
 

  

  

การพฒันาหลกัสตูรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  

THE DEVELOPMENT OF  CURRICULUM APPROACH TO ENHANCE ENTREPRENEUR 
COMPETENCE AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

FOR UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS  
 

เพ็ญลดา ทู้ไพเราะ  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2564  

 

 



 

  

การพฒันาหลกัสตูรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  

 

เพ็ญลดา ทู้ไพเราะ  

ปริญญานิพนธ์นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศึกษาตามหลกัสตูร 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ 

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศกึษา 2564 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 

 



 

  

THE DEVELOPMENT OF  CURRICULUM APPROACH TO ENHANCE ENTREPRENEUR 
COMPETENCE AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

FOR UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS  
 

PENLADA TOOPRIOA 
 

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY 
(Educational Science & Learning Management) 
Faculty of Education, Srinakharinwirot University 

2021 
Copyright of Srinakharinwirot University 

 

 

 



 

 

ปริญญานิพนธ์ 
เร่ือง 

การพฒันาหลกัสตูรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  

ของ 
เพ็ญลดา ทู้ไพเราะ 

  
ได้รับอนมุตัิจากบณัฑิตวิทยาลยัให้นบัเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 

ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ 
ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

  

  

  
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
  

  
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ์ 
  

.............................................. ที่ปรึกษาหลกั 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง) 

.............................................. ประธาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธ์ิจรูญ) 

  

.............................................. ที่ปรึกษาร่วม 
(อาจารย์ ดร.สณิุสา สมุิรัตนะ) 

.............................................. กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ สีเขียว) 

  

.............................................. ที่ปรึกษาร่วม 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด เชือ้สวุรรณทวี) 

  

 

  



  ง 

บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเร่ือง การพฒันาหลกัสตูรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  

ผู้วิจยั เพ็ญลดา ทู้ไพเราะ 
ปริญญา ปรัชญาดษุฎบีณัฑิต 
ปีการศกึษา 2564 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งทิวา แย้มรุ่ง  
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ ดร. สณุิสา สมิุรัตนะ  
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ดร. ชมนาด เชือ้สวุรรณทวี  

  
การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อ

พัฒนาหลักสูตรและศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยวิธีการพัฒนาหลักสูตรใช้แนวคิดของไทเลอร์และทาบา  ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ระยะ ดงันี ้ระยะที่ 1 การศกึษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน ระยะที่ 2 การพฒันาร่างหลกัสตูร ระยะที่ 3 การทดลอง
ใช้หลกัสูตรและประเมินผลหลกัสตูร และระยะที่ 4 การปรับปรุงหลกัสูตรองค์ประกอบของสมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการแบ่ง
ได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความรู้ (Knowledge aspect) 2. ด้านทักษะ (Skill aspect)  3. ด้านลักษณะ (Relevant trait aspect) 
พบว่าผลการประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม มีค่าเฉลี่ย 4.88 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) มีค่า 0.31  ซึ่งอยู่ในระดบัเหมาะสมมากที่สุดหลกัสูตรที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคมนีพ้ฒันาขึน้โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิจยัเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ
ศกึษากลุ่มเดียวก่อนหลงั (One-Group Pretest-Posttest Design) กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี ้คือนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสงวนหญิงจงัหวดัสพุรรณบุรี จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน โดยทัง้หมดเป็นนักเรียน
ที่เลือกเรียนรายวิชาอาชีพผู้ประกอบการ (Occupation) เนือ้หาในหลักสูตรประกอบไปด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยที่ 1 
ผู้ประกอบการเร่ิมต้น หน่วยที่ 2 คณิตศาสตร์ส าหรับผู้ประกอบการเบือ้งต้น หน่วยที่ 3 ปฏิบัติการผู้ประกอบการ และหน่วยที่ 4 
ผู้ประกอบการที่ดีผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร ในด้านความเหมาะสมของหลกัสูตร และความสอดคล้องระหว่าง
องค์ประกอบในหลักสูตร  ผู้ วิจัยตรวจสอบโดยการประเมินจากผู้ เชี่ยวชาญพบว่าด้านความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบใน
หลกัสูตรมีค่าเท่ากับ 0.89 เม่ือพิจารณาองค์ประกอบภายในหลกัสตูรพบว่าหลกัสตูรมีค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.06 - 1.00 และ
เม่ือพิจารณาด้านความเหมาะสมของหลักสูตรพบว่ามีค่าเฉลี่ย  () เท่ากับ 4.36 ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมมากผลการประเมิน
ประสิทธิผลจากคะแนนสมรรถนะผู้ประกอบที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมทัง้  3 ด้าน ได้แก่ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้าน
คณุลกัษณะ หลงัการใช้หลกัสตูรสงูกว่าก่อนใช้หลกัสตูร และสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 
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This research aims to study the components of entrepreneurial social responsibility, the creation of a 

curriculum and to study the effectiveness and efficiency of the curriculum to enhance the capacity of socially 
responsible entrepreneurship among high school students .The curriculum development methodology is based on the 
work of Tyler and Taba, which consists of four phases: Phase One: Study and Analysis of Fundamentals; Phase Two: 
Curriculum Development; Phase Three: Curriculum Experiments and Evaluation; and Phase Four: Curriculum 
Improvement. The components of the entrepreneurs were separated into three categories: (1) knowledge aspect; (2) 
skill aspect; and (3) relevant trait aspects. The mean was 4.88 and the standard deviation (SD) was 0.31, which was 
the most appropriate level. This quasi-experimental research used a one group pretest-posttest design to study a total 
of 30 students in Mattayomsuksa Five, taking additional courses in occupational entrepreneurship at Sanguan Ying 
School. These samples were selected via the purposive sampling method in the first semester of 2021 academic year. 
The content of the course consisted of four learning units: Unit One: Beginner Entrepreneurs; Unit Two: Introductory 
Mathematics for Entrepreneurs; Unit Three: Practicing Entrepreneurs and Entrepreneurship; and Unit Four: Good 
Entrepreneurs. The results of the course performance assessment in terms of the suitability of the course and the 
consistency between the components in the curriculum. The results were examined by an expert. The assessment 
found that the consistency between the curriculum components was 0.89 and when considering the components of 
the curriculum, it was found that the curriculum was consistent between 0.06-1.00. When considering the 
appropriateness of the curriculum, it was found that the mean was 4.36, which was at a very reasonable level. The 
results of the assessment of the effectiveness of the competency scores of entrepreneurs with social responsibility in 
three areas, namely knowledge, skills, and characteristics. After taking the course, the scores were higher than before 
using the course. In addition, it was higher than 70% and a statistical significance of .05. 
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อาจารย์ ดร. กฤษฎา วรพิน อาจารย์ ดร.ธีรเชษฐ์ เรืองสขุอนนัต์  ผู้อ านวยการ ดร. เพ็ญพกัตร์ ภมุมาลา     ที่
กรุณาเป็นผู้ เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า และตรวจแก้ไขเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั และประเมินความเหมาะสม
ของหลกัสตูร อย่างดียิ่ง 

ขอกราบขอบพระคุณคุณครูกัญญภัทร แสงดาว อาจารย์ ดร.บุญสม ศรีศักดา อาจารย์ ดร.พร
พิมล ยงัฉิม และ อาจารย์ ดร.สรุเดช อนนัตสวสัด์ิ  ที่ให้ข้อมลูพืน้ฐาน ในการพฒันาหลกัสตูร และการตรวจ
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ได้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุ่วงได้ด้วยดี ตลอดจนเพื่อน พี่ น้องนิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาการทาง
การศกึษาและการจดัการเรียนรู้ทกุคน ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจด้วยดีเสมอมา 

  
  

เพ็ญลดา  ทู้ไพเราะ 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ ........................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ .................................................................................................................. ฉ 

สารบญั ................................................................................................................................. ช 

สารบญัตาราง ........................................................................................................................ ฏ 

สารบญัรูปภาพ ..................................................................................................................... ฑ 

บทท่ี 1 บทน า ......................................................................................................................... 1 

ภมูิหลงั ............................................................................................................................. 1 

ค าถามการวิจยั .................................................................................................................. 7 

ความมุ่งหมายของการวิจยั ................................................................................................. 7 

ขอบเขตของการวิจยั .......................................................................................................... 7 

ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง .......................................................................................... 7 

ตวัแปรที่ศึกษา ............................................................................................................ 8 

เนือ้หาที่ใช้ในการวิจยั .................................................................................................. 8 

นิยามศพัท์เฉพาะ ........................................................................................................ 8 

สมมติฐานการวิจยั ........................................................................................................... 14 

กรอบแนวคิดการวิจยั ....................................................................................................... 14 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง .................................................................................. 16 

1. ผู้ประกอบการ.............................................................................................................. 17 

1.1 ความหมายของผู้ประกอบการ ............................................................................. 17 

1.2 คณุลกัษณะการเป็นผู้ประกอบการ ....................................................................... 18 

  



  ซ 

1.3 ความรับผิดชอบต่อสงัคม Corporate Social Responsibility (CSR) ...................... 32 

1.3.1 ความหมายของความรับผิดชอบต่อสงัคม ................................................. 32 

1.3.2 องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสงัคม ............................................... 34 

1.3.3 ประโยชน์ของการมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ............................................ 42 

1.4 งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัผู้ประกอบการ .................................................................... 50 

2. แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะ ............................................................................................. 52 

2.1 ความหมายเก่ียวกบัสมรรถนะ .............................................................................. 52 

2.2 องค์ประกอบของสมรรถนะ .................................................................................. 55 

2.3 สมรรถนะผู้ประกอบการ ...................................................................................... 58 

2.4 แนวทางการพฒันาสมรรถนะ ............................................................................... 69 

2.5 แนวทางการประเมินสมรรถนะ ............................................................................. 72 

3. การพฒันาหลกัสตูร ..................................................................................................... 75 

3.1 ความหมายของหลกัสตูร ..................................................................................... 75 

3.2 การพฒันาหลกัสตูร ............................................................................................. 77 

3.3 องค์ประกอบของหลกัสตูร .................................................................................... 81 

3.4 รูปแบบการประเมินหลกัสตูร ................................................................................ 85 

3.4.1 รูปแบบการประเมินหลกัสตูรของไทเลอร์ (Tyler) ....................................... 85 

3.4.2 รูปแบบการประเมินหลกัสตูรของสตฟัเฟิลบีม ........................................... 86 

3.5 หลกัสตูรฐานสมรรถนะ ........................................................................................ 89 

3.5.1 ความหมายของหลกัสตูรฐานสมรรถนะ .................................................... 90 

3.5.2 ลกัษณะหลกัสตูรฐานสมรรถนะ ............................................................... 90 

3.6 หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 ....................................................................................................................... 95 



  ฌ 

3.7 งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาหลกัสตูร ............................................................ 99 

4. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ ................................................................................ 104 

4.1 การจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ............................................................. 104 

4.2 การจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ......................................................... 105 

4.2.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้เชิงรุก .................................................. 105 

4.2.2 ลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ............................................. 106 

4.2.4 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้เชิงรุก .............................................................. 112 

4.3 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ...................................................................... 115 

4.3.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ........................ 115 

4.3.2 ลกัษณะส าคญัของแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน .................. 116 

4.3.3 บทบาทของผู้สอนและผู้ เรียน ................................................................. 120 

4.3.4 ประโยชน์ของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ..................................... 121 

4.3.5 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน .................................... 125 

4.4 การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ..................................................... 128 

4.4.1 ความหมายการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ....................... 128 

4.4.2 ลกัษณะส าคญัของการเรียนรู้แบบ PBL .................................................. 128 

4.4.3 บทบาทของผู้สอนและผู้ เรียน ................................................................. 130 

4.4.4 ขัน้ตอนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ................................................... 132 

บทท่ี 3  วิธีการด าเนินการวิจยั ............................................................................................. 139 

ระยะที่ 1 การศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน แบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอนดงันี ้...................... 141 

ระยะที่ 2 การพฒันาหลกัสตูร ......................................................................................... 148 

ระยะที่ 3 การทดลองใช้หลกัสตูร ..................................................................................... 160 

ระยะที่ 4 การประเมินผลและการปรับปรุงหลกัสตูร .......................................................... 161 



  ญ 

บทท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ............................................................................................ 162 

ตอนที่ 1 ผลการศกึษาองค์ประกอบของสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยอิงผู้ เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) มีผล
ดงันี ้........................................................................................................................ 162 

ตอนที่ 2  ผลการพฒันาหลกัสตูรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ................................... 168 

1.ผลการสร้างหลกัสตูรเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย มีรายละเอียดดงันี ้............................ 168 

2. ผลการศกึษาประสิทธิภาพของหลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย .......................... 179 

ตอนที่ 3 ผลการศกึษาประสิทธิผลของหลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ................................... 184 

บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ...................................................................... 186 

สรุปผลการวิจยั .............................................................................................................. 187 

ตอนที่ 1 ผลการศกึษาองค์ประกอบของสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย สรุปผลการวิจยัดงันี ้............... 187 

ตอนที่ 2  ผลการพฒันาหลกัสตูรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย .......................... 189 

ตอนที่ 3  ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลกัสตูรที่เสริมสร้างสมรรถนะ
ความเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย ................................................................................... 190 

อภิปรายผลการวิจยั ....................................................................................................... 191 

ตอนที่ 1 ผลการศกึษาองค์ประกอบของสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย .............................................. 191 

ตอนที่ 2  ผลการพฒันาหลกัสตูรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย .......................... 194 



  ฎ 

ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรไปใช้ ............................................................................... 198 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป .......................................................................................................... 198 

บรรณานุกรม ..................................................................................................................... 200 

ภาคผนวก .......................................................................................................................... 211 

 ......................................................................................................................................... 212 

ภาคผนวก ก .................................................................................................................. 212 

รายนามผู้ เชี่ยวชาญ ....................................................................................................... 212 

 ......................................................................................................................................... 215 

ภาคผนวก ข .................................................................................................................. 215 

หลกัสตูรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ............................................................................ 215 

ภาคผนวก ค .................................................................................................................. 271 

การวิเคราะห์ข้อมลู ......................................................................................................... 271 

ประวติัผู้ เขียน ..................................................................................................................... 278 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตาราง 1 ตารางแสดงคณุสมบติัผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ ........................................ 30 

ตาราง 2 ตารางวิเคราะห์องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสงัคม ........................................ 41 

ตาราง 3 ตารางแสดงองค์ประกอบของสมรรถนะ.................................................................... 57 

ตาราง 4 ตารางวิเคราะห์สมรรถนะผู้ประกอบการ ................................................................... 65 

ตาราง 5 ตารางวิเคราะห์สมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการ (ด้านความรู้ (Knowledge)) ....... 67 

ตาราง 6 ตารางวิเคราะห์สมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการ (ด้านทกัษะ (Skill)) .................... 67 

ตาราง 7 ตารางวิเคราะห์สมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการ (ด้านลกัษณะ (habits & self – 
concept)) ........................................................................................................................... 68 

ตาราง 8 ตารางแสดงลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ................................ 93 

ตาราง 9 ตารางแสดงความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) กบัการเรียนรู้ที่
เน้นผู้ เรียนเป็นฝ่ายรับอย่างเดียว (Passive Learning) .......................................................... 108 

ตาราง 10 ตารางแสดงการสงัเคราะห์กระบวนการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมสมรรถนะผู้ประกอบการ .. 136 

ตาราง 11 เปรียบเทียบองค์ประกอบของสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมตาม
ตามแนวคิดการวิจยักบัการสมัภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ ................................................................. 162 

ตาราง 12 ผลการประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ................................................................................................................................ 164 

ตาราง 13 แสดงกระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกบัการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็น
ผู้ประกอบการ .................................................................................................................... 170 

ตาราง 14 แสดงโครงสร้างเนือ้หา เวลา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั ...................................... 171 

ตาราง 15 แสดงแผนการจดัการเรียนรู้และสาระการจดัการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ของ
หลกัสตูร ............................................................................................................................ 172 

  



  ฐ 

ตาราง 16 แสดงแนวทางการจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการท่ีมีความ
รับผดิชอบต่อสงัคม ............................................................................................................ 174 

ตาราง 17 แสดงผลประเมินความเหมาะสมส าหรับผู้ เชี่ยวชาญในการพิจารณาความเหมาะสมของ
หลกัสตูรสง่เสริมสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ................................... 180 

ตาราง 18 แสดงผลการประเมินความสอดคล้องส าหรับผู้ เชี่ยวชาญในการพิจารณาความ
สอดคล้องของหลกัสตูรที่สง่เสริมสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ........... 182 

ตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะห์สมรรถนะของนกัเรียนก่อนและหลงัทดลองใช้หลกัสตูรเสริมสร้าง
สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ............................................. 184 

ตาราง 20 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และค่าสถิติ t-test ของคะแนนสมรรถนะด้านความรู้ 
ด้านทกัษะ และด้านคณุลกัษณะ หลงัการทดลองใช้หลกัสตูร กบัเกณฑ์ร้อยละ 70.................. 185 

ตาราง 22 แสดงค่าความสอดคล้องของข้อมลูเก่ียวกบัสมรรถนะผู้ประกอบการท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ............................................................... 272 

ตาราง 23 แสดงค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวดัสมรรถนะด้านความรู้
เร่ืองผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ..... 273 

ตาราง 24 แสดงค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวดัความสามารถในการ
แก้ปัญหา และการตดัสินใจ ................................................................................................ 274 

ตาราง 25 แสดงคะแนนสมรรถะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ด้านความรู้ ด้าน
ทกัษะ และด้านลกัษณะหลงัเรียน........................................................................................ 275 

ตาราง 26 แสดงคะแนนสมรรถะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ด้านความรู้ ด้าน
ทกัษะ และด้านลกัษณะ ก่อนเรียนและหลงัเรียน .................................................................. 276 

ตาราง 27 แสดงคะแนนสมรรถะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ด้านความรู้ ด้าน
ทกัษะ และด้านลกัษณะหลงัเรียนกบัเกณฑ์ ร้อยละ 70 ......................................................... 276 

 



 

สารบัญรูปภาพ 

 หน้า 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั ................................................................................... 15 

ภาพประกอบ 2 คณุสมบติัผู้ประกอบการ ............................................................................... 25 

ภาพประกอบ 3 ภาพแสดงสมรรถนะผู้ประกอบ ...................................................................... 63 

ภาพประกอบ 4 แสดงกระบวนการพฒันาหลกัสตูร ................................................................. 78 

ภาพประกอบ 5 แสดงกระบวนการประเมินหลกัสตูรของไทเลอร์ .............................................. 86 

ภาพประกอบ 6 ความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการเรียนรู้เชิงรุกกบัการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม .......................................................................... 115 

ภาพประกอบ 7 ความสมัพนัธ์ระหว่างการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานกบัการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ประกอบการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ........................................................... 127 

ภาพประกอบ 8 แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการเรียนรู้ที่เสริมสร้างมรรถนะ
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมกบัสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย .................................................................. 142 

 

  



 

บทท่ี 1 
บทน า  

ภูมิหลัง 
การศึกษาคือเคร่ืองมือส าคัญในการพัฒนาคนและสงัคม กล่าวคือการศึกษาจะพัฒนา

คนให้มีคุณลักษณะตามที่สังคมต้องการ เพื่อให้คนเป็นปัจจัยในการพัฒนาสังคมต่อไป ดังนัน้
การศึกษาจึงต้องแสดงบทบาทให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโดยรวม ปัจจุบนัสงัคม
โลก และสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่  21 อันเป็นยุคที่มีความสลับซับซ้อน และมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้การศึกษาของไทยถึงเวลาปรับเปลี่ยนอีกครัง้หนึ่ง เพื่อให้
การศึกษาสามารถผลผลิตได้สอดคล้องกบัความต้องการ และบริบทของสงัคมได้อย่างมีคณุภาพ
(อดุลย์ วังศรีคูณ, 2557) โดยในศตวรรษที่ 21 นักเรียนต้องมีทักษะส าคัญที่จ าเป็นในการใช้ชีวิต 
แม้หลายทักษะจะเป็นทักษะเดิมแต่ต้องเพิ่มความเข้มข้นและความสามารถในการน าไปใช้ใน
สถานการณ์ที่ซบัซ้อน อีกส่วนหนึ่งเป็นทกัษะใหม่ที่ต้องบ่มเพาะ และพฒันาให้เกิดแก่ผู้ เรียน อาทิ 
ความรอบรู้ด้านการเงิน การเป็นผู้ประกอบการ ความรอบรู้ด้านพลเมือง ทกัษะการสร้างสรรค์ และ
การผลิตนวตักรรม   การคิดเชิงวิพากษ์ การร่วมมือรวมพลงั ความเป็นผู้น า และความสามารถใน
การปรับตัว (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562a) การปรับเปลี่ยนสังคมที่เกิดขึน้ใน
ศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสงัคมอย่างในปัจจุบนั การเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับ
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นเร่ืองส าคัญมาก ครูจึงต้องมีความต่ืนตัวและเตรียมพร้อมในการ
จดัการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับออกไปด ารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 
21  รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศเพื่อให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดกัประเทศที่มี
รายได้ปานกลางที่เรียกว่า “โมเดลประเทศไทย 4.0” ขึน้ เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
ให้ก้าวไปสู่ยุคใหม่  และให้ความส าคัญในการสร้างผู้ ประกอบการ เพื่อพัฒนาประเทศให้
ปรับเปลี่ยนจากประเทศรายได้ปานกลางเป็นประเทศรายได้สูง ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพเป็นขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2561) 

ดังนัน้ผู้ประกอบการถือว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในโลกธุรกิจสมัยใหม่ เนื่องจากเป็นผู้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพลงัทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงาน การประดิษฐ์
คิดค้น การบุกเบิกตลาดทัง้ในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้จุดชนวนความเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในมิติต่าง ๆ นานปัการ โดยผู้ประกอบการคือผู้ที่ใช้พลงัความสามารถทัง้มวลของตนเองเผชิญกบั
ความเสี่ยง และความไม่แน่นอนทางธุรกิจเพื่อสร้างผลก าไร และการเติบโตแก่กิจการ ดังนัน้พลงั
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ดงักล่าวจึงมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความก้าวหน้าของประเทศชาติ (ธีระวนิช, 2547) ตลอดจน
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จมกัจะมีลกัษณะเป็นนกัวิเคราะห์โอกาส ชอบค้นคว้าหาความรู้
แสวงหาโอกาสเพื่อไปสู่ความส าเร็จ มกัจะหาหนทางที่ดีกว่าในการท างานต่าง ๆ เป็นนกัแก้ปัญหา
สามารถเข้าถึงปัญหา และแก้ไขด้วยความมั่นใจคือเข้าใจอย่างชัดเจนว่าจะต้องท าอะไรให้ส าเร็จ 
และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มักจะมองหาทางเลือกต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหา รู้ว่าจะต้อง
ประเมินทางเลือกอย่างไร เพื่อที่จะแก้ปัญหาได้ง่ายที่สุด และเป็นนักคิดที่มีเหตุผล (ศรีสุขะโต, 
2543) อีกทัง้แนวทางของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จต้องมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเสี่ยง 
สามารถคิดคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้ และมีความซื่อสัตย์  (ศรีประเสริฐ, 2545) ซึ่งเป็น
คณุลกัษณะดังกล่าวเป็นคุณลกัษณะที่ประเทศชาติและหลกัสตูรต้องบ่มเพาะ และพัฒนาให้เกิด
แก่เยาวชน เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศกึษา, 2562a) 

ปัจจุบันกลุ่มเยาวชนไทย กลุ่มวัยรุ่น และวัยท างานเร่ิมต้นมีความปรารถนาที่จะเป็น
ผู้ประกอบการมากขึน้ โดยมีทัศนติเชิงบวกต่อผู้ประกอบการ เช่นมองว่ามีความเป็นอิสระ เป็น
อาชีพที่มีเกียรติและสามารถสร้างรายได้  รวมถึงความมั่งคั่งให้กับชีวิตอย่างรวดเร็วกว่าการ
ประกอบการอาชีพอ่ืน ๆ ประกอบกบัปัญหาเร่ืองการสร้างงาน เพื่อรองรับกลุม่เยาวชนรุ่นใหม่ (ไตร
ภพสกุล, 2561) โดย (Chigunta, Schnurr, James-Wilson, & Torres, 2005) ได้แบ่งระยะของ
ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ในกระบวนการความเป็นผู้ประกอบการเป็น 3 ระยะ อนัได้แก่ (1) 
ระยะ PR entrepreneurship (ช่วงอายุ 15-19 ปี) เป็นระยะที่ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ลองผิดลองถูก 
ในช่วงนีเ้ป็นการพยายามประยุกต์ใช้ความรู้จากการศึกษาใน สถาบนัการศึกษา หรือพืน้ฐานจาก
ธุรกิจครอบครัวที่ตนเองพบเห็น (2) ระยะ budding entrepreneurship (ช่วงอายุ 20-25 ปี) เป็น
ระยะที่ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์เร่ิมสะสมทกัษะ ประสบการณ์และทุนในการประกอบธุรกิจ (3) ระยะ 
emergent entrepreneurship (ช่วงอายุ 26-29 ปี) โดยในระยะนีผู้้ประกอบการวยัท างานเร่ิมต้นมี
ประสบการณ์ทางธุรกิจและวัยวุฒิที่มากขึน้กว่าระยะแรกและระยะที่สอง ซึ่งท า ให้มีโอกาสที่จะ
ประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจที่สดุจากทัง้ 3 ระยะ   

จากการพิจารณาอตัราการเติบโตของการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจย้อนหลงั (2559-2562) 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยเพียง 3.52 % (กรมพฒันาธุรกิจการค้า, 2562) จากรายงานของ Doing Business 
2019: Reforming to Create Jobs ของธนาคารโลก กล่าวถึงการจัดอันดับประเทศที่เร่ิมต้นธุรกิจ
ง่ายจาก 190 ประเทศทั่วโลก โดยพบว่าประเทศไทยตกลงมาจากล าดับที่  26 เป็นล าดับที่  27 
(Group, 2019) แสดงให้เห็นถึงการมี ‘โอกาส’ แต่ขาด ‘องค์ความรู้’ ซึ่งเป็นเร่ืองน่าเสียดายท่ีองค์
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ความรู้เหล่านีเ้ราต้องมาเรียนรู้เองภายหลงัตามหลกัสตูรคอร์สเรียนพิเศษซึ่งต้องแลกกบัค่าใช้จ่าย
มหาศาล  ตลอดจนจากรายงานการจดทะเบียนธุรกิจประจ าปี 2562 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(department of business development) รายงานว่ามีธุรกิจตัง้ใหม่สะสมตัง้แต่เดือน ม.ค.-ธ.ค. 
2562 จ านวน 71,485 ราย มีมูลค่าการจดทะเบียน 327,464 ล้านบาท และพบว่ามีธุรกิจเลิก
ประกอบการสะสมตัง้แต่เดือน ม.ค.-ธ.ค. 2562 จ านวน 22,129 ราย มีมูลค่าการจดทะเบียน 
112,097 ล้านบาท ซึง่จะเห็นว่าการปิดกิจการคิดเป็นร้อยละ 34.23 ของธุรกิจตัง้ใหม่ ซึง่ปัจจยัท่ีท า
ให้ธุรกิจปิดตัวลงได้แก่ การขาดการวางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการไม่เป็น  
ตลอดจนไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นถึงการขาดทักษะความเป็น
ผู้ ประกอบการ (หัสถีธรรม , 2563) อย่างไรก็ตามในปี 2563 ได้มีการคาดการณ์ขยายตัวของ
เศรษฐกิจที่คาดว่าจะเพิ่มขึน้โดยประมาณจ านวนการจัดตัง้ธุรกิจใหม่ในปี 2563 ที่ 71,000 - 
73,000 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2562) แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ในช่วงเดือนมกราคม ปี 2563 ท าให้เกิดความผันผวนของเศรษฐกิจโลก สถานการณ์
การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของจ านวนการจัดตัง้ธุรกิจใหม่ในปี 2563 ท่ี
ไม่เพิ่มขึน้ตามที่คาดการณ์ไว้ โดยหดตวัลดร้อยละ 5-8 เมื่อเทียบกบัปีที่แล้ว (ศูนย์วิจยักสิกรไทย, 
2563) สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่า
เศรษฐกิจไทยปี 2563 ยังคงเป็นอีกปีที่เติบโตต ่ากว่าระดับศักยภาพโดยมีปัจจัยฉุดรัง้ส าคัญ คือ
ปัจจัยชั่วคราวแต่รุนแรง ได้แก่การระบาดของไวรัสโควิด -19 ปัญหาภัยแล้งและ พ.ร.บ. งบ
ประมาณฯ ที่ล่าช้า ซึ่งปัญหานีต้้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดบัความสามารถ
ในการแข่งขนัให้พร้อมออกวิ่งในสนามอย่างแข็งแรงยามเมื่อเศรษฐกิจโลกกลบัมาฟืน้ตวัอีกครัง้ ท า
ให้ผู้ประกอบการเผชิญกบัความท้าทายมากยิ่งขึน้ สง่ผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับตวัให้ทนัต่อการ
เปลี่ยนแปลงทัง้ด้านกลยทุธ์ การลงทนุ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563)    

ทกัษะการเป็นผู้ประกอบการจึงเป็นทกัษะหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาและขับเคลื่อน
ประเทศ (Petvirojchai, 2561)  เพราะทกัษะความเป็นผู้ประกอบการไม่ได้เพียงแต่มีความส าคัญ
ต่อผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจของตนเองเท่านัน้ หากแต่เป็นทกัษะที่เป็นที่ต้องการของบริษัทธุรกิจ 
อตุสาหกรรมต่าง ๆ เช่นกัน ดังนัน้การที่จะสามารถรับมือ ยกระดับสภาพเศรษฐกิจ และสงัคมใน
โลกปัจจุบนัได้ต้องมีการพัฒนาทกัษะความเป็นผู้ประกอบการซึ่งมีความส าคญั  และจ าเป็นอย่าง
ยิ่งต่อบุคคล โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ  
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) ทกัษะความเป็นผู้ประกอบการไม่ได้หมายความเพียง
แค่การรู้จัก เร่ิมต้นธุรกิจร้านค้าขนาดเล็กเท่านัน้ หากแต่ความเป็นผู้ประกอบการ  เป็นการพัฒนา
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และปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นผู้ ประกอบการ  (entrepreneurial spirit) อาทิความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม การคิดนอกกรอบ การปรับตัว ความมั่งคั่งทางทรัพยากร ความกล้าเสี่ยง 
โดยไม่ค านึงถึงวิชาชีพหรือเส้นทางอาชีพที่เลือกเดิน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561)  
เพราะการคิดแบบผู้ประกอบการเป็นสญัชาตญาณที่แตกต่างจากผู้ ไม่เคยประกอบก่อสร้างธุรกิจ
ของตนเองเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการมักต้องตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่มีความไม่แน่นอน 
เดิมพันหรือมีผลได้ผลเสียจากการตัดสินใจมีความแตกต่างกันอย่างมากหากเปลี่ยนจากวิธีที่ถูก
เป็นวิธีที่ผิด การตัดสินใจของผู้ประกอบการถูกบีบคัน้ที่มีอยู่อย่างจ ากัด จึงท าให้ผู้ประกอบการ
เผชิญกบัความเสี่ยงอยู่ตลอด การคิดแบบผู้ประกอบการจึงเป็นความท้าทายท่ามกลางสภาวะการ
แข่งขนัที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมาแบบไม่หยดุนิ่ง (ธีระธนชยักลุ, 2562) อีกทัง้มีการศึกษา
พบว่าเฉลี่ยแล้วผู้ ประกอบการเป็นผู้ ที่มีความต้องการความส าเร็จสูงกว่าคนทั่วไป ซึ่งเป็น
แรงผลกัดนัเกิดจากการต้องการความส าเร็จ และการเร่ิมกิจการของตนเองถือเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะ
ท าให้ตนเองประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ (สุโคตรพรหมมี, 2559) โดยคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตดัสินใจ มีความรับผิดชอบ  
และซื่อสัตย์ต่อลูกค้าตลอดจนการมีคุณธรรรม (บางโม, 2553) ซึ่งคุณธรรมส าหรับกิจการไม่ใช่
คุณธรรมต่อลูกค้า และคู่ค้าเท่านัน้แต่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทัง้หมดจึงควรส่งเสริมพนักงาน  
และสงัคมที่เก่ียวข้องทุกระดบัให้พฒันาคณุธรรมเพื่อเป็นคนที่มีคณุภาพของสงัคม ส่งเสริมให้ยึด
มัน่ความสงบสุขสนัติยุติการเบียดเบียนเอาเปรียบท าความดีท างานด้วยความขยนั ซื่อสตัย์สุจริต 
อดทน ประนีประนอม และปลกูจิตส านึกความมีเมตตา มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม เห็นความส าคัญ
ของการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและผู้ อ่ืน พร้อมให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน 
แบ่งปันแก่ผู้ ด้อยโอกาสกว่าเอือ้เฟื้อเผื่อแผ่เกือ้กูล ปรองดอง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่โลภ ไม่
คดโกงทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งจะส่งผลให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคีและมีความสุข (มัชฌิมา 
กุญชร ณ อยุธยา, 2555) ซึ่งตรงกับการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใน
ประเทศไทย แนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้ถือก าเนิดขึน้พร้อมกับการ
สถาปนาธุรกิจในสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน ในรูปของการท าบุญ การบริจาคเพื่อการกุศล 
หรือการอาสาช่วยเหลืองาน เป็นต้น เพียงแต่คนไทยยังมิได้เรียกกิจกรรมเหล่านีด้้วยค าว่าความ
รับผิดชอบ ต่อสงัคมขององค์กร ส าหรับแนวคิดในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร จะมุ่ง
ไปที่การสร้างให้องค์กรมีความ “ดี” ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนของกิจการเป็นแนวคิดที่มีรากฐานมา
จากหลกัคณุธรรมทางศาสนา ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรจึงมิใช่เร่ืองใหม่ เพียงแต่เพิ่งได้
มีการบญัญัติค านีข้ึน้ใช้ในวงการธุรกิจเมื่อไม่ก่ีสิบปีที่ผ่านมานีเ้อง ประกอบกบัแนวคิดเร่ือง “ความ
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รับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร” รวมทัง้การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานได้มีการน ามาใช้อย่าง
แพร่หลาย ตัง้แต่ในปี พ.ศ.2523 (แซ่ตัง้, 2550) ได้แพร่หลายมาสู่ประเทศไทย  ท าให้ “ความ
รับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร” ได้ค่อยๆ ปรับเปลี่ยน รูปแบบจากการบริจาคเป็นครัง้ๆ อาทิ การ
บริจาคเงิน หนังสือ สิ่งของแก่ผู้ยากไร้ ได้พัฒนาไปสู่การท าแบบมีกลยุทธ์มีการวางวัตถุประสงค์ 
รูปแบบการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกบับริษัท รวมทัง้
วิธีการประเมินฯ เพื่อให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทัง้ยังเป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ที่ดีต่อสินค้า และองค์กรซึ่งอาจช่วยยอดขายได้ทางอ้อมอีกด้วย (เอือ้อาภรณ์, 2014) 
จะเห็นได้ว่าความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) เอือ้ให้ภาพลกัษณ์ทางสงัคมขององค์กรดีขึน้ แถมยงั
ใช้ทุนและเงินน้อยกว่าการท าแผนโฆษณาประชาสมัพันธ์ เพราะสามารถดึงกลุ่มลกูค้าและไม่ใช่
ลกูค้า เข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อสงัคมได้ด้วย  ในแง่ของประโยชน์ทางตรงที่สามารถสมัผสัจบัต้องได้
ของการท ากิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม คือ พนักงาน เกิดความภาคภูมิใจในการท างาน
ร่วมกับองค์กร ขณะเดียวกันก็สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพ ให้เข้ามาท างานกับองค์กรได้
และยังท าให้องค์กรสามารถสร้างรายได้และส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึน้ เพราะแนวโน้ม  ลูกค้าที่ให้
ความส าคัญกับการซือ้สินค้าและบริการจากองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมมีจ านวนเพิ่มขึน้ 
สว่นประโยชน์ที่เป็นนามธรรมไม่สามารถจบัต้องได้คือท าให้ลกูค้าเกิดความภกัดีต่อตราสินค้าโดย
การท ากิจกรรมรับผิดชอบต่อสงัคมร่วมกบัการท าการตลาด  

องค์ประกอบของการเป็นผู้ประกอบการประกอบไปด้วย 3 ด้านได้แก่ ด้านความรู้ ด้าน
ทกัษะ และด้านลกัษณะ ซึ่งคณุลกัษณะพืน้ฐานที่มีอยู่ในตวับคุคล ได้แก่แรงจงูใจ อปุนิสยั อตัมโน
ทศัน์ ความรู้ และทกัษะ โดยคณุลกัษณะเหล่านีจ้ะเป็นตวัผลกัดนัให้บคุคลสามารถปฏิบติังานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้เป็นส่วนหนึ่งของ
สมรรถนะ (Spencer & Spencer, 1993) สอดคล้องกบันิยามของสมรรถนะที่ (เวชยานนท์, 2549) 
ได้นิยามสมรรถนะไว้อย่างน่าสนใจว่าสมรรถนะเป็นคุณลักษณะที่อยู่ภายใน  บุคคลที่น าไปสู่
สาเหตุท าให้ผลงานมีประสิทธิภาพ  และเน้นว่า “คุณลักษณะที่อยู่ภายใน” เป็นทักษะไม่ใช่ 
พฤติกรรม เพราะเป็นสิ่งที่ก าหนดอยู่ภายในตัวบุคคลนัน้  ท าให้เกิดคุณลกัษณะที่แตกต่างอย่าง
ส าคัญ เนื่องจากขึน้อยู่กับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ จะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อมีการก าหนดจากสิ่งที่อยู่
ภายใน ซึ่งการใช้ขีดความสามารถ ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะท าให้การท างานของ
องค์การประสบความส าเร็จดงันัน้จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคมจึงเป็นสิ่งส าคญัที่ควรจะสง่เสริมให้เกิดขึน้กบัทกุคน 
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การศึกษาส าหรับศตวรรษที่  21 เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้
การศึกษาขัน้พืน้ฐานสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการสร้างกลยุทธใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคคล สงัคมไทย ผู้ เรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน และร่วมมืออย่าง
สร้างสรรค์ในสังคมโลก โดยในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
กล่าวถึงการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายว่าเป็นระดบัการศึกษาที่มุ่งเน้นการเพิ่มพนูความรู้ 
และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้ เรียนทัง้ด้าน
วิชาการ และวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการ และเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขัน้สูง 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ตลอดจนเด็กในวยั 12-18 ปีเป็นวยัที่จะเรียนรู้วิธีการท างานร่วมกับ
เพื่อนที่มีความสนใจในแบบเดียวกนั สนใจในการวางแผนประกอบวิชาชีพอย่างมาก โรงเรียนควร
ช่วยเหลือและแนะแนวทางให้เด็กได้เลือกประกอบอาชีพตามความสนใจและความถนดั (รัตนทอง
ค า, 2550) สมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมจึงเป็นสิ่งส าคญัที่ควรจะส่งเสริม 
และเร่ิมมีการสอนตัง้แต่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมให้นกัเรียน
มีทกัษะส าหรับออกไปด ารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ตลอดจนหวัใจส าคญัของการศึกษาคือ “การ
เรียนรู้ของผู้ เรียน” ในการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความส าเร็จจึงมีความจ าเป็นต้อง “ปฏิรูปการ
เรียนรู้” ของผู้ เรียนซึ่งในการปฏิรูปการเรียนรู้นัน้มีองค์ประกอบส าคัญที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันอีก
หลายประการ ได้แก่ 1) ครูผู้สอน 2) หลกัสตูร 3) การเรียนการสอน และ4) การวดัและประเมินผล 
องค์ประกอบทัง้ 4 ประการดงักล่าวจะสนบัสนุน และเอือ้ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และ
เกิดสมรรถนะส าคัญที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562a) ซึ่ง
หลกัสูตรเปรียบเสมือนแม่บทของการศึกษาในการพัฒนาผู้ เรียนเนื่องจากหลกัสูตรเป็นหัวใจของ
การศึกษาที่ถือเป็นแก่นส าคัญในการวางแนวทางการจัดการศึกษา เป็นตัวก าหนดทิ ศทางของ
การศกึษาในการที่จะให้ความรู้ท าให้การศกึษาด าเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และท าให้การศกึษามี
ประสิทธิภาพ หลกัสตูรจึงเป็นเสมือนแบบแปลนส าหรับการเรียนการสอน (วงศ์อนุตรโรจน์, 2535) 
แต่เนื่องจากเนือ้หาสาระและกระบวนการเรียนการสอนได้ถูกก าหนดไว้อย่างคร่าว ๆ ในหลกัสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ที่ไม่สามารถประมวลรายละเอียดเก่ียวกบัสาระ
ความรู้ตามสภาพแวดล้อมของ สงัคม เศรษฐกิจ และปัญหาความต้องการของสถานศกึษาที่ตัง้อยู่
ได้ทัง้หมด จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาหลกัสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ เรียนในสงัคม (ลีอ านนต์สกุล, 2553) ผู้ วิจัยจึงสนใจการพัฒนาหลกัสูตรที่เสริมสร้างสมรรถนะ
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ความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ซึ่ง
เป็นหลกัสตูรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ และเพิ่มพนู
สมรรถนะที่ส าคัญได้แก่ สมรถนะความเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้ เรียน เพื่อก้าวทันยุค  VUCA 
world อีกทัง้ยังสอดแทรกความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังให้เยาวชนไว้อีกด้วย 
นอกจากนีย้ังเป็นแนวทางให้หน่วยงานทางการศึกษา และครูสามารถน าหลักสูตรที่เสริมสร้าง
สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมไปประยุกต์ใช้กบันกัเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ค าถามการวิจัย 
1. สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาตอนปลายมีองค์ประกอบอะไรบ้าง  
2. หลกัสตูรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม

ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายมีลกัษณะอย่างไร  
3. หลกัสตูรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม

ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือไม่ อย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้

1. เพื่อศกึษาสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับ 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรท่ีเสริมสร้างสมรรถนะ
ความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

3. เพื่อศกึษาประสิทธิผลของหลกัสตูรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยัในครัง้นีไ้ด้แก่นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 โรงเรียนสงวนหญิง จงัหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 223 คน คน ที่เลือกเรียนรายวิชา
อาชีพผู้ประกอบการ (Occupation) จ านวน 7 ห้อง  
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี ้คือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 โรงเรียนสงวนหญิงจงัหวดัสพุรรณบุรี จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน ที่เลือก
เรียนรายวิชาอาชีพผู้ประกอบการ (Occupation)  

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 

1. ตัวแปรจดักระท า คือ การจดัการเรียนรู้โดยใช้หลกัสูตรที่เสริมสร้างสมรรถนะ
ความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

2. ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะความเป็นผู้ ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของนกัเรียน ประกอบด้วย 3 ด้าน ดงันี ้

1. ด้านความรู้ (Knowledge)  
2. ด้านทกัษะ (Skill)  
3. ด้านลกัษณะ (Trait, habits)  

เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย  
เนือ้หาที่ใช้ในการวิจยั  คือ เนือ้หาการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสตูรที่พฒันาขึน้เพื่อเป็น

การเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งประกอบไปด้วย
เนือ้หา 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยที่ 1 ผู้ประกอบการเร่ิมต้น หน่วยที่ 2 คณิตศาสตร์ส าหรับ
ผู้ประกอบการเบือ้งต้น หน่วยที่ 3 ปฏิบติัการของผู้ประกอบการ และหน่วยที่ 4 ผู้ประกอบการที่ดี 
โดยเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  

นิยามศัพท์เฉพาะ  
1. ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่มีความอดทน มุ่งมั่น กล้าตัดสินใจ บุคคลที่มี

โอกาส และผลประโยชน์ในธุรกิจ เป็นผู้ มีความรู้ และความเข้าใจในเร่ืองการเงิน การจัดการ
วตัถุดิบ และการเผชิญกับความเสี่ยงในการริเร่ิม และกล้าเสี่ยงในการที่จะน าความคิดสร้างสรรค์
ใหม่ ๆ ที่จะน าไปสูค่วามส าเร็จ 

2. ความรับผิดชอบต่อสงัคม หมายถึง การประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อ
ผู้ รับบริการ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใสและยติุธรรม มีความตระหนกัถึงผลกระทบ
ทางลบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยการประกอบกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
สอดคล้องกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะค านึงถึงทางสายกลาง ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไม่
เบียดเบียน ไม่แสวงหาผลก าไรจนเกินระดบัความยัง่ยืน  
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3. ผู้ประกอบการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม หมายถึง บคุคลที่มีความอดทน มุ่งมัน่
กล้าตดัสินใจ มีความรู้เก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการเบือ้งต้น มีความสามารถด้านการสื่อสาร มี
ความสามารถเผชิญกบัความเสี่ยงในการริเร่ิมที่จะน าความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ไปสู่ความส าเร็จ 
ประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต    มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความตระหนักถึง
ผลกระทบทางลบต่อ เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

4. สมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม หมายถึง คณุลกัษณะที่พึง
ประสงค์ที่อยู่ภายในตัวบุคคลตามต าแหน่งงาน นัน้ ๆ โดยสมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบที มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมการแยกได้เป็น 3 ด้านได้แก่ ด้านความรู้ (Knowledge aspect)   ด้าน
ทกัษะ (Skill aspect) และด้านลกัษณะ (Relevant trait aspect) ดงันี ้

1. ด้านความรู้ (knowledge) คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา การเรียนรู้ การ
จดัการเรียนรู้การค้นคว้าหรือจากประสบการณ์ เฉพาะในเร่ืองที่ต้องรู้เป็นความรู้ที่เป็นสาระส าคญั
ในเร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการเป็นผู้ประกอบการ 1) ความส าคญัของผู้ประกอบการ 2) หน้าที่
ผู้ประกอบการ 3) การวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งวดัได้จากแบบวดัสมรรถนะด้านความรู้ 
เร่ืองผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ที่ผู้วิจยั
สร้างขึน้เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือก  

2. ด้านทักษะ (Skill) คือ ความสามารถที่ ต้องการให้นักเรียนท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  2.1) ทักษะทางการคิด ซึ่งได้แก่ การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
(Problem Solving & Decision Making) คือ ความสามารถในการคิดที่พยายามคลี่คลายปัญหา
ระหว่างสภาพจริงที่เกิดขึน้กบัสภาพความต้องการของบคุคลโดยตดัสินใจพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ 
ที่ เหมาะสมมาช่วยในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ  ในสถานการณ์ที่ เสี่ยงซึ่งวัดได้จากแบบวัด
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ และการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) 
คือความสามารถในการคิดริเร่ิมรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อผู้คน สงัคม โลก มองเห็นโอกาส
และช่องทางในการสร้างธุรกิจ ขึน้มา สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ซึ่งวัดได้จากแบบสังเกต
และประเมินพฤติกรรมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายด้านทกัษะแบบมาตราสว่นประเมินค่า (Rating Scale) ในแต่ละ
ข้อมีการประเมินค่า 4 ระดับ และ 2.2) ทกัษะทางการสื่อสาร คือ ความสามารถในการรับ และส่ง
สารทางธุรกิจ โดยการติดต่ออาจกระท าด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษร โดยทกัษะที่เกิดได้นัน้มา
จากพืน้ฐานความรู้ และสามารถปฏิบัติอย่างคล่องแคล่วว่องไวซึ่งวัดได้แบบสงัเกตและประเมิน
พฤติกรรมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับนักเรียนชัน้
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มัธยมศึกษาตอนปลายด้านทักษะแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ในแต่ละข้อมีการ
ประเมินค่า 4 ระดบั 

3. ด้านลักษณะ (Trait, habits) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเก่ียวกับ
ภาพลกัษณ์ของนักเรียน หรือสิ่งที่นักเรียนเชื่อว่าตนเองเป็น ซึ่งวัดได้จากแบบสงัเกตและประเมิน
พฤติกรรมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับนักเ รียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายด้านลักษณะ แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ในแต่ละข้อมี
การประเมินค่า 4 ระดบั ประกอบด้วย  

1. ความมั่นใจในตนเอง คือ การแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตนเองว่ามี
ความสามารถหรือศักยภาพในการรับมือกับความ ท้าทายสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วย
ทศันคติที่เชื่อมัน่ 

2. ความกล้าเสี่ยง คือ การแสดงออกถึงความสามารถในตัดสินใจภายใต้
สถานการณ์ทางธุรกิจที่ไม่แน่นอน และสามารถใช้ความพยายามควบคุมเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ตามที่
ต้องการ 

3. ความมีวินัย คือ การแสดงออกถึงการเคารพต่อระเบียบ รู้ถึงสิทธิของตน 
และการเคารพผู้ อ่ืน ปฏิบติัตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่ก าหนดไว้ได้  

4. ความอดทน คือ การแสดงออกถึงการยอมรับในสิ่งที่ตนไม่พอใจ หรือ
ปัญหาทางธุรกิจที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่กลัวการล้มเหลว หากครัง้แรกไม่ส าเร็จก็ไม่ละ
ความพยายาม ไม่ท้อถอย 

5. ความรับผิดชอบต่อสงัคม หมายถึง การแสดงออกถึงการประกอบกิจการ
ด้วยความดูแลใส่ใจต่อลูกค้า เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดย
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม มีความตระหนักถึง
ผลกระทบทางลบต่อ เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

5.  หลกัสูตรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคมส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง ชุดของประสบการณ์และสาระความรู้ที่
ผู้วิจยัพัฒนาขึน้เพื่อใช้สอนนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย โดยการจัดประสบการณ์ ใช้
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งมี
การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทกัษะ และด้านลกัษณะ หลกัสตูรประกอบไปด้วยเอกสาร 
2 ชดุได้แก่   
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1. เอกสารหลักสูตร ประกอบไปด้วย หลักการของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร โครงสร้างเนือ้หาและเวลาเรียน แนวทางการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

2. เอกสารประกอบหลักสูตรจ านวน 3 เล่มคือ คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ 
และเอกสารประกอบการเรียน มีรายละเอียดดงันี ้

2.1 คู่มือครู เป็นเอกสารส าหรับใช้เป็นแนวทางการจดัการเรียนประกอบด้วย 
ค าแนะน าส าหรับครู สาระการเรียนรู้ บทบาทของครูและนักเรียน แนวทางการจัดกิจกรรม การ
เรียนรู้ การวดัประเมินผลการเรียนรู้ 

2.2 แผนการจดัการเรียนรู้ ซึง่แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบด้วย เวลา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั จดุประสงค์การเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวดั
และประเมินผล 

2.3 เอกสารประกอบการเรียน ประกอบไปด้วยเนือ้หา 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ 
หน่วยที่ 1 ผู้ประกอบการเร่ิมต้น หน่วยที่ 2 คณิตศาสตร์ส าหรับผู้ประกอบการเบือ้งต้น หน่วยที่ 3 
ปฏิบติัการของผู้ประกอบการ และหน่วยที่ 4 ผู้ประกอบการที่ดี   

6. การพัฒนาหลักสูตรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ ประกอบการที่ มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคมส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย หมายถึงกระบวนการและขัน้ตอนใน
การสร้างหลักสูตรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ด าเนินการในลกัษณะของการวิจยัและพฒันา (R&D) มี
กระบวนการตัง้แต่ศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน การร่างหลักสูตรและหาประสิทธิภาพของหลกัสูตร การ
ทดลองใช้หลักสูตร และการประเมินหลักสูตร โดยขัน้ตอนการพัฒนาหลักสูตรแบ่งออกเป็น 4 
ระยะ ตามแนวคิดของไทเลอร์และทาบา ดงันี ้

ระยะที่ 1 การศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน (R1) แบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอนดงันี ้
ขัน้ตอนที่  1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานที่จ าเป็น โดยศึกษาและ

วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัปัญหา ความต้องการของนกัเรียน และแนวทางในการพฒันาหลกัสตูร  
ขัน้ตอนที่  2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบสมรรถนะ

ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม และแนวทางการจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  

ระยะที่ 2 การพฒันาร่างหลกัสูตร (D1) เป็นการยกร่างหลกัสตูรให้สอดคล้องกับ
ความหมาย องค์ประกอบเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ มีขัน้ตอนด าเนินการดงันี ้
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ขัน้ที่ 1 จดัท าร่างหลกัสตูรและเอกสารประกอบหลกัสตูร 
ขัน้ที่ 2 หาประสิทธิภาพของร่างหลกัสตูรโดยผู้ เชี่ยวชาญ 
ขัน้ที่ 3 ปรับปรุงแก้ไขร่างหลกัสตูร 
ขัน้ที่ 4 น าร่างหลกัสตูรไปศกึษาน าร่อง 
ขัน้ที่ 5 ปรับปรุงและแก้ไขร่างหลกัสตูรเพื่อน าไปทดลองใช้ต่อไป 

  ระยะที่  3 การทดลองใช้หลักสูตรและประเมินผลหลักสูตร (R2) เป็นขัน้น าร่าง
หลักสูตรที่ได้จากระยะที่ 2 ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5
จ านวน 1 ห้องเรียน โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One group pretest-posttest design มาใช้
ประเมินประสิทธิผลของหลกัสูตร โดยมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลองใช้หลกัสูตร และน า
คะแนนมาหาสถิติพืน้ฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้การทดสอบค่าที (t-
test แบบ dependent)  

 ระยะที่ 4 การปรับปรุงหลกัสูตร (D2) เป็นการน าผลจากการทดลองที่ได้มาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูรเพื่อให้ได้หลกัสตูรที่เหมาะสมและสมบูรณ์ 

7. แนวทางการจดัการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม หมายถึงกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ที่จะน านกัเรียนไปสูจ่ดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และโครงสร้างเนือ้หาที่แบ่งออกเป็น 4 
หน่วยการเรียนรู้ ดงันี ้

หน่วยที่ 1 ผู้ประกอบการเร่ิมต้น เป็นขัน้ที่นกัเรียนค้นพบความถนัด และอาชีพที่
สนใจโดยครูก าหนดปัญหา ซึ่งเป็นปัญหาที่น่าสนใจ และหลากหลายทัง้ในชีวิตจริง ปัญหาที่ไม่
คุ้นเคย และปัญหาปลายเปิด เพื่อกระตุ้นให้นกัเรียนต้องการที่จะคิด 

หน่วยที่ 2 คณิตศาสตร์ส าหรับผู้ประกอบการเบือ้งต้น เป็นขัน้ท่ีนักเรียนศึกษา
ความรู้เก่ียวกับการเป็นผู้ ประกอบการด้านที่ตนสนใจ ตลอดจนศึกษาเก่ียวกับความรู้ เก่ียวกับ
ความส าคญัของผู้ประกอบการ หน้าที่ผู้ประกอบการ  และการวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ 

หน่วยที่ 3 ปฏิบัติการผู้ประกอบการ นักเรียนปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ในขัน้ที่ 2 
ระหว่างด าเนินการแก้ปัญหานักเรียนต้องวิเคราะห์ด้วยว่าแนวคิดที่เลือกใช้ มีความเหมาะสม
หรือไม่ และมีวิธีอ่ืนที่จะสามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหา และประสบผลส าเร็จ 

หน่วยที่ 4 ผู้ประกอบการที่ดี เป็นขัน้ที่นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้และ
แนวคิดที่ได้จากการลงมือปฏิบติั โดยนกัเรียนน าเสนอผลการปฏิบติัตามแผนที่วางไว้  



  13 

8. ประสิทธิภาพของหลักสูตร หมายถึง ผลการประเมินหลักสูตรโดยผู้ เชี่ยวชาญ 
เก่ียวกบัความเหมาะสมของหลกัสตูรและความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบในหลกัสตูร โดยใช้
แบบประเมินความเหมาะสมของหลกัสตูรและความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบในหลกัสตูร มี
รายละเอียดดงันี ้

8.1 ความเหมาะสมของหลกัสตูร เป็นการพิจารณาความเหมาะสมของหลกัสตูร
โดยพิจารณาแต่ละองค์ประกอบภายในหลักสูตร ได้แก่ แนวคิดของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โครงสร้างเนือ้หาของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล โดยสร้างเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5: เหมาะสมมากที่สุด            
4: เหมาะสมมาก 3: เหมาะสมปานกลาง 2: เหมาะสมน้อย 1: เหมาะสมน้อยที่สดุ โดยถ้าหลกัสตูร
มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมมากกว่า 3.5 ขึน้ไปถือว่าเหมาะสม 

8.2 ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบในหลักสูตร เป็นการพิจารณาความ
สอดคล้องกันระหว่างองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบในหลกัสูตรว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 
ซึ่งพิจารณาความสอดคล้องกันของจุดมุ่งหมายของหลกัสตูรกับเนือ้หา การจดักิจกรรมการเรียนรู้  
และการวัดและประเมินผล แบบประเมินความสอดคล้องของหลักสูตร เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 3 ระดับคือ 1: เห็นด้วย 0: ไม่แน่ใจ -1: ไม่เห็นด้วย โดยค่าเฉลี่ยความสอดคล้อง
มากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 ขึน้ไป แสดงว่าแต่ละองค์ประกอบในหลกัสตูรมีความสอดคล้องกนั 

9. ประสิทธิผลของหลักสูตร หมายถึง สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคมของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้โดยใช้หลกัสูตรที่เสริมสร้างสมรรถนะความ
เป็นผู้ ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
พิจารณาจากข้อมลูเชิงปริมาณและข้อมลูเชิงคณุภาพ โดยพิจารณาดงันี ้

ด้านความรู้ พิจารณาผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการพิจารณาสมรรถนะ
ความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยจากแบบวดัสมรรถนะด้านความรู้ เร่ือง
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ด้านทักษะ พิจารณาจากแบบสังเกตและประเมินพฤติกรรมสมรรถนะความเป็น
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  

ด้านคุณลักษณะ พิจารณาจากแบบสังเกตและประเมินพฤติกรรมสมรรถนะความ
เป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมแบบมาตราสว่นประเมินค่า (Rating Scale)  

โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะความเป็นผู้ ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคมของนกัเรียนในแต่ละด้าน ถ้าหลงัการใช้หลกัสตูรสงูกว่าก่อนใช้หลกัสูตร และ
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เปรียบเทียบหลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงว่าหลกัสตูรมีประสิทธิผล 

สมมติฐานการวิจัย 
 นกัเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้หลกัสตูรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ

ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ
ความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมหลงัการใช้หลกัสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลกัสูตร  
และสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับผู้ประกอบการที่มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร และ
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อมาจัดท าหลักสูตรที่ เสริมสร้างสมรรถนะความเป็น
ผู้ประกอบการทีม่ีความรับผิดชอบต่อสงัคม ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
1. องค์ประกอบของหลกัสตูร 
2. รูปแบบการประเมินหลกัสตูร  
3. หลกัสตูรฐานสมรรถนะ 
4. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
1. การจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
2. การจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
3. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
4. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการท่ีมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.ความหมายของผู้ประกอบการ 
2.คณุลกัษณะของผู้ประกอบการ 
3.ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 
1.องค์ประกอบของสมรรถนะ 
2.แนวทางการพฒันาสมรรถนะ 
3. แนวทางการประเมินสมรรถนะ 

หลักสูตรท่ีเสริมสร้าง
สมรรถนะความเป็น
ผู้ประกอบการท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ส าหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. หลกัการของหลกัสตูร  
2. จุดมุ่งหมายของหลกัสตูร  
3. โครงสร้างเนือ้หาเวลา
เรียน    
4. แนวทางการจดัการเรียนรู้  
5. สื่อการเรียนรู้  
6. การวดัและประเมินผล 
 

สมรรถนะความเป็น
ผู้ประกอบการท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมส าหรับ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
 
  1.ด้านความรู้ (Knowledge) 

 
2. ด้านทกัษะ (Skill)                 
2.1 ทกัษะการคิด 
2.1.1 การคิดแก้ปัญหาและ         
การตดัสินใจ 
2.1.2 การคิดสร้างสรรค์  
2.2 ทกัษะทางการสื่อสาร  

 
3. ด้านลกัษณะ (Trait, habits)  
3.1) ความมัน่ใจในตนเอง  
 3.2) ความกล้าเสี่ยง  
 3.3) ความมีวินยั  
 3.4) ความอดทน  
 3.5) ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การพัฒนาหลกัสูตรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ในครัง้นีผู้้ วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่
เก่ียวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางการพฒันาหลกัสตูรดงัต่อไปนี ้

1.  ผู้ประกอบการ 
1.1 ความหมายของผู้ประกอบการ 
1.2 คณุลกัษณะของผู้ประกอบการ 
1.3 ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
1.4 งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัผู้ประกอบการ 

2. แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะ 
2.1 ความหมายของสมรรถนะ 
2.2 องค์ประกอบของสมรรถนะ 
2.3 สมรรถนะผู้ประกอบการ 
2.4 แนวทางการพฒันาสมรรถนะ 
2.5 แนวทางการประเมินสมรรถนะ 

3. การพฒันาหลกัสตูร 
3.1 ความหมายของหลกัสตูร 
3.2 การพฒันาหลกัสตูร 
3.3 องค์ประกอบของหลกัสตูร 
3.4 รูปแบบการประเมินหลกัสตูร  
3.5 หลกัสตูรฐานสมรรถนะ 
3.6 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
3.7 งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาหลกัสตูร 

4. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 
4.1 การจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
4.2 การจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
4.3 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
4.4 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
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4.5 การสังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้ประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

1. ผู้ประกอบการ 
1.1 ความหมายของผู้ประกอบการ 

การปรับเปลี่ยนสังคมที่เกิดขึน้ในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคม
อย่างในปัจจุบัน การเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นเร่ืองส าคัญมาก 
รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเพื่อให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักประเทศที่มี
รายได้ปานกลางที่เรียกว่า “โมเดลประเทศไทย 4.0” ขึน้ เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
ให้ก้าวไปสู่ยุคใหม่  และให้ความส าคัญในการสร้างผู้ ประกอบการ เพื่อพัฒนาประเทศให้
ปรับเปลี่ยนจากประเทศรายได้ปานกลางเป็นประเทศรายได้สูง ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพเป็นขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2561)   ตลอดจนในปัจจุบนักลุ่มเยาวชนไทย กลุ่มวยัรุ่น และวยัท างานเร่ิมต้นมีความปรารถนาที่
จะเป็นผู้ประกอบการมากขึน้ โดยมีทัศนติเชิงบวกต่ออาชีพผู้ประกอบการ เช่นมองว่ามีความเป็น
อิสระ เป็นอาชีพที่มีเกียรติและสามารถสร้างรายได้ รวมถึงความมัง่คัง่ให้กบัชีวิตอย่างรวดเร็วกว่า
การประกอบการอาชีพอ่ืน ๆ ประกอบกบัปัญหาเร่ืองการสร้างงาน เพื่อรองรับกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ 
(ไตรภพสกุล, 2561) แต่จากรายงานการจดทะเบียนธุรกิจประจ าปี 2562 ของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (department of business development) รายงานว่ามีธุรกิจตัง้ใหม่สะสมตัง้แต่เดือน 
ม.ค.-ธ.ค. 2562 จ านวน 71,485 ราย และปิดตัวลงอย่างรวดเร็วในเวลาถัดมาคิดเป็นร้อยละ 
34.23 ของธุรกิจตัง้ใหม่ ซึ่งปัจจยัท่ีท าให้ธุรกิจปิดตวัลงได้แก่ การขาดการวางแผนธุรกิจอย่างเป็น
ระบบ การบริหารจัดการไม่เป็น ตลอดจนไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง แสดงให้
เห็นถึงการขาดทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ (หสัถีธรรม, 2563) ดงันัน้ผู้ประกอบการถือว่าเป็นผู้
มีบทบาทส าคัญในโลกธุรกิจสมัยใหม่ เนื่องจากเป็นผู้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพลังทาง
เศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงาน การประดิษฐ์คิดค้น การบุกเบิกตลาดทัง้ในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้จดุชนวนความเติบโตทางเศรษฐกิจ (ธีระวนิช, 2547)  

จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับผู้ ประกอบการ พบว่ามีนักการศึกษาได้ให้
ความหมายสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนัว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลผู้ออกแบบและน า
สิ่งใหม่ๆ เข้ามาเพื่อสร้างสินค้า หรือบริการที่มีคณุค่าภายใต้โอกาสที่มีอยู่ (Bolton & Thompson, 
2004), แฮตเทน  (Hatten, 2006) ฮิส ริส  (Hisrich, Langan-Fox, & Grant, 2007) ได้กล่าวว่า
ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่มีโอกาส และผลประโยชน์ในธุรกิจ โดยเป็นผู้มีความรู้ และความ
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เข้าใจในเร่ืองการเงิน การจดัการวตัถดิุบ และการเผชิญกบัความเสี่ยงในการริเร่ิม หรือด าเนินธุรกิจ 
นอกจากนีอ้าทิตย์ วุฒิคะโร (วุฒิคะโร, 2554) บุณฑวรรณ วิงวอน (วิงวอน, 2555) ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2561) กล่าวเพิ่มเติมถึง
ความหมายของผู้ประกอบการว่าความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เป็นทักษะและ
ความสามารถของแต่ละบุคคลให้ด าเนินธุรกิจของตัวเอง ท้องถิ่น และระดับชาติเมื่อบุคคลได้รับ
การส่งเสริมด้านทกัษะการเป็นผู้ประกอบการ มากขึน้ มีโอกาสในการฝึกฝนอย่างเสรีมีความมัน่ใจ 
และด าเนินงานต่อไปได้โดยผู้ ประกอบการจะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการหา
โอกาสทางกิจการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และจ าเป็นต้องมีความอดทน มุ่งมั่น กล้าตัดสินใจ และ
กล้าเสี่ยงในการที่จะน าความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ของตนเองนัน้มาปฏิบติัเพื่อให้เกิดผลคู่ค่าในเชิง
พาณิชย์อีกด้วยและต้องเป็น ผู้ ริเร่ิมและยินดีที่ได้รับความเสี่ยงในการลงทุนประกอบกิจการ โดย
รวบรวมผสมผสานปัจจัยการผลิตทัง้หลายเข้าด้วยกัน และน าสติปัญญา ประสบการณ์และ
วิทยาการด้านการผลิตและการจัดการที่เหมาะสมจดัการให้เกิด การผลิตสินค้า หรือการจ าหน่าย
หรือการให้บริการแก่ผู้ เก่ียวข้อง ตลอดจนเป็นบุคคลที่ท าหน้าที่ในการใช้โอกาสที่มีอยู่ในตลาดและ
มีส่วนเก่ียวพันกับการจัดหาและน าเอาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ ผู้ ประกอบการคือผู้ ที่แบกรับ
ความเสี่ยงในระหว่างการแสวงหาโอกาสและเกิดความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม 
นอกจากนัน้ผู้ประกอบการยังท าหน้าที่ในการบริหารกิจกรรมของตนเองรวมถึงการบริหารงาน
ประจ า ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของอีเกอร์, บรอนวายน, แกรนต์, ชารอน, และ มาริตซ์ (Eager, 
Grant, & Maritz, 2017) ที่กล่าวถึงความหมายของผู้ประกอบการว่าหมายถึงผู้ ริเร่ิมท าธุรกิจด้วย
ความกล้าเสี่ยง และมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ ซึ่งผู้ประกอบการจะแสวงหาโอกาสในการด าเนินธุรกิจ 
และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อก้าวไปสูค่วามส าเร็จของธุรกิจตนเอง 

ดงันัน้จากความหมายข้างต้นสรุปความหมายได้ว่า ผู้ประกอบการหมายถึง บุคคลที่
มีความอดทน มุ่งมั่น กล้าตัดสินใจ บุคคลที่มีโอกาสได้ผลประโยชน์ในการประกอบการ เป็นผู้มี
ความรู้ และความเข้าใจในเร่ืองการเงิน   มีความสามารถด้านการสื่อสาร การจัดการทัง้ด้าน
เทคนิค การเผชิญกับความเสี่ยงในการริเร่ิม ซื่อสัตย์ และกล้าเสี่ยงในการที่จะน าความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่จะน าไปสูค่วามส าเร็จ 

1.2 คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 
มีการศึกษาพบว่าเฉลี่ยแล้วผู้ประกอบการเป็นผู้ที่มีความต้องการความส าเร็จสงูกว่า

คนทั่วไป ซึ่งเป็นแรงผลักดันเกิดจากความต้องการส าเร็จ และการเร่ิมกิจการของตนเองถือเป็น
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วิถีทางหนึ่งที่จะท าให้ตนเองประสบความส าเร็จตามและได้มีนักการศึกษากล่าวถึงลกัษณะของ
ผู้ประกอบการหลายท่านดงันี ้

ดนัย เทียนพุฒ (เทียนพุฒ , 2532) ได้ระบุปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเป็น
ผู้ประกอบการ ได้ดงันี ้ 

1. ความสามารถทางนวตักรรม เป็นความสามารถในการแสวงหาช่องทางใหม่ ๆ 
2. ความสามารถในการจัดการกับสิ่งยุ่งเหยิง เป็นความสามารถในการจัดการ  

กบัสิ่งที่เกิดอย่างไม่คาดฝัน คณุลกัษณะนีจ้ะเก่ียวพนัใกล้ชิดกบักระบวนการเกิดนวตักรรม นัน่ คือ 
นวตักรรมจะเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ และผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถจะจดัการสิ่ง ต่าง ๆ 
ที่อยู่ในสภาพวุ่นวายยุ่งเหยิงให้เข้ารูปเข้ารอยได้ดี  

3. ความปรารถนาความส าเร็จ เป็นแรงผลักดันให้เกิดการทุ่มเทเพื่อมุ่งสู่ 
เปา้หมาย  

4. ความสามารถวางแผนอย่างสมจริง เป็นแผนงานที่ประกอบไปด้วยเป้าหมายที่
ท้าทายขณะเดียวกนัก็เป็นเปา้หมายที่สามารถคาดคะเนว่าจะส าเร็จได้ด้วย  

5. เป็นผู้น าที่เน้นเป้าหมายจะใช้ความสามารถของตนเองและผู้ ใต้บงัคบับญัชา
มุ่ง ไปสูเ่ปา้หมายหลกั  

6. ผู้ประกอบการจะรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริง รวมทัง้ศึกษาและก าหนด 
แนวทางปฏิบติัที่เป็นไปได้  

7. มีความรับผิดชอบ ผู้ประกอบการเป็นผู้ก าหนดเป้าหมาย และตัดสินใจว่าจะ
ใช้ ความสามารถที่มีอยู่ท างานไปในทิศทางใด  

8. สามารถปรับตัวได้  เป็นความสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่ งต่าง ๆ ได้ตาม  
สถานการณ์  

9. เป็นนักจัดองค์การและนักบริการ ผู้ ประกอบการจะต้องระบุและจัดกลุ่ม  
พนักงานที่ เหมาะสมให้สามารถท างานประสบความส าเร็จได้ รวมทัง้ให้ความส าคัญกับ 
ความสามารถของคนและคดัเลือกคนที่เหมาะสมกบังาน 

ถาวร – ธนะเวช ศรีสุขะโต (ศรีสุขะโต, 2543) และสมคิด บางโม (บางโม, 2553) ได้
กลา่วว่าผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จมกัจะมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้  

1. เป็นนักวิเคราะห์โอกาส ชอบค้นคว้าหาความรู้ แสวงหาโอกาสเพื่อไปสู่ 
ความส าเร็จมกัจะหาหนทางที่ดีกว่าในการท างานต่าง ๆ กล้าตดัสินใจ กล้าเสี่ยง การประกอบการ
อาจส าเร็จหรือล้มเหลวได้ต้องตดัสินใจบนข้อมลูที่ถูกต้อง 
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2. เป็นนักแก้ปัญหา สามารถเข้าถึงปัญหาและแก้ไขด้วยความมั่นใจ คือเข้าใจ  
อย่างชัดเจนว่าจะต้องท าอะไรให้ส าเร็จ และสามารถแก้ไขปัญหา ได้อย่างรวดเร็ว มักจะมอง  
หาทางเลือกต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหา รู้ว่าจะต้องประเมินทางเลือกอย่างไร เพื่อที่จะแก้ปัญหา ได้ง่าย
ที่สดุ 

3. เป็นนกัคิดที่มีเหตผุล ไม่กลวัที่จะยอมรับว่าตวัเองผิด เมื่อผู้ประกอบการพบวิธี 
แก้ปัญหาแล้ว ก็น่าที่จะน าวิธีแก้ปัญหานัน้ไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิช่วยด ูเพื่อหลีกเลี่ยงการตดัสินปัญหา
ที่เข้าข้างตวัเอง และยอมรับการปรับปรุงด้วยวิธีที่ดีกว่า  

4. เป็นนักบริการตามวัตถุประสงค์ เข้าใจงานที่ละเอียดแต่ละงานที่จะต้องเสร็จ  
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจะต้องมีการวางแผน การตัดสินใจทางกลยุทธ์ มักจะสรรหาทางที่ดี  
ที่สดุอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้งานส าเร็จตามเปา้หมาย  

5. เป็นนักท างาน มีความรู้เก่ียวกับกิจการที่ตนประกอบการ และหาความรู้
เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อปรับปรุงกิจการของตน ตลอดจนชอบท ากิจกรรมและต้องท าให้ส าเร็จ เวลา
สว่นตวัจะเป็นเวลาท างานไปด้วย และจะท าทกุอย่างที่ท าได้  

6. มีมนุษยสมัพันธ์ดี อธัยาศยัดี ยิม้แย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ ซื่อสตัย์ต่อลูกค้า 
ผู้ เก่ียวข้องและสงัคม  

7. เป็นนักควบคมุ ผู้ประกอบการชอบที่จะควบคุมงานและควบคมุตวัเอง ได้รู้ว่า  
ตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ สามารถท างานคนเดียวได้ มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความส าเร็จ  และ
ส าหรับผู้ประกอบการที่ประสบความส้มเหลวนัน้ คือผู้ประกอบการที่ขาดประสบการณ์ด้านการ
บริหาร วางแผนทางการเงินผิดพลาด วิเคราะห์ท าเลที่ตัง้ผิด ควบคุมกิจการไม่ได้ ค่าใช้จ่ายสูง  
บริหารลกูหนีไ้ม่มีประสิทธิภาพ ไม่ทุ่มเท และขยายกิจการเกินตวั มีความเชื่อมัน่ในตนเอง มีความ
เป็นผู้น า รักความอิสระ ไม่อยากเป็นลกูจ้างใคร แม้ล้มเหลวก็ไม่ย่อท้อแก้ไขแล้วสู้ต่อไปไม่ละทิง้ 

นิธินา ศรีประเสริฐ (ศรีประเสริฐ, 2545) ,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กรมส่งเสริม
อตุสาหกรรม, 2544), ชติุภา โอภาสานนท์  (โอภาสานนท์, 2543) และ อาทิตย์ วฒุิคะโร (วฒุิคะโร
, 2554) อธิบายถึงคณุลกัษณะของผู้ประกอบการดงันี ้

1. มีความมุ่งมัน่ในความส าเร็จ  
2. ความสามารถในการคิดและวิเคราะห์แผนธุรกิจหรือโครงการลงทุน  
3. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
4. รู้จกัผกูพนัต่อเปา้หมาย ตัง้เปา้หมายที่จะประสบความส าเร็จ 
5. มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถในการโน้มน้าวใจของผู้ อ่ืน  
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6.  มีความพยายามและอดทน ยืนหยดัต่อสู้ท างานหนกั  
7.  ประหยดัเพื่ออนาคต 
8.  เป็นผู้น าที่ดีมีความสามารถในการบริหารงาน 
9.   มีความเชื่อมัน่ในตนเอง 
10.  มีวิสยัทศัน์กว้างไกลคิดการต่าง ๆ ในระยะยาว 
11.  มีความรับผิดชอบ 
12.  มีความกระตือรือร้นไม่หยดุนิ่ง มีศกัยภาพที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมได้ 
13.  กล้าตดัสินใจและมีความมมุานะพยายาม 
14.  เชื่อมัน่ในตนเอง ไว้ใจตนเอง   ไม่ตัง้ความหวงัไว้กบัผู้ อ่ืน 
15.  มองเหตุการณ์ ปัจจุบันเป็นหลัก  เรียนรู้และแก้ไขจากการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ สามารถปรับตวัเข้ากบัสิ่งแวดล้อมได้ 
16. ไม่ท าอะไรเกินตวั  
17. ต้องมีความร่วมมือและการแข่งขนั มีความซื่อสตัย์ 
18. มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

พิบูล ทีปะปาล (ทีปะปาล, 2552) ได้กลา่วถึงคณุลกัษณะของผู้ประกอบการ ตามค า
กล่าวของธีรยุส วัฒนาศุภโชค ที่ได้น าแนวคิดของ W.D. Bygrave ในหนังสือ เร่ือง The Portable 
MBA in Entrepreneurship ซึ่งได้กล่าวสรุปถึงลักษณะ 10 ประการ ของผู้ที่ประสบความส าเร็จ 
พงึมี 10 D’s ดงันี ้

D1- Dream: ผู้ ประกอบการต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล กอปรไปด้วยความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ที่จะน าพาไปสูก่ารพฒันาธุรกิจต่อไป 

D2 – Decisiveness: ผู้ ประกอบการต้องมีความกล้าตัดสินใจ ความถึงมี
วิจารณญาณที่แม่นย า 

D3 – Doers: มีการตดัสินใจอย่างเฉียบขาดแม่นย า และมีความสามารถในการสัง่
การและน าแผนงานไปปฏิบติัได้อย่างฉบัไว 

D4- Determination: มีความมุ่งมัน่ในการท างานให้ประสบความส าเร็จ ไม่ย่อท้อ
ต่ออปุสรรคต่างที่เกิดขึน้ในการด าเนินการท างาน 

D5- Dedication: สามารถทุ่มเทให้กับธุรกิจของตนได้อย่างเต็มที่  บ่อยครัง้
ผู้ประกอบการจะต้องสละความสุขสบายส่วนตัวเพื่อมาทุ่มเทเวลาและความพยายามให้กับการ
พฒันาธุรกิจของตน 
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D6- Devotion: ผู้ ประกอบการต้องมีความรับผิดชอบธุรกิจของตนเป็นการ
เฉพาะตัว ในอันที่จะฟูมฟัก และทุ่มเทกายใจลงไปเพื่อสร้างผลงานของตนเองให้ประสบ
ความส าเร็จตามที่มุ่งและฝันไว้ 

D7 – Details: ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ช่างสงัเกต และใส่ใจในรายละเอียดต่าง ๆ 
ที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขัน้ตอนของการจดัตัง้ธุรกิจใหม่ 

D8 – Destiny: ผู้ ประกอบการเป็นผู้ ที่ ไม่ย่อท้อหรือยอมแพ้ต่อโชคชะตา มี
ความคิดว่าตนเองเป็นผู้กมุชะตาชีวิตและธุรกิจของตนไว้ในมือ 

D9 – Dollars: ผู้ประกอบการโดยทั่วไปมิได้คาดหวังในเร่ืองผลตอบแทนที่เป็นตัว
เงินว่าจะเป็นปัจจยัส าคัญในการกระตุ้นจูงใจในการจัดตัง้ธุรกิจของตน มองเพียงแค่ผลพลอยได้
จากความส าเร็จของธุรกิจของตนมากกว่า 

D10 – Distribute: ผู้ ประกอบการควรต้องมีการกระจายความรับผิดชอบ และ
สร้างความรู้สกึเป็นเจ้าของร่วมกบัพนกังานที่มีความสามารถและความส าคญักบัธุรกิจของตน 

บุริม โอทกานนท์ (โอทกานนท์, 2556) ได้สรุปคุณลกัษณะ 9 ประการ ของการเป็น
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จไว้ดงันี ้  

1. เป็นผู้ที่มีเปา้หมายในการท าธุรกิจที่ชดัเจน  
2. มีความมุ่งมัน่สงูที่จะท าสิ่งนัน้ให้ส าเร็จ  
3. มีความอ่อนน้อม ไม่ถือตวั  
4. มีภาวะผู้น ากล้าเสี่ยง และกล้าที่จะตดัสินใจ  
5. ท างานเร็ว รวมถึงมีสมัผสัที่เร็วต่อโอกาส ปัญหา และอปุสรรค  
6. มีความฝัน มีความคิดริเร่ิม และความคิดที่จะปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดี 

ขึน้ตลอดเวลา  
7. ไม่คิดว่าธุรกิจที่ท าอยู่เป็นงานที่ต้องท าแต่เป็นงานที่อยากท า  
8. เก่งที่รู้จกัเลือกหาทีมงานที่ไว้ใจได้  
9. มีความรู้สกึยินดีเมื่อต้องให้ 

ณัฐผไท   สุทธิเส ริม  (สุทธิเสริม , 2561) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะพื น้ฐานของ
ผู้ประกอบการ มีดงันี ้

1. เน้นการใช้นวตักรรมเป็นการน าเอาแนวความคิดใหม่หรือการน าประโยชน์จาก
สิ่งที่มีอยู่แต่เดิมมาใช้ในรูปแบบใหม่ 

2. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เป็นการคิดประดิษฐ์ค้นสิ่งใหม่ๆ 
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3. เน้นการพัฒนาทักษะ ความช านาญ เป็นการมุ่งเน้นประสิทธิภาพของ
ผู้ประกอบการ 

4. มีศกัยภาพเชิงพาณิชย์ เพื่อตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
โดย ณฐัผไท  สทุธิเสริม (สทุธิเสริม, 2561) ได้กลา่วถึงแนวทางและคณุสมบติัของผู้ประกอบการ
ดงันี ้  
 

แนวทางเร่ิมต้นเป็นผู้ประกอบการ คณุสมบติัของผู้ประกอบการ 
 1. รู้จกัตน    
 2. รู้ข้อมลูของลกูค้า 
 3. รู้ข้อมลูของคู่แข่งขนั   
 4. รู้นโยบายสง่เสริมจากภาครัฐบาล 
 5. วางแผนการเงินในระยะยาว   
 6. การท าบญัชี 
 7. การบริการที่มีประสิทธิภาพ   
 8. ขายสินค้าหรือบริการที่มีคณุภาพ 
 9. จ้างบคุลากรท่ีเหมาะสม   
 10. เลือกท าเลที่ตัง้ที่เหมาะสมกบัสินค้าหรือ
บริการ 

1. มีความมุ่งมัน่ที่จะประสบการณ์
ความส าเร็จ 
2. มีความมัน่ใจในตนเอง 
3. มีแนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจของตนเองชดัเจน 
4. มีแผนงานที่เป็นระบบ 
5. มีความสามารถบริหารการเงิน 
6. มีความสามารถทางการตลาด 
7. มีความสามารถในการแข่งขนัได้ 
8. มีแหลง่สนบัสนนุที่ดี 
9. มีทกัษะประสานงาน 
10. มีการจดัองค์กรที่เหมาะสม 

 
แดน สเตนออฟ และจอห์น เอฟ เบอร์เกสส์ (Steinhoff & Burgess, 1993) และเดวิด 

แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1961) ได้ก าหนดคณุสมบติัของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ
ควรมีบคุลิกภาพ ดงัต่อไปนี ้

1. เป็นผู้ ต้องการความส าเร็จ แรงผลกัดันอันเกิดจากความต้องการความส าเร็จ
น ามาสูแ่รงบนัดาลใจในด้านความทะเยอทะยานของเอกบคุคล 

2. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ผู้ประกอบการโดยทัว่ไปจะเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและต่อผลลัพธ์ที่ เกิดจากการด าเนินธุรกิจ ชอบการท างานและการท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ 

3. เป็นผู้ยอมรับความเสี่ยง บุคคลที่มีความต้องการความส าเร็จสูงจะมีอุปนิสัย
ยอมรับความเสี่ยง ในระดับปานกลางหมายความว่าบุคคลเหล่านีพ้ึงพอใจกับสภาพความเสี่ยงที่
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เขายงัสามารถใช้ความพยายามควบคุมเพื่อก่อให้เกิดผลลพัธ์ตามที่ต้องการได้ และความเต็มใจ
ต่อความเสี่ยงในระดบัปานกลางนีอ้าจสะท้อนถึงความเชื่อมัน่ของตนเองของผู้ประกอบการ  

4.เป็นผู้มีความเชื่อมัน่ในตนเอง ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่จะ
มีแนวโน้มเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง โดยเป็นบุคคลที่มีทัศนคติและความเชื่อมั่นใน
เชิงบวกเมื่อพบกับปัญหาที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยง เชื่อว่าบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเองมี
ความสามารถในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา จดัล าดบัความส าคญัของปัญหาที่เกิดขึน้ได้  

5.เป็นผู้ ต้องการตอบสนองอย่างรวดเร็ว การเป็นผู้ ต้องการตอบสนองอย่าง
รวดเร็วเป็นเสมือนจิตใต้ส านึก เพราะเมื่อเกิดปัญหาขึน้ผู้ประกอบการเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา 
แต่ในทางตรงกนัข้ามจะพยายามตอบสนองต่อปัญหา 

6.เป็นผู้มีความยืดหยุ่นและอดทน ผู้ประกอบการถือเป็นบคุคลที่มีความอดทนต่อ
ปัญหาสูงกว่าบุคคลทั่วไป เพราะเป็นผู้ ที่ ต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ดังนัน้
ความสามารถในด้านความยืดหยุ่นและอดทนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการ  

7.เป็นผู้มีความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ 
(human relationship ability) เป็นแนวทางที่ผู้ ประกอบการแสดงออกได้หลายด้าน เช่น ด้าน
บุคลิกภาพ ความมั่นคงทางจิตใจ มีความสามารถทางด้านการสื่อสาร ความช านาญในการสร้าง
มนษุยสมัพนัธ์ของผู้ประกอบการนัน้เพื่อการติดต่อที่ดีกบัลกูค้าหรือผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจ 

8. เป็นผู้มีความรู้ด้านเทคนิคและประสบการณ์ส่วนบุคคลคือความช านาญของ
ผู้ประกอบการในการท างานขัน้พืน้ฐานในงานแต่ละประเภท ที่บ่มเพาะ หรือสัง่สมและตกผลึกจน
กลายเป็นประสบการณ์ 

ฮอลล์ บี พิคเคล และรอยส์ แอล อะบราฮัมสัน (Abrahamson, 1990) ได้ก าหนด
คณุสมบติัของผู้ประกอบการที่จะท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จได้ควรมีคณุสมบติั     7 
ประการ ดงันี ้

1. มีแรงผลักดัน คือ การมีแรงจูงใจส่งผลให้ผู้ ประกอบการต้องการท างานให้
ประสบความส าเร็จซึ่งประกอบด้วย มีความรับผิดชอบ มีความว่องไวกระฉับกระเฉง มีความริเร่ิม 
มีความขยนัหมัน่เพียร และมีความทะเยอทะยาน 

2. มีความสามารถทางด้านสติปัญญา ผู้ ประกอบการธุรกิจต้องมีคุณสมบัติ
เก่ียวกับความเฉลียวฉลาด มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
และท าการแก้ปัญหาต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. มีความสามารถด้านมนุษยสมัพนัธ์ มีความส าคญัมากเพราะเป็นปัจจยัที่มีผล
ต่อความส าเร็จในการท างานร่วมกนั  

4. มีความสามารถในการสื่อสารข้อความ การติดต่อสื่อสารมีอยู่ตลอดเวลาอาจ
กระท าด้วยวาจาและลายลกัษณ์อกัษร  

5. มีความสามารถทางด้านเทคนิค ผู้ประกอบการที่คิดวางแผนลงทุนกิจการต่าง 
ๆต้องมีความรู้ความสามารถในเร่ืองนัน้เป็นอย่างดี  

6. มีความสามารถในการตดัสินใจ ปัจจยัส าคญัอย่างหนึ่งของผู้ประกอบคือต้อง
มีความสามารถในเร่ืองการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่จะต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมีความ
ถกูต้อง 

7. มีความสามารถด้านความคิดรวบยอด ผู้ ประกอบการที่ดีต้องมีความสามารถ
ในเร่ืองของความคิดรวบยอดที่รัดกุมและรอบคอบ ผสมผสานกบัการปฏิบติังานในหน้าที่ต่าง ๆ ได้
อย่างราบร่ืน 

ฮอลล์  บี  พิคเคล  และรอยส์  แอล  อะบราฮัมสัน (Abrahamson, 1990) ได้สรุป
คณุสมบติัของผู้ประกอบการที่จะท าให้การด าเนินงานของธุรกิจประสบความส าเร็จ ดังแผนภาพ
ต่อไปนี ้
 
  
  
 
 
  
 
 

ภาพประกอบ 2 คณุสมบติัผู้ประกอบการ 

ที่มา : Pickle and Abrahamson 1990: 6 

แรงผลกัดนั 
ความสามารถทางด้านสติปัญญา 
ความสามารถด้านมนษุยสมัพนัธ์ 
ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 
ความสามารถทางด้านเทคนิค 
ความสามารถทางด้านการตดัสินใจ 
ความสามารถทางด้านความคิดรวบยอด 

ผู้ประกอบการ ความส าเร็จ 
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กอสวามิ ,  ไค เชอ ร์  (Goswami, Hazarika, & Handique, 2017) ได้อ ธิบายถึ ง
ลกัษณะของผู้ประกอบการ 3 ประการ ได้แก่ การมีจิตนาการ ความยืดหยุ่น และการยอมรับความ
เสี่ยง ซึง่ทัง้ 3 ลกัษณะของผู้ประกอบการสามารถสรุปคณุลกัษณะไว้ถึง 40 ประเด็น ดงันี ้

1.ความเชื่อมัน่ 
2.ความพยายามและความมุ่งมัน่ 
3.ความกระตือรือร้น และความขยนัหมัน่เพียร 
4.การแก้ปัญหา 
5. ความสามารถในการคิดพิจารณาเก่ียวกบัความเสี่ยง 
6. ความมีพลงัภาวะผู้น า 
7. การมองโลกแง่ดี 
8. ความต้องการความส าเร็จ 
9. ความสามารถรอบตวั ผลิตภณัฑ์ ตลาด เทคโนโลยี 
10. ความสร้างสรรค์ 
11. ความสามารถชกัจงูอื่น 
12. ความสามารถในการเข้ากนัได้ดีกบัผู้ อ่ืน 
13. ความริเร่ิม 
14. ความยืดหยุ่น 
15. ความฉลาด 
16. การก าหนดเปา้หมายที่ชดัเจน 
17. การตอบสนองต่อสิ่งท้าทายอย่างมัน่ใจ 
18. ความเป็นอิสระ 
19. ความสามารถในการตอบสนองของเสนอแนะและการวิจารณ์ 
20. ความสามารถจดัการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
21. ความสามารถในการตดัสินใจอย่างรวดเร็ว 
22. ความรับผิดชอบ 
23. การมองการณ์ไกล 
24. ความระมดัระวงั ความละเอียด 
25. การท างานร่วมกนั 
26. การมุ่งเน้นก าไร 
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27. ความสามารถในการเรียนรู้จากความผิดพลาด 
28. ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์ต่ออ านาจ 
29. บคุลิกภาพที่เป็นมิตร 
30. การถือตวัเป็นผู้ เหนือกว่าคนอ่ืน 
31. ความกล้าหาญ 
32. จิตนาการ 
33.  ความสามารถในการหยัง่รู้ 
34. ความอดทนต่อสิ่งก ากวม 
35. ความก้าวร้าว 
36. อารมณ์สนกุสนาน 
37. ความมีสมรรถภาพ 
38. พนัธะหรือข้อผกูมดั 
39. การได้รับความไว้วางใจจากบคุลากร 
40. ซื่อสตัย์ คณุธรรม 

ที่มา : Goswami, Kishor, (2017), Determinants of financial risk attitude among 
the handloom micro-entrepreneurs in North East India. Asia Pacific Management 
Review. 2017, Vol. 22 Issue 4, pp. 168-175, 8p   

ซารีฟาร์ด, โมตาหาเรห์ (Zarefard & Cho, 2017) มแีนวคิดสอดคล้องกบั UNCTAD.  
(UNCTAD, 2562) ซึง่กลา่วถึงคณุลกัษณะของผู้ประกอบการดงันี ้

1. นักนวัตกรรม การแสวงหาโอกาสและความคิดริเร่ิม คือ ผู้ประกอบการควร
แสวงหาโอกาสและใช้ความคิดริเร่ิมในการแปลงให้เป็นสถานการณ์ทางธุรกิจ 

2. มีความเพียรวิริยะ ผู้ท างานอย่างหนกั คือ ผู้ประกอบการควรมีความเพียร เมื่อ
คนสว่นใหญ่มกัจะละทิง้หน้าที่ 

3. มีความมุ่งมัน่ คือ ผู้ประกอบการรักษาสญัญา รู้จกัเป็นผู้ เสียสละ 
4. มีประสิทธิภาพและคุณภาพ คือผู้ ประกอบการพยายามท าสิ่งที่ดีกว่าและ

รวดเร็วกว่าการค านวณ 
5. การตัง้เป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการต้องก าหนดเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ที่

มีความหมาย และท้าทาย 
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6. การแสวงหาข้อมลู คือ ผู้ประกอบการมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองที่ท า มีข้อมลูลกูค้า 
แสวงหาเทคโนโลยีและโอกาส 

7. การวางแผนและตรวจสอบอย่างเป็นระบบ คือ ผู้ประกอบการมีพฤติกรรมและ
กระท าอย่างมีเหตผุล มีการตรวจสอบ 

8. การมีปฏิสมัพนัธ์ คือ ผู้ประกอบการมีความสามารถโน้มน้าวใจ และมีอิทธิพล
ต่อผู้ อ่ืน 

9. มีความมั่นใจในตนเอง คือ ผู้ ประกอบการมีความมั่นใจในตนเองว่ามี
ความสามารถหรือศกัยภาพในการท าบางสิ่งบางอย่าง 

10. มีความคิดสร้างสรรค์ คือ ผู้ประกอบการเป็นนกัคิดอิสระ มองโลกในแง่ดี 
11. ความเสี่ยง คือ ผู้ประกอบการสามารถรับกบัความเสี่ยงที่ค านวณได้  

ฮิสริส (Hisrich et al., 2007) ได้ระบลุกัษณะพฤติกรรมของผู้ประกอบการ ดงันี ้
1. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creation) มีการริเร่ิมด าเนินธุรกิจใหม่ 
2. มีสร้างนวตักรรม (Innovation) มีการผลิตสินค้าใหม่รวมถึงระบบด าเนินธุรกิจ 

การตลาด และการจดัการองค์การด้วยกระบวนการใหม่ๆ 
3. มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยง (Risk management) ผู้ประกอบการ

หรือเจ้าของธุรกิจจะต้องมีความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงอันเกิดจากการขาดทุน หรือความ
ล้มเหลวในการด าเนินธุรกิจ 

4. มี ค วาม ส าม า รถ ใน กา รบ ริห า รงาน ทั่ ว ไป  (General management) 
ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจจะต้องมีแนวทางในการด าเนินธุรกิจและจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ
ของธุรกิจให้มีความเหมาะสม 

5.มีความมุ่งหวังในประสิทธิภาพ (Performance intention) ผู้ประกอบการหรือ
เจ้าของธุรกิจจะต้องมีความคาดหมายในผลก าไร หรือระดบัการเจริญเติบโตของธุรกิจ  

6.ความสามารถในการจัดการกับกลไกทางสังคมและเศรษฐกิจในการเปลี่ยน
ทรัพยากรและสถานการณ์ ต่าง ๆ ให้อยู่ในความควบคมุของตนเองได้  

Venkateshwara Rao. (Podile, Sree, & Lakshmi, 2011) กล่าวถึ งคุณ ลักษณะ
ผู้ประกอบการดงันีค้ณุสมบติัที่ส าคญัที่สดุ ของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จดงันี ้

1. ความคิดริเร่ิม   การเร่ิมต้นกิจกรรมทางธุรกิจใด ๆ ควรมาจากผู้ประกอบการ
เป็นผู้ประกอบการที่ด าเนินการนอกเหนือจากความต้องการงานหรือความต้องการของ 
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2. มองหาโอกาส  ผู้ ประกอบการที่ประสบความส าเร็จคือผู้ ที่มองหาและ
ด าเนินการกับโอกาส เขาต้องพร้อมเสมอที่จะใช้ประโยชน์จากมันในการเพิ่มผลประโยชน์สูงสุด
ขององค์กร 

3. ความวิริยะ   ผู้ ประกอบการควรด าเนินการซ า้ ๆ เพื่อเอาชนะอุปสรรคที่
ขดัขวางการบรรลเุปา้หมาย เขาไม่ควรท้อถอย 

4. การแสวงหาข้อมูล ผู้ประกอบการมักจะค้นหาแนวคิดและข้อมูลใหม่ ๆจาก
แหลง่ต่าง ๆเพื่อช่วยให้บรรลวุตัถปุระสงค์หรือชีแ้จง 

5. มุ่งมัน่ในการท างาน ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จต้องเสียสละทกุอย่าง
เพื่อให้งานส าเร็จลลุว่ง  

6. การวางแนวประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จหาวิธีท าสิ่งต่าง 
ๆได้เร็วขึน้โดยมีจ านวนน้อยทรัพยากรด้วยต้นทุนที่ต ่าลง พวกเขาสนใจที่จะคิดค้นวิธี ใหม่ ๆ อยู่
เสมอมุ่งเปา้ไปที่ประสิทธิภาพ 

7. การวางแผนอย่างเป็นระบบ  ผู้ประกอบการพฒันาและใช้ตรรกะทีละขัน้ตอน
เป็นจริงและเหมาะสมวางแผนที่จะบรรลเุป้าหมาย พวกเขาเชื่อในการวางแผนอย่างเป็นระบบและ
การด าเนินการที่เหมาะสมเพื่อบรรลเุปา้หมาย 

8. การแก้ปัญหา ผู้ ประกอบการที่ประสบความส าเร็จเป็นสิ่งที่ ท้าทายโดย
ธรรมชาติ พวกเขาพยายามเสมอค้นหาวิธีและวิธีการที่จะเอาชนะปัญหาที่มาขวางทางนอกจากนี ้
ยงัระบถุึงแนวคิดใหม่ ๆ และอาจไม่ซ า้ใครเพื่อให้บรรลเุปา้หมาย 

9. ความมั่นใจในตัวเอง ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จต้องมีความเชื่อมั่น
ในตัวเองและในความสามารถของตนเอง พวกเขามีศรัทธาและความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ในตัวเอง 
ในเร่ืองความรู้ทักษะและความสามารถในการท างานให้ส าเร็จหรือพบกับความท้าทายพวกเขา
ไม่ได้จมอยู่กบัสถานการณ์ที่ยากล าบากเลย 

10. ความกล้าแสดงออก ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีความแน่ว
แน่เพื่อที่เขาจะสามารถท าได้ยืนยนัปัญหาของเขากบัผู้ อ่ืนเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ขององค์กรของ
เขา 

11. ผู้ ชักชวน  ผู้ ที่ประสบความส าเร็จสามารถชักชวนผู้ อ่ืนให้ท าสิ่งเหล่านีไ้ด้ 
สามารถโน้มน้าวใจคนอ่ืนได้ 
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13. ความห่วงใยในสวัสดิการของพนักงาน ความห่วงใยในสวัสดิการของ
พนักงานควรอยู่ในอันดับต้น ๆ ให้ความส าคัญในการปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานที่มีความ
ทุ่มเทและมุ่งมัน่บริการน าไปสูป่ระสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมขององค์กร 

สรุปลกัษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จได้ดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 1 ตารางแสดงคณุสมบติัผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 

 
 
 

นกัการศกึษา ลกัษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
ด้านความรู้ ด้านทกัษะ ด้านลกัษณะ 
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ดนยั เทียนพฒุิ (2532)   √     √   √  
ถาวร-ธนะเวช ศรีสขะโต 
(2543) 

√   √   √ √   √  

นิธินา ศรีประเสริฐ (2544) 
,กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 
(2544),  ชุติภา โอภาสา
นนท์  (2543)  และ  
อาทิตย์ วฒุิคะโร (2543)   

√ √ √  √ √ √ √ √  √ √ 

พิบลูย์ ทีปะปาล (2552)     √ √  √ √   √ 
บริุม โอทกานนท์ 
(2556) 

   √ √   √ √    

ณฐัไผท สทุธิเสริม 
(2561) 

√ √   √ √     √  



  31 

ตาราง 1 (ต่อ) 

 
จากคณุลกัษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จข้างต้นสามารถสรุป

ลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จได้ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ 
ด้านลกัษณะโดยด้านความรู้ คือ ความรู้ด้านการเงิน ความรู้ด้านการลงทุน แผนธุรกิจ ด้านทักษะ 
ประกอบด้วย ทกัษะทางการคิด ซึ่งได้แก่ การคิดแก้ปัญหาและการตดัสินใจ (Problem Solving & 
Decision Making) คือ การคิดที่พยายามคลี่คลายปัญหาระหว่างสภาพจริงที่เกิดขึน้กับสภาพ
ความต้องการของบุคคลโดยตดัสินใจพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาช่วยในการแก้ปัญหา 
ในสถานการณ์ที่เสี่ยง และการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) คือการกระบวนการคิดใน
รูปแบบใหม่ๆ ความสามารถในการรับรู้ความคิดใหม่ๆ จากทกัษะและกระบวนการคิดแบบต่าง ที่มี
ประโยชน์ต่อผู้ คน สังคม โลก ออกมาเป็นรูปธรรม และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ และ
ทกัษะทางการสื่อสารโดยทกัษะที่เกิดได้นัน้มาจากพืน้ฐานทางความรู้ และสามารถปฏิบติัได้อย่าง
แคล่วคล่องว่องไว ด้านลักษณะ ประกอบด้วย 1) ความมั่นใจในตนเอง 2) ความกล้าเสี่ยง 3) 
ความมวีินยั 4) มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

นกัการศกึษา ลกัษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
ด้านความรู้ ด้านทกัษะ ด้านลกัษณะ 
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Dan Steinhoff and John 
F. Burgess (1937) 

   √  √  √ √  √ √ 

Hall B. Pickle and Royce 
L. Abrahamson (1990) 

√ √  √  √ √  √    

Goswami, Kishor, (2017) √ √   √   √ √ √  √ 
Zarefard, Motahareh. 
(2017) 

    √ √ √ √  √   

Hisrich.1990 √ √ √  √    √  √  
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1.3 ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR)  
1.3.1 ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม  

การด าเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน 
และชีวิตประจ าวนัที่ปฏิบติัจนเป็นนิสยัที่ดีงาม เปรียบเสมือนเป็นดีเอ็นเอของพนกังานและกิจการ  
ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสงัคมย้อนกลบัมาเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้มีส่วนได้เสีย สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม ดังนัน้การเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
โดยมีนักการศึกษาได้กล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสังคมดังนีม้าตรฐาน ISO 26000 (26000, 
2010), การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ((กนอ.), 2563) ได้ให้ความหมายของค าว่า ความ
รับผิดชอบต่อสงัคมไว้ว่าเป็นความรับผิดชอบขององค์กร ในผลกระทบที่เกิดขึน้จากการตัดสินใจ 
และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร (รวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ) ที่มีต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ผ่านการแสดงออกอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรม ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยืน รวมถึงการสร้างสขุอนามยั และสวสัดิการที่ดีกบัสงัคมค านึงถึงความคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้
เสียปฏิบติัตามข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงสอดคล้องกับแนวปฏิบติัสากลบูรณาการให้
เกิดขึน้ทั่วทัง้องค์กร ภายใต้ของเขตของอิทธิพล และผลกระทบ (Sphere of Influence) บริหาร
จัดการผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจโดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างมี ความรับผิดชอบ ด้วยการปฏิบติังานอย่างมีจริยธรรม และค านึงงถึงสิทธิตามกฎหมายและ
มาตรฐานสากล  ตลอดจนมัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา และ ณัฐศิริ บุญชวน (มัชฌิมา กุญชร ณ 
อยุธยา, 2555) กล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการ ด้วย
ความดแูลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคณุธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาล เป็นเคร่ืองก ากับให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วย
ความซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใสและยติุธรรม มีความตระหนกัถึงผลกระทบทางลบต่อ เศรษฐกิจ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยพร้อมจะแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดงักล่าวกบัการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการให้เกิดการด าเนินกิจการเป็นการสร้างความส าเร็จและประโยชน์สุข อีกทัง้
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทุกเวทีการค้า ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ  ความยั่งยืนของกิจการ ผู้มี
ส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม  อย่างแท้จริง โดยการประกอบกิจการอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม สามารถน าแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช เร่ือง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยตัง้แต่ปีพ.ศ. 2517 
มาประยุกต์ใช้อย่างเข้าใจและเข้าถึงเพื่อ  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกิจการมากขึน้ เพราะ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงจะท าให้กิจการเจริญเติบโตอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน กล่าวคือ  มี
ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกนัต่อการเปลี่ยนแปลงจาก  ภายนอกและภายในทัง้ 4 ด้าน 
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คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรม ส่งผลให้กิจการและพนักงานสามารถพึ่งพา
ตนเอง เป็นที่พึ่ง ให้แก่ผู้ อ่ืน โดยมีการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร รวมถึงใช้ความรู้อย่างรอบคอบ มีสติปัญญา  สอดคล้องกับแนวคิด
ของ สานิตย์ หนูนิล (หนูนิล, 2559) ท่ีกล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสังคมว่าหมายถึง วิธีการที่
องค์กรใช้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อผลทาง เศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็มีส่วนได้พัฒนาสงัคม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล และยั่งยืน  โดยพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ยอด
พฤติการณ์, 2557), สถาบนัไทยพฒัน์ (ในพระบรมราชูปถมัภ์, 2562) กล่าวอย่างสอดคล้องกนัว่า 
ซีเอสอาร์ เป็นค าย่อจากภาษาอังกฤษว่า Corporate Social Responsibility (CSR) หรือบรรษัท
บริบาล หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการด าเนินกิจการ
ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีโดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กรอันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทัง้ในองค์กรและใน
ระดับไกลและใกล้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอัน
ที่จะท าให้อยู่ร่วมกนัในสงัคมได้อย่างปกติสขุ หากพิจารณาแยกเป็นรายค าศพัท์ ค าว่า Corporate  
มุ่งหมายถึงกิจการที่ด าเนินไปเพื่อแสวงหาผลก าไร (หมายรวมถึงองค์กรประเภทอ่ืน ๆด้วย) สว่นค า
ว่า Social ในที่นีมุ้่งหมายถึงกลุม่คนที่มีความสมัพนัธ์กนัหรือมีวิถีร่วมกนัทัง้โดยธรรมชาติหรือโดย
เจตนา รวมถึงสิ่งมีชีวิตอ่ืนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบประกอบ และค าว่า Responsibility มุ่ง
หมายถึงการยอมรับทัง้ผลที่ไม่ได้ดีและผลที่ดีในกิจการที่ได้ท าลงไป หรือที่อยู่ในความดูแลของ
กิจการนัน้ ๆ ตลอดจนการรับภาระหรือเป็นธุระด าเนินการป้องกันและปรับปรุงแก้ไขผลที่ไม่ดี 
รวมถึงการสร้างสรรค์และการบ ารุงรักษาผลที่ดีซึง่กระทบไปยงัผู้มีสว่นได้สว่นเสียกลุม่ต่าง ๆ 
ค าว่า กิจกรรม (activities) ในความหมายข้างต้น หมายรวมถึง การคิด การพดู และการกระท า ซึง่
ครอบคลมุตัง้แต่การวางแผน การตดัสินใจ การสื่อสารประชาสมัพนัธ์ การบริหารจดัการ และการ
ด าเนินงานขององค์กร สงัคมในความหมายของความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ จะพิจารณา
ตัง้แต่ผู้มีสว่นได้เสียในองค์กร ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหาร พนกังาน และผู้มีสว่นได้เสียนอกองค์กร ซึง่
สามารถแบ่งได้ 2 ระดบัคือ สงัคมใกล้ และสงัคมไกล สงัคมใกล้ คือ ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องใกล้ชิดกบั
องค์กรโดยตรง ได้แก่ ลกูค้า คู่ค้า ครอบครัวของพนกังาน ชมุชนที่องค์กรตัง้อยู่ ซึง่รวมถึง
สิ่งแวดล้อมรอบข้างสงัคมไกล คือ ผู้ที่เก่ียวข้องกบัองค์กรโดยอ้อม  ได้แก่ คู่แข่งขนัทางธุรกิจ 
ประชาชนทัว่ไป ระบบนิเวศโดยรวม เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสรุปได้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การประกอบ
กิจการด้วยความดแูลใส่ใจต่อผู้ รับบริการ สงัคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ
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จรรยาบรรณ โดยด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม มี
ความตระหนักถึงผลกระทบทางลบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยการประกอบกิจการอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะค านึงถึงทางสายกลาง 
ตัง้อยู่ บนพืน้ฐานของการไม่เบียดเบียน ไม่แสวงหาผลก าไรจนเกินระดบัความยัง่ยืน  

1.3.2 องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม 
มีนกัการศกึษาได้กลา่วถึงองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสงัคมดงันี ้
รพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ (วงศ์ประเสิรฐ, 2552) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลกัของ

ความรับผิดชอบต่อสงัคมไว้ 7 ประการ ดงันี ้
1. การก ากับดูแลกิจการที่ ดี (Organization Governance) องค์ประกอบ

ธุรกิจต้องมีการด าเนินงานโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยควรก าหนดหน้าที่ให้คณะกรรมการฝ่าย
จดัการผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้สว่นเสียสามารถสอดสอ่งดแูลผลงานและการปฏิบติังานขององค์กร
ได้ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และสามารถสอดสอ่งดแูล 

2. การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ซึ่งเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของ
มนุษย์โดยสิทธิดงักล่าวควรครอบคลมุถึงสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมืองสิทธิ เศรษฐกิจ 
สงัคม และวฒันธรรม และสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วย โดยองค์กรธุรกิจควรด าเนินนโน
บายและกิจกรรมที่สอดคล้องกบัหลกัการดงักลา่วไม่มีทางเลือกปฏิบติัในเร่ืองเชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา 
อาย ุเพศ หรือความคิดเห็นทางการเมือง 

3. ข้อปฏิบติัด้านแรงงาน (Labor Practices) องค์กรธุรกิจต้องปฏิบติัต่อผู้ ใช้
แรงงานอย่างเป็นธรรม แสดงออกถึงความรับผิดชอบ และไม่หลีกเลี่ยงสิทธิของแรงงาน พึง
ตระหนักว่าแรงงานไม่ใช่สินค้า ดังนัน้แรงงานจึงไม่ควรถูกปฏิบติัเสมือนเป็นปัจจัยการผลิต  โดย
ผู้ประกอบการต้องมุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนและ
เคารพในการปฏิบติัต่อพนกังานด้วยความยติุธรรม 

4. การดูแลสิ่งแวดล้อม  (Environment) ในการด าเนินการผลิตและการ
บริการของธุรกิจต้องค านึงถึงหลักการป้องกันปัญหามลพิษ การบริโภคอย่างยั่งยื นและการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากกิจกรรม
การผลิตและการบริการ ด าเนินการปรับปรุงทัง้ในส่วนที่องค์กรรับผิดชอบและส่วนที่สามารถ
ส่งเสริมให้ด าเนินได้ หาแนวทางป้องกนัการด าเนินการใด ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
สุขอนามัยประเมินและลดความเสี่ยงที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อก าหนดมาตรการการป้องกัน
และแก้ไข รวมถึงควรรับผิดชอบจากมลพิษ ที่เกิดขึน้ต่อสิ่งแวดล้อมหรือสงัคม 
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5. การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices) เป็นการ
แสดงออกขององค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยมีการแข่งขนัที่เปิดกว้างและเป็นธรรม 
ซึง่จะช่วยสง่เสริมประสิทธิภาพ ลดต้นทุนสินค้าและบริการ สง่เสริมนวตักรรมการพฒันาสินค้าหรือ
กระบวนการใหม่ๆ รวมถึงจะช่วยขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพในระยะ
ยาว 

6. การใส่ใจผู้บริโภค (Consumer Issues) องค์กรธุรกิจจะต้องเปิดโอกาสให้
ผู้บริโภคได้ทราบข้อมลูในการใช้สินค้าและบริการอย่างเหมาะสม ทัง้ยงัต้องให้ความส าคญักบัการ
พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานและ
สขุภาพของผู้บริโภค 

7. การแบ่งปันสู่สังคมและชุมชน (Contribution to the Community and 
Society) การร่วมพัฒนาชุมชนและสงังคม ด้วยการพัฒนาอย่างยัง่ยืนทัง้ด้านสงัคม สิ่งแวดล้อม
และเศรษฐกิจ โดยค านึงถึงสวัสดิภาพของสังคมโลกทัง้ในปัจจุบันและอนาคต  Carroll (Carroll, 
1991) แบ่งองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสงัคมออกเป็น 4 ด้าน หรือที่รู้จกักนัในชื่อพีระมิด
ความรับผิดชอบต่อสงัคม (The Pyramid of Corporate Social Responsibility) ได้แก่  

1) ความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) 
คือ ความรับผิดชอบในการสร้างผลก าไรให้กบัองค์กรถือเป็นความรับผิดชอบพืน้ฐานที่ส าคญั  

2) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย (Legal Responsibility) คือ 
การปฏิบติัตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด      

3) ความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านจริยธรรม (Ethical Responsibility) คือ
การปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องทางด้านจริยธรรม และหลีกเลี่ยง  การกระท าที่ขัดกับศีลธรรมอันดีของ
สงัคม  

4) ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม ด้ า น ก า ร กุ ศ ล  (Philanthropic 
Responsibility) คือ การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีขององค์กรโดยการพัฒนาชุมชน และคุณภาพ
ของคนในสงัคม 

พิพฒัน์ ยอดพฤติการ (ยอดพฤติการณ์, 2557) กลา่วถึง ระดบัของ CSR ดงันี ้
ระดบั 1 Mandatory Level: ข้อก าหนดตามกฎหมาย หมายถึง การที่ธุรกิจมี

หน้าที่ต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
, กฎหมายแรงงาน, การจ่ายภาษี เป็นต้น 
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ระดับ 2 Elementary Level: ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หมายถึง การที่ธุรกิจ
ค านึงถึงความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบเเทนแก่ผู้ ถือหุ้น ซึ่งก าไรที่ได้นัน้ต้องมิใช่ก าไร
ซึง่เกิดจากการเบียดเบียนสงัคม 

ระดับ 3 Preemptive Level: จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง การที่ธุรกิจ
สามารถสร้างผลก าไรแก่ผู้ ถือหุ้ นได้ในอัตราที่ เหมาะสมและผู้ ประกอบธุรกิจได้ใส่ใจเพื่อให้
ประโยชน์ตอบแทนแก่สังคมมากขึน้ โดยเฉพาะสังคมใกลที่อยู่รอบข้างที่มีความคาดหวังว่าจะ
ได้รับการดเูเล หรือเอาใจใสจ่ากผู้ประกอบธุรกิจ 

ระดับ 4 Voluntary Level: ความสมัครใจ หมายถึง การด าเนินธุรกิจควบคู่
กับการปฏิบัติตามแนวทางของ CSR ด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคม ซึ่งการ
ประกอบธุรกิจอยู่บนพืน้ฐานของการมุ่งประโยชน์ของสงัคมเป็นต้น 

ทัง้นี ้ธุรกิจต้องด าเนินการตามเกณฑ์ในระดับ 1 เป็นอย่างน้อย ส่วนการด าเนินการ
ในระดับต่อไปให้ขึน้กบัความพร้อมของแต่ละองค์กร โดยหลกัส าคญัของการปฏิบติัตามแนวทาง 
CSR ควรอยู่บนหลักพอประมาณที่ธุรกิจต้องไม่เบียดเบียนตนเอง และขณะเดียวกันก็ต้องไม่
เบียดเบียนสงัคม  
ประเภทของCSR 

In process หมายถึง กิจกรรมเพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กร เช่นการดูแลสวสัดิการพนักงาน, การผลิตที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม, ความ
รับผิดชอบต่อลกูค้า 

After process หมายถึงกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคม  และ
สิ่งแวดล้อมที่ ไม่ เก่ียวกับการด าเนินงานขององค์กรโดยตรง  เช่นการปลูกป่า , การบริจาค
ทนุการศกึษา, การรณรงค์สร้างจิตส านึก, การช่วยเหลือผู้ประสบภยั 

As Process หมายถึงองค์กรที่จัดตัง้ขึน้เพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยไม่
มุ่งหวงัผลก าไร เช่น มลูนิธิหรือ สมาคมการกศุลต่าง ๆ 
 หลกัแนวคิดของ CSR 

1. การก ากบัดเูเลกิจการท่ีดี 
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
3. การเคารพสิทธิและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
5. การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 
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6. การดเูเลรักษาสิ่งแวดล้อม 
7. การเผยเเพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสงัคม 
8. การจดัท ารายงานด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน ISO 26000 (26000, 2010) เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่ก าหนด
โด ย อ ง ค์ ก า รระห ว่ า งป ระ เท ศ ว่ า ด้ วยก า รม าต รฐ าน  ( International Organization for 
Standardization: ISO) เพื่ อ ใ ห้ ค า แ น ะน า เ ก่ี ย วกั บ ค วาม รับ ผิ ด ช อบ ต่ อสั งค ม  ( social 
responsibility) แก่องค์กรทุกประเภททัง้ในประเทศที่พัฒนาแล้วและในประเทศก าลังพัฒนา ใน
การสนองตอบความต้องการของสังคมที่ให้ความส าคัญเพิ่มขึน้กับการประกอบการอย่าง
รับผิดชอบต่อสงัคม โดยได้ก าหนดองค์ประกอบหลกัของ ความรับผิดชอบต่อสงัคมไว้เป็นหลกัการ 
2 กรอบ ข้อก าหนดส าคญัเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติั คือ  

1. หลักการ (principles) ประกอบด้วย 7 หลักการ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น
คณุสมบติัขององค์กร ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ประกอบด้วย  

1.1 ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability)  
1.2 ความโปร่งใส (transparency)  
1.3 การปฏิบติัอย่างมีจริยธรรม (ethical behaviour)  
1.4 ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย (stakeholder)  
1.5 หลกัของกฎหมาย หรือหลกันิติธรรม (rule of law)  
1.6 แนวปฏิบติัสากล (international norms)  
1.7 สิทธิมนษุยชน (human rights)  

2. ประเด็นหลัก หรือหัวข้อหลัก (core issues) เป็นประเด็นให้องค์กรน าไป
ปฏิบติั และ ตรวจสอบกิจกรรมให้อยู่ภายใต้หลกัการทัง้ 7 ประการข้างต้น ประกอบด้วย  

2.1 การก ากับดูแลองค์กร (organizational governance) ประกอบด้วย
ความรับผิดชอบความโปร่งใส จริยธรรม ความส าคัญของผู้มีส่วน  ได้เสีย การเคารพต่อหลักนิติ
ธรรม 

2.2 สิทธิมนุษยชน (human rights) ประกอบด้วย การไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบ สถานการณ์ความเสี่ยง ของสิทธิมนุษยชน การหลีกเลี่ยงการร่วมกระท าความผิดการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การเลือกปฏิบติั และกลุ่มผู้ ด้อยโอกาส สิทธิการเป็นพลเมือง และสิทธิ
ทางการเมือง สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หลักการพืน้ฐานและสิทธิ  ในการ
ท างาน 
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2.3 การปฏิบติัด้านแรงงาน (labor practices) ประกอบด้วย การจ้างงาน 
และความสมัพนัธ์การจ้างงาน สภาพการท างาน และการคุ้มครองทางสงัคม สงัคมเสวนา สขุภาพ 
และความปลอดภยัในการท างาน การพฒันา บคุลากรและการฝึกอบรมในสถานท่ีปฏิบติังาน 

2.4 สิ่งแวดล้อม (environment) ประกอบด้วยการป้องกันมลพิษ การใช้
ทรัพยากร อย่างยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดผลกระทบและการปรับตัว การ
ปกปอ้งสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทาง ชีวภาพ และการฟืน้ฟสูภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

2.5 ก า รด า เนิ น ง าน อ ย่ า ง เป็ น ธ ร รม  ( fair operating practices) 
ประกอบด้วย การต่อต้านการทจุริต การมีสว่นร่วมทางการ เมืองอย่างรับผิดชอบ การแข่งขนัอย่าง
เป็นธรรม ส่งเสริมความรับผิดชอบด้านสังคมในห่วงโซ่  แห่งคุณค่า และการเคารพต่อสิทธิใน
ทรัพย์สิน 

2.6 ประเด็นด้านผู้บริโภค (consumer issues) ประกอบด้วย การตลาด 
ที่เป็นธรรม สารสนเทศที่เป็นจริงและไม่เบี่ยงเบน  และ ปฏิบัติตาม ข้อตกลงที่เป็นธรรม การ
คุ้มครองสขุภาพและความปลอดภยัของผู้บริโภค การบริโภคอย่างยัง่ยืน การบริการ การสนบัสนุน 
และการยุติข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งแก่ผู้ บริโภค การปกป้องข้อมูล และความเป็นส่วนตัวของ 
ผู้บริโภค การเข้าถึงบริการท่ีจ าเป็น การให้ความรู้ และการสร้างความตระหนกั 

2.7 การมีส่วนร่วม และการพัฒนาชุมชน  (community involvement 
and development) ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของ ชุมชน การศึกษา และวฒันธรรม การสร้าง 
การจ้างงานและการพัฒนาทกัษะการพฒันา และการเข้าถึงเทคโนโลยี การสร้างความมัง่คัง่ และ
รายได้ สขุภาพ การลงทนุด้านสงัคม 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ((กนอ.), 2563) ได้กล่าวถึงแนว
ทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (7 Cores Subjects) การ
แสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ ของ กนอ. ก าหนดการด าเนินงาน
โดย เร่ิมจากการพัฒนาให้บุคลากรทุกระดับของ กนอ. มีพฤติกรรมจริยธรรมที่น าองค์กรสู่การ
รับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด
จ าแนกเป็น 7 พฤติกรรมจริยธรรมที่ ส าคญัที่มีสาระส าคญัเทียบเท่ากบัมาตรฐาน ISO 26000 สรุป
ได้ดงันี ้

1. ความรับผิดชอบ (Accountability) การรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจาก
ผลิตภัณฑ์ บริการและ  การปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ  สิ่งแวดล้อม
ภายนอกองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม  
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2. ความโปร่งใส (Transparency) ความโปร่งใสในการตัดสินใจและการ
ด าเนินงานที่มีผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม  

3. การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  (Ethical Behavior) การยึดมั่นปฏิบัติงาน
อย่างมีจริยธรรมทัง้ความซื่อสตัย์ ไม่เลือก ปฏิบติั และยติุธรรม  

4. การเคารพ ต่อผลประโยชน์ของผู้ มี  ส่วนได้ส่วนเสีย  (Respect for 
Stakeholder Interests) การเคารพ พิจารณาและตอบสนองต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วน  ได้ส่วน
เสียทกุกลุม่ขององค์กร  

5. การเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the Rule of Law) การยอมรับ
การปฏิบัติตามหลกันิติธรรมหรือการปฏิบติัตาม  กฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคับที่เก่ียวข้องกับ 
กนอ.  

6. การเคารพ ต่อการปฏิ บั ติ ตาม  แนวทางของสากล  (Respect for 
International Norms of Behavior) การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่สากลก าหนด 
ร่วมกบั การยดึมัน่การด าเนินงานตามหลกันิติธรรมที่รัฐบาลก าหนด อย่างเคร่งครัด  

7. การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) การให้ความ
เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และยอมรับถึงความส าคัญ  และความเป็นสากลของหลักการ โดย 7 
พฤติกรรมจริยธรรมข้างต้น กนอ. ได้ก าหนดให้บุคลากรน าไปปฏิบติัร่วมกับ 7 กระบวนการ หลกั
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐาน ได้แก่ 1) ธรรมาภิบาล 2) 
สิทธิ มนษุยชน 3) การปฏิบติัด้านแรงงาน 4) สิ่งแวดล้อม 5) การปฏิบติัที่เป็นธรรม 6) ประเด็นด้าน
ผู้ ใช้บริการ และ 7) การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน สถาบันไทยพัฒน์ (สถาบัน
ไทยพัฒน์, 2563) ท าการประเมินทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า 6 
ทิศทาง CSR ปี 2563 The Year of Sustainpreneurship ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ CSR 6 ข้อ
ดงันี ้

1. investing in employees การลงทุนกับพนักงาน โดยการพัฒนาบทบาท
พนกังานให้เป็นมากกว่าทรัพยากร (resource) แต่เปลี่ยนให้เป็นทุน (capital)ของกิจการ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้พนักงานมีบทบาทที่ไม่จ ากดัเพียงแค่สถานะลูกจ้าง แต่สามารถเป็นหุ้นส่วน หรือเป็น
ผู้ประกอบการในสังกัดของกิจการ (intrapreneur) ที่ช่วยให้องค์กรเติบโตจากภายใน แต่มีความ
ยืดหยุ่นเหมือนท างานอยู่ภายนอกองค์กร โดยที่กิจการเป็นผู้ลงทุน และจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ 
ให้กบัพนกังานที่เป็นเปา้หมายของการพฒันาทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ 
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2. delivering shared value to customers ก า รส่ ง ม อ บ คุ ณ ค่ า ร่ ว ม จ า ก
กระบวนการธุรกิจในรูปแบบ CSR-in-process มาสู่ตัวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ CSR-in-product 
หรือการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในตัวผลิตภัณฑ์ ที่มาจากการปรับแกนหลักของธุรกิจ 
(core business) ให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเพิ่มมากขึน้ ซึ่งเป็นโอกาสในการ
สร้างการเติบโตในตลาดใหม่ ที่สามารถเป็นแหลง่รายได้ใหม่ของกิจการในระยะยาว 

3. dealing fairly and ethically with suppliers การปฏิบัติ ต่อคู่ ค้าอย่างเป็น
ธรรม และมีจริยธรรม เพราะปี 2020 ขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ จะไม่ได้วัดกนัที่
ความส าเร็จขององค์กร แต่จะเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขนัที่เกิดจากห่วงโซ่อปุทาน (supply 
chain) ที่อยู่ภายใต้การก ากบัของกิจการในทิศทางที่สอดคล้องกบัความมุ่งประสงค์ขององค์กร 

4. supporting the local communities การสนบัสนุนชุมชนท้องถิ่น จากรูปแบบ 
CSR-after process มาสู่  CSR-in-process โดยน ากระบวนการหรือกิจกรรมทางธุรกิจมาใช้
พฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เพื่อตอบโจทย์การพฒันาที่ยัง่ยืน ทัง้ในแง่ของการ
สร้างงานแก่คนในท้องถิ่น ด้วยการมอบโอกาสให้แก่สมาชิกชุมชนในการเป็นผู้ ส่งมอบ ผู้ จัด
จ าหน่าย ผู้ ค้าปลีก ผู้ ให้บริการในห่วงโซ่ธุรกิจ และในแง่ของการพฒันาและส่งมอบผลิตภณัฑ์และ
บริการตามก าลังซือ้ของผู้ บริโภคในชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการเพื่อการ
พฒันาคณุภาพชีวิต 

5. valuing ESG investors for greater impact การให้คุณ ค่ากับผู้ ลงทุนที่ใช้
ปัจจัยด้าน ESG (environmental, social และ governance) โดยบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จะมีการแนะน าหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้าน ESG 
ตลอดจนการพฒันาผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ที่ค านึงถึงประเด็นด้าน ESG เพิ่มขึน้ ส าหรับเป็น
ทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนสามารถได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทัว่ไป และยงั
ท าให้การลงทนุนัน้ช่วยเสริมสร้างผลกระทบเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกในทางที่ดีขึน้ด้วย 

6. collaborating with local government การท างานร่วมกบัภาครัฐ โดยกิจการ
ที่ต้องการความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจจ าเป็นต้องแสวงหาการท างานร่วมกันกับหน่วยงานของ
รัฐที่มีบทบาทเก่ียวข้อง โดยเฉพาะการท างานร่วมกบัองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ที่กิจการมีแหล่ง
ด าเนินงาน หรือสถานประกอบการตัง้อยู่ ในทิศทางที่สอดคล้องกบัเปา้หมายการพฒันาที่ยัง่ยืน  
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ตาราง 2 ตารางวิเคราะห์องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสงัคม  

 
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าก าหนดองค์ประกอบหลกัของความรับผิดชอบต่อสงัคมมี

ข้อก าหนดส าคญัเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัโดยยดึแนวทางของมาตรฐาน  ISO 26000  ดงันี ้
1. การก ากับดูแลกิจการที่ ดี  (organizational governance) หมายถึง การ

ค านึงถึงความโปร่งใส ความรับผิดชอบ จริยธรรม ความส าคัญของผู้มีส่วน ได้เสีย การเคารพต่อ
หลกันิติธรรม 

2. ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน (human rights) หมายถึงการค านึงถึงสิทธิขัน้พืน้ฐาน
ของมนุษย์โดยสิทธิดังกล่าวควรครอบคลุมถึงสิทธิความเป็นพลเมือง สิ ทธิทางการเมืองสิทธิ 
เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม และสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วย โดยองค์กรธุรกิจควร
ด าเนินนโนบายและกิจกรรมที่สอดคล้องกบัหลกัการดังกล่าวไม่มีทางเลือกปฏิบติัในเร่ืองเชือ้ชาติ 
สีผิว ศาสนา อาย ุเพศ หรือความคิดเห็นทางการเมือง 

องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสงัคม นกัการศกึษา 
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1. การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (organizational governance) √  √ √ √  
2. การค านึงถึงสิทธิมนษุยชน (Human Rights) √ √ √ √ √ √ 
3. ข้อปฏิบติัด้านแรงงาน (Labor Practices) √  √ √ √  
4. การดแูลสิ่งแวดล้อม (Environment) √  √ √ √  
5. การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  √ √ √ √ √ √ 
6. การใสใ่จผู้บริโภค (Consumer Issues) √  √ √ √ √ 
7. การมีสว่นร่วม และการพฒันาชมุชน (community 
involvement and development) 

√ √ √ √  √ 

8. ความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านเศรษฐกิจ (Economic 
Responsibility) 

 √ √   √ 
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3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (labor practices) หมายถึง ค านึงถึงการปฏิบัติต่อ
ผู้ ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม การค านึงถึงการจ้างงาน และความสัมพันธ์การจ้างงาน สภาพการ
ท างาน และการคุ้มครองทางสงัคม ความปลอดภัยในการท างาน การพัฒนา  บุคลากรและการ
ฝึกอบรมในสถานท่ีปฏิบติังาน 

4. สิ่งแวดล้อม (environment) หมายถึงการค านึงถึงการป้องกันมลพิษ การใช้
ทรัพยากร อย่างยัง่ยืนการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ การฟืน้ฟสูภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

5. การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (fair operating practices) หมายถึง ค านึงถึง
การแสดงออกขององค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยมีการแข่งขันที่เปิดกว้างและเป็น
ธรรมการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมความรับผิดชอบด้านสงัคมในห่วงโซ่แห่งคุณค่า และการ
เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน 

6. การใส่ใจผู้บริโภค (Consumer Issues) หมายถึงการค านึงถึงความปลอดภัย
ของผู้บริโภค การบริโภคอย่างยั่งยืน การให้บริการ การสนับสนุน และการยุติข้อร้องเรียนและข้อ
โต้แย้งแก่ผู้บริโภค การปกปอ้งข้อมลู และความเป็นสว่นตวัของ ผู้บริโภค การเข้าถึงบริการที่จ าเป็น
การให้ความรู้ และการสร้างความตระหนกั 

7. การมีสว่นร่วม และการพฒันาชมุชน (community involvement and  
development) ประกอบด้วย ค านึงถึงการมีสว่นร่วมของ ชมุชน การศกึษา และวฒันธรรม การ
สร้าง การจ้างงานและการพฒันาทกัษะการพฒันา และการเข้าถึงเทคโนโลยี การสร้างความมัง่คัง่ 
และรายได้ สขุภาพ การลงทุนด้านสงัคม 

1.3.3 ประโยชน์ของการมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

มาตรฐาน ISO 26000 (26000, 2010) ได้กลา่วถึงประโยชน์ของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมที่มีต่อองค์กรในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึน้กับองค์กร จะช่ วยให้เกิด
ประโยชน์มากมายกบัองค์กร อาทิ 

1. ส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจบนพืน้ฐานของความเข้าใจที่ดีขึน้เก่ียวกับความ
คาดหวงัของสงัคม เพิ่มโอกาส และลดความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 2. ช่วยในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 3. สร้างชื่อเสียงขององค์กร และส่งเสริมให้เกิดความไว้วางใจจากสาธารณะเพิ่ม

มากขึน้ 
 4.  สร้างสรรค์ให้เกิดนวตักรรมขึน้ในองค์กร 
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5. ปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร รวมถึงการเข้าถึงแหล่ง
เงินทนุ และความร่วมมือที่ต้องการปรับปรุงความสมัพนัธ์ขององค์กรกบัผู้มีสว่นได้เสีย  

6. ช่วยสร้างมุมมองใหม่ ๆ ให้กับองค์กร และการติดต่อกับผู้ มีส่วนได้เสียที่
แตกต่างกนัไป 

7.  สร้างความภักดี การมีส่วนร่วม และขวัญก าลังใจ รวมถึงการสร้างความ
ปลอดภยั และสขุอนามยัที่ดีให้กบัพนกังาน 

 8. ส่งผลในทางบวกให้กับขีดความสามารถขององค์กร ในการสรรหา จูงใจและ
รักษาพนกังานขององค์กร 

 9. ช่วยให้เกิดการประหยดัจากผลผลิตที่เพิ่มขึน้ และความมีประสิทธิภาพในการ
ใช้ทรัพยากร การใช้พลงังาน และน า้ที่ลดลง รวมถึงปริมาณของของเสียที่ลดลง 

10.ปรับปรุงความน่าเชื่อถือ และความเป็นธรรมของธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านการมี
สว่นร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม และการปฏิเสธการคอรัปชัน่ 

11. ป้องกันหรือลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึน้กับผู้บริโภคเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการสถาบันไทยพัฒน์ (ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2562) กล่าวถึงประโยชน์ขององค์กรที่น า
แนวคิดซีเอสอาร์ไปปฏิบัติ จะเกิดผลลพัธ์ทัง้ในส่วนรูปธรรมที่จับต้องได้ (Tangible) และในส่วน
นามธรรมที่จบัต้องไม่ได้ (Intangible) จากผู้ที่อยู่ในองค์กร ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นและพนกังาน และจากผู้
ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัองค์กรโดยตรงและโดยอ้อม ดงันี ้ 
ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม 

ในแง่ของผู้ ถือหุ้ นหรือเจ้าของกิจการ ราคาหุ้นมีเสถียรภาพและมีส่วนล า้มูลค่าหุ้ นใน
อตัราที่สงูกว่าเกณฑ์เฉลี่ย เนื่องจากเป็นที่ต้องการของนกัลงทนุ ปัจจุบนั เม็ดเงินลงทุนในธุรกิจที่มี
ซีเอสอาร์ ซึ่งเรียกกนัว่า การลงทนุที่ยัง่ยืน (Sustainable Investment) นัน้ มีมลูค่ากว่า 30.68 ล้าน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (GSIA, 2019) และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ เป็นโอกาสที่องค์กรสามารถ
เข้าถึงแหล่งทุนได้เพิ่มมากขึน้ ซึ่งจะท าให้ต้นทุนทางการเงินมีแนวโน้มที่ต ่ากว่าเกณฑ์ปกติของ
ตลาด 

ในแง่ของพนกังาน เกิดความภาคภูมิใจในการท างานร่วมกับองค์กร ได้รับความสุขจาก
การปฏิบติังานในหน้าที่ นอกเหนือจากผลตอบแทนในรูปตัวเงิน ท าให้องค์กรสามารถที่จะรักษา
พนกังานที่มีความสามารถไว้ และในขณะเดียวกนั ก็สามารถที่จะชกัชวนบุคลากรที่มีคณุภาพและ
เป็นที่ต้องการ ให้เข้ามาท างานกบัองค์กรได้ 
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องค์กรสามารถสร้างรายได้และสว่นแบ่งตลาดเพิ่มขึน้ จากการที่ลกูค้าพิจารณาเลือก
ซือ้สินค้าและบริการจากองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ส่งเสริมการขายด้วยการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งต่อทุก ๆ การซือ้ผลิตภัณฑ์ในแต่ละครัง้ ให้แก่
หน่วยงานหรือมลูนิธิที่ช่วยเหลือสงัคมในด้านต่าง ๆ ฯลฯ 

องค์กรสามารถที่จะลดรายจ่ายของกิจการ จากการด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ ตวัอย่างเช่น 
โรงไฟฟ้ารณรงค์ให้ประชาชนประหยดัพลงังานเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าหรือหาแหล่ง
พลงังานทดแทนแห่งใหม่ หรือ การลดงบประมาณใช้จ่ายด้านโฆษณาในการเปิดตวัสินค้าแปรรูป
ของบริษัทแห่งหนึ่ง ที่มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลผลิตที่ล้นตลาด โดย
ได้รับการสนับสนุนด้านประชาสมัพันธ์จากหลายภาคส่วนในสังคม เปรียบเทียบกับงบโฆษณา
สินค้าที่ไม่มีสว่นประสมของซีเอสอาร์ของบริษัทแห่งเดียวกนั 
ประโยชน์ที่เป็นนามธรรม 

องค์กรสามารถได้รับประโยชน์จากการวางต าแหน่งตราผลิตภณัฑ์ (Brand Positioning) 
ให้อยู่ในใจของลูกค้าเป็นอันดับต้นๆ ในประเภทสินค้าหรือบริการนัน้ๆ โดยการด าเนินกิจกรรมซี
เอสอาร์ ร่วมกับการท าตลาดผลิตภัณฑ์ เช่น ร้านกาแฟที่รับซือ้เมล็ดกาแฟในท้องถิ่นหรือจากไร่
กาแฟที่ใช้เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

ส าหรับองค์กรที่มิได้ใช้ตราผลิตภัณฑ์เป็นชื่อขององค์กร หรือเป็นองค์กรที่มีหลายตรา
ผลิตภัณฑ์ สามารถด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ที่ เสริมภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) 
นอกเหนือจากการวางต าแหน่งตราผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างธรรมเนียมปฏิบติัทางธุรกิจที่อ านวย
ประโยชน์ต่อสงัคมโดยสมัครใจมากกว่าเป็นเพียงการปฏิบติัตามระเบียบข้อบงัคบัในอตุสาหกรรม
หรือกฎหมายบ้านเมืองในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดหาและดูแลระบบบ าบดัของเสียจากโรงงานให้
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าเกณฑ์ขัน้ต ่าของกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง หรือมากกว่าการมี
ระบบไว้เพียงเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ แต่มิได้เปิดใช้งาน เป็นต้น 

สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน  (สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน , 2556) 
กล่าวถึงประโยชน์ของ CSR จากรายงานความยั่งยืนปี2555บริษัท ปตท. จ า กัด (มหาชน). ท่ี
กลา่วถึงการเชื่อมโยงผู้มีสว่นได้เสียช่วยให้องค์กรสามารถ ด า เนินการต่าง ๆ เช่น 

1. บริหารจดัการความเสี่ยงและชื่อเสียงได้ดีขึน้  
2. เข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ซบัซ้อน  
3. รวมถึงพฒันาการตลาด และก า หนดโอกาสเชิงกลยทุธ์ใหม่ๆ  
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4. เรียนรู้ผู้ มีส่วนได้เสียเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการด าเนินงาน 
สร้างความเชื่อถือระหว่างองค์กรกบัผู้มีสว่นได้เสีย  

5. ให้ข้อมูลความรู้และจูงใจผู้ มีส่วนได้เสียเพื่อปรับทัศนคติเปลี่ยนการ
ตดัสินใจและการแสดงออกของผู้มีสว่นได้เสียที่มีผลกระทบต่อองค์กรและสงัคม  

6. สร้างความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทัง้ความรู้ก าลงัคนเงิน และ
เทคโนโลยีของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถท าได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงาน
หน่ึง 

ทองทิพภา วิริยะพันธุ์  (วิริยะพันธุ์, 2559) กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับหลงัจากน า
หลกัความรับผิดชอบต่อสงัคมมาใช้ ดงันี ้

1. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร เพราะ หลัก CSR มักค านึงถึงความ
รับผิดชอบที่มีต่อสงัคมเป็นหวัใจส าคัญเหนือผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กบัประชาชนทัว่ไปที่ต่างจบัจ้องมาที่องค์กร 

2. กระชับความสัมพันธ์และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึน้ เพราะ จากผล
ส ารวจสามารถชีว้ดัและการันตีได้เป็นอย่างดีว่าองค์กรที่ด าเนินธุรกิจด้วยหลกั CSR สามารถเพิ่ม
ผลก าไรได้อย่างมหาศาลและมีอตัราการขยายตวัมากกว่าบริษัทธรรมดาอยู่หลายเท่าตวั จึงท าให้
นักลงทุน ทุกคนล้วนแล้วแต่ให้ความสนใจอยากจะเข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจด้วยกันแทบ
ทัง้สิน้ เพราะมีความมัน่คงสงูจากเนื่องจากมีฐานมวลชนที่ให้การสนบัสนุนอยู่เป็นจ านวนมาก 

3. ส ร้างการเรียนรู้และส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ เพราะสามารถสร้าง
ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมได้ จึงจะเห็นได้ว่าในปัจจุบนัมีผลิตภณัฑ์เป็นจ านวนมากที่ถูก
สร้างขึน้มาด้วยเทคโนโลยีอนัทันสมัยซึ่งไม่เป็นภัยกบัธรรมชาติอีกทัง้ยังช่วยประหยดัพลงังานอีก
ด้วย เช่น หลอดไฟ LED โทรทัศน์จอ LED รถยนต์พลังงาน Hybrid และการคิดระบบขนส่งแบบ
รางที่ใช้ไฟฟ้าแทนน า้มนัดีเซลที่มีค่ามลพิษสงู เป็นต้น สอดคล้องกบัค ากลา่วของเกรียงศกัด์ิ เจริญ
วงศ์ศกัด์ิ (เจริญวงศ์ศกัด์ิ, 2551) กล่าวถึง CSR ว่าสามารถสร้างคณุประโยชน์ในหลายด้านให้เกิด
แก่ธุรกิจได้ดงันีคื้อ  

4. การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ งานวิจัยของมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด
พบว่า ความน่าเชื่อถือและความสามารถในการประกอบการของบริษัทมีความเชื่อมโยงกัน โดย
พบว่าการที่บริษัทสามารถจดัการความสมัพนัธ์ และความคาดหวงัของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
เป็นองค์รวมได้จะส่งผลต่อยอดขายมากถึง 4 เท่าและมีการเจริญเติบโตของการจ้างงานถึง 8 เท่า
เมื่อเทียบกับบริษัทที่ตอบสนองความต้องการของผู้ ถือหุ้ นแต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการท า 
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CSR ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ในด้านที่ดีต่อสงัคม จึงเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของบริษัทเมื่อถึงคราววิกฤติ
เกิดกบับริษัท บริษัทที่มีบทบาทแสดงความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสจะได้รับการสนบัสนุน
จากลกูค้ามากกว่าบริษัทที่ไม่ท าอะไรเพื่อสงัคมเลย 

5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุนและช่วยบริษัทในการเข้าถึงแหล่ง
ทุน ยกตวัอย่างตลาดหลกัทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ที่ได้ผลกัดนัให้มีตลาดหุ้นที่ซือ้ขายส าหรับบริษัท
ที่ด าเนินการด้าน CSR โดยเฉพาะ รวมถึงการสร้างมาตรฐานและนวตักรรมในการลงทุนที่โยงกับ
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสงัคม (Socially Responsible Investment ; SRI) ท าให้นกัลงทุนทัว่ไป
ต่ืนตวัและเห็นประโยชน์ของการลงทุนในบริษัทที่รับผิดชอบต่อสงัคม ทัง้ประโยชน์ทางสงัคมที่จะ
เกิดขึน้และประโยชน์ทางการเงิน เมื่อเทียบกับกลุ่ม อ่ืน ตัวอย่างกรณี  Dow Jones Group 
Sustainability Index (DJGSI) ซึ่งเป็นการรวมดชันีการลงทุนของบริษัทที่มีมุ่งเน้นเร่ืองการพัฒนา
อย่างยั่งยืนทัง้ในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พบว่ากลุ่มบริษัทใน DJGSI มีผลประกอบการสูงกว่า
บริษัท อ่ืน ๆ ถึง 36.1% ซึ่งหากมองแค่กลุ่มบริษัทด้านพลังงานที่อยู่ ในกลุ่มดัชนี  DJGSI 
เปรียบเทียบกับกลุ่มพลังงานที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี ้กลุ่มที่อยู่ใน DJGSI มีผลประกอบการสูงกว่า 
45.3% ดังนัน้ SRI จึงมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นที่สนใจในหมู่นักลงทุน ปัจจุบันเม็ดเงิน
ลงทุนที่มีการลงทุนในธุรกิจที่มี CSR ที่เรียกว่า SRI มีมลูค่าเกินกว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และ
มีแนวโน้มที่มากขึน้เร่ือย ๆ 

1. ช่วยสร้างการเรียนรู้และสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ตัวอย่างบริษัทที่สามารถใช้ 
CSR ในการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เช่น ฮิวเลตต์แพคการ์ด ที่เคยให้ความช่วยเหลือด้าน
เทคโนโลยีในชมุชนห่างไกลในอินเดียที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ได้คิดค้นเคร่ืองพรินเตอร์ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อ
แก้ไขปัญหาเร่ืองไฟฟ้า ในที่สดุนวตักรรมนีถ้กูน ามาใช้เป็นสินค้าตวัหนึ่งของบริษัท หรืออีกตวัอย่าง
ของ Toyota ที่เร่ิมผลิตรถ Hybrid ที่ใช้ได้ทัง้เชือ้เพลิงและไฟฟ้า โดยที่การขบัเคลื่อนรถ Hybrid นี ้
ปล่อยมลพิษเพียง 10% เมื่อเทียบกบัรถปกติ และใช้น า้มนัเพียงคร่ึงหนึ่งของปกติ สิ่งประดิษฐ์ใหม่
นีท้ าให้รถเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และกลายเป็นสินค้าตวัใหม่ของบริษัท 

2. ช่วยสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงาน  กล่าวคือ ขณะที่คนมองว่า 
CSR เพิ่มภาระต้นทุนของธุรกิจแต่ในระยะยาว แต่ข้อเท็จจริงกลบัปรากฎว่า การจัดกระบวนการ
ผลิตที่สอดคล้องกบัแนวคิด CSR จะส่งผลช่วยในการลดต้นทนุและเพิ่มประสิทธิภาพ ตวัอย่างเช่น 
บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น มีโครงการลดการใช้ไฟฟ้าโดยการปรับเปลี่ยนอปุกรณ์ของบริษัทเมื่อปี 
2547 ท าการเปลี่ยนหลอดไฟ 30 สาขาเป็นหลอดประหยัดพลังงานใช้บัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ 
และบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ เพียง 8 เดือน มีการเก็บตัวเลขพบว่า
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ประหยดัค่าใช้จ่ายได้ถึง 90 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าการด าเนินงาน CSR ได้ช่วยให้บริษัทลดของเสีย
ในการกระบวนการผลิตได้อย่างมาก 

ตลอดจน ตรีทศ เหล่าศิริหงส์ทอง, พงศ์พฒัน์ ตงัคะประเสริฐวิชานี, สากล บรรเจิด และ
ปเวสน์ แสงวงศ์รัศมี  (เหล่าศิริหงส์ทอง, 2552) กล่าวถึงประโยชน์ของการน า CSR มาใช้ที่
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทัง้ในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและที่ไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงการที่ท าให้องค์การ  
ได้เปรียบเชิงแข่งขนัและน ามาสู่ความส าเร็จของเศรษฐกิจและ  สงัคมในที่สดุ (Weber, 2008) โดย
การท า CSR มีผลดีต่อธุรกิจ โดยรวมทัง้ที่เป็นตวัเงินและที่ไม่เป็นตวัเงินต่อไปนี ้ 

1.  ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน คือ การมุ่งเน้น ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จด้าน การเงินด้วยการลดการใช้วตัถุดิบ ลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต 
ซึ่งจะน าไปสู่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วย ซึ่งการลดต้นทุนนัน้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์
ความยัง่ยืน เพราะประสิทธิผลที่ได้รับจะได้รับจากวตัถุดิบทดแทนระหว่าง การลงมือปฏิบติัตามกล
ยทุธ์ความยัง่ยืน รวมทัง้การประหยดั เวลายงัผลให้องค์การมีรายได้จากยอดขายและสว่นแบ่งการ 
ตลาดเพิ่มมากขึน้ ซึ่งนกัวิจยัมกักลา่วว่า CSR สามารถน า รายได้ที่เพิ่มขึน้นัน้มาเป็นแรงขบัเคลื่อน
ในการพฒันาสินค้า หรือพฒันาตลาดอย่างมีศกัยภาพ  

2. การบริหารความน่าเชื่อถือและสร้างภาพลักษณ์ที่ ดีต่อองค์การ การด าเนินงาน
ทางด้าน CSR จะส่งผลให้องค์การ มีภาพลกัษณ์ที่ดี และมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึน้ โดยการบริหาร 
ความน่าเชื่อถือเป็นปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในธุรกิจ ซึ่ง ในการศึกษาของมหาวิทยาลัย       
ฮาร์วาร์ดได้ระบุว่า ความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ( intangible asset) และ
ความสามารถในการประกอบการของบริษัท (financial performance) มีความเชื่อมโยงที่แข็งแรง
มากอย่างมาก โดย พบว่า ในช่วงเวลาเพียง 10 ปี มูลค่าของสินทรัพย์ที่จับต้อง  ไม่ได้เป็นตัว
ขับเคลื่อนมูลค่าของบริษัท จาก 17 เปอร์เซ็นต์ ในทศวรรษที่ 80 เพิ่มขึน้เป็น 71 เปอร์เซ็นต์ ใน
ทศวรรษ 90 (Weber, 2008) ส าหรับความน่าเชื่อถือของบริษัทถูกก าหนด ด้วยความคาดหวงัของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท (stakeholder) ซึ่งบริษัทที่สามารถจัดการความสัมพันธ์และความ 
คาดหวงัของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นองค์รวมได้นัน้จะ สง่ผลต่อยอดขายมากขึน้ถึง 4 เท่า และ
การเจริญเติบโตของ การจ้างงานมากขึน้ถึง 8 เท่า เมื่อเทียบกับบริษัทที่มุ่งตอบสนอง ความ
ต้องการของผู้ ถือหุ้นแต่เพียงอย่างเดียว  

3.  การจดัการความเสี่ยง ความซบัซ้อนของเศรษฐกิจ สมยัใหม่น าไปสู่ความเสี่ยงใหม่ ๆ 
ที่ยากจะคาดเดา ดงันัน้ การจดัการด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลจึงมี  ความส าคัญ
มากในการป้องกันปัญหาอันอาจเกิดจากความ เสี่ยงที่ควบคุมได้ยาก ในสหรัฐอเมริกาได้ท าการ
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ส ารวจบริษัทใหญ่ ๆ กว่า 300 บริษัท ที่ประกอบการด้านอตุสาหกรรมพบว่า บริษัทที่ได้ลงทุนด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถลดความ  เสี่ยงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่เกิดจากการ
คาดการณ์ ของนักลงทุน ท าให้มูลค่าในตลาดหุ้นของบริษัทนัน้ ๆ เพิ่มขึน้ ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ อีกทัง้
ระบวุ่าบริษัทที่ท า CSR มกัได้ก าไรสงูกว่าบริษัทที่ไม่ได้ท า CSR  

4. การคัดเลือกและสร้างแรงจูงใจในการท างาน และรักษาพนักงานดี ๆ ให้อยู่กบับริษัท 
จากการส ารวจของประเทศ  สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.2540 พบว่า 42 เปอร์เซ็นต์ของผู้ ตอบ 
แบบสอบถามจะพิจารณาประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อ สงัคมของบริษัทในการเลือกสมัครเข้า
ท างาน และพนกังานใน บริษัทก็ให้ความสนใจด้านการรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท และใช้เป็น
ปัจจยัในการตดัสินใจที่จะท าหรือเปลี่ยนไปท ากบั บริษัทอ่ืนที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมมากกว่า 
อีกนยัหนึ่งก็ คือ CSR สามารถมีผลกระทบโดยตรงต่อพนกังานที่จะ ต้องการท างานในสิ่งแวดล้อม
ที่ดีกว่า รวมทัง้ยังมีผลต่อการ ดึงศักยภาพของพนักงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
ตวัอย่างที่เห็นได้ชดัตวัอย่างหนึ่งเกิดขึน้กบับริษัทค้าน า้มนั รายใหญ่แห่งหนึ่งของโลกที่เสียชื่อเสียง
จากการจดัการด้าน สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี หลงัจากเกิดวิกฤตปรากฏว่าหลงัจากนัน้ บริษัทไม่สามารถ
ดึงดูดให้ผู้ จบการศึกษาใหม่ ๆ ที่มีความ  สามารถเข้ามาท างานกับบริษัทได้ เนื่องจากความ
ผิดพลาด ในการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทเอง 

5. ความสมัพนัธ์ของนกัลงทุนและการเข้าถึงเงินทุน ผู้ลงทุนจะเพิ่มความสนใจกบับริษัท
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมมากว่าบริษัทที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งแต่เดิม  นักลงทุนจะ
ถูกมองว่าไม่มีศีลธรรม ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมและ สงัคม แต่จากการวิจัยพบว่าไม่จริงเสียทัง้หมด 
จากงานเขียน  “Built to Last” ของ James C. Collins. และ Jerry J. Porras. ระบุว่า สิ่งที่ เป็น
ปัจจัยหลักในการแยกความแตกต่างระหว่าง  กลุ่มบริษัทที่ประสบความส าเร็จสูง และต่อเนื่อง
ยาวนานกบั บริษัทที่ประสบความส าเร็จบ้างเป็นครัง้คราวในช่วงระยะ เวลา 50 ปี คือ การที่บริษัท
เหล่านีม้ีเป้าหมายที่ไกลกว่าการมุ่ง แสวงหาก าไรอย่างเป็นรูปธรรม หรือมีนโยบายที่ชัดเจนด้าน 
การแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งสามารถน ามาเปรียบเทียบในเชิงมูลค่าได้ คือ เงินมูลค่า 1 
ดอลลา่ร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2469 ในบริษัทที่ท ากิจกรรมเพื่อสงัคม น ามาสูผ่ลตอบแทน มหาศาลถึง 
6,356 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ในปี  พ.ศ.2533 ในขณะที่  บริษัทที่มุ่ งเน้นก าไรเป็นหลักจะมีสถิ ติ
ความส าเร็จแบบขึน้ ๆ ลง ๆ และไม่ประสพผลส าเร็จในเชิงรายได้สงูเท่ากบับริษัท กลุ่มแรก คือ 1 
ดอลล่าร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ.2469 น ามาสู่ผลตอบแทน 955 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ.2533 
นอกจากนี ้การที่ตลาดหลกัทรัพย์เข้ามาสร้างมาตรฐาน หรือนวตักรรม  ทางการเงิน เช่น Socially 
Responsible Investment: SRI ท าให้นักลงทุนทั่วไปต่ืนตัวและเห็นประโยชน์ของการลงทุนที่ 
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รับผิดชอบต่อสงัคม ทัง้ประโยชน์ทางสังคมที่จะเกิดขึน้ และ  ประโยชน์ทางการเงิน เมื่อเทียบกับ
กลุม่อื่น ๆ  

6. การเรียนรู้และนวตักรรม บริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมจะท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกล้าที่จะเข้ามาสร้าง นวัตกรรมใหม่ ๆ โดยสามารถใช้เป้าหมายที่วางไว้ส่งเสริม  ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมไปในแนวยั่งยืนได้ เช่น  กลุ่มบริษัทด้านเคมีร่วมมือกับกลุ่มบริษัทด้าน
เกษตรอุตสาหกรรม ในการพัฒนาไฟเบอร์ที่เกิดจากการใช้พลงังานที่น ามา  Renewable หรือท า
ใหม่/ใช้ใหม่ได้ น าไปสู่การพัฒนาโพลี- เมอร์ใหม่ ๆ ที่เกิดจากอุตสาหกรรมเกษตร ไปจนถึงการ
ผลิต เส้นใย และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ซึ่งผลิตภณัฑ์ดงักล่าวสามารถ ลดการใช้พลงังานฟอสซิล และ
ลดการปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อมได้ถึง 20-50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับวิธี การ
ผลิตแบบเดิม ๆ นอกจากนัน้ยังสามารถลดต้นทุนการผลิต  สินค้าประเภทดังกล่าวให้ต ่าลงมาก 
ในขณะที่คณุภาพสินค้า เพิ่มขึน้ น าไปสูค่วามสามารถในการแข่งขนัและผลก าไรที่ เพิ่มขึน้ด้วย  

7. ความสามารถทางการแข่งขันและจุดยืนในตลาด ในประเทศอังกฤษ 92 เปอร์เซ็นต์
ของผู้บริโภค เชื่อว่าบริษัทควรมีมาตรฐานแรงงานส าหรับ Supplier ด้วย และ 14 เปอร์เซ็นต์ เชื่อ
ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทน าไปสู่ การตัดสินใจซือ้สินค้า ซึ่งแนวคิดเช่นนีก้ าลังแผ่
ขยายไปทั่วโลก โดย Knox และ Maklan (Knox& Maklan, 2004) ได้ยืนยันถึงประเด็นนีจ้าก การ
ส ารวจด้านทัศนคติของผู้ บริโภคต่อการรับผิดชอบต่อสังคม  ใน 26 ประเทศทั่วโลก โดยระบุว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่พัฒนา ความคาดหวังและความประทับใจต่อบริษัทต่าง ๆ โดยมาจาก  ปัจจัย
ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทมากกว่าการ สร้างตราสินค้า หรือความส าเร็จทางการเงิน
ของบริษัทนัน้ ๆ  

8. การยอมรับของสงัคมต่อการด าเนินงานของบริษัท ความคาดหวงัหรือทศันคติของผู้มี
สว่นได้ส่วนเสียต่อการ แสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทมีผลอย่างมากต่อ การยอมรับให้
บริษัทด าเนินธุรกิจในสงัคมได้ ในขณะที่บริษัท ที่ด าเนินกิจการโดยไม่ใส่ใจสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
มักจะพบ ปัญหา ความขัดแย้งอยู่เสมอ ๆ จากประชาชน และกลุ่มต่อต้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม 
พบว่า เมื่อบริษัทยอมรับฟังเสียง จากประชาชนอันน าไปสู่การเจรจาและปรับปรุงนโยบายของ 
บริษัท บริษัทนัน้ ๆ จะได้รับโอกาสจากประชาชนเสมอ ในขณะเดียวกนักับบริษัทที่ด าเนินกิจการ
โดยใส่ใจสังคมและ สิ่งแวดล้อมเสมอมา แต่ต้องประสบภาวะวิกฤตร้ายแรง บริษัท  ยังคงได้รับ
โอกาสแก้ตวัจากประชาชนเช่นกนั 

จากการศึกษาประโยชน์ที่องค์กรได้รับหลงัจากเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคมพบว่าได้สง่ผลดีดงันี ้
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1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การ มีความน่าเชื่อถือ ส่งเสริมให้เกิดความไว้วางใจ
จากสาธารณะเพิ่มมากขึน้โดยผู้ประกอบการที่แสดงความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสจะ
ได้รับการสนบัสนนุจากลกูค้ามากกว่าบริษัทที่ไม่ท าอะไรเพื่อสงัคมเลย 

2. เพิ่มโอกาสได้รับแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึน้ เพราะท าให้นักลงทุนให้ความสนใจ
อยากจะเข้ามาร่วมเป็นหุ้นสว่นทางธุรกิจด้วย เพราะมีความมัน่คงสงูจากเนื่องจากมีฐานมวลชนที่
ให้การสนบัสนนุอยู่เป็นจ านวนมาก 

3. สร้างการเรียนรู้และส่งเสริมนวตักรรมใหม่ๆ เพราะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อมได้  

4. พนกังาน เกิดความภาคภูมิใจในการท างานร่วมกบัองค์กร ได้รับความสขุจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ นอกเหนือจากผลตอบแทนในรูปตัวเงิน ท าให้องค์กรสามารถที่จะรักษา
พนกังานที่มีความสามารถไว้ และในขณะเดียวกนั ก็สามารถที่จะชกัชวนบุคลากรที่มีคณุภาพและ
เป็นที่ต้องการ ให้เข้ามาท างานกบัองค์กรได้ 

1.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ  
ศรัณญา อรุณภู่ (อรุณภู่, 2557) ได้ศึกษาสมรรถนะที่พงึประสงค์ของผู้ประกอบการที่

ประสบความส าเร็จในธุรกิจการบริหารของบริษัทเค้าเตอร์เซอร์วิส จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจการบริการของบริษัท
เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จ ากัด ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วย 
(1.1) มีความมุ่งมัน่ในการท างาน (1.2) มีความเป็นมืออาชีพ (1.3) มีความกระตือรือร้น (1.4) มีจิต
วิญญาณของผู้ ให้บริการ และ (1.5) มีความขยัน ในการท างาน   2) ด้านคุณลักษณะเฉพาะ 
ประกอบด้วย (2.1) มีความรอบคอบระมัดระวัง และ (2.2) มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า 3) ด้านอตัมโนทศัน์ ประกอบด้วย (3.1) มีความซื่อสตัย์สจุริต (3.2) มีคณุธรรม และจริยธรรม 
และ (3.3) มีวินยัในตนเอง 4) ด้านความรู้ ประกอบด้วย (4.1) มาตรฐานกระบวนการรับช าระเงิน               
(4.2) กระบวนการการขายและการให้บริการลกูค้าที่ถูกต้อง (4.3) ช่องทางการติดต่อกบัหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง (4.4) ความรู้ในเร่ืองการรับช าระจากเอกสารประเภทต่าง ๆ และ (4.5) การสร้าง
โอกาสในการแข่งขันเพื่อเพิ่มยอดขาย และ 5) ด้านทกัษะ ประกอบด้วย (5.1) การตัดสินใจ (5.2) 
เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน (5.3) การจดัการลกูค้าและการส่งเสริมการขาย (5.4) การ
หาแนวทางในการปอ้งกนัปัญหาที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต และ  (5.5) การท างานเป็นทีม 

