรยายโดยให้
ผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการเป็นผู้บรรยายในสถานศึกษา มีโอกาสแสดงสถานการณ์จาลองให้
เห็นถึงการปฏิบัติการดาเนินธุรกิจการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ ถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้
งานของผู้จัดการทาตัวเป็นเงาของผู้จัดการและมีส่วนในกาจัดงานนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการขาย
สินค้า
นโยบายการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการของยุโรป กาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ 3 ด้าน คือ
1. ทัศนคติ (ความมั่นใจในตัวเอง และการริเริ่มโดยตัวเอง) 2. ทักษะ (ความคิดสร้างสรรค์การวางแผน
ความรู้ด้านการเงินการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ) และ 3. การมองเห็นโอกาสและเข้าถึงโอกาส
ได้ เข้าใจบทบาทของผู้ประกอบการในสังคมและรู้ว่าการเป็นผู้ประกอบการนั้นเป็นอาชีพทางเลื อก
อาชีพ สาหรับวิธีการเรียนการสอนโดยใช้ประสบการณ์ของผู้ประกอบการในทางปฏิบัติ บูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ เข้ามาด้วยกัน และการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม การ
จัดตั้งบริษัทขนาดย่อมและการริเริ่ม การเงินส่วนบุคคล การเรียนรู้เชิงรุก และกิจกรรมที่นาผู้เรียน
ออกจากห้องเรียนและนอกจากบริบทของโรงเรียนเพื่อเชื่อมโยงนักศึกษาเข้ากับชุมชนหรือธุรกิจใน
ชุมชน และในโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. เป็นการบูรณาการเข้าไป
ในรายวิชาอื่น เป็นวิชาบังคับ และเป็นวิชาเลือกเสรี
สรุปได้ว่า การศึกษาเพื่อ การเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศนั้นมีการให้ความสาคัญกับการ
บริหารวิชาการทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ทัศนคติ
ความรู้และทักษะ และพฤติกรรมของผู้ประกอบการในผู้เรียน โดยให้ความสาคัญกับการสอนด้วยวิธี
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ใหม่ ๆ เช่น การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ประสบการณ์ตรง จึงจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับครูที่ต้องนาการสอนวิธีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ การได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก และการประเมินผลที่ต้องประเมิณในเชิ งคุณภาพ เชิงปริมาณ
และการประเมินในระยะยาว
2.3.3 ความสาคัญของการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการ
การวิจั ย เพื่อทดสอบรู ป แบบของการสร้ างผู้ ประกอบการที่พัฒ นาขึ้นอาศัยหลั ก การที่ว่ า
คุณลักษณะของผู้ประกอบการส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ และทาให้เกิด
เจตนารมณ์ในการเป็ นผู้ป ระกอบการของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่ ง
แมสซาชูเซตส์ หรือ MIT (Lüthje & Franke, 2003) แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพที่ 2.6 รูปแบบเชิงโครงสร้างในการพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการของ Lüthje and
Franke (2003)
สรุ ป ได้ว่า การศึกษาเพื่อการเป็นผู้ ประกอบการถูกออกแบบมาโดยอ้างอิงทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ให้คนเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ด้วยตนเองไม่ใช่จดจาความรู้จากผู้อื่น และมีการ
ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในบริบทจริงเพื่อเรียนรู้การทางาน
เป็นทีมและการแก้ปัญหาและผู้สอนเป็นผู้เอื้ออานวยให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้
2.3.4 บทบาทของครูผู้สอนที่เปลี่ยนไป
Zhao (2012) อธิบายการจัดการเรียนการสอนที่ใช้โครงงานเป็นฐานรูปแบบเชิงประกอบการ
ว่า บทบาทของผู้สอนเปลี่ยนไปจากผู้สอน เป็น 1) นักลงทุน (Venture capitalist) ที่ช่วยประเมินว่า
โครงการนั้น ๆ น่าสนใจ และมีความเป็นไปได้ เป็น 2) ที่ปรึกษา (Consultant) ที่ให้คาแนะนา และ
ทรัพยากรต่าง ๆ ในการทาโครงการ เป็น 3) ผู้ให้กาลังใจ (Motivator) ที่คอยให้กาลังใจในยามท้อ
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ผิดหวัง เป็น 4) ผู้ให้ความเห็นเชิงลึกในการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus group) ที่ให้ความเห็น
ย้อนกลับต่อโครงการ และคาวิพากษ์วิจารณ์ต่อตัวต้นแบบ (Prototype) และเป็น 5) หุ้นส่วน
(Partner) ที่ให้ทักษะ และความชานาญการเป็นการเพิ่มเติม (Complementary expertise and
skills)
บทบาทของครู มีความส าคัญ เนื่องจากบทบาทของครูมีส่ว นช่วยให้ การพัฒนาคุณลั กษณะ
ผู้ประกอบการในผู้เรียน สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับผู้เรียน (Schwarz et al., 2009; SeikkulaLeino, 2008; Seikkula-Leino, Ruskovaara, Ikavalko, Mattila, & Rytkola, 2010; Westbury,
Hansén, Kansanen, & Björkvist, 2005) (Hannon, 2006; Hytti & O’Gorman, 2004) หากแต่
ยังขาดทักษะที่จาเป็นในการสอน (Fiet, 2001a; Seikkula-Leino, 2008) จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของตนในการสอนให้ดียิ่งขึ้น
สรุปได้ว่า ครูมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะผู้ประกอบการ เป็นผู้ ช่วย
เหลื อ อ านวยการ แนะน าและให้ ค าปรึ ก ษา และเหนี่ ย วน าแรงจู ง ใจผู้ เ รี ย น สร้ า งให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในผู้เรียน และเป็นบทบาทใหม่ของครูที่ต้องพัฒนาตนเองเพื่อสามารถแสดงบทบาทใหม่
ได้อย่างเหมาะสม
2.3.5 กรอบการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็นผู้ประกอบการของสหรัฐอเมริกา
คณะกรรมการที่ปรึกษาแห่งชาติของการอาชีวศึกษา (National Advisory Council on
Vocational Education) สหรัฐอเมริการะบุถึงการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการไว้ในปี ค.ศ.
1979 ว่าเป็นหลักสูตรการศึกษาและอบรมที่ช่วยให้เยาวชนและผู้ใหญ่มีความรู้ และทักษะที่จาเป็นต่อ
การจ้างงานตนเองและการจ้างแรงงานในองค์การขนาดใหญ่ การศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
เป็นหลักสูตรในการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาของสหรัฐอเมริกามีขึ้นตั้งแต่ก่อน ค.ศ. 1980 หลังจาก
อัตราการว่างงานของเยาวชนมีสูง อัตราการปิดกิจการของธุรกิจขนาดย่อมเพิ่มสูงขึ้นมีสาเหตุจากการ
ขาดทักษะการบริหารจัดการของเจ้าของธุรกิจ และอัตราการเพิ่มขึ้นของการก่อตั้งธุรกิจขนาดย่อมที่มี
อิทธิพลทาให้สานักงานการศึกษาของสหรัฐและสภาที่ปรึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษาให้ความสนใจ
กับการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ (Denton, 1985) หลักฐานที่สาคัญ คือ กรอบการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อการประกอบการ (A Framework for life-long entrepreneurship education)
เพื่อพัฒนาโดยศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา (The National Center for Research in
Vocational Education)
กรอบการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการประกอบการพัฒนาขึ้นในระดับประถมศึกษา อาชีวศึกษา
จนถึงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ ต่างกันในแต่ละระดับของ
การศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญให้เป็นผู้ประกอบการ สมาคมการศึกษาเพื่อการเป็น
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ผู้ประกอบการ สนับสนุนแนวคิดการประกอบการเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5 ขั้นตอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนที่แตกต่างกัน ให้ทุกคนในระบบการศึกษาได้รับโอกาสการเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น (ระยะ
ที่ 1) ระยะถัดไปมีเป้าหมายสาหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร
การสอนรายวิชา และบูรณาการร่วมกับรายวิชาอื่น แสดงดังแผนภาพ 2.7
ศาสตราจารย์ Albert Shapiro แห่งมหาวิทยาลัยของรัฐโอไฮโอได้พัฒนาเป็นรูป แบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 5 ขั้นตอน และในปี ค.ศ. 2004 สมาคม
การศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ (The Consortium for Entrepreneurship Education) ได้
จัดทามาตรฐานแห่งชาติในการปฏิบัติการศึกษาหรือการเป็นผู้ประกอบการ (National Standards of
Practice for Entrepreneurship Education) สาหรับการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการขึ้น
เพื่อให้ครู นักการศึกษาใช้พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการศึกษา
(Ashmore, 2011) ส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการแห่งชาติ
(National Content Standards for Entrepreneurship Education) (The Consortium for
Entrepreneurship Education, 2004)
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ขั้นของการศึกษาและอบรม
ระยะที่ 1: การตระหนักถึงอาชีพการประกอบการ
ทักษะพื้นฐานต่าง ๆ และความรู้ความชานาญทาง
เศรษฐศาสตร์ (Entrepreneurship career
awareness, basic skills, and economic
literacy)

จุดมุ่งหมายการพัฒนาผู้ประกอบการ
• เพื่อได้ทักษะพื้นฐานที่ต้องมี
• เพื่อระบุทางเลือกอาชีพ
• เพื่อเข้าใจธุรกิจอิสระ

ระยะที่ 2: ความตระหนักและสนใจในการ
ประกอบการ (Entrepreneurship interest and
awareness)

• เพื่อตระหนักถึงสมรรถนะเชิงการประกอบการ
• เพือ่ เข้าใจปัญหาต่าง ๆ ของนายจ้าง

ระยะที่ 3: การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ของทักษะ • เพื่อประยุกต์การอบรมอาชีพที่เฉพาะเจาะจง
อาชีพและสมรรถนะเชิงการประกอบการ (Creative • เพื่อเรียนรูส้ มรรถนะเชิงการประกอบการ
application of occupational skills and
• เพือ่ เรียนรู้ how-to ในการสร้างธุรกิจใหม่
entrepreneurship competencies)
คามั่นสัญญาในธุรกิจใหม่

ระยะที่ 4: การพัฒนาธุรกิจการประกอบการ
(Entrepreneurship venture
development)

• เพื่อเป็นผู้จ้างงานตนเอง
• เพือ่ พัฒนานโยบายและขั้นตอนการทางานต่าง ๆ
สาหรับธุรกิจใหม่

ระยะที่ 5: การกาหนดทิศทางใหม่/ขยายใน
ระยะยาว (Long-term expansion/
redirection)

• เพื่อแก้ปัญหาธุรกิจ
• เพือ่ ขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

แผนภาพที่ 2.7 กรอบการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการประกอบการของสหรัฐอเมริกา
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แผนภาพที่ 2.8 การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 5 ขั้นตอนของ Shapiro (2004)
ระยะที่ 1 พื้นฐาน (Basic) ในระดับประถมศึกษา มัธยมต้น และมัธยมปลาย ผู้เรียนควรได้รับ
ประสบการณ์การเป็นเจ้าของธุรกิจหลากหลายด้าน ในขั้นแรกนี้เน้นให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานของ
เศรษฐกิจประเทศ โอกาสการประกอบอาชีพที่ต้องมีทักษะพื้นฐานเพื่อให้ ประสบความส าเร็จใน
เศรษฐกิจตลาดเสรี ผลลัพธ์การเรียนรู้ในขั้นนี้คือแรงจูงใจในการเรียนและการรับรู้โอกาสแต่ละโอกาส
ระยะที่ 2 การตระหนักในสมรรถนะ (Competence Awareness) ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะพูดภาษา
ธุรกิจ และเห็น ปัญหาต่าง ๆ จากมุมมองของเจ้าของธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งจาเป็นส าหรับการศึกษา
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ประเภทอาชี ว ศึ ก ษา จุ ด เน้ น อยู่ ที่ ก ารให้ ผู้ เ รี ย นมี ส มรรถนะเริ่ ม ต้ น ที่ ส อนกั น ได้ ใ นรายวิ ช าการ
ประกอบการ หรือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ เช่น ปัญหาการ
หมุนเงินสดในวิชาคณิตศาสตร์ และการสาธิตการขายที่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการสื่อสาร
ระยะที่ 3 การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ (Creative Applications) ระยะนี้มีสิ่งที่ต้องเรียน
มากมายเกี่ยวกับการเริ่มธุรกิจ และปัญหาการทาธุรกิจ เราใช้เวลาหลายปีสอนนักศึกษาแพทย์แต่เรา
คาดหวังที่จะสอนผู้ที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจให้เรียนรู้ทุกเรื่องเพียงแค่การสัมมนาในวันเสาร์ไม่กี่ครั้ง
ระยะนี้ผู้เรียนจะได้ใช้เวลาสารวจความคิดต่าง ๆ ทางธุรกิจและวิธีวางแผนธุรกิจที่หลากหลาย
ถึงแม้จะเป็นแค่ประสบการณ์การศึกษา แต่ผู้เรียนควรได้รับความรู้เชิงลึกและกว้างมากกว่าขั้นก่อน
หน้านี้ ผู้เรี ยนจะได้รั บการกระตุ้นให้สร้างความคิดทางธุรกิจที่มีเอกลักษณ์และตัดสินใจอย่างเป็น
กระบวนการ ผ่านการทาแผนธุรกิจ
ระยะนี้เป็นการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง หรือ ปวส. ที่มีรายวิชาพิเศษที่เชื่อมโยงกับ
การศึกษาระดับ อุดมศึกษาได้ ผลลั พธ์การเรียนรู้ที่ได้คือผู้ เรียนได้เรียนรู้ความเป็นไปได้ที่จะเป็น
ผู้ประกอบการ
ระยะที่ 4 ขั้นเริ่มธุรกิจ (Startup) เป็นขั้นเริ่มต้นของการฝึกประสบการณ์สาหรับผู้ใหญ่ ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ตรงจากการทางานหรือเรียนต่อมาแล้ว แต่ควรได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษใน
การรวมความคิดทางธุรกิจต่าง ๆ ที่มีเข้าด้วยกัน การศึกษาในขั้นนี้เป็นหลักสูตรการศึกษาในชุมชนมี
เปิดในการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยที่เปิดหลักสูตร 4 ปี และมหาวิทยาลัยที่
ช่วยให้ผู้เรียนเริ่มธุรกิจได้
ระยะที่ 5 ขั้นเติบโต (Growth) เป็นระยะการฝึกประสบการณ์ขั้นสูงสุดให้กับแต่ต้องการทาให้
ธุร กิจ เติบ โตและแข่งขัน ได้ ชุดของการสั มมนาหรือกลุ่ มช่ว ยเหลื อสามารถช่ว ยผู้ ประกอบการให้
มองเห็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้ทันท่วงที
มาตรฐานเนื้อหาแห่งชาติสาหรับการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ (National Content
Standards for Entrepreneurship Education) กาหนดคุณลักษณะและพฤติกรรม ไว้ 3 หมวด
ได้แก่
ทักษะเชิงประกอบการ (Entrepreneurial skills) หมายถึง คุณลักษณะ พฤติกรรมและ
กระบวนการทางานที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้ประกอบการที่ต่างจากผู้จัดการ
ทักษะที่พร้อม(ประกอบการ) (Ready skills) หมายถึง ความรู้และทักษะด้านธุรกิจและเชิงการ
ประกอบการที่เป็นวิชาบังคับพื้นฐานหรือวิชาบังคับร่วมของการเรียนการประกอบการ
การทางานทางธุรกิจ (Business functions) หมายถึง กิจกรรมทางธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่ทาตั้งแต่
เริ่มจนถึงดาเนินกิจการ
ประเด็นสาคัญสาหรับสถานศึกษาที่จะเปิดให้การศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ มีดังต่อไปนี้
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แนวคิด (Concepts) ที่เอื้อต่อการคิดเชิงการประกอบการ
วิธีการ (Methods) จัดการเรียนการสอน
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) เพื่อประเมินความสาเร็จ
ทรัพยากร (Resources) ในการจัดการเรียนการสอน
แนวคิด ที่เอื้อต่อการคิดเชิงประกอบการ (Entrepreneurial thinking) เพื่อให้ผู้เรียนเป็นนัก
คิดเชิงประกอบการ (Entrepreneurial thinkers) รวมถึง 1. ได้มองเห็นโอกาสและสร้างสิ่งที่เป็น
คุณค่าจากไม่มีได้ 2. ตระหนักว่ามีทางเลือกอาชีพคือการจ้างงานตนเองเหมือนกับทางเลือกเป็น
ลูกจ้างแรงงาน และ 3. มีความฝันอันยิ่งใหญ่ ต้องการสร้างทักษะ และช่วยให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์
มองเห็นโอกาส และต้องการใช้ความสามารถพิเศษและทักษะของตน ประกอบด้วย 9 ด้าน ดังนี้
1. การนาหลักสูตรแบบรวบยอดไปใช้ (Comprehensive curriculum delivery) หลักสูตรที่
น าไปใช้ต้ องประกอบด้ว ยกระบวนการประกอบการ 5 ขั้น เพื่อ การประกอบการที่ ส าเร็จผล
กระบวนการทั้ง 5 ได้แก่
ขั้นที่ 1 การค้นพบ (Discovery) เมื่อผู้เรียนได้ความคิด มองเห็นโอกาส และประเมินความ
เป็นไปได้ของความคิด ตลาด และธุรกิจ
ขั้นที่ 2 การพัฒนาแนวคิด (Concept development) เมื่อผู้เรียนการวางแผนธุรกิจ ระบุ
ทรัพยากรที่ต้องการ รวมถึงระบุกลยุทธ์เพื่อป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาได้
ขั้นที่ 3 การจัดหาทรัพยากร (Resourcing) เมื่อผู้เรียนการระบุและจัดหาเงินกู้ คน/แรงงาน
และเงินทุนที่ต้องการจาเป็นสาหรับการเริ่มธุรกิจ
ขั้นที่ 4 การทาให้เป็นจริง (Actualization) เมื่อผู้เรียนการดาเนินธุรกิจและใช้ทรัพยากรเพื่อ
บรรลุเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์
ขั้นที่ 5 การเก็บเกี่ยว (Harvesting) เมื่อผู้เรียนการตัดสินใจถึงอนาคตของธุรกิจ (การเติบโต
การพัฒนา และการปิดกิจการ)
2. ทักษะวิชาการพื้นฐาน (Basic academic skills) สถานศึกษาจัดให้มีบริบทของการ
ประกอบการจริ ง เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของทัก ษะวิ ช าการต่ า ง ๆ รวมถึ ง คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ การสื่อสาร ทักษะดิจิตัล เทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ
3. แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ (Economic concepts) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิด
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทนในความเป็นจริง เช่น การ
ออมเงิน ดอกเบี้ย อุปสงค์และอุปทาน และอื่น ๆ
4. ความสนใจและการลงทุนส่วนบุคคล (Personal interest and investment) ให้โอกาส
ผู้เรียนได้เริ่มและบริหารจัดการธุรกิจที่ตนสนใจและลงทุนด้วยตนเองได้ (ในขอบเขตที่เหมาะสม)
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5. การบริหารความเสี่ยง (Risk management) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เสี่ยงที่ประมาณการไว้แล้ว
จากการที่ได้ลงมือค้นคว้าวิจัยอย่างดี และหาข้อมูลรวมถึงการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
6.การวางแผนธุรกิจ (Business planning) กาหนดให้ผู้เรียนต้องเขียนแผนธุรกิจที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมด้านการเงิน การตลาด และการปฏิบัติการ
7. การแนะแนวอาชีพ (Career guidance) ให้ผู้เรียนได้เข้าใจว่าโอกาสการประกอบการนั้นมี
อยู่ในทุกภาค (ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน) และทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มหรือการบริหาร
จัดการธุรกิจ หรือเป็นพนักงานลูกจ้างที่เสนอความคิดหรือวิธีการทางานใหม่ ๆ
8.จริยธรรม (Ethical behavior) เน้นว่าผู้เรียนต้องบริหารจัดการธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย มี
จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
9. การประกอบการเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Entrepreneurship as an economic
force) ให้ ส ถานศึ กษาเป็ น สถานที่ที่ผู้ เรียนได้ล งมื อปฏิบั ติการดาเนิน ธุรกิจ ไม่ว่า ในองค์การ/
หน่วยงานที่แสวงหา/ ไม่แสวงหากาไร และภาคสาธารณะของระบบเศรษฐกิจ
วิธีการ การจัดการเรียนการสอน หมายถึง 1. ครูควรเป็นผู้เอื้ออานวยและโค้ช มากกว่าเป็น
ผู้ให้ความรู้ 2. ประยุกต์วิธีการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานและวิธีการเรี ยนรู้เชิงประสบการณ์ และ
3. ใช้กลยุทธ์การสอนที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการในผู้เรียนให้เกิดขึ้น
ประกอบด้วย 5 วิธี ดังนี้
1. การเอื้ออานวยและการโค้ช (Facilitating and coaching) ครูควรกาหนดบทบาทของตน
เป็นผู้เอื้ออานวยและผู้สอนงาน (โค้ช) ไม่ใช่ผู้ให้ความรู้กับผู้เรียน แต่เอื้ออานวยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้
สร้างความรู้ด้วยตนเอง ทาให้ผู้เรียนได้มีกระบวนการค้นพบคาตอบและโค้ชเพื่อนาผู้เรียนไปสู่แนวทาง
แก้ปัญหา และช่วยให้ผู้เรียนได้เลือกแนวทางของตน เรียนรู้จากข้อผิดพลาดและความสาเร็จของตน
2. การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) เนื่องจากการเป็นผู้ประกอบการไม่ได้
เป็ น มาตั้งแต่เกิดแต่ผ่ านประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ครูจัดให้ ผู้ เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากการมี
ประสบการณ์ตรง หรือให้ผู้เรียนเรียนผ่านการกระทา เมื่อเป็นไปได้ควรจัดให้ผู้เรียนแต่ ละคนได้มี
ประสบการณ์ของตนเองเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางอารมณ์ในกระบวนการเรียนรู้
3. การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) นักคิดอย่างผู้ประกอบการ
เป็นนักแก้ปัญหาที่ดี ผู้เรียนควรมีโอกาสได้แก้ปัญหาทั้งที่ง่ายและยาก กิจกรรมต่าง ๆ นั้นควรรวมเอา
ความท้าทายไว้ด้วยคือมีทั้งที่ปัญหามีคาตอบชัดเจนและปัญหาที่ไม่มีคาตอบชัดเจน
4. ผู้เรียนเป็นผู้นา (Students as leaders) ผู้เรียนควรได้รับโอกาสให้รับผิดชอบการนาการ
เรียนรู้แบบเสาะหาเป็นฐาน (Inquiry-based learning) ของตน กิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ดาเนินการเอง
เช่น การวางแผน การสร้าง การบริหารจัดการธุรกิจ การจัดทัศนศึกษา แบบฝึกหัดการเจรจาต่อรอง
และกิจกรรมกลุ่มแก้ปัญหา
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5. สมาชิกในชุมชน (People in the community) ควรดึงสมาชิกในชุมชนรอบ ๆ
สถานศึกษาเข้ามาเป็นวิทยากรบรรยาย พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา และต้นแบบ (role models)
6. วิธีการสอนที่หลากหลาย (Variety of methods) ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อ
เอื้ออานวยกระบวนการเรียนรู้ด้วยการเน้นการเรียนรู้ขั้นสูง รวมถึงหนังสือ คอร์สต่าง ๆ การสัมมนา
การวิจัย การเรียนเป็นกลุ่ม การสวมบทบาท การมีวิทยากรมาบรรยาย การมีพี่เลี้ยง การมีที่ปรึกษา
การมีต้นแบบ การทัศนศึกษา การอบรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เพื่อกระตุ้นความสาเร็จ หมายถึง 1. จัดการศึกษาเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการให้ไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์ขององค์การและเน้นการให้ประโยชน์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 2. ใช้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามต้องการในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและคุ้มค่า และ
3. ประยุกต์มาตรฐานคุณภาพ ประเมินบ่อย ๆ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
1. วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าประสงค์องค์การ (Organization vision, mission and goals)
การศึกษาเพื่อการเป็ นผู้ ประกอบการสามารถนาไปใช้ได้กับทุกองค์การ ตั้งแต่สถานศึกษาของรัฐ
องค์การของชุมชน ศูนย์บ่มเพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ วิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัย และอื่น ๆ ที่มอง
หาทางจัดการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการให้เข้ากับค่านิยมและทิศทางองค์การ
2. การจัดให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงความต้องการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม (Qualified
personnel in a supportive environment) ทาให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรที่ออกแบบและจัดการเรียน
การสอนหลั ก สู ต รการศึ ก ษาเพื่ อ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการมี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามที่ ต้ อ งการด้ ว ย
ประสบการณ์และมีหนังสือรับรองคุณวุฒิต่าง ๆ รวมถึงสนับสนุนพวกเขาเหล่านั้นด้วยทรัพยากร การ
ฝึกอบรม คาแนะนา และการกระตุ้นต่าง ๆ ที่พวกเขาต้องการเพื่อบรรลุความสาเร็จ
3. มาตรฐานคุณภาพ (Quality standards) จัดมาตรฐานคุณภาพให้เข้ากับเนื้อหามาตรฐาน
เพื่อให้กรอบหลักสูตรที่ทั้งเน้นและไม่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ถูกต้อง
4. ผลประโยชน์ที่เป็นบวก (Positive benefits) จัดให้มีผลผลิตที่วัดได้ที่เน้นการให้คุณค่ากับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
5. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement) จัดทาเอกสาร สะท้อนกลับ วัด
และประเมิ น หลั กสู ตรและผลลั พ ธ์ การเรีย นรู้ ทาการปรั บปรุง อย่า งต่ อเนื่ องและวั ด ผลลั พ ธ์แ ละ
ผลกระทบอยู่บ่อย ๆ
6. ความหลากหลายของเชื้อชาติของผู้นาการเรียนการสอน (Diversity in program
leadership) มองหาบุคลากรที่มาจากภูมิหลังต่างกันในหลักสูตรที่เป็นครูผู้สอน ผู้นา และพี่เลี้ยงเพื่อ
ส่งเสริมและขยายการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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7. การประกอบการสังคม (Social entrepreneurship) เป็นต้นแบบในการประกอบการที่
รับผิดชอบที่ต้องการปลูกฝังในผู้เรียนด้วยการกระทาที่มีจริยธรรมเสมือนเป็นผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลง
ภายในสถาบันหรือชุมชน
ทรัพยากร ในการจัดการเรียนการสอน หมายถึง 1. การประยุกต์มาตรฐานเนื้อหาของประเทศ
สาหรับการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 2. การเข้าถึงฐานข้อมูลของ The Consortium เพื่อหา
ข้อมูล ทรัพยากร และการฝึกอบรมที่เป็นปัจจุบัน และ 3. การเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการในภูมิภาค ระดับประเทศ และนานาชาติ
1. มาตรฐานเนื้อหาแห่งชาติสาหรับการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ ในปี ค.ศ. 2005 มี
การประกาศใช้ The Consortium for Entrepreneurship Education เป็นครั้งแรกเพื่อใช้เป็น
แนวทางให้ นั กการศึกษาในการสร้ างหลักสู ตร มาตรฐานเนื้อหา รวมถึงการจัดทาฐานข้อมูล เพื่อ
แบ่งปันข้อมูล ทรัพยากร ตัวอย่างหลักสูตร และการฝึกอบรม
2. การสนับสนุนสาหรับการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้สมาชิกและหุ้นส่วน
สามารถเข้าถึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดให้มีสัปดาห์การประกอบการของประเทศ การประชุม
ประจาปี การประชุมเชิงปฏิบัติการ นิทรรศการ และโอกาสสร้างเครือข่ายบุคคล การอบรมสัมมนา
ออนไลน์สาหรับครู
สรุปได้ว่า กรอบการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็นผู้ประกอบการของสหรัฐอเมริกาเป็นกรอบ
การพัฒนาเยาวชนที่ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่เป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่องเป็นกระบวนการแปลงความคิดเป็นผลผลิต ได้ผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามมาตรฐานเนื้อหา
หลักสูตรยาวนานกว่า 10 ปีเพื่อผลิตผู้ประกอบการ สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างรากฐานทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจัดเป็น 1 ใน 5 ของดัชนี GEDI เป็นประเทศที่มีผลิตภาพเพิ่มสูงขึ้นจาก
ผู้ประกอบการ แสดงให้เห็นว่า กรอบการศึกษาตลอดชีวิตส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ชัดเจนในการพัฒนาให้
ผู้ เ รี ย นเป็ น นั ก คิ ด เชิ ง ประกอบการ มี ทั ก ษะเชิ ง ประกอบการ และมี ค วามพร้ อ มในการเป็ น
ผู้ ป ระกอบการ จึ ง ได้ น ากรอบการศึ ก ษานี้ ม าปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาเป็ น กรอบแนวคิ ด การพั ฒ นา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาในงานวิจัย คุณลักษณะส าคัญของผู้เรียนเป็นจุดมุ่งหมาย
หลักสูตร มีหลักการจัดการศึกษาและการปฏิบัติ 3 ระยะต่อเนื่อง ได้แก่ ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักในสมรถนะผู้ประกอบการ และระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์อย่าง
สร้างสรรค์ และสรุปวิธีการจัดการศึกษาได้ 6 วิธี แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
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กรอบการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ
การเป็นผู้ประกอบการ

1.
2.
3.
4.
5.

การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการ
ประกอบการ
5 ขั้นตอน
ระยะที่ 1 พื้นฐาน
ระยะที่ 2 การตระหนักใน
สมรรถนะ
ระยะที่ 3 การประยุกต์อย่าง
สร้างสรรค์
ระยะที่ 4 ขั้นเริ่มธุรกิจ
ระยะที่ 5 ขั้นเติบโต

มาตรฐานเนื้อหา 3 หมวด
1. ทักษะเชิงประกอบการ
2. ทักษะที่พร้อม(ประกอบการ)
3. การทางานทางธุรกิจ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
หลักการจัดการศึกษาและฝึกปฏิบัติ
1. ระยะที่ 1 พื้นฐาน
2. ระยะที่ 2 การตระหนักในสมรรถนะ
3. ระยะที่ 3 การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์

1.
2.
3.
4.
5.

คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
ทักษะเชิงประกอบการ
ทักษะที่พร้อม(ประกอบการ)
การทางานทางธุรกิจ
เป็นคิดเชิงประกอบการ
เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

วิธีการจัดการศึกษา 6 วิธี
ประเด็นสาคัญสาหรับสถานศึกษา
1. การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
1. แนวคิดให้ผู้เรียนเป็นนักคิดเชิง
2. ครูเป็นผู้เอื้ออานวยและผู้สอนงาน (โค้ช)
ประกอบการ
3. ผู้ประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วม
2. วิธีการจัดการเรียนการสอน
4. นักศึกษาเป็นผู้นาการเรียนรู้
2.1. ครูควรเป็นผู้เอื้ออานวยและ
5. การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน
โค้ช
6. การสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย
2.2. การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
การเรีบยปรุ
นรูง้แกรอบการศึ
บบปัญหาเป็นกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็นผู้ประกอบการเป็นกรอบแนวคิด
แผนภาพที่ 2.92.3.การปรั

ในการวิจัย
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2.4 คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
2.4.1 ความหมายของคุณลักษณะ
คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจา เป็นลักษณะที่
ครูควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เป็นลักษณะที่บุคคลแสดงออกให้เห็นผ่านการกระทา
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ตรงกับคาว่า Characteristics หมายถึง ลักษณะ นิสัย หรืออัตลักษณ์ มี
ความหมายใกล้เคียงกับคาว่า Character หมายถึง อัตลักษณะ และลักษณะนิสัย และคาว่า Traits
หมายถึง ลักษณะนิสัย หรือลักษณาการ และคาว่า Character traits หมายถึง อัตลักษณะนิสัย และ
คาว่า Attribute ทีห่ มายถึง คุณลักษณะ และ Property หมายถึง ลักษณะสังกัด หมายถึงคุณสมบัติ
และคุณลักษณะอันพึงมี(กรมวิชาการ, 2544; ปรีมา มัลลิกะมาส, นริศรา จักรพงษ์ และไพศาลย์
เปี่ยมเมตตาวัฒน์, 2547; เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ, 2540; สุรดา ไชยสงคราม, 2555 )
Peterson and Seligman (2004) นิยามคุณลักษณะไว้หลายอย่าง เช่น กลุ่มความสามารถที่
ปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้ตามเบ้าหลอม เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ ฝึกฝนได้ และสอนได้
สรุปได้ว่า คุณลักษณะ หมายถึงสิ่งที่เป็นลักษณะประจาของบุคคลที่แสดงออกมาให้เห็น เป็นสิ่ง
ที่เรียนรู้และสอนกันได้
2.4.2 ความหมายของผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการมาจากคาในภาษาฝรั่งเศสว่า Entrepreneur หมายถึง บุคคลที่สามารถทา
โครงการ หรือกิจกรรมที่สาคัญอย่างหนึ่งอย่างใดได้ จากเดิมเชื่อว่าเป็นคาที่ใช้เรียกผู้ทาหน้าที่นาการ
เดินทางของทหาร ซึ่งแปลมาจากภาษาเยอรมันที่ตรงกับคากิริยาแปลว่ารับหน้าที่ ต่อมาใช้เรียกบุคคล
ที่สามารถทาธุรกิจ การค้าในทศวรรษที่ 16 ต่อมามีนักเศรษฐศาสตร์นาความหมายมาปรับใหม่ว่า
หมายถึง บุคคลที่จั ดการ บริ หาร และคาดการณ์ความเสี่ยงทั้งหลายของธุรกิจได้ (Martin และ
Osberg, 2007 และ Sobel, 2008 อ้างถึงใน Zhao, 2012: 76)
ความแตกต่ า งระหว่ า งผู้ ป ระกอบการกั บ เจ้ า ของกิ จ การขนาดย่ อ มในบทความชื่ อ
“Differentiating entrepreneurs from small business owners: A conceptualization” โดย
Gartner (1989) กล่าวว่า ผู้ประกอบการเป็นบุคคลที่จัดตั้ง และบริหารจัดการธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์
หลักในการทากาไร และเจริญเติบโต คุณลักษณะหลักของผู้ประกอบการคือมีพฤติกรรมเชิงนวั ตกรรม
และใช้การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ ในขณะที่เจ้าของกิจการขนาดย่อมหมายถึง
จัดตั้ง และบริหารจัดการธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการบรรลุเป้าประสงค์ของตน กิจการต้องเป็น
แหล่งที่มาของรายได้ เวลา และทรัพยากรของตนเสี ยส่ ว นใหญ่ เจ้าของกิจการขนาดย่ อมมองว่า
กิจการนั้นเป็นส่วนต่อขยายของบุคลิกตน เกี่ยวข้องกับความจาเป็น และความต้องการของครอบครัว
(Carland, Hoy, Boulton, & Carland, 1984) ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย เรียก
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ผู้ ป ระกอบการที่ เ ป็ น เจ้ า ของกิ จ การ เพี ย งคนเดี ย ว ไม่ มี ลู ก จ้ า ง ว่ า เจ้ า ของกิ จ การ ( Sole
proprietorship) การประกอบการโดยบุคคลคนเดียวในที่นี้หมายถึง บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของ
กิจการ (ประจวบ เพิ่มสุวรรณ, 2553)
ความหมายของผู้ประกอบการที่มีผู้ให้ไว้ในอดีตจนถึงปัจจุบันมักหมายรวมถึงการเป็นเจ้าของ
กิจการธุรกิจ เป็นการจ้างงานตนเอง หรือเป็นผู้สร้างงาน (Zhao, 2012) เช่น Gartner (1985) นิยาม
ผู้ประกอบการว่า เป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจใหม่ หรือบุคคลที่ก่อตั้งธุรกิจที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งไม่ใช่เฮนรี่ ฟอร์ด
ที่ 2 ที่ได้รับมรดกกิจการรถยนต์ฟอร์ดจากบิดา หรือลี ไออาคอคค่า ที่ พลิกผันธุรกิจให้กลับมามีกาไร
ได้ (Cunningham & Lischeron, 1991) และการประกอบการเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ของผู้สร้าง
นวัตกรรม (Schumpeter, 1934) ผู้ประกอบการ คือ เจ้าของธุรกิจที่เห็นโอกาสในการทากาไรจาก
การผลิตสินค้าและบริการชนิ ดหนึ่งหรือหลายๆ ชนิดเพื่อขายในตลาด โดยปรับปรุงการผลิตและ
บริการให้ ทันสมัย อยู่ ตลอดเวลา ในขณะที่ลดต้นทุนการผลิ ตลง (โสภา โลหรขจรพันธ์ และคณะ,
2545) เป็นผู้มีความรู้และทักษะ ใช้ความรู้และทักษะเหล่านั้นตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ เพิ่มเติมความรู้และ
ทักษะนั้นอยู่ตลอดเวลาตามสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป พัฒนาความรู้และใช้ทักษะในเชิงการ
แข่งขันในสภาพที่มีการแข่งขัน รู้จักตนเอง รู้หลักบริหารการเงิน การตลาด และการบริหารจัดการ
ทั่วไป ติดต่อกับผู้อื่นตลอดเวลาทั้งลูกค้า พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อผลประโยชน์ต่อธุรกิจของตน ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อผลกาไรที่
จะเกิดจากการทาธุรกิจนั้น (ไพรินทร์ แย้มจินดา และ อุไรวรรณ บุญอาจ, 2546; สุดาทิพย์ ตันตินิกุล
ชัย และ ศักดา หงส์ทอง, 2550)
ผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน (Contemporary entrepreneurs) คือ ผู้สร้างนวัตกรรม หรือ
ผู้พัฒนาที่รับรู้ถึงโอกาสและคว้าโอกาสนั้น เปลี่ยนโอกาสให้เป็นความคิดที่สามารถทาการตลาดได้
สร้างคุณค่าเพิ่มโดยใช้เวลา เงิน ความพยายามและทักษะ ยอมรับความเสี่ยงต่าง ๆ ของตลาดที่มีการ
แข่งขันเพื่อแปลงความคิดเป็นผลผลิต และตระหนักถึงผลรางวัลจากความพยายามนั้น (Kuratko &
Hodgetts, 2001) ผู้ประกอบการมิได้จากัดเพียงเป็นเจ้าของธุรกิจเท่านั้น (Baumol & MOKYR–WJ,
2010; Florida, 2003; Pink, 2008) หากยังมีหมายรวมถึง การเป็นผู้จ้างงานตนเอง (Selfemployment) (Pink, 2008) ผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการคิด
นอกกรอบ การสร้ า งผลผลิ ตจากความคิ ด การเป็ นผู้ บุ กเบิก และการมีความรับ ผิ ดชอบต่อ สั งคม
ผู้ประกอบการล้วนแต่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเริ่มสิ่งใหม่ เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดจากสิ่งที่
มีอยู่ เดิม เป็ น ผู้ ที่มีค วามมั่น ใจในตัว เอง ผู้ ประกอบการเกิ ดขึ้นได้ทุกรูปแบบ ไม่จากัดระยะ หาก
สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ภาคเอกชน และด้านวิชาการ (World
Economic Forum, 2011) ผู้ประกอบการบางคนเลือกที่จะเป็นผู้ประกอบการเพราะความเป็นคน
กลุ่มน้อยที่อยู่ในต่างประเทศและต้องมีกิจการเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ (Frederick &
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Kuratko, 2010) สหภาพยุโรปให้นิยามคาว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลผู้มีความสามารถ มี
ความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม มีความมั่นใจในตนเอง กล้าเสี่ยง และมีความรับผิดชอบต่อความ
เสี่ยงนั้นได้
สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้สร้างงานหรือเป็นเจ้าของกิจการ มีนวัตกรรม มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ เปลี่ยนความคิดเป็นการกระทาได้ มองเห็นโอกาสในขณะที่ผู้อื่นมองไม่เห็นและเป็น
คนขี้สงสัย มีความสามารถในการบริหารจัดการ รับความเสี่ยงได้ และมีเครือข่ายบุคคล
2.4.3 ประเภทของผู้ประกอบการ
การศึกษาวิจัยนี้ผู้ประกอบการสามารถแบ่งได้ 4 ประเภท (Zhao, 2012) ดังนี้
1. ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการธุรกิจ หรือผู้ประกอบการธุรกิจ เป็นการจ้างงานตัวเอง
(Self-employment) เป็นคาจากัดความของผู้ประกอบการที่มีผู้ให้ไว้ในอดีตจนถึงปัจจุบันมักหมาย
รวมถึงการเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจ การเป็นผู้สร้างงาน หรือจ้างงานตัวเอง
2. ผู้ประกอบการทางสังคม (Social entrepreneurs) เป็นบุคคลที่สามารถสร้างค่านิยมทาง
สังคม ผลประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่าการสร้างค่านิยมทางการเงิน เป็นผู้ที่มีพันธกิจในการสร้างและ
รักษาคุณค่าทางสังคมให้ยั่งยืน (Frederick & Kuratko, 2010) มีความปรารถนาในการสร้างสิ่งใหม่
หรือนวัตกรรมมีคุณค่าต่อสังคม (Bessant & Tidd, 2011) มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีฐานะทางการเงิน
ดีกว่า มีการศึกษาดีกว่าผู้ประกอบการธุรกิจ (Bornstein, 2007) ผู้ประกอบการสังคมยึดเอาความ
ปรารถนาในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมมากกว่ายึดที่ ความมั่งคั่งเป็นหลักอย่างผู้ประกอบการ
ธุรกิจ (Dees, 2007)
3. ผู้ประกอบการใน(องค์การ) (Intrapreneurs หรือ Corporate entrepreneurship)
(O'Connor, 2013) หมายถึ ง บุ ค คลที่ เ ป็ น ลู ก จ้ า งของหน่ ว ยงาน องค์ ก าร พจนานุ ก รม The
American heritage dictionary of English ให้ความหมายไว้ว่า เป็นบุคคลที่อยู่ในองค์การขนาด
ใหญ่มีความรับผิดชอบโดยตรงต่อการเปลี่ยนความคิดให้เป็นผลิตภาพที่สามารถสร้างกาไรได้ด้วยการ
กล้าเผชิญความเสี่ยง และนวัตกรรม มีวิสั ยทัศน์ มีความกล้าเสี่ยงในการลงมือแปลงความคิดเป็น
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ (Bessant & Tidd, 2011) เพื่อให้องค์การมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง
ทางธุรกิจและมีผลประกอบการดีขึ้น (Morris, Kuratko, & Covin, 2010; Zahra, 1991) และปฏิรูป
การทางานขององค์การด้วยยืดอายุธุรกิจด้วยกลยุทธ์หลักหรือการเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ (Chua,
Chrisman, & Sharma, 1999; Guth & Ginsberg, 1990) ผู้ประกอบการภายใน คือ บุคคลที่ทางาน
ภายใต้สภาพองค์การที่ไม่มีกฎระเบียบหรือมีแต่น้อย ภายใน (Frederick & Kuratko, 2010)
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4. ผู้ประกอบการนโยบาย (Policy entrepreneurs) เป็นข้าราชการ หรือพนักงานที่อยู่ใน
หน่วยงานของรัฐ ที่สร้างนวัตกรรมด้านนโยบาย และบริหารจัดการนโยบายเพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดกับ
บริการสาธารณะต่าง ๆ ของรัฐ และหมายถึง บุคคลที่มีความคิดริเริ่มในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
2.4.4 ความหมายของการเป็นผู้ประกอบการ
การเป็น ผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับการเปลี่ ยนแปลงหลาย ๆ ประเภท และสัมพันธ์กันกับ
แนวคิด หน้ าที่ งานของผู้ ป ระกอบการ (Kuratko & Hodgetts, 2001) การเป็ นผู้ ประกอบการ
หมายถึ ง การแสวงหาโอกาสโดยไม่ กั ง วลถึ ง ข้ อ จ ากั ด ของทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ปั จ จุ บั น การเป็ น
ผู้ ป ระกอบการเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเจริ ญ เติ บ โต การสร้ า งสรรค์ และนวั ต กรรม จากวิ จั ย เรื่ อ ง
Entrepreneurship education in Europe เพื่อ OECD (Stevenson & Gumpert, 1985;
Wilson, 2008) ยุโรปให้นิยามการเป็นผู้ประกอบการ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเปลี่ยน
ความคิดเป็นการกระทา
ความหมายของการเป็นผู้ประกอบการจากการรวบรวมแนวคิด และทฤษฎีการปฏิบัติเพื่อเป็น
ผู้ประกอบการ (Drucker, 1985; Gartner, 1989; Grant & Perren, 2002; Kirzner, 1997;
Grebel, Pyka, & Hanusch, 2003; Johannisson & Nilsson, 1989; Pinchot & Pellman,
1999; Shane & Venkataraman, 2000; Schumpeter, 1934 ) สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. เป็นผู้รวมสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่เข้าด้วยกันและสร้างนวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่ วิธีการผลิต
ใหม่ การตลาดใหม่ และรูปแบบองค์การใหม่
2. เป็นผู้สารวจโอกาสที่มีอยู่อย่างหลากหลาย
3. เป็นผู้สร้างให้เกิดและสร้างสรรค์องค์การ
4. เป็นผู้ที่ยอมรับความไม่แน่นอนได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการพยายามสร้างสมดุลระหว่าง
อุปสงค์และอุปทานทางการตลาด
5. เป็นผู้สื่อสารและผู้ประกอบการทางสังคม
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) หมายถึง คุณลักษณะของคนที่มีโครงสร้าง
รวมกันของความรักความชอบ (Passion) การวางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์ เครื่องมือต่าง ๆ สามารถใช้
เครื่องมือเหล่านั้นอย่างชาญฉลาด ด้วยกลยุทธ์ มีพลังเพื่อทาให้ความปรารถนานั้นบรรลุผล (Bessant
&Tidd, 2011)
การเป็ น ผู้ ป ระกอบการเกี่ ย วข้ องกับ การเจริ ญเติบ โต ความคิด สร้า งสรรค์ และนวัต กรรม
การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ หมายถึ ง ความสามารถของบุ คคลในการแปลงความคิดเป็นการกระท า
เป็นสมรรถนะหลักสาหรับเยาวชนทุกคน เป็นสิ่งที่ทาให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น มีความ
มั่นใจในตัวเองมากขึ้น (WEF, 2011)
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สรุปได้ว่า การเป็นผู้ประกอบการนั้นเกี่ยวข้องกับการเติบโต ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการแปลงความคิดให้เป็นการปฏิบัติเพื่อเกิดผลลัพธ์ที่
มองเห็น รับรู้ หรือจับต้องได้
2.4.5. คุณลักษณะผู้ประกอบการ
การเป็ น ผู้ ป ระกอบการในทฤษฎี ข อง Kirzner (1997) (Kirzner’s theory of
entrepreneurship) มองว่าแนวคิดของผู้ ประกอบการเป็นการมองหาโอกาสด้ว ยความตื่นตัว
(Alertness) และค้นพบ (โอกาส) ก่อนที่ผู้อื่นจะมองเห็น ผู้ประกอบการรับรู้โอกาสในขณะที่ผู้อื่นมอง
ไม่ออกว่าเป็นโอกาส (Harper, 2003; Schumpeter, 1934) เป็นการมองเห็นโอกาส และค้นพบ
โอกาสก่อนผู้ อื่น ด้ว ยความตื่น ตัว การมองเห็ น โอกาสด้ว ยความตื่นตัว เป็นคุณลั กษณะส าคัญของ
ผู้ประกอบการที่ต่างจากผู้ที่ไม่เป็นผู้ประกอบการ
Schumpeter (1934) กล่าวว่า ผู้ประกอบการเป็นผู้ที่มีทรัพยากรเพื่อให้ดาเนินงานถึง
เป้าหมายได้ เป็นผู้ที่กล้าเสี่ยงและยอมรับสิ่งที่ไม่แน่นอนได้
Drucker (1985) กล่าวว่า ผู้ประกอบการเป็นนักคิด เป็นคนขี้สงสัย ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ
เพื่อให้มีความรู้วิชาการ หมั่นฝึกฝนเพื่อให้มีทักษะ มีการรับรู้โอกาสและดาเนินธุรกิจในวิธีทางใหม่ ๆ
และมี เ อกลั ก ษณ์ ผู้ ป ระกอบการมั ก จะมองหาทางออกที่ เ ป็ น นวั ต กรรม เป็ น ความสามารถของ
ผู้ประกอบการที่แสดงถึงความมีวินัย ความสามารถในการเรียนรู้ และการลงมือปฏิบัติ
Weber et al. (2014) เชื่อว่าคุณลักษณะผู้ประกอบการเป็นปัจจัยนาเข้าที่สาคัญในการ
ส่งเสริมให้คนแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของผู้ประกอบการ คุณลักษณะผู้ประกอบการที่สาคัญที่แตกต่าง
จากผู้ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการ ได้แก่ ความสามารถในการแปลงความคิดสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาเป็น
สินค้า/บริการ เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม กล้าเสี่ยง และมีการวางแผนไว้อย่างดี
สรุปได้ว่าคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ดังนี้
1. ผู้ประกอบการเป็นผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่นักคิด
2. ผู้ประกอบการเป็นมาแต่เกิด สร้างไม่ได้ แต่ปัจจุบันเชื่อว่าการเป็นผู้ประกอบการมีรูปแบบ
กระบวนการ และมีกรณีศึกษาในการสร้าง
3. ผู้ประกอบการเป็นนักประดิษฐ์เสมอ แต่ความเข้าใจเรื่องผู้ประกอบการร่วมสมัยว่าการ
เป็ น ผู้ ป ระกอบการเป็ น มากกว่าการประดิษฐ์ โดยยกกรณี ของ Ray Kroc ที่ไ ม่ได้ประดิษ ฐ์
แฟรนไชส์ ร้ า นอาหารจานด่ ว น แต่ ค วามคิ ด เชิ ง นวั ต กรรมของเขาที่ ท าให้ ร้ า นแมคโดนั ล ด์ เ ป็ น
วิสาหกิจแฟรนไชส์จานด่วนที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Miner, Smith, & Bracker, 1992)
4. ผู้ประกอบการเป็นผู้ที่เรียนไม่จบ ออกกลางครัน แต่ปัจจุบันเห็นว่าผู้ประกอบการเป็น
อาชีพ
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5. ผู้ประกอบการเป็นคนกล้ายอมรับความเสี่ยง แต่ปัจจุบันผู้ประกอบการมักคานวณ และ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยง และควบคุมโชคชะตาของตน
นิยามผู้ประกอบการข้างต้นแตกต่างจากนิยามในอดีต (Kuratko & Hodgetts, 2001) ลักษณะ
ของผู้ประกอบการมีหลากหลายมาก (Gartner, 1989) ไม่มีคาจากัดความที่ชัดเจน การให้นิยาม
ผู้ประกอบการนั้นมองได้จากหลายมิติ (Acs et al., 2015) ซึ่งนินามจากมุมมองคุณลักษณะ
ผู้ป ระกอบการซึ่งแยกคนที่เป็ น ผู้ป ระกอบการออกจากผู้ ที่ไม่ใช่ผู้ ประกอบการ (Brockhaus &
Horwitz, 1986; Brockhaus, 1980; McClelland, 1965; Kuratko & Hodgett, 2001) สานัก
ความคิด (School of thought) 6 แห่งพยายามให้ความหมายของผู้ประกอบการตามมุมมองที่
ต่างกัน จาแนกตามความสนใจศึกษาของแต่ละสานักความคิด (Cunningham & Lischeron, 1991)
ซึ่งได้แบ่งออกตามมุมมอง ดังนี้
มองที่คุณลักษณะของผู้ประกอบการ
1. สานักความคิดของบุคคลที่ยิ่งใหญ่ (The “great person school”) มองว่า
ผู้ประกอบการเป็นผู้ที่เกิดมาพร้อมกับญาณหยั่งรู้ แข็งแรง มีพลัง มุมานะและยืนกราน และเคารพ
ตนเอง เช่น เฮนรี่ ฟอร์ด เป็นคุณลักษณะที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด ไม่สามารถให้การศึกษา หรือฝึกฝน/
ฝึกอบรมได้ จึงได้ชื่อว่าบุคคลที่ยิ่งใหญ่
2. ส านั ก ความคิ ด ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะทางจิ ต วิ ท ยาของการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ ( The
psychological characteristics school of entrepreneurship) มองผู้ประกอบการว่าเป็นปัจเจก
ชนที่มีค่านิยมที่เป็นเอกลักษณ์ มีทัศนคติ (เชิงบวก) และมีความต้องการจาเป็นที่ขับเคลื่อนพวกเขาให้
แตกต่างจากผู้ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นาปฏิบัติ และอาศัย
กระบวนการทางสังคมในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ประกอบการ
มองที่การมองเห็นโอกาสของผู้ประกอบการ
3. สานักความคิดดั้งเดิม (The classical school) มองว่าการเป็นผู้ประกอบการต้อง
ประกอบไปด้วยการมีนวัตกรรมซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สาคัญ มีความคิดสร้างสรรค์และการค้นพบที่
ยิ่งใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับของ Schumpeter (1934) นิยามว่าเป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นผู้ที่ต้องการ
ตอบสนองความต้องการของคนในสังคมด้วยสิ่งที่มีคุณค่า
มองด้านการจัดการของผู้ประกอบการ
4. สานักความคิดด้านการจัดการ (The management school) มองว่า การสร้าง
ผู้ป ระกอบการจั ดองค์การ เป็ น เจ้ าของ บริห ารจัดการรวมถึงการวางแผนการผลิ ต การวางแผน
กาลังคน จัดการทุนและงบประมาณ และคาดการณ์ความเสี่ยงได้ ซึ่งเชื่อว่าคุณลักษณะผู้ประกอบการ
นั้นฝึกหัด/ฝึกอบรมได้ และ Mill (1864) กล่าวว่า ผู้ประกอบการนั้นนอกจากกล้าเสี่ยงแล้วยังเป็นผู้ที่
ควบคุมและให้ทิศทางกับองค์การด้วย ซึ่งคุณลักษณะผู้ประกอบการสามารถพัฒนาได้ด้วยการศึกษา
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5. สานักความคิดภาวะผู้นา (The leadership of school) มีมุมมองต่อผู้ประกอบการคล้าย
กับสานักความคิดด้านการจัดการ มองว่า ผู้ประกอบการเป็นคนที่จูงใจ กากับ และนาผู้อื่น ปรับสไตล์
การนาให้เข้ากับการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ช่วยเหลือและพัฒนาผู้อื่นและเป็นพี่เลี้ยงด้วย
มองด้านการปรับใช้ในองค์การ
6. สานักความคิดการเป็นผู้ประกอบการใน(องค์การ) (The intrapreneurship school) ให้
ความหมายของผู้ประกอบการที่แตกต่างจากสานักสานักความคิดด้านการจัดการและสานักความคิด
ภาวะผู้นา และความเชื่อของสานักนี้เกิดจากการขาดแคลนนวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขัน
ขององค์การ
หนังสือของ Sexton and Smilor (1986) ชื่อ The Art and science of entrepreneurship
หนังสือของ Churchill and Lewis (1986) เรื่อง Entrepreneurial research: Directions and
methods งานวิจัยของ Ho and Koh (1992) และงานวิจัยของ Herron and Robinson (1993)
สรุปได้ว่าคุณลักษณะผู้ประกอบการที่ถูกกล่าวถึงประกอบด้วย 6 ประการ (Koh, 1996) ได้แก่
1. มีความต้องการประสบความสาเร็จ (Need for achievement) ตามความหมายในทฤษฎี
ของ David McClelland เกี่ยวกับแรงจูงใจของมนุษย์ (Theory of human motivation) ที่เสนอไว้
ในปี ค.ศ. 1961 ให้ความหมายของความต้องการประสบความสาเร็จไว้ว่า เป็นแรงขับเคลื่อนเชิง
จิตวิทยาของมนุษย์ที่ใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement motive) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ผู้ประกอบการ (Johnson, 1991)
2. มีแนวคิดอานาจควบคุมตน (Locus of control) เชื่อว่าตนเองสามารถควบคุมสิ่ งต่าง ๆ
รอบตัวได้ โดยไม่หวังให้เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอก มนุษย์มีความเชื่อในเรื่องคุณและโทษจากผลของ
อานาจอยู่สองประเภทคือ ประเภทแรก เชื่อว่าตนเองสามารถควบคุมสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ มีแนวโน้มที่
จะต้องการประสบความสาเร็จ (Rotter, 1966) ประเภทที่สอง เชื่อว่าผู้ประกอบการจะจัดการงาน
โดยไม่หวังให้เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอก (Brockhaus & Horwitz, 1986)
3. มีความกล้าเสี่ยง (Propensity to take risk) บุคคลที่สามารถจัดการกับโอกาสต่าง ๆ ที่
เข้ามาและตัดสินใจบนบริบทที่ไม่มีความแน่นอน เป็นคุณลักษณะเชิงจิตวิทยาที่พบในงานวิจัยด้านการ
เป็นผู้ประกอบการ ความกล้าเสี่ยงเป็นคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการ
4. มีความอดทนต่อความไม่ชัดเจน (Tolerance of ambiguity) จัดการกับข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีอยู่เพื่อทาความเข้าใจสถานการณ์ได้ อดทนได้กับการไม่มีข้อมูลสารสนเทศ ความไม่รู้ว่ามีอยู่ และ
ยินดีที่จะจัดการงานให้แล้วเสร็จได้
5. มีความมั่นใจในตัวเอง (Self-confidence) สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตนกาหนดไว้ โดยใช้
ศักยภาพในตัวออกมาใช้ สามารถควบคุมตนเองได้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะเชิงจิตวิทยา (Ho & Koh,
1992)
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6. มีนวัตกรรม (Innovativeness) ความสามารถในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงภายนอก รับรู้
ถึงโอกาสและคว้าโอกาสนั้น เปลี่ยนโอกาสให้เป็นความคิดที่สามารถทาการตลาดได้ และดาเนินธุรกิจ
ในวิธีทางใหม่ และมีเอกลั กษณ์ เป็นคุณลักษณะเชิงจิตวิทยาประการหนึ่งที่ใช้อธิบายการเป็น
ผู้ประกอบการและผู้ประกอบการร่วมสมัยเป็นผู้สร้างนวัตกรรม (Cunningham & Lischeron,
1991)
สรุปได้ว่า คุณลักษณะผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่พัฒนาได้และเป็นสิ่งสาคัญที่ส่งเสริมให้คนแสดง
พฤติกรรมของผู้ประกอบการ มีห ลายประการ เช่น การมองเห็นโอกาส การเชื่อมั่นในอานาจควบคุม
ตน ความกล้าเสี่ยง การมีนวัตกรรม
ผลลัพธ์ของการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการ
การศึกษาหลักสูตรการศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการของต่างประเทศ พบว่า สหรัฐอเมริกามี
การกาหนดหลักสูตรเพื่อเป็นผู้ประกอบการไว้อย่างชัดเจน เป็นทักษะมาตรฐาน 3 ประการ ได้แก่
1. ทักษะเชิงประกอบการ 2. ทักษะพร้อม(ประกอบการ) และ 3. ทักษะการทางานเชิงธุรกิจ ซึ่งมี
ความคล้ายคลึงและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการของสหภาพยุโรปที่กาหนด
คุณลั กษณะผู้ ป ระกอบการ 3 ลั กษณะ ประกอบด้ว ย 1. การมีทัศนคติที่ดี 2. การมีทักษะจาเป็น
พื้นฐาน และ 3. การมีความสามารถในการมองเห็นโอกาสและเข้าถึงโอกาส แสดงให้เห็นว่าหลักสูตร
การศึ ก ษาเพื่ อ เป็ น ผู้ ป ระกอบการในต่ า งประเทศต่ า งมุ่ ง เน้ น ที่ คุ ณ ลั ก ษณะในตั ว บุ ค คลที่ แ ยก
ผู้ ป ระกอบการออกจากผู้ ไม่ ใช่ผู้ ป ระกอบการ เสริมสร้างให้ ผู้ เรียนมีค วามรู้ทางวิช าการที่จาเป็ น
มีความสามารถในการมองเห็นโอกาสที่ผู้อื่นมองไม่เห็นเพื่อพลิกโอกาสเป็นความคิด อันนาไปสู่การ
สร้างนวัตกรรม
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เนื้อหาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เพื่อพัฒนาเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัยของคุณลักษณะของผู้ประกอบการของนักศึกษา ประกอบด้วยคุณลักษณะผู้ประกอบการ
5 คุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3. มีทักษะวิชาการประกอบการ
4. มีความพร้อมประกอบการ
5. เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษางานวิจั ย ที่เกี่ย วข้องกับกลยุทธ์ การบริห ารวิ ช าการของวิทยาลั ยอาชีว ศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษานั้นยังไม่พบว่ามีงานวิจัยใดที่เป็นการศึกษา
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ในประเด็น เดียวกัน หากแต่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอาชีว ศึกษา การพัฒนา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของผู้เรียน และคุณลักษณะผู้ประกอบการของผู้เรียน จึงได้สรุปงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจัดการอาชีวศึกษา
สมเกียรติ อินทวงศ์ สุกัญญา แช่มช้อย สาราญ มีแจ้ง และฉลอง ชาตรูประชีวิน (2557) ได้
นาเสนอบทความวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์บ่มเพาะเพื่อสร้างผู้ประกอบการของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า รูปแบบการบริหาร ประกอบด้วย
4 องค์ประกอบ ไดแก (1) ปัจจัยนาเขา ประกอบด้วย องค์คณะบุคคลที่มีส่วนร่วมในการบริหาร และ
ศูนย์บ่มเพาะเพื่อสร้างผู้ประกอบการ (2) กระบวนการดาเนินงาน ประกอบด้วย การวางแผน การจัด
องค์กร การลงมือปฏิบัติ การควบคุม และการปรับปรุง (3) ผลผลิต ประกอบด้วย การไดรับโอกาสใน
องค์ความรูและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ จานวนผู้ประกอบการที่มีสถานที่ประกอบการจริงเมื่อ
จบการศึกษาภายใน 1 ป การมีทัศนคติที่ดีในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา ผู้รับการบ่มเพาะ
และ (4) สภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นปัจจัยเอื้อต่อความสาเร็จในการบริหาร
การประเมิ น รู ป แบบการบริห ารศู น ย์ บ่ ม เพาะเพื่ อ สร้ างผู้ ป ระกอบการของสถานศึ ก ษา ที่
ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาพัฒ นาขึ้น นั้น มีความเป็นไปได้ ในการนาไปปฏิบัติและมี
ประโยชนอยู่ในระดับมาก
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2557) ศึกษารูปแบบการพัฒนาและแนวทางการ
บริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ปัจจัยแห่งความสาเร็จใน
การบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา มี 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของศูนย์บ่มเพาะฯ 2) หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ และครูที่ปรึกษา
ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องธุรกิจอย่างดี และ 3) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศูนย์บ่มเพาะกับชุมชน
รูปแบบในการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาควรมีการ
ดาเนิ นงานในรู ปแบบที่ต่างกัน ได้แก่ ศูนย์บ่มเพาะที่เน้นนวัตกรรม ศูนย์บ่มเพาะที่เน้นการสร้าง
ผู้ประกอบการ และศูนย์บ่ มเพาะที่เน้นการบริการวิชาการ ควรมีการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดาเนินงานตามหลักวงจร
คุณภาพ ผลงานวิจัยยังพบด้วยว่าการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษานั้นจะ
ช่วยผลักดันภารกิจหลักของสถานศึกษาทั้ง 3 ด้าน คือ งานสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการให้
เกิดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลายประการ ได้แก่ การมีความคิดสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่น ใฝ่เรียนรู้
ยอมรับความเสี่ยง และมีความสามารถในการจัดการทั่วไป
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กรมการจัดหาแรงงาน (2557) ศึกษาแนวโน้มอาชีพอิสระในอนาคต 3 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558
– 2560) พบว่า ผู้ประกอบอาชีพอิสระส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี มีการศึกษา
ระดับ ประถมศึกษาหรือต่ากว่า รองลงมาคือ ปริญญาตรี นิยมประกอบอาชีพผลิ ตสินค้ามากที่สุ ด
รองลงมา คือ การผลิตสินค้าสิ่งทอ การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ เริ่มการทาธุรกิจส่วนตัวด้วยการ
ใช้เงินทุนส่ วนตัวหรือของครอบครัว รองลงมา คือ การกู้ยืมจากกองทุน กู้ยืมของภาครัฐ และจาก
สถาบัน การเงิน และพบว่า ในอีก 3 ปีข้างหน้ากลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระมีแนวโน้มเติบโตขึ้น
แบ่งกลุ่มอาชีพตามอัตราเร่งในการเติบโต ได้แก่ กลุ่มที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด 3 อาชีพแรก คือ 1.
อาชีพค้าขายเบ็ดเตล็ด ทั้งการขายสินค้าหน้าร้านและการขายผ่านอินเตอร์เน็ต 2. อาชีพการบริการให้
เช่ารถ รถยก และรถตู้ และ 3. อาชีพการผลิตและจาหน่ายเครื่องประดับ กลุ่มที่มีอัตราการเติบโต
รองลงมา
3 อาชีพแรก คือ 1. อาชีพจัดตกแต่งสถานที่ งานอีเว้นท์ 2. อาชีพบริการโฮมสเตย์ รี
สอร์ท แมนชั่นและห้องเช่า และ 3. อาชีพบริการซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์
ลือชัย แก้วสุข (2554) ศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการกาลังคนของสถานประกอบการ พบว่า มีความต้องการกาลังคนที่มีทักษะด้านเทคนิค
การทางานเฉพาะสาขามากที่สุด คือ ความสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้
สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ และมีการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาในงานได้ รองลงมา คือ
ทักษะด้านสติปัญญา และทักษะด้านพฤติกรรม
บัณฑิต นราอนุส รณ์ (2551) ศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อการเลือกเรียนสาขางานธุรกิจค้าปลี ก
ระบบทวิภาคีของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยพาณิชยการบางนา พบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลมาก ได้แก่ ปัจจัยความต้องการส่วนบุคคล เช่น ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น รองลงมา คือ
ปัจจัยด้านอาชีพ ได้แก่ ความต้องการความก้าวหน้าในธุรกิจค้าปลีก ปัจจัยด้านสถาบัน เช่น ความมี
ชื่อเสียงของวิทยาลัยพาณิชยการบางนา และปัจจัยด้านหลักสูตร เช่น เป็นหลัก สูตรที่สามารถหา
รายได้ระหว่างเรียน
จิรดี ประยูรศิริ (2547) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพทาง
วิชาชีพสาหรับผู้เรียนสาขาพาณิชยกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 มุมมองของผู้เรียน
ครู ใ นสาขาพาณิ ช ยกรรม และผู้ ป ระกอบการ พบว่า ทั้ ง 3 กลุ่ ม ให้ ค วามส าคั ญ มากที่ สุ ด กั บ
องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการทางาน รวมถึงการริเริ่มและคิดสร้างสรรค์ ทักษะการทางาน และ
บุคลิกภาพ โดยครูและผู้ประกอบการให้ความสาคัญเหมือนกันคือความชานาญในงานวิชาชีพ และ
ผู้เรียนและครูให้ความสาคัญเหมือนกันคือความรู้ทางวิชาการ และการทางานร่วมกัน
จักรพันธ์ ปั ญจสุ ว รรณ (2547) ศึกษาวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาเชิงระบบของการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัด สอศ. พบว่า แนวทางการแก้ปัญหา ได้แก่
ด้านสถานประกอบการ เช่น การชี้แจงหลักสูตรให้สถานประกอบการเข้าใจ ด้านการเรียนการสอน
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เช่ น การจั ด ชั่ ว โมงการปฏิ บั ติ ง านให้ ต่ อ เนื่ อ ง ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ เช่ น การชี้ แ จงถึ ง การจั ด
การศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อให้มีการปฏิบัติที่สอดรับกัน ด้านหลักสูตร เช่น การลดจานวนห้องเรียนลง
โดยปรับสัดส่วนผู้สอน ผู้เรียนให้เหมาะสมในห้องเรียน และด้านผู้เรียน เช่น การชี้แนะให้ผู้เรียนเห็น
ความสาคัญของการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
2.5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของผู้เรียน ดังนี้
Volery et al. (2014) ทาการวิจัยเรื่อง Can entrepreneurship be taught to vocational
students? เพื่อนาเสนอผลที่ได้จากการแทรกแซงการเรียนการสอนปรกติประเภทอาชีวศึกษาด้วย
โปรแกรมการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ พบว่า การศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการส่งผลเชิง
บวกต่อทรัพยากรบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการ มีผลต่อความเชื่อว่าตนสามารถริเริ่มธุร กิจใหม่ได้ ต่อ
ยอดการมีความรู้ด้านผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น และต่อสมรรถนะเชิงประกอบการของผู้เรียนด้านการ
มองเห็นโอกาสและการจัดการกับโอกาสที่มองเห็นมากขึ้น
Chiru, Tachiciu, and Ciuchete (2012) ศึกษาเรื่อง Psychological factors, behavioral
variables and acquired competencies in entrepreneurship education ผลของการประเมิน
เชิงสาเหตุของสมรรถนะผู้ประกอบการกับความสาเร็จในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา พบว่า
นักศึกษาที่มีประสบการณ์ฝึกปฏิบัติและมีประสบการณ์ทางานเป็นผู้ประกอบการมาก่อนนั้นประสบ
ความสาเร็จมากกว่า และคุณลักษณะและพฤติกรรมผู้ประกอบการมีผลต่อสมรรถนะผู้ประกอบการ
Vaidya (2014) ศึกษาเรื่อง Developing entrepreneurial life skills: An experiment in
Indian schools เพื่อคณะกรรมการการวิจัยและฝึกอบรมด้านการศึกษาแห่งชาติ ของประเทศอินเดีย
(National council of educational research and training, NCERT) พบว่า การเรียนการสอน
หลักสูตรการศึกษาเพื่อการเป็ นผู้ ประกอบการที่สลั บซับซ้อนนั้นสามารถนามาสอนผู้ เรียนได้ด้ว ย
การบูร ณาการจั ดการเรี ย นการสอนด้านต่าง ๆ เข้าด้ว ยกัน รวมถึง การออกแบบหลักสู ตรให้ มี
จุดมุ่งหมายเฉพาะตามแนวคิดการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ หรือสามารถสอนได้ด้วยวิธีการเรียน
การสอนในหลักสูตรปรกติการเรียนรู้เชิงลึก และการสอนค่านิยมการเป็นผู้ประกอบการสอนได้ด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมนอกเหนือจากการเรียนการสอนในสถานศึกษา และการสอนที่สร้างแรง
บันดาลใจเพื่อจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเติบโตด้วยจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ
การศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อแก้ปัญหาที่เผชิญในการดาเนินชีวิต
ไม่ใช่การเรียนแบบบังคับหรือยัดเยียดให้เด็กเรียนรู้
ศุภรัตน์ แตงน้อย (2550) ศึกษาเรื่องชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการดาเนินธุรกิจและการ
เป็นผู้ประกอบการโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ สาหรับนักศึกษา พบว่า ชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
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ทักษะในการดาเนินธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ
โดยเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กาหนด และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการ
ดาเนินธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ในระดับมาก
วุ ฒิ ชั ย จงค านึ ง ศี ล (2547)
ศึ ก ษาเรื่ อ ง การศึ ก ษาและพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะการเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม พบว่า องค์ประกอบของคุณลักษณะของผู้ประกอบการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม มี 15 องค์ประกอบ ได้แก่
1. การรู้จักเข้าใจและยอมรับตนเอง
2. ความคิดสร้างสรรค์
3. การใฝ่รู้
4. การวางแผน
5. การตัดสินใจ
6. ความเชื่อมั่นในตนเอง
7. ความรับผิดชอบ
8. ความซื่อสัตย์
9. ความอดทน
10. ความกล้าเสี่ยง
11. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
12. การมีมนุษยสัมพันธ์
13. การติดต่อสื่อสาร
14. การเป็นผู้นา
15. การปรับตัว
Rasheed and Rasheed (2003) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง Developing entrepreneurial
characteristics in minority youth: The effects of education and enterprise experience
พบว่า หลักสูตรคิดสฺเวย์ (KidsWay curriculum) ที่มีวิธีการเรียนด้วยการทดลอง การฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดประสบการณ์ และการจาลองพฤติกรรม การสร้างทัก ษะการเจรจาต่อรอง ภาวะผู้นา การ
คิดเชิงสร้างสรรค์ การเปิดสู่โลกของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปิดให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้การสารวจโอกาสทางธุรกิจและวางแผนธุรกิจระยะยาวนั้นส่งผลต่อการมีคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการและส่งผลต่อทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียน
2.5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะผู้ประกอบการ
การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะผู้ประกอบการ สรุปได้ ดังนี้
Hofmuth (2014) ศึกษาเรื่อง Identifying knowledge, skills and abilities of successful
entrepreneurs มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทักษะ และความสามารถของ
ผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ พบว่า การที่จะทาให้มีผู้ประกอบการประสบความสาเร็จในสังคม
ได้ต้องพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะบางประการในตัวบุคคล และในคุณลักษณะนั้นต้องประกอบด้วย
ความสามารถที่ จ ะเป็ น ผู้ ป ระกอบการได้ ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษาที่ จ ะผลิ ต ผู้ ป ระกอบการที่ ป ระสบ
ความสาเร็จได้ต้องมีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลที่ประกอบด้วย 8 ปัจจัย
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หลัก ได้แก่ ความสามารถ ความสนใจในอาชีพ ค่านิยมการทางาน สไตล์การทางาน ทักษะ ความรู้
การศึกษา และประสบการณ์ และในเนื้อหาหลักสูตรที่จะสร้างผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จได้
นั้นต้องประกอบไปด้วย 8 ปัจจัยข้างต้น และรายวิชาการจัดการธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การ
บริหารจัดการที่เชื่อมโยงกับคุณลักษณะผู้ประกอบการต้องมีจุดมุ่งหมายหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้
ทักษะเรื่องการปฏิบัติงานสู่ความสาเร็จด้วยตนเองหรือด้วยการนาผู้อื่น
Marques (2012) ศึกษาเรื่อง Entrepreneurship education: How psychological,
demographic and behavioral factors predict the entrepreneurial intention พบว่า
เจตนารมณ์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นผลมาจากปัจจัยเชิงประชากรศาสตร์ เชิงจิตวิทยา และ
เชิงพฤติกรรม และการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตไม่ขึ้นอยู่กับการมีประสบการณ์ทเี่ กี่ยวข้องกับการ
เป็นผู้ประกอบการมาก่อนของผู้เรียน ขอบเขตของการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการสามารถขยาย
ไปเป็นหลักสูตรสาหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อผู้เรียนที่ไม่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ได้มีตัวเลือกมากขึ้นในการเลือกอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา และเจตนารมณ์ของการเป็น
ผู้ประกอบการส่งผลต่อการเป็นผู้ประกอบการ
Schwarz et al. (2009) ศึกษาเรื่อง The Effects of attitudes and perceived
environment conditions on students’ entrepreneurial intent: An Austrian perspective
พบว่า ทัศนคติที่มีในเรื่องเงินและความต้องการการเปลี่ยนแปลงมีผลอย่างมากต่อเจตนารมณ์การเป็น
ผู้ประกอบการ ในขณะที่ทัศนคติในเรื่องความสามารถทางการแข่งขันไม่มีผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีในบริบทสถานศึกษาส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ ความแตกต่าง
ของอายุ เพศ และสาขาที่ศึกษาทาให้ระดับของเจตนารมณ์เป็นผู้ประกอบการต่างกัน และกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเป็นสิ่งสาคัญในการจัดการศึกษาหรือการเป็นผู้ประกอบการ
วัช รี ไหมเจริ ญ (2550) ศึ กษาเรื่ อ ง คุ ณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการธุ ร กิจ ขนาดย่ อมที่ ประสบ
ผลสาเร็จในเขตอาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พบว่า คุณลักษณะผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมที่ประสบ
ผลสาเร็จในเขตอาเภอเมือง จังหวัดลพบุรีในภาพรวม มี 8 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. ด้านความกล้าเสี่ยง 3. ด้านความชานาญ 4. ด้านความมุ่งมั่นทะเยอทะยาน 5. ด้านความขยัน
ขันแข็ง 6. ด้านความเชื่อมั่น 7. ด้านความเอาจริงเอาจังและมีวินัยในการทางาน และ 8. ด้าน
ความสามารถในการหาโอกาสในวิกฤต อยู่ในระดับมาก
Koh (1996) ศึกษาเรื่อง Testing hypotheses of entrepreneurial characteristics: A
study of Hong Kong MBA students เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณลักษณะเชิง
จิตวิทยาของผู้ประกอบการ 6 ประการที่มีต่อการเป็นผู้ประกอบการ และการไม่เป็นผู้ประกอบการ
พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะเชิงจิตวิทยาทั้ง 6 ประการ ได้แก่ ความต้องการประสบความสาเร็จ
แนวคิดเรื่องอานาจควบคุมตน (เป็นความเชื่อในเรื่องคุณและโทษจากผลของอานาจ) ความกล้าเสี่ยง
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ความอดทนต่อความไม่ชัดเจน ความมั่นใจในตัวเอง และการมีนวัตกรรม มีความสัมพันธ์ต่อการเป็น
ผู้ประกอบการของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สุดสวาท จันโทวงษ์ (2546) ได้ทาการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงานทางการ
บริ หารธุร กิจ ความต้องการของผู้ ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่ า
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นห้างหุ้นส่วนจากัด ทาธุรกิจขายปลีกมากที่สุด ที่ว่าจ้างแรงงานตั้งแต่ 20 –
49 คน มีความต้องการแรงงานที่จบการศึกษาด้วยวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการ
บัญชี และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงานด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของแรงงานทางการบริหารธุรกิจที่ผู้ประกอบการต้องการ ได้แก่ ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ประยุกต์ และการแก้ปัญหา ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี การใช้
ภาษาต่างประเทศ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Hornaday and Aboud (1971) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง Characteristics of successful
entrepreneurs พบว่า มีความแตกต่างระหว่างเพศ แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติ
เมื่อเป็นเรื่องของเชื้อชาติ (คนผิวขาว และคนผิวดา) ผู้ชายมีแนวโน้มที่ต้องการประสบความสาเร็จ
เป็นอิสระ ไม่พึ่งพาใคร มีภาวะผู้นา สรุปได้ว่า การพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการส่งผลต่อการมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ และทาให้ผู้เรียนต้องการเป็นผู้ประกอบการ และการศึกษาและ
ฝึ กอบรมเป็ น กลไกที่ ส าคัญ ในการเตรีย มผู้ เ รีย นให้ มี คุณลั กษณะดัง กล่ า ว การบริห ารวิ ช าการใน
สถานศึกษามีความสาคัญที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของผู้เรียน และ
พบว่า ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นเดียวกันจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาวิจัยโดยเฉพาะในบริบท
ของการอาชีวศึกษาไทย
2.6 การวิจัยแบบผสมวิธี
การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed methods research) เป็นการวิจัยที่นิยมกันในกลุ่มนักวิจัยสาขา
สังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งจะจัดกระทาวิธีวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณเข้าไว้ด้วยกันใน
งานวิจัยชิ้นเดียว เพื่อที่จะตอบคาถามวิจัยเชิงพรรณนาและยืนยันคาตอบด้วยความเห็นของคนจานวน
มาก จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกวิธีวิจัยแบบนี้ว่า วิธีวิจัยแบบผสมวิธี นักวิชาการบางท่านให้ชื่อตามวิธีการ
วิจัยที่รวมเอาวิธีวิจัยทั้งสองแบบเข้าไว้ด้วยกันในงานวิจัยชิ้นเดียว (Tashakkori & Teddlie, 1998)
หรือ การวิจัยแบบผสมวิธีนี้แตกต่างจากการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ทั้งการออกแบบ
วิจัย ปรัชญาและกระบวนทัศน์ (Paradigm) และวิธีวิทยา (Methodologies) และวิธีการ (Methods)
ดาเนินงานในการค้นหาคาตอบสาหรับคาถามวิจัย (Creswell & Plano Clark, 2011) การวิจัยแบบ
ผสมวิธีนั้นมีวิธีดาเนินการวิจัยที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานทางปรัชญาที่แตกต่างทาให้วิธีการเก็บข้อมูล การ
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วิเคราะห์และการอภิปรายผลแตกต่างไปจากวิธีเดิม ๆ นั่นคือการวิจัยแบบผสมวิธีจะทาการออกแบบ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ผล และอภิปรายผลงานวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณในงานวิจัยชิ้นเดียวกัน
ซึ่งทาให้ตอบคาถามวิจัยได้ดีกว่าการดาเนินงานวิจัยแบบหนึ่งแบบใดอย่างเดียว
การแยกประเภทและกาหนดชื่อเรียกประเภทของการวิจัยแบบผสมวิธีนั้นแตกต่างกันระหว่าง
กลุ่มของนักวิชาการด้วยมุมมองที่แตกต่าง ในที่นี้ขอยกเอามุมมองและหลักการแยกประเภทการวิจัย
แบบผสมวิธีของ Creswell and Plano Clark มาอธิบายเป็นหลัก และเปรียบเทียบชื่อของประเภทที่
Teddlie และ Tashakkori ให้ไว้ต่างกัน
การดาเนินงานวิจัยแบบผสมวิธีนั้นทาได้หลากหลายประเภทเพื่อตอบวัตถุประสงค์งานวิจัยที่
แตกต่างกัน ประเภทแรก ได้แก่ ที่ Teddlie and Tashakkori เรียกว่า Parallel mixed design แต่
Convergent design การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ผลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดาเนินไปพร้อม ๆ
กัน แล้ ว น าผลที่ได้มาจากทั้งสองวิธีมาอภิปรายรวมกันเพื่อได้ข้อมูล จากการทาวิจัยที่แตกต่างมา
สนับสนุนข้อมูลในหัวข้อวิจัยเรื่องเดี ยวกันทาให้เข้าใจปัญหาวิจัยได้ดีขึ้นกว่าการทาวิจัยวิธีหนึ่งวิธีใด
เพียงวิธีเดียว การทาวิจัยแบบผสมประเภทนี้จะช่วยลดข้อด้อยของการเลือกดาเนินวิจัยแบบหนึ่งแบบ
ใดที่อาจตอบคาถามวิจั ย ได้ไม่ดีเท่ากับการทาวิจัยทั้งสองวิธี หรือในกรณีที่นักวิจัยต้องการเข้าใจ
ปรากฏการณ์นั้น ๆ ได้ดีขึ้นด้วยการทาวิจัยเชิงปริมาณมาเสริมการทาวิจัยเชิงคุณภาพ หรือในทาง
กลับกันเพื่อที่ผู้วิจัยจะสังเคราะห์ตัวแปรได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยการทาวิจัยเชิงปริมาณควบคู่ไปด้วย
ประเภทที่สอง ได้แก่ Sequential model (Teddlie & Tashakkori, 2009) Teddlie and
Tashakkori ให้ชื่อเรียกประเภทนี้ว่า การดาเนิ นวิจัยแต่ละวิธีตามลาดับ ตามการจัดกระทาที่เป็น
ลาดับ แยกกันที่เวลาต่างกันในวิจัยชิ้นเดียวกัน เช่นจัดกระทาวิธีวิจัยเชิงคุณภาพก่อนแล้วตามด้วยวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ หรือกลับกัน Creswell and Plano Clark (2011) แบ่งประเภทการวิจัยแบบลาดับ
ขั้ น ตอนออกเป็ น 2 ประเภท ก าหนดชื่ อ ประเภทวิ จั ย แบบผสมที่ เ กิ ด เป็ น ล าดั บ ขั้ น ให้ มี ค วาม
เฉพาะเจาะจงเมื่อลาดับของการจัดกระทาวิธีวิจัยแตกต่างกัน นั่นคือเมื่อวิธีวิจัยเชิงปริมาณถูกจัด
กระทาเป็นลาดับแรกแล้วตามด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เรียกว่า ประเภท Explanatory sequential
design และกลับกัน เรียกว่าประเภท Exploratory sequential design วิธีการวิจัยแบบผสมวิธีที่จัด
กระทาเป็นลาดับขั้นนี้ต้องใช้เวลาทาวิจัยค่อนข้างมาก ใช้งบประมาณการดาเนินวิจัยค่อนข้างสูง
Explanatory sequential design หรือ Explanatory mixed methods design เป็นการ
วิจัยแบบผสมวิธีที่นักวิจัยจัดกระทาวิจัยเชิงปริมาณก่อนแล้วตามด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใช้ข้อมูล
เชิงคุณภาพนั้นมาอธิบายหรือทาให้เข้าใจข้อมูลวิจัยที่ได้จากเชิงปริมาณดีขึ้นกว่าเดิม การวิจัยแบบ
ผสมวิธีประเภทนี้นักวิจัยจะจัดกระทาวิธีวิจัย เชิงปริมาณเพื่อศึกษาสภาพหรือบริบทของสิ่งที่ต้องการ
วิจัยโดยอาศัยเครื่องมือวิจัยที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการ นาผลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ
มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ แล้วตามด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงลึกของผลด้านใดด้านหนึ่ง
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หรือผลที่ได้ทั้งหมด ในกรณีนี้นักวิจัยสามารถเข้าถึงและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพของกลุ่มตัวอย่างการ
วิจัยเชิงปริมาณได้ ในกรณีที่ไม่มีเครื่องมือสาเร็จรูปใด ๆ ที่นักวิจัยสามารถหยิบมาใช้เพื่อทาการวิจัย
เชิงปริมาณได้ทันทีและนักวิจัยต้องพัฒนาเครื่องมือวิจัยจากผลของการทาวิจัยเชิงคุณภาพในลาดับ
แรก เรียกว่า Exploratory sequential design เป็นประเภทการวิจัยแบบผสมวิธีที่นักวิจัยจัดกระทา
วิจัยเชิงคุณภาพเป็นลาดับแรกแล้วตามด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยแบบผสมวิธีประเภทนี้นักวิจัย
จะจั ด กระท าวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเพื่ อ น าผลวิ จั ย ที่ ไ ด้ ม าสร้ า งเครื่ อ งมื อ วิ จั ย ที่ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการวิจัยเชิงปริมาณในลาดับถัดไป
การวิจัยแบบผสมวิธีประเภทอื่น ๆ ได้แก่การวิจัยแบบผสมวิธีประเภทฝังตัว หรือการฝังวิธีวิจัย
แบบหนึ่งแบบใดระหว่างกระทาวิธีวิจัยอีกแบบหนึ่งเพื่อเสริมให้วิธีวิจัยแบบนั้น ๆ มีความสมบูรณ์มาก
ขึ้นไปอีก มีชื่อเรียกว่า Embedded design มักพบในกรณีที่นักวิจัยทาการวิจัยเชิงทดลองที่นักวิจัย
ต้องการเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มทดลองดีขึ้น หรือต้องการรวมเอาข้อมูลที่ได้จากวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
มาเสริมหรืออธิบายข้อมูลที่ได้จากวิธีวิจัยเชิงปริมาณในการทดลองนั้น ๆ
การวิจัยแบบผสมวิธีประเภทที่มีการจัดกระทาเป็นขั้น ๆ หลายขั้น ในลั กษณะของงานวิจัยที่
ต้องอาศัยเวลาเพื่อนักวิจัยสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของกลุ่มตัวอย่างผ่านระยะเวลา
เรียกว่า Multiphase design เป็นการวิจัยแบบผสมวิธีที่นักวิจัยต้องการดาเนินงานวิจัยให้ มี
ความก้ า วหน้ า ขึ้ น กว่ า การวิ จั ย ด้ ว ยวิ ธี ห นึ่ ง วิ ธี ใ ดและต้ อ งการหาข้ อ มู ล มาประกอบการอธิ บ าย
ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดเมื่อมีระยะเวลาดาเนินวิจัยและงบประมาณในโครงการมาก
สรุป ว่า งานวิจัย แบบผสมวิธีจัดกระทาวิธีวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเข้าด้วยกันใน
งานวิจัยชิ้นเดียว มีหลายประเภทเพื่อตอบวัตถุประสงค์งานวิจัยที่แตกต่างกันและมีหลากหลายชื่อ
เรียกขึ้นอยู่กับมุมมองที่แตกต่างกันของนักวิชาการ การวิจัยแบบผสมวิธีตามหลักการของ Creswell
and Plano Clark (2011) มีหลายแบบ แบบที่เหมาะสมและเลือกมาในวิจัยนี้คือ แบบ Explanatory
sequential design ที่เริ่มด้ว ยวิธีวิจัยเชิงปริมาณในล าดับแรกเพื่อศึ กษาสภาพของวิทยาลั ย
อาชีวศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นจากกรอบแนวคิดและประเมินโดยผู้ทรงและ
ทดสอบโดยตัวแทนกลุ่มตัวอย่าง จึงนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ แล้วจึงพัฒนาเป็นร่างกลยุทธ์ตาม
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ เป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง ร่ า งเป็ น กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารวิ ช าการของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาตามแนวคิ ด การพั ฒ นา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ฉบับสมบูรณ์
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธีที่ออกแบบเป็น Explanatory sequential design เริ่ม
ด้ว ยวิธีวิจัย เชิงปริ มาณเป็น ลาดับแรกแล้ วตามด้วยวิธีวิ จัยเชิงคุณภาพเป็นล าดับต่อไปในงานวิจัย
เดียวกัน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ดาเนินการโดยรัฐ จานวน 141 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล
จานวน 423 คน วิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และค่ า ดั ช นี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น แบบปรั บ ปรุ ง (PNImodified)
จัดลาดับความสาคัญของค่าดัชนีความต้องการจาเป็นในการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
พัฒนากลยุทธ์ (ฉบับร่าง) ตามกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของกลยุ ทธ์ (ฉบั บ ร่ าง) ตามหลั กเกณฑ์การพิจารณากลยุทธ์ที่ดีของสถานศึกษาโดยผู้ ทรงคุณวุฒิ
รายบุคคลและการประชุมกลุ่ม จากนั้นปรับปรุงกลยุทธ์ (ฉบับร่าง) เป็นกลยุทธ์การบริหารวิชาการของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึ กษา ฉบับสมบูรณ์ ซึ่ง
ในส่วนต่อไปนี้เป็นการอธิบายวิธีดาเนินการวิจัยโดยมีองค์ประกอบเนื้อหาที่สาคัญ ดังนี้
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย
3.2 ขั้นตอนการวิจัย
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย
3.1.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล
ประชากรเป้าหมายในการวิจัยคือสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในสังกัด สอศ. ที่
ดาเนินการโดยรัฐ ให้การศึกษาอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ทั้ง 9 ประเภทวิชา รวมทั้งสิ้น 428 แห่งทั่วประเทศ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา สั ง กั ด สอศ. ที่ จั ด การอาชี ว ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ทั่วประเทศ จานวนทั้งสิ้น 201 แห่ง หาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยการเปิ ดตารางการสุ่มของ Krejcie and Morgan (วรรณี แกมเกตุ , 2555) ที่ค่าความ
คลาดเคลื่อน ±5% ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยทาการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random
sampling) ตามภูมิภาค ตาม 10 ประเภทของวิทยาลัยอาชีวศึกษาและตาม 9 ประเภทวิชา เพื่อให้
ครอบคลุมทุกภูมิภาค ทุกประเภทของวิทยาลัยและทุกประเภทวิชา ทาการเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา
ประมาณ 2 เดือน เก็บข้อมูลได้จากกลุ่มตัวอย่าง 141 แห่ง คิดเป็น 70.2% ของจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดโดยครอบคลุมทุกภูมิภาค ทุกประเภทของวิทยาลัยและทุกประเภทวิชา