ศิริวัฒน์ ตัง้ทรงเจริญ  (ตัง้ทรงเจริญ, 2558) ศึกษาเร่ือง คุณลักษณะของการเป็น
ผู้ ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร มี
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วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงคุณลกัษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
ที่ส่งผลต่อการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ รวมถึงความสมัพันธ์ระหว่างภูมิหลงัของ
นกัศึกษากบัคณุลกัษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้นกัศึกษาเตรียมตวัพฒันาทกัษะ
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการประกอบธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ โดยคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ ประกอบการ 5 ลักษณะ คือ การมี อิสระในการบริหารงาน (Autonomy) การมีนวัตกรรม 
(Innovativeness) ความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) การท างานเชิงรุก (Proactiveness) และความ
กล้าที่จะแข่งขนั (Competitive Aggressiveness) จากผลการวิจยัพบว่า คณุลกัษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาระดบัปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจใน
เขตกรุงเทพมหานคร ไม่ได้มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัระหว่างนกัศึกษาเพศชายและเพศ
หญิง มหาวิทยาลยัที่ศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และรายได้ต่อเดือน ในขณะที่อาชีพของ
นักศึกษา ประสบการณ์ในการท าธุรกิจของบิดามารดา และประสบการณ์ในการท าธุรกิจของ
นักศึกษา ที่แตกต่างกันส่งผลต่อคุณลักษณะของการเป็นผู้ ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ที่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั 

ศภุชยั  เหมือนโพธ์ิ (เหมือนโพธ์ิ, 2559) ได้การพฒันาศกัยภาพผู้ประกอบการชุมชน 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศกัยภาพและปัจจยัที่
สง่ผลต่อความส าเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจ ผลการวิจยัพบว่าศกัยภาพและปัจจยัที่สง่ผล
ต่อความส าเร็จ คือการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม มีกฎระเบียบ แบ่งบทบาท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน อีกทัง้มีผู้น าที่มีความรู้ ความสามารถได้รับการยอมรับจากคนใน
ชมุชน สง่ผลให้กลุม่ วิสาหกิจชมุชนประสบความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุม่  

พนิดา วัชระรังสี (วัชระรังสี, 2560) ได้ศึกษาสมรรถนะและคุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการของผู้ เรียนในหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัในเครือข่ายเบญจมิตร 
โดยการวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ของสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ 
และคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของผู้ เรียนที่ศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เครือข่ายเบญจมิตร ประชากร คือ ผู้ เรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เครือข่ายเบญจมิตรทัง้ 5 แห่งในปีการศึกษา 2558 โดยเก็บข้อมลูได้จ านวน 215 คน จากการวิจัย
พบว่าสมรรถนะการเป็นผู้ ประกอบการของผู้ เรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัเครือข่ายเบญจมิตร เมื่อเข้ารับการศึกษาตามหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ใน
มหาวิทยาลยัเครือข่ายเบญจมิตรแล้วผู้ เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการรวม ทุกด้านอยู่
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ในระดบัที่ดีมาก ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทกัษะ ด้านอตัมโนทศัน์ ด้านแรงจูงใจ และด้าน
อปุนิสยั และความสมัพันธ์ของสมรรถนะและคณุลกัษณะในการเป็นผู้ประกอบการของ ผู้ เรียนใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเครือข่ายเบญจมิตรมีค่าความสัมพันธ์กันใน
ทางบวกกบัคณุลกัษณะของการเป็นผู้ประกอบการ สว่นคณุลกัษณะของการเป็นผู้ประกอบการจะ
ประกอบด้วย การมีเป้าหมาย มีความมุ่งมั่น มีความอ่อนน้อม มีภาวะผู้น า กล้าตดัสินใจ มีเทคนิค
การท างาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความต้องการประกอบการ และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ โดยผู้ เรียนที่เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแล้วผู้ เรียนมี
คณุลกัษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในระดบัที่ดีมากในทกุข้อ  

Campos, de la Parra and Parellada (Montiel-Campos & Sole, 2012) ไ ด้
ท าการศึกษาเก่ียวกับ ความสมัพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการกับกระบวน
ทัศน์ในการบริหารและความสามารถของ  14 ธุรกิจเกิดใหม่ จากผลการศึกษาพบว่า การมี
นวตักรรม ความกล้าเสี่ยง และการท างานเชิงรุกมีความสมัพนัธ์กบักระบวนทัศน์ในการบริหารอยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ  

จากงานวิจัยที่ เก่ียวข้องข้างต้นเป็นการวิจัยเก่ียวกับการส่งเสริมสมรรถนะและ
คุณลักษณะของผู้ ประกอบการพบว่าสมรรถนะของผู้ ประกอบการที่ประสบความส าเร็จแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านอัตมโนทัศน์   ตลอดจนคุณลกัษณะของ
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จคือ เป็นผู้ที่มีความกล้าที่จะแข่งขัน กล้าเสี่ยง  มุ่งมั่นในการ
ท างาน มีความสามารถด้านการบริหารงาน มีนวตักรรม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  

จากการศึกษาความหมายของผู้ ประกอบการ คุณลักษณะของผู้ ประกอบการ 
ตลอดจนงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัผู้ประกอบการพบว่าผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ เป็นผู้ที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่อยู่ภายในตัว 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และด้านคุณลักษณะ ซึ่ง
คล้องกับแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ สมรรถนะผู้ประกอบการจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ควรจะส่งเสริมให้
เกิดกับผู้ เรียน เพราะคุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
บคุคล โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจ  

2. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 
2.1 ความหมายเกี่ยวกับสมรรถนะ 

คณุลกัษณะพืน้ฐานที่มีอยู่ในตวับุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ อปุนิสยั อตัมโนทัศน์ ความรู้ 
และทกัษะ โดยคณุลกัษณะเหล่านีจ้ะเป็นตวัผลกัดนัให้บุคคลสามารถปฏิบติังานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบหรือสถานการณ์  ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้เป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะ โดย
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สมรรถนะเป็นคุณลักษณะที่อยู่ภายในบุคคลที่น าไปสู่สาเหตุท าให้ผลงานมีประสิทธิภาพ ได้มี
นกัการศึกษาคือ สมหวงั วิทยาปัญญานนท์ (วิทยาญานนท์, 2546) และ จิรประภา  อตัรบวร (อคัร
บวร, 2549) ได้กล่าวถึงความหมายของสมรรถนะไว้อย่างสอดคล้องกันว่า สมรรถนะ หมายถึง 
คุณสมบัติที่ประกอบด้วยความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม ที่จะท างานหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะให้บรรลุ
ผลสมัฤทธ์ิได้เป็นอย่างดี แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

1.ความรู้ คือ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงานที่จะท า ซึ่งครอบคลุมทุกอย่างที่มีผลต่อ 
ความส าเร็จของงานได้เป็นอย่างด ี

2. ทักษะ คือ ความช านาญในการท างานได้อย่างคล่องแคล่ว มีเทคนิคเฉพาะ 
ทกุอิริยาบถในทกุกระบวนงานสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. พฤติกรรม คือ ลกัษณะภายในของบคุคลนัน้ 
โดยสมรรถนะในต าแหน่งหนึ่งๆ จะประกอบไปด้วย 3 ประเภท ได้แก่ 

1) สมรรถนะหลัก  (Core Competency) คือ พฤติกรรมที่ ดีที่ทุกคนใน
องค์การต้องมี เพื่อแสดงถึงวฒันธรรมและหลกันิยมขององค์การ 

2) ส ม ร รถ น ะ บ ริห า ร  (Professional Competency) คื อ  คุ ณ ส ม บั ติ
ความสามารถด้านการบริหารที่บุคลากรในองค์การทุกคนจ าเป็นต้องมีในการท างาน เพื่อให้งาน
ส าเร็จ และสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ วิสยัทศัน์ ขององค์การ 

3) สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical Competency) คือ ทักษะด้านวิชาชีพที่
จ าเป็นในการน าไปปฏิบติังานให้บรรลผุลส าเร็จ โดยจะแตกต่างกนัตามลกัษณะงาน โดยสามารถ
จ าแนกได้ 2 ส่วนย่อย ได้แก่ สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก (Core technical Competency) และ
สมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะ (Specific technical Competency) 

นอกจากนี ้ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงานข้าราชการพลเรือน, 
2548), เสน่ห์ จุ้ ยโต (จุ้ ยโต , 2551), อานนท์ ศักด์ิวรวิชญ์  (ศักด์ิวรวิชญ์ , 2547), วัฒนา พัฒ
นพงศ์ (พัฒนพงศ์, 2547) ได้กล่าวถึงความหมายของสมรรถนะไปในทางเดียวกันว่า สมรรถนะ
หมายถึง คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมที่จ าเป็นของบุคลากรในการท างาน เก่ียวข้องกบัผลส าเร็จของ
งาน และเก่ียวข้องกับความรู้ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ อันได้แก่ 
ค่านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพและอ่ืน ๆ ซึ่งจ าเป็นและสอดคล้องกับ
ความเหมาะสมกับองค์การ สิ่งที่ควรจะต้องเน้น คือ สมรรถนะไม่ใช่ ความรู้ทกัษะ ความสามารถ 
และคณุลกัษณะอื่น ๆ ของบุคคล แต่เป็น กลุม่พฤติกรรมในการท างาน ซึง่เกิดมาจากการที่บคุคลมี
ความรู้ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการท างานให้ประสบ
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ความส าเร็จ หรือมีผลงานโดดเด่น ดังนัน้ ในการน าสมรรถนะมาใช้นอกจาก จะยังประเมินเร่ือง
ความรู้ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ แล้วยังต้องค านึงถึงกลุ่มพฤติกรรมในการ
ท างานเพิ่ ม เติมขึ น้ อีก ด้วย   โดย ระดับของความสามารถในการป รับและใช้กระบวน
ทัศน์ (Paradigm) ทัศนคติ พฤติกรรม ความรู้ และทักษะ เพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบติัหน้าที่ของบุคลากรในองค์การ บุคลากรทุกคน
ควรมีความสามารถพืน้ฐานในหน้าที่ที่เหมือนกนัครบถ้วนและเท่าเทียมกนั และควรพฒันาตนเอง
ให้มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันออกไปนอกเหนือจากความสามารถของงานในหน้าที่ ทัง้นี ้
ขึ น้ อยู่ กับ ศักยภ าพ  ระดับความสามารถทางอารม ณ์  (Emotional quotient : EQ) และ
ความสามารถทางสติปัญญา (Intelligence quotient: IQ) ซึ่งสอดคล้องกับสเปนเซอร์ และ สเปน
เซอร์ (Spencer & Spencer, 1993)ที่ กล่าวว่า  “สมรรถนะหมายถึ งคุณ ลักษณะพื น้ฐาน 
(Underlying Characteristic) ที่มีอยู่ภายในตวับุคคล ได้แก่แรงจูงใจ (Motive) อปุนิสยั (Trait) อตั
มโนทัศน์ (Self-concept) ความรู้ (Knowledge) และ ทักษะ (Skill) ซึ่งคุณลกัษณะเหล่านีจ้ะเป็น
ตัวผลักดันหรือมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship) ให้บุคคลสามารถปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ /หรือสูงกว่าเกณฑ์
บุคคลที่สามารถวัดและสงัเกตเห็นได้ และในความหมายของสมรรถนะ (Competency) สามารถ
เรียกว่า ความสามารถ ศกัยภาพ และสมรรถนะ ที่มาของสมรรถนะ (Competency) ของคนเกิดได้
จาก 3 ทางคือ  

1. เป็นพรสวรรค์ที่ติดตวัมาตัง้แต่เกิด  
2. เกิดจากประสบการณ์การท างาน  
3. เกิดจากการศึกษาฝึกอบรม ประเภทของสมรรถนะ (Competency) แบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภทคือ  
1. สมรรถนะหลกั (Core Competency) 
2. สมรรถนะด้านงาน (Job Competency)  
3. สมรรถนะสว่นบคุคล (Personal Competency) 

สมรรถนะหลัก หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึง ความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวม ที่จะช่วยสนับสนุนให้ องค์การบรรลุ
เปา้หมายตามวิสยัทศัน์ได้  
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สมรรถนะด้านงาน หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้ เห็นถึง ความรู้ 
ทกัษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และ อุปนิสยั ที่จะช่วยส่งเสริมให้คน ๆ นัน้สามารถสร้าง ผลงานในการ
ปฏิบติังานต าแหน่งนัน้ ๆ ได้สงูกว่ามาตรฐาน  

สมรรถนะส่วนบุคคล หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่ สะท้อนให้เห็นถึง ความรู้ 
ทกัษะ ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสยั ที่ท าให้บุคคลนัน้มีความสามารถในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้
โดดเด่นกว่าคนทั่วไป เช่น พวกที่สามารถอาศัยอยู่กับแมลงป่องหรือ อสรพิษได้ เป็นต้น ซึ่งเรา
มกัจะ เรียกว่าความสามารถพิเศษส่วนบุคคลตลอดจน ณรงค์วิทย์ แสนทอง (แสนทอง, 2547) ได้
ให้ความหมายของสมรรถนะ (Competency) โดยแบ่งเป็น 2 กลุม่ดงันี ้ 

กลุ่ มที่  1 หมายถึ ง  บุ คลิ กลักษณ ะของคนที่ สะ ท้อนให้ เห็ นถึ งความ รู้ 
(Knowledge) ทกัษะ (Skills) ทัศนคติ (Attitude) ความเชื่อ (Belief) และอุปนิสัย (Trait)  

กลุ่ ม ที่  2 หมายถึ ง  กลุ่ ม ของความ รู้  (Knowledge) ทั กษ ะ  (Skills) และ
คณุลกัษณะของบุคคล (Attributes) หรือเรียกกนัว่า KSAs ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากพฤติกรรมในการ
ท างานที่แสดงออกมาของแต่ละ จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าสมรรถนะ หมายถึง
คุณลักษณะที่อยู่ภายในบุคคลที่นำไปสู่สาเหตุทำให้ผลงานมีประสิทธิภาพคุณลักษณะของบุคคลที่
ประกอบด้วยความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม ที่จะทำงานหนึ่ง ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเป็น
คุณลักษณะที่อยู่ภายใน บุคคลที่นำไปสู่สาเหตุทำให้ผลงานมีประสิทธิภาพ ซึ่ งที่มาของสมรรถนะมา
จาก 3 ทางได้แก่ พรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด  เกิดจากประสบการณ์การทำงาน หรือ เกิดจาก
การศึกษาฝึกอบรม ซึ่งการใช้ขีดความสามารถ ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้การทำงาน
ขององค์การประสบความสำเร็จ 

2.2 องค์ประกอบของสมรรถนะ  
นกัการศกึษาได้กลา่วถึงองค์ประกอบของสมรรถนะไว้อย่างสอดคล้องกนัดงันี ้  
แมคเคนแลนด์ (McClelland, 1961) กลา่วถึง องค์ประกอบของสมรรถนะ 5 สว่น คือ  

1. ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเร่ืองที่ ต้องรู้ เป็นความรู้ที่ เป็น 
สาระส าคญั เช่น ความรู้ด้านเคร่ืองยนต์  

2. ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่ต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทาง 
คอมพิวเตอร์ ทกัษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทกัษะที่เกิดได้นัน้มาจากพืน้ฐานทางความรู้
และ สามารถปฏิบติัได้อย่างคลอ่งแคลว่ว่องไว  

3. บทบาททางสงัคม (Social Role) หมายถึง สิ่งที่บุคคลต้องการสื่อให้บุคคลอ่ืน
ใน สงัคมเห็นว่าตวัเขามีบทบาทอย่างไรต่อสงัคม เช่น ชอบช่วยเหลือผู้ อ่ืน  
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4. ภาพพจน์หรือมโนทัศน์เก่ียวกับตัวเอง (Self-image) หมายถึง ภาพพจน์หรือ 
มโนทศัน์    ที่บคุคลมองตวัเองว่าเป็นอย่างไร เช่น เป็นผู้น า เป็นผู้ เชี่ยวชาญ เป็นศิลปิน เป็นต้น  

5. แรงจูงใจ/ เจตนคติ (Motive/ Attitude) เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน ซึ่งท า
ให้ บคุคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสูเ่ปา้หมาย หรือมุ่งสูค่วามส าเร็จ เป็นต้น 

สเปนเซอร์ และสเปนเซอร์ (Spencer & Spencer, 1993) ได้ศึกษาพบว่า สมรรถนะหรือ
ขีดความสามารถเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล (Underlying Characteristic) ที่มีความสมัพันธ์
เชิงเหตผุล (Causal Relationship) จากความมีประสิทธิผลของเกณฑ์ที่ใช้ (Criterion-Reference) 
หรือการปฏิบัติงานที่ได้ผลสูงสุด (Superior Performance) ซึ่งสามารถอธิบายลักษณะของ
สมรรถนะหรือขีดความสามารถได้ดงันี ้ 

ลกัษณะเฉพาะของบุคคล เป็นคณุลกัษณะของบุคคลที่เป็นบุคลิกภาพที่มีอยู่ ในส่วน
ลึกของแต่ละบุคคล และสามารถท านายพฤติกรรมใน สถานการณ์และหน้าที่งานที่หลากหลาย 
คณุลกัษณะของสมรรถนะหรือขีดความสามารถประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่  

1. ด้ านแรงจู งใจ  (Motive) คื อ  แรงขับ  ทิ ศทาง และการเลือก  เป็นสิ่ งที่
ผู้ปฏิบัติงาน ต้องการหรือตรงกันในการกระท าซึ่งจะเป็นแรงขับหรือเลือกพฤติกรรมที่แสดงออก
หรือเปา้หมาย และท าให้ถอยห่างจากสิ่งอื่น ๆ  

2. ด้านลกัษณะส่วนตวั (Traits) เป็นลกัษณะนิสยัทัว่ไปที่จะตอบสนองต่อข้อมูล
หรือ สถานการณ์ที่ เผชิญ โดยสามารถพิจารณา ได้จากความสามารถในการเรียนรู้ ความ
กระตือรือร้น และการร่วมมือ  

3. ด้านอัตมโนทัศน์ (Self-concept) ความคิดของตน เป็นทัศนคติ คุณค่า และ
ความคิดฝันของบคุคล ซึง่ สิ่งเหล่านีจ้ะท าให้เกิดปฏิกิริยาต่อแรงจูงใจและท านายถึงพฤติกรรมของ
บคุคลในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้  

4. ด้านความรู้ (Knowledge) เป็นข้อมูลซึ่งมีขอบเขตเนือ้หาเฉพาะด้านของ
บคุคล 

5. ด้านทักษะ (Skill) เป็นขีดความสามารถในการปฏิบัติงานทัง้ทางร่างกาย 
ความคิด และจิตใจของบุคคลในระดบัที่สามารถคิดวิเคราะห์ ใช้ความคิดก าหนดเหตแุละผล หรือ 
การวางแผนในการจดัการ และในขณะเดียวกนัก็ตระหนกัในความซบัซ้อนของข้อมลูได้ 

นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์. (นวกิจไพฑูรย์, 2562) กล่าวถึงองค์ประกอบของสมรรถนะตาม
แนวคิดของแมคเคิลแลนด์ ว่าองค์ประกอบของสมรรถนะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ 
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1.  ความรู้ (knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเร่ืองที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่ เป็น
สาระส าคญั เช่น ความรู้เร่ืองก่อสร้าง เร่ืองการวิจยั รู้เร่ืองโหราศาสตร์   เป็นต้น 

2.  ทักษะ (skill) คือ สิ่งที่ต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ ทักษะการท าอาหาร ทักษะการพูด   เป็นต้น ทักษะที่เกิดได้นัน้มาจากพืน้ฐานทาง
ความรู้ และสามารถปฏิบติัได้อย่างแคลว่คล่องว่องไว 

3.   ลักษณะ (self – image) คือ เจตคติ ค่านิยม  และความคิดเห็นเก่ียวกับ
ภาพลกัษณ์ของตน หรือสิ่งที่บคุคลเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น ความมัน่ใจในตนเอง เป็นต้น 

4. บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล ( traits) เป็นสิ่งที่อ ธิบายถึงบุคคล
นัน้ เช่น คนที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ หรือมีลักษณะเป็นผู้นำ เป็นต้น 

5. แรงจูงใจ / เจตคติ (motives / attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขับภายใน ซึ่ง
ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสูงความส าเร็จ เป็นต้นจากการศึกษา
องค์ประกอบของสมรรถนะสามารถสรุปองค์ประกอบของสมรรถนะดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 3 ตารางแสดงองค์ประกอบของสมรรถนะ  

นกัการศกึษา/สมรรถนะ ความรู้ ทกัษะ ความคิดเห็น
เก่ียวกบัตนเอง 

อตัมโนทศัน์ แรงจงูใจ ลกัษณะ
สว่นตวั 

แมคเคนแลนด์ (David 
McClelland. 1973) 

√ √  √ √  

สเปนเซอร์ และสเปน
เซอร์ (Spencer & 
Spencer. 1993) 

√ √  √ √ √ 

นิลรัตน์ นวกิจไพฑรูย์. 
(2562. ออนไลน์) 

√ √ √  √ √ 

 
จากที่กลา่วมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าสมรรถนะประกอบไปด้วยองค์ประกอบดงันี ้

ด้านความรู้ (Knowledge)  คือ รู้ในเร่ืองงานที่จะท า รู้สาระส าคัญที่มีผลต่อ 
ความส าเร็จของงานได้เป็นอย่างดี 

ด้านทักษะ (Skill) คือ ความสามารถในปฏิบัติงาน ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ด้านอัตมโนทัศน์ (Self-concept) คือ ความคิดของตน เป็นเจตคติ  คุณค่า และ
ความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ของตน โดยสิ่งเหล่านีจ้ะท านายถึงพฤติกรรมของบุคคลใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ ได้ 

ด้านแรงจูงใจ คือ แรงขับภายในซึ่งท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่ งไปสู่
เปา้หมาย หรือมุ่งสูค่วามส าเร็จ 

2.3 สมรรถนะผู้ประกอบการ 
จะเห็นได้ว่าสมรรถนะเป็นคุณลักษณะที่อยู่ภายในตัวบุคคลที่น าไปสู่สาเหตุท าให้

ประสบผลส าเร็จโดยมีนกัการศกึษาได้กลา่วถึงสมรรถนะผู้ประกอบการดงัต่อไปนี ้
ศรัณญา อรุณภู่ (อรุณภู่, 2557) กล่าวถึงผู้ ประกอบการ จะต้องมีสมรรถนะที่

จ าเป็นทัง้ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านแรงจูงใจ (Motive) ด้านคุณลกัษณะเฉพาะ (Traits) ด้านอัต
มโนทศัน์ (Self-concept) ด้านความรู้ (Knowledge) และ ด้านทกัษะ (Skill) จึงจะมีความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ แนวคิดของ Spencer & Spencer 
(Spencer & Spencer, 1993) ที่แบ่ง สมรรถนะออกเป็น 5 ด้าน สามารถสรุปดงันี ้ 

1. ด้านแรงจงูใจ (Motive) ประกอบไปด้วย 
1.1 มีความมุ่งมัน่ในการท างาน  
1.2 มีความเป็นมืออาชีพ  
1.3 มีความกระตือรือร้น  
1.4 มีจิตวิญญาณของผู้ให้บริการ  
1.5 มีความขยนัในการท างานมีความมุ่งมัน่ ในการท างาน  

2. ด้านคณุลกัษณะเฉพาะ (Traits) ประกอบไปด้วย 
2.1 มีความรอบคอบ ระมดัระวงั  
2.2 มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

3. ด้านอตัมโนทศัน์ (Self-concept) ประกอบไปปด้วย 
3.1 มีความซื่อสตัย์สจุริต  
3.2 มีคณุธรรมและ จริยธรรม 
3.3 มีวินยัในตนเอง 

4. ด้านความรู้ (Knowledge) ประกอบไปด้วย 
4.1 มาตรฐานกระบวนการรับช าระเงิน  
4.2 กระบวนการขาย และการให้บริการลกูค้าที่ถกูต้อง  
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4.3 ช่องทางการติดต่อกบั หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
4.4 ความรู้ในเร่ืองการรับช าระ จากเอกสารประเภทต่าง ๆ 
4.5 การสร้างโอกาสในการ แข่งขนัเพื่อเพิ่มยอดขาย  

5. ด้านทกัษะ (Skill) ประกอบไปด้วย 
5.1 การตดัสินใจ  
5.2 เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน  
5.3 การจดัการลกูค้าและการสง่เสริมการขาย  
5.4 การหาแนวทาง ในการปอ้งกนัปัญหาที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 
5.5 การท างานเป็นทีม 

พนิดา วัชระรังสี  (วัชระรังสี , 2560) ได้วิจัยเก่ียวกับสมรรถนะของการเป็น
ผู้ประกอบการของผู้ เรียนพบว่า สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการประกอบไปด้วย  

1. ทกัษะ (skill) 
2. ความรู้ (Knowledge) 
3. ภาพลกัษณ์ภายในตนเอง (Self-Concept)  
4. อปุนิสยั (Habits) 
5. แรงจงูใจ (Motive) 

คณะกรรมาธิการยุ โรป  (Commission, 2016) ได้กล่าวถึงสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการ สรุปดงัตารางต่อไปนี ้

ที่มา : European Commission (2016), EntreComp: The Entrepreneurship 
Competence Framework, Publicztion Office of the European Union. 

ด้านความคิด ด้านความรู้ ด้านการปฏิบติั 
การจ า 
ความคิดสร้างสรรค์ 
การวาด 
ความคิด 
การคิดอย่างมีจริยธรรมและ
ยัง่ยืน 

การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง 
แรงจงูใจและความเพียร 
การหาข้อมลู 
ความรู้ทางการเงินและ
เศรษฐกิจ 

การริเร่ิม 
การวางแผนและการจดัการ 
การรับมือกบัความไม่แน่นอน 
ความคลมุเครือและความเสี่ยง 
การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 



  60 

มูฮัมหมัด คาปีร์ (Kabir, 2017) กล่าวถึงสมรรถนะของผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส าเร็จไว้ดงันี ้

1. ความสามารถด้านกลยุทธ์ (Strategic Competency) ความสามารถ
เชิงกลยุทธ์เป็นความสามารถของผู้ ประกอบการ เพื่อติดตามการด าเนินการในการน าไปสู่
เปา้หมาย  

2. ความสามารถด้านโอกาส (Opportunity Competency) ความสามารถ
ด้านโอกาสประกอบด้วยกิจกรรมผู้ประกอบการในการแสวงหาโอกาสใหม่และการพฒันาโอกาส  

3. ความสามารถในการจัดการ (Organizing Competency) ความสามารถ
ในการจดัระเบียบ วางแผนเพื่อบรรลเุปา้หมาย 

แอดเนอร์ มุกตาร์ (Mokhtar, 2017) กล่าวถึงสมรรถนะของผู้ ประกอบการใน
โมเดล US Doleta  ว่าประกอบไปด้วย 

1.สมรรถนะสว่นบคุคล   
ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญในการประสบความส าเร็จ

ทางธุรกิจ โดยโครงสร้างเพื่อประสิทธิภาพส่วนบุคคล ความสามารประกอบด้วย การควบคุม
ตนเอง ความมัน่ใจในตนเอง ความยืดหยุ่น และการจดัระเบียบ ความมุ่งมัน่ 

2. สมรรถนะสามารถทางวิชาการ 
ความสามารถด้านวิชาการเป็นรากฐานที่ส าคัญเพื่อในการพัฒนา

ความสามารถด้านอ่ืน ๆ รวมถึงการแยกแยะความสามารถชัน้น าอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สมรรถนะในการท างาน 

ในการมีส่วนร่วมในความส าเร็จทางธุรกิจ ได้แก่ การจัดกระแสเงินสด 
การศกึษาหรือวางแผนงานลว่งหน้า และให้ความส าคญักบัความสามารถในการบริหารจดัการ  

4.สมรรถนะทางเทคนิคของผู้ประกอบการ 
การรับรู้ถึงความต้องการของผู้ บริโภค การค้นหาผลิตภัณฑ์ และการ

บริการลกูค้า โดยบริการเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของลกูค้า ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง   
5.สมรรถนะการค้าปลีกของผู้ประกอบการ 

การพิจารณาถึงปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นต่อการค้าปลีก เช่น ความ
เหมาะสมส าหรับกลุม่ความสามารถส าหรับผู้ประกอบการ ความสามารถเฉพาะงาน  
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อากุส  ซู โรโซ  (Suroso, 2017), เอ็น ดิ  ซาโวโก  (Sarwoko, 2013) กล่ าวถึ ง
สมรรถนะของผู้ประกอบการว่าเป็นลักษณะส่วนบุคคลรวมถึงทัศนคติและพฤติกรรมซึ่งช่วยให้
ผู้ประกอบการบรรลคุวามส าเร็จ ประกอบไปด้วย 

1. ความสามารถเชิงกลยุทธ์ คือการพัฒนาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์วางแผน
ลว่งหน้าก าหนดเปา้หมายความมุ่งม่ัน คือพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมาย 

2. แนวคิดเร่ืองสมรรถนะ แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางสติปัญญา ทกัษะ
การตดัสินใจ และการกล้าเสี่ยง 

3. สมรรถนะด้านโอกาส คือความสามารถในการรับรู้โอกาส ความสามารถ
ในการจบัโอกาส ความสามารถในการระบคุวามต้องการของลกูค้า 

4. สมรรถนะด้านความสมัพนัธ์ คือการใช้ทกัษะการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ดี 
มีความสามารถในการ โน้มน้าวผู้ อ่ืน 

5. สมรรถนะด้านการจัดการ การจัดระเบียบ คือ ความสามารถในการ
มอบหมายงาน วางแผนและก าหนดเวลางาน รับรู้และท างานกบัข้อบกพร่องของตวัเอง  

6. ความสามารถในการเรียนรู้ คือ เรียนรู้ให้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้การ
เรียนรู้   เชิงรุก เน้นการใช้ทกัษะและความรู้ได้รับจากการปฏิบติัจริง 

โอก้า โนโวเจน และ นินา บินาซ์  (Birnaz, 2019) กล่าวถึงสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการดงันี ้

1. ด้านทักษะและความสามารถที่บุคคลมี และสามารถรับและปรับปรุง
เพื่อให้เป็นเชิงรุกและเพื่อฃแสดงความคิดริเริ่ม  

2. ด้านคุณลักษณะ หมายรวมถึงลักษณะส าคัญที่ควรมีในบุคคลเพื่อให้
ประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจการใหม่ ยกตวัอย่างเช่น ความสามารถทางสงัคม การจดัการ 
และการสร้างเครือข่าย 

3. ด้านทัศนคติที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเพื่อจัดระเบียบและจัดการธุรกิจ
ร่วมกบัความเสี่ยงที่เกิดขึน้ 
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Marta Zarraga- Rodriguez (Robles & Zárraga-Rodríguez, 2015) ก ล่ า ว ถึ ง
สมรรถนะของผู้ประกอบการดงัตารางต่อไปนี ้

สมรรถนะ นิยาม 
ยอมรับความเสี่ยง (Risk assumption) ความสามารถในการทนต่อความคลมุเครือและสถานการณ์ที่ไม่

แน่นอนและตดัสินใจอย่างถูกต้องในสถานการณ์นีใ้นขณะที่
สามารถควบคมุอารมณ์ของตวัเองได้ 

ความมัน่ใจในตนเอง 
(Self- confidence) 

ความสามารถในการรับมือกบัความท้าทายใหม่ ๆ ด้วยทศันคติที่
เชื่อมัน่ในความเป็นไปได้การตดัสินใจหรือมมุมองของตนเอง 

ค้นหาและวิเคราะห์ข้อมลู 
(Search and analysis of Information) 

ความสามารถในการค้นหาและแบ่งปันข้อมลูทางธุรกิจที่เป็น
ประโยชน์ส าหรับการแก้ปัญหาโดยใช้ศักยภาพสงูสดุของ บริษัท 

คณุภาพของงาน 
 (Quality of work) 

ความสามารถในการท างานอย่างเข้มข้นและจริงจงัเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์แสวงหาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

การสื่อสาร (Communication) ความสามารถในการสื่อสารในการรับฟังถามค าถามแสดง
ความคิดและแนวคิดได้อย่างมีประสิทธิผล 

ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) 

ความสามารถในการรักษาความสอดคล้องระหว่างการกระท า
พฤติกรรมและค าพดูรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของตนเอง 

สมรรถนะ นิยาม 
ความสามารถในการเป็นผู้น า
(Leadership) 

ชีน้ าการด าเนินการของกลุม่มนษุย์ในทิศทางที่แน่นอนโดยการ
สร้างบรรยากาศแห่งพลงัและความมุ่งมัน่ตัง้เป้าหมายติดตาม
เปา้หมายเหล่านีแ้ละให้ข้อเสนอแนะที่รวมมมุมองของผู้ อ่ืน 

ความซื่อสตัย์ (ntegrity) ความสามารถในการปฏิบติัตามสิ่งที่พดูหรือถือว่าส าคญั 
ความสามารถในการท างานเป็นทีม
(Teamwork) 

การมีสว่นร่วมอย่างแข็งขนัในการบรรลเุปา้หมายร่วมกนัโดยไม่
ค านึงถึงผลประโยชน์สว่นตนต่อวตัถุประสงค์ของทีม 

อ้างอิงจาก Pereira (2007) Borjas (2003) Sarasvanthy (2001) Kirby (2004) Gibb & 
Hannon (2006) Vainrub (2004) Shumpeter (1934) Begley & Boyd (1988) Pleitner (1986) 
Shapero (1982)  
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Abdullah Al Mamun (Mamun, 2019) กล่าวถึงสมรรถนะผู้ประกอบการว่าประกอบไป
ด้วย ทักษะการเป็นผู้ ประกอบการ แผนธุรกิจ แนวทางการขาย และความสามารถในการติดต่อ
เครือข่าย ดงัแผนภาพต่อไปนี ้

 
 

 

 

 

 

     

ภาพประกอบ 3 ภาพแสดงสมรรถนะผู้ประกอบ 

ที่มา https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/APJIE-11-2018-
0067/full/pdf 

โดย Abdullah Al Mamun (Mamun, 2019) กล่าวว่าทักษะการเป็นผู้ ประกอบการ
หมายถึงกิจกรรมหรือความรู้ที่สามารถสร้างและด าเนินการได้องค์กรประสบความส าเร็จ ในทาง
กลบักนัผู้ประกอบการความสามารถถือเป็นคุณลกัษณะคณุภาพเฉพาะที่แสดงถึงความสามารถ
ของผู้ ประกอบการในการ ผู้ ประกอบการต้องใช้ทักษะต่าง ๆ พัฒนาความสามารถเฉพาะเพื่อ
จัดการองค์กร ตลอดจนทักษะการเป็นผู้ ประกอบการครอบคลุมถึงการรับรู้การจับและการ
เปลี่ยนแปลงจึงเป็นเช่นนัน้ลกัษณะส าคญัในการพฒันาความสามารถแบบไดนามิกทกัษะการเป็น
ผู้ประกอบการได้รับการเชื่อมโยงกบักลุ่มประชากรจิตวิทยาและลกัษณะพฤติกรรมและความรู้ทาง
เทคนิคที่มีผลกระทบมากขึน้ประสิทธิภาพขององค์กร กล่าวว่าทักษะและความเชื่อของ
ผู้ประกอบการมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับ บริษัทต่าง ๆ การวางแผนกธุรกิจ หรือความสามารถ
ของผู้ประกอบการการวางแนวตลาดหมายถึงการวางแนวของ บริษัท ในการสง่เสริมและสนบัสนุน
การรวบรวมการเผยแพร่และการตอบสนองต่อข้อมูลทางการตลาดเพื่อตอบสนองลูกค้าความ

Entrepreneurial 
Skill 

Market 
Orientation 

Sales Orientation 

Networking 

Entrepreneurial 
Competencies 

Entrepreneurial 
Performance 
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ต้องการที่สามารถรับประกนัประสิทธิภาพ การวางตลาดสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้แบบปรับตวัที่
ช่วยให้ บริษัทต่าง ๆ สามารถระบุและตอบสนองต่อพวกเขาได้การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 
เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ปรับปรุงความสามารถเพื่อสร้างมูลค่าที่เหนือกว่าให้กับผู้ซือ้นั่นเอง  การ
วางแนวการขายและความสามารถของผู้ ประกอบการแนวการขายหมายถึงผู้ ประกอบการที่
เก่ียวข้องกับกิจกรรมการขายที่ต้องการ“ การได้รับการขาย” จากลูกค้าทุกคน แนวทางนีเ้น้นการ
ขายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยที่ความต้องการของลูกค้าได้รับการจัดล าดับความส าคัญ
ภายในการท างานที่สนับสนุนสิ่งแวดล้อม โดยพฤติกรรมที่มุ่งเน้นการขายเป็นทรัพยากรที่ไม่
สามารถท าซ า้ได้และไม่สามารถเลียนแบบได้เพื่อกระตุ้นความสามารถของผู้ ประกอบการจึง
สามารถแข่งขนัได้ข้อได้เปรียบสามารถท า  ความสามารถในการติดต่อเครือข่าย และประสิทธิภาพ
ขององค์กร เนื่องจากเครือข่ายมีผลอย่างมากต่อการเร่ิมต้นการเติบโตและขัน้ตอนการพัฒนาของ
องค์กร โดยบริษัท   ต่าง ๆ จากอุตสาหกรรมเดียวกันท างานแตกต่างกนัเนื่องจากมีทรัพยากรและ
ความสามารถของตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่ งระบบเครือข่ายเป็นความสามารถเฉพาะที่ก าหนด 
บริษัทประสิทธิภาพ. ตวัอย่างเช่นเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้ประกอบการมีความเชี่ยวชาญ
และการสนบัสนนุรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อผลการด าเนินงานของบริษัท  

Michael Houlihan & Bonnie Harvey (Harvey, 2020) กล่าวถึงสมรรถนะ 3 ประการที่
ผู้ประกอบการต้องมีจึงจะประสบความส าเร็จได้แก่ 

1. ก ารจั ดการก ระแส เงิน สด  (Cash Flow Management) มี ค วาม รู้แล ะ
ความสามารถในการบริการและจัดการเก่ียวกับกระแสเงิน การลงทุน หุ้น ทิศทางเศรษฐกิจ เพื่อ
ควบคมุระบบการเงินในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

2. การบริหารงานบุคคล (Personnel Management) ผู้ ประกอบการที่ประสบ
ความส าเร็จได้เรียนรู้จากประสบการณ์หลายปีคือวิธีการจ้างคนที่เหมาะสม สร้างแรงจูงใจและ
สนับสนุนให้คนในองค์กรท างานให้ดีที่สุด อาจเร่ิมต้นจากโบนัสส าหรับการขายการเติบโตและ
ความสามารถในการท าก าไร ให้ทุกคนมีส่วนร่วมกนัการร่วมพฒันาองค์กร และเกิดความรู้สึกเป็น
ทีมเดียวกนัสร้างวฒันธรรมของบริษัทในเชิงบวก 

3. การจัดการการขาย (Distribution Management) ผู้ ประกอบการต้องน า
ผลิตภัณฑ์สู่ตลาดซึ่งสิ่งต้องการการกระจายหลายระดับ โดยสินค้าต้องดีที่สุดก่อนถึงลกูค้า สิ่งนี ้
คือทกัษะที่ส าคญัที่สดุที่ท าให้ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์รายใหม่มองข้ามไป เพราะมกัจะให้ความส าคญักบั
การผลิตและคิดว่าหากสินค้าของตนดีพอและราคาถูกก็จะขายได้  

https://thebarefootspirit.com/author/michaelhoulihan/
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สอดคล้องกับ Prats, Julia (Prats, 2020) ที่กล่าวถึงสมรรถนะ 3 ระดับที่ผู้ประกอบการ
ทุกคนต้องมี  คือ 1. ความสามารถส่วนบุคคล (Personal competencies) ได้แก่ความคิด
สร้างสรรค์ความมุ่งมั่นความซื่อสตัย์ความดือ้รัน้ความสมดุลทางอารมณ์และการวิจารณ์ตนเอง                        
2. ความสามารถระหว่างบุคคล(Interpersonal competencies) ได้แก่ การสื่อสารการมีส่วนร่วม / 
ความสามารถพิเศษการมอบหมายงานความเคารพ และ 3. ความสามารถทางธุรกิจ(Business 
competencies) ได้แก่วิสยัทศัน์ทางธุรกิจการจดัการทรัพยากรเครือข่ายทกัษะการเจรจาต่อรอง 

จากการศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการและสมรรถนะของผู้ ประกอบการที่
นกัการศึกษาแต่ละท่าน  ผู้ วิจยัได้ท าการสงัเคราะห์สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการแต่ละด้าน
ดงัตาราง  

ตาราง 4 ตารางวิเคราะห์สมรรถนะผู้ประกอบการ  

นกัการศกึษา/สมรรถนะ
ผู้ประกอบการ 

ด้าน
แรงจงูใจ 
(Motive) 

ด้านลกัษณะ
สว่นตวั 
(Trait, habits) 

ด้านอตัมโนทศัน์ 
(Self-concept) 

ด้านความรู้ 
(Knowledge) 

ด้านทกัษะ 
(skill) 

Spencer & Spencer 
(1993) 

√ √ √ √ √ 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง 
(2547 : 10-12) 

 √  √ √ 

นิสดารก์ เวชยานนท์ 
(2549 : 93) 

    √ 

พนิดา วชัระรังสี    
(2560: 118) 

√ √ √ √ √ 

Adznir Mokhtar B.Sc 
Hons (Leeds). (2017) 

 √  √ √ 

ศรันญา อรุณภู่    
(2557: 90) 

√ √ √ √ √ 

Olga Novojen & Nina 
Birnaz (2019: 17) 

 √ √  √ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

นกัการศกึษา/สมรรถนะ
ผู้ประกอบการ 

ด้าน
แรงจงูใจ 
(Motive) 

ด้านลกัษณะ
สว่นตวั 
(Trait, habits) 

ด้านอตัมโนทศัน์ 
(Self-concept) 

ด้านความรู้ 
(Knowledge) 

ด้านทกัษะ 
(skill) 

European 
Commission (2016) 

   √ √ 

Mohammed Kabir 
(2017) 

   √ √ 

Agus Suroso (2017) 
Endi Sarwoko (2013) 

√ √  √ √ 

 
จากตารางพบว่านักการศึกษาส่วนใหญ่กล่าวถึงสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ 

แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านความรู้ (knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเร่ืองที่ต้องรู้เป็นความรู้ที่เป็น

สาระส าคญั  
2. ด้านทกัษะ (skill) คือ สิ่งที่ต้องการให้นกัเรียนท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
3. ด้านลักษณะ (Trait, habits) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเก่ียวกับ

ภาพลกัษณ์ของนักเรียน หรือสิ่งที่นักเรียนเชื่อว่าตนเองเป็น 
จากการศึกษาสมรรถนะความเป็นผู้ ประกอบการแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน

ความรู้ ด้านทกัษะ และด้านลกัษณะ ผู้วิจยัได้ท าการสงัเคราะห์สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ
แต่ละด้านดงัตาราง 5-7  
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ตาราง 5 ตารางวิเคราะห์สมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการ (ด้านความรู้ (Knowledge)) 

ตาราง 6 ตารางวิเคราะห์สมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการ (ด้านทกัษะ (Skill)) 

นกัการศกึษา/สมรรถนะ
ผู้ประกอบการ 

รู้เร่ือง
เงิน 

รู้เร่ืองการ
ลงทนุ 

เศรษฐกิจ แผนธุรกิจ 
ของตน 

การบริการ
ลกูค้า 

Spencer & Spencer (1993)     √ 

ศรัณญา อรุณภู่  
(2557: 90) 

√   √  

European Commission  
(2016) 

√  √ √  

Adznir Mokhtar B.Sc Hons 
(Leeds). (2017) 

√ √   √ 

Olga Novojen & Nina Birnaz 
(2019: 17) 

   √  

Abdullah Al Mamun. (2019:29)    √  

นกัการศกึษา/สมรรถนะ
ผู้ประกอบการ 

ด้านการ
ตดัสินใจ 

ด้านการ
สื่อสาร 

ด้านการท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืน 

ด้านการคิด 

Spencer & Spencer (1993)    √ 
พนิดา วชัระรังสี  (2560: 118)  √   
ศรัณญา อรุณภู่ (2557: 90) √ √ √  
Olga Novojen & Nina Birnaz 
(2019: 17) 

   √ 

European Commission (2016)   √  
Mohammed Kabir (2017)    √ 
Prats, Julia. (2020: online)  √ √  
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ตาราง 7 ตารางวิเคราะห์สมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการ (ด้านลกัษณะ (habits & self – 
concept)) 

นกัการศกึษา/สมรรถนะ
ผู้ประกอบการ 

ความ
มัน่ใจใน
ตนเอง 

ความกล้า
เสี่ยง 

ความมีวินยั ความมีคณุธรรม
จริยธรรม 

Spencer & Spencer (1993) √ 
 

   

ศรัณญา อรุณภู่  (2557: 90)   √ √ 
Olga Novojen & Nina Birnaz 
(2019: 17) 

 √   

European Commission (2016) √ √ √ √ 
Mohammed Kabir (2017)  √ √  
Adznir Mokhtar B.Sc Hons 
(Leeds). (2017) 

√    

 
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะผู้ ประกอบการ คือ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่อยู่ภายในตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
ทศันคติที่ดีในการปฏิบติังานตามต าแหน่งงานนัน้ ๆ โดยสมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการแยก
ได้เป็น 3 ด้านดงันี ้

1. ด้านความรู้ (knowledge) คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา การค้นคว้าหรือ
จากประสบการณ ์เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้เป็นความรู้ที่เป็นสาระสำคัญ ประกอบด้วย  

1.1 ความรู้ด้านการเงิน  
1.2 ความรู้ด้านการลงทนุ  
1.3 แผนธุรกิจ 

2. ด้านทักษะ (skill) คือ สิ่งที่ ต้องการให้นักเรียนท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย                    

2.1 ทกัษะทางการคิด ซึง่ได้แก่  
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2.1.1 การคิดแก้ปัญหาและการตดัสินใจ (Problem Solving & Decision 
Making) คือ การคิดที่พยายามคลี่คลายปัญหาระหว่างสภาพจริงที่เกิดขึน้กบัสภาพความต้องการ
ของบุคคลโดยตัดสินใจพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่ เหมาะสมมาช่วยในการแก้ปัญหา ใน
สถานการณ์ที่เสี่ยง  

2.1.2 การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) คือการกระบวนการคิดใน
รูปแบบใหม่ๆ ความสามารในการรับรู้ความคิดใหม่ๆ จากทกัษะและกระบวนการคิดแบบต่าง ๆที่มี
ประโยชน์ต่อผู้คน สงัคม โลก ออกมาเป็นรูปธรรม และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้    

2.2 ทักษะทางการสื่อสาร คือความสามรถในการสื่อสารข้อความ การ
ติดต่อสื่อสารมีอยู่ตลอดเวลาอาจกระท าด้วยวาจาและลายลกัษณ์อกัษร โดยทักษะที่เกิดได้นัน้มา
จากพืน้ฐานทางความรู้ และสามารถปฏิบติัได้อย่างแคลว่คล่องว่องไว  

3. ด้านลักษณะ (Trait, habits) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเก่ียวกับ
ภาพลกัษณ์ของนกัเรียน หรือสิ่งที่นกัเรียนเชื่อว่าตนเองเป็น ประกอบด้วย 1) ความมัน่ใจในตนเอง 
2) ความกล้าเสี่ยง 3) มีวินยั และ 4) มีความรับผิดชอบต่อสงัคม  

2.4 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562b) 

การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้เกิด 10 สมรรถนะมีหลักการส าคัญ 
ดงันี ้

1. สมรรถนะหลกัทุกด้านสามารถพฒันาผู้ เรียนได้หลายลกัษณะ ทัง้พัฒนาผ่าน
กิจกรรมในชีวิตประจ า วันหรือกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรในโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน และ
กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน 

2. สมรรถนะหลกัทุกด้านสามารถพฒันาผู้ เรียนผ่านเนือ้หาสาระต่าง ๆในทกุกลุ่ม
สาระ และอาจจะเก่ียวข้องกับเนือ้หาสาระต่าง ๆ (Subjects / Disciplines/Areas) ได้ ไม่เท่ากัน 
นอกจากนีย้ังพัฒนาผ่านสาระที่เป็นเร่ืองราวเหตุการณ์และประเด็นส าคัญในปัจจุบัน (Current 
Issues) บริบท (Context) รวมทัง้ประสบการณ์และกิจกรรม (Experiences & Activities) 

3. ในการออกแบบกิจกรรมเพื่อพฒันาผู้ เรียนอาจจะผสานและบูรณาการหลาย ๆ 
สมรรถนะทัง้ที่เป็นสมรรถนะย่อยในสมรรถนะหลกันัน้ หรือสมรรถนะย่อยในสมรรถนะหลกัอ่ืน ๆ 

4. ในการออกแบบกิจกรรมเพื่อพฒันาผู้ เรียนให้เกิดสมรรถนะใด ๆ นัน้ผู้สอนต้อง
วิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ดงันี ้
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4.1 ความรู้ที่จ า เป็นต่อการเกิดสมรรถนะที่ต้องการ ซึ่งเลือกมาจากเนื อ้หา
สาระ มโนทศัน์ของศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ 

4.2 ทักษะที่จ า เป็นต่อการเกิดสมรรถนะที่ต้องการ ซึ่งเลือกมาจากทัง้ทกัษะ
ส าคญัของศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ และทกัษะที่เป็นองค์ประกอบหลกัของสมรรถนะ 

4.3 เจตคติ คณุลกัษณะนิสยั แรงจงูใจ ฯลฯ ที่จ า เป็นต่อการเกิดสมรรถนะ 
4.4 สถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะน า สมรรถนะที่ต้องการไปใช้ หลงัจากนัน้จึงน า 

สมรรถนะมาแตกเป็นสมรรถนะย่อยตามระดับการเรียนรู้เพื่อออกแบบแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะผู้ เรียนระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 51 ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes / Specific 
Competencies) และออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning Experiences) ที่จะท า ให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้และเกิดความรู้ ทกัษะ เจตคติ/คุณลกัษณะ และสามารถน า ความรู้ทกัษะ เจตคติ/
คณุลกัษณะ ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

นอกจากนีก้ล่าวถึงแนวทางการน ากรอบสมรรถนะหลักสู่การพัฒนาผู้ เรียนการน า 
กรอบสมรรถนะหลักมาสู่การพัฒนาผู้ เรียนในชัน้เรียนและในโรงเรียนท า ได้หลายทาง ในที่นี ้
ข้อเสนอแนะ 6 แนวทาง ซึ่งครูสามารถเลือกใช้ตามความพร้อมและบริบทโรงเรียนและความถนัด
ของตนดงันี ้

แนวทางที่  1 ใช้งานเดิม เสริมสมรรถนะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรก
สมรรถนะ ซึ่งครูเห็นว่าสอดคล้องกับบทเรียนนัน้เข้าไป และคิดกิจกรรมเสริมเพื่อให้ผู้ เรียนได้
พฒันาสมรรถนะนัน้เพิ่มขึน้เป็นการช่วยเพิ่มการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้เข้มข้นมีความหมาย และเกิด
สมรรถนะที่ต้องการ 

แนวทางที่ 2 ใช้งานเดิม ต่อเติมสมรรถนะเป็นการจดัการเรียนรู้ที่ต่อยอดเพิ่มเติม
จากงานเดิมให้ต่อเนื่องไปถึงขัน้การฝึกฝนการน า ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ได้เรียนรู้แล้วไป
ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย เพื่อพฒันาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะในเร่ืองที่เรียนรู้นัน้ 

แนวทางที่ 3 ใช้รูปแบบการเรียนรู้ สู่การพฒันาสมรรถนะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่
มีการน ารูปแบบการเรียนรู้ต่าง ๆ มาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับสมรรถนะที่สอดคล้องกัน และเพิ่มเติม
กิจกรรมที่สามารถช่วยพฒันาสมรรถนะนัน้ให้เพิ่มขึน้อย่างชดัเจน อนัจะส่งผลให้การเรียนการสอน
ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ด้วย 

แนวทางที่ 4 สมรรถนะเป็นฐานผสานตวัชีเ้ป็นการจดัการเรียนรู้โดยน าสมรรถนะ
ที่ต้องการพัฒนาเป็นตัวตัง้และน า ตัวชีว้ัดที่สอดคล้องกันมาออกแบบการสอนร่วมกันเพื่อให้
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ผู้ เรียนได้เรียนรู้ทัง้เนือ้หาสาระและทักษะตามที่ตัวชีว้ัดก า หนดไปพร้อม ๆ กันกับการพัฒนา
สมรรถนะหลกัที่ต้องการ 

แนวทางที่ 5 บูรณาการ ผสานหลายสมรรถนะเป็นการจัดการเรียนรู้โดยน า
สมรรถนะหลกัหลายสมรรถนะเป็นตวัตัง้และวิเคราะห์ตวัชีว้ดัที่เก่ียวข้อง แล้วออกแบบการสอนที่มี
ลักษณะเป็นหน่วยบูรณาการที่ช่วยให้ผู้ เรียน ได้เรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมโดยเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างวิชา/กลุม่สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

แนวทางที่ 6 สมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจ าวันเป็นการสอดแทรกสมรรถนะที่
ส่งเสริมการท ากิจวตัรประจ า วนัต่าง ๆของผู้ เรียนให้มีประสิทธิภาพและคณุภาพมากขึน้ เป็นการ
ใช้กิจกรรมในชีวิตประจ าวนัที่ท าอยู่แล้วเป็นสถานการณ์ในการฝึกฝนสมรรถนะซึ่งนอกจากจะช่วย
ให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะที่ต้องการแล้วยังช่วยท า ให้การท า กิจวตัรประจ าวนัของผู้ เรียนมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากขึน้ด้วย 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563)  
กล่าวถึงหลกัการจดัการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ หรือแนวทางการจดัการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
เป็นการจดัการเรียนการสอนที่มีจุดประสงค์การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเป็นเป้าหมาย คือมุ่งเน้นการ
พัฒนาความสามารถของผู้ เรียนในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะต่าง ๆ 
อย่างเป็นองค์รวม ในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาและการใช้ชีวิต เป็นการเรียนการสอนที่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรียนรู้เพื่อให้สามารถใช้การได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงเป็นการ
เรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ไม่ใช่การเรียนเพื่อรู้เท่านัน้การจดัการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเน้น“การปฏิบั ติ”
โดยมีชุดของเนือ้หา ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการน าไปสู่สมรรถนะที่
ต้องการจึงท าให้สามารถลดเวลาเรียน เนือ้หาจ านวนมากที่ไม่จ าเป็นเอือ้ให้ผู้ เรียนมีเวลาในการ
เรียนรู้เนือ้หาที่จ าเป็นในระดบัที่ลึกซึง้ขึน้ และมีโอกาสได้ฝึกฝนการใช้ความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะในระดับช านาญหรือเชี่ยวชาญ เป็นการเรียนการสอนที่มีการบูร
ณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง จะ
ได้รับการน าไปใช้เพื่อความส าเร็จของการปฏิบติังาน การเรียนการสอนเป็นการบูรณาการมากขึน้
ในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะนัน้ ผู้ เรียนสามารถใช้เวลาในการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ไปตามความถนัดและความสามารถของตน สามารถไปได้เร็ว – ช้าแตกต่างกันได้ โดย
ปัจจยัส าคญัที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะประสบความส าเร็จ คือการให้ข้อมลูปอ้นกลบัแก่
ผู้ เรียนเพื่อการปรับปรุงพฒันา  
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จะเห็นได้ว่าแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถ
ของผนกัเรียนในการประยกุต์ใช้ความรู้ทกัษะ เจตคติและคณุลกัษณะต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม ใน
การปฏิบติังาน การแก้ปัญหา และการใช้ชีวิตเป็นการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกบัชีวิตจริง เรียนรู้
เพื่อให้สามารถใช้การได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงเป็นการเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ เน้น
การเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบติั การออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนอาจจะผสานและบูรณา
การหลาย ๆ สมรรถนะทัง้ที่ เป็นสมรรถนะย่อยในสมรรถนะหลักนัน้ หรือสมรรถนะย่อยใน
สมรรถนะหลกัอ่ืน ๆ 

2.5 แนวทางการประเมินสมรรถนะ 
การประเมินสมรรถนะ หมายถึงเคร่ืองมือส าหรับน าไปสู่การจัดท าแผนการพัฒนา

ความรู้ความสามารถของบคุลากรเป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของระบบการบริหารบุคลากรบน
พื ้น ฐ า น ข อ งค ว าม ส าม า รถ ชิ ง ส ม ร รถ น ะ  (Competency-Based Human Resources 
Management) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบุคลากร ทัง้ในระยะสัน้และระะยาว อันจะเอือ้ต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรใน
ที่สุด (กระทรวงสาธารณสุข, 2548) วิธีการประเมินพฤติกรรมที่ตรงไปตรงมามากที่สุด คือการ
สังเกตพฤติกรรม จดบันทึก และท าการประเมิน ในการสังเกตเพื่อประเมินพฤติกรรมนัน้ มี
สมมุติฐาน 2 ประการที่จะท าให้การสงัเกตพฤติกรรมมีความถูกต้อง กล่าวคือ 1. ผู้ที่สังเกตและ
ประเมินต้องท าด้วยความตรงไปตรงมา และ 2. ผู้ที่สังเกตและประเมินต้องใกล้ชิดเพียงพอที่จะ
สงัเกตพฤติกรรมของผู้ที่ถกูประเมินได้การที่จะสร้างแบบวดัแบบข้อสอบที่มีการตอบแล้วให้คะแนน
ตามการตอบว่าผิดหรือถูกจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ หรือถ้าจะสร้างแบบวดัสมรรถะแบบมีการตอบ 
แล้วให้คะแนนตามการตอบว่าผิด หรือถูกจะเป็นการวดัความรู้เร่ืองสมรรถนะ ไม่ใช่วัดว่าบุคคลมี
พฤติกรรมที่แสดงสมรรถนะหรือไม่ และมากน้อยเท่าใดเคร่ืองมือประเมินผลการปฏิบัติงานจะมี
ประสิทธิภาพขึน้อยู่กบัคณุสมบติัที่ส าคญัของเคร่ืองมือในการวดั (ศาสตระรุจิ, 2550) ผลที่ได้จาก
การประเมินจะได้แก่ความเที่ยงตรงและความเชื่อมัน่ โดยที่ความเที่ยงตรงหมายถึงการวัดในสิ่งที่
ต้องการวัดให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ตรงประเด็นมากที่สุด และความเชื่อมั่น หมายถึง 
สิ่งที่ต้องกาวดัซ า้ ๆ ควรจะอยู่ในต าแหน่งเดียวกนัทุกครัง้และควานเที่ยงตรงของการวัดขึน้อยู่กับ
จุดมุ่งหมายของการวดัเป็นส าคัญ และการวดัที่เร่ิมตนัจากการเขียนพฤติกรรมที่ชดัเจนยังไม่พียง
พอที่จะบอกความเที่ยงตรงได้ซึ่งการใช้วิธีศึกษาจากแหล่งข้อมูลร่วมตัวยจะช่วยให้แปลผลได้ชัด
ยิ่งขึน้ 
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ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงานข้าราชการพลเรือน, 2548) 
กลา่วถึงการประเมินสมรรถนะ ซึง่แบ่งออกเป็นกลุม่ใหญ่ๆ 3 กลุม่ คือ 

1. แบบทดสอบการท างาน (Tests of Performance) เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้ รับ
การทดสอบท างานบางอย่าง เช่น การเขียนอธิบายค าตอบ การเลือกตอบข้อที่ถูกที่สดุ หรือการคิด
ว่าถ้ารูปทรงเรขาคณิตที่แสดงบนจอหมนุไปแล้วจะเป็นรูปใด  

2. แบบสงัเกตพฤติกรรม (Behavior Observations) เป็นแบบทดสอบที่เก่ียวข้อง
กับการสงัเกตพฤติกรรมของผู้ รับการทดสอบในบางสถานการณ์ แบบทดสอบประเภทนีต่้างจาก
ประเภทแรกตรงที่ผู้ เข้ารับการทดสอบไม่ได้ต้องพยายามท างานอะไรบางอย่างที่ออกแบบมาเป็น
อย่างดีแล้ว แต่เป็นการถูกสังเกตและประเมินพฤติกรรมในบางสถานการณ์ เช่น การสังเกต
พฤติกรรมการเข้าสงัคมพฤติกรรมการท างาน การสมัภาษณ์ก็อาจจดัอยู่ในกลุม่นีด้้วย 

3. แบบรายงานตนเอง (Self-Reports) เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้ ตอบรายงาน
เก่ียวกับตนเองเช่น  ความรู้สึก ทัศนคติ ความเชื่อ  ความสนใจ แบบทดสอบบุคลิกภาพ 
แบบสอบถาม แบบส ารวจความคิดเห็นต่าง ๆ การตอบค าถามประเภทนี ้อาจจะไม่ได้เก่ียวซ้องกบั
ความรู้สึกที่แห้จริงของผู้ตอบการสัมภาษณ์อาจเป็นการผสมกันระหว่าง การสังเกตพฤติกรรม 
(Behavior Observations) และรายงานตนเอง (Self-Reports) เพราะการถามค าถามในการ
สมัภาษณ์อาจเก่ียวข้องกบั ความรู้สกึ 

เดสเลอร์ (Dressler, 1997) ได้กล่าวถึง เค ร่ืองมือที่ ใช้ในการประเมินผลกา ร
ปฏิบติังาน ที่เป็นทางการ มีดงันี ้

1.วิธีการประเมินแบบกราฟ (Graphic Rating Scale Method) เป็นเทคนิควิธีที่
นิยมใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานมากที่สุด แบบประเมินจะมีสเกลแสดงรายการ
คณุลกัษณะและช่วงของผลการปฏิบติังานของบุคลากรแต่ละคน บุคลากรจะได้รับการจัดล าดับ
ด้วยการให้คะแนนที่จะอธิบายถึงระดับการปฏิบัติงาน ในแต่ละคุณลักษณะ เช่น คุณภาพงาน 
ปริมาณงาน ความเชื่อถือได้ เป็นต้น 

2. วิ ธีการจัดล าดับทางเลือก  (Alternation Ranking Method) เป็นการจัด
เรียงล าดับบุคลากรที่ปฏิบติังานจากดีที่สุดไปสู่ปฏิบติังาน  โดยถือเกณฑ์คุณลกัษณะงานเฉพาะ
อย่าง โดยการเขียนรายชื่อบคุลากรทกคนท จะให้ค่าคะแนน แล้วจดัเรียงล าดบับุคลากรจากผู้ที่ได้
คะแนนมากท่ีสดุไปสูท่ี่ได้คะแนนน้อยที่สดุ 
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 3. วิธีเปรียบเทียบเป็นคู่ (Paired Comparison Method) เป็นการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่บุคลากรแต่ละคนจะถูกเปรียบเทียบกับทุก ๆ คนในกลุ่มที่ลักษณะงาน
เปรียบเทียบกนัได้ และการประเมินบคุลากรแต่ละคนเก่ียวกบัจุดเดนและจดุด้อย 

4. วิธีการกระจายความถ่ี (Forced Distribution Method) เป็นการประเมินการ
ทางานของบุคลากรแต่ละคน ซึ่งผู้ประเมินจะต้องกาหนดบุคลากรเป็นกลุ่ม โดยยึดเกณฑ์การ
ปฏิบติังานแล้ว กระจายความถ่ีในรูปโค้งปกติการตดัสินใจการกระจายบุคลากรมี ดงันี ้

4.1 มีผลการ ปฏิบติังานในระดบัสงู ให้ร้อยละ 15 
4.2 มีผลการปฏิบติังานในระดบัปานกลางค่อนข้างสงู ให้ร้อยละ 20 
4.3 มีผลการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง ให้ร้อยละ 30 
4.4 มีผลการปฏิบติังานค่อนข้างต ่า ให้ร้อยละ 20 
4.5 มีผลการปฏิบติังานในระดบัต ่า ให้ร้อยละ 15 

5. วิธการประเมินโดยใช้เหตกุารณ์ส าคญั (Critical Incident Method) 
เป็นการประเมินการท างานที่ผู้ประเมนรายงานเหตกุารณ์ที่จะอธิบายพฤติกรรมการท างาน 
ข้อความที่รายงานถือว่าเป็นเหตกุารณ์ส าคญัที่จะใช้เป็นตวัอย่างการท างานที่ดี หรือไม่ดีในการให้
คะแนนบุคคล หวัหน้างานจะต้องบนัทกึประจ าวนัเหตกุารณ์พฤติกรรมการทางานของ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาแต่ละคน และทกุ 6 เดือนจะมาประชมุร่วมกนั เพื่ออภิปรายผลการปฏิบติังานที่ดี
และไม่ดีโดยใช้เหตกุารณ์ส าคญัตวัอย่าง 

6. รูปแบบการเรียงความบรรยาย (Narrative Forms) เป็นการประเมินโดยการ
เขียนบรรยาย เพื่อประเมินบุคลากรในด้านมาตรฐาน ความก้าวหน้า และการพัฒนางานการ
วิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงการประเมินผล เพื่อช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน ในขัน้สดุทายจะอภิปรายผลการปฏิบติังาน โดยมุ่งเน้นด้านการแก้ปัญหาการปฏิบติังาน 

 7. สากลการจัดล าดับพฤติกรรม (Behaviorally Anchored Rating Scales) 
เป็นวิธีการประเมิน โดยการรวมข้อดีของแบบเรียงความบรรยายและแบบใช้เหตกุารณ์ส าคญัและ
การจดัล าดบัด้วยการก าหนดสเกลประมาณของผลการปฏิบติังานว่าดี หรือไม่ดี พร้อมกบัประเมิน
พฤตกรรม  ซึง่ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน  คือ 

7.1 การวิเคราะห์เหตกุารณ์ส าคญั 
7.2 พฒันาผลการปฏิบติังานด้านต่าง ๆ 
7.3 ก าหนดเหตกุารณ์ใหม่ 
7.4 ก าหนดสเกลของเหตกุารณ์ 
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7.5 พฒันาเคร่ืองมือ 
8. วิธีการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ (Management by Object Method) 

เป็นการก าหนดวตัถุประสงค์การท างานโดยบุคลากร การกาหนดแผนปฏิบติั โดยระบุถึงวิธีการที่
จะบรรลุวตัถุประสงค์ มีการยินยอมให้บุคลากรปฏิบติัตามแผนการวดัผลส าเร็จ ตามวตัถุประสงค์
และแก้ไข วัตถุประสงค์ได้เมื่อจ าเป็น รวมทัง้การก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ ส าหรับอนาคต วิธีการ
ดงักลา่ว มี 6 ขัน้ตอน คือ 

 8.1 ก าหนดเปา้หมายขององค์กร (Set the Organization Goals) 
 8.2 ก าหนดเปา้หมายของแผนก (Set Departmental Goals) 
 8.3 อภิปรายเปา้หมายของแผนก (Discuss Department Goals) 
 8.4 ก าหนดขอบเขตและผลที่คาดหวงั (Define Expected Results /Set the 

Individual Goals) 
8.5 ทบทวนผลการปฏิบั ติ : การวัดผลลัพ ธ์  (Reviews Performance: 

Measurement the Results) 
8.6 จดให้มีการปอ้นกลบั (Provide Feedback) 

จากการวิเคราะห์รูปแบบของการประเมินพบว่ามีหลากหลายรูปแบบการประเมินที่
แตกต่างกนัดงัเช่น 

1. แบบทดสอบความรู้ ซึ่งเป็นเทคนิคการประเมินสมรรถนะโดยใช้แบบทดสอบ
วัดความรู้หรือสมรรถนะตามที่ก าหนด เช่น การเขียนอธิบายค าตอบ การเลือกตอบข้อที่ถูกต้อง
ที่สดุ  

2. แบบสังเกตพฤติกรรม เป็นแบบทดสอบที่เก่ียวข้องกับการสังเกตพฤติกรรม
ของผู้ รับการทดสอบในบางสถานการณ์ เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเข้าสังคมพฤติกรรมการ
ท างาน การสมัภาษณ์ก็อาจจดัอยู่ในกลุม่นีด้้วย   

3. แบบรายงานตนเอง เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้ตอบรายงานเก่ียวกับตนเองเช่น 
ความรู้สึก ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบสอบถาม แบบส ารวจ
ความคิดเห็นต่าง ๆ  

3. การพัฒนาหลักสูตร  
3.1 ความหมายของหลักสูตร  

จากการศึกษาความหมายของหลกัสตูร (Curriculum) จากนกัพฒันาหลกัสตูรหลาย
ท่านสรุปความหมายของหลักสูตรหมายถึงมวลประสบการณ์ที่จัดให้กับผู้ เรียนที่สร้างขึน้ใน
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ลักษณะของรายวิชาซึ่งประกอบด้วยเนือ้หาสาระ ที่ได้จัดเรียงล าดับความยากง่ายหรือขัน้ตอน
อย่างดีแล้ว หรือกิจกรรมที่จัดให้แก่ผู้ เรียนทัง้ในและนอกห้องเรียน   โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า
อย่างเป็นขัน้ก าหนดไว้ในเอกสารเพื่อเป็นแม่บทในการจัดการเรียนการสอนตามระดับชัน้
การศึกษา เพื่อให้ผู้ เรียนมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆตามจุดหมายที่ได้ก าหนดไว้ สงดั อทุรานันท์ (
(อุทรานันท์, 2532), เอกวิทย์ ณ ถลาง (ถลาง, 2511)  ธ ารง บวัศรี (บวัศรี, 2542), วิชัย ประสทธิ
วฒุิเวชช์ (ประสิทธ์ิวุฒิเวชช์, 2542) และนิคม ชมพูหลง (ชมพูหลง, 2542))  นอกจากนีว้ิชัย วงษ์
ใหญ่  (วงษ์ใหญ่, 2554) กลา่วถึงหลกัสตูรว่า หลกัสตูรเป็นค าที่มีรากศพัท์จากค าในภาษาลาตินว่า 
“race – course” ซึ่งหมายถึง เส้นทางที่ใช้วิ่งแข่งขัน เนื่องมาจากเป้าหมายของหลกัสตูรที่มุ่งหวัง
ให้ผู้ เรียนสามารถเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคณุภาพและประสบความส าเร็จในการด ารงชีวิตอยู่ใน
สงัคมแห่งอนาคต ซึ่งการนิยามความหมายของหลกัสตูรในปัจจุบนัได้ให้ความหมายของหลกัสตูร
ว่าหมายถึงมวลประสบการณ์ทางการเรียนรู้ ที่ก าหนดไว้ในรายวิชา กลุ่มวิชา เนือ้หาสาระ รวมทัง้
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมให้แก่ผู้ เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยสนีุย์ เหมะประสิทธ์ิ (เหมะประสิทธ์ิ, 2537) ได้กลา่วถึงความหมายของหลกัสตูร 3 ฐานะ  ดงันี ้  

1. หลักสูตรในฐานะที่เป็นวิชา (Courses) หรือเนือ้หาวิชา (Content) หรือกลุ่ม
วิชา (A Sequence of Courses) ที่จดัไว้อย่างมีระบบ  

2. หลักสูตรในฐานะที่ เป็นเอกสาร (Document) ซึ่งในรูปแบบของเอกสาร
หลกัสูตร (Curriculum Guide หรือ Syllabus) คือ ตวัหลกัสตูรประกอบด้วยหลกัการ จุดมุ่งหมาย 
โครงสร้าง และเนือ้หาการเรียนการสอน   เวลาเรียน การวัดประเมินผล ส่วนเอกสารประกอบ
หลกัสตูรนัน้ คือ เอกสารที่ให้รายละเอียดเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรไปปฏิบติั ได้แก่คู่มือครู โครงการ
สอน แผนการสอน กลุ่มวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ คู่มือการประเมินผลการเรียน หนังสือแบบเรียน 
หนงัสืออ่านประกอบ ตลอดจนสื่ออปุกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ  

3. หลักสูต รในฐานะที่ เ ป็ นกิ จกรรมและประสบการณ์  (Activates and 
Experiences) หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้ เรียนได้รับภายใต้การ
ก ากับของผู้สอน สถานศึกษา และนกัการศึกษา โดยบูรณาการ จุดมุ่งหมาย เนือ้หาสาระ เทคนิค
การสอนและ ประเมินผล ทัง้นีม้ีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้มีความงอกงามทัง้ทางด้านพุทธิ
พิ สั ย  (Cognitive domain) เจตพิ สัย  (Affective domain) และทั กษ ะพิ สัย  (Psychomotor 
domain)  

จากที่กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่าหลกัสูตรหมายถึง มวลประสบการณ์ทัง้หลายที่จัดให้
ผู้ เรียนทัง้ในและนอกห้องเรียน ประกอบไปด้วย จุดมุ่งหมาย เนือ้หากระบวนการ กิจกรรมทางการ
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ศกึษา การเรียนรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้ เรียนได้รับภายใต้ก ากบัของ ผู้สอน สถานศกึษา และ
นกัการศึกษาที่จัดให้กบัผู้ เรียนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะและเปลี่ยนเจตคติให้คิด
และกระท าในสิ่งที่ถูกต้องตามความสามารถ มุ่งหวังที่จะให้เกิดการเรียนรู้แก่เด็กท าให้เด็กมีการ
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนส่งเสริมใหผู้ เรียนได้พัฒนาตนเองตามความสามารถ เพื่อให้ผู้ เรียนมี
พฒันาการในด้านต่าง ๆตามจดุหมายที่ได้ก าหนดไว้   

3.2 การพัฒนาหลักสูตร  
การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการวางแผน ด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจัด

เนือ้หาวิชา การเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล และอื่น ๆ เพื่อให้บรรลถุึงจดุมุ่งหมายอนัใหม่ที่
วางไว้เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
การพัฒนาหลักสูตรจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมาย
สอดคล้องกันว่า การพัฒนาหลักสูตรแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ 1) การเปลี่ยนแปลงและการ
ปรับปรุงหลกัสตูรอนัเดิมให้ดียิ่งขึน้ ทัง้ในด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจดั เนือ้หาวิชา การเรียนการ
สอนการวัดผลประเมินผล และอ่ืน ๆ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายอันใหม่ที่วางไว้ โดยการปรับปรุง
หลักสูตรเป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างหนึ่งเพื่อให้เหมาะสมกับโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน
จดุมุ่งหมายของ การสอน วสัดอุปุกรณ์ วิธีการสอน รวมทัง้การประเมิน และ  2) การสร้างหลกัสตูร 
(curriculum construction) หมายถึงการสร้างรายวิชาการจดัการเรียนการสอนขึน้มาใหม่ โดยไม่
มีหลกัสตูรเดิมเป็นพืน้ฐานในการสร้างอยู่เลย โดยเปลี่ยนแปลง ทัง้ระบบหรือเปลี่ยนแปลงทัง้หมด 
ตัง้แต่จุดมุ่งหมายและวิธีการ และการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนีจ้ะมีผลกระทบทางด้านความคิด 
และความรู้สกึนึกคิดของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องของทกุฝ่าย (ทาบา (Taba, 1962),กู๊ด (Good, Merkel, 
& Phi Delta, 1973) และเซเลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (Saylor & Alexander, 1974))  สอดคล้องกบั
สงดั อุทรานันท์ (อุทรานันท์, 2532) กล่าวว่า การพัฒนาหลกัสูตร หมายถึงการด าเนินงานจัดท า
หลกัสูตรขึน้มาใหม่ หรือจัดท าหลกัสูตรที่มี อยู่แล้วให้ดีขึน้ กล่าวโดยสรุป การพัฒนาหลกัสูตร มี
ความหมายได้ 2 นยั คือ จดัท าหลกัสตูรขึน้ใหม่ และปรับปรุงหลกัสตูรเดิมให้สมบรูณ์ขึน้  

นอกจากนีธ้ ารง บัวศรี (บัวศรี, 2542), วิชัย วงษ์ใหญ่ (วงษ์ใหญ่, 2554) และ อดุล 
นาคะโร (นาคะโร, 2551) อ้างถึงในเซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Saylor & Alexander, 1974)ได้ให้
ความหมายสอดคล้องกนัว่าการพฒันาหลกัสตูรหมายถึงการจดัท าหลกัสตูรแม่บทเพื่อน าไปใช้โดย
แพร่หลายทัง้ระบบการศึกษา เป็นหลกัสตูรที่ได้ท าการยกร่างและได้ผ่านกระบวนการทดลอง และ
ทดสอบจนแน่ใจว่าสามารถน าไปใช้ได้  โดยทั่วไปมีลกัษณะเป็นกระบวนการที่มีความเป็นระบบ 
และเป็นวงจรที่มีความสมัพนัธ์กนัระบบการพฒันาหลกัสตูรแบบครบวงจรประกอบด้วย ระบบการ
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ร่างหลกัสตูร ระบบการใช้หลกัสตูร และระบบการประเมินหลกัสูตร ระบบการพฒันาหลกัสตูรทัง้ 3 
ระบบที่ดีจะต้องมีความสมัพนัธ์เชื่อมโยงซึ่งกนัและกนั เพื่อให้กระบวนการพฒันาหลกัสตูร การใช้
หลักสูตร และการประเมินหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ ใช้
หลักสูตร ซึ่ง ออเดรย์ นิโคลล์ และฮาวร์ด นิโคลล์ (Nicholls, 1976) ได้เสนอกระบวนการพัฒนา
หลกัสูตรในลกัษณะวงจรเช่นกัน โดยมีแนวคิดพืน้ฐานว่า การพัฒนาหลกัสูตรเป็นกระบวนการที่
พัฒนาต่อเนื่องและไม่สิน้สุด ซึ่งต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ดังนัน้จึงได้เสนอกระบวนการพัฒนา
หลกัสตูรในลกัษณะวงจร ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 แสดงกระบวนการพฒันาหลกัสตูร 

โดยวิชยั วงษ์ใหญ่ได้สรุปแนวคิดและขัน้ตอนกระบวนการพฒันาหลกัสตูรดงันี ้(วิชยั 
วงษ์ใหญ่. 2554: 57 - 58)  

1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรก าหนดจุดมุ่งหมาย หลักการและโครงสร้าง
และการ ออกแบบหลกัสูตรขึน้มา โดยอาศัยข้อมลูจากสภาพปัญหาและความต้องการของสงัคม
ปัจจบุนั โดยปรึกษาหารือกบัผู้ เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาอย่างสม ่าเสมอ  

2. ยกร่างเนือ้หาสาระ แต่ละกลุ่มประสบการณ์ แต่ละหน่วยการเรียน และแต่ละ
รายวิชา โดยปรึกษาหารือจากผู้ เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรร่วมกับ
ผู้ เชี่ยวชาญ แต่ละสาขาวิชาเป็นผู้ก าหนดผลการเรียนรู้ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือจุดประสงค์
การเรียนรู้ วางแผนการสอน ท าบนัทึกการสอน ผลิตสื่อการสอน จดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
กลุม่หรือ รายบคุคล  

3. น าหลกัสูตรที่พัฒนาได้แล้วไปทดลองใช้ในสถานศึกษาน าร่อง (สถานศึกษา
ทดลองใช้ หลักสูตรใหม่) โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรก าหนดไว้ ถ้ามีข้อบกพร่องก็ท าการ
แก้ไข ปรับปรุง โดยปรึกษาหารือผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอยู่ตลอดเวลา  

การเลือก 
วตัถุประสงค์ 

 การเลือกและจดั
เนือ้หาสาระ 
 

การวิเคราะห์
สถานการณ์ 
 

การเลือกและวิธีการ
จดัการเรียนการสอน 
 

การประเมินผล 
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4. อบรมผู้สอน ผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าใจหลกัสูตร
ใหม่ เพื่อจะได้ใช้หลักสูตรใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสม ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร รวมทัง้การ
ประชาสมัพนัธ์ หลกัสตูรให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

 5. น าหลักสูตรไปปฏิบัติการสอนที่สถานศึกษาก่อนประการใช้หลักสูตร 
สนับสนุนให้ ผู้ บริหารและผู้ สอนน าหลักสูตรไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในสถานศึกษาต่อไป 
กิจกรรมการใช้หลกัสตูร ใหม่มี 4 ประการคือ   

5.1 การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน คือ จัดท าวัสดุหลักสูตร ได้แก่ เอกสาร
หลกัสตูร สื่อและอปุกรณ์การสอนที่จ าเป็นที่จะต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน  

5.2 ผู้บริหารจดัเตรียมสิ่งต่าง ๆ เช่น บุคลากร วสัดหุลกัสูตร และบริการต่าง 
ๆ เร่ิมตัง้แต่ อบรมผู้ สอน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการใช้หลักสูตร จัดห้องสมุด ห้องเรียน 
ห้องปฏิบติัการ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการสอนทุกชนิด รวมทัง้จัดงบประมาณสนับสนุนการบริหาร
หลกัสตูร  

5.3 การสอน เป็นหน้าที่ของผู้ สอนประจ าการทั่วไปที่จะต้องด าเนินการ
จดัการเรียน การสอนให้ประสบความส าเร็จ ตามจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร  

5.4 การประเมินผล เพื่อให้ ทราบข้อบกพร่องของหลกัสูตร แล้วด าเนินการ
แก้ไข ปรับปรุงต่อไป การประเมินผลมี 2 ประเภท คือ การประเมินผลการเรียนของผู้ เรียน และการ
ประเมินผลหลกัสตูร การประเมินผลหลกัสตูร ได้แก่ การประเมินเอกสารหลกัสตูร ประเมินผลการ
น า หลักสูตรไปใช้ ประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้ เรียน ประเมินผลการใช้หลักสูตรในการประเมินผล
หลักสูตร นัน้จะต้องประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในสังคม
ปัจจุบนัย่อมมี การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สงัคม 
วฒันธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคร่ืองมือสื่อสาร เคร่ืองอ านวยความสะดวกในการด า เนิน
ชีวิต และการ ประกอบอาชีพแต่ละสาขาวิชา ก็มีการเปลี่ยนแปลงและพฒันาอยู่ตลอดเวลา 

ตลอดจนรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร์ (Tyler Raph, 1964) ได้
วางรูปแบบการพัฒนาหลกัสูตร โดยมีแหล่งข้อมลู จาก 3 แหล่งคือ ผู้ เรียน สงัคม และเนือ้หาวิชา 
ซึง่ในการจดัหลกัสตูรและการสอนนัน้ควรตอบค าถาม พืน้ฐาน 4 ประการคือ 

1. ความมุ่งหมายทางการศกึษาอะไรบ้างที่โรงเรียนควรแสวงหา      
2. ประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างที่โรงเรียนควรจัดขึน้เพื่อช่วยให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้      
3. จะจดัประสบการณ์ทางการศกึษาอย่างไรให้การสอนมีประสิทธิภาพ      



  80 

4. จะประเมินประสิทธิผลของประสบการณ์ในการเรียนอย่างไร      
รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของไทเลอร์มีขัน้ตอน ดงันี ้     

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ โดยก่อนที่จะก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
จะต้องอาศัยแหล่งข้อมูลจาก 3 แหล่ง คือ นักเรียน สังคม และเนือ้หาวิชา มาก าหนดเป็น 
วัตถุประสงค์ชั่วคราว (tentative objectives) จากนัน้น าวัตถุประสงค์ชั่วคราวมากลั่นกรองด้วย 
ปรัชญาการศกึษาและจิตวิทยาการเรียนรู้ จนท าให้ได้วตัถปุระสงค์ที่แท้จริงของหลกัสตูร      

2. การเลือกและจัดประสบการณ์การเรียน เป็นการด าเนินการเพื่อตอบสนอง 
วตัถปุระสงค์ของหลักสูตร โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกดังนี้  

1) ให้ผู้ เรียนได้ฝึกกิจกรรม และเรียนรู้เนือ้หาตามที่ระบใุนวตัถปุระสงค์  
2) กิจกรรมและประสบการณ์ควรท าให้ผู้ เรียนพอใจที่จะปฏิบติัและปฏิบติัได้  
3) กิจกรรมและประสบการณ์หลายๆ ด้านของการเรียนรู้  

3. การประเมินผล เป็นการตรวจสอบว่าการจัดการเรียน รู้นั น้บรรลุตาม 
วตัถปุระสงค์ของหลักสูตรหรือไม่ ต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง   

นอกจากนี ้ทาบา ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรซึ่งมีขัน้ตอนคล้ายรูปแบบ
ของ ไทเลอร์ ประกอบด้วย 7 ขัน้ตอน ดงันี ้     

1. ศกึษาวิเคราะห์ความต้องการ เป็นการส ารวจสภาพปัญหา ความต้องการ และ
ความจ าเป็นต่าง ๆ ของสงัคมและผู้ เรียน      

2. ก าหนดวตัถุประสงค์ เป็นการก าหนดวตัถุประสงค์ให้ชดัเจนหลงัจากที่ ศึกษา
วิเคราะห์ความต้องการแล้ว  

3. เลือกเนือ้หาสาระ เป็นการเลือกเนือ้หาสาระให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย วัย
และความสามารถของผู้ เรียน และต้องเชื่อถือได้      

4. จัดรวบรวมเนือ้หาสาระ เป็นการจัดล าดับเนือ้หาโดยค านึงถึงความต่อเนื่อง
ความยากง่ายของเนือ้หา วฒุิความสามารถ และความสนใจของผู้ เรียน      

5. คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นขัน้ที่ผู้ สอนคัดเลือกประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกบัเนือ้หาวิชาและจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร      

6. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย ค านึงถึง
เนือ้หาสาระและความต่อเนื่อง      
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7. ก าหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมินผล เป็นการตัดสินใจว่าจะต้อง 
ประเมินอะไรเพื่อตรวจสอบผลว่าบรรลตุามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ และก าหนดด้วยว่าจะ
ใช้ วิธีประเมินอย่างไร ใช้เคร่ืองมืออะไร 

 จากข้อความดงักลา่วข้างต้น สรุปได้ว่าการพัฒนาหลกัสตูร หมายถึงการด าเนินการ
จัดท าหลกัสูตร รวมทัง้กระบวนการต่าง ๆ ของหลักสูตรขึน้มาใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับโรงเรียน
หรือระบบโรงเรียนจุดมุ่งหมายของการสอน ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกบัความต้องการของบุคคล และสภาพสงัคม หรือการปรับปรุงหลกัสตูรเดิมให้
ดีและสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ โดยผู้วิจยัศึกษารูปแบบการสร้างหลกัสตูรและน ามาก าหนดเป็นขัน้ตอน
การพัฒนาหลักสูตร 4 ขัน้ตอน คือ 1) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน    2) พัฒนาร่าง
หลกัสตูร 3) การทดลองใช้หลกัสตูร และ 4) การประเมินผลและการปรับปรุงหลกัสตูร 

3.3 องค์ประกอบของหลักสูตร 
สงดั อทุรานนัท์ (อทุรานนัท์, 2532) กล่าวว่าหลกัสตูรประกอบด้วย 2 ลกัษณะใหญ่ๆ 

คือ 1) ส่วนประกอบที่จ าเป็นส าหรับหลกัสูตร ได้แก่ จุดมุ่งหมาย แบ่งออกเป็นจุดมุ่งหมายเฉพาะ
และจุดมุ่งหมายทั่วไป และเนือ้หาสาระและประสบการณ์เรียนรู้ ประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงและ
ความรู้ธรรมดา ความคิดรวบยอดและหลกัการการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทาง
กายและเจตคติและค่านิยม และ 2) ส่วนประกอบอ่ืนที่น าบรรจุไว้ในหลักสูตร ได้แก่ เหตุผลและ
ความจ าเป็นของหลักสูตร และการเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การเสนอ
แนวทางและการใช้สื่อการเรียนการสอน และการเสนอแนะเก่ียวกับการช่วยเหลือและส่งเสริม
ผู้ เรียน นอกจากนี ้ยงัได้เสนอไว้ว่า ควรเรียงล าดบัขององค์ประกอบหลกัสตูรดงันี ้

1. เหตผุลและความจ าเป็นของหลกัสตูร 
2. จดุมุ่งหมายทัว่ไปและจดุมุ่งหมายเฉพาะของหลกัสตูร 
3. เนือ้หาสาระและประสบการณ์ 
4. การเสนอแนะแนวทางการจดัการเรียนการสอน 
5. การเสนอแนะการใช้สื่อการเรียนการสอนและแหลง่วิชาการในชมุชน 

การประเมินผล 
หลักสูตรทุกรูปแบบนัน้ควรประกอบด้วยจุดประสงค์ (objective) เนื อ้หาวิชา 

(Subject matters) วิธีการสอนและการจัดด าเนินการ (Methods and organization) และการ
ประเมินผลหลกัสตูร (Curriculum evalution) 
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วิชยั ประสิทธ์ิวฒุิเวชช์ (ประสิทธ์ิวฒุิเวชช์, 2542) กล่าวว่า หลกัสตูรไม่ว่าจะเป็นการ
ออกแบบในลกัษณะใดก็ตามจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดงันี ้ 

1. จดุหมายและจดุประสงค์ (Aims and objectives)  
1.1 จุดหมายเป็นสิ่งที่ก าหนดไว้กว้าง ๆ เน้นคุณลักษณะที่คาดหวังของ

ผู้ เรียน  
1.2 จุดประสงค์ เป็นสิ่ งที่ ก าหนดเฉพาะเร่ืองในระดับกลุ่มวิชากลุ่ม

ประสบการณ์ และรายวิชา  
2. เนือ้หาสาระและประสบการณ์ (Contents and experiences)  

2.1 เนือ้หาสาระ ที่จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์  
2.2 ประสบการณ์  เป็นการก าหนดคุณลักษณะ เจตคติค่านิยมอันพึง

ปรารถนาให้ผู้สอนได้น าไปพิจารณาตัดสินใจสร้างเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับ
สภาพ ผู้ เรียน และชัน้เรียน  

3. การน าหลักสูตรไปใช้  (Curriculum implementation) เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องที่มีการปรับปรุงตลอดเวลาของการใช้หลกัสตูร ต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคลากรในหน่วยงาน
ต่าง ๆ และ มีการติดตามผล เป็นระยะ ๆ 

4. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบสมัฤทธ์ิผลของหลกัสตูรค้นหา 
สาเหตขุองสิ่งท่ีไม่สมัฤทธ์ิผลเป็นงานใหญ่ท่ีมีขอบเขตกว้างขวางจะต้องวางโครงการประเมินผลไว้ 
ลว่งหน้าอย่างเป็นกระบวนการ 

ธ ารง บัวศรี (บัวศรี , 2542) กล่าวถึง องค์ประกอบที่ส าคัญของหลักสูตรว่ามี 
ดงัต่อไปนี ้

1. เป้ าประสงค์และนโยบายการศึกษา (education goals and policies) 
หมายถึงสิ่งที่รัฐต้องการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติในเร่ืองที่เก่ียวกบัการศึกษา 

2. จุดหมายของหลกัสูตร (curriculum aims) หมายถึงผลส่วนรวมที่ต้องการให้
เกิดแก่ผู้ เรียน หลงัจากเรียนจบหลกัสตูรไปแล้ว 

3. รูปแบบและโครงสร้างหลักสูตร (types and structures) หมายถึง ลักษณะ
และแผนผงัที่แสดงการแจกแจงวิชาหรือกลุม่วิชาหรือกลุม่ประสบการณ์ 

4. จุดประสงค์ของวิชา (subject objectives) หมายถึงผลที่ต้องการให้เกิดแก่
ผู้ เรียนหลงัจากท่ีได้เรียนวิชานัน้ไปแล้ว 
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5. เนื อ้หา (content) หมายถึงสิ่ งที่ ต้องการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ ทักษะและ
ความสามารถที่ต้องการให้มีรวมทัง้ประสบการณ์ที่ต้องการให้ได้รับ 

6. จุดประสงค์ของการเรียนรู้ (instructional objectives) หมายถึงสิ่งที่ต้องการ
ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ ได้มีทกัษะและความสามารถ หลงัจากท่ีได้เรียนรู้เนือ้หาก าหนดไว้ 

7. ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน ( instructional strategies) หมายถึงวิธีการ
จดัการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีหลกัเกณฑ์ เพื่อให้บรรลผุลตามจดุประสงค์ของการเรียนรู้ 

8. การประเมินผล (evaluation) หมายถึงการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและหลกัสตูร 

9. วัสดุห ลักสู ต รและสื่ อก ารเรียนการสอน  (curriculum materials and 
instructional media) หมายถึงเอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นฟิล์ม แถบวีดิทศัน์ ฯลฯ และวสัดอุปุกรณ์ต่างๆ 
รวมทัง้อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและอ่ืน ๆ ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

ปทีป เมธาคุณวุฒิ  (เมธาคุณวุฒิ , 2544) ได้อธิบายเก่ียวกับองค์ประกอบของ
หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน โดยในแต่ละส่วนจะมีบทบาทในการก าหนดจุดมุ่งหมายและ
เนือ้หาวิชาในหลกัสตูร ได้แก่ 

- การศกึษาทัว่ไป (General Education) 
- การศกึษาเฉพาะ (Specialized Education) 
- การศกึษาเพิ่มเติม (Exploratory Education) 
- การศกึษาเสริม (Enrichment Education) 

สองส่วนหลังนีม้ักพัฒนาเป็นหมวดวิชาเลือกเสรี การศึกษาเพิ่มเติม เป็นการจัด
รายวิชาในหลกัสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนวิชาที่ตนสนใจนอกเหนือจากวิชาเฉพาะในสาย
วิชาชีพของตน ส่วนการศึกษาเสริมเป็นการจัดวิชาที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอ่ืน ๆ ให้แก่
ผู้ เรียน ซึง่อาจอยู่ในรูปของการเข้าร่วมชมุนมุ หรือกิจกรรมต่าง ๆ 

ตลอดจนวิชัย วงษ์ใหญ่ (วงษ์ใหญ่, 2554) กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรว่า
หลักสูตรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดหรือใช้กับกลุ่มเป้าหมายใดจะมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 
ประการดงันี ้ 

1. จุดมุ่งหมายของหลกัสตูร หมายถึง คณุภาพของผู้ เรียนเมื่อเรียนรู้จบหลกัสตูร 
ประกอบด้วยความรู้ ในเนือ้หาสาระ ทกัษะกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดขัน้สงูและคณุธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมอนัพงึประสงค์  
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2. เนือ้หาสาระ หมายถึง สาระการเรียนรู้ วิชาความรู้ รวมทัง้ประสบการณ์ต่าง ๆ 
ที่ผู้ เรียน ต้องเรียนรู้ไปตามล าดบัขัน้ตอนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมายที่หลกัสตูร
ก าหนดไว้  

3. การจดัการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการใช้หลกัสตูรกบัผู้ เรียนในเชิงบรูณาการ
ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะต้องด าเนินการจัดการเรียนรู้ในเนือ้หาสาระต่าง ๆ ให้ผู้ เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทัง้
มีทกัษะในการ เรียนรู้ มีกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพและมีพฤติกรรมที่งดงาม  

4. การวดัและประเมินผล หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ของ ผู้ เรียนภายหลงัการจดัการเรียนรู้ การประเมินคุณภาพการจดัการเรียนรู้ รวมทัง้การประเมิน
ความเหมาะสมของจดุมุ่งหมายและเนือ้หาสาระของหลกัสตูร 

ทาบา (Taba, 1962) กลา่วถึง องค์ประกอบของหลกัสตูร ดงันี ้
วตัถุประสงค์ทัว่ไปและวตัถุประสงค์เฉพาะ  เนือ้หาและจ านวนชัว่โมงสอนแต่ละ

วิชา  วิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  และวิธีการประเมินผล 
Tyler Raph W (Tyler Raph, 1964) ได้เสนอแนวคิดในการจัดหลักสูตรแบบ

หลักการเหตุผล(The Rational Curriculum Model) ว่าหลักสูตรควรมีองค์ประกอบครอบคลุม
ประเด็นส าคญัต่อไปนี ้ 

1.จดุมุ่งหมายทางการศกึษาที่ต้องการ ให้ผู้ เรียนบรรลผุลส าเร็จ 
2. ประสบการณ์เรียนรู้ซึ่งต้องจัดให้ผู้ เรียน เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตาม

จดุมุ่งหมายทางการศกึษท่ีก าหนด 
3. มวลประสบการณ์ที่จะท าให้การเรียนรู้เกิดขึน้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. วิธีการประเมินผลว่าการเรียนรู้บรรลตุามจดุมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าองค์ประกอบที่ส าคัญของหลักสูตร
ประกอบด้วย 4 ประการดงันี ้ 

1. จุดมุ่งหมายของหลกัสตูร หมายถึงคณุลกัษณะที่คาดหวงัของผู้ เรียนหลงัจาก
เรียนจบหลกัสตูรไปแล้ว  

2. เนื อ้หาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ หมายถึงข้อความที่แสดงถึง
เนือ้หาวิชาหรือความรู้ที่ผู้ เรียนต้องได้รับ 

3. แนวทางการจัดการเรียนรู้ หมายถึงวิธีการที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนให้บรรลวุตัถปุระสงค์ โดยผู้สอนต้องค านึงถึงกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  
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4. การประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึงกระบวนการด าเนินการด้านการก ากับ
ควบคมุ เพื่อติดตามผลการจดัการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้  

3.4 รูปแบบการประเมินหลักสูตร  
ทิศนา แขมมณี (แขมมณี, 2551) กล่าวถึงการประเมินหลกัสูตรที่ดีควรประเมินเป็น

ระยะ ๆ โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 คือ เมื่อสร้างหลักสูตรเสร็จแล้ว ผู้ สร้าง
หลักสูตรควรประเมินหลักสูตรว่า หลักสูตรที่สร้างเสร็จนัน้ ดีหรือไม่เพียงใด และเป็นไปตาม
เจตจ านงที่ตัง้ไว้หรือไม่    ระยะที่ 2 หลงัจากที่น าหลกัสตูรที่สร้างเสร็จและไปทดลองใช้ระยะหนึ่ง 
ผู้สร้างควร ประเมินหลกัสตูรว่า หลกัสตูรที่ได้ทดลองใช้นัน้ให้ผลเพียงไร เพื่อที่จะตดัสินใจว่า ควร
ใช้หลกัสตูร นัน้ต่อไปหรือไม่ หรือจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

3.4.1 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์ (Tyler) 
ไทเลอร์ (Tyler Raph, 1964) เป็นผู้ ที่วางรากฐานการประเมินหลักสูตร โดย

เสนอแนะแนวคิดว่าการประเมินหลักสูตรเป็นการเปรียบเทียมบว่าพฤติกรรมของผู้ เรียนที่
เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ได้ตัง้ไว้หรือไม่ โดยการศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบ
ของคณะ กระบวนการจัดการศึกษา 3 ส่วน คือ จุดมุ่งหมายทางการศึกษา การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ และการตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน   โดยไทเลอร์ได้จดัล าดบัการเรียน
การสอนและการประเมินผลดงันี ้

1. ก าหนดจุดมุ่งหมายอย่างกว้างๆ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ในการ
ก าหนดจดุมุ่งหมาย (Goal Sources) คือ นกัเรียน สงัคม และเนือ้หาสาระสว่นปัจจยัที่ก าหนด 

2. ก าหนดจุดประสงค์เฉพาะหรือจดุประสงค์เชิงพฤติกรรมอย่างชดัเจน ซึง่จะ
เป็นพฤติกรรมที่ต้องการวดัหลงัจากจดัประสบการณ์การเรียน 

3. ก าหนดเนือ้หาหรือประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้บรรลจุุดมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้ 
4. เลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่จะท าให้เนือ้หาหรือประสบการณ์ที่

วางไว้ประสบความส าเร็จ 
5. ประเมินผลโดยการตดัสินใจด้วยการวดัผลทางการศึกษา หรือการทดสอบ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
6. หากหลกัสตูรไม่บรรลตุามจดุมุ่งหมายที่วางไว้ ก็จะต้องมีการตดัสินใจที่จะ

ยกเลิกหรือปรับปรุงหลกัสูตรนัน้ แต่ถ้าบรรลุตามจุดมุ่งหมายก็อาจจะใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงการก าหนดจุดมุ่งหมายให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง หรือใช้เป็นข้อมูลในการ
พฒันาคณุภาพของหลกัสตูร การประเมินหลกัสตูรตามแนวคิดของไทเลอร์ เป็นการยดึความส าเร็จ
ของผู้ เรียนสว่นใหญ่เป็นเกณฑ์ในการตดัสิน โดยอาศยัการวดัพฤติกรรมก่อนและหลงัเรียน  
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ภาพประกอบ 5 แสดงกระบวนการประเมินหลกัสตูรของไทเลอร์ 

3.4.2 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม  
รูป แบบการป ระ เมิ น หลั กสู ต รของสตัฟ เฟิ ลบี ม  (Madaus, Scriven, & 

Stufflebeam, 1983) สตัฟเฟิลบีมได้ให้แนวคิดไว้ว่า การประเมินผลหลกัสูตรนัน้มีสิ่งส าคัญที่เรา
ต้องประเมินอยู่ 4 ด้าน คือ 

1.  การประเมินสภาพแวดล้อม  (Context  Evaluation) เป็นการประเมินที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้หลกัการและเหตุผลมาก าหนดจุดมุ่งหมาย   การประเมินสภาพแวดล้อมจะ
ช่วยให้ผู้ พัฒนาหลักสูตรรู้ว่า   สภาพแวดล้อมที่ เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษามีอะไรบ้าง 
สภาพการณ์ที่คาดหวังและสภาพที่แท้จริงในสภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็นอย่างไร   มีความ
ต้องการ  หรือปัญหาอะไรบ้างที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองหรือแก้ไข   มีโอกาสและสรรพก าลังที่
จ าเป็นอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ถูกน ามาใช้ในการจัดการศึกษา   และสืบเนื่องมาจากปัญหาอะไรบ้าง 
ฯลฯ ในการประเมินสภาพแวดล้อมนี ้ผู้ประเมินอาจใช้วิธีดงัต่อไปนี ้

ก าหนดจดุมุ่งหมาย 

ก าหนดจดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ก าหนดเนือ้หาสาระและประสบการณ์เรียนรู้ 

       เลือกวิธีเรียน/วิธีสอน 

      ประเมินผลการเรียนรู้ 

      ถ้าผลการวดั 
ก่อนเรียนดีกว่า 

     ถ้าผลการวดั 
    ก่อนเรียนดีกว่า 

วดัพฤติกรรมก่อนเรียน วดัพฤติกรรมหลงัเรียน 

คงไว้ 
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1.1 การวิเคราะห์ความคิดรวบยอด (Conceptual Analysis) 
1.2 การท าวิจัย ด้วยการเก็บ ข้อมูลมาวิ เคราะห์จ ริง ๆ (Empirical 

Studies) 
1.3 การอาศัยทฤษฎีและความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ การประเมิน

สภาพแวดล้อมนีจ้ะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจด้านการวางแผนหรือก าหนด
จดุมุ่งหมาย (Planning Decision) 

2.  ประเมินตัวป้อน (Inputs Evaluation) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ได้ข้อมูลมาช่วยตัดสินใจว่า จะใช้ทรัพยากรหรือสรรพก าลงัต่าง ๆ ที่มีอยู่เพื่อให้บรรลุผล
ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสตูรได้อย่างไร จะขอความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและสรรพก าลงัจาก
แหล่งภายนอกดีหรือไม่ จะใช้วิธีจดัการเรียนการสอนแบบใดดีจึงจะประเมินด้วยตวัปอ้นอาจจะท า
ได้โดย 

2.1 จดัท าในรูปแบบของคณะกรรมการ 
2.2 อาศยัผลงานวิจยัที่เก่ียวข้องที่มีผู้ท าเอาไว้แล้ว  
2.3 ว่าจ้างผู้ เชี่ยวชาญมาให้การปรึกษา 
2.4 ท าการวิจยัเชิงทดลองเป็นการน าร่อง 

สงัเกตว่าวิธีการประเมินนีม้ีความแตกต่างกันออกไปมากนับแต่ใช้วิธีง่ายๆ โดย
อาศยัความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ  หรือของคณะกรรมการ  ไปจนถึงวิธีการท่ีซบัซ้อน เช่น การวิจยั
เชิงทดลอง ซึ่งทัง้นีก้็ขึน้อยู่กับความต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงนัน้มีอยู่มากหรือน้อยนัน้เอง 
ตวัอย่างเช่น ในการตดัสินใจแบบ  Homeostatic ที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแต่
ว่าข้อมลูที่จะมาช่วยในการสนบัสนุนนัน้มีอยู่มากแล้วในบางกรณีอาจไม่จ าเป็นต้องประเมินผลใน
ลักษณ ะที่ ยุ่ งยากซับ ซ้อนแต่ประการใด  อย่ างไรก็ตาม ถ้าสถานการณ์ การตัดสิน ใจ
แบบ  Incremental หรือ  Neomobilistic ที่ ต้องการน านวัตกรรมบางอย่างมาใช้ในหลักสูตร
ประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนจ าเป็นต้องใช้วิธีการที่รอบคอบรัดกุมยิ่งขึน้เพื่อให้ได้ผลที่
เที่ยงตรงและเชื่อถือได้นัน่เอง 

ฉะนัน้การประเมินตัวป้อนนีจ้ะช่วยให้เราได้ข้อมูลในการตัดสินใจ   ถ้าเราจะจัด
การศึกษาตามหลกัสตูร  เราควรจะขอความร่วมมือและช่วยเหลือจากแหล่งภายนอกหรือไม่ควรจะ
หาวิธีใด  วิธีการหนึ่งที่มีอยู่แล้วหรือวิธีการที่คิดค้นขึน้มาใหม่  การด าเนินงานในโรงเรียน เช่น การ
บริหารความสมัพนัธ์ระหว่างครู  และนกัเรียน ฯลฯ ควรเป็นอย่างไรจึงจะช่วยให้การน าหลกัสตูรไป
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ใช้ประสบความส าเร็จ  การประเมินตัวป้อนนีจ้ะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ
ด้านโครงสร้างหรือการวางรูปแบบในการด าเนินงาน  (Structuring Decision) 

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อสืบค้นจุดอ่อนของรูปแบบการด าเนินตามที่คาดหวังเอาไว้ หรือจุดอ่อนของการ
ด าเนินงานในขัน้ทดลองการใช้หลกัสตูร เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจในการเลือก
วิธีการต่อไป ฉะนัน้ต้องมีการจดบันทึกผลการประเมินกระบวนการนัน้จ าเป็นต้องอาศัยวิธีการ
หลายๆ อย่างต่าง ๆ กนั เช่น 

3.1 การสงัเกตแบบมีสว่นรวมปฏิบติั 
3.2 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ 
3.3 การสมัภาษณ์ 
3.4 การใช้แบบสอบถามประเภทมาตราสว่นประมาณค่า 
3.5 การเขียนรายงานประเภทปลายเปิด 

อย่ างไรก็ตาม   ในการประ เมิ นกระบวนการนี บ้ างค รั ง้จ า เป็ น ต้องตั ง้
คณะกรรมการในการประเมินผลขึน้มาโดยเฉพาะ   และให้คณะกรรมการชุดนีม้ีเวลาการท า
ประเมินอย่างเต็มที่  เช่นถ้าเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาก็อาจจะได้แก่ทีมงานในหน่วยวิจัยของ
สถาบนันัน้เอง  แต่ถ้าเป็นโรงเรียนระดบัประถมศกึษาก็อาจจะได้แก่ศกึษานิเทศก์ของจงัหวดัเพราะ
การตัง้ครูในโรงเรียนท าหน้าที่ประเมินผลโดยเฉพาะท าได้ยากเนื่องจากมีข้อจ ากัดอยู่หลาย
อย่ า ง   เช่ น   เ ร่ื อ ง เวล าซึ่ งมี ค วาม จ า เป็ น ม าก ใน ก รณี ที่ ส ถ าน กา รณ์ ก า รตั ด สิ น ใจ
แบบ Incremental และ Neomobilistic เพราะมีข้อมลูที่ช่วยในการตดัสินใจอยู่แล้วน้อยมากแต่ถ้า
หากสถานการณ์การตัดสินใจแบบ Homeobilistic ซึ่งต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย
ขณะเดียวกนัก็มีข้อมลูที่จะน ามาใช้สนบัสนุนอย่างมากแล้ว ผู้บริหารและครูในโรงเรียนอาจช่วยกนั
ท าการประเมินก็ได้การประเมินกระบวนการนีใ้ห้ข้อมูลที่ช่วยในการตดัสินใจด้านการน าหลกัสตูร
ไปใช้ปฏิบติัจริง ๆ (Implementing Decisions) 

4.  การประเมินผลผลิต (Products Evaluation) มีจุดมุ่งหมายจะตรวจสอบว่า 
ผลที่เกิดขึน้กบันกัเรียนนัน้เป็นไปตามที่คาดหวงัเอาไว้มากเพียงใด อาจท าได้โดยการเปรียบเทียบ
กบัเกณฑ์สมัพนัธ์กบัหลกัสตูรอ่ืนที่มีอยู่ก็ได้ ในกระบวนการการศึกษานัน้การประเมินผลผลิตจะให้
ข้อมลูที่จะน ามาช่วยตดัสินใจว่ามีกิจกรรมทางการศกึษาอะไรบ้างที่ควรท าต่อไป  เลิกท า  หรือควร
น ามาปรับปรุงแก้ไขเสียใหม่นอกจากนัน้ยงัให้ข้อมลูที่จะน าไปเชื่อมต่อหรือสานต่อเข้ากับขัน้ตอน
อ่ืน ๆ ของกระบวนการทางการศึกษาได้อีกด้วย  เช่น  โรงเรียนหนึ่งมีปัญหาครูไม่พอสอนหรือครูมี
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ภารกิจมากจนไม่มี เวลาจะเตรียมการสอนให้ได้ผล จึงได้คิดค้นนวัตกรรมทางการสอน
แบบ  RIT  (Reduced  Instructional  Time)  ขึน้มาใช้  เสร็จแล้วการท าประเมินผลผลิตของการ
เรียนแบบ RIT ดู  พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนนัน้อยู่ในขัน้ท่ีจะน าไปเผยแพร่ใน
โรงเรียนอ่ืน ๆ ที่ประสบปัญหาอย่างเด่ียวกันได้   เพราะเป็นสิ่งที่ท าได้ง่ายไม่สิน้เปลืองมาก
นัก  อย่างนีผู้้บริหารการศึกษาก็อาจใช้ผลจากการประเมินดังกล่าวมาช่วยตัดสินใจประกาศให้
โรงเรียนต่าง ๆ น านวัตกรรม  RIT  ไปใช้จัดการเรียนการสอนต่อไป   การประเมินผลผลิตนีจ้ะให้
ข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจว่า   จะเก็บรักษาไว้  เลิกใช้หรือปรับปรุงแก้ไขใหม่   (Recycling 
Decisions)  เนื่องจากสตัฟเฟิลบีมให้แนวคิดว่าในการประเมินผลหลักสูตรนัน้มีสิ่งที่จะต้อง
ประเมินอยู่  4 อย่าง  คือ  Context,  Input,  Process  และ Products  รูปแบบการประเมินผลของ
เขาจึงเป็นที่รู้จกัโดยทัว่ไปว่าเป็น  CIPP  Model 

จากการศึกษาเก่ียวกบัการประเมินหลกัสตูร ผู้ วิจยัมีแนวคิดในการประเมินหลกัสตูร
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาตอนปลายโดยแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอนคือ ขัน้ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพของ
หลักสูตรโดยผู้ เชี่ยวชาญ ในด้านความเหมาะสมของหลักสูตรและความสอดคล้องระหว่าง
องค์ประกอบในหลักสูตร เคร่ืองมือที่ใช้ใน การประเมิน ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของ
หลักสูตรและแบบประเมินความสอดคล้อง ระหว่างองค์ประกอบในหลักสูตร ขัน้ตอนที่ 2 การ
ประเมินประสิทธิผลของหลกัสูตร ท าการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ ของหลักสูตรทัง้ก่อนและ
หลงัการน าหลกัสตูรไปใช้กบักลุม่ตวัอย่าง  

3.5 หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ปั จจุบั นหลักสูต รที่ ใ ช้ กัน เป็ นหลักสูต รอิ งม าตรฐาน  (Standards - Based 

Curriculum) ซึ่งก าหนดมาตรฐานและตัวชีว้ัดให้ครูใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน 
โดยมาตรฐานและตัวชีว้ัดจะครอบคลุม ความรู้ ทักษะ และเจตคติ หรือคุณลักษณะที่จ าเ ป็นต่อ 
การบรรลมุาตรฐานและตวัชีว้ดันัน้ ๆ แต่การเปลี่ยนแปลงอนัรวดเร็วท าให้เนือ้หาสามารถเข้าถึงได้
ง่าย  ทัง้เนือ้หาก็เปลี่ยนแปลงเร็ว เกิดใหม่มาก และล า้สมยัได้เร็ว สิ่งส าคัญมากคือเราคงต้องการ
ผู้ เรียนที่สามารถน าความรู้ไปใช้ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชีวิตของตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมได้ จึงน าไปสู่ความสนใจเร่ืองสมรรถนะที่เป็น “ความสามารถของบุคคลในการใช้ความรู้ 
ทักษะ เจตคติ และคุณลกัษณะต่าง ๆ ที่ตนมีในการท างานหรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ จนประสบ
ความส าเร็จในระดบัใดระดบัหนึ่ง สมรรถนะ แสดงออกทางพฤติกรรมการปฏิบติัที่สามารถวดัและ
ประเมินผลได้ สมรรถนะจึงเป็นผลรวมของความรู้ ทกัษะ เจตคติ คณุลกัษณะ และความสามารถ
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อ่ืน ๆ ที่ช่วยให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลประสบความส าเร็จในการท างาน” (คณะกรรมการอิสระเพื่อ
การปฏิรูปการศกึษา, 2562) 

3.5.1 ความหมายของหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
จากการศึกษาความหมายของหลักสูตรฐานสมรรถนะพบว่านักการศึกษาได้

กล่าวถึงหลกัสตูรฐานสมรรถนะว่าเป็นหลกัสูตรที่ยึดความสามารถที่ผู้ เรียนพึงปฏิบติัได้ เป็นหลกั
เพื่อประกันว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับหนึ่งๆ จะมีทักษะและความสามารถ ในด้านต่าง ๆ ตามที่
ต้องการ เป็นหลักสูตรที่ไม่ได้มุ่งเร่ืองเนือ้หาความรู้จ านวนมากที่อาจไม่จ าเป็นกับผู้ เรียน และ
สถานศกึษา แต่จะมุ่งพฒันาในด้านทกัษะ ความสามารถ เจตคติและค่านิยม อนัจะมีประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจ าวนั และอนาคตของผู้ เรียนในอนาคต สามารถจดัการเรียนรู้ได้ตามความต้องการตาม
วิถีชีวิตของผู้ เรียนและบริบทได้มากขึน้ ลดภาระประเมินตวัชีว้ดั จ านวนมาก โดยมีกรอบสมรรถนะ
หลกัของหลกัสตูรฐานสมรรถนะเป็นเกณฑ์ที่ใช้เทียบเคียงในการออกแบบหลกัสตูรสถานศึกษาที่
หลากหลาย หลักสูตรนีม้ีโครงสร้างให้เห็นถึงเกณฑ์ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่ต้องการให้ 
ผู้ เรียนปฏิบัติในแต่ละระดับการศึกษาและในแต่ละระดับชัน้ ทักษะและความสามารถจะถูก
ก าหนดให้มีความ ต่อเนื่องกัน โดยใช้ทักษะและความสามารถที่มีในแต่ละระดับเป็นฐานส าหรับ
เพิ่มพูนทักษะและความสามารถ ช่วยให้ผู้ เรียนพัฒนาสมรรถนะหลักที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิต
อย่างมีคณุภาพ ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562a), 
ศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บัวศรี (บัวศรี, 2542), โครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้ เรียน 
ระดบัประถมศกึษาตอนต้น (ศนูย์วิจยักสิกรไทย, 2563) 

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นพบว่า หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นหลักสูตรที่เน้นให้มี
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลายหลาย เป็นหลกัสูตรที่ต้องการบูรณาการวิชาการที่เก่ียวข้องใน
ด้านนัน้ เน้นให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพผ่านการปฏิบัติจริง เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้ เรียนเป็น
ศนูย์กลางและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ เรียน  

3.5.2 ลักษณะหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
มีเกณฑ์การปฏิบติั เพื่อใช้ในการประเมินผลผู้ เรียนที่แน่นอนส านกังานเลขาธิการ

สภาการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562b) กล่าวถึงลกัษณะของหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะว่าหลกัสูตรฐานสมรรถนะจะก าหนดมาตรฐานสมรรถนะ (Competency Standards) 
ขึน้เป็นสมรรถนะขัน้ต ่าที่จ าเป็นส าหรับผู้ เรียนเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ สมรรถนะที่
ก าหนดให้ผู้ เรียน โดยทั่วไปมี 2 ลักษณะ คือสมรรถนะหลักที่ เรียกว่า Core Competency   มี
ลักษณะเป็นสมรรถนะข้ามวิชาหรือคร่อมวิชา คือเป็นสมรรถนะที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึน้แก่
ผู้ เรียนได้ ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย หรือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 
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ผู้ เรียนให้เรียนรู้สาระต่าง ๆ ได้ดีขึน้ ลกึซึง้ขึน้ สมรรถนะในลกัษณะนี ้กล่าวได้ว่า เป็นสมรรถนะที่มี
ลกัษณะ “content – free” คือ ไม่เกาะติดเนือ้หา หรือไม่ขึน้กบัเนือ้หา ตวัอย่างสมรรถนะประเภทนี ้
เช่น สมรรถนะการคิดขัน้สงู สมรรถนะการท างานแบบรวมพลงั สมรรถนะทกัษะชีวิต ซึ่งสมรรถนะ
เหล่านี ้สามารถใช้เนือ้หาสาระใด ๆ ก็ได้ในการพัฒนา เพียงแต่ว่าสมรรถนะบางสมรรถนะ อาจ
พฒันาได้ดีกว่าในเนือ้หาบางเนือ้หาสมรรถนะอีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า สมรรถนะเฉพาะ  Specific 
Competency เป็นสมรรถนะเฉพาะวิชา / สาขาวิชา สมรรถนะทัง้ 2 ลักษณะ ไม่ว่าจะเป็น
สมรรถนะหลัก หรือ สมรรถนะเฉพาะ ต่างก็มีระดับตัง้แต่ง่ายไปยาก ซึ่งหลักสูตรจะก าหนดให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้แบบไต่ระดับ ไปตามระดับ ความสามารถของตน ซึ่งจ าเป็นส าหรับวิชานัน้ ๆ เช่น 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จะมีสมรรถนะเฉพาะของวิชา เช่น สมรรถนะด้านการพูดใน
โอกาสต่าง ๆ สมรรถนะ ด้านการประพนัธ์ ในกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ ก็มีสมรรถนะด้านการวาด
ภาพ การปัน้ การประดิษฐ์ สาระวิชาต่าง ๆ จะมีสมรรถนะเฉพาะวิชาของตน ซึ่งมีลักษณะเป็น 
“ทกัษะ” (Skill) หากผู้ เรียนได้รับการฝึกทกัษะจนสามารถใช้งานได้ และสามารถประยุกต์ใช้ทกัษะ
นัน้ หลักสูตรฐานสมรรถนะโดยทั่วไป จะก าหนดจุดประสงค์ การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ (Learning 
Competencies) ส าหรับผู้ เรียนในช่วงวยัหรือช่วงชัน้ต่าง ๆ ให้แก่ครู เพื่อใช้ ในการจดัการเรียนการ
สอนให้แก่ผู้ เรียน หลกัสตูรฐานสมรรถนะนอกจากจะก าหนดสมรรถนะไว้ให้แล้ว อาจก าหนดสาระ 
การเรียนรู้ขัน้ต ่าส าหรับการพัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดให้แก่ผู้ เรียนหรืออาจให้โรงเรียน และครู
ก าหนดได้ตามความเหมาะสม สมรรถนะ และสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดให้นัน้เป็นขัน้ต ่าที่จ าเป็น
ส าหรับเด็กไทยทุกคน หลักสูตรจะต้องจัดให้มีพืน้ที่ส าหรับโรงเรียนและครูในการจัดการเรียนรู้
สาระ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการตามความแตกต่างกันของ
ผู้ เรียน ภูมิสงัคม และบริบท ในสดัสว่นที่เหมาะสมกบัผู้ เรียนในแต่ละช่วงวยั การก าหนดสมรรถนะ
ที่เป็นเกณฑ์กลาง/มาตรฐานกลางส าหรับการจัดการศึกษา ในแต่ละช่วงวัย จะเอือ้อ านวยให้
สถานศึกษาสามารถพฒันาหลกัสตูรในรูปแบบต่าง ๆ ตามแนวคิดของตนได้ โดยยดึสมรรถนะเป็น
เกณฑ์กลาง  

ธ ารง บวัศรี (บวัศรี, 2542) กล่าวถึงลกัษณะส าคญัของหลกัสตูรฐานสมรรถนะ ประกอบ
ไปด้วย 4 ประการดงันี ้ 

1. เป็นหลกัสตูรที่มุ่งเน้นการพฒันาผู้ เรียนให้เกิดสมรรถนะที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ด ารงชีวิต โดยมี การก าหนดสมรรถนะหลกัที่เหมาะสมแต่ละช่วงชัน้ ให้ครูผู้ สอนน าไปใช้เป็นหลกั
ในการก าหนดจุดประสงค์และ สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผล  
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2. เป็นหลกัสตูรที่ให้ความส าคญักบัพฤติกรรม การกระท า การปฏิบติัของผู้ เรียน 
มิใช่ที่การรู้หรือมี ความรู้เพียงเท่านัน้ แต่ผู้ เรียนต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะ เจตคติ 
ค่านิยม และคณุลกัษณะต่าง ๆ ใน การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั  

3. เป็นหลักสูตรที่ ใช้ผลลัพธ์ (สมรรถนะ) น าสู่จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ มิใช่
หลกัสตูร (เนือ้หาสาระ) น าสูผ่ลลพัธ์ (สมรรถนะ)  

4. เป็นหลกัสูตรที่ให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ
ต้องการของผู้ เรียน ครู และสงัคม 

สุจิตรา ปทุมลงัการ์ (ปทุมลังการ์, 2552) ได้กล่าวถึงการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
แบบฐานสมรรถนะ และสรุปลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะดังตาราง
ดงันี ้ 

1. ก าหนดผลการเรียนรู้อย่างชดัเจนว่าผู้ เรียนสามารถท าอะไรได้เมื่อจบหลกัสตูร  
2. ใช้มาตรฐานสมรรถนะเป็นกรอบในการพัฒนาหลกัสูตร วางแผนการจัดการ

เรียน การสอนท าให้การเรียนการสอนเชื่อมโยงกบัการประเมินผล และการรับรองคณุวฒุิ  
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ตาราง 8 ตารางแสดงลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 

แบบฐานสมรรถนะ แบบดัง้เดิม 
1. ก าหนดผลการเรียนรู้ (Learning  

outcomes/ Course outcomes) หรือเรียกว่า
สมรรถนะหรือภาระงาน (Competencies or tasks) 
อย่างชดัเจน ซึง่สมรรถนะที่ก าหนดขึน้เป็นสิ่งจ าเป็น
กบัการศกึษา และการปฏิบติังานในอาชีพต่าง ๆที่
คาดหวงัว่าผู้ เรียนจะสามารถปฏิบติัได้เมื่อจบ
หลกัสตูร ผู้สอนจดักิจกรรมการเรียนการสอนตาม
สมรรถนะที่ก าหนด 

2. จดักิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  
เลือกใช้สื่อ-อปุกรณ์ที่จะช่วยให้ผู้ เรียนปฏิบติั ภาระ
งาน (Task-oriented activities) ได้ส าเร็จ ตาม
สมรรถนะที่ก าหนด เน้นกระบวนการเรียนรู้ ให้ข้อมลู
ย้อนกลบั (Feedback) แก่ผู้ เรียนเป็นระยะ เพื่อให้
ผู้ เรียนได้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบติังานให้ได้ ตาม
เกณฑ์ 

3. ให้เวลาผู้ เรียนแต่ละคนเพียงพอที่จะปฏิบติั  
ภาระงานหนึ่ง ๆ ให้ส าเร็จก่อนที่จะไปสูภ่าระงาน 
ต่อไป 

4. ให้ผู้ เรียนแต่ละคนปฏิบติัภาระงานให้ส าเร็จ  
ตามเกณฑ์การปฏิบติังานที่ก าหนด ใช้การวดัผล 
แบบอิงเกณฑ์ (Criterion referenced) ในการ
ประเมินผลความส าเร็จของผู้ เรียนแต่ละคน 

1. การเรียนการสอนอ้างอิงจากต ารา
เรียน หรือสื่อ ต่าง ๆ เพื่อน ามาก าหนด
เป็นเนือ้หารายวิชา ซึง่อาจ ไม่เก่ียวข้อง
กบัอาชีพ ผู้ เรียนไม่ทราบชดัเจนว่าต้อง 
ท าอะไรได้เมื่อจบหลกัสตูร ครูยดึเนือ้หา
ตามต าราเรียนบทต่อบท หรือหน่วยต่อ
หน่วย 
2. การจดักิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นไปตามที่ ครูก าหนด ครูเป็นผู้สาธิต 
บรรยาย (Instructor-centered 
learning activities) ผู้ เรียนได้รับข้อมลู
ย้อนกลบัน้อย 
3. ให้เวลาผู้ เรียนทกุคน ภายในเวลาที่
ก าหนดเท่ากนั และเรียนบทเรียนต่อไป
พร้อมกนั ซึง่อาจมากไปหรือ น้อยไป
ส าหรับผู้ เรียนแต่ละคนที่มีศกัยภาพ
แตกต่าง กนั 
4. ใช้ข้อสอบวดัผลแบบอิงกลุม่ (Norm 
referenced) โดยการเปรียบเทียบผล
การปฏิบติักบัผู้ เรียนในกลุม่ 

 
นอกจากนีส้จุิตรา ปทุมลงัการ์ (ปทุมลงัการ์, 2552) ได้กล่าวถึงการประเมินผลแบบฐาน

สมรรถนะและ วิธีการประเมินผลแบบฐานสมรรถนะ ไว้ ดังนี  ้การประเมินผลแบบฐานสมรรถนะ 
การประเมินผลเป็นการรวบรวมหลักฐานผลการเรียนรู้ว่าผู้ เรียนมีความก้าวหน้าถึง  เกณฑ์หรือ
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ระดบัที่ก าหนดในมาตรฐาน หรือตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในหน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อยและ
ตวัชีว้ัด เพื่อตัดสินว่าผู้ เรียนส าเร็จตามสมรรถนะที่ก าหนดหรือไม่การประเมิน ผลการจดัหลกัสตูร
แบบฐานสมรรถนะควรท าควบคู่ (Built in) กบัการเรียนการสอน โดยวัดทัง้ ความรู้และทกัษะและ
การน าไปประยุกต์ใช้ การประเมินผลแบบฐานสมรรถนะให้ความส าคญักับสมรรถนะที่ก าหนดใน
การฝึกอบรมหรือศึกษาทางวิชาชีพ การประเมินผลที่ เน้นการปฏิบัติ(Performance based 
assessment) เน้นที่กระบวนการเรียนรู้และการปฏิบติัซึง่มกัจะประเมินทกัษะ 4 ด้าน คือ 1. ทกัษะ
ตามภาระงาน (Task skills) ความสามารถในการปฏิบัติภาระงานแต่ละชิน้ 2. ทักษะการจัดการ 
(Task management skills) ความสามารถในการจดัการกบัภาระ งาน และกิจกรรมที่ต้องปฏิบติั
ภายใต้งานนัน้ ๆ   3. ทกัษะในคาดการณ์อปุสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึน้ (Contingency skills) การ
ประเมิน ทักษะใช้ได้ดีโดยก าหนดสถานการณ์จ าลอง 4. ทักษะตามบทบาทและงานที่รับผิดชอบ
และสภาพแวดล้อม (Job/ role environment) รวมถึงการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนวิธีการประเมินผล
แบบฐานสมรรถนะ วิธีการประเมินผลแบบฐานสมรรถนะ 

1. เน้ น ก ระบ วนการเรียน รู้  (Learning process) และมี ก ารป ระ เมิ น ให้
ความส าคัญกับการประเมินแบบย่อย (Formative assessment) อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามดู
ความก้าวหน้า วินิจฉัยจุดด้อย จุดเด่นของผู้ เรียน ให้ข้อมูลย้อนกลบั และเป็นการประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียน การสอนของครูไปด้วย ในขณะเดียวกันต้องมีการสอบสรุป (Summative 
assessment) เพื่อวัด และตัดสินกระบวนการเรียนรู้ (The end of learning process) ตอนเรียน
จบรายวิชา  

2. ใช้การอิงเกณฑ์ (Criterion referenced) วัดความส าเร็จในการปฏิบัติของ
ผู้ เรียน เป็นรายบุคคลเพื่อให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาใช้ศักยภาพตามความสามารถโดยไม่ต้อง
เปรียบเทียบ กบัผู้ อ่ืนและตดัสินแบบอิงกลุม่  

3. ประเมินสมรรถนะที่ส าคัญ (Crucial outcomes) ก่อน เพราะผลการเรียนรู้/ 
การปฏิบัติของทุกสมรรถนะมีความส าคัญไม่เท่ากัน บางสมรรถนะอาจมีความส าคัญกว่าอีก 
สมรรถนะหนึ่งที่ครูจ าเป็นต้องตัง้ข้อจ ากดัในการเรียนรู้และการประเมินผล  

4. บูรณาการสมรรถนะต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเข้าด้วยกัน ไม่ประเมินแยกตามหน่วย 
สมรรถนะ หรือหน่วยสมรรถนะย่อยออกจากกัน แม้ว่ากรอบมาตรฐานสมรรถนะจะก าหนดแยก 
เป็นหน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย และตวับ่งชีไ้ม่ได้หมายความว่าครูจะต้องสอนหรือ ประเมินผล
แยกแต่ละสมรรถนะ เพราะในการจัดเนือ้หาการสอนแต่ละหน่วยอาจต้องเก่ียวข้องกับ สมรรถนะ
ต่าง ๆ ที่มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องหรือต่อเนื่องกนั  
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5. ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ได้แก่ 1. การสงัเกต (Observation), รายการ
ป ระ เมิ น  (Checklist) 2. ก า รส า ธิ ต แ ล ะ ตั ้ง ค า ถ า ม  (Demonstration and questioning)                 
3. แบบทดสอบและข้อสอบอตันยั (Pen and paper test and essays) ซึ่งใช้ ประเมินด้านความรู้ 
4. การสอบปากเปล่า (Oral test) 5. การท าโครงงาน (Projects) 6. สถานการณ์ จ าลอง 
(Simulations) 7. แฟ้มผลงาน (Portfolios) 8. การประเมินผลโดยการใช้คอมพิวเตอร์(Computer-
based assessment) เป็นเคร่ืองมือในการสร้างแบบทดสอบและบนัทกึผลได้  

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นหลักสูตรที่
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ เรียนให้เกิดสมรรถนะที่จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิต ตลอดจนมีการก าหนด
สมรรถนะหลกัที่เหมาะสมแต่ละช่วงชัน้ให้ครูผู้สอนน าไปใช้เป็นหลกัในการก าหนดจดุประสงค์และ 
สาระการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอน และการวดัและประเมินผล การจดักิจกรรมการเรียนจะ
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้ เรียนปฏิบัติ เน้นกระบวนการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ เรียนเป็น
ระยะ เพื่อให้ผู้ เรียนได้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบติังานให้ได้ ตามเกณฑ์ โดยมีเกณฑ์การปฏิบติั เพื่อใช้
ในการประเมินผลผู้ เรียนที่แน่นอน 

3.6 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  เป็นหลกัสูตรที่มีความ
เหมาะสม ชัดเจน ทัง้เป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน และกระบวนการน า
หลกัสตูรไปสู่การปฏิบติัในระดบัเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศึกษา โดยได้มีการก าหนดวิสยัทศัน์ 
จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์   มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชีว้ัดที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดท าหลักสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดับ  
นอกจากนัน้ได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนขัน้ต ่าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชัน้ปีไว้ใน
หลกัสตูรแกนกลาง และเปิดโอกาสให้สถานศกึษาเพิ่มเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจดุเน้น 
อีกทัง้ได้ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผู้ เรียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ และ
เอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความ
ชดัเจนต่อการน าไปปฏิบติั 

วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  มุ่งพัฒนาผู้ เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลัง

ของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทัง้ด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพืน้ฐาน รวมทัง้ เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การ
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ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญับนพืน้ฐานความเชื่อว่า ทุก
คนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพ  

หลักการ 
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั  ดงันี ้

1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและ
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คณุธรรมบนพืน้ฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับ
การศกึษาอย่างเสมอภาค และมีคณุภาพ 

3.  เป็นหลกัสตูรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สงัคมมีส่วนร่วมใน
การจดัการศกึษาให้สอดคล้องกบัสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลกัสตูรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทัง้ด้านสาระการเรียนรู้ เวลา
และการจดัการเรียนรู้ 

5.  เป็นหลกัสตูรการศกึษาที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  
6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม

อธัยาศยั ครอบคลมุทกุกลุม่เปา้หมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
จุดหมาย 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน   มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดี  มี
ปัญญา มีความสขุมีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจดุหมายเพื่อให้
เกิดกบัผู้ เรียน  เมื่อจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   ดงันี ้

1.  มีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคณุค่าของตนเอง   มี
วินยัและปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนบัถือ ยึดหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา   การใช้
เทคโนโลยี และมีทกัษะชีวิต  

3.  มีสขุภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี มีสขุนิสยั และรักการออกก าลงักาย 
4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ใน

วิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
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5.  มีจิตส านึกในการอนรัุกษ์วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย   การอนรัุกษ์และ
พฒันาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสงัคม และอยู่ร่วมกนัใน
สงัคมอย่างมีความสขุ     

สมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในการพัฒนาผู้ เรียนตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มุ่งเน้นพัฒนา

ผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  ดงันี ้

สมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มุ่งให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 

ประการ ดงันี ้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มี

วฒันธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและ
สงัคม รวมทัง้การเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับ
ข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสงัคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สงัเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่
การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและ
อปุสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพืน้ฐานของหลกัเหตผุล คุณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหา
ความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตดัสินใจที่มีประสิทธิภาพ
โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อตนเอง สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน า
กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสงัคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จกัหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้ อ่ืน 
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5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ 
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสงัคมใน
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสารการท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมี
คณุธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มุ่งพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะอนัพึง

ประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้อย่างมีความสขุ  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก   ดงันี ้

1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2.  ซื่อสตัย์สจุริต 
3.  มีวินยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 

นอกจากนี ้สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลกัษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้
สอดคล้องตามบริบทและจดุเน้นของตนเอง   

การจัดเวลาเรียน 
หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขัน้

ต ่าส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติม
ได้ตามความพร้อมและจุดเน้น  โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและ
สภาพของผู้ เรียน ดงันี ้ 

1. ระดับชัน้ประถมศึกษา (ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็น
รายปี โดยมีเวลาเรียนวนัละ ไม่เกิน 5 ชัว่โมง  

2. ระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น (ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ให้จัดเวลาเรียน
เป็นรายภาค มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน า้หนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้
เกณฑ์ 40 ชัว่โมงต่อภาคเรียน มีค่าน า้หนกัวิชา เท่ากบั 1 หน่วยกิต (นก.) 
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3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ให้จัดเวลาเรียน
เป็นรายภาค มีเวลาเรียน วันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง คิดน า้หนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต 
ใช้เกณฑ์ 40 ชัว่โมง ต่อภาคเรียน มค่ีาน า้หนกัวิชา เท่ากบั 1 หน่วยกิต (นก.) 

จากการศึกษาหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 พบว่า
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มี
ศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ มุ่งเน้นพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์  โดยสมรรถนะ
ส าคญั 5 ประการ คือ 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา  4.  ความสามารถในการใช้ทักษะ  5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
ตลอดจนมุ่งเน้นคณุลกัษณะส าคญั 8 ประการคือ 1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  2.  ซื่อสตัย์สจุริต  3.  
มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง  6.  มุ่งมั่นในการท างาน  7.  รักความเป็นไทย  และ 8.  มี
จิตสาธารณะ  ตลอดจนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 – 6) เน้นการเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผู้ เรียนแต่
ละคนทัง้ด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทกัษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทกัษะกระบวนการคิด
ขัน้สงู สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศกึษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่ง
พฒันาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้น า และผู้ ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ   
ซึ่งเมื่อศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้พบว่ามีการก าหนดมาตรฐานโดยให้ความรู้เก่ียวกับ
ด้านอาชีพ และผู้ประกอบการ แต่ยงัไม่ชดัเจนในการสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะผู้ประกอบการ  

3.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
จันทิมา แสงเลิศอุทัย (แสงเลิศอุทัย, 2550) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลกัสูตร

เสริมเพื่อเสริมสร้าง สมรรถภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (  ICT) ส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู เป็นหลกัสูตรที่มุ่งเน้น การเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านไอซีที ทัง้ทางด้าน
ความรู้ ทักษะและเจตคติ โดยการพัฒนาหลักสูตรเสริมในครัง้  นี ้ได้พัฒนาตามรูปแบบการวิจัย
และพัฒนาตามแนวคิดของของไทเลอร์ และทาบา ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) 
การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 2) การสร้างหลกัสูตรเสริม 3) การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสูตร
เสริม และ 4) การปรับปรุงหลกัสตูรเสริม โดยกลุม่ตวัอย่างใน การวิจยั คือ นกัศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปี
ท่ี 3 ในมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม จ านวน 26 คน รูปแบบการทดลองใช้ หลกัสตูรเสริมเป็นแบบ
กลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง ระยะเวลาของการใช้หลักสูตร คือ 9 สัปดาห์ ผลการทดลอง พบว่า 
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สมรรถภาพทางด้านไอซีทีภายหลงัการทดลองใช้หลกัสตูรเสริม สงูกว่าก่อนการทดลองใช้หลกัสตูร
เสริม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิต 

สมพร หลิมเจริญ (หลิมเจริญ, 2552) ได้พัฒนาหลกัสูตรเสริมเพื่อส่งเสริมความคิด 
สร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนช่วงชัน้ที่ 2 และประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรเสริมฯ โดยมีขัน้ตอน 
ด าเนินการ 4 ขัน้ตอนคือ ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานเพื่อเป็นแนวทาง การ
พัฒนาหลักสูตร ขัน้ตอนที่  2 การพัฒนาหลักสูตรและประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดย
ผู้ ทรงคุณวุฒิ  ขัน้ตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรเสริม และขัน้ตอนที่ 4 การประเมินผลและ
ปรับปรุงหลกัสตูร โดยใช้แนวคิดของไทเลอร์ ผลการด าเนินการศึกษา ได้องค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในครัง้นี ้ประกอบด้วยคุณลกัษณะ 2 มิติ 
คือ 1) มิติด้านการคิด ได้แก่ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และ ความคิดริเร่ิมและ 2) มิติ
ด้านจิตใจและบุคลิกภาพ ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น และความเชื่อมัน่ในตนเอง หลกัสตูรเสริม
เพื่อส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนช่วงชัน้ที่ 2 ท่ีพัฒนาขึน้ในครัง้นีเ้ป็นหลกัสูตรที่ไม่
ยึดเนือ้หาเป็นหลัก (content free) มีสาระส าคัญประกอบด้วย แนวคิดหลักการ วัตถุประสงค์
โครงสร้างของหลกัสตูร การจดักิจกรรมการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้และการวดัและประเมินผล ในการ
พฒันาเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทัง้สองมิติผู้ วิจยัได้น าหลกัสตูรไปเป็นแนวทางการจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยมี  โครงสร้างเนือ้หา 4 หน่วยการเรียนรู้และใช้ระยะเวลารวมทัง้สิน้ 29 ชั่วโมง 
กิจกรรมหลกัที่ใช้ในการจดัการเรียนรู้ใช้เทคนิคการระดมพลงัสมอง และกิจกรรมการสอนสืบสวน
สอบสวนแบบอิงอริยสจัสี่ การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสตูร ผู้วิจยัใช้วิธีการวิจยัเชิงทดลอง 
โดยใช้แผนแบบการทดลองแบบ randomized pretest-posttest control group design กับ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่5 จ านวน 2 ห้องเรียน ซึ่งเลือกมาโดยการใช้กระบวนการสุ่มโดยมี
ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม กลุ่มตัวอย่าง มีจ านวนห้องเรียนละ 30 คน ก าหนดเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมโดยใช้วิธีการสุ่ม  ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์สงูกว่านกัเรียนกลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และนกัเรียน
กลุ่มทดลองมีระดบัความคิดเห็นต่อหลกัสตูรเสริมอยู่ในระดบัดีมาก ผลการประเมินหลกัสตูรเสริม
พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดหลังการทดลองผู้ วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงแผนการ
สอนด้านระยะเวลาและด้านภาษา ในค าชีแ้จงในแผนการสอนบางหน่วย เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 
แล้วจดัท าเป็นหลกัสตูรเสริมเพื่อสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ฉบบัสมบรูณ์ 

ประเสริฐ ลีอ านนต์สกุล (ลีอ านนต์สกุล , 2553) ได้วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นเยาว์ ตามแนวคิดการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
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ทางธุรกิจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นเยาว์ตาม
แนวคิดทางปัญญาจากต้นแบบ จดัท าขึน้ภายใต้ความต้องการของผู้ เรียน และสภาพการประกอบ
ธุรกิจที่เกิดขึน้ในปัจจุบนั ประกอบไปด้วยหน่วยการเรียนรู้ 5 หน่วยการเรียนรู้ ที่เน้นการเปิดโอกาส
ให้ผู้ เรียน แสวงหาความรู้สร้างความเข้าใจบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เก่ียวกับการประกอบการ
ธุรกิจ โดยให้ความส าคัญกับการให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติ และเกิดความรู้ที่ยั่งยืน การประเมิน
คุณภาพของหลกัสูตรผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นเยาว์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 38 
คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ใช้เวลาทดลองจ านวน 18 สปัดาห์ รวม 36 ชั่วโมง (สปัดาห์ละ 2 
ชั่วโมง) โดยหลกัสูตรผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นเยาว์ด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอนส าคัญ
ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรผู้ ประกอบการธุรกิจรุ่นเยาว์ ตามแนวคิดการฝึกทางปัญญาจาก
ต้นแบบ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางธุรกิจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 2) การประเมิน
ประสิทธิภาพของหลกัสตูรผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นเยาว์ตามแนวคิดการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบ 
จากผลการทดลองใช้หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นเยาว์ พบว่า หลังการทดลองใช้หลักสูตร
ผู้ ประกอบการธุรกิจรุ่นเยาว์ ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ และความสามารถในการ
ประกอบธุรกิจมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 และมีแรงขบัต่อพฤติกรรมการประกอบธุรกิจอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

สุธินันท์ บุญพัฒนาภรณ์ (บุญพัฒนาภรณ์, 2559) ได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริม
การคิดเชิงคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ โดยผู้วิจยัพัฒนาหลกัสูตรตามรูปแบบ
การพัฒนาหลกัสูตรของไทเลอร์ (Tyler Raph, 1964) และทาบา (Taba, 1962) ซึ่งมีกระบวนการ
ในการพัฒนาหลักสูตรที่กระชับ ชัดเจน  มีความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ โดย
โครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร เนือ้หาของ
หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล การประเมินประสิทธิภาพของ
หลกัสตูรในด้านความเหมาะสมของหลกัสตูรและความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบในหลกัสตูร 
พบว่า หลกัสตูรมีความเหมาะสมในระดบัมากและองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบของหลกัสตูร มี
ความสอดคล้องกนั ผู้วิจยัใช้วิธีการวิจยักึ่งทดลองเพื่อศึกษาประสิทธิผลของหลกัสูตร โดยใช้แบบ
แผนการทดลองแบบ pretest-posttest one group design กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ท่ี
เรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
มธัยม) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 38 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจงอย่างมี
จุดมุ่งหมาย เนือ้หาในหลักสูตรที่พัฒนาขึน้ประกอบด้วย 6 หน่วย ได้แก่ 1) การแก้ปัญหา 2) 
จ านวนและการด าเนินการ 3) การวัด 4) เรขาคณิต 5) พีชคณิต และ 6) การวิเคราะห์ข้อมูลและ
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ความน่าจะเป็น ใช้ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 32 คาบ ด้วยกระบวนการจดัการ
เรียนเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ 7 ขัน้ตอนที่ผู้ วิจัย พัฒนาขึน้เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย  ตนเอง 
(constructivism) และการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้มากกว่า 
เนือ้หาวิชา ให้นกัเรียนได้เชื่อมโยงความรู้ด้วยการลงมือปฏิบติัจริง คือ 1) ขัน้กระตุ้นความคิด/เร้า
ความสนใจ 2) ขัน้เสนอและท าความเข้าใจปัญหา 3) ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 4) ขัน้น าเสนอแผนที่
วางไว้ 5) ขัน้ด าเนินการแก้ปัญหา 6) ขัน้ส ารวจค าตอบและสรุปความคิด และ 7) ขัน้ขยาย
ความคิด ผลการประเมินประสิทธิผลของหลกัสตูร พบว่า นกัเรียนที่เรียนด้วยหลกัสตูรเพื่อส่งเสริม 
การคิดเชิงคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยการคิดเชิงคณิตศาสตร์ทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ด้านการด าเนินการทางการคิด และด้านอัชฌาสัยทางคณิตศาสตร์หลังทดลองใช้
หลักสูตรสูงกว่าก่อน ทดลองใช้หลักสูตรในทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
พัฒนาการการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึน้ในทุกด้าน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลกัสตูรที่พฒันาขึน้  

อาทิตย์ โพธ์ิศรีทอง (โพธ์ิศรีทอง, 2559) ได้การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยการวิจัยครัง้นี ้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาหลกัสูตร
ฝึกอบรมครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรี ในศตวรรษที่ 21 2) ศึกษา
ประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ทางด้านดนตรี ใน
ศตวรรษที่ 21 และ 3) ศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ทางด้านดนตรี ในศตวรรษที่ 21 กระบวนการพฒันาหลกัสตูรแบ่งออก 4 ขัน้ตอน คือ 
1.การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 2.การจดัท าร่างหลกัสตูร 3.การตรวจสอบประสิทธิผลของหลกัสตูร  4.
การประเมินและปรับปรุงหลกัสตูรในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎี
การเรียนรู้ของกลุ่มมานุษยนิยม (Humanism) ที่ให้ความส าคัญกับความรู้สึกของผู้ เรียนในการ
เรียนรู้โดยกล่าวว่าผู้ เรียนจะเรียนรู้ได้ดีก็ต่อเมื่อผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการก าหนด จุดประสงค์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนัน้ บทบาทครูย่อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยครูเป็นเพียงผู้ ช่วยเอือ้ 
(Facilitator) ต่อการเรียนรู้เท่านัน้ โดยผลการศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมครู เพื่อ
สง่เสริมสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ทางด้านดนตรี       ในศตวรรษที่ 21 จากการประชุมสมัมนาอิง
ผู้ เชี่ยวชาญ พบว่าหลกัสตูรฝึกอบรมครูที่พฒันาได้ขึน้ เป็นหลกัสตูรที่ดีมีความน่าสนใจ สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง มีความเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน  สามารถน าไปใช้แก้ไข
ปัญหาได้จริง และจากการตรวจสอบคุณภาพร่างหลกัสูตร พบว่า มีระดับความเหมาะสมอยู่ ใน
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ระดบัมากและมีค่าดชันีความสอดคล้องเชิงเนือ้หาโดยรวมอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ณัชภิตษา เชาวนแช่มชื่น (เชาวนแช่มชื่น, 2561) ได้ท าการวิจัยการพัฒนาหลกัสูตร
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครูสงักัดกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัย
ครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาหลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครู
สงักัดกรุงเทพมหานคร โดยด าเนินการวิจัยเป็น 4 ขัน้ตอน คือ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 2) พัฒนาหลักสูตร 3) 
ทดลองใช้หลกัสตูร และ 4) ประเมินหลกัสตูร กลุม่ตวัอย่างคือ ครูสงักดักรุงเทพมหานคร ที่สมคัรใจ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัสตูร จ านวน 20 คน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์เนือ้หา ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพการ
จดัการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย ปัญหาการจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และ
แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง มี 2 ส่วน คือ สมรรถนะครูในด้านความรู้ความ
เข้าใจและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 2) เอกสารหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3) ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงหลงัการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพฒันาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลงัการพฒันาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2-5 ที่เรียนจากการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความรู้ทุกชัน้อยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด (ร้อยละ 71.50 - 94.70) และ 4) ผลการประเมินหลักสูตร พบว่า มีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ในการน าไปใช้ ทัง้ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนใช้หลักสูตร  และด้าน
ผลผลิต   

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร สรุปได้ว่าการพัฒนา
หลักสูตรตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ ทาบา มีผลการประเมินหลักสูตรมีความ
เหมาะสมและสามารถน าไปใช้ได้ มีด าเนินการ  ตามขัน้ตอน 4 ขัน้ตอนคือ 1) การศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน 2) พฒันาร่างหลกัสตูร 3) การทดลองใช้หลกัสูตร และ 4) การประเมินผล
และการปรับปรุงหลกัสูตร ซึ่งการด าเนินการอย่างเป็นระบบจะท าให้ได้หลกัสตูรที่มีประสิทธิภาพ
ตามที่ต้องการ 
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4. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
4.1 การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 

พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดที่  4 แนวทางการจัด
การศึกษา มาตรา 22 ได้กล่าวไว้ว่า “การจดัการศึกษาต้องยึดหลกัว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” เป็นการเรียนการสอนที่ให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการเรียน การท ากิจกรรมอย่างกระฉับกระเฉงเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
ดงันัน้ครูทุกคนจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการเป็นผู้บอกความรู้ให้จบไปใน
แต่ละครัง้ที่เข้าสอนมาเป็นผู้ เอือ้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน
กล่าวคือเป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนจดัสิ่งเร้า และจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาให้เต็ม
ตามศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล การจดักิจกรรมจึงต้อง
เป็นกิจกรรมที่ผู้ เรียนได้คิดวิเคราะห์วิจารณ์ สร้างสรรค์ศกึษาและค้นคว้าได้ลงมือปฏิบติัจนเกิดการ
เรียนรู้และค้นพบความรู้ด้วยตนเองเป็นสาระ ความรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน รักการเรียนรู้อันจะ
น าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long-life Education) และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   (Learning 
Man ) ครูจึงต้องสอนวิธีการแสวงหาความรู้ (Learn how to learn) มากกว่าสอนตัวความรู้สอน
การคิดมากกว่าสอนให้ท่องจ าสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัมากกว่าเน้นที่เนือ้หาวิชา  (พิมพ์พนัธ์ 
เตชะคปุต์ (เตชะคปุต์, 2542), ทิศนา แขมมณี (แขมมณี, 2548), วฒันาพร ระงบัทุกข์ (ระงบัทุกข์, 
2542)) ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2544) ได้ก าหนดลกัษณะกระบวนการจัดการเรียนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญไว้ 9 ประการ คือ 1. มี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายเหมาะสมกับผู้ เรียน   2. กระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์คิดสงัเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 3. กระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้จกัศึกษาหาความรู้แสวงหาค าตอบ 
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  4. น าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและสื่อที่ เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน การสอน 5. ฝึกและส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของผู้ เรียน  6. 
ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพอย่างครบถ้วนทัง้ด้านดนตรีศิลปะ และกีฬา  7. ส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตย การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน และความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน 8. จดักิจกรรมให้
ผู้ เรียนรักสถานศกึษาของตนเอง และมีความกระตือรือร้นในการเรียน 9.ประเมินพฒันาการผู้ เรียน
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและต่อเนื่อง 

จากความมุ่งหมายของการวิจัยที่ต้องการพัฒนาหลักสูตรที่ เสริมสร้างสมรรถนะ
ความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้าน
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ความรู้ (knowledge) 2. ด้านทักษะ (skill) และ 3. ด้านลักษณะ (Trait, habits) โดยน าหลัก
แนวคิดการจดัการเรียนรู้ที่มีพืน้ฐานจากทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ที่เน้นให้ผู้ เรียน
เป็นส าคัญโดยเน้นให้ผู้ เรียนมีบทบาท กระบวนการจัดการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ประสบการณ์ การรวบรวมข้อมลูและสรุปความเห็น โดยใช้กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และน่าสนใจ  ซึง่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมของตน 
และเชื่อมโยงองค์ความรู้ใหม่จากการมีปฏิสมัพันธ์ในการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง  โดยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) มีหลกัการส าคัญว่าในการ
เรียนผู้ เรียน จะต้องเป็นผู้กระท า (active) และสร้างความรู้ด้วยตนเอง ความเชื่อพืน้ฐานของทฤษฎี
นีม้ีรากฐานมา จาก 2 แหล่งคือ จากทฤษฎีพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของเพียเจต์และของวีกอท
สกี (Vygotsky, 1978)  นักการศึกษาหลายท่านกล่าวถึงประเด็นส าคญัของทฤษฎีการเรียนรู้ตาม 
constructivism อย่างสอดคล้องกันว่า ประเด็นส าคัญของทฤษฎีการเรียนรู้ตาม constructivism 
ประการแรกคือผู้ เรียนเป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับ
ความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม โดยใช้กระบวนการทางปัญญา(cognitive apparatus) ของตน 
ประเด็นส าคัญประการที่สองของทฤษฎี คือ การเรียนรู้ตามแนว  Constructivism คือ โครงสร้าง
ทางปัญญา เป็นผลของความพยายามทางความคิด ผู้ เรียนสร้างเสริมความรู้ผ่านกระบวนการทาง
จิตวิทยาด้วยตนเอง ครูไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาของผู้ เรียนได้ แต่ครูสามารถ
ช่วยผู้ เรียนปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาได้โดยจัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้  (ลักขณา 
สริวฒัน์ (สริวฒัน์, 2557), สรุางค์ โค้วตระกลู (โค้วตระกลู, 2544), สนีุย์ เหมะประสิทธ์ิ  (สนุีย์เหมะ
ประสิทธ์ิ, 2542), ทิศนา แขมมณี (แขมมณี, 2547))โดยมีแนวทางการจดัการเรียนรู้ดงันี ้

4.2 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
4.2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

การจดัการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งมีนกัการศึกษา ได้ให้ความหมายไว้ดงันีบ้อนเวล และ
ไอสนั (Bonwell, 1991), เมเยอร์ส และโจนส์ (Chet Meyers, 1993) และ เพ็ทที่ (Petty, 2004) ได้
กล่าวถึงความหมายของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกไว้อย่างสอดคล้องกันว่า  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้ เรียนคิดและลงมือท าเก่ียวกับบางอย่างที่พวกเขาก าลัง  
ปฏิบติัเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนประยุกต์ข้อมลูสารสนเทศ มโน
ทศัน์หรือทกัษะใหม่ๆ ในการเรียนรู้เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์  การสร้างสรรค์การทดสอบ 
และปรับปรุงแก้ไขของผู้ เรียน ช่วยส่งเสริมให้ ผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน ผู้ สอนจะเป็นผู้ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ มากว่าการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับแนวคิด
ของนักการศึกษาไทย อังคณา รุ่งกลับ (รุ่งกลับ, 2543), ปรีชาญ เดชศรี (เดชศรี, 2545), ณัฐพร 
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เดชะ และสุทธาสินี เกสร์ประทุม (เกสร์ประทุม, 2550), ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (สุวรรณณัฐ
โชติ, 2551) และเชิดศกัด์ิ ภกัดีวิโรจน์ (ภกัดีวิโรจน์, 2556) ที่ได้ให้ความหมายของการจดัการเรียนรู้
เชิงรุกไว้อย่างสอดคล้องกันว่าการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากที่สุดโดยผู้ เรียนจะต้องเป็นผู้พูด (ถาม อภิปราย ถก
แถลง) ผู้ปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากกว่าจะเป็นผู้นั่งฟังบรรยาย หรืออ่านจากต ารา
เพียงอย่างเดียว อีกทัง้ยงัต้องถ่ายทอดประสบการณ์ ความคิดของตนเอง รวมทัง้ความรู้ที่ค้นคว้า
หามาได้ให้กบักลุ่ม เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน การจัดการเรียน
การสอนที่มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบติัทัง้ในเชิงทักษะต่าง ๆ เช่นการทดลอง การส ารวจ
ตรวจสอบ และปฏิบัติเพื่อพัฒนาเชาวน์ปัญญา การคิดแก้ปัญหา  วิเคราะห์วิจารณ์หรือการ
ตัดสินใจเร่ืองต่างเพื่อแทนที่การเรียนการสอนที่ครูบอกเล่าให้นักเรียนได้ฟังเพียงด้านเดียวซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้ เรียนไม่เพียงแต่สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
ของผู้ เรียน อาทิ การคิดอย่างมีระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ เป็นต้น  

อีกทัง้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกยังส่งเสริมการเรียนให้เกิ ดการเรียนรู้อย่างมี 
ความหมาย ซึ่งเป็นวิธี การเรียนรู้ ในระดับลึกผู้ เรียนจะสร้างความเข้าใจ และค้นหาความหมาย 
ของเนือ้หาสาระ โดยเชื่อมกับ ประสบการณ์เดิมที่มี แยกแยะความรู้ใหม่ที่ได้รับกับความรู้เก่าที่มี 
สามารถประเมินต่อเติมและสร้าง แนวคิดของตนเอง ซึง่เรียกว่ามีการเรียนรู้เกิดขึน้ ซึง่แตกต่างจาก
วิธีการเรียนรู้ในระดบัผิวเผิน ซึ่งเน้น การรับข้อมลูและจดจ า ข้อมลูเท่านัน้ ผู้ เรียนลกัษณะนี ้จะเป็น  
ผู้ เรียนที่เรียนรู้วิธีการเรียน (Learning how to learn) เป็นผู้ เรียนที่กระตือรือร้นและมีทักษะ ที่
สามารถเลือกรับข้อมลู วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ ข้อมลูได้อย่างมีระบบ 

จากการศึกษาค้นคว้าข้างต้นผู้ วิจัยได้สรุปว่าการจัดการเรียนรู้เชิงรุก หมายถึง 
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน และ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่าการเป็นผู้ รับความเพียงอย่างเดียว เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนปฏิสมัพันธ์กับผู้สอน และเพื่อนในชัน้เรียน และสร้างองค์ความรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติ
ระหว่างการเรียนการสอนผ่านการเขียน การพูด การฟัง การอ่าน และการอภิปรายสะท้อน
ความคิด เมื่อผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบติักิจกรรมความร่วมมือกนั ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม มีปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างครูและนกัเรียนในชัน้เรียนจะน าไปสูก่ารสร้างองค์ความรู้ใหม่  

4.2.2 ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
มีนกัการศกึษา ได้กลา่วถึงลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ไว้ดงันี ้
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เชงเคอร์ กอส และเบิ ร์นสไตน์ (Shenker, 1969) กล่าวถึง หลักการของการ
จดัการเรียนรู้เชิงรุก ดงันี ้

1. การจดัการเรียนรู้ที่มุ่งลดการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอน และพฒันาทกัษะ
ให้เกิดกบัผู้ เรียน 

2. ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในชัน้เรียนโดยการลงมือปฏิบัติมากกว่านั่งฟังบรรยาย
เพียงอย่างเดียว 

3. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น อ่าน อภิปราย และเขียน 
4. ผู้ เรียนมีการส ารวจเจตคติและคณุค่าในตนเอง 
5. ผู้ เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดระดับสูงในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ประเมินผล และการน าไปใช้ 
6. ทัง้ผู้ เรียนและผู้สอนเกิดการสะท้อนความคิดได้อย่างรวดเร็วจากข้อมูล

ย้อนกลบั 
การ์บิงเกอร์ (Garbinger, 1996) กล่าวว่า การเรียนรู้เชิงรุก มีลกัษณะที่ส าคญั 6 

ประการ ดงันี ้ 
1. การเรียนรู้ทัง้ทางทฤษฎีและปฏิบติั  
2. การเรียนรู้ในสภาพจริง  
3. ความรับผิดชอบของผู้ เรียน  
4. การเรียนรู้แบบร่วมมือ  
5. กิจกรรมที่สง่เสริมความรู้  
6. การประเมินตามสภาพจริง 

เซอร์แมนและเชอร์แมน (Sherman & Sherman, 2004) กล่าวถึงการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และสรุปความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้เขิงรุก (Active 
learning) กบัการเรียนรู้ที่ครูเป็นศนูย์กลาง (Passive Learning) ดงันี ้
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ตาราง 9 ตารางแสดงความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) กบัการเรียนรู้ที่
เน้นผู้ เรียนเป็นฝ่ายรับอย่างเดียว (Passive Learning) 

ประเด็น Passive Learning Active learning 
บทบาทนกัเรียน เน้นการท่องจ าเนือ้หา

หลกัการโดยขาดการ
เชื่อมโยงความรู้หรือ
ประสบการณ์ 

เน้นสร้างองค์ความรู้และเข้าใจ ผ่านความเข้าใจที่
ได้รับจากประสบการณ์ ข้นค้นหาความคิดใหม่ๆ 
ด้วยตนเองถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนได้แสดง
ความคิดเห็นและเสนอผลงานอย่างเหมาะสม 