96
ผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามระเบียบวิธีวิจัย ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลในวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
และผู้ให้ข้อมูลในวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้ให้ข้อมูลในวิธีวิจัยเชิงปริมาณ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มผู้กาหนดกลยุทธ์สถานศึกษา หมายถึง ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
2. กลุ่มผู้นากลยุทธ์ไปปฏิบัติ หมายถึง ครู อาจารย์ผู้สอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หรือ
วิชาที่เกี่ยวข้อง
3. กลุ่มผู้ได้รับผลจากการปฏิบัติกลยุทธ์ หมายถึง นักศึกษา
ผู้ให้ข้อมูลในวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มผู้ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง) เป็น
รายบุคคล หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการกาหนดนโยบายการอาชีวศึกษา ด้านการบริหารวิชาการ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ด้านการปฏิบัติกลยุทธ์
และด้านการบริหารศูนย์บ่มเพาะ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกภูมิภาค ทุก ประเภทของวิทยาลัยและ
ทุกประเภทวิชา จานวน 25 คน
2. กลุ่มผู้ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง) ด้วย
การประชุ ม กลุ่ ม หมายถึ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นด้ า นการก าหนดนโยบายการอาชี ว ศึ ก ษา ด้ า นการ
ประกอบการ ด้านการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลั ย
อาชีวศึกษา ด้านการปฏิบัติกลยุทธ์ และด้านการบริหารศูนย์บ่มเพาะ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทุก
ภูมิภาค ทุกประเภทของวิทยาลัยและทุกประเภทวิชา จานวน 14 คน
3.1.2 เครื่องมือวิจัย การตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและการเก็บข้อมูล
เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้มี 3 ประเภท ได้แก่
1. แบบประเมินกรอบแนวคิดในการวิจัย ใช้เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดหลักในการวิจัย ที่
ประกอบด้ว ยกรอบแนวคิดย่อย 3 กรอบ (กรอบการบริหารวิช าการ กรอบแนวคิดการพัฒ นา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา และกรอบคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา) โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินกรอบแนวคิด คือผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการกาหนดนโยบายการอาชีวศึกษา ด้าน
การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ และด้านการพัฒนา
เครื่องมือวิจัย จานวน 7 คน ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ของการวิจัย
2. แบบสอบถาม ใช้ เพื่ อ ศึ กษาสภาพปั จจุ บั น และสภาพที่ พึ งประสงค์ ข องการบริ ห าร
วิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยผู้ให้ข้อมูลในวิธีวิจัยเชิงปริมาณทั้ง 3 กลุ่ม แบ่งออกเป็น 3 ชุด
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สาหรับแต่ละกลุ่ม แบบสอบถามสาหรับผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ให้ ข้อมูล เป็นคาถามแบบตัวเลือก แบบหลายตัวเลือก และแบบปลายเปิด
ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันของวิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นคาถามแบบตัวเลือก แบบหลายตัวเลือก และ
แบบปลายเปิด ตอนที่ 3 สภาพการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นคาถามแบบ Dualresponse แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และตอนที่ 4 สภาพแวดล้อมของการบริหารวิชาการของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นคาถามแบบ Dual-response แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่ง
แบบสอบถามอีก 2 ชุดสาหรับครูและนักศึกษานั้น ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สถานภาพ
ของผู้ ให้ ข้อมูล ตอนที่ 2 สภาพการบริห ารวิช าการของวิทยาลั ยอาชีว ศึกษา และตอนที่ 3
สภาพแวดล้อมของการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ของการวิจัย
3. แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ ฉบับร่าง ทั้ง 2 ฉบับ ใช้
เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา ฉบับสมบูรณ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นรายบุคคล และในการประชุม กลุ่ม
แบบประเมินมีรูปแบบเป็นตารางแสดงความเห็น 3 ด้าน (ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้
และด้ า นข้ อ เสนอและให้ แ ก้ ไ ข) พร้ อ มบรรยายข้ อ เสนอแนะในช่ อ งว่ า งท้ า ยข้ อ ที่ จั ด ไว้ ใ ห้ ใน
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณในโครงการวิจัยนี้ คือ การตรวจสอบข้อ
คาถามทั้งด้านโครงสร้างเครื่องมือและเนื้อหาที่ ได้จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ย วข้องเป็ น กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ห ลั ก อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม และผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยในด้านการกาหนดนโยบายการอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา และด้านการพัฒนาเครื่องมือวิจัย จานวน 5 คน
การวัดคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยกระทาโดยการตรวจสอบความครอบคลุมของ
โครงสร้างเครื่องมือ เนื้อหา ความเหมาะสมของปริมาณข้อคาถาม ความตรงเชิงเนื้อหา (Content
validity) ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) และความชัดเจนของภาษาที่ใช้ เช่น การ
ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย การนิยามเชิงปฏิบัติการของ
คาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง การใช้คาที่สอดคล้องกับเนื้อหาวรรณกรรมที่ทบทวนในโครงการวิจัยนี้ และการ
เรียบเรียงคาในประโยคที่ใช้ในเครื่องมือ โดยมีเกณฑ์การตัดสิน คือ การกาหนดค่าความสอดคล้อง
∑
(Index of item-objective congruence; IOC) หรือค่า IOC ใช้สูตรการคานวณ
เมื่อ ∑ คือ ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และ
คือ จานวนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยทั้งหมด โดยกาหนดค่า IOC เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
ไว้ที่ ค่า IOC ≥ 0.5 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545) จาแนกได้ ดังนี้
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+1 คือ ข้อคาถามนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์งานวิจัย
0 คือ ไม่แน่ใจ/ หากจะทาให้ยอมรับได้ต้องปรับเปลี่ยนคาบางคาให้เหมาะสม
-1 คือ ข้อคาถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์งานวิจัย
การหาความน่าเชื่อถือ (Reliability) ด้วยการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยกับ ผู้ให้ข้อมูลของ
ตัวแทนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 แห่ง รวม 30 คน แล้ว ประมวลผลความน่าเชื่อถือด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
กาหนดคะแนนแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ตามที่นิยมใช้กันแพร่หลาย (วรรณี แกมเกตุ ,
2555) โดยมีสูตรการคานวณ ดังนี้
เมื่อ k คือ จานวนคาถาม Si2 คือ
ความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ และ St2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนจากเครื่องมือวิจัยทั้ง
ฉบับ ประมวลผลค่าความเที่ยงของเครื่องมือ วิจัย โดยยอมรับค่าความน่าเชื่อถือที่มากกว่า 0.50 ตาม
เกณฑ์การประเมินความเที่ยงของ George and Mallery (2003) ดังนี้
∑

ตารางที่ 3.1 เกณฑ์ของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคของ George and Mallery (2003)
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค
มากกว่า 0.90
ระหว่าง 0.80 ถึง 0.89
ระหว่าง 0.70 ถึง 0.79
ระหว่าง 0.60 ถึง 0.69
ระหว่าง 0.50 ถึง 0.59

เกณฑ์ของค่าความเที่ยง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ค่อนข้างต่า
ยอมรับไม่ได้

การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้มี 3 วิธีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์งานวิจัย ดังนี้
1. วิธีการสังเคราะห์ ข้อมูล เป็นการสรุป วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ข้อมูล จากแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกรอบแนวคิด ในการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ของการ
วิจัย
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการเก็บข้อมูล ทางไปรษณีย์ โดยส่งซองที่
บรรจุแบบสอบถาม สาหรับผู้ให้ข้อมูล 3 กลุ่ม เป็นจานวน 3 ชุด พร้อมแนบหนังสือนาจากคณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนังสือนาจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แนบ
ซองเปล่าติดแสตมป์เพื่อตอบกลับถึงผู้วิจัยที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 300 แห่ง เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ของการวิจัย
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3. วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิรายบุคคล จานวน 25 คน
และการประชุมกลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 14 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง) และฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง) ตามเกณฑ์การพิจารณากลยุทธ์ที่ ดีของ
สถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ของการวิจัย
3.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์ด้วยสถิติ เชิงพรรณนาสาหรับ
ข้อมูลทั้งที่เก็บรวบรวมได้ในวิธีวิจัยเชิงปริมาณ หาค่าดัชนีความต้องการจาเป็ น (PNImodified) เพื่อ
จัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นของสภาพการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
และสาหรับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ตามกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ วิเคราะห์หา
ค่าสถิติดังกล่าวด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (xˉ ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) และสถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ความถี่
(Frequency)
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3.2 ขัน้ ตอนการวิจัย
การดาเนินงานวิจัยเป็นขั้นตอน มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้
ตารางที่ 3.2 ขั้นตอนการวิจัย จาแนกตามวัตถุประสงค์งานวิจัย
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ขั้นตอนการวิจัยจาแนกตามวัตถุประสงค์ อธิบายวิธีการดาเนินการวิจัยและผลลัพธ์ ดังนี้
ตารางที่ 3.3 ขั้นตอนการวิจัย 6 ขั้นตอน แสดงวิธีการดาเนินการวิจัยและผลลัพธ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษา
กรอบแนวคิด
งานวิจัย

ขั้นตอนการวิจัย
1. สังเคราะห์กรอบแนวคิด
งานวิจัยด้วยการทบทวน
เอกสาร

2. เพื่อศึกษา
สภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึง
ประสงค์ของการ
บริหารวิชาการ

2. ศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารวิชาการ หาค่าดัชนี
ความต้องการจาเป็น แล้ว
จัดลาดับความสาคัญของค่า
PNImodified

3. เพื่อพัฒนา
กลยุทธ์
การบริหาร
วิชาการของ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษาตาม
แนวคิดการ
พัฒนา
คุณลักษณะ
ผู้ประกอบการ
ของนักศึกษา

3. วิเคราะห์จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน (W) โอกาส (O)
และภาวะคุกคาม (T) ของ
การบริหารวิชาการ
4. จับคู่กลยุทธ์ เพื่อพัฒนา
กลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง)
โดยผู้วิจยั

5. ประเมินกลยุทธ์ ฉบับที่ 1
(ฉบับร่าง) แล้วปรับปรุงเป็น
กลยุทธ์ ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง)

6. ประเมินกลยุทธ์ ฉบับที่ 2
(ฉบับร่าง) แล้วพัฒนาเป็น
กลยุทธ์ ฉบับสมบูรณ์

วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นามาสรุป วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ผู้ให้ข้อมูล ผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 7 คน
การเก็บข้อมูล รวบรวม และสรุป
เครื่องมือวิจัย แบบประเมินกรอบแนวคิด
สถิติที่ใช้ ความถี่ และร้อยละ
ผู้ให้ข้อมูล ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ครู
และนักศึกษา รวม 423 คน
การเก็บข้อมูล สารวจ
เครื่องมือวิจัย แบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่า PNImodified
ผู้วิจัยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการ
ด้วย SWOT Analysis ด้วยผลการ
วิเคราะห์ทางสถิติ และลาดับความสาคัญ
ของค่า PNImodified
ผู้วิจัยจับคู่จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
ภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการ
ด้วย TOWS Matrix
ผู้ให้ข้อมูล ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้น 25 คน
การเก็บข้อมูล สัมภาษณ์รายบุคคล
เครื่องมือวิจัย แบบประเมินกลยุทธ์ฯ
การวิเคราะห์ ความถี่ และร้อยละ
ผู้ให้ข้อมูล ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้น 14 คน
การเก็บข้อมูล ประชุมกลุ่ม
เครื่องมือวิจัย แบบประเมินกลยุทธ์ฯ
การวิเคราะห์ ความถี่ และร้อยละ

ผลลัพธ์
กรอบแนวคิด
งานวิจัย

ผลการวิเคราะห์
ทางสถิติ ค่า
PNImodified และ
ลาดับความสาคัญ
ของค่า PNImodified
ของสภาพการ
บริหารวิชาการ
จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและ
ภาวะคุกคามของ
การบริหาร
วิชาการ
กลยุทธ์
ฉบับที่ 1
(ฉบับร่าง)
กลยุทธ์
ฉบับที่ 2
(ฉบับร่าง)
กลยุทธ์
ฉบับสมบูรณ์
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ขั้นตอนของการดาเนินงานวิจัยอธิบายในรายละเอียดได้ ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 สั ง เคราะห์ ก รอบแนวคิ ด งานวิ จั ย การบริ ห ารวิ ช าการของวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
การดาเนินงานในขั้นนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ
และงานวิจัยต่าง ๆ ด้านการจัดการอาชีวศึกษา การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา แนวคิด
การพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา และคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา เพื่อ
สรุป วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เป็น องค์ประกอบของกรอบแนวคิดในงานวิจัยฉบับนี้ นาเสนอเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย สอบถามและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม จากนั้นนาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิประเมินกรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน
กรอบแนวคิด วิเคราะห์ ผลการประเมินกรอบแนวคิดโดยใช้ความถี่ และร้อยละ กาหนดเกณฑ์การ
ยอมรับผลการประเมินกรอบแนวคิดไว้ที่ ≥ ร้อยละ 80 แล้วจึงนาไปพัฒนาเป็นเครื่องมือวิจัยเพื่อ
ศึกษาสภาพการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่ พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
ขั้นตอนนี้เป็นการดาเนินวิธีวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา เริ่มด้วยการนาผลการประเมินกรอบแนวคิดในการ
วิจัยมาพัฒนาเครื่องมือวิจัย (แบบสอบถาม) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์ จากผู้ให้ข้อมูล โดย
ใช้ฐ านข้อมูล จานวนวิทยาลั ยอาชีวศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2558)
แบ่งเป็นประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งหมด กลุ่มตัวอย่าง และจานวนที่เก็บได้ จาแนกตามภูมิภาค
ดังนี้
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ตารางที่ 3.4 จานวนวิทยาลัยอาชีวศึกษา จาแนกตามประเภท (ปีการศึกษา 2559)
จานวนทั้งหมด
กทม.
ภูมิภาค
รวม
2
139
141
5
111
116
4
48
52

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.
แยกตามประเภท
1. วิทยาลัยการอาชีพ
2. วิทยาลัยเทคนิค
3. วิทยาลัยสารพัดช่าง

กลุ่ม
ตัวอย่าง
65
56
25

จานวนที่
เก็บได้
48
42
15

23

14

19

13

3

3

7

3

4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และ

-

43

43

วิทยาลัยประมง
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษา และ
วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
6. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว และ
วิทยาลัยพาณิชยการ
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ และ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

3
1
4
-

4
34
1
3
1
12

4
37
1
4
5
12

-

5

5

-

3

3

1

2

1
1

1
0

2
1

1

1

1

0

201

141

8. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรือ
9. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
10. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
วิทยาลัยเสริมทักษะภิกษุสามเณร และ
วิทยาลัยโฆษะมังคลาราม
รวม

0
21

2
407

แหล่งข้อมูล: สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2558)

2
428

104

1

11

2

1

4
42
10

2

1

1

50

37

13

45

10

5

2

6

2

4

34

1

5
15
9

10
37
12
1

2

2
4
2
2
1
1

32

40

8

13

19

1

52

18

2

16
116
42

10
141
48

9
3

13

34

2
1

7

52
15

3

339
103

3

393
58

1

55
23
105
31
50
16
33
7
2
1

3

4

3

44
12
32
5

4

4

135

1

43

9
1

2

รวม

22

9
1

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ

12

11

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง และ
วิทยาลัยเสริมทักษะภิกษุสามเณร

8

1

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง

138

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
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50
15

วิทยาลัยสารพัดช่าง

142
45

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม

121
42

วิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

1. อุตสาหกรรม
จานวนที่เก็บ
2. พาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ
จานวนที่เก็บ
3. ศิลปหัตถกรรม/
ศิลปกรรม
จานวนที่เก็บ
4. คหกรรม
จานวนที่เก็บ
5. เกษตรกรรม
จานวนที่เก็บ
6. ประมง
จานวนที่เก็บ
7. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
จานวนที่เก็บ
8. อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
จานวนที่เก็บ
9. เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
จานวนที่เก็บ
ประชากร
จานวนที่เก็บ

วิทยาลัยการอาชีพ

9 ประเภทวิชาของ
วิทยาลัย สังกัด สอศ.

วิทยาลัยเทคนิค

ประเภทของวิทยาลัย
สังกัด สอศ.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว และวิทยาลัยพาณิชยการ

ตารางที่ 3.5 จานวนวิทยาลัยที่เก็บข้อมูลวิจัย จาแนกตามประเภทของวิทยาลัยและประเภทวิชา

12

3

38
13

2
17
3

47
14

1

96

3
0

28
428
141

3
2
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แผนภาพที่ 3.1 หลักการเชื่อมโยงกรอบแนวคิดงานวิจัยในการสร้างเครื่องมือ
จากแผนภาพที่ 3.1 แสดงหลักการพัฒนาเครื่องมือวิจัยในงานวิจัยนี้ประกอบด้วยการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิดย่อย 3 กรอบ ได้แก่ กรอบการบริหารวิชาการของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา และกรอบคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา เข้าด้วยกัน หากแต่จาแนกองค์ประกอบของกรอบการบริหารวิชาการ
ออกเป็นรายข้อ คือ 1. การพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษา 2. การจัดการเรียนการสอน และ 3. การประเมินผล แล้วเชื่อมโยง อธิบายได้ ดังนี้
เชื่ อ มโยงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ มี จุ ด มุ่ ง หมายพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการของ
นักศึกษาเข้ากับกรอบคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
เชื่ อ มโยงการจั ด การเรี ย นการสอนเข้ า กั บ กรอบแนวคิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา
เชื่อมโยงการประเมินผลเข้ากับกรอบแนวคิด การพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษาและกรอบคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงเชิงเนื้อหา มีค่า IOC เท่ากับ 0.95 และมี
ค่า IOC มากกว่า 0.5 ในทุกข้อ โดยบางข้อจะต้องปรับ ปรุงแก้ ไขข้อความตามคาแนะนาของ
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ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย แสดงให้เห็นว่า เครื่องมือวิจัยที่พัฒนาขึ้นมานี้มีความเหมาะสมและ
สามารถนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปได้ แสดงผลการวิเคราะห์ค่า IOC ได้ดังนี้
ตารางที่ 3.6 ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย
ชุดข้อคาถาม
ตอนที่ 2 การบริหารวิชาการตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะ...
2.1 การพัฒนาหลักสูตรให้มีจดุ มุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
คุณลักษณะ..
1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ

ค่า
IOC
0.95
0.92
0.73

2. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3. มีทักษะเชิงประกอบการ
4. มีความพร้อมประกอบการ

1.00
0.97
0.96

2.2 การจัดการเรียนการสอน
2.2.1 การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
1. มองเห็นโอกาสสาหรับอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ
2. มีทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
3. เข้าใจเศรษฐกิจตลาดเสรี
2.2.2 การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 2 การตระหนักใน
สมรรถนะผู้ประกอบการ
1. มีทักษะพื้นฐานทีจ่ าเป็นฯที่สอนกันได้
2. เข้าใจปัญหานายจ้าง
2.2.3 การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 3 การประยุกต์ทักษะ
อย่างสร้างสรรค์
1. มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
2. สร้างแผนธุรกิจจากความคิดของตน
3. ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมา เพื่อเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย
2.3 การประเมินผล
1. การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร
2. การประเมินการจัดการเรียนการสอน
1) การประเมินการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 1
2) การประเมินการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 2
3) การประเมินการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

คาแนะนาเพิ่มเติม

ปรับคาที่ใช้ให้เหมาะสม
1. ปรับคาในคาถามย่อย จาก “มีความฝัน
...” เป็น “มีความมุ่งมั่นตั้งใจ”
2. ปรับคาถามย่อยให้มีประเด็นเดียว
ปรับคาในคาถามย่อย เช่น “ลองเสี่ยง”
เปลี่ยนเป็น “มีความพร้อมในการเป็น
ผูป้ ระกอบการ”

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.94
0.92
1.00
1.00
1.00
1.00

ปรับคาที่ใช้ให้เหมาะสม
ให้อ้างอิงข้อเสนอแนะข้างต้น
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ผลการประเมิ น ความเที่ ย งด้ ว ยสู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า ของครอนบาค โดยวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาที่เข้าร่วมการทดลองเครื่องมือทั้งหมด 10 แห่ง มีผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่มรวมทั้งสิ้น 30 คน
นั้น พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัยทั้งฉบับเท่ากับ 0.8714 แสดงให้เห็นว่า เครื่องมือวิจัยที่
พัฒ นาขึ้น มานั้ นมีความเหมาะสมและสามารถนาไปใช้กับการเก็บรวบรวมข้อมูล กับผู้ ให้ ข้อมูล ได้
ผลการประเมินความเที่ยง แสดงได้ดังนี้
ตารางที่ 3.7

ผลการประเมินความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย

ชุดข้อคาถาม
ตอนที่ 2 การบริหารวิชาการตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะ...
2.1 การพัฒนาหลักสูตรให้มีจดุ มุ่งหมายเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะ..
1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3. มีทักษะเชิงประกอบการ
4. มีความพร้อมในการประกอบการ
2.2 การจัดการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
2. การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 2 การตระหนักในสมรรถนะฯ
3. การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 3 การประยุกต์...
2.3 การประเมินผล
1. การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร
2. การประเมินการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 1
3. การประเมินการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 2
4. การประเมินการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 3
ตอนที่ 3 สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารวิชาการ...
1. สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านการเมืองและนโยบายการศึกษา…
2. สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสภาพเศรษฐกิจ
3. สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสภาวะทางสังคม
4. สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สภาพปัจจุบัน
0.94
0.79
0.73
0.90
0.90
0.96
0.95
0.84
0.95
0.96
0.90
0.89
0.52
0.88
0.88
0.98
0.97
0.88
0.96
0.87

สภาพที่พึงประสงค์
0.96
0.90
0.73
0.84
0.94
0.97
0.97
0.93
0.96
0.97
0.95
0.93
0.56
0.95
0.95
0.99
0.92
0.95
0.98
0.95

สรุป
คงไว้
คงไว้
คงไว้
คงไว้
คงไว้
คงไว้
คงไว้
คงไว้
คงไว้
คงไว้
คงไว้
คงไว้
คงไว้
คงไว้
คงไว้
คงไว้
คงไว้
คงไว้
คงไว้
คงไว้

เกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติการบริหาร
วิชาการในสภาพปัจจุบันและในสภาพที่พึงประสงค์ แสดงได้ดังนี้
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ตารางที่ 3.8 เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติการบริหารวิชาการ
เกณฑ์การแปลผล
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ระดับการปฏิบัติการบริหารวิชาการ
ในสภาพปัจจุบัน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ระดับการปฏิบัติการบริหารวิชาการ
ในสภาพที่พึงประสงค์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

จากนั้ น ทาการวิเคราะห์ ห าค่า ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยของระดับการปฏิบัติการ
บริ ห ารวิ ช าการทั้ งในสภาพปั จ จุ บั น และในสภาพที่ พึง ประสงค์ ด้ ว ยค่ าดั ช นีค วามต้อ งการจ าเป็ น
(PNImodified) แล้วจัดลาดับความสาคัญของค่าดัชนีความต้องการจาเป็นจากสูงสุดไปหาต่าสุดเพื่อนาผล
ที่ได้ไปวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาส ภาวะคุกคาม ในขั้นตอนต่อไป
การวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนนั้นทาได้โดยเปรียบเทียบผลต่างระหว่างค่า PNImodified
ของด้านต่าง ๆ ของการบริหารวิชาการ กับ ค่าเฉลี่ย PNImodified ของการบริหารวิชาการในภาพรวม
และการวิเคราะห์โอกาส และภาวะคุกคามทาได้โดยเปรียบเทียบผลต่างระหว่างค่า PNImodified ของ
ด้านต่าง ๆ ของสภาพแวดล้ อมภายนอกของการบริห ารวิช าการ กับ ค่าเฉลี่ ย PNImodified ของ
สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารวิชาการในภาพรวม โดยมีเกณฑ์การแปลผลดังนี้
ตารางที่ 3.9 เกณฑ์การเปรียบเทียบค่า PNImodified กับค่าเฉลี่ย PNImodified และการแปลผล
เกณฑ์การเปรียบเทียบ
มากกว่า หรือเท่ากับ ค่าเฉลี่ย
น้อยกว่า หรือเท่ากับ ค่าเฉลี่ยลบด้วย 0.001

การบริหารวิชาการ
จุดอ่อน
จุดแข็ง

สภาพแวดล้อมภายนอก
ภาวะคุกคาม
โอกาส

การคานวณหาค่ า เฉลี่ ย PNImodified เริ่ มจากการน าค่ า PNImodified สู ง สุ ดลบด้ว ยค่ า
PNImodified ต่าสุด แล้วหารด้วย 2 เรียกว่า ค่าเฉลี่ย PNImodified ตัวอย่างเช่น การบริหารงานวิชาการ
พบว่า ด้านการประเมินผลมีค่า PNImodified = 0.224 สูงสุดและการพัฒนาหลักสูตรมีค่า PNImodified =
0.185 ต่าสุด หาค่าเฉลี่ย PNImodified ของการบริหารวิชาการด้วยการนาค่าสูงสุดลบด้วยค่าต่าสุดแล้ว
หารด้วย 2 คือ ((0.224 - 0.185)/2) = 0.205 หรือค่าเฉลี่ย PNImodified = 0.205
การแปลผลการเปรียบเทียบค่า PNImodified กับค่าเฉลี่ย PNImodified แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
คือ การบริหารวิชาการ และสภาพแวดล้อมภายนอกการบริหารวิชาการ สาหรับการบริหารวิชาการ
หากพบว่า ค่า PNImodified น้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) ค่าเฉลี่ย PNImodified ลบด้วย 0.001แปลผลเป็น
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จุดอ่อน (W) และหากค่า PNImodified มากกว่าหรือเท่ากับ (≤) ค่าเฉลี่ย PNImodified แปลผลเป็นจุดแข็ง
ดังนั้นจากตัวอย่างข้างต้นแปลผลได้ว่า ค่า PNImodified ที่อยู่ระหว่าง 0.205 - 0.224 เป็นจุดอ่อน (W)
และค่า PNImodified ระหว่าง 0.185 - 0.204 เป็นจุดแข็ง (S) สาหรับสภาพแวดล้อมภายนอกการ
บริ ห ารวิ ช าการมี ก ารแปลผลเช่ น เดี ย วกั น หากแต่ แ ปลผลเป็ น โอกาส หรื อ ภาวะคุ ก คาม คื อ ค่ า
PNImodified ที่อยู่ระหว่าง 0.205 - 0.224 เป็นภาวะคุกคาม (T) และค่า PNImodified ระหว่าง 0.185 0.204 เป็นโอกาส (O)
ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น ผลการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ที่ วิ เ คราะห์ ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ได้ แ ก่ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า ดั ช นี ค วามต้ องการจ าเป็ น ล าดั บ ของ
ความสาคัญของค่าดัชนี แล้วแปลผลเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม เพื่อวิเคราะห์
SWOT ในขัน้ ตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) และภาวะคุกคาม (T) ของ
การบริหารวิชาการตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
การดาเนินงานวิจัยในขั้นตอนนี้ใช้ SWOT analysis ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และภาวะคุกคามอันเป็นผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 2 โดยอ้างอิงขั้นตอนการวิเคราะห์ SWOT ของ
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (2552) ดังนี้
การบริหารวิชาการ:
เมื่อผลของค่า PNImodified ≤ ค่าเฉลี่ย PNImodified เป็นจุดแข็ง (Strength, S)
เมื่อผลของค่า PNImodified ≥ ค่าเฉลี่ย PNImodified ลบด้วย 0.001 เป็นจุดอ่อน
(Weakness, W)
สภาพแวดล้อมของการบริหารวิชาการ:
เมื่อผลของค่า PNImodified ≤ ค่าเฉลี่ย PNImodified เป็นโอกาส (Opportunity, O)
เมื่อผลของค่า PNImodified ≥ ค่าเฉลี่ย PNImodified ลบด้วย 0.001 เป็นภาวะคุกคาม
(Threats, T)
จากนั้นจัดทาเป็น SWOT matrix ที่แสดงปริมาณเนื้อหาของจุดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาส และ
ภาวะคุกคามที่มาก มีหลากหลายประเด็นที่วิเคราะห์ได้ เป็นข้อจากัดทาให้จัดแสดง SWOT matrixใน
ลักษณะของตารางแนวตั้ง ดังตารางที่ 3.10
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ตารางที่ 3.10 ตารางแสดงการวิเคราะห์ SWOT matrix
จุดแข็ง
(Strengths)
 ระบุจุดแข็ง
(ค่า PNImodified)
 ระบุจุดแข็ง
(ค่า PNImodified)

จุดอ่อน
(Weaknesses)
 ระบุจุดอ่อน
(ค่า PNImodified)
 ระบุจุดอ่อน
(ค่า PNImodified)

โอกาส
(Opportunities)
 ระบุโอกาส
(ค่า PNImodified)
 ระบุโอกาส
(ค่า PNImodified)

ภาวะคุกคาม
(Threats)
 ระบุภาวะคุกคาม
(ค่า PNImodified)
 ระบุภาวะคุกคาม
(ค่า PNImodified)

ตัวอย่างจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา แสดงได้ดังนี้
ตารางที่ 3.11 ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT matrix
จุดแข็ง
จุดอ่อน
โอกาส
(Strengths)
(Weaknesses)
(Opportunities)
 การพัฒนาหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร  การเมืองและ
ให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
นโยบายการศึกษา
พัฒนานักศึกษาให้
พัฒนานักศึกษาให้มี
ของรัฐเอื้อต่อการ
เป็นนักคิดเชิง
ทักษะวิชาการ
พัฒนาหลักสูตรให้มี
ประกอบการ
พื้นฐาน (0.188)
จุดมุ่งหมายเพื่อ
(0.150)
พัฒนานักศึกษาให้
เป็นนักคิดเชิง
ประกอบการ
(0.183)

ภาวะคุกคาม
(Threats)
 การเมืองและ
นโยบายการศึกษา
ของรัฐเป็นภาวะ
คุกคามต่อการ
พัฒนาหลักสูตรให้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะเชิง
ประกอบการ
(0.198)

ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ SWOT นาไปจับคู่กลยุทธ์เพื่อพัฒนากลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง)
ในขั้นตอนต่อไป
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ขั้นตอนที่ 4 จับคู่กลยุทธ์ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง) โดยผู้วิจัย
การดาเนินงานในขั้นตอนนี้เป็นการนาผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 มาจับคู่กลยุทธ์ด้ว ย
TOWS matrix ตามหลักการของ Koontz & Heinz (2010) แบ่งออกได้เป็น 4 กลยุทธ์หลัก ดังนี้
กลยุทธ์ SO หรือการจับคู่จุดแข็งกับโอกาสเข้าด้วยกัน เป็นกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive
strategy) ที่ใช้จุดแข็งที่มีอยู่มาปรับใช้อย่างเต็มที่เพื่อคว้าโอกาสที่จะเข้ามา เป็นคู่กลยุทธ์ที่แสดงถึงค่า
ดัชนีความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการที่ต้องกาหนดกลยุทธ์เพื่อเสริมสิ่งที่ดีอยู่แล้ว
กลยุทธ์ ST หรือการจับคู่จุดแข็งกับภาวะคุกคาม เป็นกลยุทธ์การแตกตัว (Diversification
strategy) โดยใช้จุดแข็งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดการกับภาวะคุกคามที่รับรู้ และคาดว่าจะส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงานของวิทยาลัยในอนาคต เป็นคู่กลยุทธ์ที่แสดงถึงค่าดัชนีความต้องการจาเป็น
ที่ต้องลด หรือหลีกเลี่ยงภาวะคุกคามด้วยจุดแข็งของการบริหารวิชาการที่วิทยาลัยมีอยู่
กลยุทธ์ WO หรือการจับคู่จุดอ่อนกับโอกาส เป็นกลยุทธ์พลิกตัว (Turnaround strategy)
เป็นความพยายามขจัดจุดอ่อนภายในโดยใช้โอกาสภายนอกที่เอื้อต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นคู่กล
ยุทธ์ที่แสดงถึงค่าดัชนี ความต้องการจาเป็นที่ต้องกาหนดกลยุทธ์เพื่อ อาศัยโอกาสมาพัฒนาจุดอ่อน
หรือเพื่อเสนอกลยุทธ์ในการกาจัดจุดอ่อน
กลยุทธ์ WT หรือจุดอ่อนกับภาวะคุกคาม เป็นกลยุทธ์การป้องกัน (Defensive strategy)
เป็นการลดทั้งจุดอ่อนและภาวะคุกคามให้น้อยลงด้วยมาตรการที่ทาให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด
ควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างจาเป็นที่สุด เป็นคู่กลยุทธ์ที่แสดงถึงค่าดัชนีความต้องการจาเป็นที่ต้อง
ลด หรือหลีกเลี่ยงภาวะคุกคามที่จะส่งผลต่อจุดอ่อนของการบริหารวิชาการ แสดงการจับคู่กลยุทธ์
ดังนี้
ตารางที่ 3.12 ผลการจับคู่กลยุทธ์ด้วย TOWS matrix
จุดแข็ง (Strengths)
จับคู่จุดแข็งกับโอกาส (จับคู่ SO) เป็น
โอกาส
กลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive strategy) โดย
(Opportunities) ใช้โอกาสเสริมจุดแข็ง (PNImodified ของ O,
PNImodified ของ S)
จับคู่จุดแข็งกับภาวะคุกคาม (จับคู่ ST)
ภาวะคุกคาม เป็นกลยุทธ์การแตกตัว (Diversification
(Threats)
strategy) โดยลด หรือหลีกเลี่ยงภาวะ
คุกคามด้วยจุดแข็ง (PNImodified ของ T,
PNImodified ของ S)

จุดอ่อน (Weaknesses)
จับคู่จุดอ่อนกับโอกาส (จับคู่ WO) เป็น
กลยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround
strategy) โดยใช้โอกาสลดจุดอ่อน
(PNImodified ของ O, PNImodified ของ W)
จับคู่จุดอ่อนกับภาวะคุกคาม (จับคู่ WT)
เป็นกลยุทธ์การป้องกัน (Defensive
strategy) โดยหลีกเลี่ยงภาวะคุกคามที่จะ
ส่งผลต่อจุดอ่อน (PNImodified ของ T,
PNImodified ของ W)
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ตารางที่ 3.13 ตัวอย่างการจับคู่กลยุทธ์ด้วย TOWS matrix
จุดแข็ง (Strengths)
จุดแข็ง-โอกาส (SO)
SO1: การเมืองและนโยบายของรัฐ สภาพ
โอกาส
เศรษฐกิจ สภาวะทางสังคมและ
(Opportunities) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อจุด
แข็งด้านการพัฒนาหลักสูตรให้มี
จุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา
เป็นนักคิดเชิงประกอบการ (0.183, 0.192,
0.207, 0.172,0.150)
จุดแข็ง-ภาวะคุกคาม (ST)
ไม่มี
ภาวะคุกคาม
(Threats)

จุดอ่อน (Weaknesses)
จุดอ่อน-โอกาส (WO)
WO1: สภาวะทางสังคมเอื้อต่อจุดอ่อนด้าน
การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษาให้มีทักษะเชิง
ประกอบการ (0.184, 0.203)

จุดอ่อน-ภาวะคุกคาม (WT)
WT1: สภาพเศรษฐกิจ สภาวะทางสังคม
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นภาวะ
คุกคามต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มี
จุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษามี
ทักษะวิชาการพื้นฐาน (0.214, 0.231,
0.189, 0.188)

ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้นาไปพัฒนากลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง) ใน
ขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง) แล้วปรับปรุงเป็นกลยุทธ์ ฉบับที่ 2
(ฉบับร่าง)
ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 4 นามาพัฒนาเป็นกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง) ประกอบด้วยกล
ยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการ เป็นวิธีการปฏิบัติกลยุทธ์ที่พัฒนาจากการแปลงกลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รองเป็นแนวทางการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม อาศัยผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภาวะคุกคามของรายข้อย่อยในแต่ละกรอบแนวคิด ของการบริหารวิชาการและสภาพแวดล้อม
ภายนอกของการบริหารวิชาการ การพัฒนากลยุทธ์ อ้างอิงจากหลักการของ Fidler (2002) ว่าด้วย
การพัฒนากลยุทธ์ ฉบับร่างนั้นประกอบด้วยการกาหนดกลยุทธ์หลัก มีกลยุทธ์รอง และแนวทางการ
นากลยุทธ์ไปปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จากนั้นนาเสนอกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง) ต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ด้วยแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนคือ
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ส่วนที่ 1 กลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง) ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก 10 กลยุทธ์รอง และ
44 วิธีดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง)
ส่วนที่ 3 ข้อแนะนาเพิ่มเติมสาหรับวิธีดาเนินงาน (หากมี)
แบบประเมิน มีลั กษณะเป็น ตารางให้กาเครื่องหมาย  ในช่องที่เห็ นว่า เหมาะสมหรือ
ไม่เหมาะสม เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ และควรแก้ไข หากมีข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิสามารถเขียน
ข้อความที่ต้องการเสนอแนะได้ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
เหมาะสม หมายถึง เนื้อหาสอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
และสามารถนาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลได้จริง
เป็นไปได้ หมายถึง เนื้อหามีความชัดเจนสาหรับผู้ปฏิบัติ หรือต่อการจัดสรรทรัพยากรอื่น
ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาและผู้ปฏิบัติสามารถนาไปปฏิบัติตามได้จริง
ตัวอย่างตารางประเมินกลยุทธ์ (ฉบับร่าง) แสดงได้ ดังนี้
ตารางที่ 3.14 ตัวอย่างตารางประเมินกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง)
กลยุทธ์หลัก
เหมาะสม
เป็นไปได้
ควร
กลยุทธ์รอง
เหมาะ
ไม่
ได้ ไม่ได้ แก้ไข
วิธีดาเนินการ
สม
เหมาะ
กลยุทธ์หลัก: 1) พัฒนานักคิดเชิงประกอบการ
กลยุทธ์รอง: 1.1) เพิ่มระดับการสนับสนุนของนโยบายของรัฐในการกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตร...
วิธีดาเนินงาน:
1.1.1) ผลักดันให้มีการกาหนดหลักสูตร...
ระบุอยู่ในนโยบายของรัฐ

ข้อเสนอแนะ

ผลการประเมินกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง) แสดงเป็นความถี่ และร้อยละ โดยพิจารณา
ตามเกณฑ์การประเมินกลยุทธ์ที่ดีสาหรับสถานศึกษา ไว้ที่ ผลการประเมินกลยุทธ์มีค่าร้อยละ ≥ ร้อย
ละ 80 หากน้อยกว่าร้อยละ 80 เพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่ากับใช้ไม่ได้ และต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
ก่อนนาไปปรับปรุงเป็นร่างกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 แล้วทาการประเมินกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง) ด้วยการ
ประชุมกลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ ในขั้นตอนต่อไป
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ตารางที่ 3.15 ตัวอย่างผลการประเมินกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง)
กลยุทธ์หลัก/ กลยุทธ์รอง
กลยุทธ์หลัก 1. พัฒนานักคิดเชิงประกอบการ
กลยุทธ์รอง 1.1. เพิ่มระดับการสนับสนุนของนโยบาย
ของรัฐในการกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษา
เป็นนักคิดเชิงประกอบการ

ความเหมาะสม
จานวน
ร้อยละ
17
68
22
88

ความเป็นไปได้
จานวน
ร้อยละ
15
60
17
68

ผลลัพธ์
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้

ขั้นตอนที่ 6 ประเมินกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง) แล้วพัฒนาเป็นกลยุทธ์ ฉบับสมบูรณ์
การนาผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง)
ในขั้นตอนที่ 5 มาปรับปรุงให้เป็นกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง) จากนั้นนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยปรับปรุงแก้ไขในประเด็นหลัก ได้แก่
1. การเพิ่ ม เติ ม ตั ด ทอนเนื้ อ หาเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม องค์ ป ระกอบของกรอบแนวคิ ด งาน วิ จั ย ทุ ก
องค์ประกอบ 2. การใช้คาคุณศัพท์ที่เหมาะสมสาหรับกลยุทธ์หลักเพื่อบ่งบอกถึงลาดับความสาคัญ
ของค่าดัชนีความต้องการจาเป็นสูงสุดและต่าสุด ผู้วิจัยดาเนินการแก้ไขตามคาแนะนาแล้วจัดประชุม
กลุ่ม
การประชุมกลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 14 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง) โดยแบบประเมินกลยุทธ์รูปแบบเดียวกันที่ใช้ในขั้นตอนที่ 5
แล้ววิเคราะห์ผลการประเมินด้วยความถี่ และร้อยละ นาผลที่ได้มาพิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณา
กลยุทธ์ที่ดีสาหรับสถานศึกษาที่ ≥ ร้อยละ 80 เช่นเดียวกันกับในขั้นตอนที่ 5
ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนาแก้ไขอีกเล็กน้อย จากนั้นนาผลลัพธ์ที่ได้มาสรุปและพัฒนาเป็นกลยุทธ์
ฉบั บ สมบู ร ณ์ พร้ อ มวิธีดาเนิ น งาน มีคาอธิบ ายในการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติและบทบาทของผู้ ร่ว ม
ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ความสาเร็จ นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม เพื่ออนุมัติเป็น กลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการ
พัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ฉบับสมบูรณ์
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึ ก ษากรอบแนวคิ ด การบริ ห ารวิ ช าการของวิ ท ยาลั ย
อาชี ว ศึ ก ษา แนวคิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการของนั ก ศึ ก ษา และคุ ณ ลั ก ษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา 2. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการ
ของวิทยาลั ย อาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒ นาคุณลั กษณะผู้ ประกอบการของนักศึกษา และ 3.
พั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารวิ ช าการของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาตามแนวคิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัด สอศ. ที่จัดการโดย
รัฐ 141 แห่ง ทาการศึกษาวิจัยด้วยระเบียบวิธี วิจัยแบบผสมวิธี เริ่มด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นลาดั บ
แรกแล้วจึงทาวิจัยเชิงคุณภาพตามลาดับต่อไปในงานวิจัยเดียว วิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจาเป็น จากนั้นนา
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ มาดาเนินวิธีวิจัยเชิงคุณภาพตามกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ ฉบับร่างโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสม เพื่อปรับปรุงเป็นกลยุทธ์การบริหารวิชาการ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ฉบับสมบูรณ์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ดังนี้
4.1. กรอบแนวคิดในงานวิจัย
4.2. สถานภาพของผู้ให้ข้อมูลและสภาพปัจจุบันของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
4.3. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
4.4. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
4.5. กลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง)
4.6. ความเหมาะสมและเป็นไปได้ของกลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา (ฉบับร่าง)
4.6.1. รายบุคคล
4.6.2. การประชุมกลุ่ม
4.7. กลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา ฉบับสมบูรณ์
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4.1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย
กรอบแนวคิดในงานวิจัยนี้มี 3 กรอบ ประกอบไปด้วย 1. กรอบการบริหารวิชาการ 2. กรอบ
แนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา และ 3. กรอบคุณลักษณะผู้ประกอบการ
ของนั กศึกษา ซึ่งได้จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ วสั งเคราะห์ เป็น กรอบแนวคิด
งานวิจัย
กรอบแนวคิดในงานวิจัยที่ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่านมี 2 กรอบ ได้แก่ กรอบแนวคิด
การพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา และกรอบคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
ผลการประเมินกรอบแนวคิดในงานวิจัยแสดงเป็นลาดับได้ ดังนี้
ตารางที่ 4.1 ผลการประเมินกรอบแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
แนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษา
ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักในสมรรถนะ
ผู้ประกอบการ
ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์

1
1
1

2
1
1

ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 4 5
1 1 1
1 1 1

1

1

1

1

1

6
1
1

7
1
1

ผลรวม
7
7

ผลลัพธ์
เหมาะสม
เหมาะสม

1

1

7

เหมาะสม

จากตารางที่ 4.1 พบว่า องค์ประกอบของกรอบแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการ
ของนักศึกษามีความเหมาะสมถึงร้อยละ 100 และสามารถนาไปใช้พัฒนาเครื่องมือวิจัยในการศึกษา
สภาพการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่อไปได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข
ข้อความ โดยเพิ่มคาว่า “ทักษะ” เข้าไว้ด้วย จากข้อความเดิม “ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์อย่าง
สร้างสรรค์” เปลี่ยนเป็น “ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์”
ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินกรอบแนวคิดคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3. มีทักษะวิชาการประกอบการ
4. มีความพร้อมประกอบการ
5. เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1

ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 4 5
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
0 0 0