บทบาทครู เสนอความรู้ให้นกัเรียน 
ควบคมุห้องเรียนให้มี
บรรยากาศเป็นทางการ 

จดักิจกรรมตามประสบการณ์ของนกัเรียน ใช้
ค าถามกระตุ้นเพื่อให้เกิดการสื่อสารการอภิปราย 
การวิพากษ์ระหว่างนกัเรียน 
ในสื่อการเรียนการสอน ยกตวัอย่างและอธิบาย
ให้สมกบัวยั ประสบการณ์นกัเรียน ช่วยเหลือ
นกัเรียนให้สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 

ทกัษะการคิด คาดหวงักบัค าตอบของ
นกัเรียน 

เน้นการทกัษะการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และ
การคิดระดบัสงู มีการตรวจสอบการคิดจากการ
ท างานของนกัเรียน 

หลกัสตูร เน้นทกัษะพืน้ฐานอย่างเดียว เน้นการสร้างมโนทศัน์ 
วิธีการสอน เน้นการบรรยายและ

อภิปรายทัง้ห้องเรียน 
วิธีการสอนที่หลากหลายและใช้เทคนิคการเรียน
แบบร่วมมือ 

ลกัษณะของ
กิจกรรม 

เรียนเป็นรายบุคคล หรือทัง้
ห้องเรียน 

เรียนร่วมกนัเป็นกลุม่ย่อย กลุม่ใหญ่และ
รายบุคคล 

วิธีการประเมิน ใช้แบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ เน้นการหา
ค าตอบที่ถกูที่สดุ 

ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน โครงงาน 
นิทรรศการ การสงัเกตการณ์ท างาน และ
แบบทดสอบ 
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อัมพิกา ภูเดช (ภูเดช, 2541) อธิบายว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีลักษณะ 
ประกอบด้วย 

1. การมีวสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือ ที่เป็นของจริงที่ผู้สอนหาให้ส าหรับผู้ เรียนแต่
ละคน ให้ผู้ เรียนก่อสร้าง ท าโครงการสร้างสรรค์และแก้ปัญหา 

2. การมีโอกาสส าหรับการใช้มือ สมัผัสจริง ผู้ เรียนท างานอย่างคล่องแคล่ว 
กบัวสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือ 

3. มีตัวเลือกส าหรับผู้ เรียน ผู้ เรียนเลือกกิจกรรมของตนเองผู้สอนให้ผู้ เรียน
เลือกกิจกรรม งานย่อย หรือแก้ปัญหาด้วยวิธีการของแต่ละบุคคล  

4. ภาษาจากผู้ เรียน ผู้ เรียนพดูเก่ียวกบัสิ่งที่ก าลงัท ากบัผู้สอนและเพื่อน 
5. การสนบัสนุนของผู้สอน ผู้สอนใช้กลยทุธ์หลากหลาย เพื่อสนบัสนนุ ความ

พยายามของผู้ เรียนและกระตุ้นเขาให้ลงมือท าสิ่งที่ท้าทายระยะยาวตามที่เขาพฒันาความ คิดของ
เขา ผู้สอน และเพื่อนช่วยผู้ เรียนเก่ียวกบัการกระท าของเขา 

ศักดา ไชกิจภิญโญ (ไชกิจภิญโญ , 2548) ได้อธิบายการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ว่าประกอบด้วยลกัษณะดงัต่อไปนี ้

1. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ผู้ เรียนได้พฒันาทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. ผู้ เรียนพฒันาทกัษะการคิดขัน้สงู คือ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินผล 
4. ผู้ เรียนมีทศันคติอยากเรียนรู้ เช่น กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม 

เชิดศกัด์ิ ภกัดีวิโรจน์ (ภกัดีวิโรจน์, 2556) กลา่วถึง การจดัการเรียนรู้เชิงรุก ดงันี ้
1. ใช้วิธีการและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนการสอน 
3. ผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและเพื่อนในชัน้เรียนผ่านการอ่าน การพูด 

การฟัง การเขียน การอภิปรายสะท้อนความคิด 
4. ผู้ เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
5. ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 
6. ผู้ เรียนได้พฒันาทกัษะการคิดระดบัสงู 
7. ผู้ สอนเป็นเพียงผู้ ชีแ้นะประสบการณ์และอ านวยความสะดวกในการ

เรียนรู้ 
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จากการศึกษาค้นคว้าข้างต้นผู้ วิจัยได้สรุปว่า หลกัการของการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก มีดงัต่อไปนี ้

1. ใช้วิธีการเรียนรู้และแหลง่เรียนรู้ที่หลากหลาย 
2. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้  
3. ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา 
4. ผู้ เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
5. ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้  
4.2.3 บทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 

ทวีวฒัน์ วัฒนกุลเจริญ (วฒันกุลเจริญ, 2551) กล่าวถึงบทบาทของครูผู้สอนใน
การจดัการเรียนรู้เชิงรุก ดงันี ้

1. จัดให้ผู้สอนเป็นศูนย์กลางของการเรียนกิจกรรมหรือเป้าหมายที่ต้องการ
ต้อง สะท้อนความต้องการที่จะพฒันาผู้ เรียน และเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้ เรียน 

2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมและการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนมปีฏิสมัพนัธ์ ที่ดีกบัผู้สอนและเพื่อนในชัน้เรียน 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัตส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
ทุก กิจกรรมที่สนใจ รวมทัง้กระตุ้นให้ผู้ เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน กิจกรรมที่เป็นพลวัต 
ได้แก่ การฝึกแก้ปัญหา การศกึษาด้วยตนเอง เป็นต้น 

4. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboratory Learning) ส่งเสริมให้
เกิดการร่วมมือ ในกลุม่ผู้ เรียน 

5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้ เรียนได้รับวิธีการ
สอนที่หลากหลายมากกว่าการบรรยายเพียงอย่างเดียวแม้รายวิชาที่เน้นทางด้านการบรรยาย
หลักการและทฤษฎี เป็นหลักก็สามารถจัดกิจกรรมเสริมการอภิปรายการแก้ไขสถานการณ์ที่
ก าหนดเสริมเข้ากบั กิจกรรมการบรรยาย 

6.วางแผนในเร่ืองของเวลาการสอนอย่างชัดเจนทัง้ในเร่ืองของเนือ้หาและ
กิจกรรมทัง้นีเ้นื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตือรือร้น จ าเป็นต้องใช้เวลาในการจัด
กิจกรรมมากกว่าบรรยาย  

7. ใจกว้าง ยอมรับความสามารถในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น ท่ี
ผู้ เรียนน าเสนอ 
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วัฒนา หงสกุล (หงสกุล, 2562) กล่าวถึงบทบาทของผู้สอน ต้องแสดงออกถึง
พฤติกรรมดงันี ้

1. เป็นผู้ กระตุ้นให้เกิดเป็นห้องเรียนแห่งความสงสัย อยากเรียนรู้ อยากหา
ค าตอบ “Community of Inquiry” ต้องสอนน้อย แต่ให้ผู้ เรียนเรียนรู้มาก 

2. ส่งเสริมกระบวนการวิจยัให้เกิดขึน้กบัตวัผู้ เรียนและกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้ลง
มือปฏิบติักิจกรรม 

3. กระตุ้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดสร้างสรรค์ (Creative Learning) 
ให้น าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกที่มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างและพัฒนาน าไปสู่การผลิต
นวตักรรม (Innovation) ขึน้มาตอบสนองความต้องการของชมุชน สงัคมและประเทศ 

4. กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการท างานร่วมกนั (Sharing Incentive)  
5. กระตุ้นให้ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ปัญหารายบุคคลแล้ว แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 
6. เปลี่ยนจากผู้ถ่ายทอด (Transmitting) เป็นผู้ชีแ้นะ (Mentoring)  
7.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการการพัฒนาทักษะทางสังคม คุณธรรม 

จริยธรรม คารวธรรม การสร้างเสริมสขุภาพอนามยั การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลก  
8. กระตุ้นให้ผู้ เรียนมจิตสาธารณะยึดประโยชน์ส่วนร่วมเป็นที่ตัง้ (Mindful 

People) 
สญัญา ภัทรากร (ภทัรากร, 2552) สรุปบทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้อย่าง

มีชีวิตชีวา ดงันี ้
1. จดักิจกรรมให้หลากหลาย เร้าใจ และท้าทาบความสามารถของผู้ เรียน 
2. จดัหาสื่อการสอนที่เป็นรูปธรรม และเหมาะสมกบัเนือ้หาที่สอน 
3. สร้างบรรยากาศให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้สอนและเพื่อนในชัน้ 
5. สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้มีการค้นคว้า และระดมความคิด 
6. ผู้สอนต้องมีใจกว้าง ยอมรับความสามารถของผู้ เรียน 
7. สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดความร่วมมือกนั 
8. วางแผนเวลาในการจดัการเรียนรู้ ผู้สอนต้องสื่อสารให้ชดัเจน 

จากการศึกษาค้นคว้าข้างต้นผู้ วิจัยได้สรุปว่าบทบาทของครูในการจัดกิจกรรม
การจดัการเรียนรู้เชิงรุก มีดงัต่อไปนี ้  
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1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้ เรียนได้รับวิธีสอน
ที่หลากหลาย มากกว่าการบรรยายเพียงอย่างเดียว 

2. สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดความร่วมมือกนั และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
3. ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบติัจริงและเกิดปฏิสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั 
4. ผู้สอนต้องมีใจในการยอมรับความสามารถของผู้ เรียนที่แตกต่างกนั 
5. กระตุ้นให้ผู้ เรียนมจิตสาธารณะยึดประโยชน์ส่วนร่วมเป็นที่ตัง้ (Mindful 

People) 
4.2.4 ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

มีนกัการศกึษา ได้กลา่วถึงขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ไว้ดงันี ้
บาด์วิน และวิลเลียมส์ (Baldwin, 1988) ได้เสนอขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ เชิงรุกไว้ 4 ขัน้ ดงันี ้

1. ขัน้เตรียมความพร้อม เป็นขัน้ที่ผู้ สอนน าเข้าสู่บทเรียน โดยการสร้าง
แรงจงูใจให้ผู้ เรียน เกิดความกระตือรือร้นในการอยากที่จะเรียนรู้ต่อไป 

2. ขัน้ปฏิบัติงานกลุ่ม เป็นขัน้ที่ผู้ สอนให้ผู้ เรียนเข้ากลุ่ม เพื่อท างานร่วมกัน
และสรุป ความคิดเห็นของกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม โดยที่ผู้ สอนคอย
เพิ่มเติมข้อมลู ให้สมบรูณ์ 

3. ขัน้ประยุกต์ใช้ เป็นขัน้ที่ผู้ เรียนท าแบบฝึกหัด หรือท าแบบทดสอบหลัง
เรียน 

4. ขัน้ติดตามผล เป็นขัน้ที่ให้ผู้ เรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติมโดยอาจจัดท าเป็น
รายงาน เขียนบนัทกึ ประจ าวนั รวมถึงให้ผู้ เรียนเขียนสรุปความรู้ที่ได้รับในคาบเรียนนัน้ 

สุชาดา นทีตานนท์ (นทีตานนท์, 2550) ได้เสนอขัน้ตอนการจัดประสบการณ์
แบบปฏิบติัจริง ดงันี ้

1. ขัน้น า เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา การตอบค าถาม เพื่อ
ทบทวนประสบการณ์เดิมโดยครูมีบทบาทในการกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจและมีความพร้อม
ก่อนการปฏิบติักิจกรรม 

2. ขัน้ปฏิบติั เป็นขัน้ที่เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริงและมีปฏิสมัพันธ์
กบัผู้ อ่ืน จากการ ค้นคว้า ทดลอง ปฏิบติัการ เพื่อสืบค้นหาค าตอบจนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

3.ขัน้สรุปเป็นการสนทนาร่วมกันระหว่างเด็กและครูเมื่อท ากิจกรรมเสร็จ
เรียบร้อยเพื่อทบทวน ประสบการณ์และน าเสนอผลงานที่สะท้อนความคิดเห็นจากการลงมือ
ปฏิบติัจริง 
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สัญญา ภัทรากร (ภัทรากร, 2552) ได้สรุปขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ชีวิตชีวาไว้ 4 ขัน้ตอน คือ 

ขัน้ที่ 1  ขัน้ตรียมความพร้อมเข้าสู่บทเรียน เป็นขัน้สร้างแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ ทบทวนความรู้เดิมแนะน าหัวข้อที่จะเรียน แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้ เรียนทราบ 
น าเสนอสัญลักษณ์ต่างที่ต้องใช้ ยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ผู้ เรียนเห็นตัวอย่าง และตัง้กติกา
ร่วมกนั เพื่อให้ผู้ เรียนมีความพร้อมและเกิด ความสนใจ 

ขัน้ที่2  ขัน้น าเสนอสถานการณ์เป็นขัน้ที่ผู้สอนน าสถานการณ์ปัญหามาเร้า
ความสนใจเพื่อ ให้ผู้ เรียนได้ร่วมกนัวางแผนการแก้ปัญหา และร่วมกนัคิดวิเคราะห์ปัญหา และเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียน ซกัถามในสิ่งที่สงสยั 

ขัน้ที่ 3  ขัน้ลงมือปฏิบติัเป็นขัน้ที่ผู้ เรียนได้ลงมือแก้ปัญหา ตามที่ได้วางแผน
ไว้มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันภายในกลุ่มและทุกคนในกลุ่มต้องมีส่วนร่วมกันในการแก้ปัญหา
โดยผู้สอนเป็นผู้  คอยแนะน า 

ขัน้ที่ 4  ขัน้อภิปราย เป็นขัน้ที่ผู้ เรียนออกมาน าเสนอแนวคิดหน้าชัน้เรียนโดย
ทกุกลุม่มีหน้าท่ี ตรวจสอบและมีสิทธ์ิท่ีจะถามผู้ เรียนท่ีออกไปน าเสนอแนวคิด 

ขัน้ที่  5  ขัน้สรุป เป็นขัน้ที่ผู้ เรียนร่วมกันสรุปความรู้หรือแนวคิดที่ได้เพื่อ
สะท้อนความคิดที่ได้ จากการลงมือปฏิบติั และเพื่อให้มัน่ใจว่าผู้ เรียนมีการเรียนรู้จริง 

เชิดศกัด์ิ ภักดีวิโรจน์ (ภักดีวิโรจน์, 2556) ได้สรุปขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
มีดงัต่อไปนี ้

ขัน้ที่ 1 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน เป็นขัน้ที่ผู้สอนกระตุ้นผู้ เรียนให้เกิดแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ โดยการ ใช้การสนทนา ตัง้ค าถามหรือน าเสนอสื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง และทบทวนความรู้
เดิมที่จ าเป็นส าหรับ ความรู้ใหม่ แจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้ เรียนทราบ 

ขัน้ที่ 2 ขัน้น าเสนอสถานการณ์เป็นขัน้ที่ผู้สอนน าเสนอสถานการณ์ปัญหาที่
ท้าทายมความสมัพนัธ์กบัประสบการณ์ของผู้ เรียนตัง้กติการ่วมกนัและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนซกัถาม
ข้อสงสยั 

ขัน้ที่ 3 ขัน้ด าเนินการกิจกรรม เป็นขัน้ที่ผู้ เรียนวิเคราะห์ปัญหาและร่วมกัน
วางยุทธวิธีในการ แก้ปัญหาจากนัน้ด าเนินตามยุทธวิธีที่วางไว้และมีการอภิปรายสะท้อนความคิด 
โดยทกุคนในกลุม่ ต้องมีสว่นร่วม ซึง่ผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้ค าแนะน าและกระตุ้นความคิด 
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ขัน้ที่  4 ขัน้สร้างองค์ความรู้ เป็นขัน้ที่ผู้ เรียนออกมาน าเสนอแนวคิดของ
ตนเอง หรือของกลุม่ ให้ผู้ เรียนคนอ่ืน ๆได้รับรู้และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกนัจน และ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกนัจนเกิดความข้าใจที่ชดัเจน 

ขัน้ที่ 5 ขัน้สรุป เป็นขัน้ที่ผู้ เรียนร่วมกนัสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียน เพื่อ
สะท้อนความคิด หรือความรู้ที่ได้และตรวจสอบความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึน้ระหว่างการเรียน  

จากการศึกษาค้นคว้าข้างต้นผู้วิจัยได้สรุปว่า ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มี
ดงัต่อไปนี ้

ขัน้ที่ 1 ขัน้น า ชีแ้จงวัตถุประสงค์ในการเรียนแก่ผู้ เรียน ทบทวนความรู้เดิม 
กระตุ้น ให้ผู้ เรียนเกิดแรงจงูใจในการเรียน มีการสร้างกติการ่วมกนั  

ขัน้ที่ 2 ขัน้น าเสนอสถานการณ์ โดยเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจ เป็นปัญหาที่
ท้าทายให้ผู้ เรียนอยากคิดแก้ปัญหาให้ผู้ เรียนอยากคิดแก้ปัญหา มีการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกนั 

ขัน้ที่ 3 ขัน้ปฏิบัติ  ผู้ เรียนได้ลงมือแก้ปัญหาตามแผนการที่วางไว้ ผู้ เรียนมี
ปฏิสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั มีความร่วมมือกนั 

ขัน้ที่ 4 ขัน้อภิปราย ผู้ เรียนได้น าเสนอแนวคิดหน้าชัน้เรียนมีการอภิปราย
ถกเถียงถึงข้อดี ข้อด้อย เพื่อท าการปรับปรุงแก้ไข ท าให้ผู้ เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ขัน้ที่ 5 ขัน้สรุป เป็นขัน้ที่ผู้ เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปความรู้  และแนวคิดท่ี
ได้จากการลงมือปฏิบติั 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ผู้ วิจัย
ได้แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการเรียนรู้เชิงรุกกบัการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสงัคม ดงัแผนภาพต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 6 ความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการเรียนรู้เชิงรุกกบัการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

4.3 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
4.3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

อญัชลี ทองเอม (ทองเอม, 2561), พิมพนัธ์ เดชะคปุต์ พเยาว์ ยินดีสขุ และราเชน 
มีศรี (มีศรี, 2556), และอาภรณ์ ใจเที่ยง (ใจเที่ยง, 2550) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐานว่าการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้หรือค้นคว้า
หาค าตอบ ค้นพบความรู้ สิ่งประดิษฐ์ และวิธีการใหม่ ๆ ในสิ่งที่ผู้ เรียนอยากรู้หรือสงสยัด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ อย่างหลากหลายเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนได้เลือกตามความสนใจของตนเองหรือของ
กลุม่ การตดัสินใจร่วมกนัโดยใช้วิธีการ และแหลง่เรียนรู้ที่หลากหลาย ท าให้ได้ชิน้งานที่สามารถน า
ผลการศึกษาไปใช้ในชีวิตจริงได้ ซึง่ความรู้สิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการใหม่นัน้ ทัง้ครูและนกัเรียนไม่เคย
รู้หรือมีประสบการณ์มาก่อน (unknow by all)  การสอนแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม ร่วมกันคิด

ลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 

1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และ
ให้โอกาสนกัเรียนได้รับวิธีการสอนท่ี
หลากหลาย มากกว่าการบรรยายเพียงอย่าง
เดียว 
2. สง่เสริมให้นกัเรียนเกิดความร่วมมือกนั และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
3. นกัเรียนได้ลงมือปฏิบติัจริงและเกิด
ปฏิสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั 

4.ครูต้องมีใจในการยอมรับความสามารถของ
นกัเรียนที่แตกต่างกนั 

5. กระตุ้นให้นกัเรียนมจิตสาธารณะยดึ
ประโยชน์ส่วนร่วมเป็นที่ตัง้ (Mindful People) 

สรรถนะผู้ประกอบการ 
ความรู้ (knowledge) 
    1.ความรู้ด้านการเงิน 
    2. ความรู้ด้านการลงทนุ 
ทกัษะ (skill) 
    1. ทกัษะทางการคิด 
    2. ทกัษะการสื่อสาร 
ลกัษณะ (Trait, habits) 

1. ความมัน่ใจในตนเอง 
2. ความกล้าเสี่ยง 
3. มีวินยั 
4. มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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ร่วมกันท างานเพื่อเป้าหมายของความส าเร็จ ทัง้นีมุ้่งหวังให้ผู้ เรียนรู้  เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งจากความ
สนใจอยากรู้อยากเรียนของผู้ เรียนเอง และมีครูอาจารย์หรือผู้ เชี่ยวชาญเป็นผู้ ให้ค าปรึกษา โดยใช้
กระบวนและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ผู้ เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกบัทิศ
นา แขมมณี (แขมมณี, 2551) ให้ความหมายของการจดัการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นหลกั
ไว้ว่า เป็นการจดัสภาพการณ์ของการเรียนการสอน โดยให้ผู้ เรียนได้ร่วมกนัเลือกท าโครงการที่ตน
สนใจ โดยร่วมกันส ารวจ สังเกต และก าหนดเร่ืองที่ตนสนใจ วางแผนในการท าโครงการร่วมกัน 
ศึกษาหาข้อมูลความรู้ที่จ าเป็น และลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้จนได้ข้อค้นพบหรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ แล้วจึงเขียนรายงานและน าเสนอต่อสาธารณชน เก็บข้อมูลแล้วน าผลงาน
ประสบการณ์ทัง้หมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดกัน และสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับ
จากประสบการณ์ที่ได้รับทัง้หมด 

ข ณ ะ ที่  Solomon (Solomon,  2003),Nunan (Nunan, 2004) แ ล ะ  Patton 
(Patton, 2012) (อ้างถึงใน ภูริชญา เผือกพรหม(เผือกพรหม, 2559)) ได้อธิบายว่า แนวคิดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน คือผลของการศึกษาแบบบูรณาการท่ีมีผลสมัฤทธ์ิเป็นชิน้งาน โดย
ให้ผู้ เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตวัเอง ผู้ เรียนต้องท างานร่วมกนัเพื่อแก้ปัญหาจริง ตามหลกัสตูร
พืน้ฐานและการบูรณาการ ผู้ เรียนต้องเรียนรู้ที่จะออกแบบผลงานของตนเอง ด้วยตัวเอง และ
ตดัสินใจว่าจะรวบรวมข้อมลูจากแหลง่ไหน อย่างไร  

จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการท าโครงงานหมายถึง การศึกษาเพื่อค้นพบ
ความรู้ วิธีการใหม่ ๆ ด้วยตัวของผู้ เรียนเองโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และมีครูอาจารย์หรือ
ผู้ เชี่ยวชาญเป็นผู้ ให้ค าปรึกษา นอกจากนีก้ารใช้วิธีการสอนโครงงาน ยังเป็นการให้ผู้ เรียนได้ใช้
ความคิดในแต่ละขัน้ตอนซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้พัฒนาการคิด หรือวิธีการสอน
โครงงานนัน้เป็นสิ่งช่วยพฒันาการคิดของผู้ เรียนนัน่เอง 

4.3.2 ลักษณะส าคัญของแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
มีนักการศึกษา ได้กล่าวถึงลกัษณะส าคัญของแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน

เป็นฐานไว้ดงันี ้
Thomas et al, (1999 อ้างถึงในภูริชญา เผือกพรหม(เผือกพรหม , 2559)) ได้

กลา่วถึง ลกัษณะส าคญัของแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ดงันี ้
1. มุ่งเน้นไปที่แนวคิดหลกัของการลงมือปฏิบติั 
2. การมีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงนักเรียนเข้า

กบัโครงงานของจริงที่มีความซบัซ้อน โดยให้นกัเรียนได้ฝึกพฒันาและประยกุต์ใช้ทกัษะและความรู้ 
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3.เป็นการเรียนรู้ที่ผลกัดันให้ผู้ เรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และลงมือ
ปฏิบติัเพื่อแก้ปัญหา 

4. เป็นการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่จะจัดการและ
จดัสรรทรัพยากร เช่น เวลาและวสัด ุ

ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541 อ้างถึงใน องัคณา ตงุ
คะสมิต(ตงุคะสมิต, 2559)) ได้ก าหนดลกัษณะส าคญัของโครงงานไว้ 7 ประเด็น ดงันี ้ 

 1. เป็นวิธีการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
กลมกลืนกนั 

 2. เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจใคร่รู้ค าตอบของตวัผู้ เรียนเอง 
 3. เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนสามารถสร้างความรู้ (Construct) ด้วยตนเอง 
 4. เป็นวิธีการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอย่างลึกซึง้ลุ่มลึกด้วยวิธีการ มีระบบ 

เป็นขัน้ตอน และต่อเนื่อง    
 5. เป็นวิธีการเรียนรู้ที่แสวงหาความรู้และสรุปความรู้ด้วยตนเอง  
 6. เป็นวิธีการที่น าเสนอผลการศึกษาค้าคว้าด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดย

กระบวนการและผลงานที่พบ 
 7. ส าหรับข้อค้นพบ สิ่งที่ค้นพบสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ “เป็น

การหาค าตอบข้อสงสยัโดยใช้ทกัษะการเรียนรู้และปัญญาหลาย ๆ ด้าน 
จไุรรัตน์ สดุรุ่ง (สดุรุ่ง, 2547) ได้สรุปลกัษณะส าคญัของการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

ไว้ด้งนี ้
1. ผู้ เรียนเป็นผู้ วางกรอบแนวคิดและออกแบบวิธีการในการแก้ปัญหาและ

ตดัสินใจท างานด้วยตนเอง 
2. เป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง ครูจะมีบทบาท

หลกั คือ การให้การสนบัสนนุและเสนอแนะตลอดทัง้กระบวนการ 
3. ปัญหาหรือสิ่งที่สนใจไม่มีการเตรียมแก้ไขไว้ลว่งหน้า 
4. มุ่งเน้นการบูรณาการการเรียนรู้เนือ้หา การพัฒนาการทักษะทางภาษาและ

กระบวนการทางสงัคม 
5. เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน ผู้ เรียนสามารถท างานด้วย

ตนเองหรือเป็นกลุม่ มีการแบ่งปันทรัพยากร ความคิด หรือความช านาญตลอดเวลาที่ท างาน 
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6. ผู้ เรียนต้องมีการน าเสนอผลงาน รายงานความก้าวหน้าของสิ่งที่ก าลังท าอยู่
สม ่าเสมอเป็นระยะ 

7. มีผลงานเกิดขึน้เมื่อเสร็จสิน้โครงการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นวัตถุ) มีการน าเสนอ
ให้ผู้ อ่ืนรับทราบหรือมีส่วนร่วม เช่น การจดันิทรรศการ การรายงาน เป็นต้น แต่คณุค่าของโครงงาน
ไม่ได้เน้นเฉพาะผลงานในตอนท้าย แต่มุ่งเน้นกระบวนการการท างานที่น าไปใช้สูจ่ดุมุ่งหมายด้วย 

8. การประเมินผลงานเน้นด้านคณุภาพ ไม่เน้นปริมาณ และเป็นการประเมินตาม
สภาพจริงอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการในการท าโครงงาน 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี (2556 : 18-19) ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของการสอนคิดด้วยโครงงาน สรุปได้ดังนี ้การสอนคิดด้วยโครงงานเป็นการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ ส่งผลให้ เกิดการพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา 
พัฒนาผู้ เรียนเชิงรุก พัฒนาสมรรถนะทางการคิด และพัฒนาหลกัฐานที่แสดงความเข้าใจอย่าง
คงทน ซึง่เป็นความเข้าใจอย่างลึกซึง้ที่สามารถน าความรู้ไปใช้ ไป ประยกุต์ สรุปแล้วเป็นการเรียนรู้
อย่างมีความความหมาย 

เทพกญัญา พรหมขตัแก้ว (2557: 16) เสนอองค์ประกอบส าคญัในการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานที่มีประสิทธิภาพ ดงันี ้

1. ผู้ เรียนได้เรียนรู้แนวคิดหลกัตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้
โดยมีความมุ่งหมายท่ีจะสอนเนือ้หาสาระที่ส าคญั 

2. การพฒันาทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการคิดวิพากษ์การ
แก้ปัญหา ความร่วมมือร่วมใจ และสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย การใช้ค าถามน าการสร้างสรรค์
ผลงานโดยที่ผู้ เรียนเป็นผู้ลงมือท ามากกว่าการท่องจ า การใช้ทกัษะการคิดขัน้สูง การท างานเป็น
ทีม เป็นต้น 

3. การค้นหาค าตอบจากค าถาม ข้อสงสยัและข้อสรุป โดยการสืบเสาะหาความรู้
เป็นกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

4. การเรียนรู้ที่ด าเนินการภายใต้ค าถามน า ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดและเกิด
ความท้าทายหรือปัญหาส าคญัในการเรียนรู้ที่มีจดุมุ่งหมายและลุม่ลกึ 

5. สร้างความตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้เนือ้หาและทักษะที่
จ าเป็น 

6. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็นและเลือกที่จะศกึษาด้วยตนเอง 
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7. ผู้ เรียนจะได้ให้และรับข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพของผลงานจาก
กระบวการทบทวนและสะท้อนกลับผู้ ชมสาธารณะเข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานของ
นกัเรียนเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ เรียนพยายามท างานออกมาอย่างมีคณุภาพ ถกูต้องและน่าเชื่อถือ 

ลดัดา ภู่เกียรติ (2552: 28-67)กล่าวถึงลกัษณะของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานที่ดีมี
ลกัษณะดงัต่อไปนี ้

1. เป็นโครงงานที่คิดโดยนกัเรียนตัง้ปัญหาที่ต้องการศึกษา  
2. มีเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ที่ชดัเจน ในการคิดหาค าตอบเพื่อตอบค าถามว่า

ท าอะไร ท าไปท าไม และท าเพื่ออะไร  
3. มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบเป็นขัน้ตอน นักเรียนต้องรู้จักคิด 

ตดัสินใจ เลือกวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัตวัเองและกลุ่มเพื่อน โดยมีครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน า
ปรึกษา  

4. ระหว่างที่ด าเนินการศึกษาค้นคว้าหากมีปัญหาเกิดขึน้ระหว่างการด าเนินการ 
ต้องรีบหาสาเหตแุละแก้ปัญหา เพื่อให้โครงงานสามารถด าเนินการต่อไปได้  

5. การบันทึกการศึกษาค้นคว้า นักเรียนจะต้องน าข้อมูลที่ได้มาสรุปหรือสร้าง  
ความรู้ด้วยตัวเอง โดยท าความเข้าใจ วิเคราะห์สังเคราะห์สัมพันธ์เชื่อมโยง หาแนวโน้มและลง
ข้อสรุปผล ของการท าโครงงานออกมาเป็นความรู้หรือข้อค้นพบที่ได้รับ ซึ่งรวมถึงวิธีการที่ได้มา
และผลที่ได้ ค้นพบ  

6. การน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าจากการท าโครงงานเป็นขัน้ตอนที่
นักเรียน น าเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเสริมต่อยอด
หรือจดุประกาย ความรู้ความคิดให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้  

7. การเผยแพร่เป็นการบอกเล่าให้กับผู้ที่เก่ียวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับรู้ผล
ของ  การศึกษาที่ มีประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ห รือแม้แต่ประเทศชาติโดยเผยแพ ร่หรือ
ประชาสมัพนัธ์ผ่าน สื่อ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การจดัการเรียนรู้ 

จากความส าคัญดังกล่าว ท าให้ผู้ วิจัยเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-
based Learning) นัน้จะท าให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานได้รู้จักการท างานเป็นทีม และการ
ท างาน อย่างเป็นระบบเป็นขัน้ตอน อีกทัง้ยังได้ฝึกการคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ด้วยตนเอง ส่งเสริมพัฒนาสมอง พัฒนาสมรรถนะทางการคิด และพัฒนาหลกัฐานที่แสดงความ
เข้าใจอย่างคงทนช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างลกึซึง้ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความความหมาย 
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4.3.3 บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
ทิศนา แขมมณี.(2555: 138-139) ได้เสนอตวับ่งชีข้องการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน

เป็นฐานดงันี ้
1. ครูและผู้ เรียนมีการอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ผู้ เรียนมีการเลือกปัญหาที่ 

ตนสนใจที่จะท าโครงงาน  
2. ครูมีการชีแ้จงหรือท าความเข้าใจกบัผู้ เรียนถึงวตัถุประสงค์ในการท าโครงงาน  

ความหวงัต่อการท าโครงงาน วิธีการและกระบวนการในการด าเนินการ รวมทัง้บทบาทของผู้ เรียน
และ ครู  

3. ผู้ เรียนมีการร่วมกันศึกษาหาความรู้ในเร่ืองที่จะท าจากแหล่งความรู้ที่
หลากหลาย 

4. ผู้ เรียนมีการร่วมกันวางแผนการจัดท าโครงงาน ซึ่งมักประกอบด้วยความ
เป็นมา และความส าคัญของประเด็นปัญหาที่จะเป็นโครงงาน วัตถุประสงค์ ขัน้ตอนในการ
ด าเนินงาน แหล่งทรัพยากรและวัสดุต่าง ๆ ที่ต้องการ บทบาทหน้าที่ของบุคคลที่ร่วมโครงงาน 
เคร่ืองมือ เวลา และค่าใช้จ่ายที่ต้องการ ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินโครงงาน การ
ประเมินผลโครงงาน และการ อภิปรายผลการเรียนรู้ ครูมีการให้ค าปรึกษาแนะน า และความรู้ที่
จ าเป็นต่อการท าโครงงานตามความจ าเป็น 

5. ผู้ เรียนมีการเขียนโครงงานและน าเสนอครู ครูอาจให้ค าแนะน า และความ
ช่วยเหลือต่าง ๆ ตามความจ าเป็น ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป ครูมีการให้ความเห็นชอบใน 
การท าโครงงาน และช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ตามความจ าเป็น 

6. ผู้ เรียนมีการด าเนินงานตามแผนงานที่ได้ก าหนดจนกระทั่งสามารถผลิต
ชิน้งาน ออกมาได้ ครูมีบทบาทเป็นผู้ อ านวยความสะดวก ติดตามการท างานของผู้ เรียน ให้
ค าแนะน า และความช่วยเหลือตามความจ าเป็น และให้แรงเสริมตามสมควร  

7. ครูและผู้ เรียนมีการน าผลงานของผู้ เรียนออกมาแสดงชีแ้จงและร่วมกัน 
วิพากษ์วิจารณ์ผลงาน แลกเปลี่ยนกนั 

8. ผู้ เรียนมีการปรับปรุงผลงานและเขียนรายงาน  
9. ผู้ เรียนมีการน าผลงานออกแสดงต่อสาธารณชน (อาจจะเป็นชัน้เรียนใน

โรงเรียน ในชมุชน ฯลฯ) และเก็บข้อมลู  
10. ครูมีการจดัให้ผู้ เรียนน าผลงาน ประสบการณ์ และข้อมลูทัง้หมดมา อภิปราย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กนั และสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการท าโครงงาน  
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11. ครูมีการวัดและประเมินผลทัง้ทางด้านผลผลิต คือชิน้งานงานจากการท า
โครงงาน และเนือ้หาความรู้ที่ได้เรียนรู้ กระบวนการและทักษะต่าง  ๆ ที่ได้พัฒนาและเจตคติที่
เกิดขึน้  

บทบาทของผู้สอน มีดงันี ้
1. อภิปรายปัญหาร่วมกบัผู้ เรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกบัผู้ เรียน 
2. ชีแ้จงจุดประสงค์ในการท าโครงงาน วิธีการและกระบวนการในการท า

โครงงาน  
3. อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้  
4. วดัและประเมินผลด้านผลผลิตและเนือ้หาความรู้ กระบวนการและทกัษะ 

บทบาทของผู้ เรียน มีดงันี ้
1. อภิปรายปัญหาร่วมกบัผู้สอน  
2. ผู้ เรียนเลือกปัญหาที่ตนสนใจจะท าโครงงาน 
3. ศกึษาหาความรู้จากแหลง่เรียนความรู้ที่หลากหลาย 
4. ร่วมกนัวางแผนการจดัท าโครงงาน  
5. ลงมือท าโครงงาน 
6. จดัแสดงโครงงานต่อสาธารณชน 

4.3.4 ประโยชน์ของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
อัญชลี ทองเอม (2561:  197) กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน

ว่าเป็นการมุ่งให้เด็กพัฒนาความรู้ความเข้าใจ  โลกที่อยู่รอบ ๆ ตัวเขาและปลูกฝังคุณลักษณะ
ความอยากรู้อยากเรียนให้กับผู้ เรียนท าให้ผู้ เรียนได้ ปฏิบติักิจกรรมทัง้ที่เป็นกิจกรรมทางวิชาการ 
เป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการมีปฏิสัมพันธ์กับ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว กิจกรรมใน
สถานศึกษาจึงควรเป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัการด าเนิน ชีวิตปกติการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม
และผู้คนรอบ ๆ ตวัเด็ก เด็ก ๆ ทุกคนมีลกัษณะเฉพาะตวั การสอนแบบโครงงานเปิดโอกาสให้เด็ก
แต่ละคนได้แสดงออกถึงคุณลักษณะ ความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อของตน โดยที่ครูไม่ใช่ผู้
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก แต่เป็นผู้ คอยกระตุ้ น ชีแ้นะ และ  ให้ความสะดวกในการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน 

วิมลศรี สุวรรณรัตน์ และมาฆะ ทิพย์คีรี (2547: 10)  กล่าวถึงประโยชน์ของการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานว่าถือเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถส่งเสริมผู้ เรียนให้รู้จักการแสวงหา 
ความรู้ ได้ท ากิจกรรม พัฒนาทักษะกระบวนการและสามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก
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ปัญหาได้ เพราะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษา
ค้นคว้าวิจยัทาง วิทยาศาสตร์ท าให้นกัเรียนมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและรู้จกัน าวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ ในการแก้ปัญหาจึงเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่ง  
เป็นทักษะที่ส าคัญ ในกระบวนการแสวงหาความรู้ได้ครบถ้วนยิ่งขึน้กวาการการเรียนในกิจกรรม
การเรียนการสอนตามปกติ อีกทัง้ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และ  นักเรียนสามารถเข้าใจลักษณะและธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ดียิ่งขึน้  

สพุิน ดิษฐสกุล (2543: 52) กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนรู้จากการท าโครงงาน
ว่าท าให้นกัเรียนได้พฒันาตนเองหลายด้าน ได้แก ่

1.ได้พัฒนาทักษะการค้นคว้าสารนิเทศ จากการที่นักเรียนต้องใช้แหล่ง
ทรัพยากรต่าง  ๆ เช่น  หนังสือสารานุกรม พจนานุกรม อินเทอร์เน็ต  จะท าให้นักเรียนมี
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. ท าให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมลูสารสนเทศระหว่างผู้ที่ท างานร่วมกนั 
3. สร้างกระบวนการภายในกลุม่และจดัระบบภายในกลุม่ 
4. เพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหา 
5. พัฒนาทักษะการคิดระดบัสูง เช่น การคิดแก้ปัญหา การคิดวิจารณญาณ 

การคิดตดัสินใจ การคิดสร้างสรรค์ 
6. พัฒนาทักษะในการจัดการ เช่น เร่ืองการบริหารเวลา การใช้แหล่ง

ทรัพยากรให้คุ้มค่า ท าให้เกิดทกัษะทางสงัคม เช่นทกัษะการเป็นผู้น า ทกัษะการเจรจาต่อรอง  
7. มีการพัฒนาความสามารถภายในของตนเอง และความสามารถในการมี

สมัพนัธภาพกบับคุคลอื่น 
8. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้พหุปัญญาของตนเองจากการแบ่งงานกันท าตาม

ความสามารถและความถนดั ท าให้นกัเรียนได้พฒันาตนเองเต็มตามศกัยภาพ 
9. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจที่จะมีส่วนร่วมใน

ชิน้งานซึง่จะพฒันาให้นกัเรียนสามารถท าได้ 
10. พฒันาทกัษะในการเรียนและการท างาน 
11. ท าให้นกัเรียนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองที่ได้มีส่วนร่วมในชิน้งาน

ซึง่จะพฒันาให้นกัเรียนเกิดความเชื่อมัน่ในตนเองมากขึน้ 
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12. เพิ่มแรงจูงใจในการเรียน จากการที่นักเรียนและกลุ่มเพื่อนได้เฝ้าดู
ผลงานที่สร้างขึน้ 

13. ท าให้เกิดความหลากหลายในบรรยากาศเรียนรู้จากการที่นักเรียน
น าเสนอผลงานในรูปแบบที่แตกต่างกนัและท าให้นกัเรียนค้นพบวิธีการเรียนของตนเอง 

14. ท าให้ครูเกิดการเรียนรู้ที่จะค้นหาและพัฒนาคุณลกัษณะโครงงานที่ดีที่
เหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 

ชาตรี เกิดธรรม (2547: 5) กล่าวถึงประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ดังนี น้ักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองส่งเสริม
กระบวนการคิด ได้แสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบติัจริง สามารถสร้างผลงาน
และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองนกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัคนอ่ืนได้พร้อมกับ
ฝึกภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีเป็นการบรูณาการความรู้ความคิด 

จิราภรณ์ ศิริทวี (2542: 35) กล่าวถึงสิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการศึกษาด้วย
โครงงานคือ 

1. ความรู้ในเนือ้หาวิชานัน้ ๆ 
2.ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
4. ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
5. เจตคติที่ดีต่อการศกึษา 
6. คณุสมบติัทางบวกอ่ืน ๆ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ ความเชื่อมัน่ในตนเอง 

ความมีวินยั ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน ฯลฯ 
ลัดดา ภู่เกียรติ (2544: 48) กล่าวว่า การเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานเป็นการจัด

โอกาสให้นกัเรียนสามารถใช้ความรู้ความช านาญ ทกัษะที่มีอยู่รวมทัง้จดุเด่นของตนเองที่อาจไม่มี
โอกาสได้แสดงออกในที่ไหนมาก่อนมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตัดสินใจ
ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมในการสร้างความรู้ แทนที่จะเป็นผู้ รับอย่างเดียว ซึ่งไม่มี
วันที่จะได้รับทัง้หมด แต่ถ้าผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบติัเองเขาจะจดจ าสิ่งเหล่านัน้ติดตัวไปตลอดชีวิต 
โดยไม่มีวนัลืม  

สคุนธ์ สินธพานนท์(2545: 76) อธิบายถึงประโยชน์ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบ โครงงานคือ 
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1. เป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้ เรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้ ปฏิบติัจริงคิดเองท าเองอย่างละเอียดรอบคอบ อย่างเป็นระบบ  

2. ผู้ เรียนรู้จักวิธีแสวงหาข้อมูล สร้างองค์ความรู้และสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

3. ผู้ เรียนมีทกัษะในการแก้ปัญหา มีทกัษะกระบวนการในการท างาน  
4. ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะการใช้เคร่ืองมือ ทกัษะการเคลื่อนไหวทางกาย  
5. ผู้ เรียนได้ฝึกกระบวนการกลุม่สมัพนัธ์สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  
6. ผู้ เรียนได้ฝึกความเป็นประชาธิปไตย คือการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกนัและ

กนัมีการยอมรับในความรู้ความสามารถซึง่กนัและกนั  
7. ผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกัน

และกนั  
8. ผู้ เรียนได้ฝึกลกัษณะนิสยัที่ดีในการท างาน เช่น การสงัเกต การจดบนัทึก

ข้อมูล  การเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ ความรับผิดชอบ ความซื่อตรง ความเอาใจใส่ความ
ขยนัหมัน่เพียรในการท างาน รู้จกัท างานอย่างมีระบบ ท างานอย่างมีแผน  

9. ฝึกให้ผู้ เรียนเป็นคนมี เหตุผล รู้จักพึ่ งพาตนเอง ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

10. ผู้ เรียนเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และสามารถน าความรู้ความคิด หรือ 
แนวทางที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต หรือในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้ 

จากที่กล่าวประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานข้างต้นสรุป
ประโยชน์จากการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานได้ดงันี ้

1.เป็นการจดัการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ 
2. สง่เสริมให้นกัเรียนได้ตดัสินใจด้วยตนเองสง่ผลให้เกิดความรู้สกึภาคภมูิใจ

ในตนเอง  
3. สง่เสริมการท างานร่วมกนักบัผู้ อ่ืน  
4. พฒันาทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย  
5. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด เช่น การคิดแก้ปัญหา การคิดวิจารณญาณ 

การคิดตดัสินใจ การคิดสร้างสรรค์  
6. พัฒนาทักษะในการจัดการ เช่น เร่ืองการบริหารเวลา การใช้แหล่ง

ทรัพยากรให้คุ้มค่า  
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7. ท าให้เกิดทกัษะทางสงัคม เช่นทกัษะการเป็นผู้น า ทกัษะการเจรจาต่อรอง 
4.3.5 ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

ลดัดา ภู่เกียรติ (ภู่เกียรติ, 2552) กล่าวว่า ในการท าโครงงานผู้สอนจะต้องเป็นพี่
เลีย้งให้ค าแนะน าช่วยเหลือและฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นการปูพืน้ฐานก่อน
ประกอบไปด้วยขัน้ตอน 7 ขัน้ดงันี ้

ขัน้ที่ 1 การหาหัวข้อและการเลือกหัวเร่ืองที่จะท าโครงงาน  หัวข้อเร่ืองต้อง
เป็นหัวข้อที่ผู้ เรียนสนใจจริง ๆ ในระยะแรกจึงไม่ควรก าหนดเป็นรายวิชาแต่เป็นเร่ืองอะไรก็ได้ที่
ผู้ เรียนสนใจอยากค้นคว้าหาค าตอบ ผู้สอนจะต้องพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ประกอบเสียก่อนว่ามี
ข้อมลู ตลอดจนแหลง่เรียนรู้เพียงพอหรือไม่ในการท าโครงงานนัน้ 

ขัน้ที่ 2 การวางแผนในการท าโครงงาน ผู้ เรียนต้องคิดวางแผนล่วงหน้าว่าท า
อย่างไร ช่วงเวลาใด จากการเขียนเค้าโครงการท าโครงงานเสนอผู้สอน โดยทั่วไปจะเป็นการตอบ
ค าถามว่าจะท าอะไร ท าไมต้องท า ใครบ้างเป็นผู้กระท า กระท าเมื่อใด ท าที่ไหน และจะท าอย่างไร 
ดังนัน้รายละเอียดในเค้าโครงการท าโครงงานจะเป็นเค้าโครงของสิ่งที่คาดหวังว่าจะต้องปฏิบัติ 
ก าหนดวิธีท างาน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และรายละเอียดในการท างานที่จะช่วยให้การปฏิบัติ
ลลุว่งไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขัน้ที่ 3 การลงมือท าโครงงาน  เป็นการปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ที่ได้รับ
การเห็นชอบจากผู้สอน 

ขัน้ที่ 4 การบนัทึกผลการปฏิบติังาน  เมื่อได้ข้อมูลจากการบนัทึกแล้วผู้ เรียน
จะต้องแปลผลและสรุปผลการทดลองพร้อมทัง้อภิปรายผลของการศึกษาค้นคว้า หากไม่ตรงตาม
สมมติฐานที่ตัง้ไว้จะต้องบอกข้อบกพร่องที่เกิดขึน้ได้ 

ขัน้ที่ 5 การเขียนรายงาน  เป็นการเสนอผลจากการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบ
ของรายงานเพื่อให้ผู้ อ่ืนได้ทราบและเข้าใจถึงแนวคิด วิธีการศกึษาค้นคว้าและสิ่งที่ท าการศกึษาว่า
มีผลเป็นอย่างไรด้วยการใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ชดัเจน สัน้ ตรงไปตรงมา และครอบคลมุหวัข้อ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัโครงงาน 

ขัน้ที่  6 การน าเสนอโครงงาน  หลังจากที่ได้ศึกษาและหาวิธีการในการ
แก้ปัญหาได้ผลออกมาแล้วจะต้องน าความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้ผู้ อ่ืนได้รับทราบในรูปของรายงาน
หรือเอกสาร หรือรายงานปากเปลา่ด้วยสื่อเพาเวอร์พอยต์ (Power Point) หรือ นิทรรศการเป็นต้น 

ขัน้ที่ 7 การประเมินผลโครงงานควรประเมินให้ครบทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
เตรียมการด าเนินงาน ด้านการด าเนินงาน และด้านผลของโครงการ 
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อัญชลี ทองเอม (ทองเอม , 2561) กล่าวว่าขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานประกอบด้วย 

1. ขัน้น าเสนอ หมายถึง ขัน้ที่ ค รูให้นักเรียนศึกษาใบความ รู้ก าหนด
สถานการณ์ศึกษาสถานการณ์เกมส์รูปแบบ หรือการใช้เทคนิคการตัง้ค าถามเก่ียวกับสาระการ
เรียนรู้ที่ก าหนดให้ ในแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผน เช่น สาระการเรียนรู้ตามหลกัสตูรและสาระ
การเรียนรู้ที่เป็นขัน้ตอนของโครงงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนรู้ 

2. ขัน้วางแผน หมายถึง ขัน้ที่นกัเรียนร่วมกนัวางแผน โดยการระดมความคิด 
อภิปรายหารือข้อสรุปของกลุม่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติั  

3. ขัน้ปฏิบัติหมายถึง ขัน้ที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม เขียนสรุปรายงานผลที่
เกิดขึน้จากการวางแผนร่วมกนั  

4. ขัน้ประเมินผล หมายถึง ขัน้การวดัและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้
บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีครูนักเรียนและเพื่อนร่วม
ประเมิน 

จิราภรณ์ ศิริทวี (ศิริทว,ี 2542), รุ่งนภา สรรค์สวาสด์ิ (สรรค์สวาสด์ิ, 2550) และน
หทยั นนัทวิสุทธ์ิ (นนัทวิสทุธ์ิ, 2552) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
ไปในแนวทางสอดคล้องกนัดงันี ้

ขัน้ที่ 1 ก าหนดปัญหาหรือหัวข้อที่ต้องการศึกษา โดยผู้ เรียนต้องตัง้ต้นด้วย
ค าถามที่ตนเองต้องการศกึษา เพื่อน ามาก าหนดเป็นหวัเร่ือง 

ขัน้ที่ 2 วางแผนการปฏิบติั หมายถึง นกัเรียนวางแผนร่วมกัน เป็นการระดม
ความคิด 

ขัน้ที่ 3 ลงมือปฏิบติั หมายถึง นกัเรียนลงมือปฏิบติัตามแผนที่วางไว้ 
ขัน้ที่  4 เขียนรายงาน หมายถึง เขียนสรุปรายงานผลที่ เกิดขึน้จากการ

วางแผนร่วมกนั 
ขัน้ที่ 5 น าเสนอผลงาน หมายถึงการน าเสนอผลงานให้ผู้ อ่ืนได้ทราบถึงผลที่

ได้จากการด าเนินโครงงาน 
จากขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่กล่าวข้างต้น สามารถ

สรุปได้ว่าขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานประกอบด้วย 
ขัน้ที่ 1  ขัน้ก าหนดปัญหา หมายถึง ขัน้ที่ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้

ก าหนดสถานการณ์ ศกึษาสถานการณ์ปัญหา 
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ขัน้ที่  2  ขัน้วางแผน หมายถึง ขัน้ที่นักเรียนร่วมกันระดมความคิดและ
วางแผนร่วมกนั อภิปรายหารือข้อสรุปของกลุม่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติั  

ขัน้ที่ 3. ขัน้ปฏิบติั หมายถึง ขัน้ที่นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามแผน เขียนสรุป
รายงานผลที่เกิดขึน้จากการวางแผนร่วมกนั  

ขัน้ที่ 4. ขัน้ประเมินผล หมายถึง ขัน้การวดัและประเมินผลตามสภาพจริง ว่า
ตรงตามจดุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ความสมัพนัธ์ระหว่างการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานกบัการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 ความสมัพนัธ์ระหว่างการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานกบัการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ประกอบการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 

ประโยชน์จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 
1.เป็นการจดัการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนมีสว่นร่วมใน
การจดักระบวนการเรียนรู้ 
2. สง่เสริมให้นกัเรียนได้ตดัสินใจด้วยตนเอง
สง่ผลให้เกิดความรู้สกึภาคภูมิใจในตนเอง  
3. สง่เสริมการท างานร่วมกนักบัผู้ อ่ืน  
4. พฒันาทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิด
การเรียนรู้ที่มีความหมาย  
5. สง่เสริมพฒันาทกัษะการคิด เช่น การคิด
แก้ปัญหา การคิดวิจารณญาณ การคิด
ตดัสินใจ การคิดสร้างสรรค์  
6. พฒันาทกัษะในการจดัการ เช่น เร่ืองการ
บริหารเวลา การใช้แหลง่ทรัพยากรให้คุ้มค่า  
7. ท าให้เกิดทกัษะทางสงัคม เช่นทกัษะการ
เป็นผู้น า ทกัษะการเจรจาต่อรอง 

สรรถนะผู้ประกอบการ 
ความรู้ (knowledge) 
    1.ความรู้ด้านการเงิน 
    2. ความรู้ด้านการลงทนุ 
ทกัษะ (skill) 
    1. ทกัษะทางการคิด 
    2. ทกัษะการสื่อสาร 
ลกัษณะ (self – concept) 

1. ความมัน่ใจในตนเอง 
2. ความกล้าเสี่ยง 
3. มีวินยั 
4. มีความรับผิดชอบต่อ

สงัคม 
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4.4 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
4.4.1 ความหมายการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

จากการศึกษาความหมายเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
นักการศึกษา ได้ให้ความหมายไปในแนวทางสอดคล้องกับว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
หมายถึง การใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจดัสภาพการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นเคร่ืองมือ ในการช่วยให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผู้สอนอาจน าผู้ เรียนไปพบกบัสภาพปัญหาจริง หรือผู้สอน
อาจจัดสภาพการณ์ให้ผู้ เรียนเผชิญกับปัญหา ฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ทิศนา แขมมณี (แขมมณี, 2551)  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมัณฑรา   ธรรม
บุศย์ (ธรรมบุศย์, 2545), ราตรี เกตบุตตา (เกตบุตตา, 2546) ที่ได้กล่าวถึงความหมายของการใช้
ปัญหาเป็นฐานว่าเป็นกระบวนการกระตุ้นให้นกัเรียนคิดวิเคราะห์ปัญหานัน้ให้เข้าใจอย่างชดัเจน 
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการท ากิจกรรม ซึ่งเป็นการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ฝึกทักษะการคิดระดับสูง การแก้ปัญหา และทักษะการท างานเป็นทีม  ตลอดจน 
อาภรณ์ แสงรัศมี  (แสงรัศมี, 2543) วัลลี สัตยาศัย (สัตยาศัย, 2547) ได้ให้ความหมายของการ
เรียนรู้ว่าการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เร่ิมต้นด้วยปัญหา เพื่อเป็นสิ่ง
กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความอยากรู้และแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ต้องการที่จะแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง จากแหล่งวิทยาการที่หลากหลาย เพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหาซึ่งอยู่บนพืน้ฐานความ
ต้องการของผู้ เรียน โดยที่ผู้ เรียนมีการท างานเป็นทีม ครูเป็นเพียงผู้สนับสนุนในการเรียน และให้
ค าแนะน าช่วยเหลือ 

จากความหมายข้างต้นจึงสรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการจัด
สภาพการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยที่เร่ิมต้นด้วยปัญหาที่เกิดขึน้
จริงหรือสถานการณ์ปัญหาที่เก่ียวข้องกับชีวิตจริง กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และค้นคว้าหา
ค าตอบ และได้ท าการศึกษาค้นพบค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ท าให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา โดยครูผู้ สอนเป็นเพียงผู้ ให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือในการเรียน 

4.4.2 ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้แบบ PBL  
กรมวิชาการ (กรมวิชาการ, 2550) อธิบายลกัษณะส าคญัของการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สรุปได้ดงันี ้
1.ต้องมีสถานการณ์ที่เป็นปัญหา และเร่ิมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการใช้

ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
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2. ปัญหาที่น ามาใช้ในการจดักระบวนการเรียนรู้ ควรเป็นปัญหาที่เกิดขึน้พบ
เห็นได้ในชีวิตจริงของผู้ เรียน หรือมีโอกาสที่เกิดขึน้จริง 

3. ผู้ เรียนเรียนรู้โดยการน าตนเอง ค้นหาแสวงหาค าตอบด้วยตนเอง ดังนัน้
ผู้ เรียนจึงต้องวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง บริหารเวลา คดัเลือกวิธีการเรียนรู้ รวมทัง้ประเมินผล
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. ผู้ เรียนเรียนรู้เป็นกลุม่ย่อยเพื่อประโยชน์ในการค้นหาความรู้ ข้อมลูร่วมกนั 
เพื่อพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาด้วยเหตผุล ฝึกให้ผู้ เรียนรับส่งข้อมลู เรียนรู้เก่ียวกบัความแตกต่าง
ระหว่างบคุคล และฝึกการจดัระบบตนเองเพื่อพฒันาความสามารถในการท างานเป็นทีม 

5. การเรียน รู้มีลักษณะการบูรณาการความ รู้ และบูรณาการทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ เรียนได้รับความรู้และค าตอบที่กระจ่างชดั 

6. การประเมินผลเป็นการประเมินผลจากสภาพจริง โดยการพิจารณาจาก
การปฏิบติัของผู้ เรียน 

ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (สเุสารัจ, 2556) ได้สรุปความส าคัญของการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ปัญหาเป็นฐานไว้ดงันี ้

1. ต้องมีสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและเร่ิมต้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย
การใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 

2. ปัญหาที่น ามาใช้ในการจดักระบวนการเรียนรู้ควรเป็นปัญหาที่เกิดขึน้ หรือ
เป็นปัญหาที่พบเห็นได้ในชีวิตจริงของผู้ เรียนหรือมีโอกาสที่จะเกิดขึน้จริง 

3. ผู้ เรียนเรียนรู้โดยการน าตนเอง (Self-Directed Learning) ค้นหาและ
แสวงหาความรู้ ค าตอบด้วยตนเอง ผู้ เรียนจึงต้องวางแผนการเรียนเอง บริหารเวลาเอง คัดเลือก
วิธีการเรียนรู้ แหลง่เรียนรู้ และประสบการณ์เรียนรู้เอง รวมทัง้ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. ผู้ เรียนเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยเพื่อประโยชน์ในการค้นหาความรู้ ข้อมูล มี
ทักษะรับส่งข้อมูล ผู้ เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ เก่ียวกับความแตกต่างระหว่างบุคคลและฝึกจัด
ระเบียบตนเอง เพื่อพฒันาความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นทีม ความรู้ค าตอบที่ได้มาอย่าง
หลากหลายจะมีการวิเคราะห์ สงัเคราะห์และมีการตดัสินใจร่วมกนั  

5. การเรียนรู้จะเป็นการบูรณาการความรู้ และบูรณาการทักษะกระบวนการ
ต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพื่อให้ได้มาซึง่ความรู้ ค าตอบที่กระจ่างชดั 

6. ความรู้ที่เกิดขึน้นัน้จะได้มาภายหลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานแล้วเท่านัน้ หมายความว่า จะไม่ทราบหรือมีความรู้มาก่อนการเรียนรู้ 
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7. การประเมินผลเป็นการประเมินจากสภาพจริง โดยพิจารณาจากการ
ปฏิบติังานของผู้ เรียน และประเมินความก้าวหน้าของผู้ เรียน 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปรูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบการใช้
ปัญหาเป็นฐาน หรือ PBL   มีลกัษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สรุปได้
ดงันี ้ 

1.   ให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยจัดผู้ เรียนเป็นกลุ่มทีม หรือ
เป็นกลุม่ย่อย 

2. ใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นน าให้เกิดการเรียนรู้ โดยก าหนดสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหาและเร่ิมต้นการจดักระบวนการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาตวักระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  

3. ปัญหาที่น ามาใช้ในการจดักระบวนการเรียนรู้ ควรเป็นปัญหาที่เกิดขึน้พบ
เห็นในชีวิต ได้ในชีวิตจริงของผู้ เรียนหรือมีโอกาสที่จะเกิดขึน้ได้จริง 

4. ผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก หรือผู้ให้ค าแนะน า  
5. ผู้ เรียนเป็นผู้แก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมลูใหม่ ๆ ด้วยตนเอง  
6. การประเมินผลใช้การประเมินผลจากสถานการณ์จริง  พิจารณาจาก

ผลงานที่เกิดขึน้จากการเรียนรู้  
4.4.3 บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ส. กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) กล่าวถึง
บทบาทของผู้สอนและผู้ เรียนของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานดงันี ้

บทบาทผู้สอน 
ผู้สอนคือผู้ที่มีบทบาทส าคัญโดยตรงต่อการออกแบบและจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนรวมไปถึงการประเมินผลการเรียนรู้ที่น าไปสูก่ารปรับปรุงและพฒันาการศึกษา  
1. มุ่งมัน่และรู้จกัแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
2. รู้จกัผู้ เรียนเป็นรายบคุคล เข้าใจศกัยภาพของผู้ เรียน  
3. เข้าใจขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้อย่างถ่องแท้  
4. มีทักษะและศักยภาพสูงในการจัดการเรียนรู้และติดตามประเมินผล 

การพฒันาของผู้ เรียน  
5. อ านวยความสะดวกในการจัดหาและสนับสนุนสื่อ/อุปกรณ์/แหล่ง

เรียนรู้ ให้เหมาะสมและเพียงพอ  
6. มีจิตใจสร้างแรงจงูใจให้ผู้ เรียนเกิดการต่ืนตวัที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา 
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7. ปรับทัศนคติของผู้ เรียนให้เข้าใจและเห็นคุณค่าการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน  

8. มีความรู้ ความสามารถด้านการวดัประเมินผลตามสภาพจริง  
บทบาทผู้ เรียน  

ผู้ เรียนต้องเป็นผู้ รู้จักการเรียนรู้น าตนเองและสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่าน
ปัญหาที่เป็นตวักระตุ้นส าคญัให้เกิดความงอกงามทางปัญญา  

1. ปรับทศันคติต่อบทบาทและหน้าที่ในการเรียนรู้ของตนเอง  
2. ต้องพฒันาพืน้ฐานและทกัษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้  
3. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม  
4. พฒันาทกัษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ  

ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (สุเสารัจ, 2556) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้ เรียนและ
ผู้สอนดงันี ้

บทบาทชองผู้ เรียน 
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจดัการเรียนรู้ที่เกิดจากการ

ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นจนเกิดการค้นคว้าเพื่อแสวงหาค าตอบ ลักษณะของผู้ เรียนที่จะท าให้
ผู้ เรียนประสบความส าเร็จ ควรมีดงันี ้

1. ผู้ เรียนต้องมีความรู้เต็มที่เหมาะสมและเพียงพอกับปัญหาที่ก าหนด 
หากผู้ เรียนมีความรู้น้อยเกินไป ไม่เหมาะสมกบัปัญหา จะท าให้ผู้ เรียนเกิดความยากล าบาก และ
เสียเวลามากในการค้นหาค าตอบ 

2. เนื่องจากเป็นการเรียนเป็นกลุ่มย่อย ผู้ เรียนต้องมีทักษะการท างาน
กลุ่ม และความสามารถในการติดต่อสื่อสารกบัคนอ่ืนในกลุ่มซึ่งจะท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัของ
สมาชิกในกลุม่ประสบผลส าเร็จได้ดียิ่งขึน้ เช่น บทบาทการเป็นผู้น าผู้ตาม เป็นต้น 

3. เนื่องจากเป็นการเรียนกลุ่มย่อย ผู้ เรียนจะต้องตระหนกัถึงความส าคญั
ของการท างานเป็นทีม ผู้ เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและด าเนินการให้
บรรลเุปา้หมายและร่วมมือกบัเพื่อนในกลุม่ในการท างาน 

4. ผู้ เรียนต้องมีทักษะความสามารถพืน้ฐานในการท างาน อาทิ ทักษะ
สื่อสาร ทกัษะการค้นหา เก็บรวบรวมข้อมลูต่าง ๆ  
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บทบาทของผู้สอน 
บทบาทของผู้สอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ผู้ สอนจะไม่ใช่ผู้ทรงความรู้หรือ

ผู้ เชี่ยวชาญที่เป็นผู้คอยบอกความรู้หรือผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ เรียนเพียงแต่อย่างเดียวอีกต่อไป 
บทบาทของครูผู้สอนมีดงันี ้

1. เป็นผู้ อ านวยความสะดวกในการเรียน โดยคอยกระตุ้ นยั่วยุให้เกิด
ความอยากรู้และอยากแสวงหาความรู้ เป็นผู้จดัประสบการณ์ให้ผู้ เรียน 

2. เป็นผู้ เชี่ยวชาญในการป้อนความรู้ที่ตนเชี่ยวชาญให้แก่ผู้ เรียน (หาก
ผู้ เรียนต้องการ) ควรระมัดระวังการบอกค าตอบหรือข้อมูลแก่ผู้ เรียน ควรกระตุ้ นให้ผู้ เรียนไป
ค้นคว้าข้อมลูจากแหลง่อื่นมากกว่าจากครูผู้สอน 

3. กระตุ้น แนะน าให้ผู้ เรียนไปค้นคว้าข้อมูลข่าวสารอย่างลึกซึง้ โดยการ
ใช้ค าถามที่ดีกระตุ้นให้รู้จกัคิดและไตร่ตรองได้เอง 

4. แนะน าให้ผู้ เรียนให้เรียนรู้ผ่านขัน้ตอนการเรียนรู้ทีละขัน้ และให้
ก าลงัใจในการค้นคว้า 

5. ครูอาจไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ เชี่ยวชาญสาขาใด ๆ แต่ต้องถ่ายทอดทกัษะ
กระบวนการค้นหาความรู้แก่ผู้ เรียน ตลอดจนจัดเตรียมสื่อ เอกสาร ทัศนูปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ต่าง 
โดยครูอาจมีการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กบัผู้ เรียน 

โดยสรุปแล้ววิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นหลกันัน้มีลกัษณะที่ส าคญั
คือ ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง  ของการเรียนรู้อย่างแท้จริง ครูเป็นผู้ อ านวยความสะดวกหรือให้ 
ค าแนะน า ใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้โดยบทบาทของครูและนกัเรียนมีบทบาทดงันี ้

1. ครูสร้างโจทย์ปัญหาที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างวัตถุประสงค์
การเรียนรู้  

2. ครูเป็นผู้สนบัสนนุช่วยเหลือ และคอยให้ค าแนะน า 
3. นกัเรียนเป็นผู้มีความรู้เพียงพอกบัปัญหาที่ก าหนด 
4. นกัเรียนเป็นผู้มีความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นทีม 

4.4.4 ขัน้ตอนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
อนุชา โสมาบุตร (โสมาบุตร, 2556) กล่าวถึงขัน้ตอนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน 6 ขัน้ตอนดงันี ้
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ขัน้ที่ 1 ก าหนดปัญหา เป็นขัน้ที่ผู้สอนจดัสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุ้นให้ผู้ เรียน
เกิดความสนใจและมองเห็นปัญหา สามารถก าหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้ เรียนอยากรู้อยากเรียนได้
และเกิดความสนใจที่ค้นค าตอบ 

ขัน้ที่ 2 ท าความเข้าใจกบัปัญหา ผู้ เรียนท าความเข้าใจปัญหาที่ต้องเรียนรู้ ซึ่ง
ผู้ เรียนจะต้องอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัปัญหาได้ 

ขัน้ที่ 3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้ เรียนก าหนดสิ่งที่ต้องเรียนด าเนินการ
ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย 

ขัน้ที่ 4 สงัเคราะห์ความรู้ สรุปและประเมินค่าของค าตอบ ผู้ เรียนแต่ละกลุ่ม
สรุปผลงานของกลุม่ตนเองและประเมินผลงานว่าข้อมลูที่ศกึษาค้นคว้า 

ขัน้ที่ 5 สรุปและประเมินค่าของค าตอบ ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของ
กลุ่มตนเอง และประเมินผลงานว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดย
พยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ ใน
ภาพรวมของปัญหาอีกครัง้ 

ขัน้ที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน ผู้ เรียนน าข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์
ความรู้และน าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ผู้ เรียนทุกกลุ่มรวมทัง้ผู้ ที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหาร่วมกนัประเมินผลงานมีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 

ไพศาล สุวรรณน้อย (สุวรรณน้อย, 2556) กล่าวถึงลักษณะส าคัญของกิจกรรม
การเรียนรู้ในแต่ละขัน้ตอนมีดงันี ้ 

1. Clarifying unfamiliar terms กลุ่มผู้ เรียนท าความเข้าใจค าศัพท์ ข้อความ
ที่ปรากฏอยู่ในปัญหาให้ชดัเจน โดยอาศยัความรู้ พืน้ฐานของสมาชิกในกลุ่มหรือการศกึษาค้นคว้า
จากเอกสารต าราหรือสื่ออ่ืน ๆ 

2. Problem definition กลุ่มผู้ เรียนระบุปัญหาหรือข้อมูลส าคัญร่วมกัน โดย
ทกุคนในกลุม่เข้าใจปัญหา เหตกุารณ์ หรือ ปรากฏการณ์ใดที่กลา่วถึงในปัญหานัน้  

3. Brainstormกลุ่มผู้ เรียนระดมสมองวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ และหาเหตุผล
มาอธิบาย โดยอาศยัความรู้เดิมของ สมาชิกกลุ่ม เป็นการช่วยกนัคิดอย่างมีเหตมุีผล สรุปรวบรวม
ความรู้และแนวคิดของกลุ่มเก่ียวกับกลไกการเกิดปัญหา เพื่อน าไปสู่การสร้างสมมติฐานที่
สมเหตสุมผลเพื่อใช้แก้ปัญหานัน้  
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4. Analyzing the problem กลุ่มผู้ เรียนอธิบายและตัง้สมมติฐานที่เชื่อมโยง
กนักบัปัญหาตามที่ได้ระดมสมองกนั แล้วน าผลการวิเคราะห์มาจดัล าดบัความส าคญั โดยใช้พืน้
ฐานความรู้เดิมของผู้ เรียน การแสดงความคิดอย่างมี เหตผุล  

5. Formulating learning issues กลุ่มผู้ เรียนก าหนดวตัถุประสงค์การเรียนรู้ 
เพื่อค้นหาข้อมูลที่จะอธิบายผลการวิเคราะห์ที่ตัง้ไว้ ผู้ เรียนสามารถบอกได้ว่าความรู้ส่วนใดรู้แล้ว 
สว่นใดต้องกลบัไปทบทวน สว่นใดยงัไม่รู้หรือจ าเป็นต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติม  

6. Self-study ผู้ เรียนค้นคว้ารวบรวมสารสนเทศจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed learning)  

7. Reporting จากรายงานข้อมลูสารสนเทศใหม่ที่ได้เข้ามา กลุม่ผู้ เรียนน ามา
อภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ แล้วน ามาสรุปเป็นหลกัการและแนวทาง
เพื่อน าไปใช้โอกาสต่อไป 

ประพนัธ์ศิริ สเุสารัจ (สเุสารัจ, 2556) กล่าวถึงขัน้ตอนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน มี 7 ขัน้ตอนดงันี ้

1. ขัน้จดัเตรียมและแบ่งกลุม่ 
2. ขัน้ก าหนดปัญหา ขัน้นีค้รูจดัสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นยัว่ยุให้ผู้ เรียน

เกิดความต่ืนตวั สนใจและมองปัญหาต่าง ๆ  
3. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหาที่ก าหนด ในขัน้นีเ้ป็นขัน้ที่ผู้ เรียนจะต้องท าความ

เข้าใจในปัญหาที่ต้องการเรียน ซึง่ผู้ เรียนจะต้องอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัปัญหาได้ เช่น 
3.1 ให้ค านิยามหรือความหมายของปัญหานัน้ 
3.2 อธิบายสถานการณ์ซึง่เป็นปัญหา 
3.3 ก าหนดสิ่งที่ผู้ เรียนไม่รู้และต้องแสวงหาความรู้ 

4. ขัน้ด าเนินการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
4.1 อภิปรายเพื่อแสวงหาแนวทางในการศึกษาค้นคว้า อธิบายวิธีการ

แสวงหาข้อมลู 
4.2 ก าหนดวิธีการและแหล่งทรัพยากรในการค้นคว้า จัดเรียงล าดับการ

ปฏิบติังาน 
4.3 สมาชิกในกลุม่แบ่งหน้าที่ แบ่งงานกนัไปปฏิบติัอย่างอิสระ 
4.4 ด าเนินการศกึษาค้นคว้าข้อมลูอย่างอิสระและบนัทกึ  
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5. ขัน้สงัเคราะห์ความรู้ เมื่อสมาชิกในกลุ่มได้ค้นหาความรู้แล้วก็น าความรู้
นัน้มาแลกเปลี่ยนความรู้   ท าการอภิปรายและสังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่ 

6. ขัน้สรุปและประเมินค่าของค าตอบ ในขัน้นีผู้้ เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงาน
ของตนเองและประเมินผลงานของตนว่าข้อมูลที่ค้นคว้ามามีความเหมาะสมหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด 

7. ขัน้น าเสนอและประเมินผลงาน ขัน้นีผู้้ เรียนจะน าข้อมูลความรู้ที่ได้มา
น าเสนอผลงาน โดยอาจเสนอแผนการด าเนินงานของกลุ่ม ตัง้แต่ขัน้ตอนแรกไปจนถึงขัน้ตอน
สดุท้าย ในขัน้นีผู้้ เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานของกลุ่มตน และมีโอกาสประเมินผลงานของกลุ่ม
ตนเองและกลุม่เพื่อน  

จากขัน้ตอนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสรุปได้ว่าได้แบ่งขัน้ตอนการสอน
ออกเป็น 5 ขัน้ตอนดงันี ้

1. ขัน้ก าหนดปัญหา โดยครูใช้ปัญหาที่กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความคิด 
2. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหาที่ก าหนด โดยนักเรียนจะต้องท าความเข้าใจใน

ปัญหาที่ต้องการเรียนซึง่นกัเรียนจะต้องอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัปัญหาได้  
3. ขัน้ด าเนินการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 3.1 นกัเรียนในกลุม่แบ่งหน้าที่ และปฏิบติังาน 
 3.2 นกัเรียนศกึษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง 

4. ขัน้สังเคราะห์ความรู้ เมื่อนักเรียนได้ค้นหาความรู้แล้วก็น าความรู้นัน้มา
แลกเปลี่ยนความรู้ ท าการอภิปรายและสงัเคราะห์ความรู้ที่ได้มาว่าเหมาะสมหรือไม่ 

5. ขัน้สรุปและน าเสนอ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สื่อสาร ซึ่งการ
น าเสนอมีสว่นสนบัสนนุให้นกัเรียนเชื่อมโยงความรู้ 
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ตาราง 10 ตารางแสดงการสงัเคราะห์กระบวนการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมสมรรถนะผู้ประกอบการ 

ชื่อวิธี/ รูปแบบการจดัการเรียนรู้ ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนรู้เชิงรุก  
(Active Learning) 
 
บาด์วิน และวิลเลียมส์  
(Baldwin; & Williams. 1988: 
187) 
สชุาดา นทีตานนท์ (2550: 5)  
สญัญา ภทัรากร (2552:  21) 
เชิดศกัด์ิ ภกัดีวิโรจน์ (2556:  24) 
 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น า 
ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ในการเรียนแก่นกัเรียน ทบทวนความรู้
เดิม กระตุ้น ให้นกัเรียนเกิดแรงจงูใจ ในการเรียน มีการ
สร้างกติการ่วมกนั  
ขัน้ที่ 2 ขัน้น าเสนอสถานการณ์ 
 โดยเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจ เป็นปัญหาที่ท้าทายให้
นกัเรียนอยากคิดแก้ปัญหาให้นกัเรียนอยากคิดแก้ปัญหา มี
การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกนั 
ขัน้ที่ 3 ขัน้ปฏิบติั นกัเรียนได้ลงมือแก้ปัญหาตามแผนการที่
วางไว้ นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั มีความร่วมมือ
กนั 
ขัน้ท่ี 4 ขัน้อภิปราย นกัเรียนได้น าเสนอแนวคิดหน้าชัน้เรียน
มีการอภิปรายถก 
เถียงถึง ข้อดี เพื่อท าการปรับปรุงแก้ไข ท าให้นกัเรียน
สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ขัน้ที่ 5 ขัน้สรุป เป็นขัน้ที่นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้
และแนวคิดที่ 
ได้จากการลงมือปฏิบติัความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการ 
เรียนรู้เชิงรุกกบัการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการ 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ชื่อวิธี/ รูปแบบการจดัการเรียนรู้ ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน 
 
ลดัดา ภู่เกียรติ (2552 : 28) 
อญัชลี ทองเอม (2561: 192)  
จิราภรณ์ ศิริทวี   (2542: 35) 
รุ่งนภา สรรค์สวาสด์ิ  (2550: 10)  
และนหทยั นนัทวิสทุธ์ิ (2552: 7) 
 

ขัน้ที่ 1. ขัน้ก าหนดปัญหา หมายถึง ขัน้ที่ครูให้นกัเรียน
ศกึษาใบความรู้ก าหนดสถานการณ์ ศกึษาสถานการณ์
ปัญหา 
ขัน้ที่ 2. ขัน้วางแผน หมายถึง ขัน้ที่นกัเรียนร่วมกนัระดม
ความคิดและวางแผนร่วมกนั อภิปรายหารือข้อสรุปของ
กลุม่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติั  
ขัน้ที่ 3. ขัน้ปฏิบติัหมายถึง ขัน้ที่นกัเรียนปฏิบติักิจกรรม
ตามแผน เขียนสรุปรายงานผลที่เกิดขึน้จากการวางแผน
ร่วมกนั  
ขัน้ที่ 4. ขัน้ประเมินผล หมายถึง ขัน้การวดัและประเมินผล
ตามสภาพจริง ว่าตรงตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (PBL) 
 
อนชุา โสมาบุตร (2556: online) 
ไพศาล สวุรรณน้อย (2556: 4)  
ประพนัธ์ศิริ สเุสารัจ (2556: 299) 

1. ขัน้ก าหนดปัญหา โดยครูใช้ปัญหาที่กระตุ้นให้นกัเรียน
เกิดความคิด 
2. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหาที่ก าหนด โดยนกัเรียนจะต้อง
ท าความเข้าใจในปัญหาที่ต้องการเรียน ซึง่นกัเรียนจะต้อง
อธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัปัญหาได้  
3. ขัน้ด าเนินการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 3.1 นกัเรียนในกลุม่แบ่งหน้าที่ และปฏิบติังาน 
 3.2 นกัเรียนศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง 
4. ขัน้สงัเคราะห์ความรู้ เมื่อนกัเรียนได้ค้นหาความรู้แล้วก็
น าความรู้นัน้มาแลกเปลี่ยนความรู้ ท าการอภิปรายและ
สงัเคราะห์ความรู้ที่ได้มาว่าเหมาะสมหรือไม่ 
5. ขัน้สรุปและน าเสนอ เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
สื่อสาร ซึง่การน าเสนอมีสว่นสนบัสนนุให้นกัเรียนเชื่อมโยง
ความรู้ 

 



  138 

ผู้วิจยัสงัเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะความ
เป็นผู้ประกอบการเป็น 4 ขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ที่ 1  ขัน้ก าหนดปัญหา ครูใช้สถานการณ์ปัญหากระตุ้นให้นกัเรียนเกิด
ความคิด เป็นขัน้ที่ครูก าหนดปัญหา ซึง่เป็นปัญหาที่น่าสนใจ และหลากหลายทัง้ปัญหาในชีวิตจริง 
ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย และปัญหาปลายเปิด เพื่อกระตุ้น ให้นกัเรียนต้องการที่จะคิด 

ขัน้ที่  2  ขัน้วางแผนแก้ปัญหา นักเรียนท าความเข้าใจปัญหาที่ก าหนด 
และร่วมด าเนินการคิดแก้ปัญหา โดยครูให้นักเรียนร่วมกันวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม ครูให้ นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาแล้วน าความรู้เก่ียวกับผู้ประกอบการมาใช้ในการแก้ปัญหา 
และกระตุ้นให้นักเรียนใช้เหตุผลในการวางแผนและคาดการณ์ค าตอบที่เป็นไปได้ โดยใช้ค าถาม
กระตุ้น 

ขัน้ที่ 3  ขัน้ด าเนินการ  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้ในขัน้ที่ 
2 โดย เป็นขัน้ที่นกัเรียนท าตามแผนที่วางไว้ร่วมกนั โดยเร่ิมจากการตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
แผน แล้วลงมือ แก้ปัญหากระทัง่หาค าตอบของปัญหาได้ถูกต้อง นอกจากนีใ้นระหว่างด าเนินการ
แก้ปัญหานกัเรียนต้องวิเคราะห์ด้วยว่าแนวคิด ที่เลือกใช้มีความเหมาะสมหรือไม่และมีวิธีอ่ืนที่จะ
สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหา และประสบผลส าเร็จ 

ขัน้ท่ี 4  ขัน้สรุปและน าเสนอ เป็นขัน้ที่นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้ 
และแนวคิดที่ได้จากการลงมือปฏิบติั โดยนกัเรียนน าเสนอผลการปฏิบติักิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 
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บทท่ี 3 
 วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการพฒันาหลกัสตูรท่ีเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ วิจัยได้ด าเนินขัน้ตอนการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตรในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (R&D) แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ตาม
แนวคิดของไทเลอร์และทาบา ดงันี ้

ระยะที่ 1 การศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน (R1) แบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอนดงันี ้
ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานที่จ าเป็น โดยศึกษาและวิเคราะห์

ข้อมลูเก่ียวกบัปัญหา ความต้องการของนกัเรียน และแนวทางในการพฒันาหลกัสตูร  
ขัน้ตอนที่  2 ศึกษาและวิ เคราะห์ ข้อมูล เก่ียวกับองค์ประกอบสมรรถนะ

ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม และแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  

ระยะที่ 2 การพฒันาหลกัสตูร (D1) เป็นการยกร่างหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัความหมาย 
องค์ประกอบเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ มีขัน้ตอนด าเนินการดงันี ้

ขัน้ที่ 1 จดัท าหลกัสตูรและเอกสารประกอบหลกัสตูร 
ขัน้ที่ 2 หาประสิทธิภาพของหลกัสตูรโดยผู้ เชี่ยวชาญ 
ขัน้ที่ 3 ปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูร 
ขัน้ที่ 4 น าหลกัสตูรไปศกึษาน าร่อง 
ขัน้ที่ 5 ปรับปรุงและแก้ไขหลกัสตูรเพื่อน าไปทดลองใช้ต่อไป 

ระยะท่ี 3 การทดลองใช้หลกัสตูรและประเมินผลหลกัสตูร (R2) เป็นขัน้น าร่างหลกัสตูรที่
ได้จากระยะที่ 2 ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5จ านวน 1 
ห้องเรียน โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One group pretest-posttest design ในการประเมิน
ประสิทธิผลของหลกัสตูร โดยมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลองใช้หลกัสตูร และน าคะแนนมา
หาค่าสถิติพืน้ฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test 
แบบ dependent)  

ระยะที่  4 การปรับปรุงหลักสูตร (D2) เป็นการน าผลจากการทดลองที่ได้มาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูรเพื่อให้ได้หลกัสตูรที่เหมาะสมและสมบูรณ์ 
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การพฒันาหลกัสตูรตามที่กลา่วมาสามารถแสดงแผนภาพด าเนินการได้ดงัภาพต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการพัฒนา วิธีดำเนินการ 

ระยะที่ 1 (R1) 
การศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

         ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
พืน้ฐานที่จ าเป็น โดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ
ปัญหา ความต้องการของนักเรียนและแนวทางในการ
พฒันาหลกัสตูร  

      ขัน้ตอนที่  2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
พืน้ฐานที่จ าเป็นและเป็นข้อมลูส าหรับน ามาใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตร  โดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
เก่ียวกับองค์ประกอบสมรรถนะผู้ ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้  
 

ระยะที่ 2 (D1) 
การพัฒนาหลักสูตร 

เป็นการยกร่างหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัความหมาย 
องค์ประกอบการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม มีขัน้ตอนด าเนินการ ดงันี ้

 
  
  
 

ขัน้ที่ 1 จดัท าหลกัสตูรและเอกสารประกอบหลกัสตูร 

ขัน้ที่ 2 หาประสิทธิภาพของหลกัสตูรโดยผู้ เชี่ยวชาญ 

ขัน้ที่ 3 ปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูร 

ระยะที่ 3 (R2) 
การทดลองใช้และ

ประเมินผลหลักสูตร   

 เป็นขัน้น าร่างหลกัสตูรที่ได้จากระยะที่ 2 ไปทดลองใช้
กบักลุม่ตวัอย่าง และน าผลจากการทดลองใช้มา
ประเมินประสิทธิผลของหลกัสตูร 
 

ระยะที่ 4 (D2) 
การปรับปรุงหลักสูตร 
 

น าผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูรเพื่อให้
ได้หลกัสตูรที่เหมาะสมและสมบรูณ์ 
 
  
  
 

ขัน้ที่ 4 น าหลกัสตูรที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปศกึษาน าร่อง 
 
ขัน้ที่ 5 ปรับปรุงและแก้ไขหลกัสตูรที่น าไปทดลองใช้
ต่อไป 
 

ผลที่ได้ 

องค์ประก
อ บ ข อ ง ส ม ร ร ถ น ะ
ผู้ประกอบการที่มีความ
รับ ผิ ด ช อบ ต่ อสั งค ม 
ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ชั ้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
3 ด้ า น  ไ ด้ แ ก่  ด้ า น
ความรู้ ด้านทักษะ และ
ด้านคณุลกัษณะ 
 

(ร่าง) หลกัสตูรที่
เสริมสร้างสมรรถนะ
ความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคมส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 

หลกัสตูรที่เสริมสร้าง
สมรรถนะความเป็น
ผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม
ส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 

ประสิทธิผลของหลกัสตูรที่
เสริมสร้างสมรรถนะความ
เป็นผู้ประกอบการท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 
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รายละเอียดของการวิจยัแต่ละขัน้ตอน มีดงันี ้

ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน แบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอนดังนี ้
ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานที่จ าเป็น โดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล

เก่ียวกับปัญหา ความต้องการของนักเรียน และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาและ
วิเคราะห์แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร จากต ารา บทความและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง ((Tyler Raph, 1964), (Taba, 1962), (บัวศรี, 2542), อดุล นาคะโร (นาคะโร, 2551), 
(Good et al., 1973), Saylor, & Alexander(Saylor & Alexander, 1974)และ (วงษ์ใหญ่, 2554))  

ขัน้ตอนที่  2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานที่จ าเป็นและเป็นข้อมูลส าหรับน ามาใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสตูร โดยศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัสมรรถนะผู้ประกอบการ 
และการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้ประกอบการ ส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย   

1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะผู้ ประกอบการ จากเอกสาร 
ต ารา บทความและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อเตรียมข้อมูลส าหรับก าหนดขอบเขตในการศึกษา
สมรรถนะผู้ ประกอบการ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) ในประเด็นเก่ียวกับ
ความหมาย และองค์ประกอบของสมรรถนะผู้ ประกอบการ ((เทียนพุฒ , 2532), (ศรีสุขะโต, 
2543), (บางโม, 2553), (ศรีประเสริฐ, 2545), (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2544), (โอภาสานนท์, 
2543), (วุฒิคะโร, 2554), (ทีปะปาล, 2552), (Steinhoff & Burgess, 1993) และ(McClelland, 
1961), (Abrahamson, 1990), (Farecard & Motahari, 2017), (Hisrich et al., 2007)) 

2. ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่ เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการ งานวิจยัเก่ียวกบัสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ พบว่าการ
จัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้ ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  ช่วยส่งเสริม
นกัเรียนดงันี ้1) ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 2) ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ตดัสินใจด้วยตนเองส่งผลให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง 3) สง่เสริมการท างานร่วมกนักบั
ผู้ อ่ืน 4) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย5) ส่งเสริมพัฒนาทักษะ
การคิด เช่น การคิดแก้ปัญหา การคิดวิจารณญาณ การคิดตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ 6) พัฒนา
ทกัษะในการจดัการ เช่น เร่ืองการบริหารเวลา การใช้แหล่งทรัพยากรให้คุ้มค่า 7) ท าให้เกิดทกัษะ
ทางสังคม เช่นทักษะการเป็นผู้น า ทักษะการเจรจาต่อรอง และช่วยส่งเสริมสมรรถนะความเป็น
ผู้ประกอบการดงัภาพแสดงความสมัพนัธ์ ดงัแผนภาพต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 8 แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการเรียนรู้ที่เสริมสร้างมรรถนะ
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมกบัสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อ

สงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 

 

การจดัการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
1.เป็นการจดัการเรียนรู้ที่นกัเรียนมีสว่นร่วม
ในการจดักระบวนการเรียนรู้ 
2. สง่เสริมให้นกัเรียนได้ตดัสินใจด้วยตนเอง
สง่ผลให้เกิดความรู้สกึภาคภูมิใจในตนเอง  
3. สง่เสริมการท างานร่วมกนักบัผู้ อ่ืน  
4. พฒันาทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิด
การเรียนรู้ที่มีความหมาย  
5. สง่เสริมพฒันาทกัษะการคิด เช่น การคิด
แก้ปัญหา การคิดวิจารณญาณ การคิด
ตดัสินใจ การคิดสร้างสรรค์  
6. พฒันาทกัษะในการจดัการ เช่น เร่ืองการ
บริหารเวลา การใช้แหลง่ทรัพยากรให้คุ้มค่า  
7. ท าให้เกิดทกัษะทางสงัคม เช่นทกัษะการ
เป็นผู้น า ทกัษะการเจรจาต่อรอง 

สมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย  
ด้านความรู้ (knowledge) 
  1. ความส าคญัของผู้ประกอบการ 
  2. หน้าที่ผู้ประกอบการ  
  3. การวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ 
ด้านทกัษะ (skill) 
1. ทกัษะทางการคิด 
1.1 การคิดแก้ปัญหาและการตดัสินใจ 
1.2 การคิดสร้างสรรค์ 
2. ทกัษะทางการสื่อสาร 
ด้านลกัษณะ (Trait, habits) 
 1. ความมัน่ใจในตนเอง  
 2. ความกล้าเสี่ยง  
 3. ความมีวินยั  
 4. ความอดทน  
 5. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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ผู้วิจยัสงัเคราะห์กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นกระบวนการส่งเสริมสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม 4 ขัน้ตอน ดงันี ้  

ขัน้ที่  1  ขัน้ก าหนดปัญหา ครูใช้สถานการณ์ปัญหากระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความคิด เป็นขัน้ที่ครูก าหนดปัญหา ซึง่เป็นปัญหาที่น่าสนใจ และหลากหลายทัง้ปัญหาในชีวิตจริง 
ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย และปัญหาปลายเปิด เพื่อกระตุ้น ให้นกัเรียนต้องการที่จะคิด 

ขัน้ที่  2  ขัน้วางแผนแก้ปัญหา นักเรียนท าความเข้าใจปัญหาที่ก าหนด และ
ร่วมด าเนินการคิดแก้ปัญหา โดยครูให้นักเรียนร่วมกันวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
ครูให้ นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาแล้วน าความรู้เก่ียวกับผู้ประกอบการมาใช้ในการแก้ปัญหา และ
กระตุ้นให้นกัเรียนใช้เหตผุลในการวางแผนและคาดการณ์ค าตอบที่เป็นไปได้ โดยใช้ค าถามกระตุ้น 

ขัน้ที่ 3  ขัน้ด าเนินการ  นักเรียนปฏิบติักิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้ในขัน้ที่ 2 
โดย เป็นขัน้ที่นักเรียนท าตามแผนที่วางไว้ร่วมกัน โดยเร่ิมจากการตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
แผน แล้วลงมือ แก้ปัญหากระทัง่หาค าตอบของปัญหาได้ถูกต้อง นอกจากนีใ้นระหว่างด าเนินการ
แก้ปัญหานกัเรียนต้องวิเคราะห์ด้วยว่าแนวคิด ที่เลือกใช้มีความเหมาะสมหรือไม่และมีวิธีอ่ืนที่จะ
สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหา และประสบผลส าเร็จ 

ขัน้ที่ 4  ขัน้สรุปและน าเสนอ เป็นขัน้ที่นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้ และ
แนวคิดที่ได้จากการลงมือปฏิบติั โดยนกัเรียนน าเสนอผลการปฏิบติักิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 

ตลอดจนสร้างแนวทางการจดัการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสงัคมให้สอดคล้องกับกระบวนการส่งเสริมสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม เป็น  4 หน่วยดงันี ้

หน่วยที่  1 ผู้ ประกอบการเร่ิมต้น เป็นขัน้ที่นักเรียนค้นพบความถนัด และ
อาชีพที่สนใจโดยครูก าหนดปัญหา ซึ่งเป็นปัญหาที่น่าสนใจ และหลากหลายทัง้ในชีวิตจริง ปัญหา
ที่ไม่คุ้นเคย และปัญหาปลายเปิด เพื่อกระตุ้นให้นกัเรียนต้องการที่จะคิด 

หน่วยที่ 2 คณิตศาสตร์ส าหรับผู้ประกอบการเบือ้งต้น เป็นขัน้นกัเรียนศกึษา
ความรู้เก่ียวกับการเป็นผู้ ประกอบการด้านที่ตนสนใจ ตลอดจนศึกษาเก่ียวกับความรู้เก่ียวกับ
ความส าคญัของผู้ประกอบการ หน้าที่ผู้ประกอบการ  และการวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ 

หน่วยที่ 3 ปฏิบัติการผู้ประกอบการ นกัเรียนปฏิบติัตามแผนที่วางไว้ในขัน้ที่ 
2 ระหว่างด าเนินการแก้ปัญหานักเรียนต้องวิเคราะห์ด้วยว่าแนวคิดที่เลือกใช้ มีความเหมาะสม
หรือไม่ และมีวิธีอ่ืนที่จะสามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหา และประสบผลส าเร็จ 
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หน่วยที่ 4 ผู้ประกอบการท่ีดี เป็นขัน้ที่นกัเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้และ
แนวคิดที่ได้จากการลงมือปฏิบติั โดยนกัเรียนน าเสนอผลการปฏิบติัตามแผนที่วางไว้  

จากนัน้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลที่สรุปได้  โดยผู้ เชี่ยวชาญจากนัน้น าข้อมูลที่ผ่านการ
ตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากผู้ เชี่ยวชาญเพื่อน ามาเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาหลกัสูตรที่
เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ ประกอบการส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งมี
รายละเอียดการด าเนินการตรวจสอบยืนยนัดงันี ้

1. คัดเลือกผู้ เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูล โดยผู้ วิจัยได้ก าหนดผู้ เชี่ยวชาญ
ทางด้านการพฒันาหลกัสตูร และการพัฒนาสมรรรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 5 ท่าน 
โดยผู้ วิจัยได้ก าหนดผู้ เชี่ยวชาญให้มีหลากหลายครอบคลุมทั ง้ด้านธุรกิจ ด้านการสอน
ผู้ประกอบการ ด้านหลกัสตูรและด้านการการท าวิจยัหลกัสตูรเพื่อสง่เสริมสมรรถนะ 

2. สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
ข้อมลูที่วิเคราะห์และสรุปได้จากเอกสาร ต ารา และเว็บไซต์ โดยสร้างเป็นแบบประเมินดงันี ้

2.1 แบบสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญเก่ียวกับสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสงัคม และแนวทางการจดัการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการที่
มีความรับผิดชอบต่อสงัคมส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

2.2 แบบประเมินความสอดคล้องส าหรับผู้ เชี่ยวชาญในการพิจารณาความ
สอดคล้องของข้อมลูเก่ียวกบัสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  

2.3 แบบประเมินความเหมาะสมส าหรับผู้ เชี่ยวชาญในการพิจารณาความ
เหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการทีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม
ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แนวทางการจดัการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสม
น้อย เหมาะสมน้อยที่สดุ 
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ตวัอย่าง   แบบประเมินความสอดคล้องของข้อมลูเก่ียวกบัสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ท่ี 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้ เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 

เห็นด้วย 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เห็นด้วย 
-1 

1. ด้านความรู้ เก่ียวกบัการเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
1.1 ด้านความรู้ (knowledge) คือ สิ่งที่สัง่สมมา

จากการศกึษา   การค้นคว้าหรือจาก
ประสบการณ์เฉพาะในเร่ืองที่ต้องรู้ เป็นความรู้
ที่เป็นสาระส าคญัของเป็นผู้ประกอบการ
เบือ้งต้น 

    

2. ด้านทกัษะ เก่ียวกบัการเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
2.1 ด้านทกัษะ (skill) คือ สิ่งที่ต้องการ 

ให้นกัเรียนท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย                    
ทกัษะทางการคิด ซึง่ได้แก่  
การคิดแก้ปัญหาและการ 
ตดัสินใจ (Problem Solving & Decision 
Making) คือ ความสามารถในการคิดที่
พยายามคลี่คลายปัญหาระหว่างสภาพจริงที่
เกิดขึน้กบัสภาพความต้องการของบุคคลโดย
ตดัสินใจพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสม
มาช่วยในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ ใน
สถานการณ์ที่เสี่ยง  

    

2.2 การคิดสร้างสรรค์ (Creative  
thinking) คือความสามารถในการคิดริเร่ิม
รูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อผู้คน สงัคม 
โลก มองเห็นโอกาสและช่องทางในการสร้าง
ธุรกิจ ขึน้มา สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้  
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ท่ี 
 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นผู้ เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 

เห็นด้วย 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เห็นด้วย 
-1 

2. ด้านทกัษะ เก่ียวกบัการเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม (ต่อ) 
2.3. ด้านทกัษะ (skill) (ต่อ) 

  2)  ทกัษะทางการสื่อสาร คือ ความสามารถ
ในการรับ และสง่สารทางธุรกิจ โดยการติดต่อ
อาจกระท าด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษร 
โดยทกัษะที่เกิดได้นัน้มาจากพืน้ฐานความรู้ 
และสามารถปฏิบติัอย่างคล่องแคลว่ว่องไว 

    

3. ด้านลกัษณะ เก่ียวกบัการเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
3.1 ด้านลกัษณะ (Trait, habits) คือ เจตคติ 

ค่านิยม และความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์
ของนกัเรียน หรือสิ่งที่นกัเรียนเชื่อว่าตนเองเป็น 
ประกอบด้วย 1) ความมัน่ใจในตนเอง 2) ความ
กล้าเสี่ยง 3) ความมีวินยั 4) ความอดทน   
5) มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

    

3.2 ความมัน่ใจในตนเอง คือ การแสดงออกถึง
ความเชื่อมัน่ในตนเองว่ามีความสามารถหรือ
ศกัยภาพในการรับมือกบัความท้าทาย
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยทศันคติที่
เชื่อมัน่ 

    

3.3 ความกล้าเสี่ยง คือ การแสดงออกถึง
ความสามารถในตดัสินใจภายใต้สถานการณ์
ทางธุรกิจที่ไม่แน่นอน และสามารถใช้ความ
พยายามควบคมุเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ตามที่
ต้องการ 
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3. น าแบบสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญเก่ียวกับสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม และแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่สร้างขึน้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมครบถ้วน
สมบรูณ์ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

4. สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจหรือด้านการสอน
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจ านวน 5 ท่าน เพื่อให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับสมรรถนะ
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ใช้การสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure 
Interview) โดยมีประเด็นข้อค าถามอย่างกว้าง ๆเก่ียวกับ 1) ความหมายของผู้ประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม2) องค์ประกอบของสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคมด้านความรู้ (Knowledge aspect) 3) องค์ประกอบของสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคมด้านทกัษะ (skill aspect) และ4) องค์ประกอบของสมรรถนะผู้ประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านลกัษณะ (Relevant trait aspect) 

5. สงัเคราะห์ข้อมลูและน าข้อมลูมาจดัหมวดหมู่และเรียบเรียงให้เป็นระบบ และท าเป็น
ข้อสรุป น าเสนอข้อมูลในรูปของตารางบรรยายข้อมูลเปรียบเทียบค าตอบของผู้ เชี่ยวชาญแต่ละ
ท่าน 

6. น าข้อสรุปที่ได้จากการสังเคราะห์สมรรถนะผู้ ประกอบการทีมีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-debt Interview) มาสร้างเป็นแบบสอบถามความเหมาะสม
ของสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบัโดยใช้มาตราสว่นประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert)  

7. น าแบบสอบถามความเหมาะสมไปหาคณุภาพ โดยพิจารณาหาค่าความตรง  
(Validity) โดยวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objective congruence: IOC) จาก
ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านการวดัและประเมินผลจ านวน 3 ท่าน ซึ่งแปลผลจากข้อมลูที่ได้มาเป็นคะแนน 
ดงันี ้

เห็นด้วย  หมายถึง  1 
ไม่แน่ใจ  หมายถึง 0 
ไม่เห็นด้วย  หมายถึง -1  
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สตูร   IOC    =  ∑ R/N  
IOC  หมายถึง ดชันีความสอดคล้อง 
R  หมายถึง คะแนนความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ 
N  หมายถึง จ านวนผู้ เชี่ยวชาญ 

เกณฑ์การตดัสิน ถ้าค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ที่ค านวณได้ในแต่ละข้อมีค่า
มากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 ถือว่ามีความเหมาะสม ไม่ต้องด าเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม แต่ถ้าค่า
ดชันีความสอดคล้องในแต่ละข้อมีค่ามากกว่า 0.5 ถือว่ามีความถูกต้องเหมาะสม และด าเนินการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ ส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหากมีความเห็นตรงกันของ
ผู้ เชี่ยวชาญมากกว่าร้อยละ 50 จะด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

8. น าแบบสอบถามความเหมาะสมของสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบ 
ต่อสงัคม ไปเก็บข้อมลูกบัผู้ เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจหรือด้านการสอนผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม จ านวน 5 ท่านที่เคยให้สมัภาษณ์เชิงลกึ โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปล 
ความหมายดงันี ้ (บญุชม ศรีสะอาด, 2553 : 103) 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  อยู่ในระดบั เหมาะสมมากที่สดุ 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49  อยู่ในระดบั เหมาะสมมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49  อยู่ในระดบั เหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49  อยู่ในระดบั เหมาะสมน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  อยู่ในระดบั เหมาะสมน้อยที่สดุ 

ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร  
เป็นการสร้างหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัความหมาย องค์ประกอบการเสริมสร้างสมรรถนะ

ความเป็นผู้ประกอบการ มีขัน้ตอนด าเนินการ 4 ขัน้ตอนดงันี ้
ขัน้ที่ 1 การจดัท าหลกัสตูรและเอกสารประกอบหลกัสตูร ผู้วิจยัด าเนินการ ดงันี ้

1. ก าหนดกรอบโครงร่างหลกัสตูร 
2. จดัท าเอกสารประกอบหลกัสตูร 

รายละเอียดขัน้ตอนเป็นดงันี ้
1. ก าหนดกรอบโครงร่างหลักสูตรประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคือ 1) หลักการของ

หลกัสตูร 2) จุดมุ่งหมายของหลกัสตูร 3) โครงสร้างเนือ้หาและโครงสร้างเวลาเรียน 4) แนวทางการ
จดัการเรียนรู้ 5) สื่อการเรียนรู้ 6) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
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1.1 หลกัการของหลกัสตูร เป็นการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการด าเนินการ
พฒันาหลกัสตูรให้สามารถบรรลตุามจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 จุดมุ่งหมายของหลกัสตูร เป็นการก าหนดคณุลกัษณะและพฤติกรรม ต่าง ๆ 
ที่ต้องการให้เกิดขึน้กบันกัเรียน เมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้ในหลกัสตูร 

1.3 โครงสร้างเนือ้หาและโครงสร้างเวลาเรียน เป็นการก าหนดกิจกรรมมีการ
ก าหนดขอบเขตหรือเนือ้หาสาระ และระยะเวลาที่ใช้เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งโครงสร้าง
หลกัสตูรแบ่งออกเป็น 4 หน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1 ผู้ประกอบการเร่ิมต้น  
หน่วยที่ 2 คณิตศาสตร์ส าหรับผู้ประกอบการเบือ้งต้น 
หน่วยที่ 3 ปฏิบติัการของผู้ประกอบการ  
หน่วยที่ 4 ผู้ประกอบการที่ดี 

ในแต่ละหน่วยจะประกอบด้วยสว่นต่าง ๆ 6 สว่น ได้แก่ 
1. ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ เป็นค าอธิบายกรอบแนวคิดหลักในการจัดการเรียนรู้ใน

หน่วย นัน้ ๆ โดยก าหนดให้สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร  
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นการก าหนดข้อความที่ระบุคุณลักษณะการเรียนรู้และ

ความสามารถที่ต้องการให้เกิดขึน้กบันกัเรียน หลงัจากท่ีนกัเรียนได้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. สาระเนือ้หาการเรียนรู้ เป็นการก าหนดเนือ้หาการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์

การเรียนรู้ โดย (Posner, 1973) ได้กลา่วถึงลกัษณะของเนือ้หาการเรียนรู้ว่า 
1) เนือ้หามีการจดัแบบผสมผสานสาระวิชา (cross subject matter)  
2) ใช้ชมุชนเป็นแหลง่ข้อมลูหรือแหลง่ความรู้เพื่อใช้ในการเรียนการสอน มากกว่า

ต าราและเนือ้หาวิชา 
3) นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เน้นการเรียนเป็นกลุ่มย่อย การเรียนการ

สอนเน้นการ เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หรือร่วมมือการเรียนรู้ (cooperative learning) มากกว่าเรียน
แบบเป็นกลุม่ใหญ่ที่เน้นการ แข่งขนั 

4) เนือ้หาที่ใช้สอนมักมีลักษณะเป็นงาน กิจกรรม หรือโครงการ/โครงงาน ที่
น่าสนใจ หรือก าลงัเป็นปัญหา ปัจจบุนัของสงัคมหรือชมุชนในขณะนัน้ 

4. วิธีการจดัการเรียนรู้ ในการก าหนดวิธีการจดัการเรียนรู้โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้
จะยดึนกัเรียนเป็นศนูย์กลางเน้นการจดัการเรียนรู้ที่สง่เสริมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ 
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5. สื่อการเรียนรู้ การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกบัเนือ้หา และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ใช้สถานการณ์จ าลอง ใบงานการฝึกปฏิบติั 

6. การวัดและประเมินผล การก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลเพื่ อตรวจสอบ
กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ว่าสามารถบรรลจุดุมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้ได้หรือไม่  

1.4 แนวทางการจดัการเรียนรู้เป็นการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่จะน านกัเรียน
ไปสูจ่ดุมุ่งหมายของหลกัสตูรโดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และโครงสร้าง
เนือ้หาของหลกัสตูร ซึ่งใช้การจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 

1.5    สื่อการเรียนรู้ ก าหนดสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกบัเนือ้หา 
สาระและกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.6 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นการตรวจสอบว่าแนวทางการน า
หลกัสตูรไปใช้บรรลตุามจดุมุ่งหมายหรือไม่ และตลอดจนน าข้อมลูไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

2. จดัท าเอกสารประกอบหลกัสตูร 
จัดท าเอกสารประกอบหลักสูตรซึ่งประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้และแบบวัด

สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
2.1 การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ด าเนินการดงันี ้

2.1.1 ก าหนดกรอบของกิจกรรมการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ทัง้ 4 หน่วย
ดงันี ้

หน่วยที่ 1 ผู้ประกอบการเร่ิมต้น  จ านวน 3 คาบ 
หน่วยที่ 2 คณิตศาสตร์ส าหรับผู้ประกอบการเบือ้งต้น จ านวน 10 คาบ 
หน่วยที่ 3 ปฏิบติัการผู้ประกอบการ  จ านวน 4 คาบ 
หน่วยที่ 4  ผู้ประกอบการที่ดี จ านวน 3 คาบ 

2.1.2 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้ประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 6 แผน รวมทัง้สิน้ 20 คาบ 
โดยแต่ละแผนการเรียนรู้ประกอบไปด้วย หน่วยการเรียนรู้และเวลาที่ใช้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระส าคญั สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล  

2.1.3 น ากิจกรรมการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม ชีแ้นะปรับปรุง และแก้ไข แล้วจึงเสนอ
ต่อผู้ เชี่ยวชาญ 5 ท่านประเมินความเหมาะสม  
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2.2 การสร้างแบบวัดสมรรถนะผู้ ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายทัง้ 3 ด้าน ประกอบด้วย 

1. แบบวดัสมรรถนะด้านความรู้ เร่ืองผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ซึง่มีรายละเอียดการสร้างและหาคณุภาพดงันี ้

1.1 ศึกษาจากหนังสือ ต ารา วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
องค์ประกอบด้านความรู้ของสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

1.2 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อใช้ในการสร้างแบบวดัสมรรถนะด้าน
ความรู้ เร่ืองผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

1.3 สร้างแบบวัดสมรรถนะด้านความรู้ เร่ืองผู้ ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย เป็นแบบปรนยัจ านวน 40 ข้อ ชนิด 
4 ตัวเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ แต่ละข้อมีค าตอบถูก 1 ค าตอบ ข้อละ 1 คะแนน ข้อสอบ
ทัง้หมด 40 ข้อ รวม 40 คะแนน  

1.4 น าแบบวดัสมรรถนะด้านความรู้ เร่ืองผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา ตรวจสอบ และ
ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข 

1.5 น าแบบวดัสมรรถนะด้านความรู้ เร่ืองผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเกณฑ์ในการ
คดัเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 ขึน้ไป โดยมีค่าระหว่าง 0.6-
1.00  

1.6 น าแบบวดัสมรรถนะด้านความรู้ เร่ืองผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ไปทดสอบกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)โดยใช้สูตร KR-20 โดยคัดเลือกข้อสอบจ านวน 30 ข้อที่
คณุภาพข้อสอบรายข้อได้ค่าความยากอยู่ที่ระหว่าง 0.37-0.77 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 
0.2-0.53 และแบบทดสอบมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.87 ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่มีคณุภาพน าไปใช้
ได้ 

1.7 เตรียมน าแบบวัดสมรรถนะด้านความรู้เร่ืองผู้ ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคมส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ที่ผ่านเกณฑ์แล้วจ านวน 30 ข้อ ไป
ใช้กบักลุม่ตวัอย่าง  
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2. แบบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งมีรายละเอียด
การสร้างและหาคณุภาพดงันี ้

2.1 ศึกษาจากหนังสือ ต ารา วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
องค์ประกอบด้านทักษะการคิดแก้ปัญหาและการตดัสินใจของสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 

2.2 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อใช้ในการสร้างแบบวดัสมรรถนะด้าน
ความรู้ เร่ืองผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

2.3 สร้างแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็น
แบบอัตนัยจ านวน 2 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ข้อละ 10 คะแนน รวม 20 คะแนน โดยใช้
สถานการณ์ ข้อความที่เป็นปัญหาเก่ียวกบัทกัษะผู้ประกอบการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

2.4 น าแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข 

2.5 น าแบบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและการตดัสินใจ ที่ปรับปรุง
แล้วให้ผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่ อตรวจสอบความตรงเชิงเนื อ้หา (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือ
เท่ากบั 0.5 ขึน้ไป โดยมีค่าระหว่าง 0.6-1.00  

2.6 น าแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทดสอบ
กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของคอนบราค (Cronbach) ซึ่งมีเกณฑ์ความเชื่อมั่น 0.6 ขึน้ไป โดยคดัเลือกข้อสอบ
จ านวน 2 ข้อที่คุณภาพข้อสอบรายข้อได้ค่าความยากอยู่ที่ระหว่าง 0.45-0.70 และค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง 0.28-0.51 และแบบทดสอบมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.60 ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
ที่มีคณุภาพน าไปใช้ได้ 

2.7 เตรียมน าแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ที่
ผ่านเกณฑ์แล้วไปใช้กบักลุม่ตวัอย่าง  

3. แบบสงัเกตและประเมินพฤติกรรมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายด้านทักษะ และแบบสังเกตและ
ประเมินพฤติกรรมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมส าหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายด้านลกัษณะ ซึง่มีรายละเอียดการสร้างและหาคณุภาพดงันี ้
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3.1 ศึกษาจากหนังสือ ต ารา วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

3.2 จัดท าแบบสัง เกตและประ เมินพฤติกรรมสมรรถนะความ เป็น
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านทกัษะ จ านวน 3 ข้อ และแบบสงัเกตและประเมิน
พฤติกรรมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านลกัษณะ จ านวน    
5 ข้อ แบบมาตราสว่นประเมินค่า (Rating Scale) ในแต่ละข้อมีการประเมินค่า 4 ระดบั  

3.3 สร้างเกณฑ์การให้คะแนนครอบคลุมพฤติกรรมที่ก าหนดแบบรูบริค 
(rubric) โดยสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (Analytic score) 

3.4 น าแบบสงัเกตและประเมินพฤติกรรมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านทักษะ และแบบสงัเกตและประเมินพฤติกรรมสมรรถนะความ
เป็นผู้ ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านลักษณะ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา 
ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข 

3.5 น าแบบสงัเกตและประเมินพฤติกรรมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านทักษะ และแบบสงัเกตและประเมินพฤติกรรมสมรรถนะความ
เป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านลกัษณะ ที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้ เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเกณฑ์ใน
การคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึน้ไป โดยมีค่าระหว่าง 
0.6-1.00  

3.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินพฤติกรรมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านทักษะ และแบบสงัเกตและประเมินพฤติกรรมสมรรถนะความ
เป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านลกัษณะท่ีตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้ เชี่ยวชาญ แล้วจดัท าแบบประเมินฉบบัสมบรูณ์ 
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ตวัอย่าง เกณฑ์การให้คะแนนแบบสงัเกตและประเมินพฤติกรรมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ด้านทกัษะ 

รายการที่ท าการประเมิน ระดบั
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ด้านทกัษะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

1. การคิดแก้ปัญหาและการตดัสินใจ 
(Problem Solving & Decision Making) 
คือ ความสามารถในการคิดที่พยายาม
คลี่คลายปัญหาระหว่างสภาพจริงที่เกิด
ขึน้กบัสภาพความต้องการของบคุคลโดย
ตดัสินใจพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่
เหมาะสมมาช่วยในการแก้ปัญหาทาง
ธุรกิจ ในสถานการณ์ที่เสี่ยง   

4 สามารถตดัสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในการปฏิบติังาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและชดัเจน 

3 สามารถตดัสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในการปฏิบติังาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ไม่ชดัเจน 

2 สามารถตดัสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในการปฏิบติังาน
ได้แต่ยงัไม่มีประสิทธิภาพและไม่ชดัเจน 

1 ไม่สามารถตดัสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในการ
ปฏิบติังานได้ 

2. การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) 
คือความสามารถในการคิดริเร่ิมรูปแบบ
ใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อผู้คน สังคม โลก 
มองเห็นโอกาสและช่องทางในการสร้าง
ธุ รกิ จ  ขึ น้ ม า  สามารถ ต่อยอดใน เชิ ง
พาณิชย์ได้    

4 ความสามารถในการคิดริเร่ิมรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์
ต่อธุรกิจ และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 

3 ความสามารถในการคิดริเร่ิมรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์
ต่อธุรกิจ แต่ไม่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 

2 ความสามารถในการคิดริเร่ิมรูปแบบใหม่ๆ แต่ไม่เกิด
ประโยชน์ต่อธุรกิจและไม่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 

1 ไม่สามารถคิดคิดริเร่ิมรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อ
ธุรกิจและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 

3. ทกัษะทางการสื่อสาร คือ 
ความสามารถในการรับ และสง่สารทาง
ธุรกิจ โดยการติดต่ออาจกระท าด้วยวาจา 
หรือลายลกัษณ์อกัษร โดยทกัษะที่เกิดได้
นัน้มาจากพืน้ฐานความรู้ และสามารถ
ปฏิบติัอย่างคลอ่งแคลว่ว่องไว 

4 การติดต่อด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษรในการรับ และ
สง่สารทางธุรกิจอย่างคล่องแคลว่และมีประสิทธิภาพ 

3 การติดต่อด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษรในการรับ และ
สง่สารทางธุรกิจอย่างคล่องแคลว่แต่ไม่มีประสิทธิภาพ 

2 การติดต่อด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษรในการรับ และ
สง่สารทางธุรกิจไม่คลอ่งแคลว่และไม่มีประสิทธิภาพ 

1 ไม่สามามารถติดต่อด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษรในการ
รับ และสง่สารทางธุรกิจได้ 
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ตวัอย่าง เกณฑ์การให้คะแนนแบบสงัเกตและประเมินพฤติกรรมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ด้านลกัษณะ 
รายการท่ีท าการประเมิน ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.ความมัน่ใจในตนเอง คือ การ
แสดงออกถึงความเชื่อมัน่ในตนเอง
ว่ามีความสามารถหรือศกัยภาพใน
การรับมือกบัความ ท้าทาย
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วย
ทศันคติที่เชื่อมัน่ 

4 แสดงออกถึงความเชื่อมัน่ในตนเอง  และมีความสามารถ
หรือศกัยภาพในการรับมือกบัความท้าทายทางธุรกิจได้โดย
ไม่มีผู้ชีแ้นะ ควบคมุ 

3 แสดงออกถึงความเชื่อมัน่ในตนเอง มีความสามารถหรือ
ศกัยภาพในการรับมือกบัความท้าทายทางธุรกิจได้ โดยมีผู้
ชีแ้นะ ควบคมุ 

2 แสดงออกถึงความเชื่อมัน่ในตนเอง  แต่ไม่มีความสามารถ
หรือศกัยภาพในการรับมือกบัความท้าทายทางธุรกิจได้ 
โดยไม่มีผู้ชีแ้นะ ควบคมุ 

1 แสดงออกถึงความไม่เชื่อมัน่ในตนเอง ไม่มีความสามารถ
หรือศกัยภาพในการรับมือกบัความท้าทายทางธุรกิจได้ 
โดยมีผู้ชีแ้นะ ควบคมุ 

2. ความกล้าเสี่ยง คือ การแสดงออก
ถึงความสามารถในตดัสินใจภายใต้
สถานการณ์ทางธุรกิจที่ไม่แน่นอน 
และสามารถใช้ความพยายาม
ควบคมุเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ตามที่
ต้องการ 

4 สามารถในตดัสินใจภายใต้สถานการณ์ทางธุรกิจที่ไม่
แน่นอน และสามารถใช้ความพยายามควบคมุ ให้ได้
ผลลพัธ์ตามที่ต้องการโดยไม่มีผู้ชีแ้นะ ควบคมุ 

3 สามารถในตดัสินใจภายใต้สถานการณ์ทางธุรกิจที่ไม่
แน่นอน และสามารถใช้ความพยายามควบคมุ ให้ได้
ผลลพัธ์ตามที่ต้องการโดยมีผู้ชีแ้นะ ควบคมุ 

2 สามารถในตดัสินใจภายใต้สถานการณ์ทางธุรกิจที่ไม่
แน่นอน และสามารถใช้ความพยายามควบคมุ แต่ไม่ได้
ผลลพัธ์ตามที่ต้องการโดยไม่มีผู้ชีแ้นะ ควบคมุ 

1 ไม่สามารถในตดัสินใจภายใต้สถานการณ์ทางธุรกิจที่ไม่
แน่นอน และสามารถใช้ความพยายามควบคมุ ให้ได้
ผลลพัธ์ตามที่ต้องการโดยมีผู้ชีแ้นะ ควบคมุ 
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ขัน้ที่ 2 หาประสิทธิภาพของหลกัสตูรโดยผู้ เชี่ยวชาญ  
เป็นขัน้ที่ผู้วิจยัน าร่างหลกัสตูรที่ได้จากขัน้ที่ 1 โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. ผู้วิจยัน าหลกัสตูรฉบบัร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบและเสนอแนะ
ปรับปรุงแก้ไข   

2. น าหลกัสตูรฉบบัร่างที่ปรับปรุงแก้ไขเสนอผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านเพื่อตรวจสอบร่าง 
หลกัสตูรและเอกสารประกอบหลกัสตูรที่จดัท าขึน้ตอนด าเนินการ ดงันี ้

2.1. ตรวจสอบร่างหลกัสตูร โดยพิจารณาแต่ละองค์ประกอบภายในร่างหลกัสตูร  
ได้แก่ แนวคิดของหลกัสตูร วตัถปุระสงค์ของหลกัสูตร โครงสร้างเนือ้หาของหลกัสตูร การ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล ตลอดจนการประเมินความเหมาะสม
และความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ ภายในเอกสารประกอบร่างหลกัสตูร 

2.2 ลกัษณะของเคร่ืองมือเพื่อการประเมินความเหมาะสม ขององค์ประกอบ 
ภายในร่างหลกัสตูร เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั คือ  

ระดบัคะแนน 5  หมายถึง เหมาะสมมากที่สดุ  
ระดบัคะแนน 4 หมายถึง เหมาะสมมาก  
ระดบัคะแนน 3  หมายถึง เหมาะสมปานกลาง  
ระดบัคะแนน 2  หมายถึง เหมาะสมน้อย  
ระดบัคะแนน 1  หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สดุ 

โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายดงันี ้ 
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  อยู่ในระดบั เหมาะสมมากที่สดุ 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49  อยู่ในระดบั เหมาะสมมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49  อยู่ในระดบั เหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49  อยู่ในระดบั เหมาะสมน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  อยู่ในระดบั เหมาะสมน้อยที่สดุ 
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ตวัอย่าง แบบประเมินความเหมาะสมของร่างหลกัสตูรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็น
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
ค าชีแ้จง  ให้ผู้ประเมินท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ 

ท่ี รายการประเมิน ระดบัคะแนน ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 4 5  

1
. 

หลกัการของหลกัสตูร 
1.1 การแสดงถึงลกัษณะของหลกัสตูร ในเร่ืองการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ประกอบการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

      

1.2 การแสดงถึงแนวคิด ในเร่ืองการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

      

1.3 การแสดงถึงแนวทางในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

      

2 ด้านจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร  
การระบทุิศทางในการสง่เสริมสมรรถนะผู้ประกอบการท่ีมี
ความรับผิดชอบต่อสงัคม  

      

มีการระบทุิศทางในการน าไปปฏิบติัได้จริง       
มีความกระชบั เข้าใจง่าย       

3 ด้านเนือ้หา 
3.1 เนือ้หาแต่ละหน่วยมีความเหมาะสมกบักระบวนการ
สง่เสริมสมรรถนะผู้ประกอบการ 

      

3.2 เนือ้หาแต่ละหน่วยมีความเหมาะสมกบัผลการเรียนรู้ที่
คาดหวงั  

      

 3.3 เนือ้หาแต่ละหน่วยมีความเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้       
3.4 เนือ้หาแต่ละหน่วยมีความเหมาะสมกบัเวลา       

4 ด้านแนวทางการจดัการเรียนรู้  
4.1 แนวทางการจดัการเรียนรู้เหมาะสมกบัหลกัการจดัการ
เรียนรู้ 
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2.3 ผู้ วิจัยสร้างเคร่ืองมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความ
สอดคล้องของหลักสูตรโดยสร้างเป็นแบบประเมินความสอดคล้องส าหรับผู้ เชี่ยวชาญในการ
พิจารณาความความสอดคล้องของหลกัสูตรส่งเสริมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการทีมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม เอกสารประกอบหลกัสตูร แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 3 ระดบั 

 
ตวัอย่าง แบบประเมินความสอดคล้องของหลกัสตูรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสงัคมส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ท่ี 
 

รายการประเมิน ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
เห็นด้วย 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไมเ่ห็นด้วย 
-1 

1. หลกัการของหลกัสตูรมีความ
สอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 

    

2. หลกัการของหลกัสตูรมีความ
สอดคล้องกบัโครงสร้างเนือ้หาและ
เวลาเรียนของหลกัสตูร 

    

3. หลกัการของหลกัสตูรมีความ
สอดคล้องกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ 

    

 
ความหมายของคะแนนความสอดคล้องของผู้ เชี่ยวชาญ มีดงันี ้

เห็นด้วย  หมายถึง  1 
ไม่แน่ใจ  หมายถึง 0 
ไม่เห็นด้วย  หมายถึง -1 

 
สตูร IOC =  ∑ R/N 
IOC  หมายถึง ดชันีความสอดคล้อง 
R หมายถึง คะแนนความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ 
N หมายถึง จ านวนผู้ เชี่ยวชาญ 
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เกณฑ์การตดัสิน ถ้าค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ที่ค านวณได้ในแต่ละข้อมีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ 0.5 ถือว่ามีความเหมาะสม ไม่ต้องด าเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม แต่ถ้าค่าดัชนี
ความสอดคล้องในแต่ละข้อมีค่าน้อยกว่า 0.5 ถือว่าไม่มีความถกูต้องเหมาะสมจะด าเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ 
 

ขัน้ที่ 3 การปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูร  
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากขัน้ที่ 2 มาเป็นเกณฑ์ในการปรับปรุงร่างหลกัสูตร โดย

การหาประสิทธิภาพของหลักสูตร ในด้านความเหมาะสมของหลักสูตร และความสอดคล้อง
ระหว่างองค์ประกอบในหลกัสตูร โดยผู้ เชี่ยวชาญด้านการพฒันาหลกัสตูร รวมทัง้สิน้ 5 ท่าน และ
ปรับปรุงแก้ไข หลกัสตูรตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ พิจารณา ดงันี ้

1.ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบภายในร่างหลกัสตูร เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จากผู้ เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 อยู่ในระดบั 
เหมาะสมมากที่สดุ 

2. ผลประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรจาก
ผู้ เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.5 ทุกรายการประเมิน โดยมีค่า
ระหว่าง 0.6 - 1.00 สามารถน าไปใช้ได้ ทัง้นีผู้้ เชี่ยวชาญมีข้อเสนอให้ปรับแนวทางการจัดการ
เรียนรู้สะท้อนจดุเน้นของการใช้การจดัการเรียนรู้เชิงรุกในเร่ืองการใช้ปัญหาเป็นฐานให้มากขึน้  

3. น าข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญที่ได้จากการประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคล้องระหว่างองค์ประกอบชองหลกัสตูร มาปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูร ก่อนน าไปศกึษาน าร่อง 
 

ขัน้ที่ 4 น าหลกัสตูรไปศกึษาน าร่อง 
น าหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ คือ มีความเหมาะสม และมีความสอดคล้องระหว่าง

องค์ประกอบในหลกัสตูร ไปทดลองกบันกัเรียนที่เรียนเพื่อศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไป
ได้ของหลกัสตูร โดยในระหว่างการศึกษาน าร่อง กับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 30 คน 
ที่เลือกเรียนรายวิชาอาชีพผู้ประกอบการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ผู้ วิจัยจดบันทึกข้อ
ค้นพบและปัญหา จากการน าหลกัสูตรไปใช้แล้วน าข้อมูลที่ได้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ เพื่อขอข้อเสนอแนะและน ามาปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูร ก่อนน าไปทดลองใช้กบันักเรียนกลุ่ม
ตวัอย่างต่อไป  
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ระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร  
เป็นขัน้น าร่างหลกัสตูรที่ได้จากระยะที่ 2 ไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่าง  

โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
1.แบบแผนการทดลองใช้หลกัสตูร 

ในการทดลองใช้หลกัสตูรในครัง้นีเ้พื่อหาประสิทธิภาพของสตูรที่เสริมสร้างสมรรถนะ
ความเป็นผู้ประกอบการส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย การวิจยัเป็นการวิจยักึ่งทดลอง 
(Quasi-Experimental Research) ใช้แบบแผนการวิจัยแบบศึกษากลุ่มเดียวก่อนหลัง (One-
Group Pretest-Posttest Design) ดงัแผนภาพต่อไปนี 
 

การวดัก่อนการทดลอง ตวัแปรจดักระท า การวดัหลงัการทดลอง 
O1 X O2 

 
O1    การวดัสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมก่อนทดลอง 
X     การใช้หลกัสูตรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
O2    การวดัสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมหลงัทดลอง 

 
ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยัในครัง้นีไ้ด้แก่นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 223 คน คน ที่เลือกเรียน
รายวิชาอาชีพผู้ประกอบการ (Occupation) จ านวน 7 ห้อง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี ้คือนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศกึษา 2564 โรงเรียนสงวนหญิงจงัหวดัสพุรรณบรีุ จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 ที่เลือกเรียน
รายวิชาอาชีพผู้ประกอบการ (Occupation)  

2. น าหลกัสตูรไปทดลองใช้ 
2.1 ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กบักลุม่ตวัอย่าง ด้วยเคร่ืองมือต่อไปนี ้

2.1.1 แบบวัดสมรรถนะด้านความรู้ เร่ืองผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคมส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

2.1.2 แบบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและการตดัสินใจ 
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2.2 ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัสตูร โดยเร่ิมจดัการเรียนการสอนด้วย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตัง้แต่ 1 มิถุนายน 
2564 - 31กนัยายน 2564 ใช้เวลา 20 คาบ คาบละ 50 นาที   

2.3 ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูด าเนินการวัดพฤติกรรมโดยใช้แบบ
สงัเกตและประเมินพฤติกรรมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมด้าน
ทักษะ และแบบสังเกตและประเมินพฤติกรรมสมรรถนะความเป็นผู้ ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคมด้านลกัษณะ 

2.4 หลงัด าเนินการใช้หลกัสตูรให้นกัเรียนท าการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) โดยใช้
แบบวดัสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ ได้แก่ 

2.4.1 แบบวัดสมรรถนะด้านความรู้ เร่ืองผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคมส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

2.4.2 แบบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและการตดัสินใจ 
2.5 น าแบบวดัสมรรถนะด้านความรู้ เร่ืองผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย แบบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและการ
ตดัสินใจ  แบบสงัเกตและประเมินพฤติกรรมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคมด้านทกัษะ และแบบสงัเกตและประเมินพฤติกรรมสมรรถนะความเป็น

ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านลกัษณะ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D,) และ ทดสอบค่า t (t-test dependent samples) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อน
และหลงัการใช้หลกัสตูร และหลกัการใช้หลกัสตูรกบัเกณฑ์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของหลกัสตูร 

ระยะที่ 4 การประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร 
หลงัจากน าหลกัสตูรไปทดลองใช้แล้วจะท าการรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่

ได้จากการทดลองใช้หลักสูตรมาประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและน ามาปรับปรุงแก้ไข ทัง้ใน
ด้านโครงสร้างหลกัสูตร และรายละเอียดที่เป็นองค์ประกอบของหลกัสูตรเพื่อให้หลกัสูตรมีความ
ถกูต้องและเหมาะสม  
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บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัเร่ืองการพฒันาหลกัสตูรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคมครัง้นีผู้้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ซึง่แบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาหลกัสูตรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย   

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็น
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย   

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะผู้ประกอบการท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยอิงผู้ เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) มี
ผลดังนี ้

1. ผลการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) ผู้ เชี่ยวชาญ สรุปได้ดงัตารางนี ้

ตาราง 11 เปรียบเทียบองค์ประกอบของสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมตาม
ตามแนวคิดการวิจยักบัการสมัภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ 

องค์ประกอบสมรรถนะผู้ประกอบการท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคมตามกรอบแนวคิดการวิจยั 

องค์ประกอบของสมรรถนะผู้ประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสงัคมที่ได้จากผู้ เชี่ยวชาญ 

ด้านความรู้ (Knowledge aspect) คือ สิ่งที่สัง่สม
มาจากการศกึษา การค้นคว้าหรือจาก
ประสบการณ์เฉพาะในเร่ืองที่ต้องรู้เป็นความรู้ที่
เป็นสาระส าคญั  
1.1) ความรู้ด้านการเงิน  
1.2) ความรู้ด้านการลงทนุ    
1.3) ความรู้ด้านแผนธุรกิจ 
 

ด้านความรู้ (Knowledge aspect) คือ สิ่งที่สัง่สม
มาจากการศกึษาการค้นคว้าหรือจาก
ประสบการณ์เฉพาะในเร่ืองที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่
เป็นสาระส าคญัในเร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบั
การเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย  
 1.1 ความส าคญัของผู้ประกอบการ  
 1.2 หน้าที่ของผู้ประกอบการ  
 1.3 การวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ  
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 ตาราง 11 (ต่อ)  
 

 
จากตาราง 11 พบว่าองค์ประกอบของสมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการแบ่งได้เป็น 3 

ด้านได้แก่ 1.ด้านความรู้ (Knowledge aspect) 2. ด้านทักษะ (Skill aspect)  3. ด้านลักษณะ 
(Relevant trait aspect) โดย 1. ด้านความรู้(Knowledge aspect) ประกอบด้วย 1.1 ความรู้เร่ือง
ความส าคัญของผู้ ประกอบการ 1.2 หน้าที่ของผู้ ประกอบการ 1.3 การวิเคราะห์การเป็น
ผู้ประกอบการ 2. ด้านทกัษะ (skill aspect) ประกอบด้วย 2.1) ทกัษะทางการคิด ซึ่งได้แก่ การคิด

องค์ประกอบสมรรถนะผู้ประกอบการท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคมตามกรอบแนวคิดการวิจยั 

องค์ประกอบของสมรรถนะผู้ประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสงัคมที่ได้จากผู้ เชี่ยวชาญ 

2.   ด้านทกัษะ (skill aspect) คือ สิ่งที่ต้องการ
ให้นกัเรียนท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย  
  2.1) ทกัษะทางการคิด ซึง่ได้แก่  
             2.1.1) การคิดแก้ปัญหาและการ
ตดัสินใจ  
             2.1.2) การคิดสร้างสรรค์  
2.2 ) ทกัษะทางการสื่อสาร   
 
 
3.  ด้านลกัษณะ (Relevant trait aspect) คือ 
ความรับผิดชอบต่อสงัคมของนกัเรียนซึง่
แสดงออกถึงความมัน่ใจในตนเอง ความมีวินยั 
ซื่อสตัย์ กล้าตดัสินใจ 
         3.1) ความมัน่ใจในตนเอง  
         3.2) ความมีวินยั  
         3.3) ซื่อสตัย์  
         3.4) กล้าตดัสินใจ  

2. ด้านทกัษะ (skill aspect) คือ สิ่งที่ต้องการ 
ให้นกัเรียนท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย   
2.1 ทกัษะการคิดซึง่ได้แก่ 
     2.1.1 แก้ปัญหาและการตดัสินใจ  
(Problem Solving & Decision Making) 
     2.2.2 ทกัษะการคิดสร้างสรรค์  
(Creative thinking) 
2.2ทกัษะทางการสื่อสาร (communication) 
 
3. ด้านลกัษณะ (Relevant trait aspect) คือ 
เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเก่ียวกบั
ภาพลกัษณ์ของนกัเรียน หรือสิ่งที่นกัเรียนเชื่อ
ว่าตนเองเป็น ประกอบด้วย  
3.1) ความมัน่ใจในตนเอง  
3.2) ความกล้าเสี่ยง  
3.3) ความมีวินยั  
3.4) ความอดทน  
3.5) ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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แก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) และ การคิดสร้างสรรค์ 
(Creative thinking) 2.2) ทักษะทางการสื่ อสาร 3 . ด้ านลักษณ ะ (Relevant trait aspect) 
ประกอบด้วย 3.1) ความมั่นใจในตนเอง 3.2) ความกล้าเสี่ยง 3.3) ความมีวินยั 3.4) ความอดทน 
3.5) มีความรับผิดชอบต่อสงัคม   

 2. ผลที่ได้จากการสงัเคราะห์สมรรถนะผู้ประกอบการทีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม จาก
การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-debt Interview) มาสร้างเป็นแบบสอบถามความเหมาะสมของ
สมรรถนะผู้ ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบัโดยใช้มาตราสว่นประมาณคา่ของ ลิเคิร์ท (Likert)  

2.1 ผลการน าแบบสอบถามความเหมาะสมไปหาคุณภาพ โดยพิจารณาหาค่า
ความตรง (Validity) โดยวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objective congruence: 
IOC) จากผู้ เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผลจ านวน 3 ท่าน ได้ค่าความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.6 – 1.00    

2.2 ผลการน าแบบสอบถามความเหมาะสมของสมรรถนะผู้ ประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสงัคม ไปเก็บข้อมลูกบัผู้ เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจหรือด้านการสอนผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 5 ท่านที่เคยให้สัมภาษณ์เชิงลึก ได้ผลการประเมินความ
เหมาะสมของสมรรถนะผู้ ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีค่าเฉลี่ย  4.88 และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยมีค่า 0.31 ซึง่อยู่ในระดบัเหมาะสมมากที่สดุ ดงัตารางต่อไปนี ้ 

ตาราง 12 ผลการประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย ระดบัความเหมาะสม 

�̅� S.D. แปลผล 
ความหมาย     
ผู้ประกอบการ บคุคลที่มีความอดทน มุ่งมัน่ กล้าตดัสินใจ 

บคุคลที่มีโอกาส และผลประโยชน์ในธุรกิจเป็นผู้  
มีความรู้ และความเข้าใจในเร่ืองการเงิน การ
จดัการวตัถุดิบ และการเผชิญกบัความเสี่ยงใน
การริเร่ิม และกล้าเสี่ยงในการที่จะน าความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่จะน าไปสูค่วามส าเร็จ 

4.86 0.38 เหมาะสม
มากที่สดุ 
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ตาราง 12 (ต่อ)   

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย ระดบัความเหมาะสม 

�̅� S.D. แปลผล 
ความหมาย     
ผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 

บคุคลที่มีความอดทน มุ่งมัน่กล้าตดัสินใจ 
บคุคลที่มีโอกาสประสบความส าเร็จในการท า
กิจการใด ๆ เป็นผู้มีความรู้เก่ียวกบัการเป็น
ผู้ประกอบการเบือ้งต้น มีความสามารถด้านการ
สื่อสาร มีความสามารถเผชิญกบัความเสี่ยงใน
การริเร่ิมที่จะน าความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ไปสู่
ความส าเร็จ ประกอบกิจการด้วยความซื่อสตัย์ 
สจุริต มีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความ
ตระหนกัถึงผลกระทบทางลบต่อ เศรษฐกิจ 
สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

5.00 0.00 เหมาะสม
มากที่สดุ 

สมรรถนะ
ผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 

คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ที่อยู่ภายในตวับุคคล
ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และ
ทศันคติที่ดีในการปฏิบติังานตามต าแหน่งงาน 
นัน้ ๆ โดยสมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการ
แยกได้เป็น   3 ด้านได้แก่ ด้านความรู้ 
(Knowledge aspect) ด้านทกัษะ (Skill 
aspect) ด้านลกัษณะ (Relevant trait aspect) 

4.43 1.51 เหมาะสม
มาก 

ด้านความรู้ (Knowledge aspect)       
สิ่งที่สัง่สมมาจาก
การศึกษาเป็นความรู้ที่
เป็นสาระส าคญัในเร่ือง
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบั
การเป็นผู้ประกอบการ 

1. ความส าคญัของผู้ประกอบการ 4.86 0.38 เหมาะสม
มากที่สดุ 2. หน้าที่ของผู้ประกอบการ 

3.การวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ   
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ตาราง 12  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย 
ระดบัความเหมาะสม 

�̅� S.D. แปลผล 
ด้านทกัษะ (skill aspect)    
สิ่งที่ต้องการให้นกัเรียนท าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
  

1. การคิดแก้ปัญหาและการตดัสินใจ 
(Problem Solving & Decision 
Making) คือ ความสามารถในการคิดที่
พยายามคลี่คลายปัญหาระหว่างสภาพ
จริงที่เกิดขึน้กบัสภาพความต้องการ
ของบคุคลโดยตดัสินใจพิจารณา
ทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาช่วยใน
การแก้ปัญหาทางธุรกิจ ในสถานการณ์
ที่เสี่ยง   

4.86 0.38 เหมาะสม 
มากที่สดุ 

2. การคิดสร้างสรรค์ (Creative 
thinking) คือความสามารถในการคิด
ริเร่ิมรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้คน สงัคม โลก มองเห็นโอกาสและ
ช่องทางในการสร้างธุรกิจ ขึน้มา 
สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้    

4.86 0.38 เหมาะสม
มากที่สดุ 

3. ทกัษะทางการสื่อสาร คือ 
ความสามารถในการรับ และสง่สาร
ทางธุรกิจ โดยการติดต่ออาจกระท า
ด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษร โดย
ทกัษะที่เกิดได้นัน้มาจากพืน้
ฐานความรู้ และสามารถปฏิบติัอย่าง
คลอ่งแคลว่ว่องไว 

5.00 0.00 เหมาะสม
มากที่สดุ 
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ตาราง 12  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย 
ระดบัความเหมาะสม 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านลกัษณะ (Relevant trait aspect)    
เจตคติ ค่านิยม และ
ความคิดเห็น
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์
ของนกัเรียน หรือสิ่ง
ที่นกัเรียนเชื่อว่า
ตนเองเป็น 
ประกอบด้วย  
1) ความมัน่ใจใน
ตนเอง 
2) ความกล้าเสี่ยง  
3) ความมีวินยั      
4) ความอดทน  
5) มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 

1.ความมัน่ใจในตนเอง คือ การแสดงออกถึงความ
เชื่อมัน่ในตนเองว่ามีความสามารถหรือศกัยภาพในการ
รับมือ          กบัความ ท้าทายสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ใหม่ๆ ด้วยทศันคติที่เชื่อมัน่ 

4.86 0.38 เหมาะสม
มากที่สดุ 

2. ความกล้าเสี่ยง คือ การแสดงออกถึงความสามารถ
ในตดัสินใจภายใต้สถานการณ์ทางธุรกิจที่ไม่แน่นอน 
และสามารถใช้ความพยายามควบคมุเพื่อให้ได้ผลลพัธ์
ตามที่ต้องการ 

5.00 0.00 เหมาะสม
มากที่สดุ 

3. ความมีวินยั คือ การแสดงออกถึงการเคารพต่อ
ระเบียบ รู้ถึงสิทธิของตน และการเคารพผู้ อ่ืน ปฏิบติั
ตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่ก าหนดไว้ได้  

5.00 0.00 เหมาะสม
มากที่สดุ 

4.ความอดทน คือ การแสดงออกถึงการยอมรับ 
ในสิ่งที่ตนไม่พอใจ หรือปัญหาทางธุรกิจที่ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ไม่กลวัการล้มเหลว หากครัง้แรกไม่
ส าเร็จก็ไม่ละความพยายาม ไม่ท้อถอย 

5.00 0.00 เหมาะสม
มากที่สดุ 

5. ความรับผิดชอบต่อสงัคม หมายถึง การแสดงออกถึง
การประกอบกิจการด้วยความดแูลใสใ่จต่อลกูค้า 
เศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคณุธรรม 
จริยธรรม โดยด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความ
ซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใสและยุติธรรม มีความตระหนกัถึง
ผลกระทบทางลบต่อ เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

4.86 0.38 เหมาะสม
มากที่สดุ 

รวมค่าเฉลี่ย  4.88 0.31 เหมาะสม
มากที่สดุ 
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จากตาราง 12 พบว่าผลการประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะผู้ ประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสงัคม มีค่าเฉลี่ย 4.88 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่า 0.31  ซึ่งอยู่ใน
ระดบัเหมาะสมมากที่สดุ 

ตอนที่ 2  ผลการพัฒนาหลักสูตรท่ีเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย   

ผู้วิจยัน าเสนอรายละเอียด  2 ข้อ ดงันี ้
1. ผลการสร้างหลกัสูตรเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อ

สงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

1.ผลการสร้างหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะผู้ประกอบการท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย มีรายละเอียดดังนี ้

1.1 ผลการจดัท าหลกัสตูรและเอกสารประกอบหลกัสตูร 
ขัน้ที่ 1 การก าหนดหลกัการและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ

ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายดงันี ้
1. เป็นหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ใช้การเรียนรู้ตามแนวการเรียนรู้เชิงรุก 
Active learning โดยใช้โครงงาน (Project based learning) และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem–based Learning) เป็นหลกั   

2.  เป็นหลักสูตรที่มุ่ งพัฒนาให้นักเรียนบูรณาการความรู้ ทักษะ และ
คณุลกัษณะ ที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม  

3.  เป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียนสามารถน าสมรรถนะ
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัได้  

โดยผู้ วิจัยได้วิเคราะห์หลักการของหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความเป็น
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกบัการ
ก าหนดจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร เพื่อให้เกิดกบันกัเรียนเมื่อจบหลกัสตูร ดงันี ้
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พฒันานกัเรียนให้เกิดสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมทัง้ 3 
ด้านดงันี ้

ด้านความรู้ (Knowledge aspect) คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาการ
ค้นคว้าหรือจากประสบการณ์เฉพาะในเร่ืองที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็นสาระส าคัญในเร่ืองความรู้
เบื อ้งต้นเก่ียวกับการเป็นผู้ ประกอบการ  ประกอบด้วย 1. ความ รู้เร่ืองความส าคัญของ
ผู้ประกอบการ  2.หน้าที่ผู้ประกอบการ 3.การวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ 

ด้านทักษะ (skill aspect) คือ สิ่ งที่ ต้องการให้นักเรียนท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  

1. ทกัษะการคิด ประกอบด้วย 
1.1 การคิดแก้ปัญหาและการตดัสินใจ (Problem Solving & 

Decision Making) คือ ความสามารถในการคิดที่พยายามคลี่คลายปัญหาระหว่างสภาพจริงที่เกิด
ขึน้กบัสภาพความต้องการของบคุคลโดยตดัสินใจพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาช่วยใน
การแก้ปัญหาทางธุรกิจ ในสถานการณ์ที่เสี่ยง  

1.2 ทกัษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) คือความสามารถ
ในการคิดริเร่ิมรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อผู้คน สงัคม โลก มองเห็นโอกาสและช่องทางในการ
สร้างธุรกิจ สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้    

2. ทักษะทางการสื่อสาร คือ ความสามารถในการรับ และส่งสารทาง
ธุรกิจ โดยการติดต่ออาจกระท าด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษร โดยทกัษะที่เกิดได้นัน้มาจากพืน้
ฐานความรู้ และสามารถปฏิบติัอย่างคลอ่งแคลว่ว่องไว 

ด้านลักษณะ (Relevant trait aspect) คือ เจตคติ ค่านิยม และความ
คิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของนกัเรียน หรือสิ่งที่นกัเรียนเชื่อว่าตนเองเป็น ประกอบด้วย  

1.ความมั่นใจในตนเอง คือ การแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตนเองว่ามี
ความสามารถหรือศักยภาพในการรับมือกับความ ท้าทายสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วย
ทศันคติที่เชื่อมัน่ 

2. ความกล้าเสี่ยง คือ การแสดงออกถึงความสามารถในตดัสินใจภายใต้
สถานการณ์ทางธุรกิจที่ไม่แน่นอน และสามารถใช้ความพยายามควบคุมเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ตามที่
ต้องการ 

3. ความมีวินัย คือ การแสดงออกถึงการเคารพต่อระเบียบ รู้ถึงสิทธิของ
ตน และการเคารพผู้ อ่ืน ปฏิบติัตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่ก าหนดไว้ได้  
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4. ความอดทน คือ การแสดงออกถึงการยอมรับในสิ่งที่ตนไม่พอใจ หรือ
ปัญหาทางธุรกิจที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่กลัวการล้มเหลว หากครัง้แรกไม่ส าเร็จก็ไม่ละ
ความพยายาม ไม่ท้อถอย 

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การแสดงออกถึงการประกอบ
กิจการด้วยความดแูลใส่ใจต่อลกูค้า เศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคณุธรรม จริยธรรม 
โดยด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใสและยติุธรรม มีความตระหนกัถึง
ผลกระทบทางลบต่อ เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

ขัน้ที่ 2  ก าหนดโครงสร้างเนือ้หาและเวลาเรียนของหลกัสตูร  
เพื่อให้นักเรียนได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ ประกอบการที่มีความ

รับผิดชอบต่อสงัคม ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านลกัษณะ ผู้ วิจัยสงัเคราะห์
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการเป็น 4 
ขัน้ตอน และสร้างเป็น 4 หน่วยการเรียนรู้ ดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 13 แสดงกระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกบัการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็น
ผู้ประกอบการ 

กระบวนการสง่เสริมสมรรถนะผู้ประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

แนวทางการจดัการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

ขัน้ที่ 1  ขัน้ก าหนดปัญหา หน่วยที่ 1 ผู้ประกอบการเร่ิมต้น 
 

ขัน้ที่ 2  ขัน้วางแผนแก้ปัญหา หน่วยที่ 2 คณิตศาสตร์ส าหรับผู้ประกอบการเบือ้งต้น 
 

ขัน้ที่ 3  ขัน้ด าเนินการ หน่วยที่ 3 ปฏิบติัการผู้ประกอบการ 
 

ขัน้ที่ 4  ขัน้สรุปและน าเสนอ หน่วยที่ 4 ผู้ประกอบการท่ีดี 
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ผู้วิจยัสงัเคราะห์เนือ้หาของหลกัสตูรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการทีมี
ความรับผิดชอบต่อสงัคม และสร้างเป็น 4 หน่วยการเรียนรู้ ดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 14 แสดงโครงสร้างเนือ้หา เวลา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 

หน่วยที่ เนือ้หา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
หน่วยที่ 1  
ผู้ประกอบการ
เร่ิมต้น 
 

ผู้ประกอบการเบือ้งต้น 
-  ความหมายของผู้ประกอบการ 
-  ทกัษะผู้ประกอบการ 
-  ลกัษณะผู้ประกอบการที่ดี 

- นกัเรียนเข้าใจหลกัการเป็น
ผู้ประกอบการเบือ้งต้น และสามารถ
ประยกุต์ความรู้เพื่อส ารวจความถนดั
ของตนเอง  

หน่วยที่ 2  
คณิตศาสตร์
ส าหรับ
ผู้ประกอบการ
เบือ้งต้น 
 

1.สถิติและความน่าจะเป็นส าหรับผู้ประกอบการ 
- การใช้ระเบียบวิธีการทางสถิติส าหรับ
ผู้ประกอบการเบือ้งต้น 
- สถิติและความน่าจะเป็นเพื่อการตดัสินใจของ
ผู้ประกอบการ  
2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 
- ก าหนดการเชิงเส้น 
- การจ าลองสถานการณ์ (Simulation) 
- การเงินและการลงทนุ  

- นกัเรียนเข้าใจเก่ียวกบัความรู้เร่ือง
ความส าคญัของผู้ประกอบการ การ
ลงทนุ และแผนธุรกิจ 
 
- นกัเรียนน าความรู้ทางคณิตศาสตร์มา
ประยกุต์ในการเขียนแผนธุรกิจที่
ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม
ได้ 

หน่วยที่ 3 
ปฏิบติัการ
ผู้ประกอบการ 

ถอดบทเรียนผู้ประกอบการ 
- บญัชีส าเร็จรูป 

- นกัเรียนสามารถด าเนินการแก้ปัญหา
ทางธุรกิจได้ 
- นกัเรียนสามารถปฏิบติัตามแผนที่วาง
ไว้ได้ 

หน่วยที่ 4 
ผู้ประกอบการ
ที่ดี 

กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ 
การสร้างคณุค่าทางธุรกิจ (value Creation) 
- คณิตศาสตร์กบัการเพิ่มมลูค่า  

- นกัเรียนสามารถน าเสนอผลการ
ประกอบการทางธุรกิจ 
- นกัเรียนสามารถน าผลที่ได้จากการ
ประกอบการทางธุรกิจมาสร้างคณุค่า
ต่อสงัคมได้ 
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ผู้ วิจัยสังเคราะห์โครงสร้างเนือ้หา เวลา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาจัดท าเป็น
แผนการจดัการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้  ดงัตารางนี ้

ตาราง 15 แสดงแผนการจดัการเรียนรู้และสาระการจดัการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ของ
หลกัสตูร 

หน่วยที่ แผนการจดัการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา/
คาบ 

หน่วยที่ 1  
ผู้ประกอบการ
เร่ิมต้น 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1  
ผู้ประกอบการเร่ิมต้น 

-  ความหมายของผู้ประกอบการ 
-  ทกัษะผู้ประกอบการ 
-  ลกัษณะผู้ประกอบการที่ดี 

3 

หน่วยที่ 2  
คณิตศาสตร์
ส าหรับ
ผู้ประกอบการ
เบือ้งต้น 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2  สถิติ
เบือ้งต้นกบัผู้ประกอบการ 

- การใช้ระเบียบวิธีการทางสถิติส าหรับ
ผู้ประกอบการเบือ้งต้น 
- สถิติและความน่าจะเป็นเพื่อการ
ตดัสินใจของผู้ประกอบการ  

3 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3  
เตรียมพร้อมผู้ประกอบการ 

- ก าหนดการเชิงเส้น 
- การจ าลองสถานการณ์ (Simulation) 
- การเงินและการลงทนุ 
 

3 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4  แผนที่
ผู้ประกอบการ 

- องค์ประกอบของแผนธุรกิจ 
- แบบฟอร์มการเขียนแผนธุรกิจ 

4 

หน่วยที่ 3 
ปฏิบติัการ
ผู้ประกอบการ 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5 
 ถอดบทเรียนผู้ประกอบการ 

- องค์ประกอบของสมรรถนะ
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม  

4 

หน่วยที่ 4 
ผู้ประกอบการที่ดี 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6  
เร่ืองเลา่ผู้ประกอบการ 

- คณิตศาสตร์กบัการเพิ่มมลูค่า 3 

 20 
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ขัน้ที่  3 ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ผู้วิจยั
สงัเคราะห์แนวทางการจดัการเรียนรู้ผู้วิจยัยึดนกัเรียนเป็นส าคญั โดยมุ่งเน้นในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี ้

1. สง่เสริมให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้  
2. สง่เสริมให้นกัเรียนได้ตดัสินใจด้วยตนเองสง่ผลให้เกิดความรู้สกึภาคภมูิใจ

ในตนเอง  
3. สง่เสริมการท างานร่วมกนักบัผู้ อ่ืน  
4. พฒันาทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย 
5. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด เช่น การคิดแก้ปัญหา การคิดวิจารณญาณ 

การคิดตดัสินใจ การคิดสร้างสรรค์  
6. พัฒนาทักษะในการจัดการ เช่น เร่ืองการบริหารเวลา การใช้แหล่ง

ทรัพยากรให้คุ้มค่า  
7. ท าให้เกิดทกัษะทางสงัคม เช่นทกัษะการเป็นผู้น า ทกัษะการเจรจาต่อรอง 

โดยมีแนวทางการจดัการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ดงัตารางต่อไปนี ้ 
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ตาราง 16 แสดงแนวทางการจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 

หน่วยที่ แนวทางการจดัการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวงั 

สมรรถนะ 

หน่วยที่ 1  
ผู้ประกอบการ
เร่ิมต้น 
 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem–based Learning), การสอนที่
เน้นทกัษะกระบวนการคิด (Thinking 
Based Learning) และการเรียนรู้แบบ
แลกเปลี่ยนความคิด (Think – Pair – 
Share) เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียนมีสว่นร่วม
ในกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐาน ใช้ค าถามกระตุ้น
เพื่อให้คิด และแสวงหาค าตอบ ใช้วิธีการ
เสนอตวัอย่างบคุคลประสบความส าเร็จ 
ศกึษาใบความรู้ และใช้กิจกรรมกลุม่เพื่อ
ร่วมกนัอภิปรายสรุปผล 
 
 

- นกัเรียนเข้าใจ
หลกัการเป็น
ผู้ประกอบการ
เบือ้งต้น และ
สามารถประยกุต์
ความรู้เพื่อ
ส ารวจความถนดั
ของตนเอง  

ด้านความรู้  
ความส าคญัของ
ผู้ประกอบการ 
ด้านทกัษะ 
- การแก้ปัญหา และการ
ตดัสินใจ 
- การสื่อสาร 
ด้านคณุลกัษณะ 
- ความมัน่ใจในตนเอง 
- ความมีวินยั 
- ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

หน่วยที่ แนวทางการจดัการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวงั 

สมรรถนะ 

หน่วยที่ 2  
คณิตศาสตร์
ส าหรับ
ผู้ประกอบการ
เบือ้งต้น 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem–based Learning) 
สถานการณ์จ าลอง (Simulation) และ
กระบวนการกลุม่ (Group Process)  เพื่อ
สง่เสริมทกัษะการคิดแก้ปัญหา สง่เสริม
ให้นกัเรียนได้ตดัสินใจด้วยตนเอง และ
สง่เสริมการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน โดยใช้
สถานการณ์สมมติ ประกอบการถามตอบ 
และใช้การระดมสมองในประเด็นเก่ียวกบั
ปัญหา ศกึษาใบความรู้ ตลอดจนใช้
กิจกรรมกลุม่เพื่อร่วมอภิปรายผล 

- นกัเรียนเข้าใจ
เก่ียวกบัความรู้
ความส าคญัของ
ผู้ประกอบการ              
การลงทนุ และ
แผนธุรกิจ 
 
- นกัเรียนน า
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์มา
ประยกุต์ในการ
เขียนแผนธุรกิจที่
ตระหนกัถึงความ
รับผิดชอบต่อ
สงัคมได้ 

ด้านความรู้ 
การเงิน, แผนธุรกิจ 
ด้านทกัษะ 
- การแก้ปัญหาและการ
ตดัสินใจ 
- การสื่อสาร 
- การคิดสร้างสรรค์ 
ด้านคณุลกัษณะ 
- ความกล้าเสี่ยง 
- ความมีวินยั 
- ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

หน่วยที ่ แนวทางการจดัการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวงั 

สมรรถนะ 

หน่วยที่ 3 
ปฏิบตัิการ
ผู้ประกอบการ 
 

การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Project based 
learning), การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
(Experimental Instruction), การการสอนที่
เน้นทกัษะกระบวนการคิด (Thinking Based 
Learning), และกระบวนการกลุม่ (Group 
Process) เพื่อพฒันาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
พฒันาทกัษะทางสงัคม และทกัษะด้านการ
จดัการ โดยให้นกัเรียนลงมือปฏิบตัิจริง  
ตลอดจนใช้การระดมสมองในประเด็น
เก่ียวกบัปัญหา ศกึษาใบความรู้ และใช้
กิจกรรมกลุม่เพื่อร่วมอภิปรายผล 

- นกัเรียนสามารถ
ด าเนินการ
แก้ปัญหาทาง
ธุรกิจได้ 
- นกัเรียนสามารถ
ปฏิบตัิตามแผนที่
วางไว้ได้ 

ด้านความรู้ 
การเงิน, แผนธรุกิจ 
ด้านทกัษะ 
- การแก้ปัญหาและการ
ตดัสินใจ 
- การสื่อสาร 
- การคิดสร้างสรรค์ 
ด้านคณุลกัษณะ 
- ความกล้าเสี่ยง 
- ความมีวินยั 
- ความอดทน 
- ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

หน่วยที่ 4 
ผู้ประกอบการ
ที่ดี 

การสอนที่เน้นทกัษะกระบวนการคิด 
(Thinking Based Learning) และการ
แลกเปลี่ยนพดูคยุกนั (Discussion Group) 
เพื่อการน าเสนอผลงาน 
กิจกรรมกลุม่ร่วมอภิปรายผลเก่ียวกบั
ประเด็นปัญหา  

- นกัเรียนสามารถ
น าเสนอผลการ
ประกอบการทาง
ธุรกิจ 
- นกัเรียนสามารถ
น าผลทีไ่ด้จากการ
ประกอบการทาง
ธุรกิจมาสร้าง
คณุค่าต่อสงัคมได้ 

ด้านความรู้  
ความส าคญัของผู้ประกอบการ 
การเงิน, แผนธรุกิจ 
ด้านทกัษะ 
- การแก้ปัญหา และการ
ตดัสินใจ 
- การสื่อสาร 
ด้านคณุลกัษณะ 
-  ความมัน่ใจในตนเอง 
-  ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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ขัน้ที่ 4 ก าหนดแนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
โดยผู้ วิจัยก าหนดการวดัประเมินผลไปพร้อมกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อประเมินสมรรถนะ 
ทัง้ 3 ด้าน คือ 

1. ด้านความรู้ (Knowledge aspect) คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาการ
ค้นคว้าหรือจากประสบการณ์เฉพาะในเร่ืองที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็นสาระส าคัญในเร่ืองความรู้
เบื อ้งต้นเก่ียวกับการเป็นผู้ ประกอบการ  ประกอบด้วย 1. ความ รู้เร่ืองความส าคัญของ
ผู้ประกอบการ  2.หน้าที่ผู้ประกอบการ 3.การวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการซึ่งวดัได้จากแบบวัด
สมรรถนะด้านความรู้ เร่ืองผู้ ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

2.  ด้านทักษะ (skill) คือ การวัดการประเมินความสามารถของนักเรียนใน
การแก้ปัญหา การให้เหตผุล และการลงมือปฏิบติั ซึง่ประกอบไปด้วย 2.1. ทกัษะการคิดแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ 2.2. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 2.3. ทักษะทางการสื่อสารซึ่งสามารถประเมินได้
จากแบบสังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรม และแบบทดสอบความสามารถในการเป็น
ผู้ประกอบการ  

3. ด้านลักษณะ (Relevant trait aspect) คือ เจตคติ ค่านิยม และความ
คิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของนกัเรียน หรือสิ่งที่นกัเรียนเชื่อว่าตนเองเป็น ประกอบด้วย 3.1ความ
มั่นใจในตนเอง 3.2ความกล้าเสี่ยง 3.3 ความมีวินัย 3.4 ความอดทน 3.5 ความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ซึง่สามารถประเมินได้จากแบบสงัเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรม และภาระงานของนกัเรียน 
โดยมีแนวทางการวดัประเมินผล เพื่อประเมินสมรรถนะ ทัง้ 3 ด้านดงันี ้

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ดงันี ้
 

สมรรถนะด้านความรู้ วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความส าคญัของ
ผู้ประกอบการ   

การทดสอบ แบบวดัสมรรถนะด้านความรู้ เร่ือง
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม  ส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 

นกัเรียนท าแบบทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจของ
การเป็นผู้ประกอบการ ได้
คะแนนเกินร้อยละ 70   
ถือว่าผ่าน 

หน้าที่ผู้ประกอบการ 
การวิเคราะห์การเป็น
ผู้ประกอบการ 
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การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะดงันี ้
 