6
1
1
1
1
0

7
1
1
1
1
1

ผลรวม
7
7
7
7
4

ผลลัพธ์
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผลจากการประเมินกรอบแนวคิดคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษามีความเหมาะสมถึง 4 ข้อ ใน 5 ข้อ มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 80 ตามเกณฑ์การ
พิจารณากรอบแนวคิดที่กาหนดไว้ข้างต้น และสามารถนาไปใช้พัฒนาเครื่องมือวิจัยในการศึกษาสภาพ
การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่อไปได้ มีหนึ่งองค์ประกอบที่มีผลการประเมินน้อยกว่า
ร้อยละ 50 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณากรอบแนวคิด ไม่สามารถนาไปใช้เพื่อพัฒนาเครื่องมือได้และ
ต้องตัดออก โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะ 3 ประการ ดังนี้
1. ควรตัดทิ้ง ข้อ “5. เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”
2. ควรแก้ไข “3. มีทักษะวิชาการประกอบการ” เป็น “3. มีทักษะเชิงประกอบการ”
3. ควรเพิ่มเติมคา เพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัยมากขึ้น “4. มีความพร้อมประกอบการ”
เป็น “4. มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ”
ผู้วิจัยทาการปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของกรอบแนวคิดคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษาตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว สรุปได้ว่า กรอบคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
มีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้
1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3. มีทักษะเชิงประกอบการ
4. มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา มีองค์ประกอบ 3 ประการ
ดังนี้
1. ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
2. ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ
3. ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์
4.2 สถานภาพของผู้ให้ข้อมูลและสภาพปัจจุบันของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
4.2.1 สถานภาพของผู้ให้ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งสิ้น 141 แห่งประกอบด้วย 2 ส่วน
หลัก คือ 1. สถานภาพของผู้ให้ข้อมูล และ 2. สภาพปัจจุบันของวิทยาลัย โดยสถานภาพของผู้ให้
ข้อ มูล ประกอบด้ว ยข้ อ มูล พื้น ฐานด้า นประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ ประสบการณ์ก ารท างานใน
ต าแหน่ ง ปั จ จุ บั น ปี ที่ ก าลั ง ศึ ก ษา) และสภาพปั จ จุ บั น ของวิ ท ยาลั ย (การเปิ ด สอนวิ ช าการเป็ น
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ผู้ประกอบการหรือวิชาที่เกี่ยวข้อง จาแนกประเภทวิชา และโครงสร้างหลักสูตรสาหรับรายวิชาการ
เป็นผู้ประกอบการ) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแสดงได้ ดังนี้
ตารางที่ 4.3 สถานภาพของผู้ให้ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

สถานภาพของผู้ให้ข้อมูล (n = 423)
ผู้บริหารวิทยาลัย
ครูผู้สอน
นักศึกษา
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
114
27
141

80.85
19.15
100

อายุ (ปี)
น้อยกว่า 16
16 -20
21 – 25
26 – 30
31 – 35
1
0.71
36 – 40
12
8.51
41 – 45
24
17.02
46 – 50
19
13.48
51 - 55
27
19.15
56 – 60
58
41.13
รวม
141
100
ประสบการณ์ในตาแหน่งปัจจุบัน (ปี)
น้อยกว่า 5
62
43.97
5 – 10
48
34.04
11 – 15
11
7.80
มากกว่า 15
20
14.18
รวม
141
100
ปีที่กาลังศึกษา
ปวช ปี 1
ปวช ปี 2
ปวช ปี 3
รวม

45
96
141

31.91
68.09
100.00

23
33
27
19
14
13
12
141

16.31
23.40
19.15
13.48
9.93
9.22
8.51
100

33
51
20
37
141

23.40
36.17
14.18
26.24
100

รวม
จานวน

ร้อยละ

37
104
141

26.24
73.76
100.00

196
227
423

46.34
53.66
100

8
131
2

5.67
92.91
1.42

141

100

8
131
2
23
34
39
43
33
40
70
423

1.89
30.97
0.47
5.44
8.04
9.22
10.17
7.80
9.46
16.55
100

95
99
31
57
282

33.69
35.11
10.99
20.21
100

36
61
44
141

25.53
43.26
31.21
100

36
61
44
141

25.53
43.26
31.21
100
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ผู้หญิง
54%

ผู้ชาย
46%

แผนภาพที่ 4.1 สัดส่วนของผู้ให้ข้อมูล จาแนกตามเพศ

ครู
23%

นักศึกษา
19%

ผู้บริหาร
58%

แผนภาพที่ 4.2 สัดส่วนของผู้ให้ข้อมูล จาแนกตามกลุ่ม
ตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 227 คน (ร้อยละ 53.66) และ
มีอายุระหว่าง 16 - 20 ปีมากที่สุดถึง 131 คน (ร้อยละ 30.97) เป็นนักศึกษา
เมื่อพิจารณาผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้บริหาร จานวน 141 คน พบว่า เป็นชาย 114 คน (ร้อยละ
80.85 ของจานวนผู้บริหารทั้งหมด) มีอายุอยู่ระหว่าง 56 – 60 ปี มากถึง 58 คน (ร้อยละ 41.13
ของจานวนผู้บริหารทั้งหมด) มีประสบการณ์ในตาแหน่งน้อยกว่า 5 ปี มากถึง 62 คน (ร้อยละ 43.97
ของจานวนผู้บริหารทั้งหมด)
ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นครูที่สอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง จานวน 141 คน
พบว่า เป็นหญิง 96 คน (ร้อยละ 68.09 ของจานวนครูทั้งหมด) มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี 33 คน
(ร้อยละ 23.40 ของจานวนครูทั้งหมด) และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ระหว่าง 5 – 10 ปี 51 คน
(ร้อยละ 43.97 ของจานวนครูทั้งหมด)
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ปี 3
31%

ปี 1
26%
ปี 2
43%

แผนภาพที่ 4.3 สัดส่วนผู้เรียน หลักสูตร ปวช. จาแนกตามชั้นปี
ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักศึกษา ทั้งสิน 141 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหญิง 104 คน (ร้อยละ 73.76
ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด) มีอายุระหว่าง 16 – 20 ปี 131 คน (ร้อยละ 92.91 ของจานวน
นักศึกษาทัง้ หมด) และกาลังเรียนอยู่ ปวช. ปี2 61 คน (ร้อยละ 43.26 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด)
4.2.2 สภาพปัจจุบันของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของวิทยาลัยที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้อานวยการ หรือรอง
ผู้อานวยการ ฝ่ายวิชาการ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทั้งสิ้น 141 แห่ง จากคาถามแบบเลือกตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ ผลการวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1. การเปิดสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง จาแนกรายประเภทวิชา และ 2. โครงสร้างหลักสูตรสาหรับรายวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ แสดงผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.4 (1) ดังนี้
ตารางที่ 4.4 (1) การเปิดสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการหรือวิชาที่เกี่ยวข้อง จาแนกประเภทวิชา
ประเภทวิชาที่เปิดสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (n = 141)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม
คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เกษตรกรรม
ประมง
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
รวม

จานวน

ร้อยละ

125
74
32
29
19
16
16
7
1
319

39.18
23.20
10.03
9.09
5.96
5.02
5.02
2.19
0.31
100
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แผนภาพที่ 4.4 การเปิดสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ จาแนกตามประเภทวิชา
ตารางที่ 4.4 (1) แสดงให้เห็นว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้ง 141 แห่งนั้น เปิดสอนวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการในประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ มากที่สุดถึง 125 แห่ง (ร้อยละ 39.18)
รองลงมาคือในประเภทวิชาอุตสาหกรรม 74 แห่ง (ร้อยละ 23.20) ในประเภทวิชาคหกรรม 32 แห่ง
(ร้อยละ 10.03) ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 29 แห่ง (ร้อยละ 9.09) ในประเภทวิชา
ศิลปกรรม 19 แห่ง (ร้อยละ 5.96) และในประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
เกษตรกรรม 16 แห่ง (ร้อยละ 5.02) โดยประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้นเปิด สอนวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการน้อยที่สุดเพียง 1 แห่ง (ร้อยละ 0.31) ในลาดับต่อไปเป็นการพัฒนากลยุทธ์ร ายสาขา
ซึ่งข้อมูลของประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอจะไม่ได้นามาพิจารณา เนื่องจากมีกลุ่มตัวอย่างที่เก็บ
ข้อมูลได้สมบูรณ์นั้นมีเพียงแห่งเดียวไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ผลทางสถิติ

122
ตารางที่ 4.4 โครงสร้างหลักสูตรสาหรับรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
การเปิดสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (n = 63)
1. เป็นรายวิชาบังคับ ใน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. เป็นรายวิชาเลือกเสรี ใน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. เป็นการสอนแทรกในรายวิชาอื่น ใน
- รายวิชาการบัญชี
- รายวิชาช่างอุตสาหกรรม
- รายวิชาโครงงาน
4. เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รวม

จานวน

ร้อยละ

24
5

38.10
7.94

17
2

26.98
3.17

4
3
1

6.35
4.76
1.59

6
1
63

9.52
1.59
100.00

ตารางที่ 4.4 แสดงให้ เ ห็ นว่ า ผู้ บริ ห ารให้ ข้อ มูล ส าหรับ โครงสร้างหลั กสู ต รการเปิด สอน
วิชาการเป็นผู้ประกอบการ จากวิทยาลัยจานวนทั้งหมด 63 แห่ง (ร้อยละ 44.68) มีการสอนวิชาการ
เป็นผู้ประกอบการเป็นรายวิชาบังคับมากที่สุด 29 แห่ง ซึ่งเปิดในหลักสูตร ปวช. มากที่สุด 24 แห่ง
(ร้อยละ 38.10) รองลงมาคือเปิดเป็นรายวิชาเลือกเสรี 19 แห่งซึ่งเปิดในหลักสูตร ปวช. มากที่สุด 17
แห่ง (ร้อยละ 26.98) เปิดเป็นการสอนแทรกในรายวิชาอื่น 8 แห่ง (ร้อยละ 12.70) ซึ่งเป็นการสอน
แทรกในรายวิชาบัญชีมากที่สุด 4 แห่ง (ร้อยละ 6.35) และเปิดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 7 แห่งซึ่ง
เปิดในหลักสูตร ปวช. มากที่สุด 6 แห่ง (ร้อยละ 9.52)
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แผนภาพที่ 4.5 โครงสร้างหลักสูตรสาหรับรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (n = 63)
4.3 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
4.3.1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.5 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ใน
ภาพรวม
การบริหารวิชาการ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
(n = 423)
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านการประเมินผล
รวม

xˉ(D)
3.614
3.520
3.478
3.546

สภาพปัจจุบัน (D)
แปล
SD
ผล
0.714
มาก
0.825
มาก
0.792
ปาน
กลาง
0.962
มาก

ลา
ดับ
1
2
3

สภาพที่พึงประสงค์ (I)
แปล
SD
xˉ(I)
ผล
4.282
0.594
มาก
4.254
0.641
มาก
4.257
0.668
มาก
4.261

0.790

มาก

ลา
ดับ
1
3
2

modified

ลาดับ
ความ
สาคัญ

S
/
W

0.185
0.208
0.224

3
2
1

S
W
W

ค่าดัชนี
PNI

0.202

จากตารางที่ 4.5 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
(ˉx = 3.546, SD = 0.962) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของการบริหารวิชาการ พบว่า ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรมีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันมากสุด ( ˉx = 3.614, SD = 0714) รองลงมาคือ
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ด้านการจัดการเรียนการสอน (ˉx = 3.520, SD = 0.825) และด้านการประเมินผล (xˉ = 3.478, SD =
0.792) มีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันน้อยสุด
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( ˉx = 4.261, SD =
0.790) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของการบริหารวิชาการ พบว่า ด้านการพัฒ นาหลักสูตรมีระดับ
การปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากสุด (ˉx = 4.282, SD = 0.594) รองลงมาคือ ด้านการประเมินผล
(ˉx = 4.257, SD = 0.668) และด้านการจัดการเรียนการสอน (ˉx = 4.254, SD = 0.641) มีระดับการ
ปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์น้อยสุด
ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติทั้งในสภาพปัจจุบันและในสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก
หากแต่ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากกว่าค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติใน
สภาพปัจจุบันโดยรวม และรายข้อ รวมทั้งระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากกว่าระดับการ
ปฏิบัติในสภาพปัจจุบันในทุกด้าน
ค่าดัช นี ความต้องการจ าเป็นของการบริห ารวิช าการตามแนวคิดการพัฒ นาคุณ ลั กษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา ในภาพรวม เท่ากับ 0.202 (PNImodified = 0.202) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการประเมินผลมีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNImodified = 0.224) รองลงมา
คือ ด้านการจั ดการเรี ยนการสอน (PNImodified = 0.208) และด้านการพัฒ นาหลั กสู ตรต่าสุ ด
(PNImodified = 0.185) ตามลาดับ
การจัดลาดับความสาคัญของค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการตามแนวคิด
การพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ในภาพรวม พบว่า ด้านการประเมินผลมีลาดับ
ความสาคัญเป็นลาดับแรก รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการพัฒนาหลักสูตร
ตามลาดับ
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พบว่า ด้านการประเมินผลเป็นจุดอ่อน
(W) ด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นจุดอ่อน (W) และด้านการพัฒนาหลักสูตรเป็นจุดแข็ง (S)
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แผนภาพที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ การบริหารวิชาการในภาพรวม

แผนภาพที่ 4.7 ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการ
ตารางที่ 4.6 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษา ในด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการ
ของนักศึกษา
การบริหารวิชาการ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร
มีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษา
1.เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2.มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3.มีทักษะเชิงประกอบการ
4.มีความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการ
รวม

สภาพปัจจุบัน (D)
xˉ(D)

SD

แปล
ผล

3.756
3.552
3.553
3.560

0.713
0.834
0.814
1.026

มาก
มาก
มาก
มาก

3.614

0.714

มาก

สภาพที่พึงประสงค์ (I)
ลา
ดับ

xˉ(I)

SD

แปล
ผล

1
4
3
2

4.320
4.218
4.274
4.278

0.610
0.712
0.651
0.658

มาก
มาก
มาก
มาก

4.282

0.594

มาก

ลา
ดับ

modified

1
4
3
2

0.150
0.188
0.203
0.202

PNI

0.185

ลาดับ
ความ
สาคัญ
4
3
1
2

S
/
W
S
W
W
W
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ในด้านการพัฒนาหลักสูตร มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.614, SD = 0.714) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อของการบริหารวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตร พบว่า 1. การพัฒนาหลักสูตรมี
จุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาให้เป็นนักคิดเชิงประกอบการมีระดับการ
ปฏิบัติในสภาพปัจจุบันมากสุด (xˉ = 3.756, SD = 0.713) รองลงมาคือ 2. การพัฒนาหลักสูตรมี
จุดมุ่งหมายพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ (xˉ = 3.560, SD = 1.026)
3. การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีทักษะเชิงประกอบการ (xˉ = 3.553, SD = 0.814)
และ 4. การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีทักษะวิชาการพื้นฐาน (xˉ = 3.552, SD =
0.834) มีระดับการปฏิบัติในปัจจุบันน้อยสุด
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ในด้านการพัฒนาหลักสู ตร มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
(xˉ = 4.282, SD = 0.594) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้านการพัฒนาหลักสูตร พบว่ า 1. การ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รมี จุ ด มุ่ ง หมายพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการของนั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น นั ก คิ ด เชิ ง
ประกอบการมีระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากสุด (xˉ = 4.320, SD = 0.610) รองลงมาคือ
2. การพัฒ นาหลั กสู ตรมีจุ ดมุ่งหมายพัฒนานักศึกษาให้ มีความพร้อมในการเป็นผู้ ประกอบการ
(xˉ = 4.278, SD = 0.658) 3. การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีทักษะเชิงประกอบการ
(xˉ = 4.274, SD = 0.651) และ 4. การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายให้นักศึ กษามีทักษะวิชาการ
(xˉ = 4.218, SD = 0.712) พื้นฐานมีระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์น้อยสุด
ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติทั้งในสภาพปัจจุบันและในสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก
หากแต่ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากกว่าค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติใน
สภาพปัจจุบันโดยรวมและรายข้อ

127

แผนภาพที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยระดับปฏิบัติ ด้านการพัฒนาหลักสูตร
ค่า ดัช นี ความต้องการจ าเป็นของการบริห ารวิช าการตามแนวคิดการพัฒ นาคุณ ลั กษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา ในด้านการพัฒนาหลักสูตร เท่ากับ 0.185 (PNImodified = 0.185) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 1. การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษาให้มีทักษะเชิงประกอบการมีค่าดัชนี ความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNImodified = 0.203)
รองลงมาคือ 2. การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ (PNImodified = 0.202) 3. การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมาย
พัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาให้มีทักษะวิชาการพื้นฐาน (PNImodified = 0.188) และ
4. การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาให้เป็นนักคิดเชิง
ประกอบการ (PNImodified = 0.150) มีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นน้อยสุด
การจัดลาดับความสาคัญของค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการตามแนวคิด
การพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ในด้านการพัฒนาหลักสูตร พบว่า 1. การพัฒนา
หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒ นาคุณลักษณะผู้ ประกอบการของนักศึกษาให้ มีทักษะเชิงประกอบการ
รองลงมาคือ 2. การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาให้มี
ความพร้ อมในการเป็ น ผู้ป ระกอบการ 3. การพั ฒนาหลักสู ตรมีจุดมุ่งหมายพัฒ นาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษาให้มีทักษะวิชาการพื้นฐาน และ 4. การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมาย
พัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาให้เป็นนักคิดเชิงประกอบการตามลาดับ
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน พบว่า 1. การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษาให้มีทักษะเชิงประกอบการเป็นจุดอ่อน (W) 2. การพัฒนาหลักสูตรมี
จุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
เป็นจุดอ่อน (W) 3. การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
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ให้ มีทัก ษะวิช าการพื้ น ฐานเป็ น จุ ด อ่อน (W) และ 4. การพัฒ นาหลั กสู ต รมีจุด มุ่งหมายพัฒ นา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาให้เป็นนักคิดเชิงประกอบการเป็นจุดแข็ง (S)

แผนภาพที่ 4.9 ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น ด้านการพัฒนาหลักสูตร
ตารางที่ 4.7 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ใน
ด้านการจัดการเรียนการสอน
สภาพปัจจุบัน (D)
การบริหารวิชาการ
ด้านการเรียนการสอน
1. ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน ให้
นักศึกษา
2. ระยะที่ 2 ระยะการตระหนัก
ในสมรรถนะผู้ประกอบการ ให้
นักศึกษา
3. ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์
ทักษะอย่างสร้างสรรค์ ให้
นักศึกษา
รวม

สภาพที่พึงประสงค์ (I)
ลา
ดั
บ
1

xˉ(I)

SD

แปล
ผล

4.268

0.710

PNI

ลาดับ
ความ
สา
คัญ

S
/
W

ลา
ดับ

modified

มาก

1

0.206

2

S

xˉ(D)

SD

แปล
ผล

3.539

0.877

มาก

3.494

0.887

ปาน
กลาง

3

4.244

0.678

มาก

3

0.214

1

W

3.520

0.881

มาก

2

4.246

0.695

มาก

2

0.206

2

S

3.520

0.825

มาก

2

4.254

0.641

มาก

3

0.208

จากตารางที่ 4.7 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ในด้านการจัดการเรียนการสอน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.520, SD = 0.825) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อของด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 1
ระยะพื้นฐานมีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันมากสุด (xˉ = 3.539, SD = 0.877) รองลงมาคือ การ
จัดการเรียนการสอน ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์ (xˉ = 3.520, SD = 0.881)
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และการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ ประกอบการ (xˉ = 3.494,
SD = 0.887) มีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันน้อยสุด
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในด้านการจัดการเรียน
การสอน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.254, SD = 0.641) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของ
ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน มีระดับการ
ปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากสุด (xˉ = 4.268, SD = 0.710) รองลงมาคือ การจัดการเรียนการ
สอน ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์ (xˉ = 4.246, SD = 0.695) และการจัดการ
เรียนการสอน ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ (xˉ = 4.244, SD = 0.678) มี
ระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์น้อยสุด
ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติทั้งในสภาพปัจจุบันและในสภาพที่ พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก
หากแต่ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากกว่าค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติใน
สภาพปัจจุบัน และระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากกว่าระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบัน
โดยรวมและรายข้อ

แผนภาพที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ค่า ดัช นี ความต้องการจ าเป็นของการบริห ารวิช าการตามแนวคิดการพัฒ นาคุณ ลั กษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา ในด้านการจัดการเรียนการสอน เท่ากับ 0.208 (PNImodified = 0.208)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักในสมรรถนะ
ผู้ประกอบการมีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNImodified = 0.214) รองลงมาคือ การจัดการ
เรียนการสอน ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน (PNImodified = 0.206) และการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 3
ระยะการประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์ (PNImodified = 0.206)
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การจัดลาดับความสาคัญของค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการตามแนวคิด
การพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ในด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ระยะที่ 2
ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการมีลาดับความสาคัญเป็นลาดับแรก รองลงมาคือ ระยะที่
1 ระยะพื้นฐาน และระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์อยู่ในลาดับ 2 เท่ากัน
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน พบว่า ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ
เป็นจุดอ่อน (W) ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐานเป็นจุดแข็ง (S) และการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 3
ระยะการประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์เป็นจุดแข็ง (S)

แผนภาพที่ 4.11 ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น ด้านการจัดการเรียนการสอน
ตารางที่ 4.8 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ใน
ด้านการประเมินผล
สภาพปัจจุบัน (D)
การบริหารวิชาการ
ด้านการประเมินผล
1. จุดมุ่งหมายหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการ
สอน
รวม

แปล
ผล

xˉ(D)

SD

3.502
3.468

0.866
0.845

มาก
ปาน
กลาง

3.478

0.792

มาก

สภาพที่พึงประสงค์ (I)
ลา
ดั
บ
1
2

xˉ(I)

SD

แปล
ผล

4.245
4.264

0.700
0.725

มาก
มาก

4.257

0.668

มาก

PNI

ลา
ดับ

modified

2
1

0.212
0.230

ลาดับ
ความ
สา
คัญ

S
/
W

2
1

S
W

0.224

จากตารางที่ 4.8 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ใน
ด้านการประเมินผล มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ( xˉ = 3.478, SD = 0.792) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อของด้านการประเมินผล พบว่า การประเมินผลจุดมุ่งหมายหลักสูตรมีระดับการปฏิบัติใน
สภาพปัจจุบันมากสุด (xˉ = 3.502, SD = 0.866) และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนมีระดับ
การปฏิบัติในสภาพปัจจุบันน้อยสุด (xˉ = 3.468, SD = 0.845)

131
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในด้านการประเมินผล มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.257, SD = 0.668) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้านการ
ประเมินผล พบว่า การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน มีระดับการปฏิบัติ ในสภาพที่พึงประสงค์
มากสุด (xˉ = 4.264, SD = 0.725) และการประเมินผลจุดมุ่งหมายหลักสูตรมีระดับการปฏิบัติใน
สภาพที่พึงประสงค์น้อยสุด (xˉ = 4.245, SD = 0.700)
ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากกว่าค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติใน
สภาพปัจจุบันโดยรวมและรายข้อ

แผนภาพที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ ด้านการประเมินผล
ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการ ในด้านการประเมินผล เท่ากับ 0.224
(PNImodified = 0.224) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนมีค่า
ดัชนีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNImodified = 0.230) และการประเมินผลจุดมุ่งหมายหลักสูตรมีค่า
ดัชนีความต้องการจาเป็นต่าสุด (PNImodified = 0.212)
การจัดลาดับความสาคัญของค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการตามแนวคิด
การพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ในด้านการประเมินผล พบว่า การประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนมีลาดับความสาคัญเป็นลาดับแรก รองลงมาคือการประเมินผลจุดมุ่งหมาย
หลักสูตร
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน พบว่า การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเป็นจุดอ่อน
(W) และการประเมินผลจุดมุ่งหมายหลักสูตรเป็นจุดแข็ง (S)
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แผนภาพที่ 4.13 ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น ด้านการประเมินผล
สรุป
ภาพรวมของการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษามีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก ด้านการพัฒนาหลักสูตรมี
จุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันมากสุดและ
ด้านการประเมินผลมีค่าเฉลี่ย ของระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันน้อยสุด ภาพรวมของด้านการ
พัฒนาหลั กสูตรมีจุ ดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีการปฏิบัติในสภาพ
ปัจ จุบั นอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจ ารณาเป็นรายข้อของด้านการพัฒนาหลักสู ตร พบว่า การพัฒ นา
หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการมีการ
ปฏิ บั ติ ใ นสภาพปั จ จุ บั น มากสุ ด และการพั ฒ นาหลั ก สู ต รมี จุ ด มุ่ ง หมายพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษามีทักษะวิชาการพื้นฐานมีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันน้อยสุด ภาพรวมของ
ด้านการจัดการเรียนการสอนมีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ของด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐานมีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันมากสุด
และระยะที่ 2 ระยะการตระหนักถึงสมรรถนะผู้ประกอบการมี การปฏิบัติในสภาพปัจจุบันน้อยสุด
และภาพรวมของด้านการประเมินผลมีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อของด้านการประเมินผล พบว่า การประเมินผลจุดมุ่งหมายหลักสูตรมี การปฏิบัติในสภาพ
ปัจจุบันมากสุด และการประเมินผลการเรียนการสอนมีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันน้อยสุด
ภาพรวมของการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษามีการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก สูงกว่าระดับการปฏิบัติ
ในสภาพปัจจุบันทุกด้าน ด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษามีการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากสุดและด้านการจัดการเรียนการสอนมี การปฏิบัติใน
สภาพที่พึงประสงค์น้อยสุด ภาพรวมของด้านการพัฒนาหลักสูตรมีการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะ
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ผู้ประกอบการของนักศึกษา พบว่า การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการ
ของนักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการมีการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากสุด และการพัฒนา
หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีทักษะวิชาการพื้นฐานมีการ
ปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์น้อยสุด ภาพรวมของด้านการจัดการเรียนการสอนมีการปฏิบัติในสภาพที่
พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ระยะที่
1 ระยะพื้ น ฐานมี ก ารปฏิ บั ติ ในสภาพที่ พึง ประสงค์ มากสุ ด และระยะที่ 2 ระยะการตระหนั กถึ ง
สมรรถนะผู้ประกอบการมีการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์น้อยสุด ภาพรวมของด้านการประเมินผลมี
การปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้านการประเมินผล
พบว่ า การประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนมี ก ารปฏิ บั ติ ใ นสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ม ากสุ ด และการ
ประเมินผลจุดมุ่งหมายหลักสูตรมีการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์น้อยสุด
ตารางที่ 4.9 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา โดย
สรุป
การบริหารวิชาการ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

สภาพปัจจุบัน (D)

ลาดับ
ความ
สา
คัญ

S
/
W

0.185

3

S

สภาพที่พึงประสงค์ (I)
PNI

xˉ(D)

SD

แปลผล

ด้านการพัฒนาหลักสูตรให้มี
จุดมุ่งหมายให้นักศึกษา..
1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3. มีทักษะเชิงประกอบการ
4. มีความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการ
ด้านการจัดการเรียนการสอน
1. ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
2. ระยะที่ 2 ระยะการตระหนัก
ในสมรรถนะผู้ประกอบการ
3. ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์
ทักษะอย่างสร้างสรรค์
ด้านการประเมินผล
1. จุดมุ่งหมายหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน

3.614

0.714

มาก

ลา
ดั
บ
1

ลา
ดับ

modified

มาก

1

3.756
3.552
3.553
3.560

0.713
0.834
0.814
1.026

มาก
มาก
มาก
มาก

1
4
3
2

4.320
4.218
4.274
4.278

0.610
0.712
0.651
0.658

มาก
มาก
มาก
มาก

1
4
3
2

0.150
0.188
0.203
0.202

4
3
1
2

S
W
W
W

3.520
3.539
3.494

0.825
0.877
0.887

2
1
3

4.254
4.268
4.244

0.641
0.710
0.678

มาก
มาก
มาก

3
1
3

0.208
0.206
0.214

2
2
1

W
S
W

3.520

0.881

มาก
มาก
ปาน
กลาง
มาก

2

4.246

0.695

มาก

2

0.206

2

S

3.478
3.502
3.468

0.792
0.866
0.845

3
1
2

4.257
4.245
4.264

0.668
0.700
0.725

มาก
มาก
มาก

2
2
1

0.224
0.212
0.230

1
2
1

W
S
W

รวม

3.546

0.962

มาก
มาก
ปาน
กลาง
มาก

4.261

0.790

มาก

xˉ(I)

SD

แปล
ผล

4.282

0.594

0.202
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ภาพรวมของค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากกว่าค่าเฉลี่ยของระดับ
การปฏิบัติในสภาพปัจจุบัน และระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากกว่าระดับการปฏิบัติใน
สภาพปัจจุบันในทุกด้านและในทุกข้อของรายด้าน
ภาพรวมของค่าดัชนี ความต้องการจาเป็น ของการบริห ารวิช าการตามแนวคิดการพัฒนา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา พบว่า ด้านการประเมินผลมีค่าดัชนีความต้องการจาเป็น
สูงสุด และด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีค่า
ดัชนีความต้องการจาเป็นต่าสุด
ภาพรวมของการจัดลาดับความสาคั ญของความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการตาม
แนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา พบว่า ด้านการประเมินผลมีความสาคัญ
เป็นลาดับแรก และด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษามีความสาคัญเป็นลาดับสุดท้าย
ภาพรวมของการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของการบริหารวิชาการตามแนวคิดการพัฒนา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา พบว่า ด้านการประเมินผลเป็นจุดอ่อน (W) ด้านการจัดการ
เรี ย นการสอนเป็ น จุ ด อ่อน (W) และด้านการพัฒ นาหลั กสู ตรมีจุดมุ่ง หมายพัฒ นาคุณลั กษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษาเป็นจุดแข็ง (S)

แผนภาพที่ 4.14 ความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการ ในภาพรวม เรียงลาดับความสาคัญจาก
มากไปหาน้อย
เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจาเป็นของ
การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษาแล้ว จึง ทาการวิเคราะห์ ของสภาพแวดล้ อมภายนอกที่ส่ งผลต่อการบริหารวิช าการของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาในหัวข้อต่อไป
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4.3.2 สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการ
บริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษา
ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อ
การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.10 สภาพปั จ จุ บั น สภาพที่ พึงประสงค์ และความต้องการจาเป็ น ของสภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ในภาพรวม
สภาพปัจจุบัน (D)

การบริหารวิชาการ
ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา(n = 423)

xˉ(D)

SD

แปล
ผล

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร

3.545

1.028

2. ด้านการเรียนการสอน

3.544

3. ด้านการประเมินผล
รวม

สภาพที่พึงประสงค์ (I)
xˉ(I)

SD

แปล
ผล

มาก

ลา
ดั
บ
1

4.253

0.937

0.981

มาก

2

4.264

3.529

0.981

มาก

3

3.537

0.989

มาก

PNI

ลาดับ
ความ
สา
คัญ

O
/
T

ลา
ดับ

modified

มาก

3

0.200

3

O

0.902

มาก

1

0.203

2

O

4.256

0.835

มาก

2

0.206

1

T

4.258

0.875

มาก

0.204

จากตารางที่ 4.10 พบว่า สภาพปัจจุบันของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหาร
วิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิด
การพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (xˉ =
3.537, SD = 0.989) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหาร
วิชาการ พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามี
ระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันสูงสุด (xˉ = 3.545, SD = 1.028) รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียน
การสอน (xˉ = 3.544, SD = 0.981) และด้านการประเมินผล (xˉ = 3.529, SD = 0.981) มีระดับการ
ปฏิบัติในสภาพปัจจุบันน้อยสุด
สภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลั กษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ในภาพรวม มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.258, SD = 0.875) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่สงผลต่อการบริหารวิชาการ พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติใน
สภาพที่พึงประสงค์มากสุด (xˉ = 4.264, SD = 0.902) รองลงมาคือ ด้านการประเมินผล (xˉ = 4.256,
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SD = 0.835) และด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษามีระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์น้อยสุด (xˉ = 4.253, SD = 0.937)

แผนภาพที่ 4.15 ค่าเฉลี่ยระดับ สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของวิทยาลัย
อาชี ว ศึ ก ษาตามแนวคิ ด การพั ฒ นาคุณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการของนั กศึ ก ษา ใน
ภาพรวม
ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติทั้งสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก
หากแต่ค่าเฉลี่ยโดยรวมของการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากกว่าค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติใน
สภาพปัจจุบัน และระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากกว่าระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันใน
ทุกด้าน
ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการ ใน
ภาพรวม เท่ากับ 0.204 (PNImodified = 0.204) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการประเมินผลมี
ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNImodified = 0.206) รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน
(PNImodified = 0.203) และด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษามีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นต่าสุด (PNImodified = 0.200)
การจัดลาดับความสาคัญของค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล
ต่อการบริหารวิชาการตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ในภาพรวม
พบว่า ด้านการประเมินผลมีลาดับความสาคัญเป็นลาดับแรก รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการ
สอน และด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
ตามลาดับ
การวิเคราะห์โอกาส และภาวะคุกคามของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหาร
วิชาการ ในภาพรวม พบว่า ด้านการประเมินผลเป็นภาวะคุกคาม (T) ด้านการจัดการเรียนการสอน
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เป็นโอกาส (O) และด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษาจัดเป็นโอกาส (O)

แผนภาพที่ 4.16 ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษา ในภาพรวม
ตารางที่ 4.11 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาในด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ
สภาพแวดล้อมภายนอก
การบริหารวิชาการ
ด้านการเมืองและ
นโยบายของรัฐ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรให้มี
จุดมุ่งหมาย
1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3. มีทักษะเชิงประกอบการ
4. มีความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการ
ด้านการจัดการเรียนการสอน
1. ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
2. ระยะที่ 2 ระยะการตระหนัก
ถึงสมรรถนะผู้ประกอบการ
3. ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์
ทักษะอย่างสร้างสรรค์
ด้านการประเมินผล
1. จุดมุ่งหมายหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน
รวม

xˉ(D)

SD

แปล
ผล

3.586

0.998

มาก

1

4.282

0.828

มาก

2

0.194

ลา
ดับ
ความ
สาคัญ
3

3.606
3.578
3.571
3.589

0.992
0.974
0.972
1.017

มาก
มาก
มาก
มาก

1
3
4
2

4.266
4.280
4.278
4.305

0.832
0.819
0.830
0.834

มาก
มาก
มาก
มาก

4
2
3
1

0.183
0.196
0.198
0.199

4
3
2
1

O
O
T
T

3.581
3.601
3.545

1.019
1.011
0.993

มาก
มาก
มาก

2
1
3

4.304
4.310
4.259

0.839
0.825
0.853

มาก
มาก
มาก

1
2
3

0.202
0.197
0.201

1
3
2

T
O
O

3.585

1.045

มาก

2

4.326

0.843

มาก

1

0.207

1

T

3.561
3.552
3.565
3.545

1.028
0.999
1.042
0.826

มาก
มาก
มาก
มาก

3
2
1

4.272
4.256
4.280
4.262

0.847
0.853
0.844
0.669

มาก
มาก
มาก
มาก

3
2
1

0.200
0.198
0.201
0.202

2
2
1

O
O
T

สภาพปัจจุบัน (D)

สภาพที่พึงประสงค์ (I)
ลา
ดับ

xˉ(I)

SD

แปล
ผล

PNI

ลา
ดับ

modified

O
/
T
O
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า สภาพปัจจุบันของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหาร
วิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ใน
ด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.545, SD = 0.826) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการ ในด้านการเมืองและ
นโยบายของรัฐ พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษามีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันมากสุด (xˉ = 3.586, SD = 0.998) รองลงมาคือ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน (xˉ = 3.581, SD = 1.019) และด้านการประเมินผลมีระดับการปฏิบัติในสภาพ
ปัจจุบันน้อยสุด (xˉ = 3.561, SD = 1.028)
ด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามี
การปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันเป็นรายข้อ พบว่า การพัฒนา
หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการมี
ระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันมากสุด (xˉ = 3.606, SD = 0.992) รองลงมาคือ การพัฒนาหลักสูตร
มีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
(xˉ = 3.589, SD = 1.017) การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษามีทักษะวิชาการพื้นฐาน (xˉ = 3.578, SD = 0.974) และการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมาย
พัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีทักษะเชิงประกอบการ (xˉ = 3.571, SD = 0.972) มี
ระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันน้อยสุด
ด้านการจัดการเรีย นการสอนมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติใน
สภาพปัจจุบันเป็นรายข้อ พบว่า ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐานมีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันมากสุด
(xˉ =3.601, SD = 1.011) ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์ (xˉ = 3.585, SD =
1.045) และระยะที่ 2 ระยะการตระหนักถึงสมรรถนะผู้ประกอบการ (xˉ = 3.545, SD = 0.993) มี
ระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันน้อยสุด
ด้านการประเมินผลมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบัน
เป็ น รายข้อ พบว่ า การประเมิน ผลการเรี ยนการสอนมีร ะดั บ การปฏิบั ติม ากสุ ด (xˉ = 3.565,
SD = 1.042) และการประเมินผลจุดมุ่งหมายหลักสูตรมีระดับการปฏิบัติน้อยสุด (xˉ = 3.552, SD =
0.999)
สภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒ นาคุณลักษณะผู้ ประกอบการของนักศึกษา ในด้านการเมืองและ
นโยบายของรัฐ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.262, SD = 0.669) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้ า นของสภาพแวดล้ อ มภายนอกที่ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารวิ ช าการ ในด้ า นการเมื อ งและนโยบาย
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การศึกษาของรัฐ พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากสุด
(xˉ = 4.304, SD = 0.839) รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา (xˉ = 4.282, SD = 0.828) และด้านการประเมินผล มีระดับการปฏิบัติใน
สภาพที่พึงประสงค์น้อยสุด (xˉ = 4.272, SD = 0.847)
ด้านการจัดการเรีย นการสอนมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติใน
สภาพที่พึงประสงค์เป็นรายข้อ พบว่า ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์มีระดับการ
ปฏิบัติมากสุด (ˉx = 4.326, SD = 0.843) รองลงมาคือ ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน (ˉx = 4.310, SD =
0.825) และระยะที่ 2 ระยะการตระหนักถึงสมรรถนะผู้ประกอบการมีระดับการปฏิบัติน้อยสุด ( ˉx =
4.259, SD = 0.853)
ด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามี
การปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์เป็นรายข้อ พบว่า 1. การ
พัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการมีระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากสุด ( ˉx = 4.305, SD = 0.834) รองลงมา
คือ 2. การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีทักษะ
วิชาการพื้นฐาน (xˉ = 4.280, SD = 0.819) 3. การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒ นาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษามีทักษะเชิงประกอบการ ( xˉ = 4.278, SD = 0.830) และ 4. การพัฒนา
หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการมี
ระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันน้อยสุด (ˉx = 4.266, SD = 0.832)
ด้านการประเมินผลมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึง
ประสงค์เป็นรายข้อ พบว่า การประเมินผลการเรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติมากสุด ( ˉx = 4.280,
SD = 0.844) และการประเมินผลจุดมุ่งหมายหลักสูตรมีระดับการปฏิบัติน้อยสุด ( ˉx = 4.256, SD =
0.853)
ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติทั้งในสภาพปัจจุบันและในสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก
หากแต่ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากกว่าค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติใน
สภาพปัจจุบัน และระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากกว่าระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบัน
โดยรวมและรายข้อ
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แผนภาพที่ 4.17 ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารวิชาการ
ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการ ใน
ด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ เท่ากับ 0.202 (PNImodified = 0.202) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนมีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNImodified = 0.202)
รองลงมาคือ ด้านการประเมินผล (PNImodified = 0.200) และด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมาย
พัฒนาคุณลักษณะผู้ ประกอบการของนักศึกษามีค่าดัช นีความต้องการจาเป็นต่าสุด (PNImodified =
0.2194)
การจัดลาดับความสาคัญของค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล
ต่อการบริหารวิชาการตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ในด้านการเมือง
และนโยบายของรัฐ พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนมีลาดับความสาคัญเป็นลาดับแรก รองลงมา
คือ ด้านการประเมินผล และด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการ
ของนักศึกษา ตามลาดับ
การวิเคราะห์โอกาส และภาวะคุกคามของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหาร
วิชาการ ในด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นภาวะคุกคาม
(T) ด้านการประเมินผลเป็นโอกาส (O) และด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษาเป็นโอกาส (O)
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แผนภาพที่ 4.18 ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารวิชาการ
ด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ
ตารางที่ 4.12 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ในด้านสภาพเศรษฐกิจ
การบริหารวิชาการ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ด้านสภาพเศรษฐกิจ

สภาพปัจจุบัน (D)

สภาพที่พึงประสงค์ (I)
ลา
ดั
บ
2

xˉ(I)

SD

แปล
ผล

4.248

0.816

PNI

ลาดับ
ความ
สา
คัญ

O
/
T

ลา
ดับ

modified

มาก

1

0.211

3

O

xˉ(D)

SD

แปล
ผล

ด้านการพัฒนาหลักสูตรให้มี
จุดมุ่งหมาย
1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3. มีทักษะเชิงประกอบการ

3.509

0.963

มาก

3.525
3.505
3.491

0.974
0.919
0.977

1
3
4

4.202
4.255
4.264

0.822
0.803
0.812

มาก
มาก
มาก

4
3
2

0.192
0.214
0.221

4
3
1

O
O
T

4. มีความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการ
ด้านการจัดการเรียนการสอน
1. ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
2. ระยะที่ 2 ระยะการตระหนัก
ถึงสมรรถนะผู้ประกอบการ
3. ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์
ทักษะอย่างสร้างสรรค์
ด้านการประเมินผล
1. จุดมุ่งหมายหลักสูตร

3.516

0.984

มาก
มาก
ปาน
กลาง
มาก

2

4.273

0.826

มาก

1

0.215

2

T

3.523
3.537
3.499

0.994
0.986
1.004

1
1
3

4.280
4.263
4.296

1.080
0.831
1.618

มาก
มาก
มาก

3
3
1

0.215
0.205
0.228

1
3
1

T
O
T

3.525

0.997

มาก
มาก
ปาน
กลาง
มาก

2

4.286

0.822

มาก

2

0.216

2

O

3.501
3.479

0.988
0.995

3
2

4.255
4.256

0.833
0.853

มาก
มาก

2
1

0.215
0.225

1
1

T
T

3.512
3.672

0.985
0.842

มาก
ปาน
กลาง
มาก
มาก

1

4.252
4.251

0.837
0.699

มาก
มาก

2

0.211
0.158

2

O

2. การจัดการเรียนการสอน
รวม

142
จากตารางที่ 4.12 พบว่า สภาพปัจจุบันของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหาร
วิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ใน
ด้านสภาพเศรษฐกิจ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (ˉx = 3.672, SD = 0.842) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการ ในด้านสภาพเศรษฐกิจ พบว่า
ด้านการจัดการเรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันมากสุด ( ˉx = 3.523, SD = 0.994)
รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
(ˉx = 3.509, SD = 0.963) และด้านการประเมินผลมีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันน้อยสุด ( ˉx =
3.501, SD = 0.988)
ด้านการจัดการเรีย นการสอนมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติใน
สภาพปัจจุบันเป็นรายข้อ พบว่า การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐานมีระดับการปฏิบัติ
ในสภาพปัจจุบันมากสุด (ˉx =3.537, SD = 0.986) รองลงมาคือ ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์อย่าง
สร้างสรรค์ (ˉx =3.525, SD = 0.997) และระยะที่ 2 ระยะการตระหนักถึงสมรรถนะผู้ประกอบการมี
ระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันน้อยสุด (ˉx = 3.499, SD = 1.004)
ด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามี
การปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันเป็นรายข้อ พบว่า 1. การ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รมี จุ ด มุ่ ง หมายพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการของนั ก ศึ ก ษาเป็ น นั ก คิ ด เชิ ง
ประกอบการมีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันมากสุด (xˉ = 3.525, SD = 0.974) รองลงมาคือ 2.
การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีความพร้อมในการ
เป็นผู้ประกอบการ (xˉ = 3.516, SD = 0.984) 3. การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษามีทักษะวิชาการพื้นฐาน (xˉ = 3.505, SD = 0.919) และ 4. การพัฒนา
หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีทักษะเชิงประกอบการมีระดับ
การปฏิบัติในสภาพปัจจุบันน้อยสุด (xˉ = 3.491, SD = 0.977)
ด้านการประเมินผลมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบัน
เป็นรายข้อ พบว่า การประเมินผลการเรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติมากสุด (xˉ = 3.512, SD =
0.985) และการประเมินผลจุดมุ่งหมายหลักสูตรมีระดับการปฏิบัติน้อยสุด (xˉ = 3.479, SD = 0.995)
สภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ในด้านสภาพเศรษฐกิจ มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.251, SD = 0.699) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการ ในด้านสภาพเศรษฐกิจ พบว่า ด้านการพัฒนา
หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีระดับการปฏิบัติในสภาพที่
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พึงประสงค์มากสุด (xˉ = 4.248, SD = 0.816) รองลงมาคือ ด้านการประเมินผล (xˉ = 4.255, SD =
0.833) และด้านการจัดการเรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์น้อยสุด (xˉ =
4.280, SD = 1.080)
ด้านการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีการ
ปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์เป็นรายข้อ พบว่า 1. การ
พัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีความพร้อมในการ
เป็นผู้ประกอบการมีระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากสุด (xˉ = 4.273, SD = 0.826)
รองลงมาคือ 2. การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามี
ทักษะเชิงประกอบการ (xˉ = 4.264, SD = 0.812) 3. การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒ นา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีทักษะวิชาการพื้นฐาน (xˉ = 4.255, SD = 0.803) และ 4.
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รมี จุ ด มุ่ ง หมายพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการของนั ก ศึ ก ษาเป็ น นั ก คิ ด เชิ ง
ประกอบการมีระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์น้อยสุด (xˉ = 4.202, SD = 0.822)
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึง
ประสงค์เป็นรายข้อ พบว่า การประเมินผลการเรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติมากสุด (xˉ = 4.256,
SD = 0.853) และการประเมินผลจุดมุ่งหมายหลักสูตรมีระดับการปฏิบัติน้อยสุด (xˉ = 4.252, SD =
0.837)
ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติใน
สภาพที่พึงประสงค์เป็นรายข้อ พบว่า การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักถึง
สมรรถนะผู้ประกอบการมีระดับการปฏิบัติมากสุด (xˉ = 4.296, SD = 1.618) รองลงมาคือ ระยะที่ 3
ระยะการประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์ (xˉ = 4.286, SD = 0.822) และระยะที่ 1 ระยะพื้นฐานมี
ระดับการปฏิบัติน้อยสุด (xˉ = 4.263, SD = 0.831)
ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติทั้งในสภาพปัจจุบันและในสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก
หากแต่ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากกว่าค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติใน
สภาพปัจจุบัน และระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากกว่าระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบัน
โดยภาพรวมและรายข้อ
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แผนภาพที่ 4.19 ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารวิชาการ
ด้านสภาพเศรษฐกิจ
ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการ ใน
ด้านสภาพเศรษฐกิจ เท่ากับ 0.158 (PNImodified = 0.158) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการ
ประเมิ น ผลและด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนมี ค่ า ดั ช นี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น เท่ า กั น และสู ง สุ ด
(PNImodified = 0.215) และด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษามีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นต่าสุด (PNImodified = 0.211)

แผนภาพที่ 4.20 ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารวิชาการ
ด้านสภาพเศรษฐกิจ
การจัดลาดับความสาคัญของค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล
ต่อการบริหารวิชาการตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ในด้านสภาพ
เศรษฐกิจ พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการประเมินผลมีลาดับความสาคัญเป็นลาดับ
แรก และด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาเป็น
ลาดับสุดท้าย

145
การวิเคราะห์โอกาส และภาวะคุกคามของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการ ใน
ด้านสภาพเศรษฐกิจ พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการประเมินผลเป็นภาวะคุกคาม
(T) และด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาเป็น
โอกาส (O)
ตารางที่ 4.13 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ในด้านสภาวะทางสังคม
การบริหารวิชาการ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ด้านสภาวะทางสังคม

สภาพปัจจุบัน (D)
xˉ(D)

SD

ด้านการพัฒนาหลักสูตรให้มี
จุดมุ่งหมาย
1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ

3.495

1.203

3.475

0.993

2. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน

3.491

0.974

3. มีทักษะเชิงประกอบการ
4. มีความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการ
ด้านการจัดการเรียนการสอน

3.539
3.477

1.704
0.981

3.375

0.995

1. ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน

3.469

0.990

2. ระยะที่ 2 ระยะการ
ตระหนักถึงสมรรถนะ
ผู้ประกอบการ
3. ระยะที่ 3 ระยะการ
ประยุกต์ทักษะอย่าง
สร้างสรรค์
ด้านการประเมินผล

3.485

0.994

3.475

1.001

3.476

0.994

1. จุดมุ่งหมายหลักสูตร

3.468

0.992

2. การจัดการเรียนการสอน

3.481

0.996

3.467

0.841

รวม

สภาพที่พึงประสงค์ (I)
SD

แปล
ผล

4.219

1.237

4

4.193

2

O/
T

modified

มาก

1

0.207

3

O

0.836

มาก

3

0.207

2

O

4.296

1.992

มาก

1

0.231

1

T

1
3

4.190
4.197

0.851
0.856

มาก
มาก

4
2

0.184
0.207

4
2

O
O

3

4.202

0.857

มาก

3

0.209

2

O

3

4.207

0.849

มาก

1

0.213

1

T

1

4.203

0.846

มาก

2

0.206

3

O

ปาน
กลาง

2

4.197

0.873

มาก

3

0.208

2

O

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

2

4.219

0.851

มาก

1

0.214

1

T

2

4.226

0.839

มาก

1

0.219

1

T

1

4.216

0.857

มาก

2

0.211

2

O

4.203

0.723

มาก

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

xˉ(I)

PNI

ลา
ดับ

แปล
ผล

ลา
ดั
บ
1

ลาดับ
ความ
สา
คัญ

0.212

จากตารางที่ 4.13 พบว่า สภาพปัจจุบันของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหาร
วิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ใน
ด้านสภาวะทางสังคม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ = 3.467, SD = 0.841) และเมื่อพิจารณา
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เป็ นรายด้านของสภาพแวดล้ อมภายนอกที่ส่ งผลต่อการบริห ารวิช าการ ในด้านสภาวะทางสังคม
พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามี
ระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันมากสุด (xˉ = 3.495, SD = 1.203) รองลงมาคือ ด้านการประเมินผล
(xˉ = 3.476, SD = 0.994) และด้านการจัดการเรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันน้อย
สุด (xˉ = 3.375, SD = 0.995)
ด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามี
การปฏิบัติในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันเป็นรายข้อ พบว่า 1. การ
พัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีทักษะเชิงประกอบการมี
ระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันมากสุด (xˉ = 3.539, SD = 1.704) รองลงมาคือ 2. การพัฒนา
หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีทักษะวิชาการพื้นฐาน (xˉ =
3.491, SD = 0.974) 3. การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษามีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ (xˉ = 3.477, SD = 0.981) และการพัฒนาหลักสูตรมี
จุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการมีระดับการ
ปฏิบัติในสภาพปัจจุบันมากสุด (xˉ = 3.475, SD = 0.993)
ด้านการประเมินผลมีการปฏิบัติ ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติในสภาพ
ปัจจุบันเป็นรายข้อ พบว่า การประเมินผลการเรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติมากสุด (xˉ = 3.481,
SD = 0.996) และการประเมินผลจุดมุ่งหมายหลักสูตรมีระดับการปฏิบัติน้อยสุด (xˉ = 3.468, SD =
0.992)
ด้านการจัดการเรีย นการสอนมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติใน
สภาพปัจจุบันเป็นรายข้อ พบว่า การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักถึงสมรรถนะ
ผู้ประกอบการมีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันมากสุด (xˉ =3.485, SD = 0.994) รองลงมาคือ
ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ (xˉ =3.475, SD = 1.001) และระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
(xˉ = 3.469, SD = 0.990) มีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันน้อยสุด
สภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ในสภาวะทางสังคม มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.203, SD = 0.723) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการ ในด้านสภาวะทางสังคม พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรมี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา (xˉ = 4.219, SD = 1.237) และด้าน
การประเมินผล (xˉ = 4.219, SD = 0.851) มีระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากสุด และด้าน
การจัดการเรียนการสอน (xˉ = 4.202, SD = 0.857) มีระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์น้อยสุด

147
ด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามี
การปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์เป็นรายข้อ พบว่า 1. การ
พัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีทักษะวิชาการพื้นฐานมี
ระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากสุด (xˉ = 4.296, SD = 1.992) รองลงมาคือ 2. การพัฒนา
หลั ก สู ต รมี จุ ด มุ่ ง หมายพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการของนั ก ศึ ก ษามี ค วามพร้ อ มในการเป็ น
ผู้ประกอบการ (xˉ = 4.197, SD = 0.856) 3. การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒ นาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ (xˉ = 4.193, SD = 0.836) และ 4. การ
พัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีทักษะเชิงประกอบการ
(xˉ = 4.190, SD = 0.851) มีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันน้อยสุด
ด้านการประเมินผลมี การปฏิบั ติในระดั บมาก เมื่อพิ จารณาระดับการปฏิบั ติในสภาพที่พึ ง
ประสงค์เป็นรายข้อ พบว่า การประเมินผลจุดมุ่งหมายหลักสูตรมีระดับการปฏิบัติน้อยสุด (xˉ = 4.226,
SD = 0.839) และการประเมินผลการเรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติมากสุด (xˉ = 4.216, SD = 0.857)
ด้านการจัดการเรียนการสอนมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติในสภาพที่
พึงประสงค์เป็นรายข้อ พบว่า ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน (xˉ = 4.207, SD = 0.849) รองลงมาคือ ระยะที่ 3
ระยะการประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์มีระดับการปฏิบัติมากสุด (xˉ = 4.197, SD = 0.873) และระยะ
ที่ 2 ระยะการตระหนักถึงสมรรถนะผู้ประกอบการมีระดับการปฏิบัติน้อยสุด (xˉ = 4.203, SD = 0.846)
ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติทั้งในสภาพปัจจุบันและในสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก
หากแต่ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากกว่าค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติใน
สภาพปัจจุบัน และระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากกว่าระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบัน
โดยภาพรวมและรายข้อ

แผนภาพที่ 4.21 ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารวิชาการ
ด้านสภาวะทางสังคม
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ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอก ในด้านสภาวะทางสังคม เท่ากับ
0.212 (PNImodified = 0.212) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการประเมินผลมีค่าดัชนีความ
ต้องการจาเป็นสูงสุด (PNImodified = 0.214) รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (PNImodified
= 0.209) และด้านด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษามีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นต่าสุด (PNImodified = 0.207)
การจัดลาดับความสาคัญของค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล
ต่อการบริหารวิชาการตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ ประกอบการของนักศึกษา ในด้านสภาวะ
ทางสังคม พบว่า ด้านการประเมินผลมีลาดับความสาคัญเป็นลาดับแรก รองลงมาคือ ด้านการจัดการ
เรี ย นการสอน และด้ า นการพัฒ นาหลั ก สู ต รมี จุ ดมุ่ งหมายพัฒ นาคุณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการของ
นักศึกษา ตามลาดับ
การวิเคราะห์โอกาส และภาวะคุกคามของสภาพแวดล้อ มภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหาร
วิชาการ ในด้านสภาวะทางสังคม พบว่า ด้านการประเมินผลเป็นภาวะคุกคาม (T) ด้านการจัดการ
เรี ย นการสอนเป็ น โอกาส (O) และด้า นการพัฒ นาหลั ก สู ตรมี จุด มุ่ งหมายพั ฒ นาคุณ ลั กษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษาเป็นโอกาส (O)

แผนภาพที่ 4.22 ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารวิชาการ
ด้านสภาวะทางสังคม
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ตารางที่ 4.14 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ในด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การบริหารวิชาการ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ด้านความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาหลักสูตรให้มี
จุดมุ่งหมาย
1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3. มีทักษะเชิงประกอบการ
4. มีความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการ
ด้านการจัดการเรียนการสอน
1. ระยะที่ 1 ระยะพืน้ ฐาน
2. ระยะที่ 2 ระยะการตระหนัก
ในสมรรถนะผู้ประกอบการ
3. ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์
ทักษะอย่างสร้างสรรค์
ด้านการประเมินผล
1. จุดมุ่งหมายหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน
รวม

สภาพปัจจุบัน (D)

สภาพที่พึงประสงค์ (I)
xˉ(I)

SD

แปล
ผล

มาก

ลา
ดั
บ
3

4.248

0.816

0.956
0.902
0.932
0.944

มาก
มาก
มาก
มาก

1
2
3
4

4.275
4.266
4.252
4.261

3.597
3.593
3.586

0.908
0.912
0.903

มาก
มาก
มาก

1
2
3

3.607

0.907

มาก

3.579
3.581
3.578
3.587

0.907
0.884
0.916
0.784

มาก
มาก
มาก
มาก

xˉ(D)

SD

แปล
ผล

3.509

0.963

3.649
3.587
3.580
3.548

PNI

ลาดับ
ความ
สา
คัญ

O/
T

ลา
ดับ

modified

มาก

3

0.211

1

T

0.780
0.778
0.811
0.803

มาก
มาก
มาก
มาก

1
2
4
3

0.172
0.189
0.188
0.201

4
2
3
1

O
T
O
T

4.269
4.271
4.269

0.802
0.790
0.787

มาก
มาก
มาก

2
1
2

0.187
0.189
0.190

3
2
1

O
T
T

1

4.265

0.823

มาก

3

0.182

3

O

2
1
2

4.276
4.264
4.278
4.272

0.806
0.791
0.815
0.691

มาก
มาก
มาก
มาก

1
2
1

0.195
0.191
0.196
0.191

2
2
1

O
O
T

จากตารางที่ 4.14 พบว่า สภาพปัจจุบันของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหาร
วิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ใน
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.587, SD = 0.784) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการ ในด้านความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันมากสุด (xˉ =
3.597, SD = 0.908) รองลงมาคือ ด้านการประเมินผล (xˉ = 3.579, SD = 0.907) และด้านการ
พัฒนาหลักสูตรมีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันน้อยสุด (xˉ = 3.509, SD = 0.963)
ด้านการจัดการเรีย นการสอนมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติใน
สภาพปั จจุ บันเป็น รายข้อ พบว่า การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์อย่าง
สร้างสรรค์มีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันมากสุด (xˉ =3.607, SD = 0.907) รองลงมาคือ ระยะที่
1 ระยะพื้นฐาน (xˉ =3.593, SD = 0.912) และระยะที่ 2 ระยะการตระหนักถึงสมรรถนะ
ผู้ประกอบการมีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันน้อยสุด (xˉ = 3.586, SD = 0.903)
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ด้านการประเมินผลมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบัน
เป็นรายข้อ พบว่า การประเมินผลจุดมุ่งหมายหลักสูตรมีระดับการปฏิบัติมากสุด (xˉ = 3.581, SD =
0.884) และการประเมินผลการเรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติน้อยสุด (xˉ = 3.578, SD = 0.916)
ด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามี
การปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันเป็นรายข้อ พบว่า 1. การ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รมี จุ ด มุ่ ง หมายพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการของนั ก ศึ ก ษาเป็ น นั ก คิ ด เชิ ง
ประกอบการมีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันมากสุด (xˉ = 3.649, SD = 0.956) รองลงมาคือ 2.
การพัฒ นาหลั กสูตรมีจุ ดมุ่งหมายพัฒ นาคุณลั กษณะผู้ ประกอบการของนักศึกษามีทักษะวิชาการ
พื้นฐาน (xˉ = 3.587, SD = 0.902) 3. การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษามีทักษะเชิงประกอบการ (xˉ = 3.580, SD = 0.932) และ 4. การพัฒนา
หลั ก สู ต รมี จุ ด มุ่ ง หมายพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการของนั ก ศึ ก ษามี ค วามพร้ อ มในการเป็ น
ผู้ประกอบการมีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันน้อยสุด (xˉ = 3.548, SD = 0.944)
สภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ในด้านความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.272, SD = 0.691) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการ ในด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พบว่า
ด้านการประเมินผลมีระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากสุด (xˉ = 4.276, SD = 0.806)
รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (xˉ = 4.269, SD = 0.802) และด้านการพัฒนาหลักสูตรมี
ระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์น้อยสุด (xˉ = 4.248, SD = 0.816)
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึง
ประสงค์เป็นรายข้อ พบว่า การประเมินผลการเรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติมากสุด (xˉ = 4.278,
SD = 0.815) และการประเมินผลจุดมุ่งหมายหลักสูตรมีระดับการปฏิบัติน้อยสุด (xˉ = 4.264, SD =
0.791)
ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติใน
สภาพที่พึงประสงค์เป็นรายข้อ พบว่า การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน (xˉ = 4.271,
SD = 0.790) รองลงมาคือ ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักถึงสมรรถนะผู้ประกอบการมีระดับการ
ปฏิบัติมากสุด (xˉ = 4.296, SD = 0.787) ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์มีระดับ
การปฏิบัติน้อยสุด (xˉ = 4.265, SD = 0.823)
ด้านการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีการ
ปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์เป็นรายข้อ พบว่า 1. การ
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พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ มี จุ ด มุ่ ง หมายพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการของนั ก ศึ ก ษาเป็ น นั ก คิ ด เชิ ง
ประกอบการ (xˉ = 4.275, SD = 0.780) มีระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากสุด รองลงมา
คือ 2. การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีทักษะ
วิชาการพื้นฐาน (xˉ = 4.266, SD = 0.778) 3. การพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษามีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ (xˉ = 4.261, SD = 0.803) และ
4. การพัฒนาหลักสูตรมีจุ ดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ ประกอบการของนั กศึกษามีทักษะเชิง
ประกอบการมีระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์น้อยสุด (xˉ = 4.252, SD = 0.811)
ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติทั้งในสภาพปัจจุบันและในสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก
หากแต่ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากกว่าค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติใน
สภาพปัจจุบัน และระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากกว่าระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบัน
โดยภาพรวมและรายข้อ

แผนภาพที่ 4.23 ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารวิชาการ
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น ของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการ ใน
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เท่ากับ 0.191 (PNImodified = 0.191) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีค่า ดัชนี
ความต้องการจาเป็นมากสุด (PNImodified = 0.211) รองลงมาคือด้านการประเมินผล (PNImodified =
0.195) และด้านการจัดการเรียนการสอมีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นต่าสุด (PNImodified = 0.187)
การจัดลาดับความสาคัญของค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล
ต่ อ การบริ ห ารวิ ช าการตามแนวคิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการของนั ก ศึ ก ษา ในด้ า น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุ ณลักษณะ
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ผู้ ป ระกอบการของนั กศึก ษามีล าดับความส าคัญเป็ นล าดับแรก ล าดับ รองลงมา คือ ด้านการ
ประเมินผล และด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นลาดับสุดท้าย
การวิเคราะห์โอกาส และภาวะคุกคามของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหาร
วิชาการ ในด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาเป็นภาวะคุกคาม (T) ด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นโอกาส
(O) และด้านการประเมินผลเป็นโอกาส (O)

แผนภาพที่ 4.24 ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารวิชาการ
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สรุป
ภาพรวมของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาในสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก ด้าน
การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีระดับการปฏิบัติใน
สภาพปัจจุบันมากสุด และด้านการประเมินผลมีค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันน้อยสุด
ภาพรวมของด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามี
ระดับการปฏิบัติในสภาพปัจ จุบัน อยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้านการพัฒนา
หลักสูตร พบว่า การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาเป็น
นักคิดเชิงประกอบการมีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันมากสุด การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมาย
พัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการมีระดับการ
ปฏิบั ติ ในสภาพปั จ จุ บั นน้ อยสุ ด ภาพรวมของด้านการจัดการเรียนการสอนมีการปฏิบัติในสภาพ
ปัจจุบันอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ระยะที่ 1
ระยะพื้น ฐานมี ร ะดับ การปฏิบัติในสภาพปัจจุบันมากสุ ด และระยะที่ 2 ระยะการตระหนักถึง
สมรรถนะผู้ ป ระกอบการมี ร ะดับ การปฏิ บัติ ในสภาพปั จจุ บัน น้อ ยสุ ด และภาพรวมของด้า นการ
ประเมินผลมีการปฏิบัติในสภาพปั จจุบันอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้านการ
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ประเมินผล พบว่า การประเมินผลจุดมุ่งหมายหลักสูตรมี ระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันมากสุด
และการประเมินผลการเรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันน้อยสุด
ภาพรวมของสภาพแวดล้ อมภายนอกที่ส่งผลต่อ การบริห ารวิช าการของวิทยาลัยอาชีว ศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์อยู่ใน
ระดับมาก สูงกว่าระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันทุกด้าน ด้านการจัดการเรียนการสอนมีระดับการ
ปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากสุดและด้านการพัฒ นาหลั กสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลั กษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษามีการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์น้อยสุด ภาพรวมของด้านการพัฒนา
หลักสูตรมีการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้านการ
พัฒ นาหลั ก สู ต รมีจุ ดมุ่ ง หมายพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการของนัก ศึก ษา พบว่ า การพัฒ นา
หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีทักษะเชิงประกอบการมีการ
ปฏิบั ติในสภาพที่พึงประสงค์มากสุ ด และการพั ฒนาหลั กสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒ นาคุณลักษณะ
ผู้ ป ระกอบการของนั ก ศึก ษามี ทั ก ษะวิ ช าการพื้ นฐานมี ก ารปฏิ บั ติ ใ นสภาพที่ พึ ง ประสงค์ น้ อ ยสุ ด
ภาพรวมของด้านการจัดการเรียนการสอน มีการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อของด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 3 มี
การปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากสุด และระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน มีการปฏิบัติในสภาพที่พึง
ประสงค์น้อยสุด ภาพรวมด้านการประเมินผลมีการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อของด้านการประเมินผล พบว่า การประเมินผลจุดมุ่งหมายหลักสูตรมี การปฏิบัติ
ในสภาพที่พึงประสงค์มากสุดและการประเมินผลการเรียนการสอนมีการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์
น้อยสุด
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ตารางที่ 4.15 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา โดยสรุป
สภาพแวดล้อมภายนอกของ
การบริหารวิชาการ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร
1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3. มีทักษะเชิงประกอบการ
4. มีความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการ
การจัดการเรียนการสอน
1. ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
2. ระยะที่ 2 ระยะการ
ตระหนักในสมรรถนะ
ผู้ประกอบการ
3. ระยะที่ 3 ระยะการ
ประยุกต์ทักษะอย่าง
สร้างสรรค์
การประเมินผล
1. จุดมุ่งหมายหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน
รวม

สภาพปัจจุบัน (D)

สภาพที่พึงประสงค์ (I)
ลา
ดับ

xˉ(I)

SD

แปล
ผล

ลา
ดับ

PNI

ลาดับ
ความ
สาคัญ

O
/
T

xˉ(D)

SD

แปล
ผล

3.545
3.564
3.540
3.545
3.533

1.028
0.980
0.943
1.190
0.982

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1
1
3
2
4

4.253
4.234
4.274
4.246
4.259

0.937
0.818
1.213
0.826
0.830

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3
4
1
3
2

0.200
0.188
0.207
0.198
0.205

3
4
1
3
2

O
O
T
O
T

3.544
3.550
3.529

0.981
0.977
0.974

มาก
มาก
มาก

2
1
3

4.264
4.252
4.257

0.902
0.825
1.082

มาก
มาก
มาก

1
3
2

0.203
0.198
0.206

2
3
1

O
O
T

3.548

0.990

มาก

2

4.269

0.842

มาก

1

0.203

2

O

3.529
3.543
3.534
3.537

0.981
0.950
0.987
0.989

มาก
มาก
มาก
มาก

3
1
2

4.256
4.262
4.257
4.258

0.835
0.822
0.840
0.875

มาก
มาก
มาก
มาก

2
1
2

0.206
0.203
0.205
0.204

1
2
1

T
O
T

modified

ภาพรวมของค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์มากกว่าค่าเฉลี่ยของระดับ
การปฏิบัติในสภาพปัจจุบันโดยรวมและรายข้อ
ภาพรวมของค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ การบริหารวิชาการ
ตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา พบว่า ด้ านการประเมินผลมีค่าดัชนี
ความต้ อ งการจ าเป็ น สู ง สุ ด และด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รมี จุ ด มุ่ ง หมายพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษามีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นต่าสุด
ภาพรวมของการจัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกที่
ส่งผลต่อการบริหารวิชาการตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา พบว่า
ด้านการประเมินผลมีความสาคัญเป็นลาดับแรก และด้านการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีความสาคัญเป็นลาดับสุดท้าย
ภาพรวมของการวิเคราะห์โอกาส ภาวะคุกคามของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อ การ
บริ ห ารวิ ช าการตามแนวคิด การพั ฒ นาคุณ ลั ก ษณะผู้ ประกอบการของนั กศึ กษา พบว่ า ด้า นการ
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ประเมินผลเป็นภาวะคุกคาม (T) ด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นโอกาส (O) และด้านการพัฒนา
หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาเป็นโอกาส (O)