สมรรถนะด้านทกัษะ วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
ทกัษะการคิดแก้ปัญหา
และการตดัสินใจ 

การทดสอบ แบบวดัความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและการตดัสินใจ  

นกัเรียนท าแบบทดสอบ
การคิดแก้ปัญหาและการ
ตดัสินใจผู้ประกอบการ 
ได้คะแนนเกินร้อยละ 70 
ถือว่าผ่าน 

ทกัษะการคิดสร้างสรรค์ การทดสอบ แบบสงัเกตและประเมินพฤติกรรม
สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่
มีความรับผิดชอบต่อสงัคม  

นกัเรียนได้คะแนนเกิน
ร้อยละ 70 ถือว่าผ่าน 

ทกัษะทางการสื่อสาร การ
ทดสอบ/
การสงัเกต 

แบบสงัเกตและประเมินพฤติกรรม
สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่
มีความรับผิดชอบต่อสงัคม  

นกัเรียนได้คะแนนเกิน
ร้อยละ 70 ถือว่าผ่าน 

 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุลกัษณะดงันี ้
 

สมรรถนะด้าน
คณุลกัษณะ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

ความมัน่ใจในตนเอง การสงัเกต/ การ
ประเมินชิน้งาน 

แบบสงัเกตและประเมิน
พฤติกรรมสมรรถนะความ
เป็นผู้ประกอบการท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 

นกัเรียนได้คะแนนเกินร้อยละ 
70 ถือว่าผ่าน 

ความกล้าเสี่ยง การสงัเกต/ การ
ประเมินชิน้งาน 

แบบสงัเกตและประเมิน
พฤติกรรมสมรรถนะความ
เป็นผู้ประกอบการท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 

นกัเรียนได้คะแนนเกินร้อยละ 
70 ถือว่าผ่าน 
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สมรรถนะด้าน
คณุลกัษณะ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

ความมีวินยั การสงัเกต/ การ
ประเมินชิน้งาน 

แบบสงัเกตและประเมิน
พฤติกรรมสมรรถนะความ
เป็นผู้ประกอบการท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 

นกัเรียนได้คะแนนเกินร้อยละ 
70 ถือว่าผ่าน 

ความอดทน การสงัเกต/ การ
ประเมินชิน้งาน 

แบบสงัเกตและประเมิน
พฤติกรรมสมรรถนะความ
เป็นผู้ประกอบการท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 

นกัเรียนได้คะแนนเกินร้อยละ 
70 ถือว่าผ่าน 

ความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 

การสงัเกต/ การ
ประเมินชิน้งาน 

แบบสงัเกตและประเมิน
พฤติกรรมสมรรถนะความ
เป็นผู้ประกอบการท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 

นกัเรียนได้คะแนนเกินร้อยละ 
70 ถือว่าผ่าน 

 

2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการท่ี
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร ในด้านความเหมาะสมของหลักสูตร และ
ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบในหลักสูตร โดยผู้ วิจัยตรวจสอบโดยการป ระเมินจาก
ผู้ เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร รวมทัง้สิน้  5 ท่าน และปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ พิจารณา ดงันี ้
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ตาราง 17 แสดงผลประเมินความเหมาะสมส าหรับผู้ เชี่ยวชาญในการพิจารณาความเหมาะสมของ
หลกัสตูรสง่เสริมสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

ท่ี รายการประเมิน ระดบั 
ความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
จากผู้ เชี่ยวชาญ 

1. หลกัการของหลกัสตูร 
1.1 การแสดงถึงลกัษณะของหลกัสตูร ในเร่ืองการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ประกอบการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

4.00 มาก  

1.2 การแสดงถึงแนวคิด ในเร่ืองการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

4.00 มาก  

1.3 การแสดงถึงแนวทางในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

4.00 มาก  

2 ด้านจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร 
การระบทุิศทางในการสง่เสริมสมรรถนะผู้ประกอบการท่ี 
มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

4.20 มาก 
 

 

มีการระบทุิศทางในการน าไปปฏิบติัได้จริง 4.20 มาก  
มีความกระชบั เข้าใจง่าย 4.20 มาก  

3 ด้านเนือ้หา 
3.1เนือ้หาแต่ละหน่วยมีความเหมาะสมกบักระบวนการ 
สง่เสริมสมรรถนะผู้ประกอบการ 

4.80 มากที่สดุ  

3.2 เนือ้หาแต่ละหน่วยมีความเหมาะสมกบัผลการเรียนรู้ที่
คาดหวงั 

4.80 มากที่สดุ ผลการเรียนรู้ควร
ครอบคลมุกบั
จดุมุ่งหมาย 

3.3 เนือ้หาแต่ละหน่วยมีความเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 4.80 มากที่สดุ  
เนือ้หาแต่ละหน่วยมีความเหมาะสมกบัเวลา 4.80 มากที่สดุ  
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ตาราง 17 (ต่อ) 

ที่ รายการประเมิน ระดบั 
ความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
จากผู้ เชี่ยวชาญ 

4 ด้านแนวทางการจดัการเรียนรู้ 
4.1 แนวทางการจดัการเรียนรู้เหมาะสมกบัหลกัการจดัการเรียนรู้ 

4.20 มาก แนวทางการสอน
ต้องสะท้อน
หลกัการของ 
Active และ PBL 
ให้ชดัเจน 

4.2 แนวทางการจดัการเรียนรู้เหมาะสมกบัสมรรถรนะ
ผู้ประกอบการในแต่ละหน่วย 

4.20 มาก  

5 ด้านสื่อการเรียนรู้ 
5.1 สื่อการเรียนรู้ช่วยสง่เสริมสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 

4.20 มาก  

5.2 สื่อการเรียนรู้ท าให้การเรียนรู้บรรลตุามจดุประสงค์ของ
หลกัสตูร 

4.00 มาก ระบสุื่อและการ
วดัผลที่ชดัเจน 

6 ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ 
6.1 วิธีการวดัสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 

4.80 มากที่สดุ  

6.2 เคร่ืองมือวดัสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 

4.80 มากที่สดุ  

6.3 เกณฑ์การประเมินสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 

4.80 มากที่สดุ  

7. ด้านคู่มือครู 
7.1 ความเหมาะสมของค าแนะน าส าหรับครู 

4.00 มาก ระบบุทบาทครู/
นร.ในแต่ละหน่วย
ให้ชดัเจน 

 7.2 ความเหมาะสมของสาระการเรียนรู้ 4.20 มาก  

 7.2 ความเหมาะสมของบทบาทครู และนกัเรียน 4.20 มาก  

รวมเฉลี่ย 4.36 มาก  
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จากการประเมินประสิทธิภาพของหลกัสตูร ในด้านความเหมาะสมของหลกัสตูร โดยการ

ประเมินจากผู้ เชี่ยวชาญพบว่าด้านความเหมาะสมของหลกัสตูรพบว่ามีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากบั 4.36 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.34 ซึง่อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก 

ตาราง 18 แสดงผลการประเมินความสอดคล้องส าหรับผู้ เชี่ยวชาญในการพิจารณาความ
สอดคล้องของหลกัสตูรท่ีสง่เสริมสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม  

ท่ี 
 

รายการประเมิน ระดบัความ
สอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 

1. หลกัการของหลกัสตูรมีความสอดคล้องกบั
จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 

0.80 สอดคล้อง  

2. หลกัการของหลกัสตูรมีความสอดคล้องกบั
โครงสร้างเนือ้หาและเวลาเรียนของหลกัสตูร 

0.80 สอดคล้อง  

3. หลกัการของหลกัสตูรมีความสอดคล้องกบั
แนวทางการจดัการเรียนรู้ 

0.80 สอดคล้อง  

4. จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรมีความสอดคล้อง
กบัโครงสร้างเนือ้หาและเวลาเรียนของ
หลกัสตูร 

1.00 สอดคล้อง  

5. จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรมีความสอดคล้อง
กบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ 

0.80 สอดคล้อง แนวทางควรสะท้อนจดุเน้น
ของ Active และ PBL ให้มาก
ขึน้ 

6 จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรมีความสอดคล้อง
กบัการวดัและประเมินผล 

1.00 สอดคล้อง  

7 โครงสร้างเนือ้หาและเวลาเรียนของหลกัสตูร
มีความสอดคล้องกบัแนวทางการจดัการ
เรียนรู้ 

1.00 สอดคล้อง  

8 โครงสร้างเนือ้หาและเวลาเรียนของหลกัสตูร
มีความสอดคล้องกบัสื่อการจดัการเรียนรู้ 

0.80 สอดคล้อง  

9 โครงสร้างเนือ้หาและเวลาเรียนของหลกัสตูร
มีความสอดคล้องกบัการวดัและประเมินผล 

1.00 สอดคล้อง  
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ตาราง 18 (ต่อ) 

ท่ี 
 

รายการประเมิน ระดบัความ
สอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 

10 แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ

สอดคล้องกบัสื่อการจดัการเรียนรู้ 

0.60 สอดคล้อง แนวทางกบัสื่อแบ่งแยกตาม

แผน/หน่วยให้ชดัและครบ 

11 แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ
สอดคล้องกบัการวดัและประเมินผล 

0.80 สอดคล้อง  

12  ความสอดคล้องของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กบั
วตัถุประสงค์ของหลกัสตูร 

1.00 สอดคล้อง  

13  ความสอดคล้องของหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กบั
วตัถุประสงค์ของหลกัสตูร 

1.00 สอดคล้อง  

14 ความสอดคล้องของหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กบั
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

1.00 สอดคล้อง  

15 ความสอดคล้องของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กบั
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

1.00 สอดคล้อง  

รวม 0.89 สอดคล้อง  

 
จากการประเมินประสิทธิภาพของหลกัสตูร ในด้านความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบ

ในหลักสูตร โดยผู้ วิจัยตรวจสอบโดยการประเมินจากผู้ เชี่ยวชาญพบว่าด้านความสอดคล้อง
ระหว่างองค์ประกอบในหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.89 และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบภายใน
หลกัสตูรพบว่าหลกัสตูรมีค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.06 - 1.00  
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ตอนที่  3 ผลการศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการท่ีมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผู้ วิจัยด าเนินการน าหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ไปทดลองกับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 30 คนในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศกึษา 2564 เพื่อศกึษาประสิทธิผลของหลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่
มีความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะห์สมรรถนะของนกัเรียนก่อนและหลงัทดลองใช้หลกัสตูรเสริมสร้าง
สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

สมรรถนะผู้ประกอบการ ค่าเฉลี่ย t-test 
 

sig 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

ด้านความรู้  (30 คะแนน)     
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั 
 

20.00 21.97 3.511* .001 

ด้านทกัษะ  (28 คะแนน)     
ทกัษะการคิดแก้ปัญหาและการตดัสินใจ (20) 11.10 13.00 6.399* .000 
ทกัษะการคิดสร้างสรรค์  (4 คะแนน) 3.13 3.50 2.257* .032 
ทกัษะทางการสื่อสาร  (4 คะแนน) 3.13 3.77 4.535* .000 

ด้านลกัษณะ   (20 คะแนน)     
ความมัน่ใจในตนเอง (4 คะแนน) 3.37 3.63 3.247* .003 
ความกล้าเสี่ยง     (4 คะแนน) 3.13 3.57 3.261* .003 
ความมีวินยั  (4 คะแนน) 3.27 3.73 3.500* .002 
ความอดทน  (4 คะแนน) 2.90 3.73 6.530* .000 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม (4 คะแนน) 2.97 3.80 6.113* .000 
รวม 53 60.7   

*p < .05 
จากตาราง พบว่า คะแนนสมรรถนะผู้ประกอบที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมทัง้ 3 ด้าน 

ได้แก่ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ หลงัการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรเสริมสร้าง
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สมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  
สงูกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้โดยใช้หลกัสตูรอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ตาราง 20 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และค่าสถิติ t-test ของคะแนนสมรรถนะด้านความรู้ 
ด้านทกัษะ และด้านคณุลกัษณะ หลงัการทดลองใช้หลกัสตูร กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 

สมรรถนะผู้ประกอบการ ค่าเฉลี่ย เกณฑ์ t-test sig 
ด้านความรู้ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 21.97 21 2.511* .018 
ด้านทกัษะ (12 คะแนน) 
ทกัษะการคิดแก้ปัญหาและการตดัสินใจ (4) 3.77 2.8 12.308* .000 
ทกัษะการคิดสร้างสรรค์  (4 คะแนน) 3.50 2.8 7.539* .000 
ทกัษะทางการสื่อสาร  (4 คะแนน) 3.77 2.8 12.308* .000 
ด้านลกัษณะ (20 คะแนน) 
ความมัน่ใจในตนเอง (4 คะแนน) 3.63 2.8 9.312* .000 
ความกล้าเสี่ยง  (4 คะแนน) 3.57 2.8 8.332* .000 
ความมีวินยั  (4 คะแนน) 3.73 2.8 11.366* .000 
ความอดทน  (4 คะแนน) 3.73 2.8 11.366* .000 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม  (4 คะแนน) 3.80 2.8 13.463* .000 
รวม 51.47 43.4   

 
*p < .05 

จากตาราง พบว่า คะแนนสมรรถนะผู้ประกอบที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมทัง้ 3 ด้าน 
ได้แก่ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ หลงัการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการพฒันาหลกัสตูรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในการวิจัยครัง้นีม้ี
สาระส าคญัสรุปได้ดงังนี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศกึษาสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับ 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรที่เสริมสร้างสมรรถนะ

ความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
3. เพื่อศกึษาประสิทธิผลของหลกัสตูรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ

ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

ขัน้ตอนการวิจัย 
การพัฒนาหลักสูตรที่ เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ ประกอบการที่มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย มีขัน้ตอนการด าเนินงานวิจัย 4 
ขัน้ตอน ดงันี ้

ระยะที่ 1 การศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน (R1) แบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอนดงันี ้
ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานที่จ าเป็น โดยศึกษาและวิเคราะห์

ข้อมลูเก่ียวกบัปัญหา ความต้องการของนกัเรียน และแนวทางในการพฒันาหลกัสตูร  
ขัน้ตอนที่ 2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานที่จ าเป็นและเป็นข้อมูลส าหรับ

น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลกัสูตร โดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัองค์ประกอบ
สมรรถนะผู้ ประกอบการ และการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
ผู้ประกอบการ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนน าไปพัฒนาเป็นร่างหลกัสูตรเพื่อ
สง่เสริมสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอน
ปลาย 

ระยะที่  2 การพัฒนาร่างหลักสูตร (D1) เป็นการยกร่างหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความหมาย องค์ประกอบเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ โดยให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจ
ประสิทธิภาพของหลกัสตูร และน าไปทดลองใช้กบักลุม่ที่ใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่าง 

 



  187 

ระยะที่  3 การทดลองใช้หลักสูตรและประเมินผลหลักสูตร (R2) เป็นขัน้น าร่าง
หลักสูตรที่ได้จากระยะที่ 2 ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5
จ านวน 1 ห้องเรียน โดยใช้แบบแผนการสอนแบบ One group pretest-posttest design ใช้มา
ประเมินประสิทธิผลของหลกัสูตร โดยมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลองใช้หลกัสูตร และน า
คะแนนมาหาสถิติพืน้ฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้การทดสอบค่าที (t-
test แบบ dependent)  

ระยะที่ 4 การปรับปรุงหลกัสตูร (D2) เป็นการน าผลจากการทดลองที่ได้มาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูรเพื่อให้ได้หลกัสตูรที่เหมาะสมและสมบูรณ์ 

สรุปผลการวิจัย  
ตอนที่  1 ผลการศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะผู้ ประกอบการท่ีมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย สรุปผลการวิจัยดังนี ้
องค์ประกอบของสมรรถนะผู้ ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายประกอบไปด้วย 3 ด้านได้แก่ 1.ด้านความรู้ (Knowledge 
aspect)  2. ด้านทกัษะ (Skill aspect)  3. ด้านลกัษณะ (Relevant trait aspect)  โดย 

ด้านความรู้ (Knowledge aspect) คือสิ่งที่สัง่สมมาจากการศึกษา การค้นคว้าหรือ
จากประสบการณ์เฉพาะในเร่ืองที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็นสาระส าคัญในเร่ืองความรู้เบือ้งต้น
เก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 1.1 ความรู้เร่ืองความส าคญัของผู้ประกอบการ 1.2 
หน้าที่ของผู้ประกอบการ 1.3 การวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ  โดยมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ 
(Knowledge aspect) คิดเป็น 4.86 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.38 ซึ่งอยู่
ในระดบัเหมาะสมมากที่สดุ  

ด้านทักษะ (skill aspect) คือสิ่งที่ต้องการให้นักเรียนท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย การคิดแก้ ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making  
คือ ความสามารถในการคิดที่พยายามคลี่คลายปัญหาระหว่างสภาพจริงที่เกิดขึน้กบัสภาพความ
ต้องการของบุคคลโดยตดัสินใจพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาช่วยในการแก้ปัญหาทาง
ธุรกิจ ในสถานการณ์ที่เสี่ยง มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.86 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 0.38 ซึง่อยู่ในระดบัเหมาะสมมากที่สดุ 
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การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) คือความสามารถในการคิดริเร่ิมรูปแบบใหม่ๆ 
ท่ีเกิดประโยชน์ต่อผู้คน สงัคม โลก มองเห็นโอกาสและช่องทางในการสร้างธุรกิจ ขึน้มา สามารถ
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้  มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.86 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.38 ซึง่อยู่ในระดบัเหมาะสมมากที่สดุ 

ทักษะทางการสื่อสาร คือ ความสามารถในการรับ และส่งสารทางธุรกิจ โดยการ
ติดต่ออาจกระท าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร โดยทักษะที่เกิดได้นัน้มาจากพืน้ฐานความรู้ 
และสามารถปฏิบัติอย่างคล่องแคล่วว่องไว  มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 5.00 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.00 ซึง่อยู่ในระดบัเหมาะสมมากที่สดุ  

ด้านลกัษณะ (Relevant trait aspect) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเก่ียวกบั
ภาพลกัษณ์ของนกัเรียน หรือสิ่งที่นกัเรียนเชื่อว่าตนเองเป็น ประกอบด้วย  

ความมัน่ใจในตนเอง คือ การแสดงออกถึงความเชื่อมัน่ในตนเองว่ามีความสามารถ
หรือศกัยภาพในการรับมือกบัความ ท้าทายสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยทศันคติที่เชื่อมัน่ มี
ค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.86 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.38 ซึ่งอยู่ในระดับ
เหมาะสมมากที่สดุ  

ความกล้าเสี่ยง คือ การแสดงออกถึงความสามารถในตัดสินใจภายใต้สถานการณ์
ทางธุรกิจที่ไม่แน่นอน และสามารถใช้ความพยายามควบคุมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
เชื่อมัน่ มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 5.00 และมีค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.00  

ความมีวินัย คือ การแสดงออกถึงการเคารพต่อระเบียบ รู้ถึงสิทธิของตน และการ
เคารพผู้ อ่ืน ปฏิบติัตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่ก าหนดไว้ได้ เชื่อมั่น มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 5.00 และมีค่า
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.00 ซึง่อยู่ในระดบัเหมาะสมมากที่สดุ  

ความอดทน คือ การแสดงออกถึงการยอมรับในสิ่งที่ตนไม่พอใจ หรือปัญหาทาง
ธุรกิจที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่กลวัการล้มเหลว หากครัง้แรกไม่ส าเร็จก็ไม่ละความพยายาม 
ไม่ท้อถอย เชื่อมัน่ มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 5.00 และมีค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.00 ซึ่ง
อยู่ในระดบัเหมาะสมมากที่สดุ  

ความรับผิดชอบต่อสงัคม หมายถึง การแสดงออกถึงการประกอบกิจการด้วยความ
ดูแลใส่ใจต่อลูกค้า เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใสและยติุธรรม มีความตระหนกัถึงผลกระทบ
ทางลบต่อ เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมเชื่อมัน่ มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.86 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.38 ซึง่อยู่ในระดบัเหมาะสมมากที่สดุ  
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ตอนที่ 2  ผลการพัฒนาหลักสูตรท่ีเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย   
สรุปผลการวิจยัดงันี ้

ผลการพัฒนาหลักสูตรที่ เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้หลกัสตูรประกอบไปด้วย 

1.หลกัการของหลกัสูตร: 1) เป็นหลกัสูตรรายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ที่ใช้การเรียนรู้ตามแนวการ
เรียนรู้เชิงรุก Active learning โดยใช้โครงงาน (Project based learning) และการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) เป็นหลัก   2).เป็นหลกัสูตรที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียน      
บูรณาการความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ที่ เสริมสร้างสมรรถนะผู้ ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 3).  เป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียนสามารถน าสมรรถนะ
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัได้   

2.จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร: เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดสมรรถนะผู้ประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสงัคมทัง้ 3 ด้าน ได้แก่  1). ด้านความรู้ (Knowledge aspect) 2).ด้านทักษะ 
(skill aspect)  3).ด้านลกัษณะ (Relevant trait aspect)    

3.โครงสร้างเนือ้หาและเวลาเรียนของหลกัสูตร: เพื่อให้นักเรียนได้รับการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ด้านความรู้ ด้านทกัษะ และ
ด้านลกัษณะ จึงได้ก าหนดเนือ้หาแบ่งออกเป็น 4 หน่วย โดย ผู้ วิจยัสงัเคราะห์กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เก่ียวข้องกบัการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการเป็น 4 ขัน้ตอน และสร้างเป็น 
4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยที่ 1 ผู้ประกอบการเร่ิมต้น จ านวน 3 คาบ หน่วยที่ 2 คณิตศาสตร์
ส าหรับผู้ประกอบการเบือ้งต้น จ านวน 10 คาบหน่วยที่ 3ปฏิบติัการผู้ประกอบการ จ านวน 3 คาบ 
หน่วยที่ 4ผู้ประกอบการที่ดี จ านวน 4 คาบ  

4.แนวทางการจัดการเรียนรู้ : การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ใช้การ
จดัการเรียนรู้เชิงรุกประกอบด้วยการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Project based learning), การเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) สถานการณ์จ าลอง (Simulation) จาก
ประสบการณ์จริง (Experimental Instruction), การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking 
Based Learning), และกระบวนการกลุ่ม (Group Process) โดยก าหนดแนวทางการสอนเป็น 5 
ขัน้ตอนดงันี ้ 1).ขัน้ก าหนดปัญหา 2).ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 3).ขัน้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 4). ขัน้สงัเคราะห์ความรู้  5).ขัน้สรุปและน าเสนอข้อมลูสื่อการจดัการเรียนรู้ : ลกัษณะของ
สื่อการเรียนรู้ ที่จะน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีความหลากหลายเหมาะสม 
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สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ และเนือ้หา ยกตวัอย่างเช่น ใบกิจกรรม ใบความรู้ บทความ
สถานการณ์ เป็นต้น 

การวดัประเมินผล : การวดัประเมินผล ด าเนินการไปพร้อมกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
เพื่อประเมินสมรรถนะทัง้ 3 ด้าน ดงันี ้ 

ด้านความรู้ (Knowledge aspect) คือ สิ่งที่สัง่สมมาจากการศึกษาการค้นคว้าหรือ
จากประสบการณ์เฉพาะในเร่ืองที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็นสาระส าคัญในเร่ืองความรู้เบือ้งต้น
เก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 1. ความรู้เร่ืองความส าคัญของผู้ประกอบการ  2.
หน้าที่ผู้ ประกอบการ 3.การวิเคราะห์การเป็นผู้ ประกอบการซึ่งวัดได้จากแบบวัดสมรรถนะด้าน
ความรู้ เร่ืองผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ด้านทกัษะ (skill) คือ การวดัการประเมินความสามารถของนกัเรียนในการแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล และการลงมือปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วย  2.1. ทักษะการคิดแก้ปัญหาและการ
ตดัสินใจ 2.2. ทกัษะการคิดสร้างสรรค์ 2.3. ทกัษะทางการสื่อสารซึ่งสามารถประเมินได้จากแบบ
สงัเกตและประเมินพฤติกรรมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมด้าน
ทกัษะ  

ด้านลกัษณะ (Relevant trait aspect) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเก่ียวกบั
ภาพลกัษณ์ของนกัเรียน หรือสิ่งที่นกัเรียนเชื่อว่าตนเองเป็น ประกอบด้วย 3.1ความมัน่ใจในตนเอง 
3.2ความกล้าเสี่ยง 3.3 ความมีวินัย 3.4 ความอดทน 3.5 ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสามารถ
ประเมินได้จากแบบสังเกตและประเมินพฤติกรรมสมรรถนะความเป็นผู้ ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคมด้านลกัษณะ 

ตอนที่ 3  ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรท่ีเสริมสร้าง
สมรรถนะความเป็นผู้ ประกอบการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย   

ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรในด้านความเหมาะสมและความ
สอดคล้องระหว่างองค์ประกอบในหลกัสูตรโดยผู้ เชี่ยวชาญพบว่า หลกัสูตรโดยภาพรวมมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก( x̅ = 4.36, S.D. = 0.34) และแสดงผลการประเมินความสอดคล้อง
ส าหรับผู้ เชี่ยวชาญในการพิจารณาความสอดคล้องของหลกัสตูร ส่งเสริมสมรรถนะผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม เท่ากบั 0.89 

ผลการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรจากคะแนนสมรรถนะผู้ ประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสงัคม ของนักเรียนก่อนและหลงัการทดลองใช้หลักสูตร มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05  และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนหลงัทดลองใช้หลกัสตูร กับ
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เกณฑ์ ผลปรากฏว่า สมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมของนักเรียนหลงัการ
ทดลองใช้หลกัสตูรมีค่าสงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

อภปิรายผลการวิจัย  
ตอนที่  1 ผลการศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะผู้ ประกอบการท่ีมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  
ผลการศึกษาพบได้ว่าองค์ประกอบของสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายประกอบไปด้วย 3 ด้านได้แก่ 1.ด้านความรู้ 
(Knowledge aspect) 2. ด้านทักษะ (Skill aspect)  3. ด้านลักษณะ (Relevant trait aspect) มี
ความสอดคล้องกับสมรรถนะนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 
(Ministry of Education Thailand, 2018) ดงันี ้

ด้านความรู้ (Knowledge aspect) คือสิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา การค้นคว้า
หรือจากประสบการณ์เฉพาะในเร่ืองที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็นสาระส าคัญในเร่ืองความรู้เบือ้งต้น
เก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 1.1 ความรู้เร่ืองความส าคญัของผู้ ประกอบการ 1.2 
หน้าที่ของผู้ประกอบการ 1.3 การวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ  เนื่องมาจากผู้ เรียนจ าเป็นต้องมี
ความรู้เก่ียวกับการเป็นผู้ ประกอบการเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการวางแผน
ด าเนินงาน มีเจตคติที่ดี มีความรอบคอบในการตัดสินใจ พร้อมตระหนักถึงความส าคัญของการ
เป็นผู้ ประกอบการ สอดคล้องกับค ากล่าวของ  (Srivarom, 2019) ว่าความรู้ช่วยท าให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์การให้ดียิ่งขึน้ ตลอดจน
ช่วยลดขัน้ตอนการท างาน การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสว่นราชการซึ่งกระจดักระจายอยู่ในตวั
บคุคล หรือเอกสารมาพฒันาให้เป็นระบบเพื่อให้ทกุคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพฒันา
ตนเองให้เป็นผู้ รู้รวมทัง้ปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะสง่ผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิง
แข่งขนัสงูสดุ  

ด้านทักษะ (skill aspect) คือสิ่งที่ต้องการให้นักเรียนท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 1. การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) คือ 
ความสามารถในการคิดที่พยายามคลี่คลายปัญหาระหว่างสภาพจริงที่เกิดขึน้กับสภาพความ
ต้องการของบุคคลโดยตดัสินใจพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาช่วยในการแก้ปัญหาทาง
ธุรกิจ ในสถานการณ์ที่เสี่ยง เนื่องมาจากการคิดแก้ปัญหาและการตดัสินใจเป็นเคร่ืองมือส าคญัใน
การบริหารจดัการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพราะการตดั สินใจทางธุรกิจเป็นเร่ืองที่มีความส าคญั
อย่างยิ่ง หากผู้บริหารหรือผู้ประกอบการไม่มีเทคนิคหรือวิธีการในการตดัสินใจ ก็จะมีผลอย่างยิ่ง



  192 

ต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจได้ (Prawatrungruang, 2017) 
2. การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) คือความสามารถในการคิดริเร่ิมรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิด
ประโยชน์ต่อผู้คน สงัคม โลก มองเห็นโอกาสและช่องทางในการสร้างธุรกิจ ขึน้มา สามารถต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ได้  เนื่องมาจาก ความคิดสร้างสรรค์เป็นเงื่อนไขส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เศรษฐกิจยุคใหม่ที่เน้นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้วยความคิดสร้างสรร ค์ ใน
ฐานะที่เป็นพลงัขบัเคลื่อนเพื่อให้สามารถแข่งขนักบันานาประเทศได้ โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจ
ที่จ าเป็นต้องสร้างความแตกต่าง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ซึ่ง
ผู้ ประกอบการเป็นบุคคลส าคัญในการด าเนินธุรกิจในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยต้องมีการ
ปรับตวัเพื่อให้ทนัต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ โดยการพฒันาทกัษะและองค์ความรู้ในการ
สร้างสรรค์ สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น และสามารถต่อยอดด้วยความคิดและ
นวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สงัคมโลก (Tanhakorn, 2018)  3. ทักษะทางการสื่อสาร คือ ความสามารถในการรับ และส่งสาร
ทางธุรกิจ โดยการติดต่ออาจกระท าด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษร โดยทกัษะที่เกิดได้นัน้มาจาก
พืน้ฐานความรู้ และสามารถปฏิบติัอย่างคล่องแคล่วว่องไว เนื่องมาจากการสื่อสารมีส่วนส าคัญ
อย่างยิ่งส าหรับมนุษย์เปรียบเสมือนลมหายใจและเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงอยู่ของมนุษย์  
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะเป็นตวัก าหนดและส่งผลให้การด ารงชีวิตของมนษุย์เกิดประสิทธิผล
สูงสุด สอดคล้องกับค ากล่าวของ (Stawetin, 2021)  ว่าการสื่อสารเป็นเคร่ืองมือส าคัญของ
กระบวนการสงัคม ยิ่งสงัคมมีความสลบัซบัซ้อนมาก และประกอบด้วยคนจ านวนมากขึน้เท่าใด 
การสื่อสารก็ยิ่ งมีความส าคัญมากขึน้เท่านัน้  ทัง้นี เ้พราะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมและสงัคม จะน ามาซึ่งความสลบัซบัซ้อน หรือความสบัสนต่าง ๆ จนอาจก่อให้เกิด
ความไม่เข้าใจและไม่แน่ใจแก่สมาชิกของสังคม จึงต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเคร่ืองมือเพื่อแก้ไข
ปัญหา  

ด้านลักษณะ (Relevant trait aspect) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็น
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของนักเรียน หรือสิ่งที่นกัเรียนเชื่อว่าตนเองเป็น ประกอบด้วย 1. ความมั่นใจ
ในตนเอง คือ การแสดงออกถึงความเชื่อมัน่ในตนเองว่ามีความสามารถหรือศกัยภาพในการรับมือ
กับความ ท้าทายสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยทัศนคติที่เชื่อมั่น เนื่องจากความมั่นใจใน
ตนเองเป็นคุณลักษณะที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะท าให้เด็ก  สามารถพัฒนาไปสู่
ความสามารถในด้านอ่ืนๆ เช่น พัฒนาการทางสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถใน
การคิดอย่าง มีเหตุผล ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม การ
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ยอมรับประสบการณ์และการเปลี่ยนแปลง ใหม่ๆที่เกิดขึน้ การเป็นผู้มุ่งอนาคตมากกว่าอดีต เป็น
ต้น ดงันัน้ ความเชื่อมัน่ในตนเองเป็นคณุลกัษณะพืน้ฐานที่ส าคญั ที่ควรเสริมสร้างให้มีในตวัเด็กที่
อยู่ร่วมกันในสังคม (Kiatkun, 2021) 2. ความกล้าเสี่ยง คือ การแสดงออกถึงความสามารถใน
ตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ทางธุรกิจที่ไม่แน่นอน และสามารถใช้ความพยายามควบคุมเพื่อให้
ได้ผลลพัธ์ตามที่ต้องการเชื่อมั่น เนื่องจากผู้ประกอบการ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
ความเสี่ยงและ ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความเสี่ยง ศึกษาและท าความเข้าใจใน
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ทัง้ปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน และ  สภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กร และติดตามดูแลการ จดัการความเสี่ยง (Risk Management) ในแต่ละ ประเภท
ของความสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญกับ ทุกขัน้ตอน พร้อมทัง้การสื่อสารแผนกลยุทธ์การ
จดัการ ความเสี่ยงขององค์กรไปยงัทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อให้มีทิศทางในการปฏิบติังานไปใน
ทิศทางเดียวกนั ซึ่งหาก กิจการสามารถจดัการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบจะ น าไปสู่ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจได้ในที่สุด (Phuanpoh, 2019) 3. ความมีวินัย คือ 
การแสดงออกถึงการเคารพต่อระเบียบ รู้ถึงสิทธิของตน และการเคารพผู้ อ่ืน ปฏิบติัตามเงื่อนไข
ทางธุรกิจที่ก าหนดไว้ได้อย่างเชื่อมัน่ สอดคล้องกบัค ากล่าวของ (Srisa-Ard, 2012 ) กล่าวว่า วินยั
ในตนเอง (Self-Discipline) เป็นเร่ืองที่มีความส าคญัมาก การ มีวินยัในตนเองนอกจากจะสง่ผลให้
บุคคลประสบความส าเร็จในการด ารงชีวิตได้รับการยอมรับนับถือ ชื่นชม  จากบุคคลอ่ืน ๆ ที่รู้จัก
แล้ว ยงัส่งผลให้ชุมชน สงัคม ประเทศชาติ มีความสงบสุขเจริญก้าวหน้า เป็นสงัคมที่มี คุณภาพ 
ดงันัน้ความสามารถในการจูงใจตนเองให้มีความเพียรพยายามไม่ย่อท้อจนกว่าจะบรรลเุป้าหมาย
ก็คือ ความมีวินัยในตนเอง 4. ความอดทน คือ การแสดงออกถึงการยอมรับในสิ่งที่ตนไม่พอใจ 
หรือปัญหาทางธุรกิจที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่กลวัการล้มเหลว หากครัง้แรกไม่ส าเร็จก็ไม่ละ
ความพยายาม ไม่ท้อถอย เชื่อมั่น สอดคล้องกับค ากล่าวของ  (Sorasermsombat, 2017) ว่า
บุคคลที่มีแนวโน้มเป็นผู้ประกอบการจะมีระดบัความอดทนต่อภาวะคลมุเครือสงูกว่าบุคคลที่ไม่มี
แนวโน้มเป็นผู้ประกอบการ อาจกล่าวได้ว่า ความอดทนต่อภาวะคลุมเครือเป็นคณุลกัษณะหนึ่งที่
ท าให้ ผู้ประกอบการแตกต่างจากบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ 5. ความรับผิดชอบต่อ
สังคม หมายถึง การแสดงออกถึงการประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อลูกค้า  เศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความ
ซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใสและยุติธรรม มีความตระหนกัถึงผลกระทบทางลบต่อ เศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ่งแวดล้อมเชื่อมั่น เนื่องจากการส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสงัคมจะช่วยพัฒนาทัง้สงัคม
และองค์กรช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกบับริษัท มีวิธีการประเมินฯ เพื่อให้
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ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทัง้ยังเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดี  ต่อสินค้า และ
องค์กรซึ่งอาจช่วยยอดขายได้ทางอ้อมอีกด้วย  (Eua-Arporn, 2017)   โดยจะเห็นได้ว่าความ
รับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) เอือ้ให้ภาพลกัษณ์ทางสังคมขององค์กรดีขึน้ ตลอดจนใช้ทุนและเงิน
น้อยกว่าการท าแผน โฆษณาประชาสัมพันธ์ เพราะสามารถดึงกลุ่มลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้า เข้า
มาร่วมกิจกรรมเพื่อสงัคมได้ด้วย  ในแง่ของประโยชน์ทางตรงที่สามารถสมัผสัจบัต้องได้ของการท า
กิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  คือ พนักงาน เกิดความภาคภูมิใจในการท างานร่วมกับ
องค์กร ขณะเดียวกนัก็สามารถที่ดึงดดูบุคลากรที่มีคุณภาพ ให้เข้ามาท างานกบัองค์กรได้และยัง
ท าให้องค์กรสามารถสร้างรายได้และสว่นแบ่งตลาดเพิ่มขึน้ เพราะแนวโน้ม ลกูค้าที่ให้ความส าคญั
กบัการซือ้สินค้าและบริการจากองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมมีจ านวนเพิ่มขึน้ ส่วนประโยชน์
ที่เป็นนามธรรมไม่สามารถจบัต้องได้คือท าให้ลกูค้าเกิดความภกัดีต่อตราสินค้าโดยการท ากิจกรรม
รับผิดชอบต่อสงัคมร่วมกบัการท าการตลาด  

ตอนที่ 2  ผลการพัฒนาหลักสูตรท่ีเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย   

ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรในด้านความเหมาะสมและความ
สอดคล้องระหว่างองค์ประกอบในหลกัสูตรโดยผู้ เชี่ยวชาญพบว่า หลกัสูตรโดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  

โดยหลกัสูตรเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย พฒันาหลกัสตูรตามรูปแบบของไทเลอร์ (Tyler.  1949) 
และ ทาบา (Taba.  1962) เนื่องจากเป็นรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 4 ขัน้ตอน ขึน้บนพื น้
ฐานความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นรูปแบบหลกัสตูรที่ถูกใช้เป็นแม่แบบส าหรับการพฒันา
หลกัสูตรของนักวิชาการ ผู้วิจัยได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 4 ระยะคือ ระยะที่ 1 การศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูล ระยะที่ 2 การพฒันาร่างหลกัสตูร ระยะที่ 3 การทดลองใช้หลกัสตูร ระยะที่ 4 การ
ประเมินผลและการปรับปรุงหลกัสูตร  สอดคล้องกับการพัฒนาหลกัสตูรของ ประเสริฐ ลีอ านนต์
กุล (2553:118-159) ที่พัฒนาหลกัสูตรผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางธุรกิจ 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยพบว่าหลังการทดลองใช้หลักสูตรผู้ ประกอบการรุ่น
เยาว์ผู้ เรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60  จนหลกัสตูรมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 80/80  และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุธินันท์ บุญพัฒนาภรณ์ (2559: 96-111) ท่ี
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรที่เสริมสร้างการคิดเชิงคณิตศาสตร์ที่อาศัยแนวคิดในการพัฒนา
หลักสูตรตามรูปแบบของไทเลอร์และทาบา โดยด าเนินการวิจัย 4 ขัน้ตอนดังนี  ้ขัน้ตอนที่  1 
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การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน  ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างหลกัสูตร ขัน้ตอนที่ 3 การทดลองใช้
หลกัสูตร และขัน้ตอนที่ 4 การประเมินผลและ ปรับปรุงหลกัสูตร   ซึ่งหลกัสตูรเพื่อส่งเสริมการคิด
เชิงคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนา ขึน้มีโครงสร้างของหลักสูตร
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ วตัถุประสงค์ของหลกัสตูร เนือ้หาของ หลกัสตูร การจดักิจกรรม
การเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ผลการประเมินประสิทธิภาพของ หลักสูตรในด้านความ
เหมาะสมของหลกัสตูรและความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบในหลกัสตูรโดยผู้ เชี่ยวชาญ ซึ่งมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการคิดเชิงคณิตศาสตร์หลงัทดลองใช้หลกัสตูรสงูกว่าก่อนทดลองใช้หลกัสตูร สง่ผล
ให้เป็นหลกัสตูรที่มีประสิทธิภาพ  

ผู้ วิจัยศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 3 ด้าน ด้านได้แก่ 1.ด้านความรู้ (Knowledge aspect) 2. ด้านทักษะ (Skill aspect)  3. 
ด้านลักษณะ (Relevant trait aspect) มีความสอดคล้องกับสมรรถนะผู้ เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (Ministry of Education Thailand, 2018) จากนัน้
ผู้ วิจัยสังเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็น
ผู้ ประกอบการเป็น 4 ขัน้ตอน และสร้างเป็น 4 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย หน่วยที่  1 
ผู้ประกอบการเร่ิมต้น หน่วยที่ 2 คณิตศาสตร์ส าหรับผู้ประกอบการเบือ้งต้น หน่วยที่ 3 ปฏิบติัการ
ผู้ประกอบการ หน่วยที่ 4 ผู้ประกอบการที่ดี   

โดยจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการที่
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ใช้การเรียนรู้ตามแนวการเรียนรู้เชิงรุก Active learning โดยใช้
โครงงาน (Project based learning) และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based 
Learning) เป็นหลกั  สอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2563:21-31) ได้เสนอกล
ยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก คือ การจัดกิจกรรมและประสบการณ์  การเรียนรู้ให้ผู้ เรียนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่ืนตวั ทัง้ทางร่างกาย (physically active) การคิดและสติปัญญา 
(intellectually active) อารมณ์ และ จิตใจ (emotionally active) และทางสงัคม (socially active) 
จะส่งผลให้ผู้ เรียน เกิดการเรียนรู้ดีขึน้ ศาสตร์ทางการสอนซึ่งประกอบด้วยทฤษฎี หลักการ และ
แนวคิดในการ จัดการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ( instructional models) วิธีสอน 
(teaching methods) และเทคนิคการสอน (teaching techniques) ที่หลากหลายสามารถ
น ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการสอนได้อย่างดี และเลือกให้เหมาะสม ตรงตามความต้องการเฉพาะใน
การสอน แต่ละครัง้กลยทุธ์หลากหลายที่ช่วยกระตุ้นและสง่เสริมการเรียนรู้ 
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ส าหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรเพื่ อส่งเสริมสมรรถนะ
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย มีวิธีการวดั
ที่หลากหลาย ได้แก่ แบบวดัสมรรถนะด้านความรู้ เร่ืองผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม  
แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  แบบสังเกตและประเมินพฤติกรรม
สมรรถนะความเป็นผู้ ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยใช้การมีการวัดเพื่อ
เปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตร และหลังการทดลองใช้หลักสูตรกับเกณฑ์ 
สอดคล้องกบัส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2563: 28) ที่กลา่วถึงการประเมินผลรวบยอดจะ
มุ่งวดัสมรรถนะที่เป็นองค์รวมของความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคณุลกัษณะต่าง ๆ ไม่ใช้เวลามากกบั
การสอบตามตัวชีว้ัดจ านวนมาก  วัดจากพฤติกรรม การกระท า การปฏิบัติที่แสดงออกถึง
ความสามารถ ในการใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ตามเกณฑ์การปฏิบัติ  
(Performance Criteria) ที่ก าหนด เป็นการวัดอิงเกณฑ์ มิใช่อิงกลุ่ม และมี  หลักฐานการปฏิบัติ 
(Evidence) ที่ตรวจสอบได้ ใช้การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) จากสิ่งที่
ผู้ เรียน ได้ปฏิบัติจริง และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เช่น การประเมินจากการปฏิบัติ  
(Performance assessment) การใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Assessment) การประเมิน
ต น เอ ง  (Student Self-assessment) แ ล ะ ก า รป ระ เมิ น โด ย เพื่ อ น  (Peer Assessment)  
ใช้สถานการณ์เป็นฐาน เพื่อให้บริบทการวดัและประเมินเป็นสภาพจริง มากขึน้  

ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลกัสตูรเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้ประกอบการที่
มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ในด้านความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบในหลกัสูตรโดยผู้ เชี่ยวชาญทางด้านการวดัและประเมินผล  
ตลอดจนผู้ เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน พบว่าหลกัสูตรโดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ สามารถน าไปใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลูได้  

ผลการประเมินประสิทธิผลของหลกัสตูรผลการประเมินประสิทธิผลของหลกัสตูร
จากคะแนนสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ของนักเรียนก่อนและหลงัการ
ทดลองใช้หลักสูตร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  และเมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนหลงัทดลองใช้หลกัสตูร กบัเกณฑ์ ผลปรากฏว่า สมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคมของนกัเรียนหลงัการทดลองให้หลกัสตูรมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 มีรายละเอียดดงันี ้ 

ด้านเนือ้หาสาระการเรียนรู้ ผู้วิจยัสงัเคราะห์กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง
กับการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการเป็น 4 ขัน้ตอน และสร้างเป็น 4 หน่วยการ
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เรียนรู้ ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 ผู้ประกอบการเร่ิมต้น หน่วยที่ 2 คณิตศาสตร์ส าหรับผู้ประกอบการ
เบือ้งต้น หน่วยที่ 3 ปฏิบัติการผู้ ประกอบการ หน่วยที่ 4 ผู้ ประกอบการที่ดี  โดยมุ่งพัฒนาให้
นกัเรียนบูรณาการความรู้ ทักษะ และคุณลกัษณะ ที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มุ่งพัฒนาให้ผู้ เรียนสามารถน าสมรรถนะ
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ อัญชลี ทองเอม (ทองเอม, 2561) ที่กล่าว่า แนวคิดการเรียนรู้ที่ยึดผู้ เรียน เป็นส าคัญ 
เป็นการเรียนรู้เกิดจากการปฏิบติัจริง จากการหาความรู้และการลงมือกระท า มีความสามารถ ใน
การใช้ความรู้นัน้ ๆ เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด การเรียนรู้โดยใช้โครงงานนัน้ ผู้ เรียนสามารถเชื่อมโยง 
ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมกับความรู้ใหม่แล้วสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
ขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ประกอบด้วย (1) ขัน้การน าเสนอ (2) ขัน้วางแผน (3) ขัน้ปฏิบติั 
และ (4) ขัน้ประเมินผล ทุกขัน้ตอนมีการท างานแบบความร่วมมือที่ฝึกการเป็นผู้น า ผู้ตาม ยอมรับ
ฟัง ความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และให้เกียรติซึ่งกนัและกัน คณุค่าของการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการ
เรียนรู้ ที่สร้างทักษะการเรียนรู้ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางอารมณ์ ทักษะการสื่อสารหรือ 
การน าเสนอที่สร้างความเข้มแข็งต่อผู้ เรียนอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน 

ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   ผู้ วิจัยยึดหลักการจัดการเรียนรู้ที่ 
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) เน้นการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (PBL)  โดยสงัเคราะห์กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกบัการเสริมสร้างสมรรถนะความ
เป็นผู้ประกอบการเป็น 4 ขัน้ตอนขัน้ที่ 1  ขัน้ก าหนดปัญหา ครูใช้สถานการณ์ปัญหากระตุ้นให้
ผู้ เรียนเกิดความคิด เป็นขัน้ที่ครูก าหนดปัญหา ซึ่งเป็นปัญหาที่น่าสนใจ และหลากหลายทัง้ปัญหา
ในชีวิตจริง ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย และปัญหาปลายเปิด เพื่อกระตุ้น ให้นกัเรียนต้องการที่จะคิด ขัน้ที่ 
2  ขัน้วางแผนแก้ปัญหา ผู้ เรียนท าความเข้าใจปัญหาที่ก าหนด และร่วมด าเนินการคิดแก้ปัญหา 
โดยครูให้นกัเรียนร่วมกนัวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการกลุม่ ครูให้ นกัเรียนวิเคราะห์ปัญหา
แล้วน าความรู้เก่ียวกบัผู้ประกอบการมาใช้ในการแก้ปัญหา และกระตุ้นให้นกัเรียนใช้เหตผุลในการ
วางแผนและคาดการณ์ค าตอบที่เป็นไปได้ โดยใช้ค าถามกระตุ้น ขัน้ที่ 3  ขัน้ด าเนินการ  ผู้ เรียน
ปฏิบติักิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้ในขัน้ที่ 2 โดย เป็นขัน้ที่นกัเรียนท าตามแผนที่วางไว้ร่วมกนั โดย
เร่ิมจากการตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน แล้วลงมือ แก้ปัญหากระทัง่หาค าตอบของปัญหาได้
ถกูต้อง นอกจากนีใ้นระหว่างด าเนินการแก้ปัญหานกัเรียนต้องวิเคราะห์ด้วยว่าแนวคิด ที่เลือกใช้มี
ความเหมาะสมหรือไม่และมีวิธีอ่ืนที่จะสามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหา และประสบผลส าเร็จ 
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และขัน้ที่ 4  ขัน้สรุปและน าเสนอ เป็นขัน้ที่ผู้ เรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้และแนวคิดที่ได้จาก
การลงมือปฏิบัติ โดยผู้ เรียนน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่วางไว้  สอดคล้องกับ
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดที่ 4 แนวทางการจดัการศึกษา มาตรา 22 
ได้กล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ” เป็นการเรียนการสอนที่ให้ทกุคนมีสว่นร่วมในการ
เรียน การท ากิจกรรมอย่างกระฉับกระเฉงเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ดังนัน้ครูทุกคนจึง
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการเป็นผู้บอกความรู้ให้จบไปในแต่ละครัง้ที่เข้าสอน
มาเป็นผู้ เอือ้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนกล่าวคือเป็นผู้ กระตุ้น
ส่งเสริมสนับสนุนจัดสิ่งเร้า และจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ 
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของแต่ละบุคคล และตรงกบัแนวทางการพฒันาผู้ เรียน
ของกระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 6) ที่กล่าวว่าในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ ครูต้องจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายของ
หลกัสตูร กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้ เรียนในการเตรียมเข้าสู่อนาคต เช่น การเรียนรู้แบบ
บูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสงัคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย  กระบวนการเรียน รู้การเรียน รู้ด้วยตนเอง และ
กระบวนการพฒันานิสยั เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะในการน าหลักสูตรไปใช้ 
1. ครูสามารถปรับเวลายืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม ส าหรับน าไปปรับใช้ใน ระดับ

มธัยมศกึษาตอนปลาย 
2.  ผู้น าหลกัสตูรไปใช้ ควรศึกษารายละเอียดของหลกัสตูรและควรเป็นผู้มีประสบการณ์ 

มีความช านาญด้านทกัษะปฏิบติั มุ่งเน้นให้ ผู้ เรียนได้ปฏิบติัจริง 
3.  ผู้สอนควรเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในเร่ืองทักษะผู้ประกอบการ และความรู้ทาง

คณิตศาสตร์  

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. ควรท าการวิจัยกับนักเรียนในโรงเรียนอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการเผยแพ่การพัฒนาสมรรถนะ

ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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2. ควรจัดท าเป็นหลกัสูตรฝึกอบรม เพื่อให้ผู้ที่สนใจทั่วไปซึ่งอาจจะไม่อยู่ในวยัเรียน ได้
เข้ารับการอบรม 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญประเมินความความเหมาะสมขององค์ประกอบของสมรรถนะผู้ประกอบการ 

และแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
1. รศ. ผจงศักดิ์ หมวดสง  

คณบดีคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. ผศ. ดร.สิทธิกร สุมาลี  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

3. รศ.ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์  
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. อาจารย์ ดร. พิศิษฐ์ ชำนาญนา 
หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

5. อาจารย์  ดร.กนก จันทรา 
อาจารย์กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ตําแหน่งอาจารย์สาธิตชํานาญการ 

 
 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินความเหมาะสมของ
ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  และแบบประเมินความ

เหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

1. อาจารย์ ดร. บญุสม ศรีศกัดา 
หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสงวนหญิง   

2. อาจารย์ ดร. สรุเดช อนนัตสวสัด์ิ   
กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนตลิ่งชนัวิทยา  

3, อาจารย์ ดร. พรพิมล ยงัฉิม 
กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางปลาม้าสงูสมุารผดงุวิทย์ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาความเหมาะสม และความสอดคล้องของหลักสูตร 
ส่งเสริมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการทีมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. รศ. ดร. มารุต พฒัผล  
อาจารย์สาขาการวิจยัและพฒันาหลกัสตูร บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย์ ดร.ธีรเชษฐ์ เรืองสขุอนนัต์  
อาจารย์ประจ ากลุม่สาระฯการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)     
เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ศึกษา 

3. ผู้อ านวยการ ดร.เพ็ญพกัตร์ ภมุมาลา  
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคขูาดมหาสารคาม ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

4.  อาจารย์ ดร. พีชาณิกา เพชรสงัข์  
อาจารย์สาขาหลกัสตูรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 

5. อาจารย์ ดร.  กฤษฎา วรพิน 
อาจารย์สาขาหลกัสตูรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 
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หลักสูตรท่ีเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ค าน า 

ผู้ประกอบการถือว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคญัในโลกธุรกิจสมยัใหม่ เนื่องจากเป็นผู้ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในพลงัทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงาน การประดิษฐ์คิดค้น 
การบุกเบิกตลาดทัง้ในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้จุดชนวนความเติบโตทางเศรษฐกิจในมิติ
ต่าง ๆ  จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กล่าวถึงระดับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นระดับการศึกษาที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะเฉพาะ
ด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนดัและความสนใจของผู้ เรียนทัง้ด้านวิชาการ และวิชาชีพ มี
ทักษะในการใช้วิทยาการ และเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขัน้สูง สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ  สมรรถนะผู้ประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ควรจะส่งเสริม และเร่ิมมีการสอนตัง้แต่ระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ผู้ วิจัยจึงสนใจการพัฒนาหลักสูตรท่ีเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสงัคมส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงาน
ทางการศึกษา และครูสามารถน าไปปรับปรุงหลกัสตูรให้มีประสิทธิภาพและออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่อไป 
 

          ผู้วิจัย 
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หลักสูตรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. หลักการของหลักสูตร 

1.เป็นหลกัสตูรรายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นนกัเรียนเป็นส าคญัที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็น
ผู้ ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ใช้การเรียนรู้ตามแนวการเรียนรู้เชิงรุก Active 
learning โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based learning) และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem–based Learning) เป็นหลกั   

2.  เป็นหลักสูตรที่มุ่ งพัฒนาให้นักเรียนบูรณาการความรู้ ทักษะ และลักษณะ ที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม  

3.  เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ มุ่ งพัฒนาให้นักเรียนสามารถน า สมรรถนะ
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัได้  

 
2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

1. พฒันานกัเรียนให้เกิดสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมทัง้ 3 ด้าน
ดงันี ้

ด้านความรู้ (Knowledge aspect) คือ สิ่งที่สัง่สมมาจากการศึกษาการค้นคว้า
หรือจากประสบการณ์เฉพาะในเร่ืองที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็นสาระส าคัญในเร่ืองความรู้เบือ้งต้น
เก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 1. ความรู้เร่ืองความส าคัญของผู้ประกอบการ  2.
หน้าที่ผู้ประกอบการ 3.การวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ 

ด้านทักษะ (skill aspect) คือ สิ่งที่ต้องการให้นกัเรียนท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 1. ทักษะการคิด ได้แก่ 1.1 ทักษะการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem 
Solving & Decision Making) คือ ความสามารถในการคิดที่พยายามคลี่คลายปัญหาระหว่าง
สภาพจริงที่เกิดขึน้กับสภาพความต้องการของบุคคลโดยตัดสินใจพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่
เหมาะสมมาช่วยในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ ในสถานการณ์ที่เสี่ยง  1.2ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
(Creative thinking) คือความสามารถในการคิดริเร่ิมรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อผู้ คน สงัคม 
โลก มองเห็นโอกาสและช่องทางในการสร้างธุรกิจ สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้   2. ทักษะ
ทางการสื่อสาร คือ ความสามารถในการรับ และส่งสารทางธุรกิจ โดยการติดต่ออาจกระท าด้วย
วาจา หรือลายลกัษณ์อกัษร โดยทกัษะที่เกิดได้นัน้มาจากพืน้ฐานความรู้ และสามารถปฏิบติัอย่าง
คลอ่งแคลว่ว่องไว 
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ด้านลักษณะ (Relevant trait aspect) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็น

เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของนกัเรียน หรือสิ่งที่นกัเรียนเชื่อว่าตนเองเป็น ประกอบด้วย  
ความมัน่ใจในตนเอง คือ การแสดงออกถึงความเชื่อมัน่ในตนเองว่ามี 

ความสามารถ หรือศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วย
ทศันคติที่เชื่อมัน่ 

ความกล้าเสี่ยง คือ การแสดงออกถึงความสามารถในตดัสินใจภายใต้ 
สถานการณ์ทางธุรกิจที่ไม่แน่นอน และสามารถใช้ความพยายามควบคุมเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ตามที่
ต้องการ 

ความมีวินยั คือ การแสดงออกถึงการเคารพต่อระเบียบ รู้ถึงสิทธิของตน และ 
การเคารพผู้ อ่ืน ปฏิบติัตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่ก าหนดไว้ได้ 

ความอดทน คือ การแสดงออกถึงการยอมรับในสิ่งที่ตนไม่พอใจ หรือปัญหา 
ทางธุรกิจที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่กลัวการล้มเหลว หากครัง้แรกไม่ส าเร็จก็ไม่ละความ
พยายาม ไม่ท้อถอย 

 ความรับผิดชอบต่อสงัคม หมายถึง การแสดงออกถึงการประกอบกิจการ 
ด้วยควดแูลใส่ใจต่อลกูค้า เศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคณุธรรม จริยธรรม โดยด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใสและยติุธรรม มีความตระหนกัถึงผลกระทบ
ทางลบต่อ เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

 
      2.  นักเรียนสามารถน าสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ไปใช้

แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้  
 
3. โครงสร้างเนือ้หาและเวลาเรียนของหลักสูตร  

เพื่อให้นกัเรียนได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านลักษณะ จึงได้ก าหนดเนือ้หาแบ่ง
ออกเป็น 4  หน่วย โดย ผู้ วิจัยสังเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้าง
สมรรถนะความเป็นผู้ ประกอบการเป็น 4 ขัน้ตอน และสร้างเป็น 4 หน่วยการเรียนรู้ ดังตาราง
ต่อไปนี ้
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กระบวนการสง่เสริมสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 

แนวทางการจดัการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

ขัน้ที่ 1  ขัน้ก าหนดปัญหา  
          ครูใช้สถานการณ์ปัญหากระตุ้นให้นกัเรียนเกิด
ความคิด เป็นขัน้ที่ครูก าหนดปัญหา ซึง่เป็นปัญหาที่น่าสนใจ 
และหลากหลายทัง้ปัญหาในชีวิตจริง ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย และ
ปัญหาปลายเปิด เพื่อกระตุ้น ให้นกัเรียนต้องการที่จะคิด 

หน่วยที่ 1 ผู้ประกอบการเร่ิมต้น   
          การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–
based Learning), การสอนที่เน้นทกัษะกระบวนการ
คิด (Thinking Based Learning) และการเรียนรู้แบบ
แลกเปลี่ยนความคิด (Think – Pair – Share)  

ขัน้ที่ 2  ขัน้วางแผนแก้ปัญหา  
           นกัเรียนท าความเข้าใจปัญหาที่ก าหนด และร่วม
ด าเนินการคิดแก้ปัญหา โดยครูให้นกัเรียนร่วมกนัวางแผน
แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการกลุม่ ครูให้ นกัเรียนวิเคราะห์
ปัญหาแล้วน าความรู้เก่ียวกบัผู้ประกอบการมาใช้ในการ
แก้ปัญหา และกระตุ้นให้นกัเรียนใช้เหตผุลในการวางแผน
และคาดการณ์ค าตอบที่เป็นไปได้ โดยใช้ค าถามกระตุ้น 

หน่วยที่ 2 คณิตศาสตร์ส าหรับผู้ประกอบการเบือ้งต้น 
         การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–
based Learning) สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
และกระบวนการกลุม่ (Group Process) 

ขัน้ที่ 3  ขัน้ด าเนินการ   
นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้ในขัน้ที่ 2 โดย 
เป็นขัน้ที่นกัเรียนท าตามแผนที่วางไว้ร่วมกนั โดยเร่ิมจากการ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน แล้วลงมือ แก้ปัญหา
กระทัง่หาค าตอบของปัญหาได้ถกูต้อง นอกจากนีใ้นระหว่าง
ด าเนินการแก้ปัญหานกัเรียนต้องวิเคราะห์ด้วยว่าแนวคิด     
ที่เลือกใช้มีความเหมาะสมหรือไม่และมีวิธีอ่ืนที่จะสามารถ
น ามาใช้ในการแก้ปัญหา และประสบผลส าเร็จ 

หน่วยที่ 3 ปฏิบติัการผู้ประกอบการ 
          การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Project based 
learning), การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
(Experimental Instruction), การการสอนที่เน้นทกัษะ
กระบวนการคิด (Thinking Based Learning), และ
กระบวนการกลุม่ (Group Process) 

ขัน้ที่ 4  ขัน้สรุปและน าเสนอ            
เป็นขัน้ที่นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้และ  
แนวคิดที่ได้จากการลงมือปฏิบติั โดยนกัเรียนน าเสนอผลการ
ปฏิบติักิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 

หน่วยที่ 4 ผู้ประกอบการท่ีดี  
           การสอนที่เน้นทกัษะกระบวนการคิด 
(Thinking Based Learning) และการแลกเปลี่ยน
พดูคยุกนั (Discussion Group) 
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เนือ้หาของหลักสูตร 
เนือ้หาของหลกัสตูรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย แบ่งออกเป็น 4 หน่วยการเรียนรู้  เวลา  20 ชัว่โมง 
หน่วยท ี เนือ้หา ผลการเรียนรู้ เวลา 

(คาบ) 

หน่วยที่ 1  
ผู้ประกอบการ
เร่ิมต้น 
 

ผู้ประกอบการเบือ้งต้น 
-  ความหมายของผู้ประกอบการ 
-  ทกัษะผู้ประกอบการ 
-  ลกัษณะผู้ประกอบการที่ดี 

- นกัเรียนเข้าใจหลกัการเป็น
ผู้ประกอบการเบือ้งต้น และ
สามารถประยกุต์ความรู้เพื่อ
ส ารวจความถนดัของตนเอง  

3 

หน่วยที่ 2  
คณิตศาสตร์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ
เบือ้งต้น 
 

1. สถิติและความน่าจะเป็นส าหรับ
ผู้ประกอบการ 
- การใช้ระเบียบวิธีการทางสถิติส าหรับ
ผู้ประกอบการเบือ้งต้น 
- สถิติและความน่าจะเป็นเพื่อการ
ตดัสินใจของผู้ประกอบการ  
2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 
- ก าหนดการเชิงเส้น 
- การจ าลองสถานการณ์ (Simulation) 
- การเงินและการลงทนุ  

- นกัเรียนเข้าใจเก่ียวกบั
ความรู้เร่ืองความส าคญัของ
ผู้ประกอบการ 
 
 
- นกัเรียนน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์มาประยกุต์ใน
การเขียนแผนธุรกิจที่ตระหนกั
ถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมได้ 

10 

หน่วยที่ 3 
ปฏิบติัการ
ผู้ประกอบการ 

ถอดบทเรียนผู้ประกอบการ 
- บญัชีส าเร็จรูป 

- นกัเรียนสามารถด าเนินการ
แก้ปัญหาทางธุรกิจได้ 
- นกัเรียนสามารถปฏิบติัตาม
แผนที่วางไว้ได้ 

4 

หน่วยที่ 4 
ผู้ประกอบการที่ดี 

กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ 
การสร้างคณุค่าทางธุรกิจ (value 
Creation) 
- คณิตศาสตร์กบัการเพิ่มมลูค่า  

- นกัเรียนสามารถน าเสนอผล
การประกอบการทางธุรกิจ 
- นกัเรียนสามารถน าผลที่ได้
จากการประกอบการทางธุรกิจ
มาสร้างคณุค่าต่อสงัคมได้ 

3 
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แสดงแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ ดงันี ้

หน่วยที แผนการจดัการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา/คาบ 
หน่วยที่ 1  
ผู้ประกอบการเร่ิมต้น 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1  
ผู้ประกอบการเร่ิมต้น 

-  ความหมายของ
ผู้ประกอบการ 
-  ทกัษะผู้ประกอบการ 
-  ลกัษณะผู้ประกอบการที่ดี 

3 

หน่วยที่ 2  
คณิตศาสตร์ส าหรับ
ผู้ประกอบการเบือ้งต้น 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2  สถิติ
เบือ้งต้นกบัผู้ประกอบการ 

- การใช้ระเบียบวิธีการทาง
สถิติส าหรับผู้ประกอบการ
เบือ้งต้น 
- สถิติและความน่าจะเป็นเพื่อ
การตดัสินใจของผู้ประกอบการ  

3 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3  
เตรียมพร้อมผู้ประกอบการ 

- ก าหนดการเชิงเส้น 
- การจ าลองสถานการณ์  
(Simulation) 
- การเงินและการลงทนุ 

3 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4  แผน
ที่ผู้ประกอบการ 

- องค์ประกอบของแผนธุรกิจ 
- แบบฟอร์มการเขียนแผน
ธุรกิจ 

4 

หน่วยที่ 3 
ปฏิบติัการผู้ประกอบการ 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5 
 ถอดบทเรียนผู้ประกอบการ 

- บญัชีส าเร็จรูป 4 

หน่วยที่ 4 
ผู้ประกอบการที่ดี 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6  
เร่ืองเลา่ผู้ประกอบการ 

- คณิตศาสตร์กบัการเพิ่ม
มลูค่า 

3 

 20 
4. แนวทางการจัดการเรียนรู้  
แนวทางการจดัการเรียนรู้ยดึหลกัการจดัการเรียนรู้ดงันี ้ 

1. สง่เสริมให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้  
2. สง่เสริมให้นกัเรียนได้ตดัสินใจด้วยตนเองสง่ผลให้เกิดความรู้สกึภาคภมูิใจในตนเอง  
3. สง่เสริมการท างานร่วมกนักบัผู้ อ่ืน  
4. พฒันาทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย 
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5. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด เช่น การคิดแก้ปัญหา การคิดวิจารณญาณ การคิด
ตดัสินใจ การคิดสร้างสรรค์  

6. พฒันาทกัษะในการจดัการ เช่น เร่ืองการบริหารเวลา การใช้แหลง่ทรัพยากรให้คุ้มค่า  
7. พฒันาให้เกิดทกัษะทางสงัคม เช่นทกัษะการเป็นผู้น า ทกัษะการเจรจาต่อรอง 

โดยมีแนวทางการจดัการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยดงันี ้
 

หน่วยที แนวทางการจดัการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั สมรรถนะ 
หน่วยที่ 1  
ผู้ประกอบการ
เร่ิมต้น 
 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–
based Learning), การสอนที่เน้นทกัษะ
กระบวนการคิด (Thinking Based 
Learning) และการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
ความคิด (Think – Pair – Share) เพื่อ
สง่เสริมให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
ใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อให้คิด และแสวงหา
ค าตอบ ใช้วิธีการเสนอตวัอย่างบคุคล
ประสบความส าเร็จ ศกึษาใบความรู้ และใช้
กิจกรรมกลุม่เพื่อร่วมกนัอภิปรายสรุปผล 

- นกัเรียนเข้าใจหลกัการ
เป็นผู้ประกอบการ
เบือ้งต้น และสามารถ
ประยกุต์ความรู้เพื่อ
ส ารวจความถนดัของ
ตนเอง  

ด้านความรู้  
ความส าคญัของ
ผู้ประกอบการ 
ด้านทกัษะ 
- การแก้ปัญหา และการ
ตดัสินใจ 
- การสื่อสาร 
ด้านลกัษณะ 
- ความมัน่ใจในตนเอง 
- ความมีวินยั 
- ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

หน่วยที่ 2  
คณิตศาสตร์
ส าหรับ
ผู้ประกอบการ
เบือ้งต้น 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–
based Learning) สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation) และกระบวนการกลุม่ (Group 
Process)  เพื่อสง่เสริมทกัษะการคิด
แก้ปัญหา สง่เสริมให้นกัเรียนได้ตดัสินใจ
ด้วยตนเอง และสง่เสริมการท างานร่วมกบั
ผู้ อ่ืน โดยใช้สถานการณ์สมมติ ประกอบการ
ถามตอบ และใช้การระดมสมองในประเด็น
เก่ียวกบัปัญหา ศกึษาใบความรู้ ตลอดจน
ใช้กิจกรรมกลุม่เพื่อร่วมอภิปรายผล 

- นกัเรียนเข้าใจเก่ียวกบั
ความรู้ความส าคญัของ
ผู้ประกอบการ              
การลงทนุ และแผน
ธุรกิจ 
 
- นกัเรียนน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์มาประยกุต์
ในการเขียนแผนธุรกิจที่
ตระหนกัถึงความ
รับผิดชอบต่อสงัคมได้ 

ด้านความรู้ 
การเงิน, แผนธุรกิจ 
ด้านทกัษะ 
- การแก้ปัญหาและการ
ตดัสินใจ 
- การสื่อสาร 
- การคิดสร้างสรรค์ 
ด้านลกัษณะ 
- ความกล้าเสี่ยง 
- ความมีวินยั 
- ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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หน่วยที แนวทางการจดัการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั สมรรถนะ 
หน่วยที่ 3 
ปฏิบติัการ
ผู้ประกอบการ 
 

การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Project 
based learning), การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง (Experimental 
Instruction), การการสอนที่เน้นทกัษะ
กระบวนการคิด (Thinking Based 
Learning), และกระบวนการกลุม่ 
(Group Process) เพื่อพฒันาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต พฒันาทกัษะทางสงัคม และ
ทกัษะด้านการจดัการ โดยให้นกัเรียนลง
มือปฏิบติัจริง  ตลอดจนใช้การระดม
สมองในประเด็นเก่ียวกบัปัญหา ศึกษา
ใบความรู้ และใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อร่วม
อภิปรายผล 

- นกัเรียนสามารถ
ด าเนินการแก้ปัญหา
ทางธุรกิจได้ 
- นกัเรียนสามารถ
ปฏิบติัตามแผนที่วางไว้
ได้ 

ด้านความรู้ 
การเงิน, แผนธุรกิจ 
ด้านทกัษะ 
- การแก้ปัญหาและการ
ตดัสินใจ 
- การสื่อสาร 
- การคิดสร้างสรรค์ 
ด้านลกัษณะ 
- ความกล้าเสี่ยง 
- ความมีวินยั 
- ความอดทน 
- ความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 

หน่วยที่ 4 
ผู้ประกอบการที่ดี 

การสอนที่เน้นทกัษะกระบวนการคิด 
(Thinking Based Learning) และการ
แลกเปลี่ยนพดูคยุกนั (Discussion 
Group) เพื่อการน าเสนอผลงาน 
กิจกรรมกลุม่ร่วมอภิปรายผลเก่ียวกบั
ประเด็นปัญหา  

- นกัเรียนสามารถ
น าเสนอผลการ
ประกอบการทางธุรกิจ 
- นกัเรียนสามารถน าผล
ที่ได้จากการ
ประกอบการทางธุรกิจ
มาสร้างคณุค่าต่อสงัคม
ได้ 

ด้านความรู้  
ความส าคญัของ
ผู้ประกอบการ 
การเงิน, แผนธุรกิจ 
ด้านทกัษะ 
- การแก้ปัญหา และการ
ตดัสินใจ 
- การสื่อสาร 
ด้านลกัษณะ 
-  ความมัน่ใจในตนเอง 
-  ความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 
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5. ส่ือการจัดการเรียนรู้ 

ลักษณะของสื่อการเรียนรู้ ที่จะน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีความ
หลากหลายเหมาะสม สอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายการเรียนรู้ และเนือ้หา ยกตวัอย่างเช่น ใบกิจกรรม 
ใบความรู้ บทความสถานการณ์ เป็นต้น 
6. การวัดประเมินผล 

การวัดประเมินผล ด าเนินการไปพร้อมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อประเมิ น
สมรรถนะ  ทัง้ 3 ด้าน คือ 

1. ด้านความรู้ (Knowledge aspect) คือ สิ่งที่สัง่สมมาจากการศกึษาการค้นคว้าหรือ 
จากประสบการณ์เฉพาะในเร่ืองที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็นสาระส าคัญในเร่ืองความรู้เบือ้งต้น
เก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 1. ความรู้เร่ืองความส าคัญของผู้ประกอบการ  2.
หน้าที่ผู้ ประกอบการ 3.การวิเคราะห์การเป็นผู้ ประกอบการซึ่งวัดได้จากแบบวัดสมรรถนะด้าน
ความรู้ เร่ืองผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

2.  ด้านทักษะ (skill) คือ  การวัดการประเมินความสามารถของนักเรียนในการ
แก้ปัญหา การให้เหตผุล และการลงมือปฏิบติั ซึง่ประกอบไปด้วย 2.1. ทกัษะการคิดแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจ 2.2. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 2.3. ทักษะทางการสื่อสารซึ่งสามารถประเมินได้จาก
แบบสงัเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรม และแบบทดสอบความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ  

3. ด้านลักษณะ (Relevant trait aspect) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเก่ียวกบั
ภาพลกัษณ์ของนกัเรียน หรือสิ่งที่นกัเรียนเชื่อว่าตนเองเป็น ประกอบด้วย 3.1ความมัน่ใจในตนเอง 
3.2ความกล้าเสี่ยง 3.3 ความมีวินัย 3.4 ความอดทน 3.5 ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสามารถ
ประเมินได้จากแบบสงัเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรม และภาระงานของนกัเรียน โดยมีแนวทางการ
วดัประเมินผล เพื่อประเมินสมรรถนะ ทัง้ 3 ด้านดงันี ้
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การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ดงันี ้

 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะดงันี ้

สมรรถนะด้านทกัษะ วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
ทกัษะการคิดแก้ปัญหา
และการตดัสินใจ 

การทดสอบ แบบวดัความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาและการตดัสินใจ  

นกัเรียนท าแบบทดสอบการคิด
แก้ปัญหาและการตดัสินใจ
ผู้ประกอบการ ได้คะแนนเกิน

ร้อยละ 70 ถือว่าผ่าน 
ทกัษะการคิดสร้างสรรค์ การทดสอบ แบบสงัเกตและประเมิน

พฤติกรรมสมรรถนะความเป็น
ผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม  

นกัเรียนได้คะแนนเกินร้อยละ 
70 ถือว่าผ่าน 

ทกัษะทางการสื่อสาร การทดสอบ/
การสงัเกต 

แบบสงัเกตและประเมิน
พฤติกรรมสมรรถนะความเป็น

ผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม  

นกัเรียนได้คะแนนเกินร้อยละ 
70 ถือว่าผ่าน 

 

 

 

สมรรถนะด้านความรู้ วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความส าคญัของ
ผู้ประกอบการ   

การทดสอบ แบบวดัสมรรถนะด้านความรู้ 
เร่ืองผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม  ส าหรับ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 

นกัเรียนท าแบบทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจของการ
เป็นผู้ประกอบการ ได้

คะแนนเกินร้อยละ 70   ถือ
ว่าผ่าน 

หน้าที่ผู้ประกอบการ 
การวิเคราะห์การเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านลกัษณะดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะด้านลกัษณะ วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความมัน่ใจในตนเอง การสงัเกต/ 

การประเมิน
ชิน้งาน 

แบบสงัเกตและประเมินพฤติกรรม
สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

นกัเรียนได้คะแนนเกิน
ร้อยละ 70 ถือว่าผ่าน 

ความกล้าเสี่ยง การสงัเกต/ 
การประเมิน
ชิน้งาน 

แบบสงัเกตและประเมินพฤติกรรม
สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

นกัเรียนได้คะแนนเกิน
ร้อยละ 70 ถือว่าผ่าน 

ความมีวินยั การสงัเกต/ 
การประเมิน
ชิน้งาน 

แบบสงัเกตและประเมินพฤติกรรม
สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

นกัเรียนได้คะแนนเกิน
ร้อยละ 70 ถือว่าผ่าน 

ความอดทน การสงัเกต/ 
การประเมิน
ชิน้งาน 

แบบสงัเกตและประเมินพฤติกรรม
สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

นกัเรียนได้คะแนนเกิน
ร้อยละ 70 ถือว่าผ่าน 

ความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 

การสงัเกต/ 
การประเมิน
ชิน้งาน 

แบบสงัเกตและประเมินพฤติกรรม
สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

นกัเรียนได้คะแนนเกิน
ร้อยละ 70 ถือว่าผ่าน 



 227 
 

 

 

 

 

 

 

 
เอกสารประกอบหลกัสตูรท่ีเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ 

ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. หลกัการของหลกัสตูร 
1. เป็นหลกัสตูรรายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นนกัเรียนเป็นส าคญัที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็น

ผู้ ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ใช้การเรียนรู้ตามแนวการเรียนรู้เชิงรุก Active 
learning โดยใช้โครงงาน (Project based learning) และ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem–based Learning) เป็นหลกั   

2.  เป็นหลักสูตรที่มุ่ งพัฒนาให้นักเรียนบูรณาการความรู้ ทักษะ และลักษณะ ที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม  

3.  เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ มุ่ งพัฒนาให้นักเรียนสามารถน าสมรรถนะ
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัได้  

 
2. จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 

หลักสูตรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย มีจดุมุ่งหมายดงันี ้

1.พฒันานักเรียนให้เกิดสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมทัง้  3 ด้าน
ดงันี ้

ด้านความรู้ (Knowledge aspect) คือ สิ่งที่สัง่สมมาจากการศึกษาการค้นคว้า
หรือจากประสบการณ์เฉพาะในเร่ืองที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็นสาระส าคัญในเร่ืองความรู้เบือ้งต้น
เก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 1. ความรู้เร่ืองความส าคัญของผู้ประกอบการ  2.
หน้าที่ผู้ประกอบการ 3.การวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ 

ด้านทกัษะ (skill aspect) คือ สิ่งที่ต้องการให้นกัเรียนท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย  

1. ทกัษะการคิด ได้แก่  
1.1 ทักษะการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & 

Decision Making) คือ ความสามารถในการคิดที่พยายามคลี่คลายปัญหาระหว่างสภาพจริงที่เกิด
ขึน้กบัสภาพความต้องการของบุคคลโดยตดัสินใจพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาช่วยใน
การแก้ปัญหาทางธุรกิจ ในสถานการณ์ที่เสี่ยง  
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1.2. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) คือความสามารถใน
การคิดริเร่ิมรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อผู้คน สงัคม โลก มองเห็นโอกาสและช่องทางในการ
สร้างธุรกิจ ขึน้มา สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้    

  2. ทักษะทางการสื่อสาร คือ ความสามารถในการรับ และส่งสารทาง
ธุรกิจ โดยการติดต่ออาจกระท าด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษร โดยทกัษะที่เกิดได้นัน้มาจากพืน้
ฐานความรู้ และสามารถปฏิบติัอย่างคลอ่งแคลว่ว่องไว 

ด้านลักษณะ (Relevant trait aspect) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็น
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของนกัเรียน หรือสิ่งที่นกัเรียนเชื่อว่าตนเองเป็น ประกอบด้วย  

ความมั่นใจในตนเอง คือ การแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตนเองว่ามี
ความสามารถ หรือศักยภาพในการรับมือกับความ ท้าทายสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วย
ทศันคติที่เชื่อมัน่ 

ความกล้าเสี่ยง คือ การแสดงออกถึงความสามารถในตัดสินใจภายใต้
สถานการณ์ทางธุรกิจที่ไม่แน่นอน และสามารถใช้ความพยายามควบคุมเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ตามที่
ต้องการ 

ความมีวินยั คือ การแสดงออกถึงการเคารพต่อระเบียบ รู้ถึงสิทธิของตน และ
การเคารพผู้ อ่ืน ปฏิบติัตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่ก าหนดไว้ได้ 

ความอดทน คือ การแสดงออกถึงการยอมรับในสิ่งที่ตนไม่พอใจ หรือปัญหา
ทางธุรกิจที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่กลัวการล้มเหลว หากครัง้แรกไม่ส าเร็จก็ไม่ละความ
พยายาม ไม่ท้อถอย 

ความรับผิดชอบต่อสงัคม หมายถึง การแสดงออกถึงการประกอบกิจการด้วย
ความดแูลใส่ใจต่อลูกค้า เศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคณุธรรม จริยธรรม โดยด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใสและยติุธรรม มีความตระหนกัถึงผลกระทบ
ทางลบต่อ เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

2.  นักเรียนสามารถน าสมรรถนะผู้ ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไปใช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้  
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3. ค าแนะน าส าหรับครูผู้สอน 
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในครัง้นี ้ครูมีหน้าที ่
1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ค าถามกระตุ้นความคิด และนกัเรียนได้รับวิธีการ 
เรียนรู้ตามแนวการเรียนรู้เชิงรุก Active learning โดยใช้โครงงาน (Project based 

learning) และ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) เป็นหลกั  
2. สง่เสริมให้นกัเรียนเกิดความร่วมมือกนั โดยใช้กิจกรรมกลุม่ และสง่เสริมสร้างองค์ 
ความรู้ด้วยตนเองโดยการให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบติัจริง เกิดปฏิสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั  
3. ครูต้องมีใจในการยอมรับความสามารถของนกัเรียนที่แตกต่างกนั โดยสง่เสริมให้ 