แผนภาพที่ 4.25 ลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหาร
วิชาการ
เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจาเป็น
ของสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาแล้วนาผลการวิเคราะห์นี้ไปจับคู่กลยุทธ์ในหัวข้อต่อไป
4.4.1 ลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการและสภาพแวดล้อมภายนอก
จาแนกตามประเภทวิชา
ผลการวิ เ คราะห์ ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น การวิ เ คราะห์ ค่ า ดั ช นี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น และจั ด ล าดั บ
ความสาคัญของความต้องการจาเป็นจาแนกตามประเภทวิชาจานวน 8 ประเภทวิชาจากทั้งหมด 9
ประเภทวิชา ยกเว้นประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอเนื่องจากจานวนวิทยาลัยที่ให้ข้อมูลไม่เพียงพอต่อ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าดัชนีความต้องการจาเป็น การวิเคราะห์ข้อมูล
จาแนกประเภทวิชามีวัตถุประสงค์เพื่อการจับคู่กลยุทธ์รายประเภทวิชา และเสนอแนะการนากลยุทธ์
ฉบับสมบูรณ์ซึ่งเป็นผลการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแยกประเภทวิชา
แสดงได้ ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.16 ลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการตามแนวคิดการ
พัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา และสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การจัดลาดับความต้องการจาเป็น
ของการบริหารวิชาการและ
สภาพแวดล้อมภายนอกของ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การจัดลาดับความต้องการจาเป็น
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การพัฒนาหลักสูตร
1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3. มีทักษะเชิงประกอบการ
4. มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
การจัดการเรียนการสอน
1. ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
2. ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักในสมรรถนะ
ผู้ประกอบการ
3. ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะอย่าง
สร้างสรรค์
การประเมินผล
1. จุดมุ่งหมายหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน

PNI
modified

0.261

การบริหารวิชาการ
ลาดับ
ผลการ
ความ
จัดกลุ่ม
สาคัญ
ต่า

S
/
W
S

สภาพแวดล้อมภายนอก
ลาดับ
ผลการ
ความ
PNI
จัดกลุ่ม
สาคัญ
modified
0.261
ต่า

O
/
T
O

0.240
0.183
0.247
0.264
0.271
0.268
0.267
0.273

ต่า
ตำ่
สู ง
สู ง
สู ง
สูง
สูง
สูง

3
4
3
2
1
2
2
1

S
S
W
W
W
W
W
W

0.252
0.239
0.263
0.244
0.261
0.263
0.261
0.271

ต่า
ต่า
สูง
ต่า
สูง
สูง
ต่า
สูง

3
4
1
3
2
2
2
1

O
O
T
O
T
T
O
T

0.265

ต่า

3

S

0.258

ต่า

3

O

0.277
0.279
0.275

สูง
สูง
ต่า

1
1
2

W
W
S

0.269
0.260
0.270

สูง
ต่า
สูง

1
2
1

T
O
T

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการ ของประเภท
วิช าช่างอุตสาหกรรมเท่ากับ 0.261 (PNImodified= 0.261) มากกว่าค่า PNImodified เฉลี่ ยของทุก
ประเภทวิชา จัดเป็นจุดอ่อน และค่า ดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกเท่ากับ
0.261 (PNImodified= 0.261) น้อยกว่าค่า PNImodified เฉลี่ยของทุกประเภทวิชา จัดเป็นโอกาส เมื่อ
วิเคราะห์ในรายด้านของความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการแล้ว พบว่า ค่าดัชนีความต้องการ
จาเป็นของด้านการพัฒนาหลักสูตรเท่ากับ 0.240 (PNImodified= 0.240) น้อยกว่าPNImodified เฉลี่ยของ
ประเภทวิชา จัดเป็นจุดแข็ง และค่า ดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาหลักสูตรเท่ากับ 0.252 (PNImodified= 0.252) น้อยกว่า PNImodified เฉลี่ยของประเภทวิชา
จั ดเป็ น โอกาส ค่า ดัช นี ค วามต้ องการจ าเป็น ของด้ านการจั ดการเรี ยนการสอนเท่ ากั บ 0.268
(PNImodified= 0.268) จัดเป็นจุดอ่อน และค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอก
ด้านการจัดการเรียนการสอนเท่ากับ 0.263 (PNImodified= 0.263) จัดเป็นภาวะคุกคาม และค่าดัชนี
ความต้องการจาเป็นของด้านการประเมินผลเท่ากับ 0.277 (PNImodified= 0.277) จัดเป็นจุดอ่อน และ
ค่าดัชนีความต้องการจาเป็ นของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการประเมินผลเท่ากับ 0.269
(PNImodified= 0.269) จัดเป็นภาวะคุกคาม
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ตารางที่ 4.17 ลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการตามแนวคิดการ
พัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา และสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
การจัดลาดับความต้องการจาเป็น
ของการบริหารวิชาการและ
สภาพแวดล้อมภายนอกของ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
การจัดลาดับความต้องการจาเป็น
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
การพัฒนาหลักสูตร
1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3. มีทักษะเชิงประกอบการ
4. มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
การจัดการเรียนการสอน
1. ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
2. ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักในสมรรถนะ
ผู้ประกอบการ
3. ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะอย่าง
สร้างสรรค์
การประเมินผล
1. จุดมุ่งหมายหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน

PNI
modified

0.392

การบริหารวิชาการ
ลาดับ
ผลการ
ความ
จัดกลุ่ม
สาคัญ
สูง

S
/
W
W

สภาพแวดล้อมภายนอก
ลาดับ
ผลการ
ความ
PNI
จัดกลุ่ม
สาคัญ
modified
0.379
ต่า

O
/
T
O

0.346
0.279
0.341
0.384
0.385
0.413
0.403
0.429

ต่า
ต่า
ต่า
สูง
สูง
สูง
ต่า
สูง

3
4
3
2
1
2
3
1

S
S
S
W
W
W
S
W

0.373
0.373
0.367
0.375
0.378
0.373
0.374
0.373

ต่า
ต่า
ต่า
สูง
สูง
ต่า
ต่า
ต่า

3
3
4
2
1
2
2
3

O
O
O
T
T
O
O
O

0.407

ต่า

2

S

0.384

สูง

1

T

0.420
0.420
0.258

สูง
สูง
ต่า

1
1
2

W
W
S

0.386
0.379
0.275

สูง
ต่า
สูง

1
2
1

T
O
T

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการ ของประเภท
วิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจเท่ากับ 0.392 (PNImodified= 0.392) มากกว่าค่า PNImodified เฉลี่ยของ
ทุกประเภทวิชา จัดเป็นจุดอ่อน และค่า ดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกเท่ากับ
0.379 (PNImodified= 0.379) น้อยกว่าค่า PNImodified เฉลี่ยของทุกประเภทวิชา จัดเป็นโอกาส เมื่อ
วิเคราะห์ในรายด้านของความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการแล้ว พบว่า ค่าดัชนีความต้องการ
จาเป็นของด้านการพัฒนาหลักสูตรเท่ากับ 0.346 (PNImodified= 0.346) น้อยกว่าPNImodified เฉลี่ยของ
ประเภทวิชา จัดเป็นจุดแข็ง และค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาหลักสูตรเท่ากับ 0.373 (PNImodified= 0.373) น้อยกว่า PNImodified เฉลี่ยของประเภทวิชา
จั ดเป็ น โอกาส ค่า ดัช นี ค วามต้ องการจ าเป็น ของด้ านการจั ดการเรี ยนการสอนเท่ ากั บ 0.413
(PNImodified= 0.413) จัดเป็นจุดอ่อน และค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกที่
ส่งผลด้านการจัดการเรียนการสอนเท่ากับ 0.373 (PNImodified= 0.373) จัดเป็นโอกาส และค่าดัชนี
ความต้องการจาเป็นของด้านการประเมินผลเท่ากับ 0.420 (PNImodified= 0.420) จัดเป็นจุดอ่อน และ
ค่าดัชนีความต้องการจาเป็ นของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการประเมินผลเท่ากับ 0.386
(PNImodified= 0.386) จัดเป็นโอกาส
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ตารางที่ 4.18 ลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น ของการบริหารวิชาการตามแนวคิดการ
พัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา และสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม/ศิลปกรรม
การจัดลาดับความต้องการจาเป็น
ของการบริหารวิชาการและ
สภาพแวดล้อมภายนอกของ
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม/ศิลปกรรม
การจัดลาดับความต้องการจาเป็น
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม/ศิลปกรรม
การพัฒนาหลักสูตร
1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3. มีทักษะเชิงประกอบการ
4. มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
การจัดการเรียนการสอน
1. ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
2. ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักในสมรรถนะ
ผู้ประกอบการ
3. ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์
การประเมินผล
1. จุดมุ่งหมายหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน

PNI
modified

0.444

การบริหารวิชาการ
ลาดับ
ผลการ
ความ
จัดกลุ่ม
สาคัญ
สูง

S
/
W
W

สภาพแวดล้อมภายนอก
ลาดับ
ผลการ
ความ
PNI
จัดกลุ่ม
สาคัญ
modified
0.421
สูง

O
/
T
T

0.381
0.320
0.386
0.431
0.392
0.454
0.436
0.438

ต่า
ต่า
ต่า
สูง
สูง
สูง
ต่า
สูง

3
4
3
1
2
2
3
1

S
S
S
W
W
W
S
W

0.423
0.427
0.421
0.417
0.425
0.419
0.423
0.387

สูง
สูง
ต่า
ต่า
สูง
ต่า
สูง
ต่า

1
1
3
4
2
2
2
3

T
T
O
O
T
O
T
O

0.420
0.500
0.485
0.514

ต่า
สูง
สูง
ต่า

2
1
2
1

S
W
W
S

0.443
0.421
0.405
0.423

สูง
ต่า
ต่า
สูง

1
3
2
1

T
O
O
T

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการ ของประเภท
วิชาศิลปหัตถกรรม/ศิลปกรรมเท่ากับ 0.444 (PNImodified= 0.444) มากกว่าค่า PNImodified เฉลี่ยของ
ทุกประเภทวิชา จัดเป็นจุดอ่อน และค่า ดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกเท่ากับ
0.421 (PNImodified= 0.421) สูงกว่าค่า PNImodified เฉลี่ยของทุกประเภทวิชา จัดเป็นภาวะคุกคาม เมื่อ
วิเคราะห์ในรายด้านของความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการแล้ว พบว่า ค่าดัชนีความต้องการ
จาเป็นของด้านการพัฒนาหลักสูตรเท่ากับ 0.381 (PNImodified= 0.381) น้อยกว่าPNImodified เฉลี่ยของ
ประเภทวิชา จัดเป็นจุดแข็ง และค่า ดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาหลักสูตรเท่ากับ 0.423 (PNImodified= 0.423) มากกว่า PNImodified เฉลี่ยของประเภทวิชา
จัดเป็นภาวะคุกคาม ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของด้านการจัดการเรียนการสอนเท่ากับ 0.454
(PNImodified= 0.454) จัดเป็นจุดอ่อน และค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกที่
ส่งผลด้านการจัดการเรียนการสอนเท่ากับ 0.419 (PNImodified= 0.419) จัดเป็นโอกาส และค่าดัชนี
ความต้องการจาเป็นของด้านการประเมินผลเท่ากับ 0.500 (PNImodified= 0.500) จัดเป็นจุดอ่อน และ
ค่าดัชนีความต้องการจาเป็ นของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการประเมินผลเท่ากับ 0.421
(PNImodified= 0.421) จัดเป็นภาวะคุกคาม
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ตารางที่ 4.19 ลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น ของการบริหารวิชาการตามแนวคิดการ
พัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา และสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล
ประเภทวิชาคหกรรม
การจัดลาดับความต้องการจาเป็น
ของการบริหารวิชาการและ
สภาพแวดล้อมภายนอกของ
ประเภทวิชาคหกรรม
การจัดลาดับความต้องการจาเป็น
ประเภทวิชาคหกรรม
การพัฒนาหลักสูตร
1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3. มีทักษะเชิงประกอบการ
4. มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
การจัดการเรียนการสอน
1. ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
2. ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักในสมรรถนะ
ผู้ประกอบการ
3. ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์
การประเมินผล
1. จุดมุ่งหมายหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน

PNI
modified

0.465

การบริหารวิชาการ
ลาดับ
ผลการ
ความ
จัดกลุ่ม
สาคัญ
ต่า

S
/
W
S

สภาพแวดล้อมภายนอก
ลาดับ
ผลการ
ความ
PNI
จัดกลุ่ม
สาคัญ
modified
0.442
สูง

O
/
T
T

0.391
0.307
0.368
0.459
0.441
0.479
0.455
0.492

ต่า
ต่า
ต่า
สูง
สูง
สูง
ต่า
สูง

3
4
3
1
2
2
3
1

S
S
S
W
W
W
S
W

0.446
0.444
0.435
0.439
0.466
0.444
0.451
0.427

สูง
สูง
ต่า
ต่า
สูง
สูง
สูง
ต่า

1
2
4
3
1
2
2
3

T
T
O
O
T
T
T
O

0.491
0.535
0.535
0.526

สูง
สูง
สูง
ต่า

2
1
1
2

W
W
W
S

0.454
0.411
0.411
0.439

สูง
ต่า
ต่า
สูง

1
3
2
1

T
O
O
T

จากตารางที่ 4.19 พบว่า ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการ ของประเภท
วิชาคหกรรมเท่ากับ 0.465 (PNImodified= 0.465) น้อยกว่าค่า PNImodified เฉลี่ยของทุกประเภทวิชา
จั ด เป็ น จุ ด แข็ ง และค่ า ดั ช นี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น ของสภาพแวดล้ อ มภายนอกเท่ า กั บ 0.442
(PNImodified= 0.442) มากกว่าค่า PNImodified เฉลี่ยของทุกประเภทวิชา จัดเป็นภาวะคุกคาม เมื่อ
วิเคราะห์ในรายด้านของความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการแล้ว พบว่า ค่าดัชนีความต้องการ
จาเป็นของด้านการพัฒนาหลักสูตรเท่ากับ 0.391 (PNImodified= 0.391) น้อยกว่าPNImodified เฉลี่ยของ
ประเภทวิชา จัดเป็นจุดแข็ง และค่า ดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาหลักสูตรเท่ากับ 0.446 (PNImodified= 0.446) มากกว่า PNImodified เฉลี่ยของประเภทวิชา
จัดเป็นภาวะคุกคาม ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของด้านการจัดการเรียนการสอนเท่ากับ 0.479
(PNImodified= 0.479) จัดเป็นจุดอ่อน และค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกที่
ส่งผลด้านการจัดการเรียนการสอนเท่ากับ 0.444 (PNImodified= 0.444) จัดเป็นภาวะคุกคาม และค่า
ดัชนีความต้องการจาเป็นของด้านการประเมินผลเท่ากับ 0.535 (PNImodified= 0.535) จัดเป็นจุดอ่อน
และค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการประเมินผลเท่ากับ 0.411
(PNImodified= 0.411) จัดเป็นโอกาส
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ตารางที่ 4.20 ลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น ของการบริหารวิชาการตามแนวคิดการ
พัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา และสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
การจัดลาดับความต้องการจาเป็น
ของการบริหารวิชาการและ
สภาพแวดล้อมภายนอกของ
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
การจัดลาดับความต้องการจาเป็น
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
การพัฒนาหลักสูตร
1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3. มีทักษะเชิงประกอบการ
4. มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
การจัดการเรียนการสอน
1. ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
2. ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักในสมรรถนะ
ผู้ประกอบการ
3. ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์
การประเมินผล
1. จุดมุ่งหมายหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน

PNI
modified

0.426

การบริหารวิชาการ
ลาดับ
ผลการ
ความ
จัดกลุ่ม
สาคัญ
ต่า

S
/
W
S

สภาพแวดล้อมภายนอก
ลาดับ
ผลการ
ความ
PNI
จัดกลุ่ม
สาคัญ
modified
0.382
ต่า

O
/
T
O

0.415
0.361
0.405
0.498
0.402
0.417
0.431
0.426

ต่า
ต่า
สูง
สูง
ต่า
สูง
สูง
สูง

3
4
2
1
3
2
1
2

S
S
W
W
S
S
W
W

0.379
0.387
0.378
0.376
0.374
0.362
0.365
0.350

ต่า
สูง
สูง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

2
1
2
3
4
3
2
3

O
T
T
O
O
O
O
O

0.395
0.447
0.392
0.506

ต่า
สูง
ต่า
สูง

3
1
2
1

S
W
S
W

0.372
0.406
0.402
0.384

สูง
สูง
สูง
ต่า

1
1
1
2

T
T
T
O

จากตารางที่ 4.20 พบว่า ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการ ของประเภท
วิชาเกษตรกรรมเท่ากับ 0.426 (PNImodified= 0.426) น้อยกว่าค่า PNImodified เฉลี่ยของทุกประเภท
วิช า จั ดเป็ น จุ ดแข็ง และค่า ดัช นี ความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้ อมภายนอกเท่ากับ 0.382
(PNImodified= 0.382) น้อยกว่าค่า PNImodified เฉลี่ยของทุกประเภทวิชา จัดเป็นโอกาส เมื่อวิเคราะห์ใน
รายด้านของความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการแล้ว พบว่า ค่า ดัชนีความต้องการจาเป็นของ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรเท่ากับ 0.415 (PNImodified= 0.415) น้อยกว่าPNImodified เฉลี่ยของประเภท
วิช า จัดเป็น จุดแข็ง และค่า ดัชนี ความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้ อมภายนอกที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาหลักสูตรเท่ากับ 0.379 (PNImodified= 0.379) มากกว่า PNImodified เฉลี่ยของประเภทวิชา
จัดเป็นภาวะคุกคาม ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของด้านการจัดการเรียนการสอนเท่ากับ 0.417
(PNImodified= 0.417) จัดเป็นจุดแข็ง และค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกที่
ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรเท่ากับ 0.362 (PNImodified= 0.362) จัดเป็นโอกาส และค่าดัชนีความ
ต้องการจาเป็นของด้านการประเมินผลเท่ากับ 0.447 (PNImodified= 0.447) จัดเป็นจุดอ่อน และค่า
ดัช นี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น ของสภาพแวดล้ อ มภายนอกที่ ส่ ง ผลต่ อ การประเมิ น ผลเท่ า กั บ 0.406
(PNImodified= 0.406) จัดเป็นภาวะคุกคาม
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ตารางที่ 4.21 ลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น ของการบริหารวิชาการตามแนวคิดการ
พัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา และสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล
ประเภทวิชาประมง
การจัดลาดับความต้องการจาเป็น
ของการบริหารวิชาการและ
สภาพแวดล้อมภายนอกของ
ประเภทวิชาประมง
การจัดลาดับความต้องการจาเป็น
ประเภทวิชาประมง
การพัฒนาหลักสูตร
1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3. มีทักษะเชิงประกอบการ
4. มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
การจัดการเรียนการสอน
1. ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
2. ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักในสมรรถนะ
ผู้ประกอบการ
3. ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์
การประเมินผล
1. จุดมุ่งหมายหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน

PNI
modified

0.490

การบริหารวิชาการ
ลาดับ
ผลการ
ความ
จัดกลุ่ม
สาคัญ
ต่า

S
/
W
S

สภาพแวดล้อมภายนอก
ลาดับ
ผลการ
ความ
PNI
จัดกลุ่ม
สาคัญ
modified
0.406
สูง

O
/
T
T

0.421
0.421
0.317
0.467
0.489
0.417
0.548
0.488

ต่า
ต่า
ต่า
สูง
สูง
ต่า
สูง
ต่า

2
3
4
2
1
3
1
2

S
S
S
W
W
S
W
S

0.383
0.418
0.353
0.395
0.371
0.362
0.409
0.371

ต่า
สูง
ต่า
สูง
ต่า
ต่า
สูง
ต่า

3
1
4
2
3
2
2
3

O
T
O
T
O
O
T
O

0.486
0.447
0.509
0.588

ต่า
สูง
ต่า
สูง

3
1
2
1

S
W
S
W

0.432
0.406
0.422
0.402

สูง
สูง
สูง
ต่า

1
1
1
2

T
T
T
O

จากตารางที่ 4.21 พบว่า ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการ ของประเภท
วิชาประมงเท่ากับ 0.490 (PNImodified= 0.490) น้อยกว่าค่า PNImodified เฉลี่ยของทุกประเภทวิชา
จั ด เป็ น จุ ด แข็ ง และค่ า ดั ช นี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น ของสภาพแวดล้ อ มภายนอกเท่ า กั บ 0.406
(PNImodified= 0.406) มากกว่ า ค่ า PNImodified เฉลี่ ย ของทุก ประเภทวิ ช า จั ด เป็ น ภาวะคุ ก คาม
เมื่อวิเคราะห์ในรายด้านของความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการแล้ว พบว่า ค่า ดัชนีความ
ต้องการจาเป็นของด้านการพัฒนาหลักสูตรเท่ากับ 0.421 (PNImodified= 0.421) น้อยกว่าPNImodified
เฉลี่ยของประเภทวิชา จัดเป็นจุดแข็ง และค่า ดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกที่
ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรเท่ากับ 0.383 (PNImodified= 0.383) น้อยกว่า PNImodified เฉลี่ยของ
ประเภทวิชา จัดเป็นภาวะคุกคาม ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของด้านการจัดการเรียนการสอน
เท่า กับ 0.417 (PNImodified= 0.417) จั ดเป็ นจุ ดแข็ง และค่า ดัช นี ค วามต้ องการจ าเป็น ของ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลด้านการจัดการเรียนการสอนเท่ากับ 0.362 (PNImodified= 0.362)
จัดเป็นโอกาส และค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของด้านการประเมินผลเท่ากับ 0.447 (PNImodified=
0.447) จัดเป็นจุดอ่อน และค่า ดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการ
ประเมินผล เท่ากับ 0.406 (PNImodified= 0.406) จัดเป็นภาวะคุกคาม
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ตารางที่ 4.22 ลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น ของการบริหารวิชาการตามแนวคิดการ
พัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา และสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การจัดลาดับความต้องการจาเป็น
ของการบริหารวิชาการและ
สภาพแวดล้อมภายนอกของ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การจัดลาดับความต้องการจาเป็น
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การพัฒนาหลักสูตร
1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3. มีทักษะเชิงประกอบการ
4. มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
การจัดการเรียนการสอน
1. ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
2. ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักในสมรรถนะ
ผู้ประกอบการ
3. ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์
การประเมินผล
1. จุดมุ่งหมายหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน

PNI
modified

0.351

การบริหารวิชาการ
ลาดับ
ผลการ
ความ
จัดกลุ่ม
สาคัญ
ต่า

S
/
W
S

สภาพแวดล้อมภายนอก
ลาดับ
ผลการ
ความ
PNI
จัดกลุ่ม
สาคัญ
modified
0.354
สูง

O
/
T
T

0.312
0.241
0.318
0.366
0.329
0.364
0.335
0.387

ต่า
ต่า
ต่า
สูง
สูง
สูง
ต่า
สูง

3
4
3
1
2
2
3
1

S
S
S
W
W
W
S
W

0.350
0.347
0.343
0.350
0.361
0.352
0.364
0.339

ต่า
ต่า
ต่า
สูง
สูง
สูง
สูง
ต่า

3
3
4
2
1
2
1
3

O
O
O
T
T
T
T
O

0.371
0.380
0.363
0.397

สูง
สูง
ต่า
สูง

2
1
2
1

W
W
S
W

0.353
0.359
0.340
0.357

สูง
ต่า
ต่า
สูง

2
1
2
1

T
T
O
T

จากตารางที่ 4.22 พบว่า ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการ ของประเภท
วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเท่ากับ 0.351 (PNImodified= 0.351) น้อยกว่าค่า PNImodified เฉลี่ยของทุก
ประเภทวิชา จัดเป็นจุดแข็ง และค่า ดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกเท่ากับ
0.354 (PNImodified= 0.354) มากกว่าค่า PNImodified เฉลี่ยของทุกประเภทวิชา จัดเป็นภาวะคุกคาม
เมื่อวิเคราะห์ในรายด้านของความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการแล้ว พบว่า ค่า ดัชนีความ
ต้องการจาเป็นของด้านการพัฒนาหลักสูตรเท่ากับ 0.312 (PNImodified= 0.312) น้อยกว่าPNImodified
เฉลี่ยของประเภทวิชา จัดเป็นจุดแข็ง และค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกที่
ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรเท่ากับ 0.350 (PNImodified= 0.350) น้อยกว่า PNImodified เฉลี่ยของ
ประเภทวิชา จัดเป็นโอกาส ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของด้านการจัดการเรียนการสอนเท่ากับ
0.364 (PNImodified= 0.364) จัดเป็นจุดอ่อน และค่า ดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ส่งผลด้านการจัดการเรียนการสอนเท่ากับ 0.352 (PNImodified= 0.352) จัดเป็นภาวะ
คุกคาม และค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของด้านการประเมินผลเท่ากับ 0.380 (PNImodified= 0.380)
จั ด เป็ น จุ ด อ่ อ น และค่ า ดั ช นี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น ของสภาพแวดล้ อ มภายนอกที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ประเมินผลเท่ากับ 0.359 (PNImodified= 0.359) จัดเป็นภาวะคุกคาม

163
ตารางที่ 4.23 ลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น ของการบริหารวิชาการตามแนวคิดการ
พัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา และสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การจัดลาดับความต้องการจาเป็น
ของการบริหารวิชาการและ
สภาพแวดล้อมภายนอกของ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การจัดลาดับความต้องการจาเป็น
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การพัฒนาหลักสูตร
1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3. มีทักษะเชิงประกอบการ
4. มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
การจัดการเรียนการสอน
1. ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
2. ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักในสมรรถนะ
ผู้ประกอบการ
3. ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์
การประเมินผล
1. จุดมุ่งหมายหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน

PNI
modified

0.330

การบริหารวิชาการ
ลาดับ
ผลการ
ความ
จัดกลุ่ม
สาคัญ
ต่า

S
/
W
S

สภาพแวดล้อมภายนอก
ลาดับ
ผลการ
ความ
PNI
จัดกลุ่ม
สาคัญ
modified
0.343
สูง

O
/
T
T

0.291
0.235
0.243
0.349
0.347
0.346
0.318
0.360

ต่า
ต่า
ต่า
สูง
สูง
สูง
ต่า
สูง

3
4
3
1
2
2
3
2

S
S
S
W
W
W
S
W

0.340
0.346
0.324
0.333
0.358
0.338
0.354
0.312

ต่า
สูง
ต่า
ต่า
สูง
ต่า
สูง
ต่า

2
2
4
3
1
3
1
3

O
T
O
O
T
O
T
O

0.362
0.356
0.359
0.353

สูง
สูง
สูง
ต่า

1
1
1
2

W
W
W
S

0.350
0.351
0.331
0.353

สูง
สูง
ต่า
สูง

2
1
2
1

T
T
O
T

จากตารางที่ 4.23 พบว่า ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการ ของประเภท
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเท่ากับ 0.330 (PNImodified= 0.350) น้อยกว่าค่า PNImodified
เฉลี่ยของทุกประเภทวิชา จัดเป็นจุดแข็ง และค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอก
เท่ากับ 0.343 (PNImodified= 0.343) มากกว่าค่า PNImodified เฉลี่ยของทุกประเภทวิชา จัดเป็นภาวะ
คุกคาม เมื่อวิเคราะห์ในรายด้านของความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการแล้ว พบว่า ค่า ดัชนี
ความต้องการจาเป็นของด้านการพัฒนาหลักสูตรเท่ากับ 0.291 (PNImodified= 0.291) น้อยกว่า
PNImodified เฉลี่ยของประเภทวิชา จัดเป็นจุดแข็ง และค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรเท่ากับ 0.340 (PNImodified= 0.340) น้อยกว่า PNImodified
เฉลี่ยของประเภทวิชา จัดเป็นโอกาส ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของด้านการจัดการเรียนการสอน
เท่ากั บ 0.346 (PNImodified= 0.346) จัดเป็นจุด อ่อน และค่า ดั ช นี ค วามต้องการจ าเป็ นของ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลด้านการจัดการเรียนการสอนเท่ากับ 0.338 (PNImodified= 0.338)
จัดเป็นโอกาส และค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของด้านการประเมินผลเท่ากับ 0.356 (PNImodified=
0.356) จัดเป็นจุดอ่อน และค่า ดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการ
ประเมินผล เท่ากับ 0.351 (PNImodified= 0.351) จัดเป็นภาวะคุกคาม
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4.4 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาข้างต้น ตามด้วยการ
วิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNImodified) แล้วจัดประเภทเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส
และภาวะคุกคามด้วย SWOT analysis สรุปผลได้ ดังนี้

สภาพ
S
แวด
/ ล้อมภาย
W นอก
(รวม)

O
/
T

0.185

S

0.200

O

0.150
0.188
0.203
0.202

S
W
W
W

0.188
0.207
0.198
0.205

0.208

W

0.206
0.214

0.194

O

O
T
O
T

0.183
0.193
0.198
0.199

0.203

O

S
W

0.198
0.206

0.206

S

0.224
0.212
0.230

W
S
W

O
/
T

0.207

O

0.187

T

O
O
T
T

0.207
0.231
0.184
0.207

O
T
O
O

0.172
0.189
0.188
0.201

O
T
O
T

0.215

T

0.209

O

0.187

O

O
O

0.205
0.228

O
T

0.213
0.206

T
O

0.189
0.190

T
T

0.207

T

0.216

O

0.208

O

0.182

O

0.198
0.198
0.201

O
O
T

0.226
0.225
0.211

T
T
O

0.219
0.219
0.211

T
T
O

0.193
0.191
0.196

O
O
T

สภาพเศรษฐกิจ

O
/
T

ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี

O
/
T

สภาวะทางสังคม

การเมืองและนโยบาย

การพัฒนาหลักสูตร โดยมี
จุดมุ่งหมายให้นักศึกษา…
1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3. มีทักษะเชิงประกอบการ
4. มีความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการ
การจัดการเรียนการสอน มี 3 ระยะ
ที่ต่อเนื่อง
1. ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
2. ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักใน
สมรรถนะผู้ประกอบการ
3. ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์
ทักษะอย่างสร้างสรรค์
การประเมินผล ด้าน…
1. จุดมุ่งหมายหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน

การบริหารวิชาการ

ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม ของการบริหารวิชาการของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ด้วยค่า PNImodified จาแนกรายด้านของสภาพแวดล้อมภายนอก
O
/
T

0.211

O

O
O
T
T

0.192
0.214
0.221
0.215

0.202

T

O
T

0.197
0.201

0.203

O

0.206
0.203
0.205

T
O
T
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ตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา และลาดับความสาคัญของค่า PNImodified
สภาพแวดล้อม
ภายนอก (รวม)

O
/
T

ลาดับ
ความสาคัญ

การบริหารวิชาการ

ลาดับ
ความ
สาคัญ

S
/
W

การพัฒนาหลักสูตร โดยมีจุดมุ่งหมายให้
นักศึกษา…
1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3. มีทักษะเชิงประกอบการ
4. มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
การจัดการเรียนการสอน มี 3 ระยะที่ต่อเนื่อง

0.185

S

3

0.200

O

3

0.150
0.188
0.203
0.202
0.208

S
W
W
W
W

4
3
1
2
2

0.188
0.207
0.198
0.205
0.203

O
T
O
T
O

4
1
3
2
2

1. ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
2. ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักในสมรรถนะ
ผู้ประกอบการ
3. ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะอย่าง
สร้างสรรค์
การประเมินผล ด้าน…
1. จุดมุ่งหมายหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน

0.206
0.214

S
W

2
1

0.198
0.206

O
T

3
1

0.206

S

2

0.203

O

2

0.224
0.212
0.230

W
S
W

1
2
1

0.206
0.203
0.205

T
O
T

1
2
1

แผนภาพที่ 4.26 ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการ จาแนกรายข้อ
จากตารางที่ 4.25 พบว่า ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNImodified) ของการบริหารวิชาการ
ด้านการประเมิน ผลมีค่าสู งสุ ด รองลงมาคือด้านการจัดการเรีย นการสอน และมากกว่าค่าเฉลี่ ย
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PNImodified ของการบริหารวิชาการจัดเป็นจุดอ่อนทั้งสองด้าน โดยด้านการพัฒนาหลักสูตรมีค่าต่าสุด
และน้อยกว่าค่าเฉลี่ย PNImodified จัดเป็นจุดแข็ง เมื่อพิจารณาเป็นข้อย่อยของแต่ละด้าน พบว่า ข้อ
ย่อยของด้านการประเมินผลนั้น การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนมีค่า PNImodified สูงสุดและ
มากกว่าค่าเฉลี่ย PNImodified ของด้านการประเมินผล จัดเป็นจุดอ่อน และการประเมินจุดมุ่งหมาย
หลักสูตรมีค่า PNImodified ต่าสุดและน้อยกว่าค่าเฉลี่ย PNImodified ของด้าน จัดเป็นจุดแข็ง ข้อย่อยของ
ด้านการจัดการเรียนการสอนนั้นระยะที่ 2 มีค่า PNImodified สูงสุดและมากกว่าค่าเฉลี่ย PNImodified
ของด้าน จัดเป็นจุดอ่อน การจัดการเรียนการสอนระยะที่ 1 และระยะที่ 3 มีค่า PNImodified รองลงมา
สุ ด และน้ อ ยกว่ า ค่ า เฉลี่ ย PNImodified ของด้ า น จั ด เป็ น จุ ด แข็ ง และด้ านการพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ มี
จุ ดมุ่งหมายเพื่อให้ นั กศึกษามีทักษะเชิงประกอบการมีค่า PNImodified สู งสุ ด รองลงมาคือมีทักษะ
วิชาการพื้นฐาน และมีความพร้ อมในการเป็นผู้ ประกอบการ ทั้ง หมดนั้นมีค่า PNImodified มากกว่า
ค่าเฉลี่ย PNImodified ของด้านการพัฒนาหลักสูตร จัดเป็นจุดอ่อน และจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาเป็น
นักคิดเชิงประกอบการมีค่า PNImodified ต่าสุดน้อยกว่าค่าเฉลี่ย PNImodified ของด้าน จัดเป็นจุดแข็ง

แผนภาพที่ 4.27 ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกการบริหารวิชาการ จาแนก
รายข้อ
ค่าดัช นีความต้องการจาเป็น (PNImodified) ของสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหาร
วิชาการ ด้านการประเมินผลมีค่าสูงสุดและมากกว่าค่าเฉลี่ย PNImodified ของสภาพแวดล้อมภายนอก
ของการบริหารวิชาการจัดเป็นภาวะคุกคาม รองลงมาคือด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการ
พัฒนาหลักสูตรมีค่าต่าสุดโดยมีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ย PNImodified จัดเป็นโอกาส เมื่อพิจารณาเป็นข้อ
ย่อยของแต่ละด้าน พบว่า ข้อย่อยของด้านการประเมินผลนั้น การประเมินผลการจัดการเรียนการ

167
สอนมีค่า PNImodified สูงสุดและมากกว่าค่าเฉลี่ย PNImodified ของด้านการประเมินผล จัดเป็นภาวะ
คุกคาม การประเมินจุดมุ่งหมายหลักสูตรมีค่า PNImodified ต่าสุดและมากกว่าค่าเฉลี่ย PNImodified ของ
ด้านการประเมินผล จัดเป็นจุดอ่อน และน้อยกว่าค่าเฉลี่ย PNImodified ของด้าน จัดเป็นโอกาส ข้อย่อย
ของด้านการจัดการเรียนการสอนนั้นระยะที่ 2 มีค่า PNImodified สูงสุดและมากกว่าค่าเฉลี่ย PNImodified
ของด้าน จัดเป็นภาวะคุกคาม การจัดการเรียนการสอนระยะที่ 1 และระยะที่ 3 มีค่า PNImodified
รองลงมาสุดและน้อยกว่าค่าเฉลี่ย PNImodified ของด้าน จัดเป็นโอกาส และด้านการพัฒนาหลักสูตรให้
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีทักษะเชิงประกอบการมีค่า PNImodified สูงสุด รองลงมา คือ มีความ
พร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ ทั้งหมดนั้นมีค่า PNImodified มากกว่าค่าเฉลี่ย PNImodified ของด้านการ
พัฒนาหลักสูตร จัดเป็นภาวะคุกคาม และจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการและ
มีทักษะวิชาการพื้นฐานมีค่า PNImodified ต่าสุดน้อยกว่าค่าเฉลี่ย PNImodified ของด้าน จัดเป็นโอกาส
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ตารางที่ 4.26 SWOT การบริหารวิชาการและสภาพแวดล้อมภายนอกการบริหารวิชาการ
สภาพการบริหารวิชาการ
จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน (W)
การพัฒนาหลักสูตร ให้ การพัฒนาหลักสูตร ให้
มีจุดมุ่งหมายให้
มีจุดมุ่งหมายให้
นักศึกษา
นักศึกษา
S1: เป็นนักคิดเชิง
W1.1: มีทักษะวิชาการ
ประกอบการ (0.150)
พื้นฐาน (0.188)
การจัดการเรียนการ
W1.2: มีทักษะเชิง
สอน
ประกอบการ (0.203)
S2.1: ระยะที่ 1
W1.3: มีความพร้อมใน
(0.206)
การเป็นผู้ประกอบการ
S2.2: ระยะที่ 3
(0.202)
(0.206)
การจัดการเรียนการ
การประเมินผล
สอน
S3.1: จุดมุ่งหมาย
W2.1: ระยะที่ 2
หลักสูตร (0.212)
(0.214)
การประเมินผล
W3.1: การจัดการเรียน
การสอน (0.230)

สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการ
โอกาส (O)
ภาวะคุกคาม (T)
การเมืองและนโยบายของรัฐ เอื้อต่อ
การเมืองและนโยบายของรัฐ เป็นภาวะ
การพัฒนาหลักสูตร ให้มีจุดมุ่งหมายให้
คุกคามต่อ
นักศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร ให้มีจุดมุ่งหมายให้
O1.1: เป็นนักคิดเชิงประกอบการ (0.183)
นักศึกษา
O1.2: มีทักษะวิชาการพื้นฐาน (0.193)
T1.1: มีทักษะเชิงประกอบการ (0.198)
การจัดการเรียนการสอน
T1.2: มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
O1.3: ระยะที่ 1 (0.197)
(0.199)
O1.4: ระยะที่ 2 (0.201)
การจัดการเรียนการสอน
การประเมินผล
T1.3: ระยะที่ 3 (0.207)
O1.5: จุดมุ่งหมายหลักสูตร (0.198)
การประเมินผล
สภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อ
T1.4: การจัดการเรียนการสอน (0.201)
การพัฒนาหลักสูตร ให้มีจุดมุ่งหมายให้
สภาพเศรษฐกิจ เป็นภาวะคุกคามต่อ
นักศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร ให้มีจุดมุ่งหมายให้
O2.1: เป็นนักคิดเชิงประกอบการ (0.192)
นักศึกษา
การจัดการเรียนการสอน
T2.1: มีทักษะวิชาการพื้นฐาน (0.214)
O2.2: ระยะที่ 1 (0.205)
T2.2: มีทักษะเชิงประกอบการ (0.221)
การประเมินผล
T2.3: มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
O2.3: การจัดการเรียนการสอน (0.211)
(0.215)
สภาวะทางสังคม เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร ให้มีจุดมุ่งหมายให้
T2.4: ระยะที่ 2 (0.228)
นักศึกษา
T2.5: ระยะที่ 3 (0.216)
O3.1: เป็นนักคิดเชิงประกอบการ (0.207)
การประเมินผล
O3.2: มีทักษะเชิงประกอบการ (0.184)
T2.6: จุดมุ่งหมายหลักสูตร (0.225)
O3.3: มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
สภาวะทางสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อ
(0.207)
การพัฒนาหลักสูตร ให้มีจุดมุ่งหมายให้
การจัดการเรียนการสอน
นักศึกษา
O3.4: ระยะที่ 2 (0.206)
T3.1: มีทักษะวิชาการพื้นฐาน (0.231)
O3.5: ระยะที่ 3 (0.208)
การจัดการเรียนการสอน
การประเมินผล
T3.2: ระยะที่ 1 (0.213)
O3.6: จุดมุ่งหมายหลักสูตร (0.219)
การประเมินผล
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อ
T3.3: การจัดการเรียนการสอน (0.211)
การพัฒนาหลักสูตร ให้มีจุดมุ่งหมายให้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นภาวะ
นักศึกษา
คุกคามต่อ
O4.1: เป็นนักคิดเชิงประกอบการ (0.172)
การพัฒนาหลักสูตร ให้มีจุดมุ่งหมายให้
การจัดการเรียนการสอน
นักศึกษา
O4.2: ระยะที่ 3 (0.182)
T4.1: มีทักษะวิชาการพื้นฐาน (0.189)
การประเมินผล
T4.2: มีทักษะเชิงประกอบการ (0.188)
O4.3: การจัดการเรียนการสอน (0.196)
T4.3: มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
(0.201)
การจัดการเรียนการสอน
T4.4: ระยะที่ 1 (0.189)
T4.5: ระยะที่ 2 (0.190)
การประเมินผล
T4.6: จุดมุ่งหมายหลักสูตร (0.191)
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4.5 กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารวิ ชาการของวิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ กษาตามแนวคิด การพัฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะ
ผู้ประกอบการ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง)
ผลการวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น ของการบริ ห ารวิ ช าการ โอกาส และภาวะคุ ก คามของ
สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารวิชาการข้างต้นนามาจับคู่เพื่อยกร่างเป็นร่างกลยุทธ์ ฉบับที่
1 ด้วย TOWS matrix โดยจับคู่สภาพการบริหารวิชาการกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล แบ่งได้
เป็นการจับคู่จุดแข็งกับโอกาส จุดอ่อนกับโอกาส จุดแข็งกับภาวะคุกคาม และจุดอ่อนกับภาวะคุกคาม
แสดงผลได้ ดังนี้
เมื่อพิจารณาเป็นด้านหลักของการบริหารวิชาการแล้วจับคู่กลยุทธ์จะพบว่า มีคู่กลยุทธ์ 3
ประเภท ได้แก่ 1. การพัฒนาหลักสูตรเป็นคู่กลยุทธ์จุดแข็งและ
โอกาส (SO) ควรกาหนดกลยุทธ์ในการคว้าโอกาสภายนอกที่
เอื้อด้วยจุดแข็งด้านการพัฒนาหลักสูตร 2. การจัดการเรียนการ
สอนเป็นคู่กลยุทธ์จุดอ่อนและโอกาส (WO) ควรกาหนด
กลยุทธ์ที่อาศัยโอกาสภายนอกที่เอื้อเพื่อลดจุดอ่อนการจัดการ
เรียนการสอน และ 3. การประเมินผลเป็นคู่กลยุทธ์จุดอ่อนและ
ภาวะคุกคาม (WT) ควรกาหนดกลยุทธ์ในการลดจุดอ่อนและ
เลี่ยงภาวะคุกคามจากภายนอกด้านการประเมินผล
การจับคู่กลยุทธ์พิจารณาข้อย่อยในแต่ละด้านแล้วรวมเข้าด้วยกันเป็นคู่กลยุทธ์หลัก เพื่อจะทากา
พัฒนากลยุทธ์ ฉบับร่างต่อไป แสดงเป็นตัวอย่างได้ ดังนี้
ตารางที่ 4.27 ตัวอย่างการพัฒนาคู่กลยุทธ์หลัก
คู่กลยุทธ์ย่อย
SO1-1): ด้านการเมืองและนโยบายของรัฐส่งเป็นโอกาสต่อจุดแข็ง
ด้านการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา
เป็นนักคิดเชิงประกอบการ (0.183, 0.150)
SO1-2): ด้านสภาพเศรษฐกิจเป็นโอกาสต่อจุดแข็งด้านการพัฒนา
หลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาเป็นนักคิดเชิง
ประกอบการ (0.192, 0.150)
SO1-3): ด้านสภาวะทางสังคมเป็นโอกาสต่อจุดแข็งด้านการพัฒนา
หลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาเป็นนักคิดเชิง
ประกอบการ (0.207, 0.150)
SO1-4): ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นโอกาสต่อจุดแข็งด้าน
การพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาเป็น
นักคิดเชิงประกอบการ (0.172, 0.150)

คู่กลยุทธ์หลัก
SO1: การเมืองและนโยบายของรัฐ สภาพ
เศรษฐกิจ สภาวะทางสังคมและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี เอื้อต่อจุดแข็งด้านการพัฒนา
หลักสูตรให้มจี ุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ (0.183,
0.192, 0.207, 0.172,0.150)
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ภาวะคุกคาม (T)

โอกาส (O)

ตารางที่ 4.28 การจับคู่กลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒ นา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ด้วย TOWS matrix
จุดแข็ง (S)

จุดอ่อน (W)

จุดแข็ง-โอกาส (SO)
SO1: การเมืองและนโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สภาวะทาง
สังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อจุดแข็งด้านการ
พัฒนาหลักสูตรให้มีจดุ มุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาเป็น
นักคิดเชิงประกอบการ (0.183, 0.192, 0.207, 0.172, 0.150)
SO2: การเมืองและนโยบายของรัฐ และสภาพเศรษฐกิจ เอือ้ ต่อ
จุดแข็งด้านการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
(0.197, 0.205, 0.206)
SO3: สภาวะทางสังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอือ้
ต่อจุดแข็งด้านการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 3 ระยะการ
ประยุกต์ทกั ษะอย่างสร้างสรรค์ (0.208, 0.182, 0.206)
SO4: การเมืองและนโยบายของรัฐ และสภาวะทางสังคม เอื้อ
ต่อจุดแข็งด้านการประเมินผลจุดมุ่งหมายหลักสูตร (0.198,
0.219, 0.212)
จุดแข็ง-ภาวะคุกคาม (ST)
ไม่มี

จุดอ่อน-โอกาส (WO)
WO: สภาวะทางสังคมเอื้อต่อจุดอ่อนด้านการพัฒนาหลักสูตรมี
จุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาให้มที ักษะเชิง
ประกอบการ (0.184, 0.203)

จุดอ่อน-ภาวะคุกคาม (WT)
WT1: สภาพเศรษฐกิจ สภาวะทางสังคม และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเป็นภาวะคุกคามต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มี
จุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษามีทกั ษะวิชาการพืน้ ฐาน
(0.214, 0.231, 0.189, 0.188)
WT2: การเมืองและนโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นภาวะคุกคามต่อการพัฒนา
หลักสูตรให้มจี ุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษามีความ
พร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ (0.199, 0.215 0.201, 0.202)
WT3: สภาพเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็น
ภาวะคุกคามต่อการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 2 ระยะการ
ตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ (0.228, 0.190, 0.214)
WT4: การเมืองและนโยบายของรัฐ และสภาวะทางสังคมเป็น
ภาวะคุกคามต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
(0.201, 0.211, 0.230)

จากตารางที่ 4.28 พบว่า การจับคู่กลยุทธ์โดยพิจารณาถึงข้อย่อยในแต่ละด้านของการ
บริหารวิชาการทาให้มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น ดังนี้ 1. มีคู่กลยุทธ์จุดแข็งและโอกาส (SO) 4 คู่ (คือ SO1,
SO2, SO3 และ SO4) ซึ่งสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งด้านการพัฒนาหลักสูตร
ให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาเป็น นักคิดเชิงประกอบการ ด้านการจัดการเรียนการ
สอนระยะที่ 1 และระยะที่ 3 และด้านการประเมินผลจุดมุ่งหมายหลักสูตร 2. มีคู่กลยุทธ์จุดอ่อนและ
โอกาส (WO) 1 คู่ ซึ่งสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดอ่อนด้านการพัฒนาหลักสูตรมี
จุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาให้มีทักษะเชิงประกอบการ และ 3. มีคู่กลยุทธ์จุดอ่อนและ
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ภาวะคุกคาม (WT) 4 คู่ (คือ WT1, WT2, WT3 และ WT4) ซึ่งสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นภาวะ
คุกคามต่อจุดอ่อนการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษามีทักษะวิชาการ
พื้นฐาน และมีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 2 และด้าน
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน จึงพัฒนากลยุทธ์การบริหารวิชาการ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง)
โดยพิจารณาจากคู่กลยุทธ์ SO เป็นหลักเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อด้านการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการประเมินผล แสดงได้ดังนี้
ตารางที่ 4.29 กลยุทธ์การบริหารวิชาการ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง) และกลยุทธ์รอง
คู่กลยุทธ์

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

SO1

1) พัฒนานักคิดเชิงประกอบการ

1.1) เพิ่มระดับการสนับสนุนของนโยบายของรัฐในการกาหนดจุดมุ่งหมาย
หลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.2) เพิ่มระดับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาจุดมุ่งหมายหลักสูตร
ให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.3) เพิ่มระดับการสนับสนุนทางสังคมเพื่อพัฒนาจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้
นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.4) เพิ่มระดับการใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาจุดมุ่งหมาย
หลักสูตรให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ

SO3

2) สร้ า งนวั ต กรรมการเรี ย น 2.1) เพิ่มระดับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจสร้างนวัตกรรมการเรียนการ
การสอนเพื่อประยุกต์ทั กษะอย่า ง สอนให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาในการทาธุรกิจ
สร้างสรรค์
2.2) เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของสังคมสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน
ให้นักศึกษาประยุกต์ทกั ษะที่สั่งสมมาในการทาธุรกิจ

SO4

3) ยกระดับการวัดผลการดาเนิน
ธุรกิจ

3.1) ผลักดันการสนับสนุนของนโยบายของรัฐในการวัดผลการดาเนิน
ธุรกิจของนักศึกษา
3.2) เพิ่มการสนับสนุนทางเศรษฐกิจในการวัดผลการดาเนินธุรกิจของ
นักศึกษา
3.3) เพิ่มการมีส่วนร่วมของสังคมในการวัดผลการดาเนินธุรกิจของ
นักศึกษา
3.4) ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการวัดผลการดาเนินธุรกิจของ
นักศึกษา
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ตารางที่ 4.30 กลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง) ประกอบด้วย
3 กลยุทธ์หลัก 10 กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินงาน 44 วิธี

กลยุทธ์รอง

กลยุทธ์รอง

กลยุทธ์รอง

กลยุทธ์หลัก 1) พัฒนานักคิดเชิงประกอบการ
1.1) เพิ่มระดับการสนับสนุนของนโยบายของรัฐในการกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษา
เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.2) เพิ่มระดับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นนัก
คิดเชิงประกอบการ
1.3) เพิ่มระดับการสนับสนุนทางสังคมเพื่อพัฒนาจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิง
ประกอบการ
1.4) เพิ่มระดับการใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษา
เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
กลยุทธ์หลัก 2) สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์
2.1) เพิ่มระดับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาประยุกต์
ทักษะที่สั่งสมมาในการทาธุรกิจ
2.2) เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของสังคมสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาประยุกต์
ทักษะที่สั่งสมมาในการทาธุรกิจ
กลยุทธ์หลัก 3) ยกระดับการวัดผลการดาเนินธุรกิจ
3.1) ผลักดันการสนับสนุนของนโยบายของรัฐในการวัดผลการดาเนินธุรกิจของนักศึกษา
3.2) เพิ่มการสนับสนุนทางเศรษฐกิจในการวัดผลการดาเนินธุรกิจของนักศึกษา
3.3) เพิ่มการมีส่วนร่วมของสังคมในการวัดผลการดาเนินธุรกิจของนักศึกษา
3.4) ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการวัดผลการดาเนินธุรกิจของนักศึกษา

มีวิธีดาเนินการ 4 วิธี
มีวิธีดาเนินการ 4 วิธี
มีวิธีดาเนินการ 5 วิธี
มีวิธีดาเนินการ 5 วิธี

มีวิธีดาเนินการ 5 วิธี
มีวิธีดาเนินการ 5 วิธี
มีวิธีดาเนินการ 3 วิธี
มีวิธีดาเนินการ 6 วิธี
มีวิธีดาเนินการ 4 วิธี
มีวิธีดาเนินการ 3 วิธี

จากตารางที่ 4.30 จะเห็ น ได้ ว่า กลยุท ธ์ ก ารบริห ารวิช าการ ฉบั บที่ 1 (ฉบั บร่ าง)
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก 10 กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินงาน 44 วิธี จัดเป็นชุดกลยุทธ์เพื่อคว้า
โอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งในการบริหารวิชาการทั้ง 3 ด้านของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ ป ระกอบการของนั ก ศึ ก ษา ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ข้ อ ย่ อ ยของแต่ ล ะด้ า นที่ เ ป็ น จุ ด แข็ ง เช่ น
สภาพแวดล้อมภายนอกเอื้อต่อจุดแข็งในการบริหารวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมาย
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษาเป็ น นั ก คิ ด เชิ ง ประกอบการ จึ ง ก าหนดให้ เ ป็ น กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ที่
เฉพาะเจาะจงจุดมุ่งหมายข้อนี้ มีกลยุทธ์รองที่กาหนดจากโอกาสของสภาพแวดล้อมภายนอกแต่ละ
ปัจจัยที่เอื้อต่อด้านการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาเป็นนักคิดเชิง
ประกอบการนี้ และมีแนวทางดาเนินงานที่สัมพันธ์กันในการนากลยุทธ์รองไปปฏิบัติ
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ตารางที่ 4.31 กลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง) แสดงวิธีดาเนินการ

วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์หลัก 1) พัฒนานักคิดเชิงประกอบการ
กลยุทธ์รอง 1.1) เพิ่มระดับการสนับสนุนของนโยบายของรัฐในการกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิง
ประกอบการ
1.1.1) ผลักดันให้มีการกาหนดหลักสูตรการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการสาหรับการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาระบุ
ในนโยบายของรัฐ
1.1.2) ผลักดันให้มีการกาหนดในนโยบายของรัฐสาหรับจุดมุ่งหมายหลักสูตรการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการที่
ต้องการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.1.3) ผลักดันให้มีการกาหนดในนโยบายของรัฐเพื่อผลิตเด็กและเยาวชนที่จบการศึกษาแล้วในทุกระดับมีทางเลือก
อาชีพเป็นผู้ประกอบการ
1.1.4) ผลักดันให้นโยบายของรัฐกาหนดให้มีการสร้างผลผลิตของอาชีวศึกษาด้านการประกอบการเพื่อให้ประเทศมี
ศักยภาพแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

วิธีดาเนินการ

วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์รอง 1.2) เพิ่มระดับ การสนับสนุนทางเศรษฐกิจ เพื่อ พัฒนาจุ ดมุ่งหมายหลัก สูตรให้ นัก ศึก ษาเป็นนัก คิดเชิง
ประกอบการ
1.2.1) สรรหาแหล่งเงิน/ ทรัพยากรทางการเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในการสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่า
ต่อสังคม
1.2.2) เผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจกับชุมชนถึงการเพิ่มรายได้ประชาชาติด้วยการประกอบการ
1.2.3) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสคิดสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าต่อวิสาหกิจชุมชนทั้งที่เป็นนวัตกรรม และที่เป็นการเพิ่ม
คุณค่า
1.2.4) ผลักดันให้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการศึกษาสาหรับผลิตนักคิดเชิงประกอบการ
กลยุทธ์รอง 1.3) เพิ่มระดับการสนับสนุนทางสังคมเพื่อพัฒนาจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.3.1) ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเชื่อมโยงปัญหาของสังคมเป็นโจทย์การคิดสร้างคุณค่าให้กับสังคม
ของนักศึกษา
1.3.2) ใช้ปัญหา/ความต้องการของสังคมเป็นโจทย์ใหญ่ในการปลูกฝังให้นักศึกษามองเห็นโอกาสในการสร้างคุณค่า
ให้กับสังคม
1.3.3) ส่งเสริมให้นักศึกษามีการคิดสร้างนวัตกรรมที่เป็นคุณค่าต่อสังคมที่ตนอยู่อาศัย
1.3.4) ผลักดันให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าต่อสังคม โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังคม
1.3.5) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในชุมชนเป็นส่วนช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ตระหนักว่าการประกอบการเป็น
อาชีพ

วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์รอง 1.4) เพิ่มระดับการใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิง
ประกอบการ
1.4.1) จัดหาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาเพื่อมองเห็นโอกาสในการสร้างสิ่งที่เป็น
คุณค่าแก่สังคม
1.4.2) สรรหาเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้คิดสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าจากไม่มีได้
1.4.3) ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่นสื่อสังคม ในการส่งเสริมให้นักศึกษามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะ
สร้างสิ่งที่เป็นคุณค่า
1.4.4) ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่นสื่อสังคม ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ต้องการพัฒนาทักษะ
เพื่อใช้ทักษะนั้นในการสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่า
1.4.5) ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักว่าการประกอบการเป็นอาชีพ
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วิธีดาเนินการ

วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์หลัก 2) สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์
กลยุทธ์รอง 2.1) เพิ่มระดับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมา
ในการทาธุรกิจ
2.1.1) สร้างสรรค์แนวทางร่วมมือกับสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการทาและเริ่มธุรกิจของนักศึกษาในวิทยาลัย
2.1.2) สร้างสรรค์ช่องทางการจัดหาและจัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนการทาและเริ่มธุรกิจของนักศึกษาในวิทยาลัย
2.1.3) พัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์บ่มเพาะให้มีทรัพยากรการศึกษาอย่างทั่วถึงเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเริ่มและทา
ธุรกิจในวิทยาลัย
2.1.4) พัฒนาหลักการสร้างธุรกิจจาลองที่มีหลากหลายรูปแบบ (Various business models) ในการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะพื้นฐานด้านการเงิน การลงทุน และเครื่องมือทางการเงิน
2.1.5) สร้างรูปแบบการให้สถาบันการเงิน แหล่งเงินทุนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาระบุทรัพยากรที่
จาเป็นในการลงทุนได้
กลยุทธ์รอง 2.2) เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของสังคมสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาใน
การทาธุรกิจ
2.2.1) พัฒนาแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้ประกอบการจริงในชุมชนร่วมเป็นผู้สอนให้นักศึกษาได้มีความคิด
(idea) ในการสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าต่อสังคม และประเมินความเป็นไปได้ของความคิดนั้น
2.2.2) พัฒนาแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้ประกอบการจริงในชุมชนร่วมเป็นผู้สอนให้นักศึกษาได้เขียนและ
นาเสนอแผนธุรกิจจากความคิดนั้น
2.2.3) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจริงในชุมชน และสถาบันการเงินมีส่วนร่วมในการจัดประกวดแผนธุรกิจที่มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความเป็นไปได้ และเหมาะสมกับการนาแผนไปปฏิบัติได้จริง
2.2.4) สร้างสรรค์รูปแบบงานของศูนย์บ่มเพาะในวิทยาลัยเพื่อให้บริการวิสาหกิจชุมชน
2.2.5) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจริงในชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงาน/องค์การที่ไม่แสวงหากาไรมีส่วนสนับสนุนการฝึก
ปฏิบัติของนักศึกษาในขั้นตอนการเริ่มและขั้นตอนการดาเนินธุรกิจในบริบทจริง
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ผู้ประกอบการของนักศึกษา ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง) แสดงวิธีดาเนินการ (ต่อ)

วิธีดาเนินการ

วิธีดาเนินการ

วิธีดาเนินการ

วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์หลัก 3) ยกระดับการวัดผลการดาเนินธุรกิจ
กลยุทธ์รอง 3.1) ผลักดันการสนับสนุนของนโยบายของรัฐในการวัดผลการดาเนินธุรกิจของนักศึกษา
3.1.1) ผลักดันให้มีการกาหนดนโยบายของรัฐเพื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษามีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษาเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย
3.1.2) ผลักดันให้มีการกาหนดนโยบายของรัฐเพื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษามีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการเริ่มและขั้นตอนการทาธุรกิจในสถานประกอบการจริง หรือในหน่วยงาน/
องค์การที่ไม่แสวงหากาไร
3.1.3) ผลักดันให้มีการกาหนดนโยบายของรัฐเพื่อให้วิทยาลัยอาชีวศึกษามีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ และเป็นรูปธรรมในการที่นักศึกษาประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาเพื่ อเริ่มและทาธุรกิจจากแผนธุรกิจของ
ตน
กลยุทธ์รอง 3.2) เพิ่มการสนับสนุนทางเศรษฐกิจในการวัดผลการดาเนินธุรกิจของนักศึกษา
3.2.1) เพิ่มระดับการส่งเสริมสถาบันการเงิน แหล่งเงินทุนต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมประเมินผลลัพธ์การจัดการเรียน
การสอนให้นักศึกษาได้ประยุกต์ทักษะที่มีเพื่อเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย
3.2.2) ขยายความร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อกาหนดเกณฑ์การตัดสินแผนธุรกิจของนักศึกษา
3.2.3) ส่งเสริมให้สถาบันการเงินมีส่วนช่วยเหลือในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ ด้วยการแบ่งส่วนรายได้ของงานบริการ
สาหรับวิสาหกิจชุมชน
3.2.4) ร่วมมือกับสถาบันการเงินในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อเริ่มและทา
ธุรกิจในวิทยาลัย
3.2.5) กาหนดให้ผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงปริมาณเป็นผลประกอบการที่นักศึกษาได้จากการลงมือเริ่มและทาธุรกิจใน
วิทยาลัย เช่น ยอดขาย กาไร สัดส่วนกาไร สัดส่วนทางการเงิน ระยะเวลาคืนทุน ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.2.6) กาหนดให้การได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงิน/ แหล่งเงินทุนเป็นเกณฑ์การประเมินเพื่อการประกวดแผน
ธุรกิจของนักศึกษา
กลยุทธ์รอง 3.3) เพิ่มการมีส่วนร่วมของสังคมในการวัดผลการดาเนินธุรกิจของนักศึกษา
3.3.1) ให้ผู้ประกอบการในชุมชน ที่เป็นพี่เลี้ยง วิทยากร หรือต้นแบบการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามีส่วนร่วม
ในการกาหนดเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
3.3.2) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจริงในชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลลัพธ์การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา
ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาเพื่อเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย
3.3.3) กาหนดให้มีส่วนผสมของเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การประกอบการจริงอยู่ในเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้ด้วย
3.3.4) กาหนดให้กระบวนการทางานที่นักศึกษาได้แปลงความคิดเป็นแผนธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล
ลัพธ์การเรียนรู้ถึงแม้ว่าแผนธุรกิจนั้นจะไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินก็ตาม
กลยุทธ์รอง 3.4) ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการวัดผลการดาเนินธุรกิจของนักศึกษา
3.4.1) จัดหาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ ให้นักศึกษาได้เริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย
3.4.2) ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่นสื่อสังคม เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างฐานข้อมูลผลการประเมิ นการทาธุรกิจใน
วิทยาลัย รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีและข้อแนะนาในการปรับปรุงสาหรับนักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไป
3.4.3) ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการประเมินการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ปฏิบัติการดาเนินธุรกิจใน
สถานประกอบการจริง หรือในหน่วยงาน/องค์การที่ไม่แสวงหากาไร
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4.6 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา (ฉบับร่าง)
4.6.1 รายบุคคล
ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การบริหารวิชาการตามแนวคิด
การพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง) จากรายบุคคล พบว่า ไม่มีความ
เหมาะสมและเป็นไปไม่ได้ ทาให้ไม่สามารถนาไปใช้ได้ จึงปรับปรุงเป็นกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง)
ตารางที่ 4.32 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การบริหารวิชาการ ฉบับ
ที่ 1 (ฉบับร่าง) จากรายบุคคล
กลยุทธ์หลัก/ กลยุทธ์รอง
กลยุทธ์หลัก 1: พัฒนานักคิดเชิงประกอบการ
กลยุทธ์รอง 1.1 เพิ่มระดับการสนับสนุนของนโยบายของรัฐ
ในการกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตรเพือ่ ให้นกั ศึกษาเป็นนักคิดเชิง
ประกอบการ
กลยุทธ์รอง 1.2 เพิ่มระดับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจเพือ่
พัฒนาจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นกั ศึกษาเป็นนักคิดเชิง
ประกอบการ
กลยุทธ์รอง 1.3 เพิ่มระดับการสนับสนุนทางสังคมเพือ่ พัฒนา
จุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นกั ศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
กลยุทธ์รอง 1.4 เพิ่มระดับการใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นกั ศึกษาเป็นนักคิดเชิง
ประกอบการ
กลยุทธ์หลัก 2 สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์
ทักษะอย่างสร้างสรรค์
กลยุทธ์รอง 2.1 เพิ่มระดับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจสร้าง
นวัตกรรมการเรียนการสอนให้นกั ศึกษาประยุกต์ทกั ษะที่สั่งสม
มาในการทาธุรกิจ
กลยุทธ์รอง 2.2 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของสังคมสร้าง
นวัตกรรมการเรียนการสอนให้นกั ศึกษาประยุกต์ทกั ษะที่สั่งสม
มาในการทาธุรกิจ
กลยุทธ์หลัก 3 ยกระดับการวัดผลการดาเนินธุรกิจ
กลยุทธ์รอง 3.1 ผลักดันการสนับสนุนของนโยบายของรัฐใน
การวัดผลการดาเนินธุรกิจของนักศึกษา
กลยุทธ์รอง 3.2 เพิ่มการสนับสนุนทางเศรษฐกิจในการวัดผล
การดาเนินธุรกิจของนักศึกษา
กลยุทธ์รอง 3.3 เพิ่มการมีส่วนร่วมของสังคมในการวัดผลการ
ดาเนินธุรกิจของนักศึกษา
กลยุทธ์รอง 3.4 ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการวัดผล
การดาเนินธุรกิจของนักศึกษา

ความเหมาะสม
จานวน
ร้อยละ
17
68
22
88

ความเป็นไปได้
จานวน
ร้อยละ
15
60
17
68

ผลลัพธ์
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้

21

84

15

60

ใช้ไม่ได้

20

80

17

68

ใช้ไม่ได้

18

72

17

68

ใช้ไม่ได้

22

88

18

72

ใช้ไม่ได้

18

72

17

68

ใช้ไม่ได้

18

72

14

56

ใช้ไม่ได้

17
19

68
76

15
14

60
56

ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้

21

84

16

64

ใช้ไม่ได้

21

84

17

68

ใช้ไม่ได้

20

80

17

68

ใช้ไม่ได้
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ตารางที่ 4.33 สรุปคาแนะนาแก้ไขที่สาคัญสาหรับกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง)
กลยุทธ์หลัก/ กลยุทธ์รอง
1) พัฒนานักคิดเชิงประกอบการ

จา
นวน
4

1.1) เพิ่ ม ระดั บ การสนั บ สนุ น ของนโยบายของรั ฐ ในการก าหนด
จุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ

5

1.2) เพิ่มระดับการสนับสนุน ทางเศรษฐกิ จเพื่ อพั ฒ นาจุ ดมุ่ ง หมาย
หลักสูตรให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.3) เพิ่มระดับการสนับสนุนทางสังคมเพื่อพัฒนาจุดมุ่งหมายหลักสูตร
ให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.4) เพิ่ ม ระดั บ การใช้ ค วามก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี เ พื่ อ พั ฒ นา
จุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2) สร้า งนวั ตกรรมการเรีย นการสอนเพื่ อประยุ ก ต์ ทัก ษะอย่ า ง
สร้างสรรค์

5

2.1) เพิ่มระดับการสนับสนุนของทางเศรษฐกิจเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมา...
2.2) เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของสังคมสร้างนวัตกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์ให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะที่สั่ง
สมมาในการทาธุรกิจ
3) ยกระดับการวัดผลการดาเนินธุรกิจ

3.1) ผลักดันการสนับสนุนของนโยบายของรัฐในการวัดผลการดาเนิน
ธุรกิจเป็นส่วนหนึง่ ของการเรียนการสอนให้นักศึกษาประยุกต์ทกั ษะที่สั่ง
สมมาอย่างสร้างสรรค์
3.2) เพิ่มการสนับสนุนทางเศรษฐกิจในการวัดผลการดาเนินธุรกิจเป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมา
อย่างสร้างสรรค์
3.3) เพิ่มการมีส่วนร่วมของสังคมในการวัดผลการดาเนินธุรกิจเป็นส่วน
หนึ่งของการเรียนการสอนให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาอย่าง
สร้างสรรค์
3.4) ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการวัดผลการดาเนินธุรกิจเป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมา
อย่างสร้างสรรค์

4
3
3

9
4

3

4

ตัวอย่าง คาแนะนาแก้ไข
 ควรสะท้อนองค์ประกอบย่อยที่สาคัญ
 ควรแก้ไขเป็น เร่งพัฒนา...
 ควรปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย
เพื่อบริหารวิชาการหลักสูตรนี้ได้ดี
 ควรแก้ไขเป็น นักเรียนนักศึกษา
 เพิ่มคาว่า ...ของรัฐอย่างเป็นรูปธรรม
ควรแก้ไขเป็น ยกระดับการสนับสนุน
ใช้คาว่า เพิ่มงบประมาณ เพื่อความชัดเจน
ควรแก้ไขเป็น ยกระดับ… และจากภาคเอกชนและ
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการในท้องถิ่น
ควรแก้ไขเป็น ยกระดับการใช้ความก้าวหน้า
 ควรสะท้อนองค์ประกอบย่อยที่สาคัญ
 ควรแก้ไขเป็น สร้างสมรรถนะผู้ประกอบการ
 ต้อ งมี ก ระบวนการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาอย่ า งเป็ น
ระบบ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ควรแก้ไขเป็น ยกระดับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจแก่
นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ
ควรแก้ไขเป็ น ยกระดั บการมี ส่ วนร่ว ม และ …ให้
นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ
 ควรสะท้อนองค์ประกอบย่อยที่สาคัญ
 ควรเน้น Process มากกว่า Product
 ควรแก้ไขเป็น ประเมินผล
เพิ่มตอนท้าย ...และเป็นไปได้

4

4

4

แนะน าให้ พิ จ ารณาเรื่ อ ง การวั ด ด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม
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ตารางที่ 4.34 กลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง) แสดงกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รอง
กลยุทธ์หลัก 1) พัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะผู้ประกอบการ
1.1) เร่งผลักดันให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาเป็นนักคิด

เชิงประกอบการ

มีวิธีดาเนินการ 5 วิธี

กลยุทธ์รอง

กลยุทธ์รอง

1.2) ทบทวนการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ให้นักศึกษามีทักษะวิชาการ
พื้นฐาน
มีวิธีดาเนินการ 2 วิธี
1.3) ยกระดับการสนับ สนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีทักษะเชิง
ประกอบการ
มีวิธีดาเนินการ 5 วิธี
1.4) ทบทวนการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ให้นักศึกษามีความพร้อมใน
การเป็นผู้ประกอบการ
มีวิธีดาเนินการ 5 วิธี
กลยุทธ์หลัก 2) สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ทักษะการเป็นผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรค์
2.1) เร่งผลักดันการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อปูทักษะพื้นฐานให้นักศึกษา
มีวิธีดาเนินการ 3 วิธี
2.2) ทบทวนการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จาเป็น
ในการเป็นผู้ประกอบการ
มีวิธีดาเนินการ 2 วิธี
2.3) เร่งผลักดันให้มีสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรค์
มีวิธีดาเนินการ 7 วิธี
กลยุทธ์หลัก 3) ปรับเปลี่ยนการประเมินคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาด้วยผลการดาเนินธุรกิจ
กลยุทธ์
รอง

3.1) เร่ งผลักดันการปรั บเปลี่ย นการประเมินจุด มุ่งหมายหลักสูต รให้นักศึกษามี มีวิธีดาเนินการ 2 วิธี

คุณลักษณะผู้ประกอบการด้วยผลการดาเนินธุรกิจ
3.2) ยกระดับการปรับเปลี่ยนการประเมินการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษา มีวิธีดาเนินการ 4 วิธี
มีคุณลักษณะผู้ประกอบการด้วยผลการดาเนินธุรกิจ
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ตารางที่ 4.35 กลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง) แสดงวิธีดาเนินการ

วิธีดาเนินการ

วิธีดาเนินการ

วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์หลัก 1) พัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะผู้ประกอบการ
กลยุทธ์รอง 1.1) เร่งผลักดันให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.1.1) เร่งผลักดันการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มองเห็นโอกาสในการสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าต่อ
สังคม เป็นหลักสูตรวิทยาลัยอาชีวศึกษา
1.1.2) เร่งผลักดันการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะจัดการกับโอกาสใน
การสร้างคุณค่าต่อสังคม เป็นหลักสูตรวิทยาลัยอาชีวศึกษา
1.1.3) เร่งผลักดันการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้คิดสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม เป็น
หลักสูตรวิทยาลัยอาชีวศึกษา
1.1.4) เร่งผลักดันการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ต้องการพัฒนาทักษะที่จาเป็นในการสร้าง
นวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม เป็นหลักสูตรวิทยาลัยอาชีวศึกษา
1.1.5) เร่งผลักดันการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาได้ตระหนักว่าการเป็นผู้ประกอบการเป็นอาชีพ
เป็นหลักสูตรวิทยาลัยอาชีวศึกษา
กลยุทธ์รอง 1.2) ทบทวนการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีทักษะวิชาการพื้นฐาน
1.2.1) ทบทวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอื่นๆ ที่จาเป็นพื้นฐานในการประกอบการจริง และปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ
เหล่านั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างจริงจัง
1.2.2) ทบทวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์
เช่ น ภาษา การสื่ อ สาร ทั ก ษะดิ จิ ตั ล ภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ และวิ ช าอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น พื้ น ฐานในการ
ประกอบการจริง และปรับปรุงกิจกรรม/โครงการเหล่านั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างจริงจัง
กลยุทธ์รอง 1.3) ยกระดับการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีทักษะเชิงประกอบการ
1.3.1) ยกระดับการสนับสนุนของทุกภาคส่วน (เช่นนโยบายของรัฐ หุ้นส่วนเศรษฐกิจ ภาคสังคม) เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มี
จุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีทักษะพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์รวมถึงเข้าใจเรื่องความเสี่ยงกับผลตอบแทน เช่นการ
ออม ดอกเบี้ย อุปสงค์/อุปทาน
1.3.2) ยกระดับการสนับสนุนของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามี ทักษะพื้นฐานทางธุรกิจที่
มีผลต่อการตัดสินใจทาธุรกิจ เช่นการตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีทักษะและกลยุทธ์ที่จาเป็น
ในการสร้างและทาให้ธุรกิจเติบโต
1.3.3) ยกระดับการสนับสนุนของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายให้ นักศึกษาได้ลงมือเริ่มธุรกิจและทา
ธุรกิจในวิทยาลัย หลังจากประมาณการความเสี่ยงและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์มาอย่างดีแล้ว
1.3.4) ยกระดับการสนับสนุนของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายให้ นักศึกษาได้บริหารจัดการธุรกิจใน
วิทยาลัยอย่างถูกกฎหมาย มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.3.5) ยกระดับการสนับสนุนของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้รับการแนะแนวอาชีพว่า
โอกาสในการประกอบการนั้นมีอยู่ในทุกภาคอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงาน/องค์การไม่
แสวงหากาไร
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วิธีดาเนินการ

วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์รอง 1.4) ทบทวนการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
1.4.1) สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนการสนับสนุนของทุกภาคส่วนที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อ ให้ นัก ศึก ษามีความคิด (idea) สร้า งสิ่งที่มีคุณค่าจากโจทย์จ ริง /ปั ญ หาจริง ของสังคม/ชุมชน/สถาน
ประกอบการ และนักศึกษาสามารถประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของความคิดนั้นได้
1.4.2) สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนการสนับสนุนของทุกภาคส่วนที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายให้
นักศึกษาได้เขียนและนาเสนอแผนธุรกิจจากความคิดนั้น เพื่อให้ได้รับการอนุมัติจากหุ้นส่วน/ผู้ร่วมลงทุน เช่น
การมีส่วนร่วมของสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการจริงที่ประสบความสาเร็จเพื่อถ่ายทอดประเด็นสาคัญ ข้อ
ควรรู้ในการประเมินแผนธุรกิจ
1.4.3) สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนการสนับสนุนของทุกภาคส่วนที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายให้
นัก ศึก ษาระบุ แ ละหาทรัพ ยากรที่จ าเป็ นในการเริ่มธุรกิจ ได้ ทั้งด้า นทุน เครื่องจั ก ร/อุป กรณ์ วัตถุ ดิบ และ
บุคลากร เช่นการได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการจริงที่ประสบความสาเร็จในการเป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา
ให้กับนักศึกษา
1.4.4) สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนการสนับสนุนของทุกภาคส่วนที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายให้
นักศึกษาได้เริ่มและทาธุรกิจตามแผนธุรกิจที่ตนสนใจและต้องการลงทุนด้วยตนเองได้ในขอบเขตที่เหมาะสมใน
สภาพแวดล้อมที่วิทยาลัยจัดไว้ให้
1.4.5) สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนการสนับสนุนของทุกภาคส่วนที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายให้
นัก ศึก ษาได้ป ฏิบั ติงานในสถานประกอบการจริงทั้งที่เป็ นหน่ว ยงานของรัฐ องค์ก ารเอกชน องค์ก ารหรื อ
หน่วยงานที่ไม่แสวงหากาไร
กลยุทธ์หลัก 2) สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ทักษะการเป็นผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรค์
กลยุทธ์รอง 2.1) เร่งผลักดันการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อปูทักษะพื้นฐานให้นักศึกษา
2.1.1) เร่งผลักดันการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อ ให้นักศึกษามีทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็น
สาหรับการเป็นผู้ประกอบการ ให้มีวิธีการสอนที่หลากหลาย เป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และมีครู/อาจารย์
เป็นผู้เอื้ออานวยหรือโค้ช
2.1.2) เร่งผลักดันการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อ ให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจพื้นฐานของเศรษฐกิจ
ประเทศและระบบเศรษฐกิจตลาดเสรี ให้มีวิธีการสอนที่หลากหลาย เป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มีการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และมีครู/อาจารย์เป็นผู้เอื้ออานวยหรือโค้ช
2.1.3) เร่งผลักดันการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามองเห็นโอกาสสาหรับการประกอบการเป็น
อาชีพในเศรษฐกิจตลาดเสรี ให้มีวิธีการสอนที่หลากหลาย มีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และมีครู/อาจารย์
เป็นผู้เอื้ออานวยหรือโค้ช
กลยุทธ์รอง 2.2) ทบทวนการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรีย นการสอนเพื่อ ให้ นัก ศึก ษามีทัก ษะที่จ าเป็ นในการเป็ น
ผู้ประกอบการ
2.2.1) สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนการสนับสนุนของทุกภาคส่วนที่มีต่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะผู้ประกอบการเริ่มต้น ที่สอนกันได้ในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หรือเป็นส่วน
หนึ่งของรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ
2.2.2) สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนการสนับสนุนของทุกภาคส่วนที่มีต่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจปัญหาต่างๆ จากมุมมองของเจ้าของธุรกิจขนาดย่อม/ผู้ประกอบการ การเป็นนายจ้าง
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วิธีดาเนินการ

วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์รอง 2.3) เร่งผลักดันให้มีสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะการเป็นผู้ประกอบการอย่าง
สร้างสรรค์
2.3.1) เร่ ง ผลั ก ดั นให้ มี ก ารสร้ า งนวั ตกรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้เ รี ย นรู้ ส มรรถนะต่า งๆ ในการเป็ น
ผู้ประกอบการรวมถึงการเริ่มและดาเนินธุรกิจ
2.3.2) เร่งผลักดันให้มีการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อนักศึกษาได้ ประยุกต์ความรู้ ทักษะที่สั่งสมจากการศึกษา
และอบรมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
2.3.3) เร่งผลักดันให้มีการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อ นักศึกษาได้สร้างธุรกิจจากแผนซึ่งพัฒนาจากความคิดของ
ตนได้ เป็นธุรกิจที่ผลิตสินค้า/ บริการที่เป็นที่ต้องการของคนในชุมชน
2.3.4) เร่งผลักดันให้มีการพัฒนาครู/อาจารย์ผู้สอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่อ
การเป็นผู้ประกอบการ ในขณะที่เกิดประสบการณ์การทาธุรกิจ
2.3.5) เร่งผลักดันให้มีการจัดสรรทรัพยากรเข้าสู่ศูนย์บ่มเพาะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีความพร้อมในระดับต้นๆ หรือที่มี
ผลงานในการสร้างผู้ประกอบการในเชิงประจักษ์
2.3.6) เร่งผลักดันให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้/ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ เป็นแหล่งเรียนรู้/
ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน ในสถานประกอบการจริง เพื่อนักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน
2.3.7) เร่งผลักดันให้มีการพัฒนาตลาดกลางเพื่อสินค้า และบริการของนักศึกษาสู่ชุมชน ที่เป็นผลผลิตของนวัตกรรมการ
เรียนการสอน
กลยุทธ์หลัก 3) ปรับเปลี่ยนการประเมินคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาด้วยผลการดาเนินธุรกิจ
กลยุทธ์รอง 3.1) เร่งผลักดันการปรับเปลี่ยนการประเมินจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษามีคุณลักษณะผู้ประกอบการด้วยผลการ
ดาเนินธุรกิจ
3.1.1) เร่งผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนการประเมินผลลัพธ์ของหลักสูตรเชิงคุณภาพ ด้วยการวัดและประเมินความรู้ และ
ทักษะที่ได้ในกระบวนการพัฒนาความคิด การสร้างแผนธุรกิจจากความคิดได้ ที่เป็นแผนธุรกิจที่เป็นไปได้และมี
โอกาสสร้างผลกาไรได้อย่างแท้จริง
3.1.2) เร่งผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกาหนดเกณฑ์การประเมิน ผลลัพธ์ของหลักสูตร ในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณ ภาพ เช่ น จ านวนผู้จ บหลั ก สู ต รที่ มี ผ ลการเรี ย นเกิ น กว่ า เกณฑ์ จ านวนผู้ จ บหลั ก สูต รที่ น าแผนธุ ร กิ จ ไป
ประกอบการจริง หรือจานวนแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้จากสถาบันการเงิน
กลยุทธ์รอง 3.2) ยกระดับการปรับเปลี่ยนการประเมินการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะผู้ประกอบการด้วยผล
การดาเนินธุรกิจ
3.2.1) สร้างระบบการประเมินผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะ ผู้ประกอบการด้วย
ผลผลิตของการเรีย นการสอน และ/หรือ ผลการดาเนินธุรกิจ ให้ สอดคล้อ งกับนวัตกรรมการเรีย นการสอนที่
พัฒนาขึ้น
3.2.2) ก าหนดเกณฑ์ และตัว ชี้วัดการประเมินผลลัพ ธ์ของการจั ด การเรีย นการสอนเพื่อ ให้นัก ศึก ษามี คุณลัก ษณะ
ผู้ประกอบการด้วยผลการดาเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ พัฒนาขึ้น
3.2.3) กาหนดเป็นมาตรฐานการประเมินผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามี คุณลักษณะผู้ประกอบการ
ด้วยผลการดาเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับนวัตกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
3.2.4) จัดตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพของส่วนกลาง/ ต้นสังกัด เพื่อประเมินผลลัพธ์การเรียนการสอนอย่างเป็น
มาตรฐาน ควบคุม ติดตาม และปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
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4.6.2 การประชุมกลุ่ม
ผลการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะประกอบการของนักศึกษาฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง) จากการประชุมกลุ่ม พบว่า ผล
การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง) ผู้วิจัยนามาปรับปรุง
ตามประเด็นที่แนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาเป็นกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง) รายละเอียดดัง
ตารางที่ 4.36
ตารางที่ 4.36 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ การบริหารวิชาการของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง)
จากการประชุมกลุ่ม
กลยุทธ์หลัก/ กลยุทธ์รอง

ความเหมาะสม
จานวน
ร้อยละ

ความเป็นไปได้
จานวน
ร้อยละ

ผลลัพธ์

กลยุทธ์หลัก 1: พัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามี
คุณลักษณะผู้ประกอบการ
กลยุทธ์รอง 1.1 เร่งผลักดันให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
กลยุทธ์รอง 1.2 ทบทวนการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีทักษะวิชาการพื้นฐาน
กลยุทธ์รอง 1.3 ยกระดับการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้มี
จุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีทักษะเชิงประกอบการ
กลยุทธ์รอง 1.4 ทบทวนการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ

14

100

12

85

ใช้ได้

14

100

12

85

ใช้ได้

13

93

12

85

ใช้ได้

13

93

12

85

ใช้ได้

13

93

12

85

ใช้ได้

กลยุทธ์หลัก 2 สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรค์
กลยุทธ์รอง 2.1 เร่งผลักดันการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ปูทักษะพื้นฐานให้นักศึกษา
กลยุทธ์รอง 2.2 ทบทวนการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จาเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ
กลยุทธ์รอง 2.3 เร่งผลักดันให้มีสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะการเป็นผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรค์

14

100

12

85

ใช้ได้

14

100

12

85

ใช้ได้

14

100

12

85

ใช้ได้

14

100

12

85

ใช้ได้

กลยุทธ์หลัก 3 ปรับเปลี่ยนการประเมินคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษาด้วยผลการดาเนินธุรกิจ
กลยุทธ์รอง 3.1 เร่งผลักดันการปรับเปลี่ยนการประเมินจุดมุ่งหมาย
หลักสูตรให้นักศึกษามีคุณลักษณะผู้ประกอบการด้วยผลการดาเนิน
ธุรกิจ
กลยุทธ์รอง 3.2 ยกระดับการปรับเปลี่ยนการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะผู้ประกอบการด้วยผลการ
ดาเนินธุรกิจ

13

93

12

85

ใช้ได้

14

100

12

85

ใช้ได้

13

93

12

85

ใช้ได้
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ตารางที่ 4.37 สรุปคาแนะนาแก้ไขที่สาคัญสาหรับกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง)
กลยุทธ์หลัก/ กลยุทธ์รอง

จานวน

1) พัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามี
คุณลักษณะผู้ประกอบการ

3

ตัวอย่าง คาแนะนาแก้ไข
 เพิ่ม กลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหาร
หลักสูตร
 ให้ผู้ประกอบการร่วมเขียนหลักสูตร

1.1) เร่งผลักดันให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.2) ทบทวนการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีทักษะวิชาการ
พื้นฐาน
1.3) ยกระดับการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้มี
จุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีทักษะเชิงประกอบการ
1.4) ทบทวนการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการ
เป็นผู้ประกอบการ
2) สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรค์
2.1) เร่งผลักดันการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน
เพื่อปูทักษะพื้นฐานให้นักศึกษา
2.2) ทบทวนการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียน
การสอนเพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จาเป็นในการ
เป็นผู้ประกอบการ
2.3) เร่งผลักดันให้มีสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรค์
3) ปรับเปลี่ยนการประเมินคุณลักษณะผู้ประกอบการ
ของนักศึกษาด้วยผลการดาเนินธุรกิจ
3.1) เร่งผลักดันการปรับเปลี่ยนการประเมิน
จุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษามีคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการด้วยผลการดาเนินธุรกิจ
3.2) ยกระดับการปรับเปลี่ยนการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการด้วยผลการดาเนินธุรกิจ

1
4

1
1

1
2
2

ควรเน้นให้นักศึกษามีเจตคติที่เป็นบวกต่ออาชีพ
การประกอบการ
ควรมีองค์ความรู้เสริมของผู้ประกอบการจริง
เพิ่มจากความรู้พื้นฐาน
ควรมีบทเรียนของผู้ประกอบการจริง ทั้งที่
สาเร็จและที่ล้มเหลว บรรจุในหลักสูตร
ควรเป็นการอาศัยเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา
กับภาคเอกชน เพื่อให้ประยุกต์ทักษะ
ควรเพิ่ม ทักษะของผู้ประกอบการ และให้
ผู้ประกอบการร่วมเป็นผู้สอน
ควรเพิ่มบทเรียนจากประสบการณ์ของ
ผู้ประกอบการจริงด้วย
ให้มีการเรียนจากบทเรียนของผู้ประกอบการ
จริง ทั้งสาเร็จและล้มเหลว

4

ให้สถานศึกษาสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชน
เพื่อให้มีสถานฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง

8

ควรวัดที่ผลผลิต ควรแก้ไขเป็น เปลี่ยนการ
ประเมิน...และให้มีความสาคัญลาดับแรก
ควรวัดที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมว่า
นักศึกษามีคุณลักษณะผู้ประกอบการทั้ง 4 ข้อ
ควรแก้ไขเป็น เร่งผลักดันการเปลี่ยน...
ควรประเมินทั้งพัฒนาการด้านทักษะ และผล
การดาเนินธุรกิจจากธุรกิจจาลองด้วย
ควรแก้ไขเป็น ยกระดับการเปลี่ยน...

3

3
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จากตารางที่ 4.38 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การ
บริหารวิชาการตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ฉบับที่ 2 จากการ
ประชุมกลุ่มมีค่ามากกว่าร้อยละ 80 จึงเป็นที่ยอมรับได้ สามารถนาไปปรับปรุงอีกเล็กน้อยตาม
คาแนะนาแก้ไขของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาเป็นกลยุทธ์ ฉบับสมบูรณ์

แผนภาพที่ 4.28 A2D Strategies: กลยุทธ์พัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
จากแผนภาพที่ 4.28 กลยุทธ์หลักทั้ง 3 กลยุทธ์ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์สภาพการบริหาร
วิชาการ การจัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น กาหนดกลยุทธ์ ประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของ กลยุทธ์ (ฉบับร่าง) เป็นรายบุคคลและโดยการประชุมกลุ่ม ทาให้ได้มาซึ่งกล
ยุทธ์ ฉบั บสมบูร ณ์ จั ดแสดงด้ว ยขนาดของพื้นที่วงกลมที่ต่างกันตามล าดับความสาคัญของความ
ต้องการจาเป็นของกลยุทธ์นั้น ด้านการประเมินผลมีความสาคัญของความต้องการจาเป็นอยู่ลาดับ
แรกจึงมีพื้นที่วงกลมขนาดใหญ่ที่สุด กลยุทธ์ ฉบับสมบูรณ์นี้มีชื่อชุดกลยุทธ์ว่า “A2D Strategies: กล
ยุทธ์พัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา” ซึ่งจะแบ่งอธิบายเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. กลยุทธ์
ในภาพรวมสาหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่ง และ 2. กลยุทธ์สาหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจาแนก
ตามประเภทวิชา ดังต่อไปนี้
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4.7 กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารวิ ชาการของวิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ กษาตามแนวคิด การพัฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา ฉบับสมบูรณ์
4.7.1 กลยุ ทธ์การบริ ห ารวิชาการของวิทยาลั ยอาชีว ศึกษาตามแนวคิดการพัฒ นาคุณลั กษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา ฉบับสมบูรณ์ และแนวทางการปฏิบัติ
ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ตามหลักเกณฑ์ของการพิจารณากลยุทธ์ที่
ดี (รังสรรค์ มณีเล็ก, 2549) ของกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง) จากการประชุมกลุ่ม พบว่า กลยุทธ์
ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง) มีความเหมาะสมและเป็นไปได้มากกว่าร้อยละ 80 มีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาเป็น
กลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการ
ของนักศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก 9 กลยุทธ์รอง และ 33 วิธีดาเนินการ
ตารางที่ 4.38 กลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ฉบับสมบูรณ์
กลยุทธ์รอง

กลยุทธ์หลัก A1 เร่งเปลี่ยนรูปแบบการประเมินคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
A.1) เร่ ง ผลั ก ดั น การจั ด ท ารู ป แบบการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการนั ก ศึ ก ษาตาม มีวิธีดาเนินการ 3 วิธี
จุดมุ่งหมายหลักสูตร
A.2) ทบทวนการประเมิ น ผลลั พ ธ์ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ลั ก ษณะ มีวิธีดาเนินการ 3 วิธี
ผู้ประกอบการ

กลยุทธ์รอง

กลยุทธ์รอง

กลยุทธ์หลัก D1) สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
D1.1) เร่งผลักดันการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีทักษะพื้นฐาน
D1.2) ทบทวนการส่งเสริมผู้ประกอบการร่วมเพิ่มพูนทักษะที่จาเป็นในการเป็นผู้ประกอบการให้
นักศึกษา
D1.3) เร่งขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรค์
กลยุทธ์หลัก D2) พัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
D2.1) เร่งผลักดันนโยบายของรัฐสนับ สนุนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ นักศึกษาเป็นนักคิดเชิง
ประกอบการ
D2.2) ยกระดับการใช้เทคโนโลยีในหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษามีทักษะวิชาการพื้นฐาน
D2.3) เร่งผลักดันการสนับสนุนของผู้ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษามีทักษะเชิง
ประกอบการ
D2.4) ทบทวนรูปแบบการส่งเสริมหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (เช่น สถาบันการเงิน) ร่วมพัฒนาหลักสูตรให้
นักศึกษามีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ

มีวิธีดาเนินการ 3 วิธี
มีวิธีดาเนินการ 4 วิธี
มีวิธีดาเนินการ 3 วิธี

มีวิธีดาเนินการ 5 วิธี
มีวิธีดาเนินการ 3 วิธี
มีวิธีดาเนินการ 3 วิธี
มีวิธีดาเนินการ 5 วิธี
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ตารางที่ 4.39 กลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา ฉบับสมบูรณ์ และวิธีดาเนินการ

วิธีดาเนินการ

วิธีดาเนินการ

วิธีดาเนินการ

วิธีดาเนินการ

วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์หลัก A) เร่งเปลี่ยนรูปแบบเพื่อประเมินคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
กลยุทธ์รอง A.1) เร่งผลักดันการจัดทารูปแบบการประเมินคุณลักษณะผู้ประกอบการนักศึกษาตามจุดมุ่งหมายหลักสูตร
A.1.1) เร่งผลักดันให้นโยบายรัฐกาหนดรูปแบบการประเมินด้านคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาด้วยผลผลิตจากแผน
ธุรกิจที่เป็นรูปธรรมในเชิงปริมาณ
A.1.2) เร่งผลักดันให้มีการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาด้านคุณลักษณะผู้ประกอบการที่
เหมาะสมกับระดับการศึกษาในเชิงปริมาณ
A.1.3) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลผลิตของหลักสูตรเชิงคุณภาพ ตามสมรรถนะวิชาชีพ ของนักศึกษาด้าน
คุณลักษณะผู้ประกอบการที่คาดหวัง
กลยุทธ์รอง A.2) ทบทวนการประเมินผลลัพธ์การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะผู้ประกอบการ
A.2.1) เร่งระดมสมองเพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินผลนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
A.2.2) เร่งนาเสนอรูปแบบการประเมินผลนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีตัวชี้วัดและเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
A.2.3) เร่งกาหนดให้มีเป้าหมายของสมรรถนะวิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการในรูปแบบการประเมินผลนวัตกรรมการเรียนการ
สอน
กลยุทธ์หลัก D1) สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
กลยุทธ์รอง D1.1) เร่งผลักดันการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีทักษะพื้นฐาน
D1.1.1) เร่งผลักดัน นโยบายของรั ฐกาหนดให้การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็ น
ผู้ประกอบการ
D1.1.2) ออกแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความเข้าใจพื้นฐานเศรษฐกิจประเทศและระบบเศรษฐกิจตลาดเสรีของนักศึกษา
D1.1.3) ส่งเสริมให้ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายในรายวิชา เช่น การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ครูเป็นผู้เอื้ออานวยหรือโค้ช
ผู้ประกอบการร่วมเป็นวิทยากร/พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ หรือ การเยี่ยมชมสถานประกอบการ
กลยุทธ์รอง D1.2) ทบทวนการส่งเสริมผู้ประกอบการเพิ่มพูนทักษะที่จาเป็นในการเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษา
D1.2.1) ทบทวนความร่วมมือของผู้ประกอบการเพื่อการสอนให้นักศึกษามีทักษะด้านบัญชี การเงิน และภาษีจากมุมมองของ
เจ้าของ
D1.2.2) พัฒนาบทเรียนและวิธีการเรียนการสอนโดยใช้ประสบการณ์ของผู้ประกอบการจริงที่ประสบความสาเร็จ (Citing good
practices) เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจปัญหาต่าง ๆ ของนายจ้าง
D1.2.3) ปรับรูปแบบ และวิธีการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะผู้ประกอบการ ในรายวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ หรือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ
D1.2.4) ส่งเสริมการให้ผู้ประกอบการเป็นวิทยากรร่วม หรือเป็นผู้สอนเพื่อให้ นักศึกษาเข้าใจปัญหาต่าง ๆ จากมุมมองของ
เจ้าของธุรกิจขนาดย่อม/ผู้ประกอบการ การเป็นนายจ้าง
กลยุทธ์รอง D1.3) เร่งขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการอย่าง
สร้างสรรค์
D1.3.1) เร่งขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการในชุมชน หรือระดับชาติสร้างวิธีใหม่ของการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ ลงมือ
ปฏิบัติเพื่อเรียนรู้สมรรถนะต่าง ๆ ในการเริ่มและทาธุรกิจ
D1.3.2) สนับสนุนการใช้สถานการณ์จริงของผู้ประกอบการในชุมชนเป็นโจทย์/ปัญหาเพื่อนักศึกษาสร้างธุรกิจจาลองในวิทยาลัย
D1.3.3) จัดรูปแบบผู้ประกอบการในชุมชนหรือระดับชาติเพื่อเป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการสร้างนวัตกรรม ด้าน
การต่อยอดธุรกิจเพื่อการแข่งขัน สาหรับนักศึกษาได้ลงมือสร้างธุรกิจจากแผนธุรกิจซึ่งพัฒนาจากความคิดของตนและ
เป็นธุรกิจที่ผลิตสินค้า/บริการที่เป็นที่ต้องการของคนในชุมชน

187
ตารางที่ 4.39 กลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา ฉบับสมบูรณ์ และวิธีดาเนินการ (ต่อ)

วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์หลัก D2) พัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
กลยุทธ์รอง D2.1) เร่งผลักดันนโยบายของรัฐสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
D2.1.1) เร่งผลักดันนโยบายของรัฐกาหนดให้คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาเป็นจุดมุ่งหมายพื้นฐานของหลักสูตรและเป็นภารกิจใน
การพัฒนาครูผู้สอน
D2.1.2) เร่งผลักดันนโยบายของรัฐพัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษามองเห็นโอกาสและมุ่งมั่นในการจัดการกับโอกาสนั้นเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่า
ต่อสังคม
D1.1.3) เร่งผลัก ดัน นโยบายของรั ฐในการส่งเสริม หุ้นส่วนเศรษฐกิจ (เช่น สถาบันการเงิน) ด้วยแรงจูงใจด้ านภาษีเ พื่อมีส่วนร่วมพัฒนา
หลักสูตรให้นักศึกษาคิดสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าต่อสังคม
D1.1.4) เร่งผลักดันนโยบายของรัฐขยายเครือข่ายผู้ประกอบการจากระดับประเทศเป็นนานาประเทศเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างหลักสูตร
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและสร้างทักษะที่จาเป็นต่อการสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าต่อสังคม
D1.1.5) เพิ่มผลักดันนโยบายของรัฐส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาตระหนักว่าการประกอบการเป็นอาชีพ

วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์รอง D2.2) ยกระดับการใช้เทคโนโลยีในหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษามีทักษะวิชาการพื้นฐาน
D2.2.1) ระดมทรัพยากรการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษามีทักษะทางวิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้านศิลป
ศาสตร์ที่สาคัญต่อการสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าต่อสังคม/นวัตกรรม
D2.2.2) สร้างแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการออนไลน์ (On-line academic network) รวบรวมความรู้ กรณีศึกษาทั้งจากต่างประเทศ ในประเทศ
และจากท้องถิ่น (เช่น บทเรียนแห่งความสาเร็จและล้มเหลวและทั้งผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ) ที่
ง่ายต่อการเข้าถึง (Easy access) และเปิดกว้างสาหรับแอพพลิเคชั่นใหม่ (Open source)
D2.2.3) สอศ. เพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเชื่อมต่อให้ก้าวหน้าและรวดเร็ว (Transportation network) เพื่อให้การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ทางวิชาการออนไลน์ สาหรับนักศึกษา ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ และครูของแต่ละวิทยาลัยอาชีวศึกษา

วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์รอง D2.3) เร่งผลักดันการสนับสนุนของผู้ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษามีทักษะเชิงประกอบการ
D2.3.1) เร่งผลักดัน การสนับสนุน ของผู้ประกอบการให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษามีทักษะพื้นฐานทางธุรกิจ เช่น ถอด
ประสบการณ์ที่สาเร็จและล้มเหลวในการทาธุรกิจเป็นบทเรียน รวมถึงแบ่งปันกลยุทธ์ในการสร้างและดาเนินธุรกิจให้เติบโต
D2.3.2) เร่งขยายเครือข่ายผู้ประกอบการ ผ่านสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติใน
สถานประกอบการจริง ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน และองค์การไม่แสวงหากาไรในทุกภาคอุตสาหกรรม
D2.3.3) ส่งเสริมให้เครือข่ายผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการบริหารจัดการธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย มีจริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

วิธีดาเนินการ

กลยุท ธ์รอง D2.4) ทบทวนรูปแบบการส่ งเสริมหุ้ นส่วนเศรษฐกิ จ (เช่น สถาบันการเงิน) ร่ว มพัฒนาหลั กสูต รให้ นักศึ กษามี ความพร้ อมในการเป็ น
ผู้ประกอบการ
D2.4.1) เร่งทบทวนและลดข้อจากัดของนโยบายของรัฐที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติธุรกิจจาลองในวิทยาลัย
D2.4.2) ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการจัดตั้งกลุ่มทางาน (Working group) ให้หุ้นส่วนเศรษฐกิจมีส่วนร่วมมากขึ้นในการแปลงแผนธุรกิจสู่การ
ทาธุรกิจจริงตามความสนใจของนักศึกษา เช่น การจัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อนักศึกษาทาธุรกิจ/เป็นผู้ประกอบการใหม่
D2.4.3) กาหนดกรอบการทางานร่วมกันของหุ้นส่วนเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีต้นทุนธุรกิจที่ต่ากว่าอัตราของตลาด
D2.4.4) ทบทวนสิทธิประโยชน์สาหรับหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่พึงจัดให้ได้เพื่อดึงดูดให้มีการสนับสนุนวิทยาลัย (เช่น พื้นที่จัดวางตู้เอทีเอ็ม)
D2.4.5) ทบทวนบทบาทของหุ้นส่วนเศรษฐกิจให้มีส่วนร่วมมากขึ้นในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อนักศึกษาได้เรียนรู้เรื่อ งบัญชี การเงิน และภาษี
ในทางปฏิบัติ
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กลยุ ทธ์ในภาพรวมชื่อชุดกลยุทธ์ว่า “A2D Strategies: กลยุทธ์พัฒ นาคุณลั กษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา” สาหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่ง ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก 9 กล
ยุทธ์รอง และ 33 วิธีดาเนินการ ดังนี้
กลยุทธ์หลัก A เร่งเปลี่ยนรูปแบบเพื่อประเมินคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
(Accelerating to modify the existing evaluation model for entrepreneurial
characteristics development of students)
กลยุทธ์หลักนี้สาหรับครูผู้สอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หรือวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งเปลี่ยน
รูปแบบการประเมินจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษามีคุณลักษณะผู้ประกอบการ ใช้วิธีการเรียนการ
สอนใหม่ ๆ และหลากหลาย เพื่อส่งเสริม ให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะที่สั่งสมมาในการ
เรีย นระยะก่อนหน้าเพื่อทาธุร กิจ ในบริบทจาลองและในสถานศึกษา มีการฝึ กฝนทักษะอย่างเป็น
กระบวนการเพื่อแปลงความคิดเป็นแผนธุรกิจ และแปลงสู่การกระทาเป็นผลผลิตได้
กลยุทธ์รองมี 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 1. เร่งผลักดันการจัดทารูปแบบการประเมินจุดมุ่งหมาย
หลักสูตรให้นั กศึกษามี คุณลั กษณะผู้ ประกอบการ โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ ประกอบการที่รับ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน หรือผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ร่วมกันในการกาหนด
ตั ว ชี้ วั ด และเป้ า หมายการประเมิ น ผลเชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณ ในด้ า นสมรรถนะวิ ช าชี พ
ผู้ประกอบการที่ควรมีในนั กศึกษาใช้มาตรฐานการทางานของสถานประกอบการเป็นตัวชี้วัด และ
เป้าหมาย 2. ทบทวนการประเมินผลลัพธ์การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการ ระดมสมองผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการทาธุรกิจจาลองในวิทยาลัยของ
นักศึกษาเพื่อประเมินนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการกาหนดตัวชี้วัด
เป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการดาเนินกลยุทธ์รองข้อนี้ควรพิจารณาการพัฒนาครู และ
มาตรการส่งเสริมการใช้วิธีการสอนใหม่และหลากหลายของครูควบคู่กัน
กลยุทธ์หลัก D1 สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการ
ของนักศึกษา (Developing the instruction innovation for entrepreneurial characteristics
development of students)
กลยุทธ์หลักนี้สาหรับครูผู้สอนวิชาการเป็ นผู้ประกอบการ หรือวิชาที่เกี่ยวข้องพัฒนาวิธีการ
เรียนการสอนใหม่ ๆ ที่เฉพาะเจาะจงให้นักศึกษามีคุณลักษณะผู้ประกอบการ มีทัศนคติที่ดีต่อการเป็น
ผู้ประกอบการและต้องการเป็นผู้ประกอบการเมื่อสาเร็จการศึกษา เช่น การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
จากสถานการณ์จริงให้นักศึกษาได้ มีความคิด แปลงความคิดเป็นแผนธุรกิจ ประเมินความเป็นไปได้
ของแผนนั้น นาเสนอแผนต่อผู้ที่สนใจร่วมลงทุน และลงมือทาธุรกิจตามแผนนั้นในขอบเขตที่วิทยาลัย
กาหนดให้ มีผู้ประกอบการในชุมชนเป็นวิทยากร เป็นพี่เลี้ยง/ ที่ปรึกษา รวมถึงการจัดให้มีการทัศน
ศึกษา ซึ่งครูควรพิจารณาการขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการ การเชิญชวนให้สถานประกอบ
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การณ์เข้ามาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีคุณลักษณะผู้ประกอบการ และให้
ผู้ประกอบการได้มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น
กลยุทธ์รองมี 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1. การเร่งผลักดันให้นโยบายของรัฐกาหนดรูปแบบการเรียน
การสอนที่เฉพาะเจาะจงให้นักศึกษามีทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็นต่อการประกอบการ มีจานวน
หน่วยกิต และกิจกรรมสร้างประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยมีผู้ประกอบการเป็นผู้ร่วมในการสอน 2.
ทบทวนการส่งเสริมสนับสนุนของผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จให้เป็น มีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจปัญหาจากมุมมองของนายจ้าง 3. เร่งขยายความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการออกแบบรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสมกั บ การพั ฒ นาให้ นั ก ศึ ก ษามี
คุณลั กษณะผู้ ป ระกอบการ รวมถึงการสนับสนุนของภาคเอกชนในการทาธุรกิ จของนัก ศึกษาใ น
วิทยาลัยและในสถานประกอบการ
กลยุทธ์หลัก D2 พัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษา (Developing the particular curriculum for having objectives toward
entrepreneurial characteristics development of students)
กลยุ ทธ์นี้ ให้ความสาคัญกับ การบริห ารในเชิงรุกที่ส่งเสริมบทบาทของผู้บริหารวิทยาลั ย
อาชีวศึกษา ครู และผู้ประกอบการในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะผู้ประกอบการที่แสดงออก
ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า นักศึกษามองเห็นโอกาสสามารถจัดการกับโอกาสเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าต่อ
สังคม มุ่งมั่นตั้งใจที่จ ะพัฒนาทักษะที่จาเป็นในการแปลงโอกาสให้ เป็นนวัตกรรมหรือเป็นสิ นค้า/
บริการสู่สังคม อีกทั้งตระหนักว่าการประกอบการนั้นเป็นอาชีพ ช่วยให้ตนมีรายได้ สร้างงาน และ
สร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงให้กับประเทศ
กลยุทธ์รองมี 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1. เร่งผลักดันนโยบายของรัฐสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการผู้กาหนดนโยบายควรส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้ มี
จุดมุ่งหมายให้พัฒนานักศึกษาเพื่อเป็นนักคิดเชิงประกอบการ เป็นผู้ที่มองเห็นโอกาสและมุ่งมั่นที่จะ
จัดการกับโอกาสนั้นให้เป็นสิ่งที่ มีคุณค่าต่อสังคม รู้ว่าจะต้องมีทักษะที่จาเป็นอะไรบ้างและมีความ
ต้องการพัฒนาทักษะให้เกิดขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายในการทาธุรกิจที่สนใจนั้นได้ อีกทั้งตระหนักดีว่า
การประกอบการเป็นอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 2. ยกระดับการใช้เทคโนโลยี
ในหลักสูตรเพือ่ ให้นักศึกษามีทักษะวิชาการพื้นฐาน ผู้กาหนดนโยบายควรทบทวนการพัฒนาหลักสูตร
ให้นักศึกษามีทักษะวิชาการพื้นฐาน เป็นวิชาการพื้นฐานที่จาเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
โดยให้ ผู้ประกอบการเข้ามามีส่ว นร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เร่งระดมทรัพยากรทางการศึกษาที่
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเฉพาะนี้ ใช้เทคโนโลยี อีกทั้งควรพิจารณาถึงการ
พัฒนาบทเรียนจากประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการทั้งบทเรียนที่ประสบความสาเร็จและล้มเหลว
3. เร่ งผลั กดัน การสนั บ สนุ น ของผู้ ประกอบการในการพัฒ นาหลั กสู ตรให้ นักศึกษามีทักษะเชิ ง
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ประกอบการ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเร่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การสร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ ภาคเอกชน มี
ผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จมาเป็นหุ้นส่วน เพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
ให้มีโครงสร้างการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติที่เหมาะสม ให้นักศึกษามีทักษะพื้นฐานทางธุรกิจ เรียนรู้
บทเรี ย นจากประสบการณ์ จ ริ ง ของผู้ ป ระกอบการที่ ป ระสบความส าเร็ จ และล้ ม เหลว อี ก ทั้ ง ให้
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลั กสูตรให้ นักศึกษาได้ทาธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 4. ทบทวนรูปแบบการส่งเสริมหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (เช่น
สถาบันการเงิ น ) ร่วมพัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษามีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ ทบทวน
รูปแบบการส่งเสริมของสถาบันการเงินและธนาคารในการทาธุรกิจจาลองของนักศึกษาในวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
เงื่อนไขในการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ได้แก่ ครูควรเร่งปรั บวิธีการเรียนการสอนด้วยการใช้วิธี
ใหม่ ๆ และใช้วิธีที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ให้ผู้เรียนมีการลงมือปฏิบัติ และมี
ประสบการณ์ตรงในการประกอบการ การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน ให้โอกาสผู้เรียนเป็นผู้นาการ
เรี ย นรู้ เพื่อจั ดทารู ป แบบการประเมินที่เหมาะสมในการประเมินคุณลั กษณะผู้ ประกอบการของ
นักศึกษาทั้ง 4 ประการ และประเมินผลผลิตที่ได้จากการประยุกต์ความรู้ ทักษะของนักศึกษาเป็น
แผนธุรกิจ และผลลัพธ์ในระยะยาวสาหรับนักศึกษาที่ได้เริ่มและทาธุรกิจได้จริงหลังจบการศึกษา
บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์

แผนภาพที่ 4.29 บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์
แผนภาพที่ 4.29 แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ประกอบด้วย 5 ส่วน
ได้แก่ นักศึกษามีบทบาทเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ ครูเป็นผู้พัฒนานักศึกษา ผู้ บริหารเป็นผู้สรร
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สร้างบริบทของสถานศึกษาให้เอื้ออานวยต่อการบริหารวิชาการ ผู้ประกอบการเป็นผู้ร่วมหุ้นทางธุรกิจ
หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ (ธุรกิจจาลองของนักศึกษา) และ สอศ. เป็นผู้เอื้ออานวยให้กลยุทธ์ชุดนี้ดาเนิน
ไปได้ในทุกวิทยาลัยอย่างราบรื่นด้วยการสนับสนุนด้านทรัพยากรทางการศึกษาที่จาเป็น และกาหนดน
โยบานที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนที่สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นักศึกษา มีบทบาทเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ ควรเป็นผู้ที่สนใจใฝ่หาความรู้ มุ่งมั่นตั้งใจที่
จะพัฒนาทักษะเชิงประกอบการของตนเอง หมั่นฝึกฝนและไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะพบกับความล้มเหลว
เชื่อมั่นในตนเองว่าความพยายามเท่านั้นที่จะนาพาตนเองไปสู่ความสาเร็จ และไม่ใช่โชคชะตา เชื่อฟัง
คาแนะน าของครู ในการทางานโครงการตามแผน หากเกิด ข้อผิดพลาดขึ้นควรเข้าพบครูที่ปรึกษา
โครงการเพื่อค้นหาคาตอบที่ถูกต้อง ในขณะเดียวกันไม่ละทิ้งโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนใน
กลุ่ม/ทีม พัฒนาทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทักษะทางสังคม เพราะการขยายเครือข่ายบุคคลเป็น
สิ่งทีจ่ าเป็นสาหรับผู้ประกอบการ
ครู มีบทบาทเป็นผู้พัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ จะต้องเปลี่ยนวิธีการสอน
เป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ จัดกิจกรรมเพื่ อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ ได้ประสบการณ์ตรง ให้
โอกาสนักเรียนเป็นผู้นาการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยครูทาหน้าที่เป็น ผู้สอนงาน (โค้ช)
เป็นผู้แนะนา ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการแปลงความคิดสู่การกระทาอย่างเป็นลาดับขั้น ตั้งคาถาม
เพื่อให้นักศึกษาหาคาตอบด้วยตนเอง ช่วยแนะนา แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาคาตอบ ช่วยแนะนา
วิธีการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมสาหรับการแปลงแผนธุรกิจสู่ธุรกิจจริง ครูมีบทบาทสาคัญในการ
แนะนาผู้เรียน ให้คาปรึกษา ให้กาลังใจเมื่อผู้เรียนประสบความล้มเหลวหรือเกิดข้อผิดพลาดขึ้น สร้าง
แรงบันดาลใจ ให้ผู้เรียนกาหนดเป้าหมายของตนที่ชัดเจน อีกทั้ง ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ของตนให้
เป็นประโยชน์ในการแนะแนวทางให้ผู้เรียนหาคาตอบได้ด้วยตัวเอง ครูเป็นผู้ร่วมลงทุน หมายถึง ผู้
พิจารณาความน่าสนใจและความเป็นไปได้ของแผนเพื่อการลงทุน ครูมีส่วนสาคัญดังนั้นครู จึงต้อง
พัฒนาตนเองให้มีทักษะและประสบการณ์ตรงในการประกอบการ ครูต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ตนเอง
จะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ ต้องเป็นคนใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ มีทักษะในการบริหาร
จั ด การโครงการ บริ ห ารทรั พ ยากรทั้ ง หมดที่ มี อ ยู่ ใ นโครงการเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมา ยอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา มีบทบาทเป็นผู้สรรสร้างบริบทของสถานศึกษาให้เอื้ออานวย
ต่อการบริหารวิชาการเชิงรุกในการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา เป็นผู้ที่บริหาร
ทรัพยากรต่าง ๆ ในการที่จะทาให้บรรลุจุดมุ่งหมาย หลักการ และวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียน
การสอน และน าพากลยุ ทธ์ นี้ ไปสู่ ความส าเร็จ พร้อมกาหนดกลยุทธ์ในการบริห ารด้านอื่น ๆ ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์นี้ เช่น กลยุทธ์การบริหารงบประมาณ กลยุทธ์การบริหารบุคลากร ในการบริหาร
บุคลากรผู้บริหารควรคานึงถึงการพัฒนาครูอย่างเร่งด่วน ส่งเสริมให้ครูมีทัศนคติเชิงบวก ให้มีความคิด
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ริ เ ริ่ ม และสร้ า งสรรค์ ด้ ว ยการอบรม และให้ ค รู ไ ด้ มี ป ระสบการณ์ ก ารประกอบการจริ ง ในสถาน
ประกอบการ ให้ครูมีทักษะเพิ่มขึ้น และสามารถสวมบทบาทได้มากขึ้นดังที่ Zhao (2012) กล่าวว่า
ผู้สอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการควรมี บทบาทเป็น 1. นักลงทุนที่ช่วยประเมิน ความน่าสนใจของ
โครงงานที่นักศึกษาพัฒนาจากแผนธุรกิจ และมีความเป็นไปได้ 2. ที่ปรึกษาธุรกิจที่ให้คาแนะนา และ
ช่วยระบุทรัพยากรต่างๆ ในการทาโครงงาน 3. ผู้ให้กาลังใจ ผู้ที่คอยให้กาลังใจในยามท้อแท้ ผิดหวัง
จากความล้มเหลว 4. ผู้ให้ความเห็นเชิงลึกในการประชุมกลุ่มย่อย ให้ความเห็นย้อนกลับต่อโครงงาน
ของนักศึกษา และคาวิพากษ์วิจารณ์ต่อต้นแบบของสินค้า และ 5. หุ้นส่วนที่คอยสอน คอยส่งเสริม
การพัฒนาทักษะ และความชานาญการเพิ่มเติมให้กับนักศึกษา
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาต้องปรับโครงสร้างของการบริหารวิชาการโดยรวมเอาศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการของวิทยาลัย เข้ามาอยู่ในโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาด้านวิชาการ เพื่อให้
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ ได้รับทราบภารกิจของสถานศึกษาและนาไปปฏิบัติได้โดยตรง และเมื่อต้อง
รายงานผลการปฏิบัติงานหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะที่ได้รายงานผลโดยตรงต่อผู้อานวยการ ควรกาหนดให้
เป้าหมายของศูนย์บ่มเพาะเป็นเป้าหมายของการบริหารงานสถานศึกษาด้วยโดยเฉพาะผลลัพธ์ใน
ระยะยาว เช่น การติดตามผลงานของนักศึกษาหลังจากทาแผนธุรกิจ หรือการติดตามผลลัพธ์ ที่เป็น
จานวนนักศึกษาสาเร็จจากศูนย์บ่มเพราะออกไปและเป็นผู้ประกอบการจริงได้ในชุมชน รวมถึงการ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจริง สถานประกอบการในชุมชน และสถาบันการเงิน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ ในด้านการพัฒนาเนื้อหา การฝึกอบรม วิธีการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง และการประเมินแผนธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมการจาลองธุรกิจ
ประกอบการในสถานศึกษา
ผู้ประกอบการในชุมชน มีบทบาทเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ ควรมีช่องทางเข้าถึงการศึกษา เพื่อ
กระชับ ความสั มพัน ธ์ สนั บ สนุ น ให้ การช่ว ยเหลื อนักศึกษาได้มีโ อกาสฝึ กปฏิบั ติ การประกอบการ
รวมถึงผู้ประกอบการที่เป็น SME ขนาดเล็ก ร้านอาหาร ร้านขายของ ธุรกิจผลิตเพื่อจาหน่าย หรือ
ธุรกิจผลิตเพื่อส่งขายเป็น จานวนมาก หรือผู้ประกอบการที่เป็นผู้จัดเตรียมวัตถุดิบหรือจัดหาวัตถุดิบ
เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผั สกับการประกอบการจริง รับทราบถึงปัญหาที่ผู้ ประกอบการต้อง
เผชิญ เรียนรู้แนวทางในการแก้ปัญหานั้นจากผู้ประกอบการจริง หรือผู้ประกอบการอาจให้ความ
ช่วยเหลือในการเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย หรือ พี่เลี้ยงในกระบวนการหนึ่ง กระบวนการใดของขั้นตอน
ทั้งหมดในการสร้างธุรกิจใหม่ของนักศึกษา
สคศ. เอื้ออานวยให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์ดาเนินไปได้ภายใต้บริบทที่สถานศึกษาเป็นผู้จัดสรร
ทรัพยากรที่จ าเป็น อันน าไปสู่ การพัฒ นาครู ครูที่ปรึกษาวิชาโครงการ หั วหน้าศูนย์บ่มเพาะ และ
ผู้บริหารวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการปฏิบัติกลยุทธ์เชิงรุก
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4.7.2 กลยุทธ์จาแนกตามประเภทประเภทวิชาและแนวทางการนาไปปฏิบัติ
ผลการจับคู่กลยุทธ์การบริหารวิชาการตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษา จาแนกตามประเภทวิชา แสดงได้ดังนี้
ตารางที่ 4.40 สรุปผลการจับคู่กลยุทธ์การบริหารวิชาการ จาแนกตามประเภทวิชา
ประเภทวิชา

การบริหารวิชาการ

อุตสาหกรรม

ด้านการพัฒนาหลักสูตร

คู่กล
ยุทธ์
SO

ด้านการจัดการเรียนการสอน

WT

ด้านการประเมินผล

WT

ด้านการพัฒนาหลักสูตร
ด้านการจัดการเรียนการสอน

SO
WO

ด้านการประเมินผล
ด้านการพัฒนาหลักสูตร

WT
ST

ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการประเมินผล
ด้านการพัฒนาหลักสูตร
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการประเมินผล
ด้านการพัฒนาหลักสูตร
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการประเมินผล
ด้านการพัฒนาหลักสูตร
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการประเมินผล
ด้านการพัฒนาหลักสูตร
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการประเมินผล
ด้านการพัฒนาหลักสูตร
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการประเมินผล

WO
WT
ST
WT
WO
SO
SO
WT
SO
SO
WT
SO
WO
WT
SO
WO
WT

พาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ

ศิลปหัตถกรรม/
ศิลปกรรม

คหกรรม

เกษตรกรรม

ประมง

อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

แนวทางการพัฒนากลยุทธ์
ผลักดันการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพือ่ พัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ ด้วยโอกาส
จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล
เร่งทบทวนและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างเร่งด่วน
เพื่อหลบหลีกภาวะคุกคามจากภายนอก
เร่งทบทวนและปรับปรุงการประเมินคุณลักษณะผู้ประกอบการ
ของนักศึกษาอย่างเร่งด่วนเพื่อหลบหลีกภาวะคุกคามจากภายนอก
อ้างอิงแนวทางข้างต้น
เร่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีวิธกี ารสอนใหม่ ๆ และ
หลากหลายโดยอาศัยโอกาสจากภายนอกที่เอื้อ
อ้างอิงแนวทางข้างต้น
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษาอย่างเร่งด่วน
อ้างอิงแนวทางข้างต้น
อ้างอิงแนวทางข้างต้น
อ้างอิงแนวทางข้างต้น
อ้างอิงแนวทางข้างต้น
อ้างอิงแนวทางข้างต้น
อ้างอิงแนวทางข้างต้น
อ้างอิงแนวทางข้างต้น
อ้างอิงแนวทางข้างต้น
อ้างอิงแนวทางข้างต้น
อ้างอิงแนวทางข้างต้น
อ้างอิงแนวทางข้างต้น
อ้างอิงแนวทางข้างต้น
อ้างอิงแนวทางข้างต้น
อ้างอิงแนวทางข้างต้น
อ้างอิงแนวทางข้างต้น
อ้างอิงแนวทางข้างต้น
อ้างอิงแนวทางข้างต้น

จากตารางที่ 4.40 พบว่า ประเภทวิชาอุตสาหกรรมมีคู่กลยุทธ์ 2 คู่ในการบริหารวิชาการ
ได้แก่ คู่กลยุทธ์จุดแข็งและโอกาส (SO) ด้านการพัฒนาหลักสูตร และคู่กลยุทธ์จุดอ่อนและภาวะ
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คุกคาม (WT) ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการประเมินผล ซึ่งควรผลักดันการพัฒนา
หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ด้วยโอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล เร่งทบทวนและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
อย่ างเร่ งด่วน เพื่อหลบหลี กภาวะคุกคามจากภายนอก และปรับปรุงการประเมินคุณลั กษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษาอย่างเร่งด่วนเพื่อหลบหลีกภาวะคุกคามจากภายนอก
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเทคโนโลยีการสื่อสาร
และสารสนเทศมีคู่กลยุทธ์ 3 คู่ในการบริหารวิชาการ ได้แก่ คู่กลยุทธ์จุดแข็งและโอกาส (SO) ด้าน
การพัฒนาหลักสูตร คู่กลยุทธ์จุดอ่อนและโอกาส (WO) ด้านการจัดการเรียนการสอน และคู่กลยุทธ์
จุดอ่อนและภาวะคุกคาม (WT) ด้านการประเมินผล
ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมงมีคู่กลยุทธ์ 2 คู่ในการบริหารวิชาการ ได้แก่ คู่กลยุทธ์จุด
แข็งและโอกาส (SO) ด้านการพัฒนาหลักสูตรและด้านการจัดการเรียนการสอน และคู่กลยุทธ์จุดอ่อน
และภาวะคุกคาม (WT) ด้านการประเมินผล แนวทางการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้
ตารางที่ 4.41 แนวทางการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ จาแนกตามประเภทวิชา
ประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรม

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
ศิลปหัตถกรรม/ศิลปกรรม
คหกรรม
เกษตรกรรม และประมง

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

ข้อแนะนา
-ส่งเสริมกลยุทธ์ D2
-เน้นกลยุทธ์หลัก A
และ D1
-เน้นกลยุทธ์หลัก A
และ D1
กลยุทธ์หลักทั้ง 3
กลยุทธ์หลักทั้ง 3
-ส่งเสริมกลยุทธ์ D2
-เน้นกลยุทธ์หลัก A และ
D1
เน้นกลยุทธ์หลัก A และ
D1
เน้นกลยุทธ์หลัก A และ
D1

1.แนะนารายวิชาการเป็นผู้ประกอบการเป็นวิชาบังคับใน
ทุกประเภท 2.จัดให้มีวิธกี ารสอนใหม่ ๆ และหลากหลาย
และ
3.พัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอน
1.จัดให้มีวิธีการสอนใหม่ ๆ และหลากหลาย และ
2.พัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอน

1.แนะนารายวิชา Farm management เป็นวิชาบังคับ
ในทุกประเภท 2.จัดให้มีวิธีการสอนใหม่ ๆ และ
หลากหลาย และ 3.พัฒนารูปแบบการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน
1.จัดให้มีวิธีการสอนใหม่ ๆ และหลากหลายและ
2.พัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอน
1.จัดให้มีวิธีการสอนใหม่ ๆ และหลากหลาย และ
2.พัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอน

ประเภทวิ ช าที่ ส ามารถน ากลยุ ท ธ์ ชุ ด นี้ ไ ปใช้ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม ได้ แ ก่ ประเภทวิ ช าช่ า ง
อุตสาหกรรม ศิลปหัตถกรรม/ศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรม และประมง ควรพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา และประเภทวิชาพาณิชย
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กรรม/บริ ห ารธุร กิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร ควร
พิจารณากลยุทธ์เร่งเปลี่ยนรูปแบบการประเมิน และกลยุทธ์สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ควรเร่งปรับปรุงให้มีวิธีการเรียนการสอนเพื่อประเมินคุณลักษณะผู้ประกอบการแบบใหม่

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษากรอบแนวคิดการบริหารวิชาการของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา แนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาและคุณลักษณะผู้ประกอบการ
ของนักศึกษา 2. ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของวิทยาลั ย
อาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา และ 3. พัฒนากลยุทธ์การ
บริ ห ารวิ ช าการของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาตามแนวคิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการของ
นักศึกษา ทาการศึกษาวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี เริ่มด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วย
การสารวจสภาพการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา มีผู้ให้ข้อมูลจานวนทั้งสิ้น 423 คนจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ดาเนินการโดยรัฐ 141 แห่งทั่วประเทศ วิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ
นาผลทางสถิติมาพัฒนาเป็นกลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา (ฉบับร่าง) ประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณากลยุทธ์ที่ดี ของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นรายบุคคลและการประชุม
กลุ่ม ผู้วิจัยแก้ไขปรับปรุงเป็นกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์ ผลการวิจัยที่จะนาเสนอต่อไปเป็นสรุปผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้ง
ต่อไป
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย มี 3 กรอบ ประกอบด้วย 1. กรอบการบริหารวิชาการ 2. กรอบ
การพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา และ 3. กรอบคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษา
การบริหารวิชาการ มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมที่มีทั้งหลักการจัดการศึกษาและฝึกปฏิบัติ เป็ น
ระยะที่ต่อเนื่องกัน 3 ระยะ และมีวิธีการเรียนการสอน 6 วิธีในแต่ละระยะ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา
3. ด้านการประเมินผล ประเมินจุดมุ่งหมายหลักสูตรและประเมินการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
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การพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาและ
ฝึกปฏิบัติ 3 ระยะที่ต่อเนื่อง และวิธีการเรียนการสอน 6 วิธีในแต่ละระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน เป็นการจัดการเรียนการสอนในระยะเริ่มต้น เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ
วิชาการพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ มีความเข้าใจพื้นฐานของเศรษฐกิจประเทศ
และมองเห็นโอกาสสาหรับการประกอบการเป็นอาชีพในเศรษฐกิจตลาดเสรี
ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ เป็นการการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้นั กศึกษามีสมรรถนะผู้ป ระกอบการเริ่มต้น และเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ของเจ้าของธุรกิจ /
ผู้ประกอบการ
ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์ เป็นระยะสุดท้าย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
สมรรถนะต่าง ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างแผนธุรกิจจากความคิดของตน เริ่มและดาเนิน
ธุรกิจตามแผนธุรกิจนั้นได้ด้วยการประยุกต์ความรู้และทักษะที่สั่งสมมาจากระยะก่อนหน้า
วิธีการเรียนการสอน 6 วิธีในแต่ละระยะ ได้แก่
1. การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็นการให้โอกาสนักศึกษาแต่ละคนได้ประกอบการจริง มี
ประสบการณ์ของตนเองเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางอารมณ์ในกระบวนการเรียนรู้
2. ครูเป็นผู้เอื้ออานวยและผู้สอนงาน (โค้ช) เพื่อให้ นักศึกษามีกระบวนการค้นพบคาตอบ
ด้วยตนเอง และนาไปสู่แนวทางแก้ปัญหา ช่วยให้เลือกแนวทางของตนได้ ช่วยให้ได้เ รียนรู้จากวิธี
ผิดพลาดและความสาเร็จของตน
3. ผู้ประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วม เข้ามาเป็นวิทยากรบรรยาย พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา และ
ต้นแบบ (Role model) ให้กับนักศึกษาในวิทยาลัยหรือในสถานประกอบการจริง
4. นักศึกษาเป็นผู้นาการเรียนรู้ เป็นผู้ดาเนินการเอง เช่นวางแผน สร้าง บริหารจัดการธุรกิจ
จัดทัศนศึกษา ฝึกหัดการเจรจาต่อรอง และทากิจกรรมกลุ่มแก้ปัญหา รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง
และเรียนรู้แบบการเสาะหาเป็นฐาน
5. การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน เพื่อให้มีทักษะเป็นนักแก้ปัญหาที่ดี มีโอกาสได้แก้ปัญหาทั้ง
ที่ง่ายและยากคือมีทั้งที่ปัญหามีคาตอบชัดเจนและปัญหาที่ไม่มีคาตอบชัดเจน
6. การสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่น ใช้หนังสือ การสัมมนา การวิจัย การเรียนเป็นกลุ่ม
การสวมบทบาท การมีวิทยากรมาบรรยาย การมีพี่เลี้ยง การมีที่ปรึกษา การมีต้นแบบ การทัศนศึกษา
การอบรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ เพื่อเอื้ออานวยกระบวนการเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้ขั้นสูง
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คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา มี 4 ประการ ได้แก่
1. การเป็นนักคิดเชิงประกอบการ การมองเห็นโอกาสในการสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่า มีความ
มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่า คิดสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าจากที่ไม่เคยมีมาก่อน/หรือเริ่มจากศูนย์ได้
ต้องการพัฒนาทักษะเพื่อใช้ทักษะนั้นสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่า และตระหนักว่าการประกอบการเป็นอาชีพ
2. การมีทั กษะวิ ช าการพื้นฐาน การมีทักษะทางวิช าการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และด้านศิลปศาสตร์ เช่น ภาษา การสื่อสาร ทักษะดิจิตัล ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ซึ่ง
เป็นสิ่งจาเป็นพื้นฐานในการประกอบการจริง
3. การมีทักษะเชิงประกอบการ การมีทักษะพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์รวมถึงเข้าใจเรื่อง
ความเสี่ยงกับผลตอบแทน เช่น การออม ดอกเบี้ย อุปสงค์/อุปทาน มีทักษะพื้นฐาน ทางธุรกิจที่มีผล
ต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ เช่น การตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีทักษะและกลยุทธ์ที่
จาเป็นในการสร้างและทาให้ธุรกิจเติบโต รวมไปถึงการได้เริ่มและดาเนินธุรกิจหลังจากประมาณการ
ความเสี่ยงและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์มาอย่างดีแล้ว ได้รับการแนะแนวอาชีพว่าโอกาสในการ
ประกอบการนั้นมีอยู่ในทุกภาคอุตสาหกรรมทั้งหน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงาน/องค์การไม่แสวงหา
กาไร และได้บริหารจัดการธุรกิจอย่างถูกกฎหมายและรักษาสิ่งแวดล้อม มีจริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. การมีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ การมีความคิดและประเมินความเป็นไปได้ทาง
ธุรกิจ โดยสามารถเขียนและนาเสนอแผนธุรกิจจากความคิดและการประเมินความเป็นไปได้ ระบุและ
หาทรัพยากรที่จาเป็นในการเริ่มธุรกิจ เริ่มและดาเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจที่สนใจและต้องการลงทุน
ด้วยตนเองในขอบเขตที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่วิทยาลัยจัดไว้ให้ รวมถึงปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจริงทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน องค์การหรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหากาไร
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5.1.2 สภาพการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา
สรุปผลการวิจัย 3 ประการ ประกอบด้วย 1. สภาพการบริหารวิชาการในภาพรวม 2.
สภาพการบริหารวิชาการและการเปลี่ยนแปลงในสภาพที่พึงประสงค์ และ 3. สภาพแวดล้อมของการ
บริหารวิชาการและการเปลี่ยนแปลงในสภาพที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. สภาพการบริหารวิชาการในภาพรวม
ตารางที่ 5.1 สรุปผลสภาพการบริหารวิชาการ ในภาพรวม
สภาพการบริหารวิชาการ
สภาพ
การบริหารวิชาการ

สภาพ
ปัจจุบัน

สภาพที่พึง
ประสงค์

ภาพรวม
การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
การประเมินผล

มาก
มากที่สุด

มาก
มากที่สุด
น้อยที่สุด

น้อยที่สุด

ลาดับของ
ค่า
PNImodified

3
2
1

สภาพแวดล้อมภายนอก
จุดแข็ง/
จุดอ่อน

S
W
W

สภาพ
ปัจจุบัน

สภาพที่พึง
ประสงค์

มาก
มากที่สุด

มาก
น้อยที่สุด
มากที่สุด

น้อยที่สุด

ลาดับของ
ค่า
PNImodified

3
2
1

โอกาส/
ภาวะ
คุกคาม

O
O
T

จากตารางที่ 5.1 สรุปได้ว่า สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีการปฏิบัติใน
ภาพรวมในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์ มีการปฏิบัติในระดับมากกว่าสภาพปัจจุบัน ทุกด้าน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันและในสภาพที่พึงประสงค์มากที่สุด
คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการประเมินผลมีระดับการปฏิบัติในปัจจุบันน้ อยที่สุดแต่ระดับการ
ปฏิบัติเพิ่มขึ้นในสภาพที่พึงประสงค์ และด้านการจัดการเรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึง
ประสงค์น้อยที่สุด
ลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นของด้านการประเมินผลสูงสุดเป็นลาดับแรก
จั ด เป็ น จุ ด อ่อ น รองลงมาคื อด้ านการจัด การเรี ยนการสอน จั ดเป็น จุ ดอ่ อน และด้ านการพัฒ นา
หลักสูตรมีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นอยู่ลาดับสุดท้าย จัดเป็นจุดแข็งของการบริหาร
วิชาการ
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหาร
วิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริ หารวิชาการในสภาพที่
พึงประสงค์มีระดับการปฏิบัติมากกว่าในสภาพปัจจุบันทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ใน
สภาพปัจจุบันนั้นสภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลต่อระดับการปฏิบัติด้านการพัฒนาหลักสูตรมากที่สุด
และส่งผลต่อด้านการประเมินผลน้อยที่สุด ในสภาพที่พึงประสงค์นั้นสภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลต่อ
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ระดับการปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด และสภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลต่อด้านการ
พัฒนาหลักสูตรน้อยที่สุด
ลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อด้านการ
ประเมินผลสูงสุดเป็นลาดับแรก จัดเป็นภาวะคุกคาม รองลงมาคือสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อ
ด้านการจัดการเรียนการสอน จัดเป็นโอกาส และสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อด้านการพัฒนา
หลักสูตรเป็นลาดับสุดท้าย จัดเป็นโอกาส
2. สภาพการบริหารวิชาการและการเปลี่ยนแปลงในสภาพที่พึงประสงค์
ตารางที่ 5.2 สรุปผลของสภาพการบริหารวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงสู่สภาพที่พึงประสงค์
สภาพการบริหารวิชาการ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร ให้นักศึกษา
1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3. มีทักษะเชิงประกอบการ
4. มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
ด้านการจัดการเรียนการสอน

ระดับการปฏิบัติ
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค์
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
ปานกลางค่อนข้างน้อย
ปานกลางค่อนข้างน้อย
ปานกลางค่อนข้างมาก
ปานกลางค่อนข้างมาก
ปานกลาง
น้อยที่สุด

การ
เปลี่ยนแปลง
-



1. ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
2. ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักใน
สมรรถนะผู้ประกอบการ
3. ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะ
อย่างสร้างสรรค์
ด้านการประเมินผล

มากที่สุด
น้อยที่สุด

มากที่สุด
น้อยที่สุด

-

ปานกลาง

ปานกลาง

-

น้อยที่สุด

ปานกลาง

1. จุดมุ่งหมายหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน

มากที่สุด
น้อยที่สุด

น้อยที่สุด
มากที่สุด



()
()

ผลของการบริหารวิชาการและการเปลี่ยนแปลงดังตารางที่ 5.2 สรุปได้ว่า ด้านการพัฒนา
หลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามีการปฏิบัติสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมากที่สุดของการบริหารวิชาการ โดยจุดมุ่งหมายการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการมีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
มากที่สุด ในขณะทีจ่ ุดมุ่งหมายการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษามีทักษะวิชาการพื้นฐานมีระดับการ
ปฏิบัติในสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์น้อยที่สุด ระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์เท่ากันทุกจุดมุ่งหมายของการพัฒนาหลักสู ตรและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเป็นการ
ปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์
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ด้านการจัดการเรียนการสอนมีการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์เปลี่ยนแปลงลดลงจาก
ระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันและมีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุดของการบริหารวิชาการในสภาพที่
พึงประสงค์ ในขณะที่ด้านการประเมินผลมีการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจาก
ระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการ
ด้านการจัดการเรียน ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐานมีการปฏิบัติ ในสภาพปัจจุบันและในสภาพที่
พึงประสงค์ในระดับมากที่สุ ด และระยะที่ 2 ระยะการตระหนัก ในสมรรถนะผู้ ประกอบการมีการ
ปฏิบัติในสภาพปัจจุบันและในสภาพที่พึงประสงค์น้อยที่สุ ด ระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์เท่ากันทุกระยะของการจัดการเรียนการสอนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเป็นการ
ปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์
ด้านการประเมินผลจุดมุ่งหมายหลักสูตรมีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบัน ในระดับมากที่
สุดแต่เปลี่ ยนแปลงลดลงเป็นน้ อยที่สุ ดในสภาพที่พึงประสงค์ และกลับกันคือการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันน้อยที่สุดและเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเป็นมาก
ที่สุดในสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการ
3. สภาพแวดล้อมของการบริหารวิชาการและการเปลี่ยนแปลงในสภาพที่พึงประสงค์
ตารางที่ 5.3 สรุปผลสภาพแวดล้อมของการบริหารวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงสู่สภาพที่พึง
ประสงค์
สภาพแวดล้อมภายนอกของ
การบริหารวิชาการ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร ให้นักศึกษา
1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2. มีทกั ษะวิชาการพืน้ ฐาน
3. มีทกั ษะเชิงประกอบการ
4. มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
ด้านการจัดการเรียนการสอน
1. ระยะที่ 1
2. ระยะที่ 2
3. ระยะที่ 3
ด้านการประเมินผล
1. จุดมุ่งหมายหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน

สภาพปัจจุบนั
มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลางค่อนข้างน้อย
ปานกลางค่อนข้างมาก
น้อยที่สุด
ปานกลางค่อนข้างมาก
มากที่สุด
น้อยที่สุด
ปานกลาง
ปานกลางค่อนข้างน้อย
มากที่สุด
น้อยที่สุด

ระดับการปฏิบัติ
สภาพที่พึงประสงค์
ปานกลางค่อนข้างน้อย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ปานกลางค่อนข้างน้อย
ปานกลางค่อนข้างมาก
มากที่สุด
น้อยที่สุด
ปานกลาง
มากที่สุด
ปานกลางค่อนข้างมาก
มากที่สุด
น้อยที่สุด

การ
เปลี่ยนแปลง


()
()
()
()

()
()
()

-

สรุปผลของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการในแต่ละด้านดังตารางที่
5.3 พบว่า สภาพแวดล้ อมภายนอกส่ งผลต่อการบริห ารวิช าการด้านการพัฒ นาหลั กสู ตรให้ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษามากที่สุดในสภาพปัจจุบัน แต่จะส่งผล
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ลดลงในสภาพที่พึงประสงค์ สภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการมากที่สุดในสภาพปัจจุบันและจะส่งผลลดลงอย่างมากเป็นน้อย
ที่สุดในสภาพที่พึงประสงค์ ขณะที่ส ภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลในระดับปานกลางต่อ การพัฒนา
หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีทักษะวิชาการพื้นฐานในสภาพปัจจุบัน แต่จะส่งผลต่อการ
ปฏิบัติเพิ่มขึ้นเป็นมากที่สุดในสภาพที่พึงประสงค์ สภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลในระดับน้อยที่สุดต่อ
การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการในสภาพปัจจุบัน
และจะส่งผลเพิ่มขึ้นต่อการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์ สภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลต่อการปฏิบัติ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงสาหรับทุก จุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการในสภาพที่พึงประสงค์
สภาพปัจจุบัน ของสภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลต่อการบริหารวิชาการด้านการจัดการ
เรียนการสอนมากที่สุดและจะส่งผลมากขึ้นในสภาพที่พึงประสงค์ โดยสภาพแวดล้อมภายนอกของ
การบริหารวิชาการส่งผลมากที่สุดต่อด้านการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐานในสภาพ
ปัจจุบันและจะส่งผลลดลงอย่างมากเป็นน้อยที่สุดในสภาพที่พึงประสงค์ สภาพแวดล้อมภายนอก
ส่งผลน้อยที่สุดต่อการบริหารวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 2 ระยะการตระหนัก ใน
สมรรถนะผู้ ป ระกอบการในสภาพปั จ จุ บั น และจะส่ ง ผลน้ อ ยลงในสภาพที่ พึ ง ประสงค์ และ
สภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลปานกลางต่อการบริหารวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 3
ระยะการประยุกต์ทกั ษะอย่างสร้างสรรค์ในสภาพปัจจุบันและจะส่งผลเพิ่มขึ้นเป็นมากที่สุดในสภาพที่
พึงประสงค์ สภาพแวดล้อมภายนอกจะส่งผลต่อการบริหารวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนใน
สภาพที่พึงประสงค์แตกต่างจากที่ส่งผลในสภาพปัจจุบันทุกข้อ
สภาพแวดล้อมภายนอกการส่งผลต่อการบริหารวิชาด้านการประเมินผลในสภาพปัจจุบัน
ในระดั บ น้ อยที่ สุ ดและจะส่ ง ผลเพิ่ มขึ้ น ต่ อการปฏิ บั ติ ในสภาพที่ พึ งประสงค์ โดยสภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกส่งผลมากที่สุดต่อการบริหารวิชาการด้านการประเมินผลจุดมุ่งหมายหลักสูตรเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาในสภาพปัจจุบันและในสภาพที่พึงประสงค์ สภาพแวดล้อม
ภายนอกส่งผลน้อยที่สุดต่อด้านการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสภาพปัจจุบันและในสภาพ
ที่พึงประสงค์ สภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลต่อด้านการประเมินผลเท่ากันเมื่อเป็นการปฏิบันิในสภาพ
ปัจจุบันและในสภาพที่พึงประสงค์
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5.1.3 กลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา คุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา สรุปผลการวิจัย 3 ประการ มีดังนี้
1. ลาดับความสาคัญของค่า ดัชนีค วามต้องการจาเป็น (PNImodified) ของการบริหาร
วิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
และจุดแข็ง จุดอ่อน
ตารางที่ 5.4 สรุปผลของลาดับความสาคัญของค่า PNImodified ของการบริหารวิชาการของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา จาแนกตาม
จุดแข็ง จุดอ่อน
(ลาดับค่า PNImodified)
การบริหารวิชาการ
(1) ด้านการประเมินผล
(2) ด้านการจัดการเรียนการสอน

(3) ด้านการพัฒนาหลักสูตรมี
จุดมุ่งหมายเพือ่ พัฒนา
นักศึกษามีคุณลักษณะ

(ลาดับค่า PNImodified) จุดแข็ง

(ลาดับค่า PNImodified) จุดอ่อน

(2) จุดมุ่งหมายหลักสูตร
(2) ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
(2) ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทกั ษะอย่าง
สร้างสรรค์
(4) เป็นนักคิดเชิงประกอบการ

(1) การจัดการเรียนการสอน
(1) ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักในสมรรถนะ
ผู้ประกอบการ
(1) มีทกั ษะเชิงประกอบการ
(2) มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
(3) มีทกั ษะวิชาการพืน้ ฐาน

ผลของลาดับความสาคัญของค่า PNImodified ของการบริหารวิชาการในงานวิจัยนี้จากตารางที่
5.4 สรุปได้ว่า การบริหารวิชาการตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา มีลาดับ
ความสาคัญของความต้องการจาเป็นเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1. ด้านการประเมินผล 2. ด้านการ
จั ดการเรี ยนการสอน และ 3. ด้ านการพั ฒนาหลั กสู ตรให้ มี จุ ดมุ่ งหมายเพื่ อพั ฒนาคุ ณลั กษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้
ด้านการประเมินผล มีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นเรียงจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ 1. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และ 2. การประเมินผลจุดมุ่งหมายหลักสูตร
ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา มีลาดับ
ความสาคัญของความต้องการจาเป็นเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1. การจัดการเรียนการสอนระยะที่
2 ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ 2. การจัดการเรียนการสอนระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
และ 3. การจัดการเรียนการสอนระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์
ด้านการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
มีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1. มีทักษะเชิงประกอบการ
2. มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ 3. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน และ 4. เป็นนักคิดเชิง
ประกอบการ
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เมื่อแยกพิจารณาเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของการบริหารวิชาการ สรุปได้ว่า
จุดแข็ง มี 4 ประการ ได้แก่ 1. การประเมินผลจุดมุ่งหมายหลักสูตร 2. การจัดการเรียน
การสอนในระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน 3. การจัดการเรียนการสอนในระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะ
อย่างสร้างสรรค์ และ 4. การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะเป็นนัก
คิดเชิงประกอบการ
จุดอ่อน มี 5 ประการ ได้แก่ 1. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 2. การจัดการ
เรียนการสอนในระยะที่ 2 ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ 3. การพัฒนาหลักสูตรมี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะเชิงประกอบการ 4. การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ และ 5. การพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
2. ล าดั บ ความส าคั ญ ของค่ า ดั ช นี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น (PNImodified)
ของ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการ
พัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา และโอกาสและภาวะคุกคาม
ตารางที่ 5.5 สรุปผลลาดับความสาคัญของค่า PNImodified ของสภาพแวดล้อมส่งผลต่อการบริหาร
วิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษา จาแนกตามโอกาส ภาวะคุกคาม และปัจจัยที่ส่งผล
(ลาดับ PNImodified)
การบริหารวิชาการ
(1) ด้านการประเมินผล

(2) ด้านการจัดการเรียนการสอน

(3) ด้านการพัฒนาหลักสูตร

(ลาดับ PNImodified) โอกาส
ปัจจัยทีส่ ่งผล
(2) จุดมุ่งหมายหลักสูตร
- การเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐ
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
(2) ระยะที่ 3
- สภาพเศรษฐกิจ
- สภาวะทางสังคม
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
(3) ระยะที่ 1
- การเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐ
- สภาพเศรษฐกิจ
(3) มีทักษะเชิงประกอบการ
- สภาวะทางสังคม
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
(4) เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
- การเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐ
- สภาพเศรษฐกิจ
- สภาวะทางสังคม
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

(ลาดับ PNImodified) ภาวะคุกคาม
ปัจจัยทีส่ ่งผล
(1) การจัดการเรียนการสอน
- การเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐ
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
(1) ระยะที่ 2
- สภาพเศรษฐกิจ
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

(1) มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
- สภาวะทางสังคม
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
(2) มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
- การเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐ
- สภาพเศรษฐกิจ
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ผลของล าดับ ความส าคัญของค่า PNImodified ของสภาพแวดล้ อมที่ส่ งผลต่อการบริห าร
วิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา จาก
ตารางที่ 5.5 สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา มีลาดับความสาคัญของความต้องการ
จาเป็นเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1. สภาพแวดล้อมส่งผลต่อด้านการประเมินผล 2. สภาพแวดล้อม
ส่งผลต่อด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา และ 3.
สภาพแวดล้อมส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษา เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้
สภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลต่อด้านการประเมินผลมีลาดับความสาคัญของความต้องการ
จาเป็น เรี ยงจากมากไปหาน้ อย ดังนี้ 1. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และ 2. การ
ประเมินผลจุดมุ่งหมายหลักสูตร
สภาพแวดล้ อมภายนอกส่ งผลต่อ ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒ นาคุณลั กษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา มีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนระยะที่ 2 ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ 2. การจัดการ
เรียนการสอนระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์ และ 3. การจัดการเรียนการสอน
ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน
สภาพแวดล้ อ มภายนอกส่ ง ผลต่ อ ด้ านการพัฒ นาหลั ก สู ต รให้ มีจุ ด มุ่ง หมายเพื่อ พัฒ นา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาต่อไปนี้ มีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นเรียงจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ 1. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน 2. มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ 3. มีทักษะ
เชิงประกอบการ และ 4. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
เมื่อพิจารณาแยกตามโอกาสและภาวะคุกคามของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่ งผลต่อ การ
บริหารวิชาการ สรุปได้ว่า
โอกาส มี 5 ประการ ได้แก่ 1. การเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐ และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินผลจุดมุ่งหมายหลักสูตร 2. สภาพเศรษฐกิจ สภาวะทางสังคม และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะ
อย่างสร้างสรรค์ 3. การเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐและสภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอนในระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน 4. สภาวะทางสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อการ
พัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะเชิงประกอบการ และ 5. สภาพแวดล้อม
ทุกปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
ภาวะคุกคาม มี 4 ประการ ได้แก่ 1. การเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐ และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นภาวะคุกคามต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 2. สภาพ
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เศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นภาวะคุกคามต่อการจัดการเรียนการสอนในระยะที่ 2
ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ 3. สภาวะทางสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เป็นภาวะคุกคามต่อการพัฒนาหลักสูตรมี จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
และ 4. การเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐ และสภาพเศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคามต่อการพัฒนา
หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
3. คู่ ก ลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารวิ ช าการของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาตามแนวคิ ด การพั ฒ นา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
ตารางที่ 5.6 สรุปผลคู่กลยุทธ์ของการบริหารวิชาการ จาแนกรายด้าน
การบริหารวิชาการ
ด้านการประเมินผล

องค์ประกอบของด้าน
1. จุดมุ่งหมายหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน

ด้านการจัดการเรียนการสอน
1. ระยะที่ 1
2. ระยะที่ 2
3. ระยะที่ 3
ด้านการพัฒนาหลักสูตร
1. เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3. มีทักษะเชิงประกอบการ
4. มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ

คู่กลยุทธ์
จุดอ่อน-ภาวะคุกคาม
จุดแข็ง-โอกาส
จุดอ่อน-ภาวะคุกคาม
จุดอ่อน-โอกาส
จุดแข็ง-โอกาส
จุดอ่อน-ภาวะคุกคาม
จุดแข็ง-โอกาส
จุดแข็ง-โอกาส
จุดแข็ง-โอกาส
จุดอ่อน-ภาวะคุกคาม
จุดอ่อน-โอกาส
จุดอ่อน-ภาวะคุกคาม

(WT)
(SO)
(WT)
(WO)
(SO)
(WT)
(SO)
(SO)
(SO)
(WT)
(WO)
(WT)

จากตารางที่ 5.6 พบว่า การบริหารวิชาการด้านการประเมินผลเป็นคู่กลยุทธ์จุดอ่อน-ภาวะ
คุกคาม (WT) ดังนั้นจึงกาหนดกลยุทธ์ด้วยการลดจุดอ่อนด้านการประเมินผลและลดภาวะคุกคามจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล เมื่อพิจารณาจาแนกตามองค์ประกอบย่อยของด้านการประเมินผล
แล้ว พบว่า การประเมินผลจุดมุ่งหมายหลักสูตรเป็นคู่กลยุทธ์จุดแข็ง -โอกาส (SO) จึงกาหนดกลยุทธ์
รองด้วยการใช้จุดแข็งที่มีอยู่เพื่อคว้าโอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล และการประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนเป็นคู่กลยุทธ์จุดอ่อน-ภาวะคุกคาม (WT) จึงกาหนดกลยุทธ์รองด้วยการลด
จุดอ่อนและภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล
การบริหารวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นคู่กลยุทธ์จุดแข็ง -โอกาส (SO) จึง
กาหนดกลยุทธ์ด้วยการคว้าโอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลเพื่อเสริมจุดแข็งด้านการจัดการ
เรียนการสอน เมื่อพิจารณาจาแนกตามองค์ประกอบย่อยของด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า
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การจัดการเรียนการสอนในระยะที่ 1 ระยะพื้นฐานที่เป็นระยะเริ่มต้นในการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา และระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์ เป็นคู่กลยุทธ์จุด
แข็ง-โอกาส (SO) ทั้ง 2 ระยะ จึงกาหนดกลยุทธ์รองด้วยการคว้าโอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่
ส่งผลเพื่อเสริ มจุดแข็ง และการจัดการเรียนการสอนในระยะที่ 2 ระยะการตระหนักในสมรรถนะ
ผู้ประกอบการ เป็นระยะที่เตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมด้วยทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบการ
เป็นคู่กลยุทธ์จุดอ่อน-ภาวะคุกคาม (WT) จึงกาหนดกลยุทธ์รองด้วยการลดจุดอ่อนและภาวะคุกคาม
จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล
การบริ ห ารวิ ช าการด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร เป็ น คู่ ก ลยุ ท ธ์ จุ ด แข็ ง -โอกาส (SO)
สภาพแวดล้ อ มเอื้ อ ต่ อ จุ ด แข็ ง ด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา จึงกาหนดกลยุทธ์ด้วยการคว้าโอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล
เพื่อเสริมจุดแข็งด้านการพัฒนาหลักสูตร เมื่อพิจารณาจาแนกตามองค์ประกอบย่อยของด้านการ
พัฒนาหลักสูตร พบว่า 1. จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาให้เป็นนักคิด
เชิงประกอบการ เป็นคู่กลยุทธ์จุดแข็ง-โอกาส (SO) 2. จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะเชิง
ประกอบการเป็นคู่กลยุทธ์จุดอ่อน-ภาวะคุกคาม (WT) หรือสภาพแวดล้อมของการบริหารวิชาการเป็น
ภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะเชิงประกอบการ จึงกาหนดกลยุทธ์รอง
ด้วยการลดจุดอ่อนและลดภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่จะส่งผล 3. จุดมุ่งหมายของการ
พัฒ นาหลั กสู ตรให้ นั กศึ กษามี ทักษะวิช าการพื้ นฐานเป็นคู่ กลยุท ธ์จุด อ่อน-โอกาส (WO) หรื อ
สภาพแวดล้อมของการบริหารวิชาการเป็นโอกาสต่อจุดอ่อนด้านการพัฒนาหลักสูตรให้ นักศึกษามี
ทักษะวิชาการพื้นฐาน จึงกาหนดกลยุทธ์รองด้วยการลดจุดอ่อนเพื่อคว้าโอกาสจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่จะส่งผล และ 4. จุดมุ่งหมายของการพัฒนาหลักสูตรให้ นักศึกษามีความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการเป็นคู่กลยุทธ์จุดอ่อน-ภาวะคุกคาม (WT) จึงกาหนดกลยุทธ์รองด้วยการลดจุดอ่อนและ
ภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล
4. กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารวิ ช าการของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาตามแนวคิ ด การพั ฒ นา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
กลยุทธ์ การบริหารวิชาการของวิทยาลั ยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒ นาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา ฉบับสมบูรณ์ เรียงตามความสาคัญของความต้องการจาเป็น พบว่า การ
ประเมินผลมีความต้องการจาเป็ นมากที่สุดจึงเป็นกลยุทธ์ห ลักกลยุทธ์แรกที่ต้ องดาเนินการอย่าง
เร่งด่วน
กลยุทธ์ชุดนี้เรียกว่า “A2D Strategies: กลยุทธ์พัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษา” ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก และ 9 กลยุทธ์รอง ดังนี้
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A Strategy: เร่งเปลี่ยนรูปแบบการประเมินคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
(Accelerating to modify the existing evaluation model for entrepreneurial
characteristics development of students) ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง ได้แก่
1. เร่งผลักดันการจัดทารูปแบบการประเมินคุณลักษณะผู้ประกอบการนักศึกษาตาม
จุดมุ่งหมายหลักสูตร
2. ทบทวนการประเมินผลลัพธ์การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการ
D1 Strategy: สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการ
ของนักศึกษา (Developing the instruction innovation for entrepreneurial characteristics
development of students) ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์รอง ได้แก่
1. เร่งผลักดันการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีทักษะพื้นฐาน
2. ทบทวนการส่งเสริมร่วมเพิ่มพูนทักษะที่จาเป็นในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา
3. เร่งขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรค์
D2 Strategy: พัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษา (Developing the particular curriculum for having objectives toward
entrepreneurial characteristics development of students) ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์รอง
ได้แก่
1. เร่งผลักดันนโยบายของรัฐสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิง
ประกอบการ
2. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีในหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษามีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3. เร่งผลักดันการสนับสนุนของผู้ประกอบการในการพัฒนาหลักสู ตรให้นักศึกษามีทักษะ
เชิงประกอบการ
4. ทบทวนรู ปแบบการส่งเสริมหุ้ นส่ว นเศรษฐกิจ (เช่น สถาบันการเงิน) ร่วมพัฒ นา
หลักสูตรให้นักศึกษามีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
เงื่อนไขในการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ได้แก่ ครูควรเร่งปรับวิธีการเรียนการสอนด้วยการใช้วิธี
ใหม่ ๆ และใช้วิธีที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ให้ผู้เรียนมีการลงมือปฏิบัติ และมี
ประสบการณ์ตรงในการประกอบการ การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน ให้โอกาสผู้เรียนเป็นผู้นาการ
เรี ย นรู้ เพื่อจั ดทารู ป แบบการประเมินที่เหมาะสมในการประเมินคุณลั กษณะผู้ ประกอบการของ
นักศึกษาทั้ง 4 ประการ และประเมินผลผลิ ตที่ได้จากการประยุกต์ความรู้ ทักษะของนักศึกษาเป็น
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แผนธุรกิจ และผลลัพธ์ในระยะยาวสาหรับนักศึกษาที่ได้เริ่มและทาธุรกิจได้จริงหลังจบการศึกษาดังที่
สอศ. กาหนดเป้าหมายนโยบายไว้ (สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2560)
5.2

อภิปราย

ในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ผู้วิจัยมีประเด็นสาคัญที่ต้องการนามาอภิปรายผล 3 ประเด็น
ได้ แ ก่ 1. คุ ณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการของนั ก ศึ ก ษา 2. สภาพการบริ ห ารวิ ช าการของวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษา และ 3. กลยุทธ์การบริหารวิชาการตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษา ดังนี้
5.2.1 คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
ผลการประเมินกรอบแนวคิดโดยผู้ ทรงคุณวุฒิ พบว่า คุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษา 4 ประการที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้สาหรับ เป็นกรอบแนวคิดงานวิจัย และเพื่อการ
พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วิ จั ย คุ ณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการของนั ก ศึ ก ษา ได้ แ ก่ 1. การเป็ น นั ก คิ ด เชิ ง
ประกอบการ เช่น การมองเห็นโอกาสและสามารถจัดการกับโอกาสนั้นได้ มีความคิดที่จะสร้างสิ่งที่มี
คุณค่าขึ้นมาได้ ต้องการพัฒนาทักษะเพื่อสร้างสิ่งที่มีคุณค่านั้นได้ อีกทั้งตระหนักว่าสิ่งที่มีคุณค่าที่ต น
สร้างขึ้นนั้นนามาสร้างรายได้ให้กับตน เป็นการประกอบอาชีพที่จ้างงานตนเองได้ 2. การมีทักษะ
วิชาการพื้นฐาน เช่น ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และด้านศิลปะศาสตร์ สังคมศาสตร์ที่
จ าเป็ น ต่ อ การสร้ า งสิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า 3. การมี ทั ก ษะเชิ ง ประกอบการ ซึ่ ง เป็ น ทั ก ษะด้ า นการตลาด
เศรษฐศาสตร์ การเงินและบัญชี และกฎหมายและกฎหมายภาษี รวมถึง 4. การมีความพร้อมในการ
เป็นผู้ประกอบการ เช่น การมีความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจและแปลงแผนธุรกิจออกมาเป็น
ธุรกิจได้จริง ล้วนเป็นปัจจัยสาคัญในการที่จะทาให้นักศึกษามีลักษณะของผู้ประกอบการที่แสดงออก
ให้เห็นได้ ส่งผลต่อการทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ และทาให้ต้องการเป็นผู้ประกอบการเมื่อ
จบการศึกษา การเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
ผลการประเมิ น ข้า งต้ น แสดงให้ เห็ น ว่ า คุ ณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการของนั กศึ ก ษาทั้ ง 4
ประการที่ สั ง เคราะห์ ไ ด้ จ ากวรรณกรรมในบริ บ ทของต่ า งประเทศ และได้ รั บ การประเมิ น โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วว่า มีความสอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายของนโยบายการสร้างผู้ประกอบการของ สอศ.
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะผู้ประกอบการได้ อาจ
เนื่องมาจากนโยบายรัฐที่กาหนดให้การอาชีวศึกษาผลิตและพัฒนาคนเพื่อมีสมรรถนะเพียงพอต่อการ
เป็นแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระแต่การผลักดันสู่การปฏิบัตินั้นยังมีช่องว่างอยู่ ช่องว่างในการ
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พัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเฉพาะด้านคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาอาชีวศึกษา อันที่
จะส่งผลให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการและต้ องการเป็นผู้ประกอบการเมื่อสาเร็จ
การศึ กษา ให้ นั กศึ กษาเป็ น ผู้ ส ร้ า งงาน สร้างรากฐานทางเศรษฐกิจ ที่มั่นคงให้ กับประเทศ ทาให้
ประเทศสามารถแข่งขันได้กับกลุ่มประเทศในอาเซียนและทั่วโลก สอดคล้องกับค่าดัชนี GEDI ปี พ.ศ.
2557 ประเทศไทยยั ง ขาดการให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผู้ ป ระกอบการ หรื อ กั บ การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
ผู้ประกอบการให้ขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ (Acs et al., 2015) ซึ่งการอาชีวศึกษาเป็นกลไก
ในการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการ (Volery et al., 2014) ทาให้ผู้ประกอบการแตกต่างของผู้ที่
ไม่ใช่ผู้ประกอบการ (Kuratko & Hodgetts, 2001) และสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมและ
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Koh, 1996)
5.1.2 สภาพการบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
ผลการวิ จั ย พบว่า สภาพการบริ ห ารวิช าการด้ า นการพัฒ นาหลั กสู ต รของวิท ยาลั ย
อาชีวศึกษามีระดับการปฏิบัติในปัจจุบันและในสภาพที่พึงประสงค์มากที่สุด หากแต่มีความสาคัญของ
ความต้องการจาเป็นอยู่ลาดับสุดท้ายซึ่งจัดเป็นจุดแข็งของการบริหารวิชาการ
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า การปฏิรูปการอาชีวศึกษาเมื่อครั้งนายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
ดารงตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยการ “ปรับวิธีเรียน-เปลี่ยนวิธีสอน-ปฏิรูป
วิธีสอบ” เพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง มีประสบการณ์ตรง และเปิด
กว้างให้ผู้ประกอบการร่วมยกร่าง พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 เพื่อผู้ประกอบการมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนมากขึ้น (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551) แสดงถึงการ
ขับเคลื่อนนโยบายการสร้างผู้ประกอบการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการ
พัฒ นาหลั กสู ตรเพื่อ สร้ างผู้ ป ระกอบการอย่า งต่ อ เนื่ องมาจนถึง ปั จจุ บัน หลั ก ฐานที่ส าคั ญ ได้ แ ก่
หลักสูตรประกาศนียบัตร พ.ศ. 2556 สาหรับการจัดการศึกษาในระบบ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอบรมนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ หลักสูตรฝึกอบรม
ครูที่ปรึกษาในโครงการ หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในวิทยาลัย และหลักสูตรฝึกอบรมผู้เข้า
รับการบ่มเพาะโดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน
สถาบั น การเงิน มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การเรี ย นการสอนเพิ่ มมากขึ้ น มี ก ารจั ด ตั้ง ศู นย์ บ่ มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่ง เพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้ลงมือทาธุรกิจจริง
ในวิทยาลัย (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2558)
ผลการวิจัยข้างต้นนาไปสู่กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะผู้ประกอบการ เป็นกลยุทธ์หลักลาดับท้ายสุดเพื่อการบริหารเชิงรุกในการเร่งผลักดัน
ให้มีการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
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มองเห็นโอกาส สามารถจัดการกับโอกาสเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าต่อสังคม มุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนา
ทักษะที่จาเป็นในการแปลงโอกาสให้ เป็นนวัตกรรมหรือเป็นสินค้า/บริการสู่สังคม อีกทั้งตระหนักว่า
การประกอบการนั้นเป็นอาชีพ มีทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็นต่อในการสร้างคุณค่าต่อสังคมทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มีทักษะเชิงประกอบการเป็นทักษะพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ การตลาด
บัญชีและการเงิน การบริ ห ารจั ดการอย่างถูกกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การ
ก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ละวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามพร้ อ มในการเป็ น
ผู้ประกอบการ เขียนแผนธุรกิจได้และแปลงแผนธุรกิจเป็นสินค้า/บริการได้ เพื่อสร้างธุรกิจใหม่และ
ดาเนินธุรกิจอย่างแข่งขันได้ในระบบตลาดเศรษฐกิจเสรี ช่วยให้ตนมีรายได้และสร้างงาน
ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารวิชาการด้านการประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนมี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ เ ปลี่ ย นแปลงมากขึ้ น ในสภาพที่ พึ ง ประสงค์ จ ากสภาพปั จ จุ บั น และมี
ความสาคัญของความต้องการจาเป็นอยู่ลาดับแรกสุด ซึ่งจัดเป็นจุดอ่อนของการบริหารวิชาการ
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลให้ความสาคัญกับการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก สอศ. มีการดาเนินงานปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน
ศูนย์บ่มเพาะอยู่ในปัจจุบัน (สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2560) ให้มีความเหมาะสม
กับ การบริ ห ารศูน ย์ บ่ มเพาะเพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ าพมากขึ้น และการผลั กดันโครงการพัฒ นาครู
วิชาการเป็นผู้ประกอบการ ครูที่สอนวิชาที่เกี่ยวข้อง ครูที่ปรึกษาโครงการและหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะใน
ปัจจุบันของ สอศ. สะท้อนว่า ทักษะการสอนด้วยวิธี ใหม่ ๆ ของครูที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรง มีการทากิจกรรมกลุ่มให้ผู้เรียนได้ทางานเป็นทีม การ
สอนแบบปัญหาเป็นฐาน หรือการที่ครูเป็นผู้เอื้ออานวยมากกว่าที่จะเป็นผู้สอนนั้นจะส่งผลให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะผู้ประกอบการตามเป้าหมาย และพร้อมเป็นผู้ประกอบการเมื่อสาเร็จการศึกษา (บริติช
เคานซิล, 2559) วิธีการสอนใหม่ ๆ และวิธีที่หลากหลายที่ครูจะนาไปใช้ในการการจัดการเรียนการ
สอนทาให้ครูได้มีรูปแบบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใหม่ ๆ ที่เหมาะสม เป็นแนวทางการ
เปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง วิธีการวัดอาจจะเป็นการประเมินตนเอง
แบบทดสอบสมรรถนะ การสัมภาษณ์ การประเมินโดยกลุ่ม การใช้แบบสอบถาม การเล่นเกมธุรกิจ
จาลอง และการตรวจประเมิน ที่จะช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน สอดคล้องกับรายงาน
ของคณะกรรมาธิการยุโรปที่สรุปได้ว่า ครูที่ขาดความชานาญและยังใช้วิธีการสอนแบบเดิม ๆ เป็น
ปั ญหาของการศึก ษาเพื่อการเป็ น ผู้ ประกอบการ ดัง นั้นจึงควรส่ งเสริ มให้ ครูไ ด้รู้จัก วิธี การสอนที่
เหมาะสมเป็ น วิ ธี ก ารที่ จ ะให้ ผู้ เ รี ย นได้ ป ระสบการณ์ ต รง ได้ ร่ ว มท ากิ จ กรรมเช่ น การท าธุ ร กิ จ ใน
สถานศึกษา (European Commission/ EACEA/Eurydice, 2016)
ผลการวิ จั ย ข้ างต้ น น าไปสู่ กลยุ ทธ์ ห ลั ก ในการเปลี่ ยนรู ปแบบเพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษาที่มีความสาคัญเร่งด่วนและผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาควรเร่งระดม
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ทรัพยากรในการบริหารเพื่อสนับสนุนให้มีการจัดทาเกณฑ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายของการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ และครูเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการผลักดันกลยุทธ์
นี้ไปสู่ความสาเร็จ
5.1.3 กลยุทธ์การบริหารวิชาการตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษา
ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการ
พัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ชุดกลยุทธ์นี้เรียกว่า “A2D Strategies: กลยุทธ์
พัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา” ที่ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก 9 กลยุทธ์รอง และ
วิธีดาเนินการ 33 วิธีนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการนาสู่การปฏิบัติในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ซึ่งประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นรายบุคคลและการประชุมกลุ่มตามหลักเกณฑ์การพิจารณากลยุทธ์ที่ดี
ของสถานศึกษา กลยุทธ์หลักในการลดจุดอ่อนและภาวะคุกคามด้านการประเมินผล มีความต้องการ
จ าเป็ น เป็ น ล าดับ แรก คือ กลยุ ท ธ์เ ร่ง เปลี่ ย นรู ปแบบเพื่ อประเมิ นคุ ณลั กษณะผู้ ป ระกอบการของ
นักศึกษา และกลยุทธ์หลักเพื่อคว้าโอกาสมาเสริมจุดแข็งของการบริหารวิชาการ มีความสาคัญแต่มี
ความเร่ ง ด่ ว นน้ อ ยกว่ า คื อ กลยุ ท ธ์ พั ฒ นาหลั ก สู ต รมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ลั ก ษณะ
ผู้ประกอบการ
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาควรพิจารณาปฏิบัติกลยุทธ์ A เป็นการเร่งด่วน ดังนี้
A: กลยุทธ์เร่งเปลี่ยนรูปแบบการประเมินคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา เป็น
กลยุทธ์หลักที่ช่วยลดจุดอ่อนและภาวะคุกคามด้านการประเมินผลซึ่งเป็นด้านที่มีความสาคัญของ
ความต้องการจาเป็นลาดับแรก จึงต้องพิจารณาปฏิบัติกลยุทธ์หลักนี้อย่างเร่งด่วน
ผลการวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับข้อค้นพบของ European Commission (2015) ที่ว่า การ
ประเมินผลเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่จะทาให้การบริหารวิชาการของหลักสูตรการศึกษาเพื่อการ
เป็ น ผู้ ป ระกอบการประสบความส าเร็ จ มี ค วามก้ า วหน้ า ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและน าไปใช้ ใ น
สถานศึกษาต่าง ๆ ในการเปลี่ยนรูปแบบการประเมินควรเปลี่ยนให้ครอบคลุม ทั้งเชิงคุณภาพและ
ผลลัพธ์ของหลักสูตร เช่น การประเมินคะแนนหรือผลลัพธ์ของการเรียนรู้จากนัก ศึกษา การประเมิน
สมรรถนะด้วยแบบประเมินตนเอง และประเมินโดยผู้ที่รับนักศึกษาเข้าทางานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทางานของนักศึกษา และควรมีการประเมินผลในระยะยาวด้วย หมายถึง การประเมินความสาเร็จ
ที่นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการจริง หลังจากจบการศึกษา ปัจจัยสาคัญในการบริหารวิชาการของ
อาชีวศึกษา (Finch & Crunkilton, 1999) ประการหนึ่งคือ การประเมินผลที่แท้จริงเป็นการ
ประเมิน ผลการทางานโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะที่สั่ งสมมาเพื่อทางานในบริบทจาลองใน
วิทยาลัยและในบริบทจริง โดยเกณฑ์การประเมินคือมาตรฐานการทางานของสถานประกอบการ อีก
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ทั้งต้องมีการติดตามวัดผลในระยะยาวคือวัดผลที่ความสาเร็จของผู้เรียนหลั งสาเร็จการศึกษาและ
อัตราการประกอบธุรกิจของบัณฑิตด้วยการเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ประกอบการสังคม หรือเป็น
ผู้ประกอบการภายในองค์การ หรือเป็นผู้ประกอบการนโยบาย สร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างสิ่งที่มี
คุณค่าให้กับสังคม
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาในฐานะผู้สร้างสรรค์บริบทที่เอื้ออานวยการขับเคลื่อนกลยุทธ์
ชุดนี้ให้ประสบผลสาเร็จ ควรพิจารณาสนับสนุนให้ครูนาวิธีการสอนใหม่ ๆ มาให้ ผลักดันให้มีการบูร
ณาการการสอนวิ ช าการเป็ น ผู้ ป ระกอบการในรายวิ ช าอื่ น มากกว่ า ที่จ ะจั ด ให้ เ ป็ นกิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตร เพื่อวิธีการเรียนการสอนจะได้มีหลากหลายมากขึ้น เช่นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ การ
สอนแบบปัญหาเป็นฐาน ผู้เรียนเป็นผู้นาการเรียนรู้ ผู้สอนเป็นผู้เอื้ออานวยหรือผู้สอนงาน (โค้ช) และ
ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และในวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีการสอนแบบบูรณาการ
ควรส่งเสริมให้จัดรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการเป็นรายวิชาบังคับในทุกประเภทวิชา และประเภท
วิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใน
วิทยาลัย และขยายโอกาสนักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน แนวทางข้างต้นนี้ล้วนส่งเสริมให้การ
จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีที่เหมาะสม วิธีใหม่และวิธีที่หลากหลาย และผลักดันให้ครูต้องพัฒนา
ตนเองเพื่อเรียนรู้วิธีการสอนเหล่านี้
D1: กลยุท ธ์ พัฒนาหลักสูต รมีจุดมุ่ งหมายพัฒนาคุณ ลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษา เป็น กลยุทธ์ที่คว้าโอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ
สภาพเศรษฐกิจและสภาวะทางสังคมที่เอื้อต่อจุดแข็งของการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒ นานั กศึกษาให้ เป็ น นั กคิดเชิงประกอบการ และลดจุดอ่อนของด้านจุดมุ่งหมายในการพัฒ นา
นักศึกษาให้มีทักษะวิชาการพื้นฐาน มีทักษะเชิงประกอบการ และมีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ
เพื่อการบริหารวิชาการตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ควรพิจ ารณาบทบาทของผู้ ร่ ว มขั บเคลื่ อนกลยุ ทธ์ ได้แ ก่ ครู ผู้ บ ริห ารวิท ยาลั ยอาชี ว ศึ กษา และ
ผู้ประกอบการ
ผลการวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับข้อค้นพบของ Lüthje and Franke (2003) การสร้าง
ผู้ประกอบการเริ่มจากการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ประกอบการเพื่อส่งผลให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ และจะทาให้ ผู้ เรีย นมี เ จตนารมณ์ในการเป็น ผู้ ประกอบการต่อ ไป การที่
หลักสูตรกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะประกอบการ นั้นจะช่วยให้มีความคิด
สร้างสรรค์ มีการริเริ่ม พึ่งพาตนเองได้ และมีความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
(Bridge และคณะ, 1998) อี ก ทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ค้ น พบของ (The
Consortium
for
Entrepreneurship Education, 2004) ที่พบว่าประสบการณ์จากผู้ประกอบการจริง การถ่ายทอด
บทเรียนแห่งความสาเร็จของผู้ประกอบการหรือแม้แต่ความล้มเหลว เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และ

214
แนวทางการแก้ปัญหา บทเรียนที่จาลองปัญหาของนายจ้างเป็นสิ่งจาเป็นที่นักศึกษาควรได้เรียนรู้เพื่อ
เข้าใจปัญหาของผู้ประกอบการในฐานะนายจ้าง และการพัฒนาประสบการณ์จากผู้ประกอบการมา
เป็นเนื้อหาบทเรียนในหลักสูตรจัดเป็นสิ่งสาคัญ
5.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจั ย มี 2
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ส่ว นคือ

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ และ

5.1.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
ตารางที่ 5.7 ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
หน่วยงาน
ครู

ผู้บริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษา

ผู้ประกอบการ

สอศ.

เรื่อง
1. เร่งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อประเมิน
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาในรูปแบบ
ใหม่ที่เหมาะสมกว่าเดิม
2. ควรเรียนรู้วิธีการสอนใหม่ ๆ และหลากหลายวิธี ที่
เหมาะสมกับการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการ
ของนักศึกษา
3. กาหนดให้ใช้วธิ ีการสอนแบบใหม่และหลากหลายวิธี
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
4. กาหนดรูปแบบการประเมินแบบใหม่ที่สอดคล้องกับ
การสอนวิธีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา
5. ถ่ายทอดประสบการณ์การทาธุรกิจเพื่อแปลงเป็น
เนื้อหาบทเรียนพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษา
6. กาหนดโครงสร้างหลักสูตร ปวช. ให้รายวิชาธุรกิจ
และการเป็นผู้ประกอบการเป็นรายวิชาบังคับในทุก
ประเภทวิชา

ด้านของการบริหารวิชาการ
ด้านการประเมินผล

ความ
เร่งด่วน
มาก

ด้านการประเมินผล

มาก

ด้านการจัดการเรียนการสอน

ปานกลาง

ด้านการประเมินผล

มาก

ด้านการจัดการเรียนการสอน

ปานกลาง

ด้านการพัฒนาหลักสูตร

น้อย
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จากตารางที่ 5.7 อธิบายข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้ได้ ดังต่อไปนี้
1. ครู ควรเร่งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อประเมินคุณลักษณะผู้ประกอบการ
ของนักศึกษาในรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกว่าเดิม
ผลการวิจัย สรุปได้ว่า คู่กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรให้จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษาเป็นจุดแข็งและโอกาส หากแต่มีจุดอ่อนอยู่ในบางจุดมุ่งหมายของการ
พัฒนาหลักสูตร จึงควรได้รับการทบทวนและปรับปรุง ดังนั้นครูประจาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
หรือเป็นครูวิชาโครงการ หรือครูที่ปรึกษาในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ควร
เร่งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีใหม่ที่เหมาะสมและหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการปฏิบัติ ส่งผลต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เป็นจุดอ่อนและมี
ความจาเป็นเร่งด่วนในการพัฒนา เพราะครูจะได้มีรูปแบบใหม่การประเมินการเรียนการสอนของตน
เพื่อประเมินคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ตัวอย่างรูปแบบใหม่ของการประเมิน ได้แก่ การ
ประเมินตนเองของนักศึกษา การประเมินนักศึกษาโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
การสารวจความเห็นของผู้ที่ทางานร่วมกับนักศึกษาในการทาธุรกิจ หรือการสังเกตพัฒนาการเรียนรู้
ตามสมรรถนะด้ า นต่ า ง ๆ ของนั ก ศึ ก ษาตามกระบวนการแปลงความคิ ด เป็ น แผนธุ ร กิ จ และ
กระบวนการแปลงแผนธุรกิจเป็นสินค้า/บริการ และอัตราการมีงานทาหลังสาเร็จการศึกษา
ดั ง นั้ น ครู จึ ง ควรที่ จ ะต้ อ งเร่ ง ปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนให้ เ หมาะสมเพื่ อ ประเมิ น
คุณลักษณะผู้ประกอบการในรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกว่าเดิม
2. ครู ควรเรี ยนรู้ วิ ธี ก ารสอนใหม่ ๆ และหลากหลายที่เ หมาะสมกับ การพั ฒนา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
ผลการประชุมกลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปได้ว่า บทบาทของครูมีผลต่อกับการจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการให้ประสบความสาเร็จ และต้องมีการพัฒนา
ครูวิชาการเป็นผู้ประกอบการหรือวิชาที่เกี่ยวข้องให้มีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ครูควรได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การประกอบการจริง หรือได้
เรียนรู้จากผู้ประกอบการจริง (ที่เป็นพี่เลี้ยง) เพื่อ เอื้ออานวยการสอน และเป็น Change agent ใน
การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะผู้ประกอบการ ครูควรพิจารณาพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ของ
ตนให้เป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม แนะนา และเป็นที่ปรึกษาให้กั บนักศึกษาเมื่อมีความคิด ประเมินความ
เป็นไปได้ของความคิด และนาความคิดนั้นไปพัฒนาเป็นแผนธุรกิจเพื่อนาไปพัฒนาเป็นธุรกิจจาลอง
ต่อไป อีกทั้งครูต้องขวนขวายหาโอกาสในการสร้างประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ และการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ครูปรับปรุง
วิธีการสอนใหม่ ๆ และหลากหลายให้เหมาะสมกว่าเดิม เป็นการพัฒนานักศึกษาด้วยวิธีการสอนเชิง
ประสบการณ์ การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน ให้นักศึกษาเป็นผู้นาการเรียนรู้ และครูเป็นผู้เอื้ออานวย
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และผู้สอนงาน (โค้ช) เพราะจะส่งผลต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษาให้เป็นนักคิดเชิงประกอบการ ให้มีทักษะวิชาการพื้นฐาน ให้มีทักษะเชิง
ประกอบการ และให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
ดั ง นั้ น ครู จึ ง ควรเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารสอนใหม่ ๆ และหลากหลายที่ เ หมาะสมกั บ การพั ฒ นา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
3. ผู้ บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา ควรก าหนดให้ ใ ช้ วิ ธี ก ารสอนแบบใหม่ ๆ และ
หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
ผลการวิจัย พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติในสภาพที่พึงประสงค์
น้อยลงกว่าในสภาพปัจจุบันหากแต่มีความสาคัญของความต้องการจาเป็นอยู่ในลาดับที่ 2
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนควรได้รับการปรับปรุง ครูมีบทบาท
สาคัญในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีใหม่ ๆ และหลากหลายวิธีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนั กศึกษา และผู้ บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นผู้มีบทบาทในการกาหนดแนว
ทางการปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้อย่างจริงจัง เป็นผู้เอื้ออานวยการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ในการบริหาร
เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิธีใหม่ ๆ ที่เหมาะสม และมีหลากหลายวิธี เพื่อ
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ เ ชิ ง ประสบการณ์ ข องนั ก ศึ ก ษา ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ ผ่ า นการลงมื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ได้
ประสบการณ์ตรง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด ข้อมูลที่ได้ค้นคว้าระหว่างกัน วิธีการสอนใหม่ ๆ
ต้องช่วยให้นักศึกษาเป็น Active learners ไม่เป็นเพียงผู้ฟังการบรรยายของครู หากแต่มีส่วนร่วมใน
การเขียน การพูด การเสนอความเห็น การทางานเป็นทีม และการแก้ปัญหา การกาหนดวิธีการสอน
ใหม่ ๆ และการใช้ วิ ธี ก ารสอนที่ ห ลากหลายให้ เ หมาะสมในหลั ก สู ต รการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา
ดังนั้นผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาจึงควรพิจารณากาหนดให้มีการปฏิบัติ และเป็นบทบาท
ของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่จะต้องส่งเสริมให้ครูเกิดการปฏิบัติได้อย่างเร่งด่วน
4. ผู้ประกอบการ ควรถ่ายทอดประสบการณ์การทาธุรกิจเพื่อแปลงเป็นเนื้อหาบทเรียน
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
ผลการประชุมกลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการมีบทบาทสาคัญในการร่วม
พัฒนาหลักสูตรด้วยการผลิตเนื้อหาบทเรียนจากการถ่ายทอดประสบการณ์ของตนทั้งที่ล้มเหลวและ
สาเร็จ เพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
ผู้ประกอบการจึงควรร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาในการถ่ายทอดประสบการณ์การทาธุรกิจเป็น
เนื้อหาบทเรียน ให้ครูได้มีสื่อการสอนที่มาจากสถานการณ์จริง เป็นกรณีศึกษา ให้นักศึกษาได้มีโอกาส
เรียนรู้ผ่านบทเรียนของผู้ประกอบการจริงที่ประสบมาแล้ว เนื้อหาของประสบการณ์นั้นอาจเป็นทั้ง
ประสบการณ์ในการเริ่มธุรกิจ การดาเนินธุรกิจ การรักษายอดขายและการแข่งขันเพื่อเติ บโตและอยู่
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รอด หรือเป็นปัญหาในการบริหารจัดการด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกหัดการแก้ปัญหาด้วย
ตนเองหรือด้วยการทางานเป็นทีม ทั้งที่เป็นปัญหาแบบง่ายและมีคาตอบที่ชัดเจน หรือปัญหาที่ยาก
สลับซับซ้อนและมีได้หลายคาตอบ
ผลการประชุมกลุ่มแสดงให้เห็นว่า เนื้อหาประกอบบทเรียนมีความสาคัญต่อการพัฒนา
คุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจปัญหาของนายจ้างและแก้ปัญหาจาก
มุมมองของนายจ้าง
ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรถ่ายทอดประสบการณ์การทาธุรกิจเพื่อเป็นเนื้อหาบทเรียนเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
5. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ควรกาหนดโครงสร้างหลักสูตร
ปวช. ให้รายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการเป็นรายวิชาบังคับในทุกประเภทวิชา
ผลการวิ จั ย พบว่ า การพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษามีระดับการปฏิบัติมากสุ ดทั้งในสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ อีก
ทั้งเป็นจุดแข็งและโอกาสของการบริหารวิชาการตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษา
ผลการวิจัย แสดงให้เห็ นว่า การพัฒนาหลั กสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษาได้รับการส่งเสริมให้ มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัตินโยบายร่วม
ขับเคลื่อนด้วยความพร้อมทั้งในด้านทรัพยากรและบุคลากร
ดัง นั้ น ผู้ บ ริ ห ารวิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาควรเร่ง ผลั ก ดัน ให้ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นา
นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องด้วยการกาหนดโครงสร้างหลักสูตร ปวช. ให้รายวิชาธุรกิจ
และการเป็นผู้ประกอบการเป็นรายวิชาบังคับทุกประเภทวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วย
ให้นักศึกษาอาชีวศึกษาทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ มีทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบการ และตระหนักว่า
การประกอบการเป็นอาชีพ ด้วยการส่งเสริมให้มีสัดส่วนของชั่วโมงปฏิ บัติในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น
เพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ เมื่อนักศึกษาได้เรียนวิชานี้เพิ่มขึ้นอาจ
ส่งผลให้มีจานวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมในการเขียนแผนธุรกิจและต้องการแปลงแผนธุรกิจสู่การ
ปฏิบัติมากขึ้น และอาจส่งผลให้มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นผู้รับการบ่มเพาะในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
ของอาชีวศึกษามีมากขึ้น ทาให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาได้บริหารศูนย์บ่มเพาะที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของ สอศ. ที่ต้องการส่งเสริมให้ศูนย์บ่มเพาะมีการบริหารงานที่มี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
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5.1.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาเรื่อง รูปแบบของการประเมินคุณลักษณะผู้ประกอบการ
ของนักศึกษา
ผลการวิจัย พบว่า การประเมินผลเป็นด้านที่มีความต้องการจาเป็นในลาดับแรก และระดับ
การปฏิบัติที่พึงประสงค์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงกว่าระดับการปฏิบัติในปัจจุบัน ผลจากการประชุม
กลุ่ม พบว่า รูปแบบการประเมินที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมและต้องการการพัฒนา จึงนาไปสู่กล
ยุทธ์หลักในการเร่งเปลี่ยนรูปแบบการประเมินคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกา
ดั ง นั้ น การวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปควรเป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเรื่ อ ง รู ป แบบของการประเมิ น
คุ ณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการของนั ก ศึ ก ษา รู ป แบบที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ธี ก ารสอนใหม่ ๆ และวิ ธี ที่
หลากหลายที่ครูจะนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบใหม่ควรจัดให้มีตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ในเชิ งปริ มาณและในเชิงคุ ณภาพ การก าหนดเครื่ องมื อวัด และเกณฑ์ที่เ หมาะสมทั้งจุ ดมุ่ง หมาย
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาเป็นสิ่งที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาควรพิจารณาการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ หรือเรียกว่าการมีส่วนร่วมแบบพหุ
ภาคีเพื่อการประเมิ นผลการจัดการศึกษา ผู้มีส่วนร่วม เช่น ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง และลูกค้า/
ผู้รับบริการจากสินค้า/บริการที่ผลิตได้จากธุรกิจของนักศึกษา
2. ควรมีการวิจัยเชิงลึก เรื่อง การพัฒนาวิธีการเรียนการสอนใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกับ
การพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
ผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนการสอนมีระดับของการปฏิบัติน้อยที่สุดในสภาพที่พึง
ประสงค์และเป็นจุดอ่อนของการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา แต่สภาพแวดล้อมภายนอก
เกือบทุกปัจจัยล้วนส่งเสริมการจัดเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของ
นักศึกษาต้องเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรเป็นการวิจัยเชิงลึกเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา สอดคล้องกับทิศทางของนโยบายการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อสร้างนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ของ สอศ. โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน หุ้นส่วนเศรษฐกิจ เช่น สถาบันการเงิน มีส่วนร่วมมากขึ้น ส่งเสิรมให้มีบทบาทเป็นหุ้นส่วน
ในการพัฒ นาวิธีการสอนใหม่ ๆ และให้ มีหลากหลายวิธีเพื่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒ นา
คุณลักษณะผู้ ประกอบการของนักศึกษา เช่น การเรียนรู้เชิงรุก การบูรณาการบทเรียนเข้ากับการ
ปฏิบัติในบริบทจาลองและบริบทจริง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการแปลงความคิดสู่
การกระท าด้ ว ยความคิ ด สร้ า งสรรค์ การริ เ ริ่ ม ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ต่ า ง ๆ การมองเห็ น โอกาส การมี
ความสามารถในการจัดการกับโอกาส การมีความเชื่อมั่นในตนเอง การมีนวัตกรรม

219
3. ควรมีการวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพัฒนาบทเรียนจากประสบการณ์ผู้ประกอบการ
ของไทย
ผลการวิ จั ย พบว่ า ระดั บ การปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ น้ อ ยลงในสภาพที่ พึ ง
ประสงค์ และเป็นจุดอ่อนของการบริหารวิชาการ ผลการประเมินร่างกลยุทธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า
เนื้ อหาของหลั กสู ตรและสื่อการสอนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะทาให้ การจัดการเรียนการสอนประสบ
ผลสาเร็จได้ จึงนาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์รองสาหรับผู้ประกอบการให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบทเรียน
ด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการของตน
ดังนั้น การวิจัยในครั้งต่อไปจึงควรเป็นการวิจัยและพัฒนาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนจาก
ประสบการณ์ผู้ประกอบการของไทย เพื่อให้ครูได้มีสื่อการสอน เป็นบทเรียน เป็นเนื้อหาในการพัฒนา
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา มีเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ในมุมมองของเจ้าของกิจการ ได้รู้จัก
ปัญหาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นปัญหาง่าย ๆ และปัญหาที่ยากสลับซับซ้อน รวมถึงการส่งเสริมให้
ผู้ ป ระกอบการเข้ามามีส่ ว นร่ ว มมากขึ้นในการแบ่ง ปันประสบการณ์ ทั้งที่ส าเร็จและล้ มเหลวเป็ น
บทเรียนในหลักสูตร
4. ควรมีการวิจัยนโยบาย เรื่อง นโยบายการส่งเสริมการจัด การอาชีวศึกษาเพื่อการ
พัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
การทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความในมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2551 ที่ระบุให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลิตและพัฒนากาลังคนใน
ด้านวิชาชีพ อีกทั้งผลการวิจัยในต่างประเทศที่ล้วนยืนยันว่า คุณลักษณะผู้ประกอบการทาให้คนมี
ทักษะงานที่เป็นที่ต้องการในอนาคตและสามารถรับมือได้กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงนาไปสู่
แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้สาเร็จด้วยบทบาทของผู้มีส่วนร่วม
ดังนั้น จึงควรมีการวิจัยเชิงนโยบายเรื่อง นโยบายการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา เพื่อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน
นโยบายสู่ความสาเร็จ ของผู้มีบทบาทต่าง ๆ ได้แก่ สอศ. ผู้ประกอบการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และนักศึกษา
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและสถานศึกษา
1. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิประเมินกรอบแนวคิดในการวิจัย
2. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
3. รายนามวิทยาลัยอาชีวศึกษาเข้าร่วมการทดลองเครื่องมือ
4. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิประเมินกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง)
5. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิประเมินกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง)
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิประเมินกรอบแนวคิดในการวิจัย (เดือนมีนาคม 2559)
1. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
2. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
3. นายวณิชย์ อ่วมศรี
4. นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์

5. ศ. ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

6. รศ. ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
7. ดร.ขวัญชัย พานิชการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองประธานหลักสูตร
Technopreneurship & Innovation
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี และ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย (เดือนมิถุนายน 2559)
1. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
2. นายวณิชย์ อ่วมศรี
3. นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์

4. นายสมชาย ขวัญเจริญ
5. รศ. ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองผู้อานวยการ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อาจารย์ประจาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายนามวิทยาลัยอาชีวศึกษาเข้าร่วมการทดลองเครื่องมือ (เดือนกรกฎาคม 2559)
ชื่อวิทยาลัย
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
3. วิทยาลัยการอาชีพนวมินราชูทศิ

4. วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
5. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
6. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
(ชลบุรี)
8. วิทยาลัยพณิชยการบางนา
9. วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
10. เกริกวิทยาลัย

ที่อยู่
193 ถนนมาตุลี ตาบลปากน้าโพ
อาเภอเมือง นครสวรรค์ 60000
456/3 ม.1 ถนนตลาดใหม่ ตาบลตลาด
อาเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84000
11/11 ซ.นวลจันทร์ 56 แยก 3
ถ.นวลจันทร์ เขตบึงกุม่
กรุงเทพมหานคร 10230
457 ถนนพนมพนารักษ์
อาเภอธาตุพนม นครพนม 78110
79 ม.5 ตาบลบ้านกลาง
อาเภอเมือง ปทุมธานี 12000
57 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
37 ม. 3 อ. พานทอง
ชลบุรี 20160
22 ถนนบางนา-ตราด
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
8 ซอยรามคาแหง 23 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
18/9 ทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ
ถนนบางนา-ตราด กม.15 อาเภอบางพลี
สมุทรปราการ 10540
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิประเมินกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง) (เดือนพฤศจิกายน 2559)
1. กลุ่มผู้กาหนดนโยบาย สอศ.
1. นายวณิชย์ อ่วมศรี
2. นางศรีวกิ าร์ เมฆธวัชชัยกุล
3. นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

2. กลุ่มผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา และผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.
1. ดร.สมพงศ์ จตุทอง
2. นางพันธวดี นิลวิลัย
3. นายประภากร วัชราคม
4. นายปิติพงษ์ พงศธรวิวัฒน์
5. นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์
6. ดร.ศศิรินทร์ มหาวงศนันท์

ผู้อานวยการ สถาบันการอาชีวศึกษา
ผู้ช่วยผู้อานวยการ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 3
ผู้อานวยการ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
ผู้อานวยการ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
รองผู้อานวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
รองผู้อานวยการ ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี

265
3. กลุ่มครูผู้สอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ/วิชาที่เกี่ยวข้อง สังกัด สอศ.
1. นางพิมพ์สุคนธ์ ศรีน้อย
2. นางสาวกิ่งทอง สัตยาอภิธาน
3. ดร.ประทิน เลี่ยนจารูญ
4. นางขนิษฐา ยอดทอง
5. นางฉวีวรรณ จันทรชิต
6. นางสาวเบญจมาศ พรหมสถิตย์
7. ดร.ปวีณกร แป้นกลัด
8. ดร.รุ่งทิวา สลากัน
9. นางสาวสุพิชญา รักแดง
10. นางสาวบุษกร สัญชัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

4. กลุ่มหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.
1.
2.
3.
4.

นายชาญณรงค์ เกิดเจริญ
นางเยาวเรศ วัชราคม
นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธารงค์
นางสุนิตยา สุขีลักษณ์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

5. กลุม่ คณะกรรมการหลักสูตรสถานศึกษา สังกัด สอศ.
1. ดร.สิริลักษณ์ ศรีธิธง

คณะกรรมการหลักสูตร ปวช. ปวส. วิชาชีพระยะสั้น
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
2. นางสาวเกศริน เกาะดี คณะกรรมการหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิประเมินกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง) (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559)
1. กลุ่มผู้กาหนดนโยบาย สอศ.
1. นายอรรถการ ตฤษณารังสี
2. ดร.รจนา จันทรากุล

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนองค์กรเอกชน
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและนโยบายอาชีวศึกษา

2. กลุ่มผู้ประกอบการ
ดร.ลือชัย แก้วสุข

ผู้บริหารบริษัทซันแอร์โรว์ซิตี้จากัด

3. กลุ่มผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา และผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.
1.
2.
3.
4.

ดร.สมพงศ์ จตุทอง
นางพันธวดี นิลวิลัย
ดร.เรืองแสง ห้าสกุล
นายประภากร วัชราคม

ผู้อานวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ผู้ช่วยผู้อานวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ผู้อานวยการ วิทยาลัยการเทคนิคเพชรบุรี
ผู้อานวยการ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
4. กลุ่มครูวิชาการเป็นผู้ประกอบการ/วิชาที่เกี่ยวข้อง ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.
1.
2.
3.
4.

นางสาวสุพิชญา รักแดง
นางสาวบุษกร สัญชัย
ดร.ประทิน เลี่ยนจารูญ
ดร.ปวีณกร แป้นกลัด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

5. กลุ่มหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.
1. นางเยาวเรศ วัชราคม
2. นางสุนิตยา สุขีลักษณ์
3. นายชาญณรงค์ เกิดเจริญ

วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
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ภาคผนวก ข
1. ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา
2. เครื่องมือในการวิจัย (สาหรับ ผู้อานวยการ)
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4. แบบประเมินกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง)
5. ผลการประเมินกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง)
6. แบบประเมินกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง)
7. ผลการประเมินกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง)
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ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา
ความคิดเห็น
วัดได้ ไม่แน่ใจ วัดได้
ข้อความ
ไม่ตรง
ตรง
(-1)
(0)
(+1)
1. การพัฒนาหลักสูตร มีจุดมุ่งหมายหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา…
1.1. เป็นนักคิดเชิงการประกอบการ (Entrepreneurial thinkers)
1. มองเห็นโอกาสและสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าจากไม่มี (nothing) ได้
1
4
2. ตระหนักว่าการประกอบการเป็นอาชีพ
5
3. มีความฝันอันยิ่งใหญ่ สร้างทักษะ มีวิสัยทัศน์ มองเห็นโอกาส และ
1
1
3
หาทางใช้ความสามารถพิเศษและทักษะตน
1.2. มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
1. มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะวิ ช าการด้ า นคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
5
เทคโนโลยี และวิชาอื่น ๆ
2. มีความรู้และทักษะวิชาการด้านศิลปศาสตร์ เช่นภาษา การสื่อสาร
ทักษะดิจิตัล ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ
1.3. มีทักษะวิชาการประกอบการ
1. เข้าใจแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ความเสี่ยงกับผลตอบแทน
เช่นการออม ดอกเบี้ย อุปสงค์/อุปทาน
2. เข้าใจแนวคิดพื้นฐานทางธุรกิจที่มีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3. เข้าใจแนวคิด และกลยุทธ์ที่จาเป็นในการสารวจ สร้างอาชีพและทา
ให้ธุรกิจเติบโต
4. ได้ลองเสี่ยงตามที่ประมาณการไว้แล้ว หลังจากค้นคว้าวิจัย และ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
5. เข้าใจว่าโอกาสการประกอบการนั้นมีอยูใ่ นทุกภาค (ทั้งรัฐและ
เอกชน) และทุกอุตสาหกรรม
6. บริหารจัดการธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย มีจริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5

5
5
5
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ข้อความ

ความคิดเห็น
วัดได้ ไม่แน่ใจ วัดได้
ไม่ตรง
ตรง
(-1)
(0)
(+1)

1.4. มีความพร้อมประกอบการ นักศึกษามีประสบการณ์การ…
1. เริ่มจากมีไอเดีย มองเห็นโอกาสและประเมินความเป็นไปได้ของไอเดียทาง
ธุรกิจ
2. พัฒนาไอเดียด้วยการเขียนและนาเสนอแผนธุรกิจ

3. ระบุและจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นในการเริม่ และดาเนินธุรกิจได้
4. ได้ลงมือเริ่มและดาเนินการธุรกิจที่ตนสนใจและต้องการลงทุนด้วยตนเอง
5. ดาเนินงานให้ธรุ กิจนัน้ เติบโต
1.5. เป็นแรงขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
1. ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติทั้งเริม่ และทาธุรกิจด้วยการจัดสภาพแวดล้อมใน
วิทยาลัยที่เอื้อ
2. จัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติการประกอบการจริง ในสถานประกอบการ ทั้งของ
รัฐและเอกชน
3. จัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติการประกอบการจริง ในหน่วยงานที่ไม่แสวงหา
กาไร
2. การจัดการเรียนการสอน จัดการศึกษาและฝึกอบรมอย่างเป็นระยะที่ตอ่ เนือ่ ง

5

1

5
5
5
4
5
5
5

2.1. ระยะพื้นฐาน ให้นักศึกษา…

1. มีความรู้ และทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการประกอบการ
2. เข้าใจพื้นฐานของเศรษฐกิจประเทศ และระบบเศรษฐกิจตลาดเสรี
3. มองเห็นโอกาสสาหรับอาชีพการประกอบการในเศรษฐกิจตลาดเสรี

5
5
5

2.2. ระยะตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ ให้นักศึกษา…

1. มีสมรรถนะเริ่มต้นที่สอนกันได้เป็นรายวิชาเดี่ยว หรือในรายวิชาอื่นที่

5

เกี่ยวข้องกับการประกอบการ
2. เข้าใจปัญหาของนายจ้าง
2.3. ระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ ให้นกั ศึกษา…

5

1. ได้เรียนรู้สมรรถนะต่าง ๆ ในการประกอบการ
2. ประยุกต์ความรู้ ทักษะที่ได้จากระยะก่อนหน้า
3. สร้างแผนธุรกิจจากไอเดียของตน

5
5
5

2.

1.

2.

3.

4.

การจัดการเรียนการสอน ที่มีวธิ ีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
ครู/อาจารย์เป็นผูเ้ อือ้ อานวยและโค้ช ให้นกั ศึกษามีกระบวนการค้นพบ
คาตอบด้วยตนเอง และนาไปสู่แนวทางแก้ปัญหา ช่วยให้เลือกแนวทางของ
ตนได้ เรียนรูจ้ ากข้อผิดพลาดและความสาเร็จของตน
มีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ให้นักศึกษาได้ประกอบการจริง ให้แต่ละคน
ได้มีประสบการณ์ของตนเองเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางอารมณ์ใน
กระบวนการเรียนรู้
วิธีการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน ให้นักศึกษาเป็นนักแก้ปญ
ั หาที่ดี
มีโอกาสได้แก้ปัญหาทั้งที่ง่ายและยาก คือมีทั้งที่ปัญหามีคาตอบชัดเจนและ
ปัญหาที่ไม่มีคาตอบชัดเจน
ให้ผู้เรียนเป็นผูน้ า จัดกิจกรรมเพือ่ ให้นักศึกษาเป็นผู้นาการเรียนรู้
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5

5

5
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ข้อความ

ความคิดเห็น
วัดได้ ไม่แน่ใจ วัดได้
ไม่ตรง
ตรง
(-1)
(0)
(+1)

รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้แบบการเสาะหาเป็นฐาน
5. สอนด้วยวิธีที่หลากหลาย เพือ่ เอื้ออานวยกระบวนการเรียนรู้ เน้นการ
เรียนรูข้ ั้นสูง
3. การประเมินผล จุดมุ่งหมายของหลักสูตรตามสภาพจริง ของนักศึกษาว่ามีคุณลักษณะ...
3.1. เป็นนักคิดเชิงการประกอบการ (Entrepreneurial thinkers) ประเมินว่านักศึกษา…
1. มองเห็นโอกาสและสร้างสิ่งทีเ่ ป็นคุณค่าจากไม่มีได้
2. ตระหนักว่าการประกอบการเป็นอาชีพ
3. มีความฝันอันยิ่งใหญ่ สร้างทักษะ มีวิสัยทัศน์ มองเห็นโอกาส และหาทาง
2
ใช้ความสามารถพิเศษและทักษะตน
3.2. มีทกั ษะวิชาการพืน้ ฐาน ประเมินว่านักศึกษา…
1. มีความรูแ้ ละทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิชาอืน่
2. มีความรูแ้ ละทักษะวิชาการด้านศิลปศาสตร์ เช่นภาษา การสื่อสาร ทักษะดิ
จิตัล ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ
3.3. มีทกั ษะวิชาการประกอบการ ประเมินว่านักศึกษา…
1. เข้าใจแนวคิดพืน้ ฐานทางเศรษฐศาสตร์ ความเสี่ยงกับผลตอบแทน เช่นการ
ออม ดอกเบี้ย อุปสงค์/อุปทาน
2. เข้าใจแนวคิดพืน้ ฐานทางธุรกิจที่มีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3. เข้าใจแนวคิด และกลยุทธ์ที่จาเป็นในการสารวจ สร้างอาชีพและทาให้
ธุรกิจเติบโต
4. ได้ลองเสี่ยงตามที่ประมาณการไว้แล้ว หลังจากค้นคว้าวิจัย และวิเคราะห์
1
ทางเศรษฐศาสตร์
5. เข้าใจว่าโอกาสการประกอบการนั้นมีอยู่ในทุกภาค (ทั้งรัฐและเอกชน) และ
ทุกอุตสาหกรรม
6. บริหารจัดการธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.4. มีความพร้อมประกอบการ ประเมินว่านักศึกษามีความสามารถ และประสบการณ์…
เริ
ม
่
1. จากมีไอเดีย มองเห็นโอกาสและประเมินความเป็นไปได้ของไอเดียทาง
ธุรกิจ
2. พัฒนาไอเดียด้วยการเขียนและนาเสนอแผนธุรกิจ
3. ระบุและจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นในการเริม่ และดาเนินธุรกิจได้
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ข้อความ

ความคิดเห็น
วัดได้ไม่ ไม่แน่ใจ วัดได้
ตรง
ตรง
(-1)
(0)
(+1)
5

4. ได้ลงมือเริ่มและดาเนินการธุรกิจที่ตนสนใจและต้องการลงทุนด้วย
ตนเอง
5. ดาเนินงานให้ธุรกิจนั้นเติบโต
3.5. เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
1. ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติทั้งเริ่มและทาธุรกิจด้วยการจัดสภาพแวดล้อม
ในวิทยาลัยที่เอื้อ
2. จัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติการประกอบการจริง ในสถานประกอบการ
ทั้งของรัฐและเอกชน
3. จัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติการประกอบการจริง ในหน่วยงานที่ไม่
แสวงหากาไร
3. การประเมินผล การจัดการศึกษาและฝึกอบรม ตามสภาพจริงตามระยะที่ตอ่ เนื่อง
3.6. ระยะพื้นฐาน
1. มีความรู้ และทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการประกอบการ
2. เข้าใจพื้นฐานของเศรษฐกิจประเทศ และระบบเศรษฐกิจตลาดเสรี
3. มองเห็นโอกาสสาหรับอาชีพการประกอบการในเศรษฐกิจตลาดเสรี
3.7. ระยะตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ
1. มีสมรรถนะเริ่มต้นที่สอนกันได้เป็นรายวิชาเดี่ยว หรือในรายวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบการ
2. เข้าใจปัญหาของนายจ้าง
3.8. ระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์
1. ได้เรียนรู้สมรรถนะต่าง ๆ ในการประกอบการ
2. ประยุกต์ความรู้ ทักษะที่ได้จากระยะก่อนหน้า
3. สร้างแผนธุรกิจจากไอเดียของตน
4. การประเมินผล วิธีการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง
1. ครู/อาจารย์เป็นผู้เอื้ออานวยและโค้ช
2. มีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
3. วิธีการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน
4. ให้ผู้เรียนเป็นผู้นา
5. ดึงสมาชิกชุมชนที่เป็นผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วม
6. สอนด้วยวิธีที่หลากหลาย
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แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

1

2

ตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา

(สาหรับ ผู้อานวยการ/ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ หรือฝ่ายแผนฯ)
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อ ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริห ารวิชาการของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสังกัด สอศ.
แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ให้ข้อมูล
ตอนที่ 2 สถานภาพของวิทยาลัย และการเรียนการสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
ตอนที่ 3 สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของวิทยาลัยตามแนวคิด
การพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการ
ตอนที่ 4 สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของวิทยาลัยตามแนวคิดการ
พัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการ
ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามนี้ตามความคิดเห็นที่แท้จริงของท่าน เพื่อนาข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนากลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการ
ของนักศึกษาต่อไป
คาตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการผลิตผู้ประกอบการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
โปรดตอบทุกข้อ คาตอบของท่านไม่มีผลใด ๆ ต่อตาแหน่ง ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ท่าน ผู้วิจัยจะเก็บรักษารักษาข้อมูลที่ท่านตอบไว้เป็นความลับและจะทาลายเมื่อสิ้นสุดงานวิจัย ขอขอบพระคุณใน
ความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
นางนิจิรา บารุงกิจ
นิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสแบบสอบถาม (P).......……………
1
2

วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในทีน่ ี้ใช้เรียกสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่ง ในสังกัด สอศ. ที่ดาเนินการโดยรัฐ
นักศึกษา ในทีน่ ี้ใช้เรียก นักเรียนและนักศึกษา ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่ง ในสังกัด สอศ. ที่ดาเนินการโดยรัฐ
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ให้ข้อมูล (โปรดตอบทุกข้อ)
กรุณากรอกข้อมูลหรือทำเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ

 1) ชาย

 2) หญิง

2. อายุ

 1) 31 – 35 ปี

 2) 36 – 40 ปี

 3) 41 – 45 ปี

 4) 46 – 50 ปี

 5) 51 - 55 ปี

 6) 56 – 60 ปี

3. ท่านมีตาแหน่ง  1) ผู้อานวยการ  2) รองอานวยการ ฝ่ายวิชาการ
4. ท่านมีประสบการณ์ในตาแหน่งปัจจุบัน .....…...…….…….…... ปี
ตอนที่ 2 สถานภาพของวิทยาลัย และการเรียนการสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (โปรดตอบทุกข้อ)
กรุณากรอกข้อมูลหรือทำเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. ชื่อวิทยาลัย .....…...…….…….….......…...…….…….…........…...…….…….….....….....…...…….…….…......…….…….…......
2. วิทยาลัยของท่านเปิดสอนประเภทวิชาใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1) อุตสาหกรรม
 2) พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
 3) ศิลปหัตถกรรม/ศิลปกรรม
 4) คหกรรม
 5) เกษตรกรรม

 6) ประมง
 7) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 8) อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 9) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. วิทยาลัยของท่านเปิดสอนวิชา การเป็นผู้ประกอบการ ในประเภทวิชาใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1) อุตสาหกรรม
 2) พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
 3) ศิลปหัตถกรรม/ศิลปกรรม
 4) คหกรรม
 5) เกษตรกรรม

 6) ประมง
 7) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 8) อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 9) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. วิทยาลัยของท่านมีการเรียนการสอนวิชา การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) หรือไม่
 1) ไม่มี (ขอขอบคุณ และกรุณาหยุดที่ตรงนี้)
 2) มี โปรดเลือกข้อย่อยต่อไปนี้
 2.1) เป็นวิชาบังคับ ในหลักสูตรใด (โปรดระบุ) ...…….…….….....
 2.2) เป็นวิชาเลือกเสรี ในหลักสูตรใด (โปรดระบุ) ...…….…….…........…
 2.3) เป็นการสอนสอดแทรกในรายวิชาอื่น ของหลักสูตรใด (โปรดระบุ) ...…….…….…..
ตอนที่ 3 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
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ขอให้ท่านทาเครื่อ งหมาย  ลงในช่อง สภาพปัจจุบัน และ สภาพที่พึงประสงค์ ที่ตรงกับความเห็นที่แท้จริง
ของท่าน เกณฑ์ค่าระดับคะแนนในช่อง สภาพปัจจุบัน และ สภาพที่พึงประสงค์
ระดับ 5 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็นจริง มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็นจริง มาก
ระดับ 3 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็นจริง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็นจริง น้อย
ระดับ 1 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็นจริง น้อยที่สุด
การบริหารวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตร

1.
1)
2)
3)
4)
5)

5

สภาพปัจจุบนั
4 3 2

1

สภาพที่พึงประสงค์
5 4 3 2 1

มีการกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ เป็นนักคิดเชิงประกอบการ ต่อไปนี้ในระดับใด
มองเห็นโอกาสในการสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าต่อสังคม
5 4 3 2 1 5 4 3
มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่า
5 4 3 2 1 5 4 3
คิดสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าจากไม่มี (nothing) ได้
5 4 3 2 1 5 4 3
ต้องการพัฒนาทักษะ เพื่อใช้ทักษะนั้นสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่า
5 4 3 2 1 5 4 3
ตระหนักดีว่าการเป็นผู้ประกอบการเป็นอาชีพ
5 4 3 2 1 5 4 3

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

2.

มีการกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ มีทักษะวิชาการพื้นฐาน ต่อไปนี้ในระดับใด
1) มี ทั ก ษะวิ ช าการพื้ น ฐานด้ า นคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี 5 4 3 2 1 5
และอื่น ๆ
2) มีทกั ษะวิชาการพืน้ ฐานด้านศิลปศาสตร์ เช่นภาษา การสื่อสาร
5 4 3 2 1 5
ทักษะดิจิตัล ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และอื่น ๆ

3.
1)
2)
3)
4)
5)

4.
1)
2)
3)
4)
5)

มีการกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ มีทักษะเชิงประกอบการ ต่อไปนี้ในระดับใด
มีทกั ษะพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ความเสี่ยงกับผลตอบแทน เช่นการออม 5 4 3 2 1
ดอกเบี้ย อุปสงค์/อุปทาน
มีทกั ษะพื้นฐานทางธุรกิจทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ เช่นการตลาด
5 4 3 2 1
การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์
มีทกั ษะพัฒนากลยุทธ์ทจี่ าเป็นในการสร้างและทาให้ธรุ กิจเติบโต
5 4 3 2 1
เข้าใจว่าโอกาสการเป็นผู้ประกอบการมีอยู่ในทุกอุตสาหกรรม และใน
5 4 3 2 1
ภาครัฐ
บริหารจัดการธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ
5 4 3 2 1
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4

3

2

1

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5

4

3

2

1

2
2
2
2

1
1
1
1

2

1

มีการกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ ต่อไปนี้ในระดับใด
มีความคิด (idea) และประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของความคิดนัน้
5 4 3 2 1 5 4 3
เขียนและนาเสนอแผนธุรกิจจากความคิดนัน้
5 4 3 2 1 5 4 3
ระบุและหาทรัพยากรที่จาเป็นในการเริ่มธุรกิจได้
5 4 3 2 1 5 4 3
เริ่มและลงมือทาธุรกิจที่สนใจและต้องการลงทุนด้วยตนเองได้ ใน
5 4 3 2 1 5 4 3
สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยที่จัดไว้ให้
เริ่มและลงมือทาธุรกิจที่สนใจและต้องการลงทุนด้วยตนเองได้ ในสถาน
5 4 3 2 1 5 4 3
ประกอบการของรัฐ หรือเอกชน หรือในหน่วยงานที่ไม่แสวงหากาไร

275

การบริหารวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน

5.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

6.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

8.

5

สภาพปัจจุบนั
4 3 2

1

สภาพที่พึงประสงค์
5 4 3 2 1

มีการจัดการเรียนการสอน ใน ระยะพื้นฐาน ให้นักศึกษา มองเห็นโอกาสสาหรับอาชีพการเป็นผู้ประกอบการในเศรษฐกิจตลาดเสรี
ด้วยวิธีต่อไปนี้ ในระดับใด
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ครู/อาจารย์เป็นผูเ้ อือ้ อานวยและโค้ช
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ผู้ประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
นักศึกษาเป็นผูน้ าการเรียนรู้
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
การสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีการจัดการเรียนการสอนใน ระยะพื้นฐาน ให้นักศึกษา มีทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผูป้ ระกอบการ
ด้วยวิธีต่อไปนี้ ในระดับใด
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
5 4 3 2 1 5 4 3
ครู/อาจารย์เป็นผูเ้ อือ้ อานวยและโค้ช
5 4 3 2 1 5 4 3
ผู้ประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
5 4 3 2 1 5 4 3
นักศึกษาเป็นผูน้ าการเรียนรู้
5 4 3 2 1 5 4 3
การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน
5 4 3 2 1 5 4 3
การสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย
5 4 3 2 1 5 4 3

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

มีการจัดการเรียนการสอนใน ระยะพื้นฐาน ให้นักศึกษา เข้าใจเศรษฐกิจตลาดเสรี ด้วยวิธีต่อไปนี้ ในระดับใด
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
5 4 3 2 1 5
ครู/อาจารย์เป็นผูเ้ อือ้ อานวยและโค้ช
5 4 3 2 1 5
ผู้ประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
5 4 3 2 1 5
นักศึกษาเป็นผูน้ าการเรียนรู้
5 4 3 2 1 5
การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน
5 4 3 2 1 5
การสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย
5 4 3 2 1 5

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3

มีการจัดการเรียนการสอนใน ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ ให้นกั ศึกษา มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็น
ผู้ประกอบการที่สอนกันได้เป็นรายวิชาเดี่ยว/ รายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผูป้ ระกอบการ ด้วยวิธีต่อไปนี้ ในระดับใด

1)
2)
3)
4)
5)
6)

การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
ครู/อาจารย์เป็นผูเ้ อือ้ อานวยและโค้ช
ผู้ประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาเป็นผูน้ าการเรียนรู้
การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน
การสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย

5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
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9.

5

สภาพปัจจุบนั
4 3 2

1

สภาพที่พึงประสงค์
5 4 3 2 1

มีการจัดการเรียนการสอนใน ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ ให้นกั ศึกษา เข้าใจปัญหาของนายจ้าง
ด้วยวิธีต่อไปนี้ ในระดับใด
1) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
5 4 3 2 1 5 4
2) ครู/อาจารย์เป็นผูเ้ อือ้ อานวยและโค้ช
5 4 3 2 1 5 4
3) ผู้ประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
5 4 3 2 1 5 4
4) นักศึกษาเป็นผูน้ าการเรียนรู้
5 4 3 2 1 5 4
5) การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน
5 4 3 2 1 5 4
6) การสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย
5 4 3 2 1 5 4

10. มีการจัดการเรียนการสอนใน ระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์
ด้วยวิธีต่อไปนี้ ในระดับใด
1) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
2) ครู/อาจารย์เป็นผูเ้ อือ้ อานวยและโค้ช
3) ผู้ประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
4) นักศึกษาเป็นผูน้ าการเรียนรู้
5) การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน
6) การสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

ให้นกั ศึกษา มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4

11. มีการจัดการเรียนการสอนใน ระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ ให้นกั ศึกษา สร้างแผนธุรกิจจากความคิดของตน
ด้วยวิธีต่อไปนี้ ในระดับใด
1) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
2) ครู/อาจารย์เป็นผูเ้ อือ้ อานวยและโค้ช
3) ผู้ประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
4) นักศึกษาเป็นผูน้ าการเรียนรู้
5) การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน
6) การสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย

5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4

12. มีการจัดการเรียนการสอนใน ระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ ให้นักศึกษา ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมจาก ระยะพื้นฐาน และ ระยะ
ตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ ในการเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย ด้วยวิธีต่อไปนี้ ในระดับใด
1) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
5 4 3 2 1
2) ครู/อาจารย์เป็นผูเ้ อือ้ อานวยและโค้ช
5 4 3 2 1
3) ผู้ประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
5 4 3 2 1
4) นักศึกษาเป็นผูน้ าการเรียนรู้
5 4 3 2 1
5) การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน
5 4 3 2 1
6) การสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย
5 4 3 2 1

5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
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การบริหารวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน

5

สภาพปัจจุบนั
4 3 2

1

สภาพที่พึงประสงค์
5 4 3 2 1

13. มี การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร ว่านักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
1)
2)
3)
4)

เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
มีทกั ษะวิชาการพืน้ ฐาน
มีทกั ษะเชิงประกอบการ
มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ

5
5
5
5

4
4
4
4

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

5
5
5
5

4
4
4
4

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

3
3
3

2
2
2

1
1
1

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

14. มี การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ในระยะพื้นฐาน ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
1)
2)
3)

มองเห็นโอกาสสาหรับอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ
มีทกั ษะวิชาการพืน้ ฐานทีจ่ าเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
เข้าใจเศรษฐกิจตลาดเสรี

5
5
5

4
4
4

15. มี การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ในระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
1)

2)

มีทกั ษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการที่สอนกันได้
เป็นรายวิชาเดี่ยว หรือในรายวิชาอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการเป็น
ผู้ประกอบการ
เข้าใจปัญหาของนายจ้าง

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

16. มี การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ในระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
1)
2)
3)

มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
สร้างแผนธุรกิจจากความคิดของตน
ประยุกต์ทกั ษะที่สั่งสมมาก่อนหน้า เพือ่ การเริ่มและทาธุรกิจใน
วิทยาลัย

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1
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ตอนที่ 4 สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของวิทยาลัยตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการ
สภาพแวดล้อมภายนอก
ด้านการเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐ
1.
1)
2)
3)
4)
2.
1)
2)
3)
3.
1)
2)
4.
1)
2)
3)
5.
1)
2)
3)
4)
6.
1)
2)
3)
7.
1)
2)
8.
1)
2)
3)

สภาพปัจจุบนั

สภาพที่พึงประสงค์

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
การเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐ เอื้อต่อ การกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตร ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีทกั ษะวิชาการพืน้ ฐาน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีทกั ษะเชิงประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
การเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐ เอื้อต่อ การจัดเรียนการสอน ระยะพื้นฐาน ด้านต่อไปนี้ในระดับใด
มองเห็นโอกาสสาหรับอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
เข้าใจเศรษฐกิจตลาดเสรี
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
การเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐ เอื้อต่อ การจัดเรียนการสอน ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ ด้านต่อไปนี้ ใน
ระดับใด
มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการที่สอนกันได้
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
เข้าใจปัญหาของนายจ้าง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
การเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐ เอื้อต่อ การจัดเรียนการสอน ระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สร้างแผนธุรกิจจากความคิดของตน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาก่อนหน้า เพื่อการเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
การเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐ เอื้อต่อ การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร ด้านผลลัพธ์ต่อไปนี้ ในระดับใด
เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีทกั ษะวิชาการพืน้ ฐาน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีทกั ษะเชิงประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
การเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐ เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระยะพื้นฐาน ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
มองเห็นโอกาสสาหรับอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
เข้าใจเศรษฐกิจตลาดเสรี
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
การเมื อ งและนโยบายการศึก ษาของรั ฐ เอื้ อ ต่ อ การประเมิ น ผลการจั ดการเรีย นการสอน ระยะการตระหนั ก ในสมรรถนะ
ผู้ประกอบการ ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการที่สอนกันได้
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
เข้าใจปัญหาของนายจ้าง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
การเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐ เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ ด้าน
ต่อไปนี้ ในระดับใด
มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สร้างแผนธุรกิจจากความคิดของตน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาก่อนหน้า เพื่อการเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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1.
1)
2)
3)
4)
2.
1)
2)
3)
3.
1)
2)
4.
1)
2)
3)
5.
1)
2)
3)
4)
6.
1)
2)
3)
7.
1)
2)
8.
1)
2)
3)

สภาพแวดล้อมภายนอก
สภาพปัจจุบนั
สภาพที่พึงประสงค์
ด้านสภาพเศรษฐกิจ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อ การกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตร ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีทกั ษะวิชาการพืน้ ฐาน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีทกั ษะเชิงประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อ การจัดเรียนการสอน ระยะพื้นฐาน ด้านต่อไปนี้ในระดับใด
มองเห็นโอกาสสาหรับอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
เข้าใจเศรษฐกิจตลาดเสรี
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อ การจัดเรียนการสอน ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการที่สอนกันได้
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
เข้าใจปัญหาของนายจ้าง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อ การจัดเรียนการสอน ระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สร้างแผนธุรกิจจากความคิดของตน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาก่อนหน้า เพื่อการเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อ การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร ด้านผลลัพธ์ต่อไปนี้ ในระดับใด
เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีทกั ษะวิชาการพืน้ ฐาน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีทกั ษะเชิงประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระยะพื้นฐาน ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
มองเห็นโอกาสสาหรับอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
เข้าใจเศรษฐกิจตลาดเสรี
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ ด้านต่อไปนี้ ใน
ระดับใด
มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการที่สอนกันได้
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
เข้าใจปัญหาของนายจ้าง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สร้างแผนธุรกิจจากความคิดของตน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาก่อนหน้า เพื่อการเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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1.
1)
2)
3)
4)
2.
1)
2)
3)
3.
1)
2)
4.
1)
2)
3)
5.
1)
2)
3)
4)
6.
1)
2)
3)
7.
1)
2)
8.
1)
2)
3)

สภาพแวดล้อมภายนอก
สภาพปัจจุบนั
สภาพที่พึงประสงค์
ด้านสภาวะทางสังคม
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สภาวะทางสังคม เอื้อต่อ การกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตร ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีทกั ษะวิชาการพืน้ ฐาน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีทกั ษะเชิงประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สภาวะทางสังคม เอื้อต่อ การจัดเรียนการสอน ระยะพื้นฐาน ด้านต่อไปนี้ในระดับใด
มองเห็นโอกาสสาหรับอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
เข้าใจเศรษฐกิจตลาดเสรี
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สภาวะทางสังคม เอื้อต่อ การจัดเรียนการสอน ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการที่สอนกันได้
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
เข้าใจปัญหาของนายจ้าง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สภาวะทางสังคม เอื้อต่อ การจัดเรียนการสอน ระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สร้างแผนธุรกิจจากความคิดของตน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาก่อนหน้า เพื่อการเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สภาวะทางสังคม เอื้อต่อ การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร ด้านผลลัพธ์ต่อไปนี้ ในระดับใด
เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีทกั ษะวิชาการพืน้ ฐาน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีทกั ษะเชิงประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สภาวะทางสังคม เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระยะพื้นฐาน ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
มองเห็นโอกาสสาหรับอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
เข้าใจเศรษฐกิจตลาดเสรี
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สภาวะทางสังคม เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ ด้านต่อไปนี้ ใน
ระดับใด
มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการที่สอนกันได้
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
เข้าใจปัญหาของนายจ้าง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สภาวะทางสังคม เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สร้างแผนธุรกิจจากความคิดของตน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาก่อนหน้า เพื่อการเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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1.
1)
2)
3)
4)
2.
1)
2)
3)
3.
1)
2)
4.
1)
2)
3)
5.
1)
2)
3)
4)
6.
1)
2)
3)
7.
1)
2)
8.
1)
2)
3)

สภาพแวดล้อมภายนอก
สภาพปัจจุบนั
สภาพที่พึงประสงค์
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อ การกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตร ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีทกั ษะวิชาการพืน้ ฐาน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีทกั ษะเชิงประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อ การจัดเรียนการสอน ระยะพื้นฐาน ด้านต่อไปนี้ในระดับใด
มองเห็นโอกาสสาหรับอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
เข้าใจเศรษฐกิจตลาดเสรี
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อ การจัดเรียนการสอน ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการที่สอนกันได้
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
เข้าใจปัญหาของนายจ้าง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อ การจัดเรียนการสอน ระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สร้างแผนธุรกิจจากความคิดของตน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาก่อนหน้า เพื่อการเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อ การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร ด้านผลลัพธ์ต่อไปนี้ ในระดับใด
เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีทกั ษะวิชาการพืน้ ฐาน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีทกั ษะเชิงประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระยะพื้นฐาน ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
มองเห็นโอกาสสาหรับอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
มีทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
เข้าใจเศรษฐกิจตลาดเสรี
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ ด้าน
ต่อไปนี้ ในระดับใด
มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการที่สอนกันได้
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
เข้าใจปัญหาของนายจ้าง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ ด้านต่อไปนี้ ใน
ระดับใด
มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สร้างแผนธุรกิจจากความคิดของตน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาก่อนหน้า เพื่อการเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ขอบพระคุณในความกรุณาของท่านที่สละเวลาอันมีค่าเพื่อตอบแบบสอบถามฉบับนี้
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การบริหารวิชาการ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา

สภาพปัจจุบนั
ˉx
(SD)

ระดับ

สภาพที่พึง
ประสงค์
ˉx
(SD)

PNI
modified

ระดับ

ด้านการพัฒนาหลักสูตร
1. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ เป็นนักคิดเชิงประกอบการ ต่อไปนี้ในระดับใด
1) มองเห็นโอกาสในการสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าต่อสังคม
2) มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่า
3) คิดสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าจากไม่มี (nothing) ได้
4) ต้องการพัฒนาทักษะ เพื่อใช้ทักษะนั้นสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่า
5) ตระหนักดีว่าการเป็นผู้ประกอบการเป็นอาชีพ

3.778
(0.886)
3.789
(0.820)
3.500
(0.870)
3.798
(0.828)
3.952
(0.949)

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.312
(0.704)
4.310
(0.713)
4.193
(0.761)
4.356
(0.733)
4.443
(0.772)

มาก

0.141

มาก

0.137

มาก

0.198

มาก

0.147

มาก

0.124

มาก

0.181

มาก

0.194

มาก

0.214

มาก

0.222

มาก

0.216

มาก

0.187

มาก

0.178

2. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ มีทักษะวิชาการพื้นฐาน ต่อไปนี้ในระดับใด
มีทักษะวิชาการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และอื่น ๆ
มีทักษะวิชาการพื้นฐานด้านศิลปศาสตร์ เช่นภาษา การสื่อสาร
2)
ทักษะดิจิตัล ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และอื่น ๆ
1)

3.567
(0.870)
3.537
(0.925)

มาก
มาก

4.213
(0.751)
4.222
(0.790)

3. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ มีทักษะเชิงประกอบการ ต่อไปนี้ในระดับใด
มีทักษะพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ความเสี่ยงกับผลตอบแทน เช่นการออม
ดอกเบี้ย อุปสงค์/อุปทาน
มีทักษะพื้นฐานทางธุรกิจที่มีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ เช่นการตลาด การเงิน
2)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1)

3) มีทักษะพัฒนากลยุทธ์ที่จาเป็นในการสร้างและทาให้ธุรกิจเติบโต
4) เข้าใจว่าโอกาสการเป็นผู้ประกอบการมีอยู่ในทุกอุตสาหกรรม และในภาครัฐ
5)

บริหารจัดการธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

3.468
(0.923)
3.466
(0.930)
3.479
(0.950)
3.622
(0.900)
3.732
(0.944)

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก
มาก

4.211
(0.769)
4.236
(0.786)
4.232
(0.775)
4.298
(0.751)
4.394
(0.718)
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การบริหารวิชาการ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการ
ของนักศึกษา

สภาพปัจจุบนั
xˉ
ระดับ
(SD)

สภาพที่พึงประสงค์

ˉx
(SD)

PNI
ระดับ

modified

ด้านการพัฒนาหลักสูตร
4. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ ต่อไปนี้ในระดับใด
1) มีความคิด และประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของความคิดนั้น
2) เขียนและนาเสนอแผนธุรกิจจากความคิดนั้น
3) ระบุและหาทรัพยากรที่จาเป็นในการเริ่มธุรกิจได้
เริ่มและลงมือทาธุรกิจที่สนใจและต้องการลงทุนด้วยตนเองได้ ในสภาพแวดล้อม
ของวิทยาลัยที่จัดไว้ให้
เริ่มและลงมือทาธุรกิจที่สนใจและต้องการลงทุนด้วยตนเองได้ ในสถาน
5)
ประกอบการของรัฐ/ เอกชน/ หน่วยงานที่ไม่แสวงหากาไร
4)

3.608
(0.944)
3.626
(0.912)
3.592
(0.904)
3.507
(0.967)
3.466
(1.015)

มาก
มาก
มาก
มาก
ปาน
กลาง

4.298
(0.745)
4.326
(0.736)
4.257
(0.799)
4.284
(0.783)
4.236
(0.803)

มาก

0.191

มาก

0.193

มาก

0.185

มาก

0.222

มาก

0.222

ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนใน...
5. ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน ให้นักศึกษา มองเห็นโอกาสสาหรับอาชีพการเป็นผู้ประกอบการในเศรษฐกิจตลาดเสรี
ด้วยข้อต่อไปนี้ ในระดับใด
1) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
2) ครู/อาจารย์เป็นผู้เอื้ออานวยและโค้ช
3) ผู้ประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
4) นักศึกษาเป็นผู้นาการเรียนรู้
5) การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
6) การสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย

3.615
(0.921)
3.741
(0.929)
3.442
(1.055)
3.378
(0.960)
3.436
(0.984)
3.729
(0.937)

มาก
มาก
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

4.285
(0.778)
4.362
(0.771)
4.227
(0.826)
4.211
(0.809)
4.218
(0.811)
4.406
(0.723)

มาก

0.185

มาก

0.166

มาก

0.235

มาก

0.246

มาก

0.228

มาก

0.181

6. ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน ให้นักศึกษา มีทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยวิธีต่อไปนี้ ใน
ระดับใด
1) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
2) ครู/อาจารย์เป็นผู้เอื้ออานวยและโค้ช
3) ผู้ประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
4) นักศึกษาเป็นผู้นาการเรียนรู้
5) การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
6) การสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย

3.649
(0.929)
3.745
(0.957)
3.399
(1.042)
3.394
(0.999)
3.569
(2.232)
3.674
(0.929)

มาก
มาก
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก
มาก

4.312
(0.760)
4.320
(0.760)
4.197
(0.837)
4.319
(2.554)
4.220
(0.786)
4.330
(0.765)

มาก

0.182

มาก

0.153

มาก

0.235

มาก

0.272

มาก

0.183

มาก

0.179
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สภาพปัจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค์
PNI
ตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
ระดับ
ระดับ
xˉ (SD)
xˉ (SD)
modified
7. ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน ให้นักศึกษา เข้าใจเศรษฐกิจตลาดเสรี ด้วยข้อต่อไปนี้ ในระดับใด
3.507
มาก
4.248
มาก
0.211
1) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
(0.988)
(0.755)
3.589
มาก
4.282
มาก
0.193
2) ครู/อาจารย์เป็นผู้เอื้ออานวยและโค้ช
(0.939)
(0.765)
3.399
ปาน
4.174
มาก
0.228
3) ผู้ประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
(1.029)
กลาง
(0.801)
3.401
ปาน
4.204
มาก
0.236
4) นักศึกษาเป็นผู้นาการเรียนรู้
(1.013)
กลาง
(0.777)
3.456
ปาน
4.206
มาก
0.217
5) การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(0.999)
กลาง
(0.818)
3.596
มาก
4.296
มาก
0.195
6) การสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย
(0.998)
(0.756)
ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนใน...
8. ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ ให้นักศึกษา มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการที่สอนกันได้เป็น
รายวิชาเดี่ยว/ รายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยข้อต่อไปนี้
ในระดับใด
3.610
มาก
4.280
มาก
0.186
1) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
(0.978)
(0.746)
3.644
มาก
4.312
มาก
0.183
2) ครู/อาจารย์เป็นผู้เอื้ออานวยและโค้ช
(0.949)
(0.754)
3.420
ปาน
4.218
มาก
0.233
3) ผู้ประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
(1.013)
กลาง
(0.811)
3.456
ปาน
4.241
มาก
0.227
4) นักศึกษาเป็นผู้นาการเรียนรู้
(1.004)
กลาง
(0.784)
3.459
ปาน
4.206
มาก
0.216
5) การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(0.988)
กลาง
(0.813)
3.615
มาก
4.294
มาก
0.188
6) การสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย
(0.846)
(0.759)
9. ระยะที่ 2 ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ ให้นักศึกษา เข้าใจปัญหาของนายจ้าง ด้วยข้อต่อไปนี้
ในระดับใด
3.443
ปาน
4.236
มาก
0.231
1) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
(1.001)
กลาง
(0.750)
3.576
มาก
4.275
มาก
0.196
2) ครู/อาจารย์เป็นผู้เอื้ออานวยและโค้ช
(0.952)
(0.757)
3.333
ปาน
4.195
มาก
0.259
3) ผู้ประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
(1.058)
กลาง
(0.759)
3.390
ปาน
4.186
มาก
0.235
4) นักศึกษาเป็นผู้นาการเรียนรู้
(1.017)
กลาง
(0.811)
3.443
ปาน
4.243
มาก
0.233
5) การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(1.010)
กลาง
(0.785)
3.544
มาก
4.236
มาก
0.195
6) การสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย
(0.959)
(0.774)
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สภาพปัจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค์
PNI
ตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
ระดับ
ระดับ
xˉ (SD)
xˉ (SD)
modified
ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนใน...
10. ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ ให้นักศึกษา มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยข้อต่อไปนี้ ในระดับใด
3.559
มาก
4.271
มาก
0.200
1) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
(0.978)
(0.764)
3.585
มาก
4.284
มาก
0.195
2) ครู/อาจารย์เป็นผู้เอื้ออานวยและโค้ช
(0.973)
(0.780)
3.417
ปาน
4.243
มาก
0.242
3) ผู้ประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
(1.010)
กลาง
(0.814)
3.406
ปาน
4.234
มาก
0.243
4) นักศึกษาเป็นผู้นาการเรียนรู้
(1.002)
กลาง
(0.785)
3.484
ปาน
4.202
มาก
0.206
5) การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(0.979)
กลาง
(0.805)
3.612
มาก
4.282
มาก
0.185
6) การสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย
(0.987)
(0.771)
11. ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ ให้นักศึกษา สร้างแผนธุรกิจจากความคิดของตน ด้วยข้อต่อไปนี้ ในระดับใด
3.573
มาก
4.289
มาก
0.200
1) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
(1.009)
(0.781)
3.642
มาก
4.255
มาก
0.168
2) ครู/อาจารย์เป็นผู้เอื้ออานวยและโค้ช
(0.971)
(0.771)
3.362
ปาน
4.211
มาก
0.252
3) ผู้ประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
(1.027)
กลาง
(0.812)
3.450
ปาน
4.216
มาก
0.222
4) นักศึกษาเป็นผู้นาการเรียนรู้
(1.035)
กลาง
(0.802)
3.498
ปาน
4.241
มาก
0.212
5) การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(0.967)
กลาง
(0.796)
3.587
มาก
4.294
มาก
0.197
6) การสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย
(0.959)
(0.744)
12. ระยะที่ 3 ระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ ให้นักศึกษา ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมจาก ระยะที่ 1 ระยะพื้นฐาน และ ระยะที่ 2 ระยะตระหนักใน
สมรรถนะผู้ประกอบการ ในการเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย ด้วยข้อต่อไปนี้ ในระดับใด
3.557
มาก
4.266
มาก
0.199
1) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
(0.966)
(0.766)
3.594
มาก
4.266
มาก
0.187
2) ครู/อาจารย์เป็นผู้เอื้ออานวยและโค้ช
(0.914)
(0.763)
3.424
ปาน
4.183
มาก
0.222
3) ผู้ประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
(1.018)
กลาง
(0.832)
3.502
มาก
4.234
มาก
0.209
4) นักศึกษาเป็นผู้นาการเรียนรู้
(1.025)
(0.785)
3.491
ปาน
4.213
มาก
0.207
5) การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(0.970)
กลาง
(0.818)
3.622
มาก
4.250
มาก
0.174
6) การสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย
(0.990)
(0.833)
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ตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา

สภาพปัจจุบนั
xˉ (SD) ระดับ

สภาพที่พึงประสงค์

xˉ (SD)

PNI

ระดับ

modified

4.243
(0.767)
4.266
(0.763)
4.234
(0.788)
4.236
(0.789)

มาก

0.213

มาก

0.192

มาก

0.217

มาก

0.227

4.298
(0.772)
4.298
(0.745)
4.211
(0.792)

มาก

0.197

มาก

0.192

มาก

0.389

ด้านการประเมินผล
13. มี การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร ว่านักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
1) เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2) มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3) มีทักษะเชิงประกอบการ
4) มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ

3.498
(0.974)
3.580
(0.900)
3.479
(0.948)
3.452
(0.976)

ปาน
กลาง
มาก
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

14. มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ในระยะพื้นฐาน ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
1) มองเห็นโอกาสสาหรับอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ
2) มีทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
3) เข้าใจเศรษฐกิจตลาดเสรี

3.592
(1.003)
3.606
(0.937)
3.032
(0.624)

มาก
มาก
ปาน
กลาง

15. มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ในระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
1)

มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการที่สอนกันได้เป็นรายวิชา
เดี่ยว หรือในรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ

2) เข้าใจปัญหาของนายจ้าง

3.528
(0.928)
3.450
(1.015)

มาก
ปาน
กลาง

4.280
(0.785)
4.186
(0.879)

มาก

0.213

มาก

0.213

16. มี การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ในระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
1) มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
2) สร้างแผนธุรกิจจากความคิดของตน
3) ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาก่อนหน้า เพื่อการเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย

3.489
(0.965)
3.518
(0.943)
3.528
(0.974)

ปาน
กลาง
มาก
มาก

4.261
(0.782)
4.278
(0.790)
4.300
(0.770)

มาก

0.222

มาก

0.216

มาก

0.219
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สภาพปัจจุบนั
สภาพแวดล้อมภายนอก

xˉ
(SD)

ระดับ

สภาพที่พึง
ประสงค์
xˉ
(SD)

PNI
modified

ระดับ

ด้านการเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐ
1. การเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐ เอื้อต่อ การกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตร ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
1) เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2) มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3) มีทักษะเชิงประกอบการ
4) มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ

3.606
(0.992)
3.578
(0.974)
3.571
(0.972)
3.589
(1.017)

มาก
มาก
มาก
มาก

4.266
(0.832)
4.280
(0.819)
4.278
(0.830)
4.305
(0.834)

มาก

0.183

มาก

0.196

มาก

0.198

มาก

0.199

2. การเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐ เอื้อต่อ การจัดเรียนการสอน ระยะพื้นฐาน ด้านต่อไปนี้ในระดับใด
1) มองเห็นโอกาสสาหรับอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ
2) มีทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
3) เข้าใจเศรษฐกิจตลาดเสรี

3.638
(1.009)
3.640
(0.985)
3.525
(1.036)

มาก
มาก
มาก

4.314
(0.811)
4.328
(0.822)
4.289
(0.844)

มาก

0.186

มาก

0.189

มาก

0.217

3. การเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐ เอื้อต่อ การจัดเรียนการสอน ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ
ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
1) มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการที่สอนกันได้
2) เข้าใจปัญหาของนายจ้าง

3.603
(0.964)
3.486
(1.018)

มาก
ปาน
กลาง

4.284
(0.859)
4.234
(0.847)

มาก

0.189

มาก

0.214

4. การเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐ เอื้อต่อ การจัดเรียนการสอน ระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ ด้านต่อไปนี้ ใน
ระดับใด
1) มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
2) สร้างแผนธุรกิจจากความคิดของตน
3) ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาก่อนหน้า เพื่อการเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย

3.585
(1.061)
3.596
(1.034)
3.573
(1.042)

มาก
มาก
มาก

4.326
(0.844)
4.321
(0.843)
4.333
(0.845)

มาก

0.207

มาก

0.202

มาก

0.212

5. การเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐ เอื้อต่อ การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร ด้านผลลัพธ์ต่อไปนี้ ในระดับใด
1) เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2) มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3) มีทักษะเชิงประกอบการ
4) มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ

3.544
(1.031)
3.571
(0.977)
3.578
(0.985)
3.516
(1.007)

มาก
มาก
มาก
มาก

4.250
(0.833)
4.252
(0.866)
4.261
(0.844)
4.261
(0.871)

มาก

0.199

มาก

0.191

มาก

0.191

มาก

0.212
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สภาพปัจจุบนั
สภาพแวดล้อมภายนอก

xˉ
(SD)

ระดับ

สภาพที่พึง
ประสงค์
xˉ
(SD)

PNI
modified

ระดับ

ด้านการเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐ
6. การเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐ เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระยะพื้นฐาน ด้านต่อไปนี้ ใน
ระดับใด
1) มองเห็นโอกาสสาหรับอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ
2) มีทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
3) เข้าใจเศรษฐกิจตลาดเสรี

3.626
(1.035)
3.599
(1.040)
3.514
(1.105)

มาก
มาก
มาก

4.333
(0.818)
4.291
(0.847)
4.248
(0.835)

มาก

0.195

มาก

0.192

มาก

0.209

7. การเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐ เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระยะการตระหนักในสมรรถนะ
ผู้ประกอบการ ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
1) มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการที่สอนกันได้
2) เข้าใจปัญหาของนายจ้าง

3.622
(1.020)
3.477
(1.018)

มาก
มาก

4.307
(0.820)
4.257
(0.851)

มาก

0.189

มาก

0.224

8. การเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐ เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระยะการประยุกต์อย่าง
สร้างสรรค์ ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
1) มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
2) สร้างแผนธุรกิจจากความคิดของตน
3) ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาก่อนหน้า เพื่อการเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย

3.541
(1.064)
3.564
(1.025)
3.576
(1.027)

มาก
มาก
มาก

4.271
(0.860)
4.266
(0.862)
4.266
(0.862)

มาก

0.206

มาก

0.197

มาก

0.193
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สภาพที่พึง
ประสงค์

สภาพปัจจุบนั
สภาพแวดล้อมภายนอก

xˉ
(SD)

ระดับ

xˉ
(SD)

PNI
modified

ระดับ

ด้านสภาพเศรษฐกิจ
1. สภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อ การกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตร ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
1) เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2) มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3) มีทักษะเชิงประกอบการ
4) มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ

3.525
(0.974)
3.505
(0.919)
3.491
(0.977)
3.516
(0.984)

มาก
มาก
ปาน
กลาง
มาก

4.202
(0.822)
4.255
(0.803)
4.264
(0.812)
4.273
(0.826)

มาก

0.192

มาก

0.214

มาก

0.221

มาก

0.215

4.284
(0.831)
4.278
(0.816)
4.227
(0.848)

มาก

0.198

มาก

0.203

มาก

0.214

2. สภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อ การจัดเรียนการสอน ระยะพื้นฐาน ด้านต่อไปนี้ในระดับใด
1) มองเห็นโอกาสสาหรับอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ
2) มีทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
3) เข้าใจเศรษฐกิจตลาดเสรี

3.576
(0.981)
3.555
(0.980)
3.482
(0.998)

มาก
มาก
ปาน
กลาง

3. สภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อ การจัดเรียนการสอน ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
1) มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการที่สอนกันได้
2) เข้าใจปัญหาของนายจ้าง

3.537
(1.004)
3.461
(1.004)

มาก
ปาน
กลาง

4.365
(2.121)
4.227
(0.856)

มาก

0.234

มาก

0.221

4. สภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อ การจัดเรียนการสอน ระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
1) มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
2) สร้างแผนธุรกิจจากความคิดของตน
3) ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาก่อนหน้า เพื่อการเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย

3.500
(1.000)
3.539
(1.017)
3.537
(0.974)

มาก
มาก
มาก

4.307
(0.798)
4.294
(0.806)
4.257
(0.862)

มาก

0.231

มาก

0.213

มาก

0.204

มาก

0.229

มาก

0.208

มาก

0.227

มาก

0.235

5. สภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อ การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร ด้านผลลัพธ์ต่อไปนี้ ในระดับใด
1) เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2) มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3) มีทักษะเชิงประกอบการ
4) มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ

3.463
(1.011)
3.525
(0.969)
3.479
(0.965)
3.450
(1.037)

ปาน
กลาง
มาก
ปาน
กลาง
มาก

4.257
(0.810)
4.257
(0.818)
4.268
(0.827)
4.261
(0.853)
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สภาพปัจจุบนั
สภาพแวดล้อมภายนอก

xˉ
(SD)

ระดับ

สภาพที่พึง
ประสงค์
xˉ
(SD)

PNI
modified

ระดับ

ด้านสภาพเศรษฐกิจ
6. สภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระยะพื้นฐาน ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
1) มองเห็นโอกาสสาหรับอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ
2) มีทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
3) เข้าใจเศรษฐกิจตลาดเสรี

3.530
(0.990)
3.516
(0.950)
3.447
(1.003)

มาก
มาก
ปาน
กลาง

4.278
(0.822)
4.252
(0.822)
4.248
(0.835)

มาก

0.212

มาก

0.209

มาก

0.232

7. สภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ ด้าน
ต่อไปนี้ ในระดับใด
1) มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการที่สอนกันได้
2) เข้าใจปัญหาของนายจ้าง

3.543
(0.991)
3.495
(0.965)

มาก
ปาน
กลาง

4.291
(0.825)
4.222
(0.846)

มาก

0.211

มาก

0.208

8. สภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ ด้านต่อไปนี้ ใน
ระดับใด
1) มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
2) สร้างแผนธุรกิจจากความคิดของตน
3) ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาก่อนหน้า เพื่อการเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย

3.541
(0.995)
3.523
(0.997)
3.505
(0.991)

มาก
มาก
มาก

4.229
(0.851)
4.243
(0.853)
4.248
(0.846)

มาก

0.194

มาก

0.204

มาก

0.212
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สภาพปัจจุบนั
สภาพแวดล้อมภายนอก

xˉ
(SD)

ระดับ

สภาพที่พึง
ประสงค์
xˉ
(SD)

PNI
modified

ระดับ

ด้านสภาวะทางสังคม
1. สภาวะทางสังคม เอื้อต่อ การกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตร ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
1) เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2) มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3) มีทักษะเชิงประกอบการ
4) มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ

3.475
(0.993)
3.491
(0.974)
3.539
(1.704)
3.477
(0.981)

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก
ปาน
กลาง

4.193
(0.836)
4.296
(1.992)
4.190
(0.851)
4.197
(0.856)

มาก

0.207

มาก

0.231

มาก

0.184

มาก

0.207

4.218
(0.850)
4.227
(0.837)
4.177
(0.862)

มาก

0.200

มาก

0.198

มาก

0.240

2. สภาวะทางสังคม เอื้อต่อ การจัดเรียนการสอน ระยะพื้นฐาน ด้านต่อไปนี้ในระดับใด
1) มองเห็นโอกาสสาหรับอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ
2) มีทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
3) เข้าใจเศรษฐกิจตลาดเสรี

3.514
(0.986)
3.528
(0.981)
3.367
(0.996)

มาก
มาก
ปาน
กลาง

3. สภาวะทางสังคม เอื้อต่อ การจัดเรียนการสอน ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
1) มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการที่สอนกันได้
2) เข้าใจปัญหาของนายจ้าง

3.521
(0.988)
3.450
(0.999)

มาก
ปาน
กลาง

4.239
(0.825)
4.167
(0.867)

มาก

0.204

มาก

0.208

4. สภาวะทางสังคม เอื้อต่อ การจัดเรียนการสอน ระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
1) มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
2) สร้างแผนธุรกิจจากความคิดของตน
3) ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาก่อนหน้า เพื่อการเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย

3.466
(1.002)
3.477
(0.984)
3.482
(1.020)

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

4.188
(0.872)
4.202
(0.866)
4.202
(0.884)

มาก

0.208

มาก

0.208

มาก

0.207

มาก

0.207

มาก

0.224

มาก

0.213

มาก

0.231

5. สภาวะทางสังคม เอื้อต่อ การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร ด้านผลลัพธ์ต่อไปนี้ ในระดับใด
1) เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2) มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3) มีทักษะเชิงประกอบการ
4) มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ

3.459
(1.004)
3.475
(0.981)
3.495
(0.993)
3.443
(0.994)

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

4.174
(0.856)
4.252
(0.825)
4.241
(0.841)
4.236
(0.834)
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สภาพปัจจุบนั
สภาพแวดล้อมภายนอก

xˉ
(SD)

ระดับ

สภาพที่พึง
ประสงค์
xˉ
(SD)

PNI
modified

ระดับ

ด้านสภาวะทางสังคม
6. สภาวะทางสังคม เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระยะพื้นฐาน ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
1) มองเห็นโอกาสสาหรับอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ
2) มีทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
3) เข้าใจเศรษฐกิจตลาดเสรี

3.502
(0.967)
3.493
(0.986)
3.413
(1.037)

มาก
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

4.257
(0.843)
4.229
(0.848)
4.172
(0.892)

มาก

0.215

มาก

0.211

มาก

0.222

7. สภาวะทางสังคม เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ ด้าน
ต่อไปนี้ในระดับใด
1) มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการที่สอนกันได้
2) เข้าใจปัญหาของนายจ้าง

3.539
(1.004)
3.450
(0.989)

มาก
ปาน
กลาง

4.248
(0.838)
4.166
(0.869)

มาก

0.200

มาก

0.208

8. สภาวะทางสังคม เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ ด้านต่อไปนี้ ใน
ระดับใด
1) มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
2) สร้างแผนธุรกิจจากความคิดของตน
3) ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาก่อนหน้า เพื่อการเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย

3.507
(1.000)
3.484
(0.986)
3.459
(0.997)

มาก
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

4.241
(0.849)
4.211
(0.837)
4.204
(0.883)

มาก

0.209

มาก

0.209

มาก

0.216
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สภาพปัจจุบนั
สภาพแวดล้อมภายนอก

xˉ
(SD)

ระดับ

สภาพที่พึง
ประสงค์
xˉ
(SD)

PNI
modified

ระดับ

ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อ การกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตร ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
1) เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2) มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3) มีทักษะเชิงประกอบการ
4) มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ

3.649
(0.956)
3.587
(0.902)
3.580
(0.932)
3.548
(0.944)

มาก
มาก
มาก
มาก

4.275
(0.780)
4.266
(0.778)
4.252
(0.811)
4.261
(0.803)

มาก

0.172

มาก

0.189

มาก

0.188

มาก

0.201

มาก

0.187

มาก

0.186

มาก

0.193

2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อ การจัดเรียนการสอน ระยะพื้นฐาน ด้านต่อไปนี้ในระดับใด
1) มองเห็นโอกาสสาหรับอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ
2) มีทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
3) เข้าใจเศรษฐกิจตลาดเสรี

3.628
(0.934)
3.608
(0.863)
3.544
(0.937)

มาก
มาก
มาก

4.307
(0.786)
4.280
(0.773)
4.227
(0.812)

3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อ การจัดเรียนการสอน ระยะการตระหนักในสมรรถนะผู้ประกอบการ ด้านต่อไปนี้
ในระดับใด
1) มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการที่สอนกันได้
2) เข้าใจปัญหาของนายจ้าง

3.667
(0.911)
3.505
(0.888)

มาก
มาก

4.342
(0.755)
4.197
(0.812)

มาก

0.184

มาก

0.198

4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อ การจัดเรียนการสอน ระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
1) มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
2) สร้างแผนธุรกิจจากความคิดของตน
3) ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาก่อนหน้า เพื่อการเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย

3.587
(0.956)
3.628
(0.871)
3.606
(0.895)

มาก
มาก
มาก

4.261
(0.811)
4.264
(0.842)
4.271
(0.817)

มาก

0.188

มาก

0.175

มาก

0.184

5. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อ การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร ด้านผลลัพธ์ต่อไปนี้ ในระดับใด
1) เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2) มีทักษะวิชาการพื้นฐาน
3) มีทักษะเชิงประกอบการ
4) มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ

3.573
(0.885)
3.599
(0.888)
3.571
(0.872)
3.578
(0.879)

มาก
มาก
มาก
มาก

4.268
(0.802)
4.231
(0.774)
4.296
(0.762)
4.268
(0.790)

มาก

0.194

มาก

0.181

มาก

0.203

มาก

0.193
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สภาพปัจจุบนั
สภาพแวดล้อมภายนอก

xˉ
(SD)

ระดับ

สภาพที่พึง
ประสงค์
xˉ
(SD)

PNI
modified

ระดับ

ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระยะพื้นฐาน ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
1) มองเห็นโอกาสสาหรับอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ
2) มีทักษะวิชาการพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
3) เข้าใจเศรษฐกิจตลาดเสรี

3.617
(0.908)
3.583
(0.866)
3.532
(0.923)

มาก
มาก
มาก

4.282
(0.794)
4.268
(0.755)
4.259
(0.822)

มาก

0.184

มาก

0.191

มาก

0.206

7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระยะการตระหนักในสมรรถนะ
ผู้ประกอบการ ด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
1) มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการที่สอนกันได้
2) เข้าใจปัญหาของนายจ้าง

3.628
(0.934)
3.507
(0.918)

มาก
มาก

4.294
(0.831)
4.248
(0.843)

มาก

0.183

มาก

0.211

8. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระยะการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ ด้าน
ต่อไปนี้ ในระดับใด
1) มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
2) สร้างแผนธุรกิจจากความคิดของตน
3) ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาก่อนหน้า เพื่อการเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย

3.571
(0.955)
3.594
(0.919)
3.594
(0.939)

มาก
มาก
มาก

4.284
(0.818)
4.289
(0.830)
4.307
(0.834)

มาก

0.200

มาก

0.193

มาก

0.198
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แบบประเมิน กลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา3 ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง)
ตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา4

กลยุทธ์ ร่วม ทุกประเภทสาขาวิชา

3

วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในที่นี้ใช้เรียกสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสังกัด สอศ. ทุกแห่งที่ดาเนินการ
โดยรัฐ
4
นักศึกษา ในที่นี้ใช้เรียกนักเรียนและนักศึกษา ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสังกัด สอศ. ทุก
แห่งที่ดาเนินการโดยรัฐ
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คาชี้แจง
แบบประเมินนี้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของกลยุทธ์
การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา ฉบับที่ 1
(ฉบับร่าง) กลยุทธ์ ร่วม ทุกประเภทสาขาวิชา ที่จะนาไปปฏิบัติในการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ใน
สังกั ด ของส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา ตามแนวคิด ของการศึ ก ษาเพื่ อ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
ผลของการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง) ของผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้จะ
เป็นประโยชน์อย่า งมากสาหรับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ จัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ
พุทธศักราช 2556 ทั่วประเทศ ในการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง) ชุดนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง)
3 กลยุทธ์หลัก 10 กลยุทธ์รอง และ 44 วิธีดาเนินงาน
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะสาหรับเพิ่มเติม วิธีดาเนินงาน สาหรับกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง) ชุดนี้
ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง) ชุดนี้
ตามความคิดเห็นที่แท้จริงของท่าน
จักเป็นพระคุณอย่างสูง
นางนิจิรา บารุงกิจ
นิสิตปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ 099-165-5805 email: nijira@yahoo.com
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ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง)
ค าชี้ แ จง

โปรดท าเครื่ อ งหมาย  ลงในช่ อ งที่ ต รงกั บ ความคิ ด เห็ น ของท่ า น ในข้ อ ที่ เ ป็ น
3 กลยุ ท ธ์ ห ลั ก 10 กลยุ ท ธ์ ร อง และ 44 วิ ธี ด าเนิ น งาน พร้ อ มทั้ ง ให้ ข้ อ เสนอแนะ
โปรดตอบทุกข้อ
เหมาะสม หมายถึง เนื้อหาสอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาและสามารถ
นาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลได้จริง
เป็นไปได้ หมายถึง เนื้อหามีความชัดเจนสาหรับผู้ปฏิบัติ/ การจัดสรรทรัพยากรอื่นๆ ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง

ตัวอย่าง
กลยุทธ์หลัก/ กลยุทธ์รอง/
วิธีดาเนินงาน
1) พัฒนานักคิดเชิงประกอบการ

2.1) เพิ่มระดับการสนับสนุนของนโยบาย
ของรัฐในการสร้างนวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อปูทักษะพื้นฐาน
3.1.1) กาหนดให้ผลลัพธ์การเรียนรู้เชิง
ปริมาณที่นักศึกษาได้จากการลงมือทาธุรกิจ
ในวิทยาลัย

เหมาะสม
เหมาะ
ไม่
สม
เหมาะ




เป็นไปได้
ได้ ไม่ได้


ควร
แก้ไข

ข้อเสนอแนะ



ควรหาแนวทางในการ
พัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษาในภาพรวมอย่าง
เป็นระบบ



1) ควรพิจารณาถึง
ต้นแบบ ด้วย หาก
นักศึกษาไม่สามารถ
ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ได้
เนื่องจากข้อจากัด
ต่างๆ ที่อาจมี
2) ควรใช้คาว่า นักเรียน/
นักศึกษา แทนที่คาว่า
นักศึกษา
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รหัสแบบประเมิน………..………………………………… (สาหรับผู้วิจัย)
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง
1) พัฒนานักคิดเชิงประกอบการ
1.1) เพิ่มระดับการสนับสนุนของนโยบาย
ของรัฐในการกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้
นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.2) เพิ่มระดับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ
เพื่อพัฒนาจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษา
เป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.3) เพิ่มระดับการสนับสนุนทางสังคมเพื่อ
พัฒนาจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษาเป็น
นักคิดเชิงประกอบการ
1.4) เพิ่มระดับการใช้ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้
นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
2) สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์
2.1) เพิ่มระดับการสนับสนุนของทาง
เศรษฐกิจเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษาประยุกต์ทกั ษะที่สั่งสมมาอย่าง
สร้างสรรค์
2.2) เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของสังคมสร้าง
นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์
ทักษะอย่างสร้างสรรค์ให้นักศึกษาประยุกต์
ทักษะที่สั่งสมมาในการทาธุรกิจ

เหมาะสม
เหมาะ
ไม่
สม
เหมาะ

เป็นไปได้
ได้ ไม่ได้

ควร
แก้ไข

ข้อเสนอแนะ
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กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง
3) ยกระดับการวัดผลการดาเนินธุรกิจ
3.1) ผลักดันการสนับสนุนของนโยบายของ
รัฐในการวัดผลการดาเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนให้นักศึกษาประยุกต์
ทักษะที่สั่งสมมาอย่างสร้างสรรค์
3.2) เพิ่มการสนับสนุนทางเศรษฐกิจในการ
วัดผลการดาเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนการสอนให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะที่สั่ง
สมมาอย่างสร้างสรรค์
3.3) เพิ่มการมีส่วนร่วมของสังคมในการ
วัดผลการดาเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนการสอนให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะที่สั่ง
สมมาอย่างสร้างสรรค์
3.4) ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการ
วัดผลการดาเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนการสอนให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะที่สั่ง
สมมาอย่างสร้างสรรค์
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1) พัฒนานักคิดเชิงประกอบการ
1.1) เพิ่มระดับการสนับสนุนของนโยบายของรัฐในการกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.1.1) ผลักดันให้มีการกาหนดหลักสูตร
การศึกษาเพือ่ การเป็นผู้ประกอบการสาหรับ
การศึกษาประเภทอาชีวศึกษาระบุอยู่ใน
นโยบายของรัฐ
1.1.2) ผลักดันให้มีการกาหนดในนโยบาย
ของรัฐสาหรับจุดมุ่งหมายหลักสูตรการศึกษา
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนา
นักศึกษาอาชีวศึกษาเป็นนักคิดเชิง
ประกอบการ
1.1.3) ผลักดันให้มีการกาหนดในนโยบาย
ของรัฐเพื่อผลิตเด็กและเยาวชนที่จบ
การศึกษาแล้วในทุกระดับมีทางเลือกอาชีพ
เป็นผู้ประกอบการ
1.1.4) ผลักดันให้นโยบายของรัฐกาหนดให้มี
การสร้างผลผลิตของอาชีวศึกษาด้านการ
ประกอบการเพื่อให้ประเทศมีศักยภาพ
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
1.2) เพิ่มระดับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.2.1) สรรหาแหล่งเงิน/ ทรัพยากรทาง
การเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาในการสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าต่อสังคม
1.2.2) เผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจกับชุมชน
ถึงการเพิ่มรายได้ประชาชาติด้วยการ
ประกอบการ
1.2.3) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสคิด
สร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าต่อวิสาหกิจชุมชนทัง้ ที่
เป็นนวัตกรรม และที่เป็นการเพิ่มคุณค่า
1.2.4) ผลักดันให้มีการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการศึกษาสาหรับผลิตนักคิดเชิง
ประกอบการ
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1) พัฒนานักคิดเชิงประกอบการ
1.3) เพิ่มระดับการสนับสนุนทางสังคมเพื่อพัฒนาจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.3.1) ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนเพื่อเชื่อมโยงปัญหาของสังคมเป็น
โจทย์การคิดสร้างคุณค่าให้กับสังคมของนักศึกษา
1.3.2) ใช้ปัญหา/ความต้องการของสังคมเป็น
โจทย์ใหญ่ในการปลูกฝังให้นกั ศึกษามองเห็น
โอกาสในการสร้างคุณค่าให้กับสังคม
1.3.3) ส่งเสริมให้นกั ศึกษามีการคิดสร้าง
นวัตกรรมทีเ่ ป็นคุณค่าต่อสังคมที่ตนอยู่อาศัย
1.3.4) ผลักดันให้นกั ศึกษาได้ลงมือปฏิบัติเพื่อ
สร้างสิ่งทีเ่ ป็นคุณค่าต่อสังคม โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ใน
สังคม
1.3.5) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในชุมชนเป็น
ส่วนช่วยประชาสัมพันธ์ให้นกั ศึกษาได้ตระหนัก
ว่าการประกอบการเป็นอาชีพ
1.4) เพิ่มระดับการใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.4.1) จัดหาโครงสร้างพืน้ ฐานทางเทคโนโลยีใน
การพัฒนาทักษะของนักศึกษาเพือ่ มองเห็น
โอกาสในการสร้างสิ่งทีเ่ ป็นคุณค่าแก่สังคม
1.4.2) สรรหาเทคโนโลยีและสือ่ สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้คิดสร้างสิง่ ที่
เป็นคุณค่าจากไม่มี (nothing) ได้
1.4.3) ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เช่นสือ่ สังคม ในการส่งเสริมให้
นักศึกษามีความมุ่งมัน่ ตั้งใจที่จะสร้างสิ่งที่เป็น
คุณค่า
1.4.4) ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เช่นสือ่ สังคม ในการสร้างแรงบันดาล
ใจให้ต้องการพัฒนาทักษะ เพือ่ ใช้ทักษะนั้นใน
การสร้างสิ่งทีเ่ ป็นคุณค่า
1.4.5) ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมเพือ่ ส่งเสริมให้
นักศึกษาตระหนักว่าการประกอบการเป็นอาชีพ
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2) สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์
2.1) เพิ่มระดับการสนับสนุนของทางเศรษฐกิจเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะที่สงั่ สมมาอย่าง
สร้างสรรค์
2.1.1) สร้างสรรค์แนวทางร่วมมือกับสถาบัน
การเงิน เพื่อสนับสนุนการทาและเริ่มธุรกิจ
ของนักศึกษาในวิทยาลัย
2.1.2) สร้างสรรค์ช่องทางการจัดหาและ
จัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนการทาและเริ่ม
ธุรกิจของนักศึกษาในวิทยาลัย
2.1.3) พัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์บม่
เพาะให้มีทรัพยากรการศึกษาอย่างทัว่ ถึงเพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาเริ่มและทาธุรกิจใน
วิทยาลัย
2.1.4) พัฒนาหลักการสร้างธุรกิจจาลองที่มี
หลากหลายรูปแบบ (Various business
models) ในการเรียนการสอนเพื่อให้
นักศึกษามีทักษะพื้นฐานด้านการเงิน การ
ลงทุน และเครื่องมือทางการเงิน
2.1.5) สร้างรูปแบบการให้สถาบันการเงิน
แหล่งเงินทุนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษาระบุทรัพยากรที่จาเป็นใน
การลงทุนได้
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2.2) เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของสังคมสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์ให้นักศึกษา
ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาในการทาธุรกิจ
2.2.1) พัฒนาแนวทางในการจัดการศึกษา
เพื่อให้ผู้ประกอบการจริงในชุมชนร่วมเป็น
ผูส้ อนให้นักศึกษาได้มีความคิด (idea) ใน
การสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าต่อสังคม และ
ประเมินความเป็นไปได้ของความคิดนั้น
2.2.2) พัฒนาแนวทางในการจัดการศึกษา
เพื่อให้ผู้ประกอบการจริงในชุมชนร่วมเป็น
ผู้สอนให้นักศึกษาได้เขียนและนาเสนอแผน
ธุรกิจจากความคิดนั้น
2.2.3) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจริงในชุมชน
และสถาบันการเงินมีส่วนร่วมในการจัด
ประกวดแผนธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ความเป็นไปได้ และเหมาะสมกับการนาแผน
ไปปฏิบัติได้จริง
2.2.4) สร้างสรรค์รูปแบบงานของศูนย์บ่ม
เพาะในวิทยาลัยเพือ่ ให้บริการวิสาหกิจชุมชน
และคิดอัตราค่าบริการที่เหมาะสม
2.2.5) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจริงในชุมชน
ภาคเอกชน หน่วยงาน/องค์การที่ไม่แสวงหา
กาไรมีส่วนสนับสนุนการฝึกปฏิบัติของ
นักศึกษาในขั้นตอนการเริ่มและขั้นตอนการ
ดาเนินธุรกิจในบริบทจริง
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3) ยกระดับการวัดผลการดาเนินธุรกิจ
3.1) ผลักดันการสนับสนุนของนโยบายของรัฐในการวัดผลการดาเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้นักศึกษา
ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาอย่างสร้างสรรค์
3.1.1) ผลักดันให้มีการกาหนดนโยบายของ
รัฐเพื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษามีการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษาเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย
3.1.2) ผลักดันให้มีการกาหนดนโยบายของ
รัฐเพื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษามีการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการเริ่มและ
ขั้นตอนการทาธุรกิจในสถานประกอบการ
จริง หรือในหน่วยงาน/องค์การที่ไม่แสวงหา
กาไร
3.1.3) ผลักดันให้มีการกาหนดนโยบายของ
รัฐเพื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษามีการ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
และเป็นรูปธรรมในการที่นักศึกษาประยุกต์
ทักษะที่สั่งสมมาเพื่อเริ่มและทาธุรกิจจาก
แผนธุรกิจของตน
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3) ยกระดับการวัดผลการดาเนินธุรกิจ
3.2) เพิ่มการสนับสนุนทางเศรษฐกิจในการวัดผลการดาเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้นักศึกษาประยุกต์
ทักษะที่สั่งสมมาอย่างสร้างสรรค์
3.2.1) เพิ่มระดับการส่งเสริมสถาบันการเงิน
แหล่งเงินทุนต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วม
ประเมินผลลัพธ์การจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษาได้ประยุกต์ทักษะที่มีเพื่อเริ่มและทา
ธุรกิจในวิทยาลัย
3.2.2) ขยายความร่วมมือกับสถาบันการเงิน
เพื่อกาหนดเกณฑ์การตัดสินแผนธุรกิจของ
นักศึกษา
3.2.3) ส่งเสริมให้สถาบันการเงินมีส่วน
ช่วยเหลือในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ ด้วยการ
แบ่งส่วนรายได้ของงานบริการสาหรับ
วิสาหกิจชุมชน
3.2.4) ร่วมมือกับสถาบันการเงินในการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้
เครื่องมือทางการเงินเพื่อเริ่มและทาธุรกิจใน
วิทยาลัย
3.2.5) กาหนดให้ผลลัพธ์การเรียนรู้เชิง
ปริมาณเป็นผลประกอบการที่นักศึกษาได้
จากการลงมือเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย
เช่น ยอดขาย กาไร สัดส่วนกาไร สัดส่วนทาง
การเงิน ระยะเวลาคืนทุน ผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์
3.2.6) กาหนดให้การได้รับการอนุมัตจิ าก
สถาบันการเงิน/ แหล่งเงินทุนเป็นเกณฑ์การ
ประเมินเพื่อการประกวดแผนธุรกิจของ
นักศึกษา
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กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

เหมาะสม
เหมาะ
ไม่
สม
เหมาะ

เป็นไปได้
ได้ ไม่ได้

ควร
แก้ไข

ข้อเสนอแนะ

3) ยกระดับการวัดผลการดาเนินธุรกิจ
3.3) เพิ่มการมีส่วนร่วมของสังคมในการวัดผลการดาเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมา
อย่างสร้างสรรค์
3.3.1) ให้ผู้ประกอบการในชุมชน ที่เป็นพี่เลี้ยง
วิทยากร หรือต้นแบบการเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
3.3.2) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจริงในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลลัพธ์การจัดการเรียน
การสอนให้นกั ศึกษาประยุกต์ทกั ษะที่สั่งสมมา
เพื่อเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย
3.3.3) กาหนดให้มีส่วนผสมของเกณฑ์การ
ประเมินผลลัพธ์การประกอบการจริงอยู่ในเกณฑ์
การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้วย
3.3.4) กาหนดให้กระบวนการทางานทีน่ ักศึกษา
ได้แปลงความคิดเป็นแผนธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของ
การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ถึงแม้ว่าแผนธุรกิจ
นั้นจะไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินก็ตาม
3.4) ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการวัดผลการดาเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้นักศึกษาประยุกต์ทกั ษะที่สั่ง
สมมาอย่างสร้างสรรค์
3.4.1) จัดหาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมการประเมินผลการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาเพือ่ การเป็นผู้ประกอบการ ให้
นักศึกษาได้เริม่ และทาธุรกิจในวิทยาลัย
3.4.2) ใช้เทคโนโลยีทกี่ ้าวหน้า เช่นสื่อสังคม
เพื่อส่งเสริมให้มกี ารสร้างฐานข้อมูลผลการ
ประเมินการทาธุรกิจในวิทยาลัย รวมถึงแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีและข้อแนะนาในการปรับปรุงสาหรับ
นักศึกษารุน่ ต่อ ๆ ไป
3.4.3) ส่งเสริมให้มกี ารประชาสัมพันธ์ผลการ
ประเมินการเรียนการสอนให้นกั ศึกษาได้
ปฏิบัติการดาเนินธุรกิจในสถานประกอบการจริง
หรือในหน่วยงาน/องค์การที่ไม่แสวงหากาไร
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม วิธีดาเนินงาน สาหรับกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง) ชุดนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่าน
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ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 (ฉบับร่าง)
กลยุทธ์หลัก 3 กลยุทธ์

เหมาะสม
เหมาะ
ไม่
สม
เหมาะ

เป็นไปได้
ได้ ไม่ได้

ควร
แก้ไข

1) พัฒนานักคิดเชิงประกอบการ

17

8

15

10

4

2) สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์
ทักษะอย่างสร้างสรรค์

22

3

18

5

3

3) ยกระดับการวัดผลการดาเนินธุรกิจ

17

8

15

10

3

ข้อเสนอแนะ
(005)ควรหาแนวทางในการ
พัฒนานักคิดเชิงประกอบการ
อย่างเป็นกระบวนการที่มีระบบ
(011)พัฒนานักคิดเชิง
ผู้ประกอบการ
(018)ต้องปรับปรุงโครงสร้าง
วิทยาลัยจึงจะเป็นไปได้
(021)ควรเร่งพัฒนานักคิดเชิง
ประกอบการ
(022)เร่งพัฒนานักคิดเชิง
ประกอบการ เพราะถือว่าเป็น
นโยบายที่เร่งด่วน
(025)ควรพัฒนาคุณลักษณะทั้ง
4 ประการ
(002)แก้ไขเป็นนักเรียน
นักศึกษา
(017)ควรแก้เป็น ส่งเสริมการ
เป็นผู้ประกอบการ
(023)เป็นการสร้างสมรรถนะ
ผู้ประกอบการ เพราะ ปวช.3
นั้นยังมีวุฒิภาวะไม่พอกับการ
ประยุกต์ทักษะเพื่อทาธุรกิจ
(025)ควรสร้างนวัตกรรมการ
สอนในทุกระยะ
(005)สร้างความเข้าใจให้เห็นถึง
ความสาคัญการวัดผล...
(013) เปลี่ยน วัดผล เป็น
ประเมินผล
(017)ควรแก้เป็น ยกระดับการ
ส่งเสริมการดาเนินธุรกิจ
(018)ควรเน้นที่ process
มากกว่า product
(025)ควรให้ครอบคลุมการ
ประเมินผลทั้ง 2 ด้าน
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กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง
1) พัฒนานักคิดเชิงประกอบการ

เหมาะสม
เหมาะ
ไม่
สม
เหมาะ

เป็นไปได้
ได้ ไม่ได้

ควร
แก้ไข

1.1) เพิ่มระดับการสนับสนุนของนโยบายของรัฐใน
การกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นนัก
คิดเชิงประกอบการ

22

3

17

8

5

1.2) เพิ่มระดับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจเพื่อ
พัฒนาจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นนักคิด
เชิงประกอบการ

21

4

15

10

5

1.3) เพิ่มระดับการสนับสนุนทางสังคมเพื่อพัฒนา
จุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิง
ประกอบการ

20

5

17

8

4

1.4) เพิ่มระดับการใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นนัก
คิดเชิงประกอบการ

18

6

17

8

3

ข้อเสนอแนะ

(001)แก้ไขเป็นการสนับสนุน
ของนโยบายของสถานศึกษาใน
การกาหนดจุดมุ่งหมาย
(002)แก้ไข นักศึกษา เป็น
นักเรียนนักศึกษา
(005)กาหนดแนวทางการ
สนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็น
รูปธรรม
(013)...การกาหนดจุดมุ่งหมาย
หลักสูตรให้ นร. นศ. เป็น...
(017) นโยบายของรัฐ
เปลี่ยนเป็น นโยบายภาคัฐ
(002)ให้นักเรียนนักศึกษา
(005)ควรเพิ่มงบประมาณใน
การพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลงานที่
นาไปใช้ได้จริง
(010)ควรแก้ไขเป็น “ยกระดับ
การสนับสนุน”
(013)เปลี่ยน นศ. เป็น นร. นศ.
(018)สถานศึกษาควรจะสรรหา
แหล่ง...
(002)แก้ไขเป็นนักเรียน
นักศึกษา
(005)เพิ่มการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ประกอบการในท้องถิ่น
(010)ควรแก้ไขเป็น “ยกระดับ
การสนับสนุน”
(013)เปลี่ยน นศ. เป็น นร. นศ.
(002)แก้ไขเป็นนักเรียน
นักศึกษา
(010)ควรแก้ไขเป็น “ยกระดับ
การใช้ความก้าวหน้า”
(013)เปลี่ยน นศ. เป็น นร. นศ.
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กลยุทธ์หลัก
เหมาะสม
เป็นไปได้
ควร
กลยุทธ์รอง
เหมาะ
ไม่
ได้ ไม่ได้ แก้ไข
ข้อเสนอแนะ
วิธีดาเนินการ
สม
เหมาะ
1) พัฒนานักคิดเชิงประกอบการ
1.1) เพิ่มระดับการสนับสนุนของนโยบายของรัฐในการกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.1.1) ผลักดันให้มีการกาหนดหลักสูตรการศึกษาเพื่อ
การเป็นผู้ประกอบการสาหรับการศึกษาประเภท
อาชีวศึกษาระบุอยู่ในนโยบายของรัฐ

20

4

17

8

8

(001)ของอาชีวศึกษาทาได้ยาก
ควรแก้ไขคาว่า หลักสูตร
การศึกษาเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการเป็นอย่างอื่น/
หรือจัดเป็นหลักสูตรเฉพาะ 1
สาขางาน
(002)ผลักดันให้นโยบายของรัฐ
มีการกาหนดหลักสูตรการเป็น
ผู้ประกอบการสาหรับการศึกษา
ในระดับอาชีวศึกษา
(004)เร่งรัดให้กาหนดหลักสูตร
...
(005)ควรมีการปรับแก้ไข
เนื้อหาสาระในหลักสูตรให้สอน
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเป็น
ผู้ประกอบการ
(006)ควรกาหนดเป็นหลักสูตร
เฉพาะ”การเป็น
ผู้ประกอบการ” เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการได้ครบถ้วนตาม
กระบวนการ
(010)ควรแก้ไขเป็น “ยกระดับ
การสนับสนุน”
(011)เพิ่มสาขาวิชา “การเป็น
ผู้ประกอบการ” ในการศึกษา
อาชีวศึกษาโดยจัดตั้งวิทยาลัย
เฉพาะทาง
(023) ควรกาหนดเป็นสาขา แต่
ต้องมีระยะ 1 ปีเพื่อต่อยอด
ความรู้/ทักษะทางธุรกิจ
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กลยุทธ์หลัก
เหมาะสม
เป็นไปได้
ควร
กลยุทธ์รอง
เหมาะ
ไม่
ได้ ไม่ได้ แก้ไข
ข้อเสนอแนะ
วิธีดาเนินการ
สม
เหมาะ
1) พัฒนานักคิดเชิงประกอบการ
1.1) เพิ่มระดับการสนับสนุนของนโยบายของรัฐในการกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.1.2) ผลักดันให้มีการกาหนดในนโยบายของรัฐ
สาหรับจุดมุ่งหมายหลักสูตรการศึกษาเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษา
เป็นนักคิดเชิงประกอบการ

25

0

17

8

6

1.1.3) ผลักดันให้มีการกาหนดในนโยบายของรัฐเพื่อ
ผลิตเด็กและเยาวชนที่จบการศึกษาแล้วในทุกระดับมี
ทางเลือกอาชีพเป็นผู้ประกอบการ

25

0

18

7

4

1.1.4) ผลักดันให้นโยบายของรัฐกาหนดให้มีการสร้าง
ผลผลิตของอาชีวศึกษาด้านการประกอบการเพื่อให้
ประเทศมีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

25

0

19

6

3

(002)ผลักดันให้นโยบายของรัฐ
มีการกาหนดจุดมุ่งหมาย
หลักสูตรพัฒนานักเรียน
นักศึกษาเป็นนักคิดเชิง
ประกอบการในระดับ
อาชีวศึกษา
(004)เร่งรัดให้มีการกาหนดใน
นโยบาย...
(015)ควรแก้ไขเป็น นโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐ
(021) นโยบายการศึกษาของ
ชาติด้านอาชีวศึกษา
(022) ไม่มี
(023) ควรร่วมมือกับ สพฐ. เพื่อ
สร้าง mindset ในผู้เรียน เพื่อ
จะเป็น inputs ที่มีต้นทุน
สาหรับเป็นผู้ประกอบการ เช่น
เริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
(004)ผลักดันและส่งเสริมให้
นโยบายของรัฐกาหนด...
(013)เด็กและเยาวชน
เปลี่ยนเป็น นร. นศ.
(015)ควรแก้ไขเป็น นโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐเพื่อผลิต
นักศึกษาอาชีวศึกษาในทุก
ระดับการศึกษาให้มีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพ
ผู้ประกอบการทั้งขณะศึกษา
และเมื่อจบการศึกษา
(018)ผลักดันให้มีการกาหนดใน
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ
เพื่อ...
(007)ปรับตัวชี้วัดในระบบ
ประกันคุณภาพผู้จบการศึกษา
ให้สอดคล้องกัน
(015)นโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐ
(018)ผลักดันให้นโยบายด้าน
การศึกษาของรัฐกาหนดให้...

312
กลยุทธ์หลัก
เหมาะสม
เป็นไปได้
ควร
กลยุทธ์รอง
ได้ ไม่ได้
เหมาะ
ไม่
แก้ไข
ข้อเสนอแนะ
วิธีดาเนินการ
สม
เหมาะ
1) พัฒนานักคิดเชิงประกอบการ
1.2) เพิ่มระดับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.2.1) สรรหาแหล่งเงิน/ ทรัพยากรทางการเงินเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในการสร้างสิ่ง
ที่เป็นคุณค่าต่อสังคม

23

2

18

7

6

1.2.2) เผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจกับชุมชน
ถึงการเพิ่มรายได้ประชาชาติด้วยการ
ประกอบการ

21

4

22

3

3

(004)สรรหาแหล่งเงิน/
ทรัพยากรทางการเงิน ดอกเบี้ย
0% เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะของนักศึกษา
(010)ควรแก้ไขเป็น “จัดสรร
แหล่งเงิน/ทรัพยากรทาง
การเงิน”
(012)สรรหาแหล่งเงินทุน/
ทรัพยากรทางการเงินเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาในการสร้างคุณค่าต่อ
สังคมการเป็นผู้ประกอบการ
(013)เปลี่ยน นศ. เป็น นร. นศ.
(017)การสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่า
ต่อสังคม ควรแก้เป็น การสร้าง
นวัตกรรมที่เป็นคุณค่าต่อสังคม
(018)สถานศึกษามีการเผยแพร่
...
(003)เผยแพร่ข้อมูลทาง
เศรษฐกิจในเรื่องการเพิ่มรายได้
ประชาชาติด้วยการ
ประกอบการ
(017) ควรแก้เป็น ให้ข้อมูลแก่
นักศึกษาถึงความสาคัญของ
รายได้ประชาชาติที่เพิ่มขึ้นจาก
การเป็นผู้ประกอบการ
(018)สถานศึกษาต้องส่งเสริม...

313
กลยุทธ์หลัก
เหมาะสม
เป็นไปได้
ควร
กลยุทธ์รอง
เหมาะ
ไม่
ได้ ไม่ได้ แก้ไข
ข้อเสนอแนะ
วิธีดาเนินการ
สม
เหมาะ
1) พัฒนานักคิดเชิงประกอบการ
1.2) เพิ่มระดับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.2.3) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสคิดสร้างสิ่งที่เป็น
คุณค่าต่อวิสาหกิจชุมชนทั้งที่เป็นนวัตกรรม และที่เป็น
การเพิ่มคุณค่า

22

3

20

5

5

1.2.4) ผลักดันให้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
การศึกษาสาหรับผลิตนักคิดเชิงประกอบการ

20

5

21

4

5

(007)ควรจัดรายวิชาที่เป็นทั้ง
วิชาบังคับแต่ละสาขาวิชาและ
วิชาเลือกทุกสาขาวิชา
(010)ควรแก้ไขเป็น “กาหนดให้
นักศึกษาได้มีโอกาสคิด
สร้างสรรค์”
(011)ส่งเสริมให้นักศึกษาต่อ
ยอดวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับวิสาหกิจชุมชน
(013)เปลี่ยน นศ. เป็น นร. นศ.
(017) ควรแก้ คิดสร้างสิ่งที่เป็น
คุณค่า คิดสร้างนวัตกรรมที่เป็น
คุณค่า
(001)แก้เป็น โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อการศึกษาในแต่ละวิทยาลัย
สาหรับนักคิดเชิงประกอบการ
(005)ควรเร่งผลักดันเพื่อให้เกิด
นักคิดเชิงประกอบการ
(015)แก้ไขเป็น โครงสร้าง
พื้นฐานด้านการศึกษา
(017) ควรแก้เป็น ให้มี
หน่วยงานภาครัฐที่จะส่งเสริม
ดูแลให้นักศึกษาเป็น
ผู้ประกอบการ
(018) ไม่เข้าใจคาว่า โครงสร้าง
พื้นฐาน

314
กลยุทธ์หลัก
เหมาะสม
เป็นไปได้
ควร
กลยุทธ์รอง
เหมาะ
ไม่
ได้ ไม่ได้ แก้ไข ข้อเสนอแนะ
วิธีดาเนินการ
สม
เหมาะ
1.3) เพิ่มระดับการสนับสนุนทางสังคมเพื่อพัฒนาจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นกั ศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.3.1) ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเชื่อมโยง
ปัญหาของสังคมเป็นโจทย์การคิดสร้างคุณค่าให้กับสังคมของ
นักศึกษา

23

2

20

5

5

(002)แก้ไขเป็น
นักเรียนนักศึกษา
(003)ขยายเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนเพื่อ
เชื่อมโยงปัญหาของ
สังคมเป็นโจทย์
แนวคิดการสร้าง
คุณค่าให้กับสังคม
ของนักศึกษา
(011)เปลี่ยนคาว่า
โจทย์ เป็น แนว
(013)เปลี่ยน นศ.
เป็น นร. นศ.
(018) สถานศึกษา
ขยาย...

1.3.2) ใช้ปัญหา/ความต้องการของสังคมเป็นโจทย์ใหญ่ในการ
ปลูกฝังให้นักศึกษามองเห็นโอกาสในการสร้างคุณค่าให้กับสังคม

24

2

19

6

4

(001)แก้ไข ความ
ต้องการของสังคม
เป็นประเด็นปัญหา
ใหญ่
(007)พัฒนาค่านิยม
ของครูผู้สอนจาก
การสอนวิชาการ
ตามสาขาเป็นการให้
ประสบการณ์สู่การ
ประกอบการ
(013)เปลี่ยน โจทย์
ใหญ่ เป็น แนวทาง
สาคัญ และเปลี่ยน
นศ. เป็น นร. นศ.
(018) สถานศึกษา
ใช้ปัญหา/ความต้อง
...
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กลยุทธ์หลัก
เหมาะสม
เป็นไปได้
ควร
กลยุทธ์รอง
เหมาะ
ไม่
ได้ ไม่ได้ แก้ไข
ข้อเสนอแนะ
วิธีดาเนินการ
สม
เหมาะ
1.3) เพิ่มระดับการสนับสนุนทางสังคมเพื่อพัฒนาจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นกั ศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.3.3) ส่งเสริมให้นักศึกษามีการคิดสร้างนวัตกรรมที่
เป็นคุณค่าต่อสังคมที่ตนอยู่อาศัย

23

2

18

7

6

1.3.4) ผลักดันให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างสิ่ง
ที่เป็นคุณค่าต่อสังคม โดยอาศัยความร่วมมือจาก
ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคม

24

1

19

6

5

1.3.5) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในชุมชนเป็นส่วน
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ตระหนักว่าการ
ประกอบการเป็นอาชีพ

22

3

19

6

4

(002)แก้ไขเป็นนักเรียน
นักศึกษา
(003)ส่งเสริมให้นักศึกษามีการ
คิด
(002)แก้ไขเป็นนักเรียน
นักศึกษา
(005)ผลักดันและสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง
(007)เพิ่มช่องทางในการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการสร้าง
เครือข่ายฯ
(013)เปลี่ยน ที่เป็นคุณค่า เป็น
มีคุณค่า และเปลี่ยน นศ. เป็น
นร. นศ.
(018)สถานศึกษาผลักดัน...
(002)แก้ไขเป็นนักเรียน
นักศึกษา
(008)สนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในชุมชนมีส่วน
ช่วยในการสร้างแรงบันดาลใจ
และตระหนักว่าการ
ประกอบการเป็นอาชีพ
(013)เปลี่ยน นศ. เป็น นร. นศ.
(022) มีส่วนช่วย
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กลยุทธ์หลัก
เหมาะสม
เป็นไปได้
ควร
กลยุทธ์รอง
เหมาะ
ไม่
ได้ ไม่ได้ แก้ไข
ข้อเสนอแนะ
วิธีดาเนินการ
สม
เหมาะ
1) พัฒนานักคิดเชิงประกอบการ
1.4) เพิ่มระดับการใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.4.1) จัดหาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีในการ
พัฒนาทักษะของนักศึกษาเพื่อมองเห็นโอกาสในการ
สร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าแก่สังคม

22

3

18

7

8

1.4.2) สรรหาเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาทักษะของนักศึกษาให้คิดสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่า
จากไม่มี (nothing) ได้

23

2

24

1

9

(001)ให้รัฐจัดหาโครงสร้าง
พื้นฐานทางเทคโนโลยีสนับสนุน
การพัฒนาทักษะของนักศึกษา
(002)แก้ไขเป็นนักเรียน
นักศึกษา
(006)ควรเปลี่ยนเป็น จัดสรร
งบประมาณ ในการจัดหา
โครงสร้างพื้นฐาน…
(013)เปลี่ยน นศ. เป็น นร. นศ.
(015)แก้ไขเป็น พัฒนาทักษะ
ของนักศึกษาให้มองเห็นโอกาส
(016)แก้ไขเป็น ให้มองเห็น
(018)สถานศึกษาจัดหา...
(022) เพื่อให้มองเห็น
(001)ตัดคาว่า จากไม่มี
(nothing) เป็นให้คิดสร้างสิ่งที่
เป็นคุณค่า หรือมีมูลค่าเพิ่มได้
(002)แก้ไขเป็นนักเรียน
นักศึกษา
(003)สรรหาเทคโนโลยีและสื่อ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาทักษะ
ของนักศึกษาให้คิดสร้างสิ่งที่
เป็นคุณค่าจากความขาดแคลน
ได้
(005)ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
และสื่อสารสนเทศเพื่อทักษะ
ของนักศึกษา...
(007)พัฒนาแนวคิดของ
ผู้บริหารเพื่อสนับสนุนในการ
สรรหาอย่างจริงจัง
(010)ควรแก้ไขเป็น “จากการ
ไม่มี (nothing) ได้”
(013)เปลี่ยน นศ. เป็น นร. นศ.
(017)ควรแก้ไขเป็น ให้นาสิ่งที่
ไม่มีคุณค่ามาพัฒนาเป็นสิ่งที่มี
คุณค่า
(018)สถานศึกษาสรรหา
เทคโนโลยี...
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กลยุทธ์หลัก
เหมาะสม
เป็นไปได้
ควร
กลยุทธ์รอง
เหมาะ
ไม่
ได้ ไม่ได้ แก้ไข
ข้อเสนอแนะ
วิธีดาเนินการ
สม
เหมาะ
1) พัฒนานักคิดเชิงประกอบการ
1.4) เพิ่มระดับการใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.4.3) ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เช่นสื่อสังคม ในการส่งเสริมให้นักศึกษามีความมุ่งมั่น
ตั้งใจที่จะสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่า

24

1

19

6

4

1.4.4) ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เช่นสื่อสังคม ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ต้องการ
พัฒนาทักษะ เพื่อใช้ทักษะนั้นในการสร้างสิ่งที่เป็น
คุณค่า

22

3

20

5

6

1.4.5) ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมเพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาตระหนักว่าการประกอบการเป็นอาชีพ

21

4

19

6

5

(001)ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีในการสื่อสาร
(002)แก้ไขเป็นนักเรียน
นักศึกษา
(007)พัฒนาครูให้มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีที่ได้สรรหามา
(013)เปลี่ยน นศ. เป็น นร. นศ.
(001)ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีในการสร้างแรง
บันดาลใจ
(002)แก้ไขเป็นนักเรียน
นักศึกษา
(003)ใช้ประโยชน์จาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เช่นสื่อสังคม ในการสร้างแรง
บันดาลใจให้ต้องการพัฒนา
ทักษะไปสู่การสร้างสิ่งที่เป็น
คุณค่า
(013)เปลี่ยน นศ. เป็น นร. นศ.
(022) ให้เกิดความต้องการ
(023) ต้องขยายความว่า แรง
บันดาลใจอย่างไรที่เป็นรูปธรรม
(002)แก้ไขเป็นนักเรียน
นักศึกษา
(010)ควรแก้ไขเป็น “ตระหนัก
ถึงคุณค่าของอาชีพการเป็น
ผู้ประกอบการ”
(013)เปลี่ยน นศ. เป็น นร. นศ.
(015)แก้ไขเป็น ใช้ประโยชน์
จากสื่อสังคมเพื่อกระตุ้นส่งเสริม
สนับสนุนให้นักศึกษาต้องการ
เป็นผู้ประกอบการมากกว่าการ
เป็นลูกจ้าง
(021) ตระหนักว่า แก้ไขเป็น
ตระหนักถึง
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กลยุทธ์หลัก
เหมาะสม
เป็นไปได้
กลยุทธ์รอง
เหมาะ
ไม่
ได้ ไม่ได้
วิธีดาเนินการ
สม
เหมาะ
2) สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์

ควร
แก้ไข

ข้อเสนอแนะ

2.1) เพิ่มระดับการสนับสนุนของทางเศรษฐกิจเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะ
ที่สั่งสมมาอย่างสร้างสรรค์

18

7

17

8

9

(002)แก้ไขเป็นนักเรียน
นักศึกษา
(003)เพิ่มระดับการสนับสนุน
ของทางเศรษฐกิจเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษาประยุกต์ใช้ทักษะที่สั่ง
สมมาอย่างสร้างสรรค์
(006)ควรใช้คาว่า เพิ่มระดับ
การสนับสนุนทางเศรษฐกิจ
ตัดทิ้งคาว่า ของ
(007)ใช้ประโยชน์จาก
คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด
(กศจ.)
(008)เพิ่มการสนับสนุนด้าน
เศรษฐกิจเพื่อการ...
(010)ควรแก้ไขเป็น “ยกระดับ
การสนับสนุน”
(013)เปลี่ยน นศ. เป็น นร. นศ.
(015)แก้ไขเป็น เพิ่มระดับการ
สนับสนุนทางเศรษฐกิจ
(017)ควรแก้เป็น ให้การ
สนับสนุนทางเศรษฐกิจแก่
นักศึกษาในการเป็น
ผู้ประกอบการ

2.2) เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของสังคมสร้าง
นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ทักษะอย่าง
สร้างสรรค์ให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาใน
การทาธุรกิจ

18

7

14

11

4

(010)ควรแก้ไขเป็น “ยกระดับ
การมีส่วนร่วม”
(013)เปลี่ยน นศ. เป็น นร. นศ.
(017)ควรแก้เป็น ให้นักศึกษา
เป็นผู้ประกอบการ
(023) ต้องเป็นผู้ประกอบการที่
ประสบความสาเร็จ

319

กลยุทธ์หลัก
เหมาะสม
เป็นไปได้
ควร
กลยุทธ์รอง
เหมาะ
ไม่
ได้ ไม่ได้ แก้ไข
ข้อเสนอแนะ
วิธีดาเนินการ
สม
เหมาะ
2) สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์
2.1) เพิ่มระดับการสนับสนุนของทางเศรษฐกิจเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะที่สงั่ สมมาอย่าง
สร้างสรรค์
2.1.1) สร้างสรรค์แนวทางร่วมมือกับสถาบัน
การเงิน เพื่อสนับสนุนการทาและเริ่มธุรกิจของ
นักศึกษาในวิทยาลัย

22

3

19

6

5

2.1.2) สร้างสรรค์ช่องทางการจัดหาและจัดสรร
เงินทุนเพื่อสนับสนุนการทาและเริ่มธุรกิจของ
นักศึกษาในวิทยาลัย

22

3

20

5

3

2.1.3) พัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์บ่มเพาะให้
มีทรัพยากรการศึกษาอย่างทั่วถึงเพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย

23

2

20

5

3

2.1.4) พัฒนาหลักการสร้างธุรกิจจาลองที่มี
หลากหลายรูปแบบ (Various business
models) ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะพื้นฐานด้านการเงิน การลงทุน และ
เครื่องมือทางการเงิน

23

2

19

6

6

(001)แก้ขยายเป็นขอ
(002)แก้ไขเป็นนักเรียนนักศึกษา
(003)สร้างสรรค์แนวทางร่วมมือกับ
สถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการ
เริ่มต้นทาธุรกิจของนักศึกษาใน
วิทยาลัย
(013)เปลี่ยน นศ. เป็น นร. นศ.
(016)คาว่า”ธุรกิจของนักศึกษาใน
วิทยาลัย” อาจมีความหมายซ้าซ้อน
กับงบประมาณของวิทยาลัย
(002)แก้ไขเป็นนักเรียนนักศึกษา
(003)จัดหาและจัดสรรเงินทุนเพื่อ
สนับสนุนการเริ่มต้นทาธุรกิจของ
นักศึกษาในวิทยาลัย
(013)เปลี่ยน นศ. เป็น นร. นศ.
(002)แก้ไขเป็นนักเรียนนักศึกษา
(011)เพิ่มศูนย์บ่มเพาะให้เป็นงาน
หนึ่งในโครงสร้างองค์กรของ สอศ.
เพื่อทาหน้าที่ส่งเสริม... และเพิ่มคา
ว่า /นอกวิทยาลัย ต่อท้าย
(013)เปลี่ยน นศ. เป็น นร. นศ.
(001)ต่อท้ายและเน้นคุณธรรม
จริยธรรมด้วย
(002)แก้ไขเป็นนักเรียนนักศึกษา
และต่อท้ายว่า ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลของ
ผู้ประกอบการที่ดี
(006)ควรเพิ่มทักษะพื้นฐานด้านอื่น
ๆ ด้วย เช่นการตลาด กฎหมาย ฯลฯ
และไม่ควรลืม เรื่องคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาล
(007)จัดให้นักศึกษาทุกคนเลือกเรียน
วิชานี้ตามแผนการเรียน
(013)เปลี่ยน นศ. เป็น นร. นศ.
(023) ต้องมีครูการเงินสอนวิชาการ
เงิน

320
กลยุทธ์หลัก
เหมาะสม
เป็นไปได้
ควร
กลยุทธ์รอง
เหมาะ
ไม่
ได้ ไม่ได้ แก้ไข
ข้อเสนอแนะ
วิธีดาเนินการ
สม
เหมาะ
2) สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์
2.1) เพิ่มระดับการสนับสนุนของทางเศรษฐกิจเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะที่สงั่ สมมาอย่าง
สร้างสรรค์
2.1.5) สร้างรูปแบบการให้สถาบันการเงิน แหล่ง
เงินทุนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษา
ระบุทรัพยากรที่จาเป็นในการลงทุนได้

22

3

18

7

5

(002)แก้ไขเป็นนักเรียน
นักศึกษา
(003)...ร่วมมือการสถาบัน
การเงิน แหล่งเงินทุนให้มีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน
...
(004)ร่วมมือกับสถาบันการเงิน
ที่ไม่หวังผลตอบแทนเป็นแหล่ง
ทุนได้มีส่วนร่วม...
(013)เปลี่ยน นศ. เป็น นร. นศ.
(015)แก้ไขเป็น แหล่งเงินทุนให้
มีส่วนร่วม

2.2) เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของสังคมสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์ให้นักศึกษา
ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาในการทาธุรกิจ
2.2.1) พัฒนาแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อให้
ผู้ประกอบการจริงในชุมชนร่วมเป็นผู้สอนให้นักศึกษา
ได้มีความคิด (idea) ในการสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าต่อ
สังคม และประเมินความเป็นไปได้ของความคิดนั้น

22

3

17

8

5

2.2.2) พัฒนาแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อให้
ผู้ประกอบการจริงในชุมชนร่วมเป็นผู้สอนให้นักศึกษา
ได้เขียนและนาเสนอแผนธุรกิจจากความคิดนั้น

24

1

14

11

4

(001)ควรตัดคาว่า และประเมิน
ความเป็นไปได้ของความคิดนั้น
ทิ้ง และวัดแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง
(003)จัดให้ผู้ประกอบการจริง
ในชุมชนได้มีส่วนร่วมให้ความรู้
ในวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
(007)ควรเพิ่มความเข้มข้นเชิง
ปริมาณในตัวชี้วัดการประกัน
คุณภาพด้านนี้
(009)ควรเป็นลักษณะของการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
มากกว่าการสอน
(013)เปลี่ยน นศ. เป็น นร. นศ.
(011)จัดให้ผู้ประกอบการใน
ชุมชนมีส่วนร่วม
(013)เปลี่ยน ผู้ประกอบการจริง
เป็น ผู้ประกอบการที่ประสบ
ความสาเร็จ
(021) ตัดคาว่า จากความคิดนั้น
ออก
(022) มีส่วนร่วม

321

กลยุทธ์หลัก
เหมาะสม
เป็นไปได้
ควร
กลยุทธ์รอง
เหมาะ
ไม่
ได้ ไม่ได้ แก้ไข
ข้อเสนอแนะ
วิธีดาเนินการ
สม
เหมาะ
2) สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์
2.2) เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของสังคมสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์ให้นักศึกษา
ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาในการทาธุรกิจ
2.2.3) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจริงในชุมชน และ
สถาบันการเงินมีส่วนร่วมในการจัดประกวดแผนธุรกิจ
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นไปได้ และ
เหมาะสมกับการนาแผนไปปฏิบัติได้จริง

23

2

18

7

2

(001)ตัดทิ้งคาว่าความคิด
สร้างสรรค์
(013)เปลี่ยน ผู้ประกอบการจริง
เป็น ผู้ประกอบการที่ประสบ
ความสาเร็จ

2.2.4) สร้างสรรค์รูปแบบงานของศูนย์บ่มเพาะใน
วิทยาลัยเพื่อให้บริการวิสาหกิจชุมชน และคิดอัตรา
ค่าบริการที่เหมาะสม

20

5

13

12

9

(001)ตัดทิ้ง และคิดอัตรา
ค่าบริการที่เหมาะสม
(005)ควรเป็นการให้บริการ
วิสาหกิจชุมชนโดยไม่คิด
ค่าบริการแต่เป็นความร่วมมือ
กันเพื่อทา KM
(007)สร้างความเข้มแข็งของ
นักศึกษาทั้งด้านแนวคิดและ
ทักษะ
(008)ข้อนี้ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง
กับประเด็นการมีส่วนร่วมของ
สังคมเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนหรือไม่
(009)การกาหนดภาระงานของ
ศูนย์บ่มเพาะในการดาเนินงาน
(012)ควรกาหนดให้งานศูนย์บ่ม
เพาะเป็นภาระงานหลักอยู่ใน
โครงสร้างการบริหารงานของ
ทุกวิทยาลัยฯ
(017)ควรตัดคาว่า และคิดอัตรา
ค่าบริการที่เหมาะสม ออก
เพราะในความเป็นจริงวิสาหกิจ
ชุมชนไม่มีศัพยภาพพอในเรื่อง
ค่าใช้จ่าย
(019) สอศ. เน้นบริการชุมชน
และสังคม ไม่น่าจะมีการคิด
ค่าบริการจากผู้มาขอรับบริการ
(020)คิดอัตราค่าบริการกับ
ธุรกิจที่พอจะมีรายได้

322
กลยุทธ์หลัก
เหมาะสม
เป็นไปได้
ควร
กลยุทธ์รอง
เหมาะ
ไม่
ได้ ไม่ได้ แก้ไข
ข้อเสนอแนะ
วิธีดาเนินการ
สม
เหมาะ
2) สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์
2.2) เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของสังคมสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ทักษะอย่างสร้างสรรค์ให้นักศึกษา
ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาในการทาธุรกิจ
2.2.5) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจริงในชุมชน
ภาคเอกชน หน่วยงาน/องค์การที่ไม่แสวงหากาไรมี
ส่วนสนับสนุนการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาในขั้นตอน
การเริ่มและขั้นตอนการดาเนินธุรกิจในบริบทจริง

20

5

17

8

3

(008)ควรให้ตัดคาว่า ที่ไม่
แสวงหากกาไร ออก
(009)ให้อยู่ในระบบการให้
คาปรึกษา
(013)เปลี่ยน ผู้ประกอบการจริง
เป็น ผู้ประกอบการที่ประสบ
ความสาเร็จ

3.1) ผลักดันการสนับสนุนของนโยบายของรัฐใน
การวัดผลการดาเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนการสอนให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะที่สั่งสม
มาอย่างสร้างสรรค์

19

6

14

11

4

3.2) เพิ่มการสนับสนุนทางเศรษฐกิจในการวัดผล
การดาเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการ
สอนให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาอย่าง
สร้างสรรค์

21

4

16

9

4

3.3) เพิ่มการมีส่วนร่วมของสังคมในการวัดผล
การดาเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการ
สอนให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาอย่าง
สร้างสรรค์

21

4

17

8

4

3.4) ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการวัดผล
การดาเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการ
สอนให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาอย่าง
สร้างสรรค์

20

5

17

8

4

(001) เพิ่ม และเป็นไปได้
(013)เปลี่ยน วัดผล เป็น
ประเมินผล
(015) แก้ไขเป็น ผลักดันนโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐให้หัวข้อการ
วัดผลการดาเนินธุรกิจเป็นส่วน
หนึ่งของการเรียนการสอนให้
นักศึกษาประยุกต์ทักษะที่สั่งสม
มาอย่างสร้างสรรค์
(021) ควรระบุเป็น “การเรียน
การสอนด้านอาชีวศึกษา”
(002) แก้ไขเป็นนักเรียนนักศึกษา
(007) ควรลดเวลาเรียนและเพิ่ม
เวลารู้ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
(013)เปลี่ยน วัดผล เป็น
ประเมินผล
(021) ควรระบุเป็น การเรียนการ
สอนด้านอาชีวศึกษา
(011)เพิ่มคาว่า การเรียนการ
สอนโดยให้นักศึกษา
(013)เปลี่ยนเป็น ประเมินผล
(021) ควรระบุเป็น การเรียนการ
สอนด้านอาชีวศึกษา
(023) เน้นการวัดด้านคุณธรรม
จริยธรรมด้วย
(002)แก้ไขเป็นนักเรียนนักศึกษา
(011)เพิ่ม การเรียนการสอนโดย
ให้นักศึกษา

3) ยกระดับการวัดผลการดาเนินธุรกิจ

(013)เปลี่ยนเป็น ประเมินผล
(021) ควรเป็น การเรียนการสอน
ด้านอาชีวศึกษา

323
กลยุทธ์หลัก
เหมาะสม
เป็นไปได้
ควร
กลยุทธ์รอง
เหมาะ
ไม่
ได้ ไม่ได้ แก้ไข
ข้อเสนอแนะ
วิธีดาเนินการ
สม
เหมาะ
3) ยกระดับการวัดผลการดาเนินธุรกิจ
3.1) ผลักดันการสนับสนุนของนโยบายของรัฐในการวัดผลการดาเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้นักศึกษา
ประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาอย่างสร้างสรรค์
3.1.1) ผลักดันให้มีการกาหนดนโยบายของรัฐเพื่อ
สถานศึกษาอาชีวศึกษามีการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนให้นักศึกษาเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย

23

2

19

6

3

3.1.2) ผลักดันให้มีการกาหนดนโยบายของรัฐเพื่อ
สถานศึกษาอาชีวศึกษามีการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการเริ่ม
และขั้นตอนการทาธุรกิจในสถานประกอบการจริง
หรือในหน่วยงาน/องค์การที่ไม่แสวงหากาไร
3.1.3) ผลักดันให้มีการกาหนดนโยบายของรัฐเพื่อ
สถานศึกษาอาชีวศึกษามีการประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรมในการที่
นักศึกษาประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาเพื่อเริ่มและทา
ธุรกิจจากแผนธุรกิจของตน

23

2

21

4

2

23

2

20

5

2

(015)แก้ไขเป็น นโยบายด้าน
การศึกษา
(018)ผลักดันให้มีการกาหนด
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ...
(020) เน้นการประเมินผลแบบ
จริงจัง (วัดได้)
(015)แก้ไขเป็น นโยบายด้าน
การศึกษา
(018)ผลักดันให้มีการกาหนด
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ...
(015)แก้ไขโดยเพิ่มต่อท้าย และ
มีการวัดผลการดาเนินธุรกิจ
(018)ผลักดันให้มีการกาหนด
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ...

3.2) เพิ่มการสนับสนุนทางเศรษฐกิจในการวัดผลการดาเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้นักศึกษาประยุกต์
ทักษะที่สั่งสมมาอย่างสร้างสรรค์
3.2.1) เพิ่มระดับการส่งเสริมสถาบันการเงิน แหล่ง
เงินทุนต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมประเมินผลลัพธ์การ
จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ประยุกต์ทักษะที่มี
เพื่อเริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย

21

4

21

4

2

3.2.2) ขยายความร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อ
กาหนดเกณฑ์การตัดสินแผนธุรกิจของนักศึกษา

23

2

22

3

0

3.2.3) ส่งเสริมให้สถาบันการเงินมีส่วนช่วยเหลือใน
การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ ด้วยการแบ่งส่วนรายได้ของ
งานบริการสาหรับวิสาหกิจชุมชน

22

3

20

5

2

3.2.4) ร่วมมือกับสถาบันการเงินในการส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อ
เริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย

23

2

22

3

0

(007)ปรับแผนการเรียนให้
สอดคล้องด้วย
(008)ส่งเสริมให้สถาบัน
การเงิน/แหล่งเงินทุนต่าง ๆ ใน
การมีส่วนร่วมประเมินผลลัพธ์
การจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษา
ได้ประประยุกต์ทักษะที่มีเพื่อ
เริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย
3.2.2) ขยายความร่วมมือกับ
สถาบันการเงินเพื่อกาหนด
เกณฑ์การตัดสินแผนธุรกิจของ
นักศึกษา
(008)ส่งเสริมให้สถาบันการเงิน
มีส่วนช่วยเหลือในการจัดตั้ง
ศูนย์บ่มเพาะ
(020) รายได้ของใครแบ่งให้ใคร
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กลยุทธ์หลัก
เหมาะสม
เป็นไปได้
ควร
กลยุทธ์รอง
เหมาะ
ไม่
ได้ ไม่ได้ แก้ไข
ข้อเสนอแนะ
วิธีดาเนินการ
สม
เหมาะ
3) ยกระดับการวัดผลการดาเนินธุรกิจ
3.2) เพิ่มการสนับสนุนทางเศรษฐกิจในการวัดผลการดาเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้นักศึกษาประยุกต์
ทักษะที่สั่งสมมาอย่างสร้างสรรค์
3.2.5) กาหนดให้ผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงปริมาณเป็นผล
ประกอบการที่นักศึกษาได้จากการลงมือเริ่มและทา
ธุรกิจในวิทยาลัย เช่น ยอดขาย กาไร สัดส่วนกาไร
สัดส่วนทางการเงิน ระยะเวลาคืนทุน ผลตอบแทน
จากสินทรัพย์

23

2

19

6

4

3.2.6) กาหนดให้การได้รับการอนุมัติจากสถาบัน
การเงิน/ แหล่งเงินทุนเป็นเกณฑ์การประเมินเพื่อการ
ประกวดแผนธุรกิจของนักศึกษา

24

1

19

6

4

(009)การประเมินผลควรจัด
เรื่องของสิ่งที่ได้รับจากการทา
จริงมากกว่าทางเศรษฐกิจ
(018)กาหนดให้ผลการเรียนรู้
เชิงปริมาณเป็นผลประกอบการ
ที่นักศึกษาได้จากการทาธุรกิจ
เช่น...
(020) เน้นจานวนของ
ผู้ประกอบการ
(022) แก้ไข ลงมือเริ่มและทา
เป็น ลงมือและเริ่มทาธุรกิจ
(001)แก้ไขเป็น ได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการว่ามีความ
เป็นไปได้ เป็นเกณฑ์การ
ประเมิน
(002)จาก สถาบันการเงิน/
แหล่งเงินทุน เป็น สถานศึกษา/
แหล่งเงินทุน
(006)ควรปรับเป็น กาหนดให้
การพิจารณาความเป็นไปได้ทาง
ธุรกิจ แทน “การอนุมัติจาก
สถาบันการเงิน” เพราะผู้เรียน
ยังขาดประสบการณ์ในธุรกิจ
จริง ไม่เหมือนผู้ประกอบการ
จริง
(018)กาหนดให้การได้อนุมัติ
เห็นชอบในแผนธุรกิจจาก
สถาบันการเงิน/แหล่งเงินทุน
เป็น...
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กลยุทธ์หลัก
เหมาะสม
เป็นไปได้
ควร
กลยุทธ์รอง
เหมาะ
ไม่
ได้ ไม่ได้ แก้ไข
ข้อเสนอแนะ
วิธีดาเนินการ
สม
เหมาะ
3) ยกระดับการวัดผลการดาเนินธุรกิจ
3.3) เพิ่มการมีส่วนร่วมของสังคมในการวัดผลการดาเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้นักศึกษาประยุกต์
ทักษะที่สั่งสมมาอย่างสร้างสรรค์
3.3.1) ให้ผู้ประกอบการในชุมชน ที่เป็นพี่เลี้ยง
วิทยากร หรือต้นแบบการเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
3.3.2) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจริงในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลลัพธ์การจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษาประยุกต์ทักษะที่สั่งสมมาเพื่อเริ่มและทา
ธุรกิจในวิทยาลัย

24

1

21

4

1

22

3

23

2

2

3.3.3) กาหนดให้มีส่วนผสมของเกณฑ์การ
ประเมินผลลัพธ์การประกอบการจริงอยู่ในเกณฑ์การ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้วย

25

0

22

3

1

3.3.4) กาหนดให้กระบวนการทางานที่นักศึกษาได้
แปลงความคิดเป็นแผนธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ถึงแม้ว่าแผนธุรกิจนั้นจะไม่
ผ่านเกณฑ์การตัดสินก็ตาม

24

1

21

4

1

(011)ประกอบการในชุมชน มี
ส่วนร่วมในการกาหนดเกณฑ์
การประเมินผลด้านการเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา
(018)ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
จริงในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลลัพธ์การจัดการเรียน
การสอนให้นักศึกษาประยุกต์
ทักษะที่สั่งสมมาเพื่อทาธุรกิจ
(020) และทาธุรกิจภายนอก
วิทยาลัยด้วย
(011)เปลี่ยนคาว่า การ
ประกอบการ
เป็นคาว่า ดาเนินธุรกิจ

(020) และแผนธุรกิจที่ผ่านการ
ตัดสินให้นาไปปฏิบัติจริง ๆ
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กลยุทธ์หลัก
เหมาะสม
เป็นไปได้
ควร
กลยุทธ์รอง
เหมาะ
ไม่
ได้ ไม่ได้ แก้ไข
ข้อเสนอแนะ
วิธีดาเนินการ
สม
เหมาะ
3) ยกระดับการวัดผลการดาเนินธุรกิจ
3.4) ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการวัดผลการดาเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้นักศึกษาประยุกต์
ทักษะที่สั่งสมมาอย่างสร้างสรรค์
3.4.1) จัดหาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเพื่อ
ส่งเสริมการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ ให้นักศึกษาได้
เริ่มและทาธุรกิจในวิทยาลัย

20

5

20

5

2

3.4.2) ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่นสื่อสังคม เพื่อ
ส่งเสริมให้มีการสร้างฐานข้อมูลผลการประเมินการทา
ธุรกิจในวิทยาลัย รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีและ
ข้อแนะนาในการปรับปรุงสาหรับนักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไป

19

6

20

5

2

3.4.3) ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน
การเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ปฏิบัติการดาเนิน
ธุรกิจในสถานประกอบการจริง หรือในหน่วยงาน/
องค์การที่ไม่แสวงหากาไร

23

2

17

8

1

(002)แก้ไขเป็นนักเรียน
นักศึกษา
(007)บุคลากรทุกฝ่ายของ
วิทยาลัยต้องรับทราบและมี
ค่านิยมในการพัฒนานักศึกษา
ร่วมกัน
(002)แก้ไขเป็นนักเรียน
นักศึกษา
(011)ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
สร้างสรรค์ฐานข้อมูลผลการ
ประเมินธุรกิจของนักศึกษาใน
วิทยาลัย เพื่อปรับปรุงการ
ดาเนินธุรกิจของนักศึกษารุ่น
ต่อไป
(002)แก้ไขเป็นนักเรียน
นักศึกษา

327

แบบประเมิน กลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา5 ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง)
ตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา6

กลยุทธ์ ร่วม ทุกประเภทสาขาวิชา

5

วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในที่นี้ใช้เรียกสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสังกัด สอศ. ทุกแห่งที่ดาเนินการโดยรัฐ
นักศึกษา ในที่นี้ใช้เรียกนักเรียนและนักศึกษา ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสังกัด สอศ. ทุกแห่งที่
ดาเนินการโดยรัฐ
6

คาชี้แจง
แบบประเมินนี้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ กลยุทธ์
การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาฉบับที่ 2
(ฉบับร่าง) กลยุทธ์ ร่วม ทุกประเภทสาขาวิชา ที่จะนาไปปฏิบัติในการบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ใน
สังกั ด ของส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา ตามแนวคิด ของการศึ ก ษาเพื่ อ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษา
ผลของการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ขอกลยุทธ์ง ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง) ของท่านในครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ อ ย่ า งมากส าหรั บ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาที่ จั ด การอาชี ว ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ทั่วประเทศ ในการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง) ชุดนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบประเมิน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง)
3 กลยุทธ์หลัก 9 กลยุทธ์รอง และ 35 วิธีดาเนินงาน
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะสาหรับเพิ่มเติม วิธีดาเนินงาน สาหรับกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง) ชุดนี้
ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง) ชุดนี้
ตามความคิดเห็นที่แท้จริงของท่าน
จักเป็นพระคุณอย่างสูง
นางนิจิรา บารุงกิจ
นิสิตปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ 099-165-5805 email: nijira@yahoo.com
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ตอนที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง)
ค าชี้ แ จง

โปรดท าเครื่ อ งหมาย  ลงในช่ อ งที่ ต รงกั บ ความคิ ด เห็ น ของท่ า น ในข้ อ ที่ เ ป็ น
3 กลยุ ท ธ์ ห ลั ก 9 กลยุ ท ธ์ ร อง และ 35 วิ ธี ด าเนิ น งาน พร้ อ มทั้ ง ให้ ข้ อ เสนอแนะ
โปรดตอบทุกข้อ
เหมาะสม หมายถึง เนื้อหาสอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาและสามารถ
นาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลได้จริง
เป็นไปได้ หมายถึง เนื้อหามีความชัดเจนสาหรับผู้ปฏิบัติ/ การจัดสรรทรัพยากรอื่นๆ ของวิ ทยาลัย
อาชีวศึกษาและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง

ตัวอย่าง
กลยุทธ์หลัก/ กลยุทธ์รอง/
วิธีดาเนินงาน
1) พัฒนานักคิดเชิงประกอบการ

2.1) เพิ่มระดับการสนับสนุนของ
นโยบายของรัฐในการสร้างนวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอนเพื่อปูทักษะ
พื้นฐาน
3.1.1) กาหนดให้ผลลัพธ์การเรียนรู้เชิง
ปริมาณที่นักศึกษาได้จากการลงมือทา
ธุรกิจในวิทยาลัย

เหมาะสม
เหมาะ ไม่
สม เหมาะ




เป็นไปได้ ควร
ได้ ไม่ได้ แก้ไข


ข้อเสนอแนะ



ควรหาแนวทางในการ
พัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษาในภาพรวม
อย่างเป็นระบบ



3) ควรพิจารณาถึง
ต้นแบบ ด้วย หาก
นักศึกษาไม่
สามารถผลิตภัณฑ์
ที่สมบูรณ์ได้
เนื่องจากข้อจากัด
ต่างๆ ที่อาจมี
4) ควรใช้คาว่า
นักเรียน/นักศึกษา
แทนที่คาว่า
นักศึกษา
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รหัสแบบประเมิน………..………………………………… (สาหรับผู้วิจัย)
กลยุทธ์หลัก 3 กลยุทธ์
1) พัฒนาหลักสูตรให้มีจดุ มุ่งหมายเพือ่ ให้
นักศึกษามีคุณลักษณะผู้ประกอบการ
2) สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ประยุกต์ทักษะการเป็นผู้ประกอบ
การอย่างสร้างสรรค์
3) ปรับเปลี่ยนการประเมินคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษาด้วยผลการ
ดาเนินธุรกิจ

เหมาะสม
เหมาะ
ไม่
สม
เหมาะ

เป็นไปได้
ได้ ไม่ได้

ควร
แก้ไข

ข้อเสนอแนะ
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เหมาะสม
เป็นไปได้
ควร
กลยุทธ์หลัก และกลยุทธ์รอง
เหมาะ
ไม่
ได้ ไม่ได้ แก้ไข
สม
เหมาะ
1) พัฒนาหลักสูตรให้มีจดุ มุ่งหมายเพือ่ ให้นักศึกษามีคุณลักษณะผู้ประกอบการ
1.1) เร่งผลักดันให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้นกั ศึกษาเป็นนักคิดเชิง
ประกอบการ
1.2) ทบทวนการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
ให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นกั ศึกษามีทักษะ
วิชาการพื้นฐาน
1.3) ยกระดับการสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายให้นกั ศึกษามีทกั ษะ
เชิงประกอบการ
1.4) ทบทวนการสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายเพือ่ ให้นักศึกษามี
ความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
2) สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ทักษะการเป็นผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรค์
2.1) เร่งผลักดันการสร้างนวัตกรรมการเรียน
การสอนเพื่อปูทกั ษะพื้นฐานให้นักศึกษา
2.2) ทบทวนการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
การเรียนการสอนเพือ่ ให้นักศึกษามีทักษะที่
จาเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ
2.3) เร่งผลักดันให้มีสร้างนวัตกรรมการเรียน
การสอนเพื่อให้นกั ศึกษาประยุกต์ทกั ษะการ
เป็นผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรค์
3) ปรับเปลี่ยนการประเมินคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาด้วยผลการดาเนินธุรกิจ
3.1) เร่งผลักดันการปรับเปลี่ยนการประเมิน
จุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษามี
คุณลักษณะผู้ประกอบการด้วยผลการดาเนิน
ธุรกิจ
3.2) ยกระดับการปรับเปลี่ยนการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามี
คุณลักษณะผู้ประกอบการด้วยผลการดาเนิน
ธุรกิจ

ข้อเสนอแนะ
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กลยุทธ์หลัก
เหมาะสม
เป็นไปได้
ควร
กลยุทธ์รอง
เหมาะ
ไม่
ได้ ไม่ได้ แก้ไข
ข้อเสนอแนะ
วิธีดาเนินการ
สม
เหมาะ
1) พัฒนาหลักสูตรให้มีจดุ มุ่งหมายเพือ่ ให้นักศึกษามีคุณลักษณะผู้ประกอบการ
กลยุทธ์รอง 1.1) เร่งผลักดันให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีจดุ มุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงประกอบการ
1.1.1) เร่งผลักดันการพัฒนาหลักสูตรให้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มองเห็น
โอกาสในการสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าต่อสังคม
เป็นหลักสูตรวิทยาลัยอาชีวศึกษา
1.1.2) เร่งผลักดันการพัฒนาหลักสูตรให้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความ
มุ่งมั่นตั้งใจที่จะจัดการกับโอกาสในการสร้าง
คุณค่าต่อสังคม เป็นหลักสูตรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา
1.1.3) เร่งผลักดันการพัฒนาหลักสูตรให้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้คิดสร้าง
นวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม เป็นหลักสูตร
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
1.1.4) เร่งผลักดันการพัฒนาหลักสูตรให้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ต้องการ
พัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นในการสร้างนวัตกรรมที่
มีคุณค่าต่อสังคม เป็นหลักสูตรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา
1.1.5) เร่งผลักดันการพัฒนาหลักสูตรให้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาได้ตระหนัก
ว่าการเป็นผู้ประกอบการเป็นอาชีพ เป็น
หลักสูตรสถานศึกษาอาชีวศึกษา
กลยุทธ์รอง 1.2) ทบทวนการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุง่ หมายเพือ่ ให้นักศึกษามีทักษะวิชาการพื้นฐาน
1.2.1) ทบทวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริม
การพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายพัฒนา
ทักษะทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอื่นๆ ที่จาเป็น
พื้นฐานในการประกอบการจริง และปรับปรุง
กิจกรรม/โครงการเหล่านั้นเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลอย่างจริงจัง
1.2.2) ทบทวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริม
การพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายพัฒนา
ทักษะทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ เช่นภาษา
การสื่อสาร ทักษะดิจิตัล ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ และวิชาอื่นๆ ที่จาเป็นพืน้ ฐาน
ในการประกอบการจริง และปรับปรุง
กิจกรรม/โครงการเหล่านั้นเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลอย่างจริงจัง
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กลยุทธ์หลัก
เหมาะสม
เป็นไปได้
ควร
กลยุทธ์รอง
เหมาะ
ไม่
ได้ ไม่ได้ แก้ไข
ข้อเสนอแนะ
วิธีดาเนินการ
สม
เหมาะ
1) พัฒนาหลักสูตรให้มีจดุ มุ่งหมายเพือ่ ให้นักศึกษามีคุณลักษณะผู้ประกอบการ
กลยุทธ์รอง 1.3) ยกระดับการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้มีจดุ มุ่งหมายให้นักศึกษามีทักษะเชิงประกอบการ
1.3.1) ยกระดับการสนับสนุนของทุกภาค
ส่วน (เช่นนโยบายของรัฐ หุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ภาคสังคม) เพื่อพัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมาย
ให้นักศึกษามีทกั ษะพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
รวมถึงเข้าใจเรื่องความเสี่ยงกับผลตอบแทน
เช่นการออม ดอกเบี้ย อุปสงค์/อุปทาน
1.3.2) ยกระดับการสนับสนุนของทุกภาค
ส่วนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายให้
นักศึกษามีทักษะพื้นฐานทางธุรกิจที่มีผลต่อ
การตัดสินใจทาธุรกิจ เช่นการตลาด การเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีกลยุทธ์ที่
จาเป็นในการสร้างและทาให้ธุรกิจเติบโต
1.3.3) ยกระดับการสนับสนุนของทุกภาค
ส่วนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายให้
นักศึกษาได้ลงมือเริ่มธุรกิจและทาธุรกิจใน
วิทยาลัย หลัง จากประมาณการความเสีย่ ง
และวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์มาอย่างดี
1.3.4) ยกระดับการสนับสนุนของทุกภาค
ส่วนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายให้
นักศึกษาได้บริหารจัดการธุรกิจในวิทยาลัย
อย่างถูกกฎหมาย มีจริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.3.5) ยกระดับการสนับสนุนของทุกภาค
ส่วนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายให้
นักศึกษาได้รับการแนะแนวอาชีพว่าโอกาส
ในการประกอบการนั้นมีอยู่ในทุก
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานรัฐบาล และ
หน่วยงาน/องค์การไม่แสวงหากาไร
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1.4) ทบทวนการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้มีจดุ มุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
1.4.1) สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนการ
สนับสนุนของทุกภาคส่วนที่มีตอ่ การพัฒนาหลักสูตรให้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้นกั ศึกษามีความคิดสร้างสิ่งที่มีคุณค่า
จากโจทย์จริง /ปัญหาจริงของสังคม/ชุมชน/สถาน
ประกอบการ และประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของ
ความคิดนั้นได้
1.4.2) สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนการ
สนับสนุนของทุกภาคส่วนที่มีตอ่ การพัฒนาหลักสูตรที่มี
จุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เขียนและนาเสนอแผนธุรกิจ
จากความคิดนั้น เพื่อให้ได้รับการอนุมัตจิ ากหุ้นส่วน/ผู้
ร่วมลงทุน เช่นการมีส่วนร่วมของสถาบันการเงิน และ
ผู้ประกอบการจริงที่ประสบความสาเร็จเพื่อถ่ายทอด
ประเด็นสาคัญ/ข้อควรรู้ในการประเมินแผนธุรกิจ
1.4.3) สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนการ
สนับสนุนของทุกภาคส่วนที่มีตอ่ การพัฒนาหลักสูตรที่มี
จุดมุ่งหมายให้นักศึกษาระบุและหาทรัพยากรที่จาเป็นใน
การเริ่มธุรกิจได้ ทั้งด้านทุน เครื่องจักร/อุปกรณ์ วัตถุดิบ
และบุคลากร เช่นการได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการจริงที่ประสบความสาเร็จในการเป็นพี่
เลี้ยง/ที่ปรึกษา
1.4.4) สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนการ
สนับสนุนของทุกภาคส่วนที่มีตอ่ การพัฒนาหลักสูตรที่มี
จุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เริ่มและทาธุรกิจตามแผน
ธุรกิจที่ตนสนใจและต้องการลงทุนด้วยตนเองได้ใน
ขอบเขตที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมทีว่ ิทยาลัยจัดไว้ให้
1.4.5) สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนการ
สนับสนุนของทุกภาคส่วนที่มีตอ่ การพัฒนาหลักสูตรมี
จุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจริงทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐ องค์การ
เอกชน องค์การหรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหากาไร
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2) สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ทักษะการเป็นผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรค์
2.1) เร่งผลักดันการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อปูทักษะพื้นฐานให้นักศึกษา
2.1.1) เร่งผลักดันการสร้างนวัตกรรมการเรียน
การสอนที่เหมาะสมเพือ่ ให้นักศึกษามีทกั ษะ
วิชาการพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ ให้มวี ิธกี ารสอนที่หลากหลาย เป็น
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และมีครู/อาจารย์
เป็นผู้เอื้ออานวยหรือโค้ช
2.1.2) เร่งผลักดันการสร้างนวัตกรรมการเรียน
การสอนที่เหมาะสมเพือ่ ให้นักศึกษาเกิดความ
เข้าใจพื้นฐานของเศรษฐกิจประเทศและระบบ
เศรษฐกิจตลาดเสรี ให้มีวิธีการสอนที่หลากหลาย
เป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มีการสอนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน และมีครู/อาจารย์เป็นผู้
เอื้ออานวย/โค้ช
2.1.3) เร่งผลักดันการสร้างนวัตกรรมการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามองเห็นโอกาส
สาหรับการประกอบการเป็นอาชีพในเศรษฐกิจ
ตลาดเสรี ให้มีวิธีการสอนที่หลากหลาย มีการ
สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และมีครู/อาจารย์
เป็นผู้เอื้ออานวยหรือโค้ช
2.2) ทบทวนการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จาเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ
2.2.1) สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนการ
สนับสนุนของทุกภาคส่วนที่มีตอ่ การสร้าง
นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นกั ศึกษามี
สมรรถนะผู้ประกอบการเริ่มต้น ที่สอนกันได้ใน
รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หรือเป็นส่วนหนึ่ง
ของรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็น
ผู้ประกอบการ
2.2.2) สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนการ
สนับสนุนของทุกภาคส่วนที่มีตอ่ การสร้าง
นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นกั ศึกษา
เข้าใจปัญหาต่างๆ จากมุมมองของเจ้าของธุรกิจ
ขนาดย่อม/ผู้ประกอบการ การเป็นนายจ้าง
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2) สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ทักษะการเป็นผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรค์
2.3) เร่งผลักดันให้มีสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะการเป็นผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรค์
2.3.1) เร่งผลักดันให้มีการสร้างนวัตกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อให้นกั ศึกษาได้เรียนรู้สมรรถนะ
ต่างๆ ในการเป็นผู้ประกอบการรวมถึงการเริ่ม
และดาเนินธุรกิจ
2.3.2) เร่งผลักดันให้มีการสร้างนวัตกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อนักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้
ทักษะที่สั่งสมจากการศึกษาและอบรมเพือ่ การ
เป็นผู้ประกอบการ
2.3.3) เร่งผลักดันให้มีการสร้างนวัตกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อนักศึกษาได้สร้างธุรกิจจากแผน
ซึ่งพัฒนาจากความคิดของตนได้ เป็นธุรกิจที่ผลิต
สินค้า/ บริการที่เป็นที่ตอ้ งการของคนในชุมชน
2.3.4) เร่งผลักดันให้มีการพัฒนาครู/อาจารย์
ผู้สอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หรือวิชาที่
เกี่ยวข้อง เพือ่ ให้มที ัศนคติที่ดีตอ่ การเป็น
ผู้ประกอบการ ในขณะที่เกิดประสบการณ์การทา
ธุรกิจ
2.3.5) เร่งผลักดันให้มีการจัดสรรทรัพยากรเข้าสู่
ศูนย์บ่มเพาะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีความ
พร้อมในระดับต้นๆ หรือที่มีผลงานในการสร้าง
ผู้ประกอบการในเชิงประจักษ์
2.3.6) เร่งผลักดันให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้/
ศูนย์การเรียนรู้เพือ่ การพัฒนานักศึกษาเป็น
ผู้ประกอบการ เป็นแหล่งเรียนรู/้ ศูนย์การเรียนรู้
ในชุมชน ในสถานประกอบการจริง เพือ่ นักศึกษา
ได้ประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน
2.3.7) เร่งผลักดันให้มีการพัฒนาตลาดกลางเพื่อ
สินค้า/บริการของนักศึกษาสู่ชุมชน ที่เป็นผลผลิต
ของนวัตกรรมการเรียนการสอน
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3) ปรับเปลีย่ นการประเมินคุณลักษณะผูป้ ระกอบการของนักศึกษาด้วยผลการดาเนินธุรกิจ
3.1) เร่งผลักดันการปรับเปลีย่ นการประเมินจุดมุ่งหมายหลักสูตรให้นักศึกษามีคุณลักษณะผู้ประกอบการด้วยผลการดาเนินธุรกิจ
3.1.1) เร่งผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนการ
ประเมินผลลัพธ์ของหลักสูตรเชิงคุณภาพ ด้วย
การวัดและประเมินความรู้/ทักษะที่ได้ใน
กระบวนการพัฒนาความคิด การสร้างแผนธุรกิจ
จากความคิดได้ เป็นแผนธุรกิจที่เป็นไปได้และมี
โอกาสสร้างผลกาไรอย่างแท้จริง
3.1.2) เร่งผลักดันให้ทกุ ภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การกาหนดเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ของ
หลักสูตรในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เช่น
จานวนผู้จบหลักสูตรที่มีผลการเรียนเกินกว่า
เกณฑ์ จานวนผู้จบหลักสูตรที่นาแผนธุรกิจไป
ประกอบการจริง หรือจานวนแผนธุรกิจที่ได้รับ
การอนุมตั ิเงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน
3.2) ยกระดับการปรับเปลีย่ นการประเมินการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะผู้ประกอบการด้วยผลการดาเนินธุรกิจ
3.2.1) สร้างระบบการประเมินผลลัพธ์ของการ
จัดการเรียนการสอนให้นกั ศึกษามีคณ
ุ ลักษณะ
ผู้ประกอบการด้วยผลผลิตและ/หรือผลการ
ดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนวัตกรรมการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้น
3.2.2) กาหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินผล
ลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอนให้นกั ศึกษามี
คุณลักษณะผู้ประกอบการด้วยผลการดาเนิน
ธุรกิจให้สอดคล้องกับนวัตกรรมการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้น
3.2.3) กาหนดมาตรฐานการประเมินผลลัพธ์ของ
การจัดการเรียนการสอนเพือ่ ให้นกั ศึกษามี
คุณลักษณะผู้ประกอบการด้วยผลการดาเนิน
ธุรกิจสอดคล้องกับนวัตกรรมนั้น
3.2.4) จัดตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพของ
ส่วนกลาง/ ต้นสังกัดเพือ่ ประเมินผลลัพธ์การ
เรียนการสอนอย่างเป็นมาตรฐาน ควบคุม
ติดตาม และปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม วิธีดาเนินงาน สาหรับกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 (ฉบับร่าง) ชุดนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่าน

โปรดให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยในการติดต่อ หากมีข้อคาถามเกี่ยวกับผลการ
ประเมินฉบับนีข้ องท่าน

ชื่อ………………………………… นามสกุล……………………………………………… เบอร์โทร.ติดต่อ……………………………………
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ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์