นกัเรียนมีการน าเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึง่กนัและกนั  
4. กระตุ้นให้นกัเรียนให้ความส าคญัของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อ 

สงัคมโดยเน้นย า้ถึงความส าคญั และประโยชน์ของการมีความรับผิดชอบต่อสงัคมในทกุกิจกรรมที่
นกัเรียนท า 

4.    สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ประกอบไปด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ดงันี ้

หน่วยที่ 1 ผู้ประกอบการเร่ิมต้น  
-  นักเรียนเข้าใจหลักการเป็นผู้ ประกอบการเบือ้งต้น และสามารถประยุกต์

ความรู้เพื่อส ารวจความถนดัของตนเอง 
หน่วยที่ 2 คณิตศาสตร์ส าหรับผู้ประกอบการเบือ้งต้น  

-  นกัเรียนเข้าใจเก่ียวกบั 1. ความรู้เร่ืองความส าคญัของผู้ประกอบการ  2.หน้าที่
ผู้ประกอบการ 3.การวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ 

-  นักเรียนน าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ในการเขียนแผนธุรกิจที่
ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมได้ 

หน่วยที่ 3 ปฏิบัติการผู้ประกอบการ  
- นกัเรียนสามารถด าเนินการแก้ปัญหาทางธุรกิจได้ 
- นกัเรียนสามารถปฏิบติัตามแผนที่วางไว้ได้ 

หน่วยที่ 4 ผู้ประกอบการที่ดี   
- นกัเรียนสามารถน าเสนอผลการประกอบการทางธุรกิจ 
- นักเรียนสามารถน าผลที่ได้จากการประกอบการทางธุรกิจมาสร้างคุณค่าต่อ

สงัคมได้ 
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5. บทบาทของครู และนกัเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ บทบาทของครู บทบาทของนกัเรียน 

หน่วยที่ 1  
ผู้ ป ระกอบการ
เร่ิมต้น 
 

- สร้างบรรยากาศให้นกัเรียนมีสว่นร่วมใน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ การใช้ค าถามกระตุ้นความคิด
นกัเรียน (Problem–based Learning)  

- สง่เสริมให้นกัเรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
กนั (Think-Pair-Share) 

- สง่เสริมให้นกัเรียนได้มีการค้นคว้า และระดมความคิด  
โดยการใช้กิจกรรมกลุม่ (Thinking Based Learning) 

- กระตุ้นให้นกัเรียนเห็นความส าคญัของความ 
รับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้นย า้ถึงความส าคัญ และประโยชน์
ของความรับผิดชอบต่อสงัคมในทุกกิจกรรม  
 

     -  นั ก เ รี ย น มี ก า ร
ร่วมกันศึกษาหาความรู้
ในเร่ืองที่จะท าจากแหล่ง
ความรู้ที่หลากหลาย 

หน่วยที่ 2  
คณิตศาสตร์
ส าหรับ
ผู้ประกอบการ
เบือ้งต้น 
 

จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นกัเรียน 
- ประสบความส าเร็จในการเรียน กิจกรรมที่ ได้แก่  

การฝึกแก้ปัญหา (Problem–based Learning) 
การศึกษาด้วยตนเองและใช้กระบวนการกลุม่ (Group Process) 
เป็นต้น  

- จดัหาสื่อการสอนที่เป็นรูปธรรมสอดคล้องใน 
ชีวิตประจ าวัน และเหมาะสมกับเนื อ้หาที่สอน เช่น การใช้
สถานการณ์จ าลอง (Simulation)   
      -    กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยเน้นย า้ถึงความส าคัญ และประโยชน์ของความ
รับผิดชอบต่อสงัคมในทกุกิจกรรม 

     -     นกัเรียนมีการวาง
แผนการประกอบการ 
โดยการลงพืน้ที่ส ารวจ
และเก็บรวบรวมข้อมลูที่
จ าเป็นเพื่อใช้
ประกอบการตดัสินใจท า
ธุรกิจ 
     -     นั ก เรีย น มี ก า ร
เขียนแผนธุรกิจน าเสนอ
ครู เพื่ อเป็นแนวทางใน
การลงมือปฏิบติัจริง 

หน่วยที่ 3 
ปฏิบติัการ
ผู้ประกอบการ 

เปลี่ยนจากผู้ถ่ายทอด (Transmitting) เป็นผู้  
ชีแ้นะ (Mentoring) เป็นผู้ อ านวยความสะดวก ติดตามการ
ท างานของนกัเรียน ให้ค าแนะน า และความช่วยเหลือตามความ
จ าเป็น และให้แรงเสริมตามสมควร (Project based learning 
)  

นกัเรียนมีการ 
ด าเนินงานตามแผนธุรกิจ
ที่ได้ก าหนดไว้  
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หน่วยการเรียนรู้ บทบาทของครู บทบาทของนกัเรียน 
หน่วยที่ 3 
ปฏิบติัการ
ผู้ประกอบการ 
(ต่อ) 

เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning), และ
กระบวนการกลุม่ (Group Process) 
สง่เสริมให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบติัจริง 
และเกิดปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  การให้นักเรียนลงมือท าใน
สถานการณ์จริง (Experimental Instruction) เป็นต้น  
กระตุ้นให้นกัเรียนเห็นความส าคญัของความ 
รับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้นย า้ถึงความส าคัญ และประโยชน์
ของความรับผิดชอบต่อสงัคมในทุกกิจกรรม 

 

หน่วยที่ 4 
ผู้ ประกอบการที่
ดี 

จดักิจกรรมให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบั 
ค รูและ เพื่ อน ในชั น้  (Thinking Based Learning) และการ
แลกเปลี่ยนพดูคยุกนั (Discussion Group) 
 กระตุ้นให้นกัเรียนเห็นความส าคญัของความ 
รับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้นย า้ถึงความส าคัญ และประโยชน์
ของความรับผิดชอบต่อสงัคมในทุกกิจกรรม 

นกัเรียนมีการน า 
ผล งาน ออกแสด ง ต่ อ
สาธารณชน 
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6. แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
หน่วยที่ แผนการจดัการเรียนรู้ แนวทางการจดัการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1 
ผู้ประกอบการ
เร่ิมต้น 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 
ผู้ประกอบการเร่ิมต้น 
 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ขัน้น า 

น าเข้าสูบ่ทเรียนด้วยค าถามกระตุ้นความ 
สนใจนกัเรียนเก่ียวกบัผู้ประกอบการที่นกัเรียนรู้จกัครูใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบ (Think-Pair-Share) เพื่อให้
นกัเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกบัผู้ประกอบการที่
ตนรู้จกัซึง่กนัและกนั 
ขัน้สอน 

1.  กระตุ้นความคิดนักเรียนโดยใช้การอภิปราย
กลุม่ถึงความหมายของการเป็นผู้ประกอบการ  

2.  ครูถามกระตุ้นการคิดของนกัเรียนถึงแนวคิด
ของผู้ ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ และใช้ค าถาม
กระตุ้นเพื่อให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงทกัษะจ าเป็นที่มี
ใน ตั วขอ งผู้ ป ระกอบการ  ตลอนจนลักษณ ะของ
ผู้ประกอบการที่ดี  

3. นกัเรียนท ากิจกรรม “ส ารวจตวัตน” โดยเป็น 
กิจกรรมที่ให้นกัเรียนส ารวจว่าตนเองมีลกัษณะของ
ผู้ประกอบการที่ดีใดในตนเอง เพื่อค้นพบความถนดัของ
นกัเรียน 
ขัน้สรุป 

ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปถึงความหมาย 
ของผู้ประกอบการ  ทกัษะผู้ประกอบการ ลกัษณะ
ผู้ประกอบการที่ดีใช้ค าถามกระตุ้นให้นกัเรียนค้นหาอาชีพ
ที่ตนสนใจและอยากประกอบธุรกิจนัน้เพื่อมาน าเสนอใน
คาบถดัไป 
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หน่วยที่ แผนการจดัการเรียนรู้ แนวทางการจดัการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 2  
คณิตศาสตร์
ส าหรับ
ผู้ประกอบการ
เบือ้งต้น 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 
สถิติเบือ้งต้นกบั
ผู้ประกอบการ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ขัน้น า 

น าเข้าสู่บทเรียนด้วยการใช้การถามกระตุ้ น
ความคิดถึงอาชีพการประกอบการที่นักเรียนแต่ละคน
สนใจ ครูแจกหมวกผู้ประกอบการให้นกัเรียนแต่ละคน  
และให้เขียนอาชีพที่สนใจประกอบการลงบนหมวกของ
ตนเองและสวมหมวกไว้ 
ขัน้สอน 

1. ครูให้นกัเรียนออกเดินเพื่อตามหาเพื่อนที่สวม
หมวกที่มีอาชีพเหมือนหรือคล้ายกบัตนเองและให้จบักลุ่ม
เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดถึงสาเหตุที่แต่ละคนเลือกอาชีพ
ประกอบการนี ้และแต่ละคนมีข้อมูลใดเก่ียวกับอาชีพนี ้
บ้าง 

2. ครูให้นักเรียนที่สนใจประกอบการอาชีพ
เดียวกันจับกลุ่ม จากนัน้ให้นักเรียนให้ลงพืน้ที่ส ารวจ
ตลาดอาชีพของตนเองโดยสามารถน าความรู้ทางสถิติ
และการเก็บรวบรวมข้อมลูมาประยกุต์ใช้ 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอข้อมูลที่ได้จาก
การลงส ารวจข้อมลู 

4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงความรู้ทาง
สถิติที่นักเรียนต้องใช้ในการลงส ารวจข้อมูล เพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการวางแผนประกอบอาชีพในล าดบัถดัไป 
ขัน้สรุป 

ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัความรู้ 
ทางคณิตศาสตร์ที่น าไปประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหา
กระตุ้นให้นกัเรียนค้นหาอาชีพที่ตนสนใจและอยาก
ประกอบธุรกิจนัน้และหาข้อมลูของอาชีพที่ตนสนใจ
เพิ่มเติมเพื่อน ามาเสนอในคาบถดัไป 
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หน่วยที่ แผนการจดัการเรียนรู้ แนวทางการจดัการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 2  
คณิตศาสตร์
ส าหรับ
ผู้ประกอบการ
เบือ้งต้น 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 
เตรียมพร้อมผู้ประกอบการ 
 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ขัน้น า 

น าเข้าสู่บทเรียนด้วยการใช้การถามกระตุ้ น
ความคิดถึงการประกอบการที่นกัเรียนสนใจว่าหลงัจากลง
ส ารวจแนวโน้ม ความต้องการ หรือได้ข้อมลูเก่ียวกบัธุรกิจ
ที่ตนสนใจมาแล้วนัน้ พบจุดอ่อน และจุดแข็งอะไรใน
อาชีพประกอบการของตน ที่จะน าออกไปแข่งขนักบัตลาด
ภายนอก 
ขัน้สอน 

1.  ครูใช้การยกตัวอย่างสถานการณ์จ าลองที่
เก่ียวข้องกับเร่ืองธุรกิจและการประกอบการ และใช้
ค าถามกระตุ้ นความคิดนักเรียนเพื่อให้นักเรียนลงมือ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์ จ าลอง 
(Simulation) ที่ครูก าหนดมาให้  

2. ครูใช้ค าถามกระตุ้นถึงแนวทางการใช้ความรู้
ทางคณิตศาสตร์เพื่ อเข้าไปช่วยในการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ปัญหาจ าลองที่ครูก าหนดมาให้ 
ขัน้สรุป 

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเก่ียวกับความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เก่ียวกบัก าหนดการเชิงเส้น ตลอดจนการเงิน
การลงทนุที่น าไปประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหา 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4 
แผนที่ผู้ประกอบการ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ขัน้น า 

ครูส ารวจความพร้อม และความเชื่อมัน่ใน 
ตนเองของนกัเรียนเก่ียวกบัอาชีพประกอบการที่ตนสนใจ 
ว่าหลงัจากมีพืน้ฐานความรู้ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของ
อาชีพประกอบการของตน นกัเรียนให้ความมัน่ใจว่าจะ
ประสบความส าเร็จมือลงมือท ามากน้อยเพียงใด 
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หน่วยที่ แผนการจดัการเรียนรู้ แนวทางการจดัการเรียนรู้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4 

แผนที่ผู้ประกอบการ (ต่อ) 
การวางแผนที่ดีจะช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจและ 
น าทางให้อาชีพประกอบการประสบผลส าเร็จ ซึง่คาบนีจ้ะ
มาเรียนเก่ียวกบัการเขียนแผนธุรกิจ 
ขัน้สอน 

ครูใช้ค าถามกระตุ้ นถึงแนวทางการวางแผน
ธุรกิจว่าต้องประกอบด้วยอะไรบ้างครูให้นักเรียนศึกษา
และลองเขียนแผนธุรกิจของตนเอง โดยครูท าหน้าที่ป้อน
ค าถามที่ให้นักเรียนเห็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน เพื่อหา
แนวทางการแก้ไข 
ขัน้สรุป 

ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัการเขียน 
แผนธุรกิจของแต่กลุม่อาชีพประกอบการครูให้นกัเรียนลง
มือท าตามแผนที่ตนวางไว้ 

หน่วยที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5 
ถอดบทเรียนผู้ประกอบการ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ขัน้น า 

น า เข้ าสู่ บ ท เรียน ด้ วยกิ จ ก รรม  “คิ ด แบบ
ผู้ ป ระกอบการ ” ซึ่ ง เป็ น การกล่ าวถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จประสบพบเจอก่อนที่
จะมาเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
ขัน้สอน 

1.นัก เรียนแ ต่ละกลุ่ ม ออกมาอภิ ป รายถึ ง
เหตกุารณ์และปัญหาที่นกัเรียนได้ประสบพบเจอเมื่อได้ลง
มือปฏิบติัตามแผนที่วางไว้แต่ละสปัดาห์  

2. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและแลกเปลี่ยนถึง 
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่นกัเรียนได้ใช้เมื่อพบ
เจอปัญหาในแต่ละสปัดาห์ (จ านวน 4 สปัดาห์) 
ขัน้สรุป 
     ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข 
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หน่วยที่ แผนการจดัการเรียนรู้ แนวทางการจดัการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 4  
ผู้ ประกอบการ
ที่ดี 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6 
ผู้ประกอบการที่ดี 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ขัน้น า 

น าเข้าสูบ่ทเรียนด้วยกิจกรรม “ปฏิบติัการ 
ผู้ประกอบการ” ซึ่งเป็นการกล่าวถึงสรุปภาพเหตุการณ์ที่
นกัเรียนที่ประสบพบเจอตลอดระยะเวลาการลงมือปฏิบติั
กิจกรรม 
ขัน้สอน 

ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปถึงผลลพัธ์จาก 
การไปปฏิบติัการเป็นผู้ประกอบการ  

ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงแนวทางต่อยอด 
โดยการสร้างคณุค่าทางธุรกิจต่อได้ 
ขัน้สรุป 

ครูและนัก เรียน ร่วมกันสรุปถึ งคุณ ค่าและ
ความส าคัญ ของการเป็นผู้ ป ระกอบการที่ มี ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และแนวทางการพัฒนาตนเองให้มี
สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคมเพิ่มขึน้ 

 
7. สื่อการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ที่น ามาใช้ในการจดักิจกรรมควรมีความหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร ประกอบไปด้วย ใบงาน ใบความรู้ สถานการณ์สมมติ  เป็นต้น 
 
8.การวดัประเมินผลการเรียนรู้ 

การวดัประเมินผลการเรียนรู้ใช้วิธีการวดัที่หลากหลาย ได้แก่ การสงัเกตพฤติกรรมขณะ
ปฏิบัติกิจกรรม การวัดประเมินผลจากใบงาน ใบความรู้  การแก้ปัญหาจากสถานการณ์สมมติ 
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัผู้ประกอบการ เป็นต้น 
 
 



 238 
 
 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ดงันี ้
สมรรถนะด้านความรู้ วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
ผู้ประกอบการ   

การทดสอบ แบบวัดสมรรถนะด้านความ รู้ 
เร่ือ งผู้ ป ระกอบการที่ มี ความ
รับผิ ดชอบ ต่อสังคม   ส าห รับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 

นักเรียนท าแบบทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจของการ
เป็ น ผู้ ป ระก อบ กา ร  ไ ด้
คะแนนเกินร้อยละ 70   ถือ
ว่าผ่าน 

หน้าที่ผู้ประกอบการ 
การวิ เคราะห์การเป็น
ผู้ประกอบการ 
 
 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะดงันี ้
สมรรถนะด้านทกัษะ วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

ทักษะการคิดแก้ปัญหา
และการตดัสินใจ 

การทดสอบ แบบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและการตดัสินใจ  

นักเรียนท าแบบทดสอบ
การคิดแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจผู้ ประกอบการ 
ได้คะแนนเกินร้อยละ 70 
ถือว่าผ่าน 

ทกัษะการคิดสร้างสรรค์ การทดสอบ แบบสงัเกตและประเมินพฤติกรรม
สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม  

นักเรียนได้คะแนนเกิน
ร้อยละ 70 ถือว่าผ่าน 

ทกัษะทางการสื่อสาร การทดสอบ /
การสงัเกต 

แบบสงัเกตและประเมินพฤติกรรม
สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม  

นักเรียนได้คะแนนเกิน
ร้อยละ 70 ถือว่าผ่าน 
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การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านลกัษณะดงันี ้
สมรรถนะด้านลกัษณะ วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความมัน่ใจในตนเอง การสั ง เก ต / 

การประเมิน
ชิน้งาน 

แบบสงัเกตและประเมินพฤติกรรม
สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

นักเรียนได้คะแนนเกิน
ร้อยละ 70 ถือว่าผ่าน 

ความกล้าเสี่ยง การสั ง เก ต / 
การประเมิน
ชิน้งาน 

แบบสงัเกตและประเมินพฤติกรรม
สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

นักเรียนได้คะแนนเกิน
ร้อยละ 70 ถือว่าผ่าน 

ความมีวินยั การสั ง เก ต / 
การประเมิน
ชิน้งาน 

แบบสงัเกตและประเมินพฤติกรรม
สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

นักเรียนได้คะแนนเกิน
ร้อยละ 70 ถือว่าผ่าน 

ความอดทน การสั ง เก ต / 
การประเมิน
ชิน้งาน 

แบบสงัเกตและประเมินพฤติกรรม
สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

นักเรียนได้คะแนนเกิน
ร้อยละ 70 ถือว่าผ่าน 

ค วาม รับ ผิ ด ช อบ ต่ อ
สงัคม 

การสั ง เก ต / 
การประเมิน
ชิน้งาน 

แบบสงัเกตและประเมินพฤติกรรม
สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

นักเรียนได้คะแนนเกิน
ร้อยละ 70 ถือว่าผ่าน 
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แบบวัดสมรรถนะด้านความรู้ เร่ืองผู้ประกอบการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชื่อ.............................นามสกลุ....................................... เลขที่....................... ชัน้.......... 
 
ค าชีแ้จง    ให้นกัเรียนเลือกค าตอบที่ถกูต้องที่สดุเพียงข้อเดียว 
1. ความหมายของการประกอบการข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. บุคคลที่จดัองค์กรธุรกิจโดยยอมรับความเสี่ยงภัย ผู้ที่มีความคิดที่จะด าเนินธุรกิจโดย
การก่อตัง้ธุรกิจขึน้มาเพื่อหวงัผลไร  

ข. การจดัตัง้องค์กรหรือกิจการเพื่อด าเนินการผลิต การจ าหน่ายและการให้บริการโดยน า
ปัจจยัต่างๆมาลงทนุ 

ค. บคุคลที่มีความอดทน มุ่งมัน่ กล้าตดัสินใจ บคุคลที่มีโอกาส และผลประโยชน์ในธุรกิจ
เป็นผู้  มีความรู้ และความเข้าใจในเร่ืองการเงิน การจดัการวตัถุดิบ และการเผชิญกบัความเสี่ยงใน
การริเร่ิม และกล้าเสี่ยงในการที่จะน าความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่จะน าไปสูค่วามส าเร็จ 

ง. กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลร่วมมือกันท างานในการผลิต เป็นผู้ มุ่ งมั่นกล้าตัดสินใจ 
บคุคลที่มีโอกาสประสบความส าเร็จในการท ากิจการใด ๆ 
2. คณุสมบติัของผู้ประกอบการท่ีส าคญัที่สดุคือข้อใด 

ก. ความชอบธุรกิจ 
ข. ความรู้ในธุรกิจ 
ค. ความมุ่งมัน่ตัง้ใจที่จะท า 
ง. มีการพฒันาตนเอง 

3. ความหมายของความรับผิดชอบต่อสงัคมข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก.  ความสามารถด้านการสื่อสาร มีความสามารถเผชิญกับความเสี่ยงในการริเร่ิมที่จะ

น าความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ไปสูค่วามส าเร็จ ประกอบกิจการด้วยความซื่อสตัย์ 
ข. ประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความ

ตระหนกัถึงผลกระทบทางลบต่อ เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
ค. คุณลักษณะที่พึ งประสงค์ที่ อยู่ภายในตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นความ รู้ ทักษะ 

ความสามารถ และทศันคติที่ดีในการปฏิบติังานเพื่อสงัคม 
ง. การประกอบกิจการด้วยอย่าง มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความตระหนักถึง

ผลกระทบต่อสงัคม 
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4.  ข้อใดไม่ถกูต้อง 

ก. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาการ
ค้นคว้าหรือจากประสบการณ์เฉพาะในเร่ืองที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็นสาระส าคญัในเร่ืองหน้าที่ของ
ผู้ประกอบการ 

ข.  สมรรถนะผู้ประกอบการ หมายถึง คณุลกัษณะที่พึงประสงค์ที่อยู่ภายในตวับุคคลไม่
ว่าจะเป็นความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และทศันคติที่ดีในการปฏิบติังานตามต าแหน่งงาน นัน้ ๆ  

ค. สมรรถนะของการเป็นผู้ ประกอบการแยกได้เป็น  3 ด้านได้แก่  ด้านความ รู้ 
(Knowledge aspect) ด้านทกัษะ (Skill aspect) ด้านคณุลกัษณะ (Relevant trait aspect) 

ง. ความรับผิดชอบต่อสงัคม หมายถึง การแสดงออกถึงการประกอบกิจการด้วยความ
ดูแลใส่ใจต่อลูกค้า เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใสและยติุธรรม มีความตระหนกัถึงผลกระทบ
ทางลบต่อ เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
5. การแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตนเองว่ามีความสามารถหรือศักยภาพในการรับมือกับความ 
ท้าทายสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยทศันคติที่เชื่อมัน่ ตรงกบัคณุลกัษณะใด 

ก. ความมัน่ใจในตนเอง     
ข. ความกล้าเสี่ยง 
ค. ความมีวินยั      
ง. ความอดทน  

6.  การแสดงออกถึงการเคารพต่อระเบียบ รู้ถึงสิทธิของตน และการเคารพผู้ อ่ืน ปฏิบติัตามเงื่อนไข
ทางธุรกิจที่ก าหนดไว้ได้ 

ก. ความมัน่ใจในตนเอง     
ข. ความกล้าเสี่ยง 
ค. ความมีวินยั      
ง. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

7. ร้านอทุยัพาณิชย์ มียอดซือ้สินค้าประจ าเดือนมิถนุายน 2548 จ านวน 50,000 บาท ยอดขาย
สินค้า 70,000 บาท อตัราภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % ดงันัน้ร้านรามค้าปลีกจะต้องช าระเงิน
ภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือได้รับคืนเงินภาษีจ านวนเท่าใด 

ก. ช าระเพิ่ม 1,350 บาท     
ข. ช าระเพิ่ม 1,400 บาท 
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 ค. ช าระเพิ่ม 1,450 บาท     
 ง. ได้รับคืน 1,400 บาท 

8. ร้านเสริมสวยชลดาจ่ายค่าวสัดสุิน้เปลืองและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เสียภาษีมลูค่าเพิ่มเป็นเงิน 
65,000 บาท รายได้ค่าบริการมีจ านวน 45,000 บาท อตัราภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ดงันัน้ร้านเสริมสวย
ชลดาจะต้องช าระเงินภาษีมลูค่าเพิ่มหรือได้รับคืนเงินภาษีจ านวนเท่าใด 

 ก. ช าระเพิ่ม 1.410 บาท 
 ข. ช าระเพิ่ม 1,420 บาท 
 ค. ได้รับคืน 1,400 บาท 
 ง. ได้รับคืน 1,410 บาท 

9. บริษัทแห่งหนึ่งผลิตเก้าอีโ้ยกมีก าไรตวัละ 50 บาท และผลิตเก้าอีน้ัง่ธรรมดามีก าไรตวัละ 30 
บาท ถ้าบริษัทนีผ้ลิตเก้าอีโ้ยก x ตวัต่อวนั และเก้าอีน้ัง่ธรรมดา y ตวัต่อวนั และมีเงื่อนไขการผลิต

ดงันี ้ 6x + 3y  900, 3x + 4y  600 จงหาว่าบริษัทนีม้ีก าไรต่อวนัมากที่สดุเท่าไร 
 ก. บริษัทนีไ้ด้ก าไรต่อวนัมากที่สดุเท่ากบั 6,800 บาท 
 ข. บริษัทนีไ้ด้ก าไรต่อวนัมากที่สดุเท่ากบั 7,800 บาท 
 ค. บริษัทนีไ้ด้ก าไรต่อวนัมากที่สดุเท่ากบั 8,800 บาท 
 ง. บริษัทนีไ้ด้ก าไรต่อวนัมากที่สดุเท่ากบั 9,800 บาท 

10. ในการตดักางเกงและกระโปรงขายสง่ร้านจ าหน่ายเสือ้ผ้าจากผ้าที่มีอยู่ 60 เมตร ถ้ากางเกงแต่
ละตวัใช้ผ้า 1.2 เมตร และกระโปรงแต่ละตวัใช้ผ้า 1.5 เมตร ผู้ตดัควรตดักางเกงและกระโปรงอย่าง
ละเท่าไร จึงจะได้เงินจากการขายมากที่สดุ ถ้าผู้ตดัขายกางเกงตวัละ 150 บาท และกระโปรงตัว
ละ 180 บาท จะได้เงินจากการขายมากที่สดุเท่าไร 

 ก. ควรตดัเฉพาะกางเกง 50 ตวั ท าให้ได้เงินจากการขายสงูสดุเป็น 7,500 บาท 
 ข. ควรตดัเฉพาะกระโปรง 50 ตวั ท าให้ได้เงินจากการขายสงูสดุเป็น 7,500 บาท 
 ค. ควรตดัเฉพาะกางเกง 50 ตวั ท าให้ได้เงินจากการขายสงูสดุเป็น 8,500 บาท 
     ง. ควรตดัเฉพาะกระโปรง 50 ตวั ท าให้ได้เงินจากการขายสงูสดุเป็น 8,500 บาท 
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แบบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและการตดัสินใจ 
 (Problem Solving & Decision Making) 

ชื่อ.......................................นามสกลุ.................................... เลขที่....................... ชัน้........ 
 

ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนอ่านกรณีตวัอย่าง จากนัน้ตอบค าถามต่อไปนี  ้
 

ข้อที่ 1 สถานการณ์ : คณุโจ้ประกอบธุรกิจขายไอศกรีมมะพร้าวจากสวน
บ้านแพ้วโดยเลือกท าเลที่ตัง้เป็นตลาดนดัสวนรถไฟ เพื่อขายนกัท่องเที่ยว
ต่างชาติและชาวไทยในกรุงเทพโดยมีสโลแกนให้คนได้ทานไอศกรีม
เหมือนทานจากสวนบ้านแพ้วเพราะด้วยความสด สะอาดของมะพร้าว 
และกะทิที่มาจากสวน โดยคณุโจ้สามารถผลิต ไอศกรีมขายได้มากสดุ 
1,000 ถ้วยต่อวนั ราคาขายถ้วยละ 49 บาท    เมื่อเข้าส ารวจสถานที่
พบว่ามีท าเลเหลือให้เลือกตัง้ร้าน 2 ที่คือ ในห้องสดุในซอยโซน C ลกูค้าเดินผ่านไปมาไม่เห็น ค่า
เช่า  วนัละ 5,000 บาท และร้านข้างหน้าโซน A ลกูค้าผ่านและเห็นชดัเจน ราคาค่าเช่าที่วนัละ 
15,000 บาท หากนกัเรียนเป็น คณุโจ้นกัเรียนจะเลือกตัง้ร้านในโซนใดเพราะเหตใุด และมีวิธีการ
ใดในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มยอดขายได้ 
 
 สิ่งที่โจทย์ก าหนดคืออะไร และสิ่งที่ต้องการทราบคืออะไร (ท่านสามารถวาดภาพฃ 
หรือใช้สญัลกัษณ์ประกอบได้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากสถานการณ์ข้างต้นโจทย์กำหนด ..................................................................................................  
สิ่งที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม  .......................................................................................... ............. 
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จงวิเคราะห์ปัญหาข้างต้น  (ท่านสามารถวาดภาพหรือใช้สญัลกัษณ์ประกอบได้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่านจะใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหา จงเสนอแนวทาง 
แนวทาง แนวทางการแก้ไข 

1  
2  
3  
4  

 
จากการวิเคราะห์ปัญแนวทางการแก้ปัญหาท่านเลือกใช้วิธีใด เพราะเหตใุด 
ตดัสินใจเลือกวิธี 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
เพราะ
......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

 
 
 
 

จากสถานการณ์ข้างต้น ปัญหาคือ................................................................................................. .....

ข้อจำกัดคือ .......................................................................................................................................  
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ข้อที่ 2  สถานการณ์  "เสือ้คอกลมหรือเสือ้คอวี" 

บริษัทขายเสือ้ผ้ายี่ห้อหนึ่งท าการส ารวจความนิยมของลูกค้าเพื่อที่จะผลิตสินค้าให้ตรง
กับความต้องการของผู้บริโภค โดยการส ารวจครัง้นี ้บริษัทต้องการทราบว่าผู้หญิงชอบใสเสือ้คอ
กลมหรือเสือ้คอวีมากกว่ากนัจึงสง่แบบสอบถามและสมัภาษณ์ผู้หญิงหลากหลายกลุ่ม แล้วท าการ
วิเคราะห์ข้อมลูในมิติ ซึง่ได้ผลการวิเคราะห์ดงันี ้

1. 60% ของผู้หญิงชอบใสเ่สือ้คอวีมากกว่าเสือ้คอกลม 
2. อตัราสว่นของจ านวนคนที่ชอบใสเ่สือ้คอวีต่อจ านวนคนที่ชอบใสเ่สือ้คอกลมคือ3ต่อ 2 
3. ในการส ารวจครัง้นีม้ีคนชอบใสเ่สือ้คอวีมากกว่าคนที่ชอบใสเ่สือ้คอกลมอยู่ 4,000 คน 

4.  
2

3
 ของผู้หญิงชอบใสเ่สือ้คอวีมากกว่าเสือ้คอกลม 

5. อัตราส่วนของจ านวนคนที่ชอบใส่เสือ้คอวีต่อจ านวนคนที่ชอบใส่เสือ้คอกลม เป็น 
12,000 ต่อ 8,000 

6. 0.4 ของผู้หญิงชอบใสเ่สือ้คอกลม 
จากข้อมลูข้างต้น จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1. ผลการวิเคราะห์ทัง้หกข้อสอดคล้องกนัหรือไม่ เพราะเหตใุด 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

2. หากเจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยต้องการน าเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารบริษัท เขาควรเลือกใช้ผล
การวิเคราะห์ในข้อใดจึงจะสื่อความหมายชดัเจนที่สดุ จงอธิบายเหตผลประกอบ  
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

3. ผลการวิเคราะห์ในข้อใดที่จะท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนเก่ียวกับการส ารวจครัง้นี ้
เพราะเหตใุด 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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แบบสงัเกตและประเมินพฤติกรรมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ด้านทกัษะ 

 
ระดบัชัน้........................... ภาคเรียนที่ .............................. ปีการศกึษา...................... ครัง้ที่…. 
ผู้ประเมินและสงัเกตพฤติกรรม  …………………………………………………………………… 
วนัที่สงัเกตพฤติกรรม  ……………………………………………………………………………… 

รายชื่อสมาชิก 1………………… 2…………………… 3……………………… 

หวัข้อการสงัเกตพฤติกรรม 
เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

การคิดแก้ปัญหาและการตดัสินใจ 
(Problem Solving & Decision 
Making) ความสามารถในการคิดที่
พยายามคลี่คลายปัญหาระหว่าง
สภาพจริงที่เกิดขึน้กบัสภาพความ
ต้องการของบุคคล 
………………………. 

            

การคิดสร้างสรรค์ (Creative 
thinking) ความสามารถในการคิด
ริเร่ิมรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์
ต่อผู้คน สงัคม โลก มองเห็นโอกาส
และช่องทางในการสร้างธุรกิจ .....  

            

ทกัษะทางการสื่อสาร  
(communication)ความสามารถใน
การรับ และสง่สารทางธุรกิจ โดย
การติดต่ออาจกระท าด้วยวาจา 
หรือลายลกัษณ์อกัษร ................ 

            

ข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่ควรแก้ไข 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบสงัเกตและประเมินพฤติกรรมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการท่ีมี

ความรับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
รายการที่ท าการประเมิน ระดบั

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ด้านทกัษะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

1. การคิดแก้ปัญหาและการตดัสินใจ 
(Problem Solving & Decision Making) 
คือ ความสามารถในการคิดที่พยายาม
คลี่คลายปัญหาระหว่างสภาพจริงที่เกิด
ขึน้กบัสภาพความต้องการของบคุคลโดย
ตดัสินใจพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่
เหมาะสมมาช่วยในการแก้ปัญหาทาง
ธุรกิจ ในสถานการณ์ที่เสี่ยง   

4 สามารถตดัสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในการปฏิบติังาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและชดัเจน 

3 สามารถตดัสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในการปฏิบติังาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ไม่ชดัเจน 

2 สามารถตดัสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในการปฏิบติังาน
ได้แต่ยงัไม่มีประสิทธิภาพและไม่ชดัเจน 

1 สามารถตดัสินใจได้ แต่แก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในการ
ปฏิบติังานยงัไม่มีประสิทธิภาพ 

2. การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) 
คือความสามารถในการคิดริเร่ิมรูปแบบ
ใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อผู้คน สงัคม โลก 
มองเห็นโอกาสและช่องทางในการสร้าง
ธุรกิจ ขึน้มา สามารถต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ได้    

4 ความสามารถในการคิดริเร่ิมรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์
ต่อธุรกิจ และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 

3 ความสามารถในการคิดริเร่ิมรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์
ต่อธุรกิจ แต่ไม่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 

2 ความสามารถในการคิดริเร่ิมรูปแบบใหม่ๆ แต่ไม่เกิด
ประโยชน์ต่อธุรกิจและไม่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 

1 สามารถคิดคิดริเร่ิมรูปแบบใหม่ๆ แต่ไม่เกิดประโยชน์ต่อ
ธุรกิจและไม่ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 

3. ทกัษะทางการสื่อสาร คือ 
ความสามารถในการรับ และสง่สารทาง
ธุรกิจ โดยการติดต่ออาจกระท าด้วยวาจา 
หรือลายลกัษณ์อกัษร โดยทกัษะที่เกิดได้
นัน้มาจากพืน้ฐานความรู้ และสามารถ
ปฏิบติัอย่างคลอ่งแคลว่ว่องไว 

4 การติดต่อด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษรในการรับ และ
สง่สารทางธุรกิจอย่างคล่องแคลว่และมีประสิทธิภาพ 

3 การติดต่อด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษรในการรับ และ
สง่สารทางธุรกิจอย่างไม่คลอ่งแคลว่แต่มีประสิทธิภาพ 

2 การติดต่อด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษรในการรับ และ
สง่สารทางธุรกิจได้คล่องแคลว่แต่ไม่มีประสิทธิภาพ 

1 การติดต่อด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษรในการรับ และ
สง่สารทางธุรกิจไม่คลอ่งแคลว่และไม่มีประสิทธิภาพ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ 

ที่มีความรับผิดชอบ ต่อสังคมส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 
หน่วยที่ 1 ผู้ประกอบการเร่ิมต้น       เวลาที่ใช้ จ านวน 3 ชัว่โมง 
ชัน้ มธัยมศกึษาปีที่ 5            ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
ครูผู้สอน นางสาวเพ็ญลดา ทู้ไพเราะ             โรงเรียน สงวนหญิง 
 
สาระส าคัญ 

 ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม หมายถึง บุคคลที่มีความอดทน มุ่งมั่น 
กล้าตดัสินใจ บุคคลที่มีโอกาสประสบความส าเร็จในการท ากิจการใด ๆ เป็นผู้มีความรู้ และความ
เข้าใจในเร่ืองการเงิน         มีความสามารถด้านการสื่อสาร การจัดการทัง้ด้านเทคนิค การเผชิญ
กบัความเสี่ยงในการริเร่ิม ซื่อสตัย์ประกอบกิจการด้วยความดแูลใสใ่จ สงัคมและสิ่งแวดล้อม อย่าง
มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้าเสี่ยงในการที่จะน าความคิดสร้างสรรค์ใหม่  ๆ ที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จ 

 สมรรถนะของผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดงันี ้
ด้านความรู้ (Knowledge aspect) คือ สิ่งที่สัง่สมมาจากการศึกษาการค้นคว้า

หรือจากประสบการณ์เฉพาะในเร่ืองที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็นสาระส าคัญในเร่ืองความรู้เบือ้งต้น
เก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 1. ความรู้เร่ืองความส าคัญของผู้ประกอบการ  2.
หน้าที่ผู้ประกอบการ 3.การวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ 

ด้านทักษะ (skill aspect) คือ สิ่งที่ต้องการให้นกัเรียนท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 

1.ทักษะการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision 
Making) คือ ความสามารถในการคิดที่พยายามคลี่คลายปัญหาระหว่างสภาพจริงที่เกิดขึน้กับ
สภาพความต้องการของบุคคลโดยตัดสินใจพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาช่วยในการ
แก้ปัญหาทางธุรกิจ ในสถานการณ์ที่เสี่ยง  

2. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) คือความสามารถในการคิด
ริเร่ิมรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อผู้คน สังคม โลก มองเห็นโอกาสและช่องทางในการสร้าง
ธุรกิจ ขึน้มา สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้    

 3. ทักษะทางการสื่อสาร คือ ความสามารถในการรับ และส่งสารทางธุรกิจ 
โดยการติดต่ออาจกระท าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร โดยทักษะที่เกิดได้นัน้มาจากพืน้
ฐานความรู้ และสามารถปฏิบติัอย่างคลอ่งแคลว่ว่องไว 
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ด้านลักษณะ (Relevant trait aspect) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็น
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของนกัเรียน หรือสิ่งที่นกัเรียนเชื่อว่าตนเองเป็น ประกอบด้วย  

ความมั่นใจในตนเอง คือ การแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตนเองว่ามี
ความสามารถ หรือศักยภาพในการรับมือกับความ ท้าทายสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วย
ทศันคติที่เชื่อมัน่ 

ความกล้าเสี่ยง คือ การแสดงออกถึงความสามารถในตัดสินใจภายใต้
สถานการณ์ทางธุรกิจที่ไม่แน่นอน และสามารถใช้ความพยายามควบคุมเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ตามที่
ต้องการ 

ความมีวินยั คือ การแสดงออกถึงการเคารพต่อระเบียบ รู้ถึงสิทธิของตน และ
การเคารพผู้ อ่ืน ปฏิบติัตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่ก าหนดไว้ได้ 

ความอดทน คือ การแสดงออกถึงการยอมรับในสิ่งที่ตนไม่พอใจ หรือปัญหา
ทางธุรกิจที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่กลัวการล้มเหลว หากครัง้แรกไม่ส าเร็จก็ไม่ละความ
พยายาม ไม่ท้อถอย 

 ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การแสดงออกถึงการประกอบกิจการ
ด้วยความดูแลใส่ใจต่อลูกค้า เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดย
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม มีความตระหนักถึง
ผลกระทบทางลบต่อ เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั  

1. นกัเรียนเข้าใจหลกัการเป็นผู้ประกอบการเบือ้งต้น  
2. นกัเรียนสามารถประยกุต์ความรู้เพื่อส ารวจความถนดัของตนเอง 

จดุประสงค์การเรียนรู้ 
    1. ด้านความรู้ นกัเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของผู้ประกอบการ 
2. อธิบายทกัษะผู้ประกอบการ 
3. อธิบายลกัษณะผู้ประกอบการที่ดี 

  2. ด้านทกัษะ 
นกัเรียนสามารถน าความรู้มาใช้ในการส ารวจความถนดัของตนเอง  

   3. ด้านคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  นกัเรียนมี 
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1. ความมัน่ใจในตนเอง 
2. ความมีวินยัในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 

3. ความตระหนกัถึงการเป็นผู้ประกอบการที่รับผิดชอบต่อสงัคม 

 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ขัน้น า   

1. น าเข้าสูบ่ทเรียนด้วยการกระตุ้นความสนใจนกัเรียน โดยครูใช้ค าถามกระตุ้นต่อไปนี ้
 1.1 นกัเรียนคิดว่าผู้ประกอบการคนใดในประเทศไทยที่ประสบความส าเร็จที่นกัเรียน

รู้จกับ้าง  
 1.2 แล้วนักเรียนเคยศึกษาแนวทางความส าเร็จของผู้ประกอบการแต่ละท่านไหมว่า

ท่านมีหลกัการคิดอย่างไร หรือมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร  
2.   ครูให้นักเรียนเขียนชื่อผู้ประกอบการที่ตนรู้จัก และแนวทางความส าเร็จของแต่ละ

ท่านที่นกัเรียนค้นหามาได้ ในหวัข้อผู้ประกอบการในดวงใจ ลงในกระดาษที่ครูแจกให้  
3.    ครูให้นักเรียนจบัคู่กับเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับผู้ประกอบการใน

ดวงใจที่ตนเองเลือก โดยสลบักนับอกถึงชื่อของผู้ประกอบการในดวงใจและอธิบายถึงแนวคิดของ
ผู้ประกอบการท่านนัน้ให้เพื่อนฟัง โดยจบัคู่หมนุเวียนให้ครบ 3 คน (Think-Pair-Share) 
 
ขัน้สอน 
ขัน้ที่ 1 ขัน้ก าหนดปัญหา 

ครูกระตุ้นความคิดนกัเรียนโดยใช้การถามตอบประกอบการอธิบายถึงความหมาย 
ของการเป็นผู้ประกอบการว่าหลงัจากนัน้เรียนได้ฟังบุคคลตวัอย่างที่เป็นผู้ประกอบการจากเพื่อน
ไปนัน้ให้นกัเรียนช่วยกนับรรยายถึงค าว่าผู้ประกอบการตามที่ตนเองเข้าใจ  
ขัน้ที่ 2 ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 

1.ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความหมายของผู้ประกอบการว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง  
บุคคลที่มีความอดทน มุ่งมัน่ กล้าตัดสินใจ มีความรู้ และความเข้าใจในเร่ืองการเงิน   มี

ความสามารถด้านการสื่อสาร การจัดการทัง้ด้านเทคนิค การเผชิญกับความเสี่ยงในการริเร่ิม 
ซื่อสตัย์ และกล้าเสี่ยงในการที่จะน าความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่จะน าไปสูค่วามส าเร็จ 
ขัน้ท่ี 3 ขัน้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
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1.ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยแบ่งตามแนวคิดทางธุรกิจของผู้ ประกอบการในดวงใจที่
นักเรียนแต่ละคนเลือก ออกเป็น 5 กลุ่ม จากนัน้ให้นักเรียนศึกษา และแลกเปลี่ยนแนวคิดของ
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จภายในกลุม่  

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาแนวคิดของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ  โดยครูใช้
ค าถามกระตุ้ นความคิดนักเรียนว่าทักษะ และคุณลักษณะใด บ้างที่ผู้ ประกอบการที่ประสบ
ความส าเร็จมีคล้ายๆ กนั 

3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอถึงแนวคิดว่าผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จมี
ทกัษะ และคณุลกัษณะใดบ้าง  

4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความรู้ ทักษะจ าเป็นที่มีในตัวของผู้ประกอบการ 
ตลอนจนลักษณะของผู้ประกอบการที่ดี โดยเรียนรวมกันทัง้ 3 ด้านนีว้่าสมรรถนะของการเป็น
ผู้ประกอบการ ได้แก่ 

ด้านความรู้ (Knowledge aspect) คือ สิ่งที่สัง่สมมาจากการศึกษาการค้นคว้าหรือจาก
ประสบการณ์เฉพาะในเร่ืองที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็นสาระส าคัญในเร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับ
การเป็นผู้ ประกอบการ ประกอบด้วย 1. ความรู้เร่ืองความส าคัญของผู้ ประกอบการ  2.หน้าที่
ผู้ประกอบการ 3.การวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ 

ด้านทักษะ (skill aspect) คือ สิ่ งที่ ต้องการให้นักเรียนท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 

ทกัษะการคิดแก้ปัญหาและการตดัสินใจ (Problem Solving & Decision  
Making) คือ ความสามารถในการคิดที่พยายามคลี่คลายปัญหาระหว่างสภาพจริงที่เกิดขึน้กับ
สภาพความต้องการของบุคคลโดยตัดสินใจพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาช่วยในการ
แก้ปัญหาทางธุรกิจ ในสถานการณ์ที่เสี่ยง  

ทกัษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) คือความสามารถในการคิด 
ริเร่ิมรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อผู้คน สังคม โลก มองเห็นโอกาสและช่องทางในการสร้าง
ธุรกิจ สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้    

ทกัษะทางการสื่อสาร คือ ความสามารถในการรับ และส่งสารทางธุรกิจ โดยการ
ติดต่ออาจกระท าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร โดยทักษะที่เกิดได้นัน้มาจากพืน้ฐานความรู้ 
และสามารถปฏิบติัอย่างคลอ่งแคลว่ว่องไว 

ด้านลกัษณะ (Relevant trait aspect) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเก่ียวกบั 
ภาพลกัษณ์ของนกัเรียน หรือสิ่งที่นกัเรียนเชื่อว่าตนเองเป็น ประกอบด้วย  
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ความมัน่ใจในตนเอง คือ การแสดงออกถึงความเชื่อมัน่ในตนเองว่ามี 
ความสามารถ หรือศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วย
ทศันคติที่เชื่อมัน่ 

ความกล้าเสี่ยง คือ การแสดงออกถึงความสามารถในตดัสินใจภายใต้ 
สถานการณ์ทางธุรกิจที่ไม่แน่นอน และสามารถใช้ความพยายามควบคุมเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ตามที่
ต้องการ 

ความมีวินยั คือ การแสดงออกถึงการเคารพต่อระเบียบ รู้ถึงสิทธิของตน และ 
การเคารพผู้ อ่ืน ปฏิบติัตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่ก าหนดไว้ได้ 

ความอดทน คือ การแสดงออกถึงการยอมรับในสิ่งที่ตนไม่พอใจ หรือปัญหา 
ทางธุรกิจที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่กลัวการล้มเหลว หากครัง้แรกไม่ส าเร็จก็ไม่ละความ
พยายาม ไม่ท้อถอย 

 ความรับผิดชอบต่อสงัคม หมายถึง การแสดงออกถึงการประกอบกิจการ 
ด้วยความดูแลใส่ใจต่อลูกค้า เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดย
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม มีความตระหนักถึง
ผลกระทบทางลบต่อ เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
 
ขัน้ท่ี 4 ขัน้สังเคราะห์ความรู้ 

5. นักเรียนท ากิจกรรม “ส ารวจตัวตน” โดยเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนส ารวจว่าตนเองมี
ลกัษณะของผู้ประกอบการที่ดีใดบ้างในตนเอง เพื่อค้นพบความถนัดของนักเรียน โดยครูแจกใบ
งานเร่ือง “ส ารวจตวัตน” ให้แก่นกัเรียนจากนัน้ให้ลงมือท า 
ขัน้สรุป 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้สรุปและน าเสนอ 

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงความหมายของผู้ประกอบการ ทักษะผู้ประกอบการ  
ลกัษณะผู้ประกอบการที่ดี โดยครูกล่าวถึงแนวทางประสบความส าเร็จว่า นอกจากผู้ประกอบการ
จะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีความขยนั ซื่อสตัย์ มุ่งมั่น และอดทน ตามที่กล่าวไปข้างตนแล้ว
นัน้ สิ่งส าคัญทีอีกอย่างที่ผู้ประกอบการต้องมี คือความรับผิดชอบต่อสงัคม เพราะสงัคมที่ดีเป็น
พืน้ฐานส าคญัของความส าเร็จเช่นกนั 



 254 
 

7. ครูใช้ค าถามกระตุ้นความคิดนกัเรียนโดยให้นกัเรียนเลือกกิจการที่นกัเรียนสนใจ และ
อยากประกอบธุรกิจนัน้ แล้ววิเคราะห์ตามประเด็นต่อไปนี ้ 

7.1 ถ้าต้องการประกอบธุรกิจต้องเร่ิมต้นอย่างไร 
7.2 ถ้าต้องคดัเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบติังานในกิจการจะมีวิธีคดัเลือกบุคลากร

อย่างไรบ้าง โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนน ากลับไปคิดและท าเป็นใบงานที่ 2: กิจการของฉัน มา
น าเสนอครูในคาบถดัไป 

 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. VDO การสมัภาษณ์ผู้ประกอบการ 
2. ใบความรู้ เร่ืองผู้ประกอบการ 
3. ใบงานเร่ือง “ส ารวจตวัตน” 
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การวดัประเมินผล 

จดุประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวดัประเมินการ
เรียนรู้ 

เคร่ืองมือ การประเมินผล 

ด้านความรู้ พิจารณาจากค าตอบ
ใน  ใบความรู้เร่ือง
ผู้ประกอบการ ข้อ1  

ใบงาน เร่ือง 
“ผู้ประกอบการ” 
 

นกัเรียนตอบได้ถูกต้องได้ 1คะแนน  
ตอบผิดได้ 0 คะแนนถ้านกัเรียนได้
ตัง้แต่ 1 คะแนนขึน้ไปถือว่าผ่าน 

1.นกัเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายของผู้ประกอบการ 
2.นกัเรียนสามารถอธิบาย
ทกัษะผู้ประกอบการ 

พิจารณาจากค าตอบ
ใน  ใบความรู้เร่ือง
ผู้ประกอบการ ข้อ 2 

ใบงานเร่ือง 
“ผู้ประกอบการ” 
 

นกัเรียนตอบได้ถูกต้องได้ 1คะแนน 
ตอบผิดได้ 0 คะแนนถ้านกัเรียนได้
ตัง้แต่ 1 คะแนนขึน้ไปถือว่าผ่าน 

3.นกัเรียนสามารถอธิบาย
ลกัษณะผู้ประกอบการท่ีดี 

พิจารณาจากค าตอบ
ใน  ใบความรู้เร่ือง
ผู้ประกอบการ ข้อ 3 

ใบงาน เร่ือง 
“ผู้ประกอบการ” 
 

นกัเรียนตอบได้ถูกต้องได้ 1คะแนน 
ตอบผิดได้ 0 คะแนนถ้านกัเรียนได้
ตัง้แต่ 1 คะแนนขึน้ไปถือว่าผ่าน 

ด้านทกัษะ พิจารณาจากค าตอบ
ใน  ใบงานเร่ือง 
“ส ารวจตวัตน” 

ใบงาน เร่ือง 
“ส ารวจตวัตน” 
 

นกัเรียนตอบลกัษณะของ
ผู้ประกอบการที่ดีในตวัของตนเองได้
เกินร้อยละ 50 ถือว่าผ่าน  

นกัเรียนสามารถน าความรู้มา
ใช้เพื่อส ารวจความถนดัของ
ตนเอง  
ด้านคณุลกัษณะ พิจารณาการตอบ

ค าถามจากแบบ
ส ารวจพฤติกรรม 

แบบสงัเกตวดั
พฤติกรรมความ
มัน่ใจในตนเอง 

นกัเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากแบบ
ส ารวจพฤติกรรมเกินร้อยละ 70 ถือ
ว่าผ่าน 

1. ความมัน่ใจในตนเอง 

2. ความมีวินยัในการท างานที่
ได้รับมอบหมาย 

พิจารณาจากการสง่
ใบงาน 

แบบสงัเกตวดั
พฤติกรรม 

นกัเรียนสง่งานตามเวลาที่ก าหนดจะ
ได้ 2 คะแนนสง่งานช้ากว่าก าหนด 
จะได้ 1 คะแนนไม่สง่งาน จะได้ 0 
คะแนนถ้านกัเรียนได้มากกว่า 1 
คะแนนขึน้ไปถือว่าผ่าน 

ความตระหนกัถึง 
การเป็นผู้ประกอบการที่
รับผิดชอบต่อสงัคม 

พิจารณาการตอบ
ค าถามจากแบบ
ส ารวจพฤติกรรม 

แบบส ารวจ
พฤติกรรมการ
ผู้ประกอบการที่
รับผิดชอบต่อ
สงัคม 

นกัเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากแบบ
ส ารวจพฤติกรรมเกินร้อยละ 70 ถือ
ว่าผ่าน 
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ใบงานท่ี 1 เร่ืองผู้ประกอบการ 

ชื่อ...............................นามสกลุ................................เลขที่ ..............................ชัน้......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ผู้ประกอบการ  หมายถึง  

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

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

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

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

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

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

.. 

2. ทักษะของผู้ประกอบการ  

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

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

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

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

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

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

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

3. ลักษณะผู้ประกอบการที่ดี 

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

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

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

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

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

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

 

ENTREPRENEUR 

 

ท่านที่ 2 

MIND MAPPING ENTREPRENEUR 

 

ท่านที่ 1 

ท่านที่ 3 

ท่านที่ 4 

ท่านที่ 5 

ท่านที่ 6 
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ใบงานท่ี 2 เร่ือง “ส ารวจตัวตน”  

ชื่อ......................................นามสกลุ.............................เลขที่ ................................ชัน้

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

 

 

ความเชื่อมั่น ความพยายาม ความ
กระตือรือร้น 

ความริเร่ิม ความ
ระมัดระวัง 

ความละเอียด 
 

การแก้ปัญหา ความกล้าเสี่ยง พลังภาวะผู้น า การมองโลกแง่
ดี 

ความต้องการ
ความส าเร็จ 

บุคลิกภาพท่ี
เป็นมิตร 

ความ
สร้างสรรค์ 

ความกล้าหาญ ความอดทน 

อารมณ์
สนุกสนาน 

การก าหนด
เป้าหมายท่ี
ชัดเจน 

ซื่อสัตย์ มี
คุณธรรม 

ความสามารถ
จัดการเวลา 

ความสามารถ
ในการตัดสินใจ 

มีจิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

ความสามารถ
ในการสื่อสาร 

ความ
ขยันหมั่นเพียร 

ความใฝ่รู้ใฝ่
เรียน 

ความกล้า
แสดงออก 

ความมุ่งมั่นใน
การท างงาน 

ความยืดหยุ่น การตอบสนอง
ต่อค าวิจารณ์ 

มองหาโอกาส 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะในตัวผู้ประกอบการ  

สำรวจตัวตน 

ตรงกับคุณลักษณะจำนวน ............ ข้อ 

                        คดิเป็น ........... %  

คุณลักษณะผู้ประกอบการในตัวของนักเรียน  ได้แก่ 
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ใบงานท่ี 3 เร่ือง “กิจการของฉัน”  

ชื่อ......................................นามสกลุ..............................เลขที่ ................................ชัน้

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อกิจการ ....................................  

      จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

โอกาส (Opportunities)   อุปสรรค (Threats) 
SWOT 

  คุณสมบตัิผู้ร่วมทมี 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เอกสารประกอบการเรียน 
ตามหลกัสูตรที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อ

สงัคม 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ...............................................................นามสกลุ................................................... 
เลขที่.....................ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ..................... 

โรงเรียนสงวนหญิง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
 

 

 

  
ประกอบไปด้วยเนือ้หา 4 หน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 1 ผู้ประกอบการเร่ิมต้น 
หน่วยที่ 2 ลกัษณะของผู้ประกอบการ 
หน่วยที่ 3 ปฏิบติัการของผู้ประกอบการ 
หน่วยที่ 4 ผู้ประกอบการที่ดี 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ผู้ประกอบการเร่ิมต้น 
 

 
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม หมายถึง บุคคลที่มีความอดทน มุ่งมัน่ กล้า

ตัดสินใจ บุคคลที่มีโอกาสประสบความส าเร็จในการท ากิจการใด ๆ เป็นผู้มีความรู้ และความ
เข้าใจในเร่ืองการเงิน     มีความสามารถด้านการสื่อสาร การจดัการทัง้ด้านเทคนิค การเผชิญกับ
ความเสี่ยงในการริเร่ิม ซื่อสตัย์ประกอบกิจการด้วยความดแูลใส่ใจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมี
คณุธรรม จริยธรรม และกล้าเสี่ยงในการที่จะน าความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่จะน าไปสูค่วามส าเร็จ 
 

 สมรรถนะของผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดงันี ้
ด้านความรู้ (Knowledge aspect) คือ สิ่งที่สัง่สมมาจากการศึกษาการค้นคว้าหรือจาก
ประสบการณ์เฉพาะในเร่ืองที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็นสาระส าคญัในเร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบั
การเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 1. ความรู้เร่ืองความส าคญัของผู้ประกอบการ  2.หน้าที่
ผู้ประกอบการ 3.การวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ 
 

ด้านทักษะ (skill aspect) คือ สิ่ งที่ ต้องการให้นักเรียนท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 

1.ทกัษะการคิดแก้ปัญหาและการตดัสินใจ (Problem Solving & Decision Making)  
คือ ความสามารถในการคิดที่พยายามคลี่คลายปัญหาระหว่างสภาพจริงที่เกิดขึน้กบัสภาพความ
ต้องการของบุคคลโดยตดัสินใจพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาช่วยในการแก้ปัญหาทาง
ธุรกิจ ในสถานการณ์ที่เสี่ยง  

2.  ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) คือความสามารถในการคิดริเร่ิม
รูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อผู้คน สังคม โลก มองเห็นโอกาสและช่องทางในการสร้างธุรกิจ 
ขึน้มา สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้    

 3.  ทักษะทางการสื่อสาร คือ ความสามารถในการรับ และส่งสารทางธุรกิจ โดยการ
ติดต่ออาจกระท าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร โดยทักษะที่เกิดได้นัน้มาจากพืน้ฐานความรู้ 
และสามารถปฏิบติัอย่างคลอ่งแคลว่ว่องไว 
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ด้านคณุลกัษณะ (Relevant trait aspect) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเก่ียวกบั 
ภาพลกัษณ์ของนกัเรียน หรือสิ่งที่นกัเรียนเชื่อว่าตนเองเป็น ประกอบด้วย  

ความมัน่ใจในตนเอง คือ การแสดงออกถึงความเชื่อมัน่ในตนเองว่ามีความสามารถ หรือศกัยภาพ
ในการรับมือกบัความ ท้าทายสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยทศันคติที่เชื่อมัน่ 

ความกล้าเสี่ ยง  คือ การแสดงออกถึงความสามารถในตัดสินใจภายใต้
สถานการณ์ทางธุรกิจที่ไม่แน่นอน และสามารถใช้ความพยายามควบคุมเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ตามที่
ต้องการ 

ความมีวินยั คือ การแสดงออกถึงการเคารพต่อระเบียบ รู้ถึงสิทธิของตน และการ
เคารพผู้ อ่ืน ปฏิบติัตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่ก าหนดไว้ได้ 

ความอดทน คือ การแสดงออกถึงการยอมรับในสิ่งที่ตนไม่พอใจ หรือปัญหาทาง
ธุรกิจที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่กลวัการล้มเหลว หากครัง้แรกไม่ส าเร็จก็ไม่ละความพยายาม 
ไม่ท้อถอย 

 ความรับผิดชอบต่อสงัคม หมายถึง การแสดงออกถึงการประกอบกิจการด้วย
ความดแูลใส่ใจต่อลูกค้า เศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคณุธรรม จริยธรรม โดยด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใสและยติุธรรม มีความตระหนกัถึงผลกระทบ
ทางลบต่อ เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จดบนัทึก  

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

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

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

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

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

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

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

. 
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   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คณิตศาสตร์ส าหรับผู้ประกอบการเบือ้งต้น 

     
เร่ือง สถิติและความน่าจะเป็นส าหรับผู้ประกอบการ 

 
สถิติเป็นศาสตร์ที่ใช้เคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจอย่างมีเหตผุล การแก้ปัญหาส่วนใหญ่

มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูล สารสนเทศ และกระบวนการทางสถิตมาช่วยในการสรุปผล ในที่นีจ้ะ
น าเสนอตวัอย่างปัญหา หรือกรณีที่เก่ียวข้องกบัการใช้สถิติในชีวิตประจ าวนั ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้
ตวัอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ 

ปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวนัหรือการท างานมีหลายปัญหาที่จ าเป็นต้องใช้
สถิติมาช่วยในการหาข้อสรุปหรือช่วยในการตดัสินใจโอกาสที่ธุรกิจ 

การทดสอบคณุภาพสินค้า 
ผู้ผลิตจ าเป็นต้องท าการทดสอบประสิทธิผลของสินค้าโดยการน าไปทดลองใช้ เพื่อให้ได้ผลการ
ทดลองที่เกิดจากประสิทธิภาพของสินค้าดงักลา่วเท่านัน้ โดยไม่มีอิทธิพลของปัจจยัอ่ืนๆ เข้ามา
เก่ียวข้อง การทดสอบประสิทธิผลของสินค้าเราอาจกระท าโดยการเก็บรวบรวมข้อมลูจากการ
ทดลองซึง่มีการวางแผนไว้อย่างชดัเจน ข้อมลูที่ได้จากการทดลองจะน ามาใช้ทดสอบผลของสินค้า
ด้วยวิธีการทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติเก่ียวกบัความแตกต่างระหว่างผลที่ได้จากการใช้และไม่ใช้
สินค้าดงักลา่วได้อีกด้วย 

การส ารวจความคิดเห็น 
การส ารวจความคิดเห็นเป็นสิ่งที่ท าเพื่อแสดงถึงความคิดเห็นของคนทัว่ไปที่มีต่อเร่ืองหนึ่งๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกบับคุคลโดยทัว่ไปในชมุชนหรือประเทศนัน้ๆ แต่ต้องการ
ทราบผลในเวลาอนัรวดเร็วเพื่อให้เร่ืองที่สนใจนัน้ยงัคงความทนัสมยัอยู่ การส ารวจความคิดเห็นจึง
เก็บข้อมลูเฉพาะจากตวัอย่างของกลุม่คนเท่านัน้ก็เป็นการเพียงพอ ซึง่จะต้องใช้ความรู้ในวิชาสถิติ
ที่เก่ียวข้องกบัวิธีเลือกตวัอย่างและการก าหนดขนาดตวัอย่างที่เหมาะสมกบัระดบัคณุภาพของ
ผลลพัธ์ที่ต้องการ การจดัท าแบบส ารวจ รวมทัง้วิธีการประมาณค่า 
องค์ประกอบของสถิติศาสตร์ 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นส่วนที่มีความส าคญัมาก เมื่อได้
ข้อมลูมี่มีคณุภาพดีมาวิเคราะห์ ผลสรุปที่ได้รับจะมีคณุภาพดีไปด้วย 
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 2. การวิเคราะห์ข้อมลู เป็นการหาข้อสรุปจากข้อมลูที่มีเพื่ออธิบายหรือตอบค าถามที่
ต้องการ ทัง้นีอ้าจเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขัน้ต้นซึ่งเป็นส่วนของสถิติเชิงพรรณนาที่ใช้อธิบายว่า
ข้อมูลชุดนัน้มีลกัษณะอย่างไร กับการวิเคราะห์ข้อมูลขัน้สูงด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงอนุมาน โดย
ข้อมูลชุดที่น ามาท าการวิเคราะห์นัน้เป็นข้อมูลทัง้หมดที่เรียกว่า ตัวอย่าง ที่เลือกมาจากข้อมูล
ทัง้หมดที่เรียกว่า ประชากร โดยปกติจะต้องอาศยัความรู้จากทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติขัน้สงู 

 3. การน าเสนอข้อมลู การน าเสนอข้อสรุปในรูปแบบที่ผู้ ใช้โดยทัว่ไป สามารถเข้าใจได้
ง่ายและชดัเจน หรือการเชื่อมโยงข้อสรุปที่ได้จากวิธีการวิเคราะห์ไปตอบค าถามหรือปัญหาที่ตัง้ไว้ 
การสรุปผลในวิธีการวิเคราะห์โดยทั่วไปมักอยู่ในรูปแบบที่ระบุว่าผลการวิ เคราะห์เป็นอย่างไร แต่
ไม่อยู่ในรูปของค าตอบของค าถามที่ต้องการโดยตรง เพื่อให้ข้อสรุปมีความเข้าใจที่ถูกต้องจึงควร
ท าการสรุปผลในลกัษณะที่เชื่อมโยงกบัปัญหาที่มีอยู่ด้วย 

 
สถิติกบัการตดัสินใจวางแผน 

 ในชีวิตประจ าวนัของแต่ละคน อาจกล่าวได้ว่าต้องมีการตดัสินใจเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ 
อยู่ตลอดเวลา หากผู้ตดัสินใจทราบหรือมีความรู้เก่ียวกับข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ต้องตัดสินใจ
มากเพียงใด โอกาสที่จะตดัสินใจผิดพลาดก็จะน้อยลงเพียงนัน้ แต่การตดัสินใจในบางเร่ือง การใช้
ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องไม่สามารถน ามาใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้โดยตรง แต่จะต้องน ามา
วิเคราะห์เสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์โดยการใช้การวิเคราะห์เบือ้งต้นหรือวิเคราะห์ขัน้สงูก็
ตาม  
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ใบงาน 4 เร่ืองสถิติเบือ้งต้นส าหรับผู้ประกอบการ 
ชื่อ....................................นามสกลุ...........................เลขที่ .......................ชัน้.................. 

 
 
 

ร้านค้า จดุดี จดุด้อย ภาพประกอบ 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานของเรามีจุดแตกต่าง และจุดเด่น คือ 

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

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

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

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

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

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

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

ชื่อกิจการ ....................................  

จากการออกสำรวจพบว่า ข้อดีของทุกร้านที่มี

ความคล้ายกันคือ 

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

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

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

จากการออกสำรวจพบว่า ข้อด้อยของทุกร้านที่มี

ความคล้ายกันคือ 

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

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

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

............... 
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   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คณิตศาสตร์ส าหรับผู้ประกอบการเบือ้งต้น 
     

เร่ือง เตรียมพร้อมผู้ประกอบการ 
การจ าลองสถานการณ์โดยใช้สมการหรืออสมการแล้วใช้วิธีทางคณิตศาสตร์หาวิธีที่ดี

ที่สดุ วิธีการเช่นนีเ้รียกว่า ก าหนดการคณิตศาสตร์ (mathematical programming) และถ้าจ าลอง
ระบบงานด้วยระบบอสมการเชิงเส้น และเขียนเป้าหมายในรูปของการหาค่าสูงสุดหรือค่าต ่าสุด
ของฟังก์ชนัเชิงเส้นได้ จะเรียกว่า ก าหนดการเชิงเส้น (linear programming) 

ปัญหาที่ใช้เทคนิคของก าหนดการเชิงเส้น คือ ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรหรือปัจจัย 
(ก าลงัคน เคร่ืองจักร วัตถุดิบ เวลา เงิน ความรู้ความสามารถ ฯลฯ) ที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพื่อให้ได้
ประโยชน์สงูสดุหรือมีผลเสียน้อยที่สดุ โดยที่ตวัแปรต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีความสมัพนัธ์กนัเป็นเชิงเส้น 
ส าหรับการใช้ก าหนดการเชิงเส้นมาแก้ปัญหานัน้ จะต้องมีข้อสมมติว่าจะต้องมีตวัแปรอย่างน้อย
หนึ่งตวัที่มีอิทธิพลต่อเปา้หมายของปัญหานัน้ๆ (เช่น ต้องการก าไรสงูสดุ หรือเสียค่าใช้จ่ายต ่าสดุ) 
ซึง่ผู้ตดัสินใจจะต้องสามารถก าหนดหรือหาค่าตวัแปรตวันีไ้ด้ ดงันัน้ จะเรียกตวัแปรตวันีว้่าเป็น 
ตัวแปรที่ ใช้ในการตัดสินใจ (decision variable) ส าหรับปัญหาส่วนใหญ่ที่ ใช้ เทคนิคของ
ก าหนดการเชิงเส้นในการแก้ปัญหา ได้แก่ 

 1. การวางแผนการผลิต (การตัดสินใจว่าจะผลิตสินค้าชนิดใดบ้าง จ านวนเท่าใด 
เพื่อให้ได้ก าไรสงูสดุ) 

 2. เก่ียวกบัตารางการผลิต 
 3. ปัญหาเก่ียวกบัการขนสง่ 
 4. ปัญหาเก่ียวกบัการจดังาน 
 5. การวางแผนเก่ียวกบัการลงทนุ 
ก าหนดการเชิงเส้นมีเป้าหมายอยู่ที่การหาค่าสงูสดุหรือค่าต ่าสุดของฟังก์ชนัเชิงเส้นของ

ตวัแปรที่สนใจ เรียกว่า  ฟังก์ชนัจดุประสงค์ 
ขัน้ตอนการแก้โจทย์ปัญหาก าหนดการเชิงเส้นด้วยการเขียนกราฟ 

1.  เขียนระบบอสมการเพื่อบรรยายสถานการณ์ เรียกว่า อสมการข้อจ ากดั 
2.  เขียนฟังก์ชนัจดุประสงค์จากสถานการณ์ 
3.  เขียนกราฟแสดงพืน้ที่ที่เป็นไปได้ 
4.  หาพิกดัของจดุมมุของพืน้ที่ที่เป็นไปได้ 
5.  แทนค่าจดุมมุลงในฟังก์ชนัจดุประสงค์เพื่อหาค่าสงูสดุหรือค่าต ่าสดุ 
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ตวัอย่างที่1  บริษัทแห่งหนึ่งผลิตเก้าอีโ้ยกมีก าไรตวัละ 50 บาท และผลิตเก้าอีน้ัง่ธรรมดามีก าไรตวั
ละ 30 บาท ถ้าบริษัทนีผ้ลิตเก้าอีโ้ยก x ตัวต่อวัน และเก้าอีน้ั่งธรรมดา y ตัวต่อวัน และมีเงื่อนไข

การผลิตดงันี ้6x + 3y  900,  3x + 4y  600 จงหาว่าบริษัทนีม้ีก าไรต่อวนัมากที่สดุเท่าไร 

วิธีท า    เขียนกราฟของอสมการ 6x + 3y  900,  3x + 4y  600,  x  0 และ y  0  ดงันี ้ 

 
 
จากกราฟจะเห็นได้ว่า มีจดุมมุ 4 จดุ ดงันี ้

จดุที่ 1  หาจดุตดัของแกน X และแกน Y  ได้จดุตดัคือ (0, 0) 

         P = 50(0) + 30(0) =  0 
จดุที่ 2  หาจดุที่เส้นตรง 6x + 3y  =  900 ตดัแกน X โดยให้ y  =  0 

จะได้  6x + 3(0)  =  900  นัน่คือ  x  =  150 

       P = 50x+ 30y   
= 50(150) + 30(0) 
= 7,500 
จดุที่ 3  หาจดุที่เส้นตรง 3x + 4y  =  600 ตดัแกน Y โดยให้ x  =  0 

จะได้  3(0) + 4y  =  600  นัน่คือ  y  =  150 

      P = 50x+ 30y   
= 50(0) + 30(150) 
= 4,500 
จดุที่ 4  หาจดุที่เส้นตรง      6x + 3y  =  900               ……….(1) 

ตดักบัเส้นตรง        3x + 4y  =  600   
หรือ                       6x + 8y  =  1,200                                    ……….(2) 
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(2) − (1) จะได้                5y = 300 
y = 60 
แทนค่า y  =  60 ลงใน (1) จะได้ 
6x + 3(60)  =  900 
x = 120 

         P = 50x+ 30y   
= 50(120) + 30(60) 
= 6,000 + 1,800 
  = 7,800 

นัน่คือ บริษัทนีไ้ด้ก าไรต่อวนัมากที่สดุเท่ากบั 7,800 บาท 
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 การลงทนุ 
 
ความส าคญัของการลงทนุ  

การลงทุนหมายถึง การน าเงินที่เก็บสะสมไว้ไปสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าโดยการออม 
โดยการลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาล หรือหลกัทรัพย์ต่างๆ ซึง่จะมีความเสี่ยงสงูขึน้  
ประเภทของการลงทนุ 

การลงทุนเป็นกิจกรรมที่ท าเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึน้แต่มีดวามเสี่ยงที่เงินดันอาจลดลง
หมดลงได้ ความเสี่ยง คือ ภาวะที่คาดว่าจะได้ ณะนัน้ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาปัจจยัต่างๆรอบตอบ
ก่อนตดัสินใจในการลงทุนโดยเลือกประเกทของการลงทุนที่จะตอบสนองวตัถปุระสงค์และสามารถ
บรรลเุปา้หมายได้ประเภทของการลงทนุในประเทศไทยมีหลายประเภท สามารถสรุปได้ ดงันี ้

1) ฝากธนาคาร เป็นการน าเงินออมไปฝากกบัธนาคารพาณิชย์ อาจจะฝากประจ า หรือ
ออมทรัพย์ การลงทุนประเภทนีเ้งินลงทุนไม่มีวันสูญหาย เนื่องจากรัฐบาลค า้ประกันเงินฝากทัง้
จ านวน แต่มีข้อจ ากดัที่ผลตอบแทนต ่า ไม่เกินร้อยละ 3-4 ต่อปีการลงทุนประเภทนีค้วามเสี่ยงใน
การลงทนุน้อยถึงน้อยมาก 

2) การซือ้ขายพันธบตัรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นการลงทุนที่มีโอกาสการสญูหายของ
เงินลงทนุน้อยมากเพราะรัฐบาลค า้ประกนั ผลตอบแทนจะสงูกว่าการฝากธนาคาร ไม่เกินร้อยละ 6 
- 7ต่อปี การลงทุนประเภทนีค้วามเสี่ยงจัดอยู่ในระดับน้อยมากถึงไม่มีเลยและสามารถซือ้ขาย
เปลี่ยน 

3) การซือ้ขายทองค า เป็นการลงทุนที่มีผลตอบแทนค่อนข้างสูง แต่ไม่มีความแน่นอน
เพราะราคาทองค ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ระดบัดวามเสี่ยงของการลงทุนนีอ้ยู่ในระดบัปาน
กลางถึงสงู 

4) การซือ้หุ้นกู้และตัว๋แลกเงินของหน่วยงานเอกชน เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงในการ
สูญเสียเงินตันอาจมีมากกว่า แต่ผลตอบแทนจะได้สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง
อาจจะสูงถึงร้อยละ9 – 10 ต่อปี ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง การลงทุนประเภทนีส้ามารถ
เปลี่ยนมือ 

5) การซือ้ขายทรัพย์สินที่เป็นรูปธรรมชนิดต่างๆ เป็นการลงทุนเก่ียวกับทรัพย์สินที่เป็น
รูปธรรม เช่น ที่ดิน เพชร ภาพวาด ภาพเขียนงานศิลปะ ตลอดทัง้บทประพันธ์ต่าง ๆ เป็นต้น
ผลตอบแทนของการลงทนุประเภทนีไ้ม่สามารถก าหนดแน่นอนได้  
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ชื่อ....................................นามสกลุ................................เลขที่ ........................ชัน้.................. 
 

ตวัอย่างที่1  บริษัทแห่งหนึ่งผลิตเก้าอีโ้ยกมีก าไรตวัละ 50 บาท และผลิตเก้าอีน้ัง่ธรรมดามีก าไรตวั
ละ 30 บาท ถ้าบริษัทนีผ้ลิตเก้าอีโ้ยก x ตวัต่อวนั และเก้าอีน้ัง่ธรรมดา y ตวัต่อวนั และมีเงื่อนไข

การผลิตดงันี ้6x + 3y  900,  3x + 4y  600 จงหาว่าบริษัทนีม้ีก าไรต่อวนัมากที่สดุเท่าไร 

วิธีท า    เขียนกราฟของอสมการ 6x + 3y  900,  3x + 4y  600,  x  0 และ y  0  ดงันี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 5 เรื่องเตรียมพร้อมผู้ประกอบการ 
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ตวัอย่างที่  2 ในการตดักางเกงและกระโปรงขายสง่ร้านจ าหน่ายเสือ้ผ้าจากผ้าที่มีอยู่ 60 เมตร ถ้า
กางเกงแต่ละตวัใช้ผ้า 1.2 เมตร และกระโปรงแต่ละตวัใช้ผ้า 1.5 เมตร ผู้ตดัควรตดักางเกงและ
กระโปรงอย่างละเท่าไร จึงจะได้เงินจากการขายมากที่สดุ ถ้าผู้ตดัขายกางเกงตวัละ 150 บาท และ
กระโปรงตวัละ 180 บาท จะได้เงินจากการขายมากที่สดุเท่าไร 
วิธ๊ท า  เขียนกราฟของสมการได้ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟจะเห็นได้ว่าเกิดจดุตดัทัง้หมด ............... จดุ ดงันี ้
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ภาคผนวก ค 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
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ตาราง 21 แสดงค่าความสอดคล้องของข้อมลูเก่ียวกบัสมรรถนะผู้ประกอบการท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ 
ผลการประเมินของผู้ เชี่ยวชาญ 

รวม IOC ผลการประเมิน 
1 2 3 

1 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
2 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
3 1 0 1 2 0.66 สอดคล้อง 
4 1 1 0 2 0.66 สอดคล้อง 
5 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
6 0 1 1 2 1.00 สอดคล้อง 
7 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
8 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
9 1 0 1 2 0.66 สอดคล้อง 
10 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
11 1 1 0 2 0,66 สอดคล้อง 
12 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
13 1 0 1 2 0.66 สอดคล้อง 
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ตาราง 22 แสดงค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวดัสมรรถนะด้านความรู้
เร่ืองผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

แบบทดสอบข้อที่ P r 
1 .77 .33 
2 .60 .40 
3 .57 .33 
4 .63 .20 
5 .57 .47 
6 .63 .20 
7 .60 .27 
8 .70 .20 
9 .57 .47 
10 .57 .47 
11 .70 .20 
12 .77 .20 
13 .63 .20 
14 .37 .20 
15 .73 .40 
16 .60 .40 
17 .77 .20 
18 .73 .53 
19 .77 .20 
20 .63 .20 
21 .40 .27 
22 .60 .40 
23 .77 .33 
24 .77 .33 
25 .77 .20 
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ตาราง 23 (ต่อ)  

แบบทดสอบข้อที่ P r 
26 .37 .33 
27 .37 .33 
28 .47 .27 
29 .77 .20 
30 .60 .40 

 
ค่าความเชื่อมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบัคือ  .817 

 

ตาราง 23 แสดงค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวดัความสามารถในการ
แก้ปัญหา และการตดัสินใจ 

แบบทดสอบข้อที่ P r 
1 .70 .28 
2 .40 .51 

 
ค่าความเชื่อมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบัคือ  .606 
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ตาราง 24 แสดงคะแนนสมรรถะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ด้านความรู้ ด้าน
ทกัษะ และด้านลกัษณะหลงัเรียน 

เลขที่ ด้าน
ความรู้ 

การคิด
แก้ปัญหา 

คิด
สร้างสรรค์ 

การ
สื่อสาร 

ความ
มัน่ใจใน
ตนเอง 

ความกล้า
เสี่ยง 

ความมี
วินยั 

ความ
อดทน 

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสงัคม 

รวม 

เต็ม 30 24 4 4 4 4 4 4 4 82 
1 24 18 4 4 4 4 4 4 3 69 
2 24 18 3 3 4 4 3 3 4 66 
3 21 17 3 3 4 4 4 3 4 63 
4 25 18 4 4 4 4 4 4 4 71 
5 25 16 3 4 4 3 3 4 4 66 
6 23 16 3 4 4 4 3 3 4 64 
7 21 18 3 4 4 3 4 4 4 65 
8 23 17 4 4 3 4 4 4 4 67 
9 26 18 4 4 4 4 4 4 4 72 
10 21 17 4 4 3 3 4 4 4 64 
11 22 18 4 4 4 4 4 4 4 68 
12 21 15 3 3 4 3 3 3 4 59 
13 21 17 4 4 3 4 4 4 4 65 
14 25 18 4 4 4 3 4 4 4 70 
15 18 18 3 4 4 4 4 4 4 63 
16 24 17 3 4 3 4 4 4 4 67 
17 21 17 4 4 4 3 4 4 4 65 
18 24 18 4 4 4 3 4 4 3 68 
19 22 15 3 3 4 3 3 3 3 59 
20 19 17 4 4 3 4 4 4 4 63 
21 23 18 3 4 4 4 4 4 4 68 
22 21 17 4 4 3 4 4 4 4 65 
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ตาราง 25 (ต่อ)   

เลขที่ ด้าน
ความรู้ 

การคิด
แก้ปัญหา 

คิด
สร้างสรรค์ 

การ
สื่อสาร 

ความ
มัน่ใจใน
ตนเอง 

ความกล้า
เสี่ยง 

ความมี
วินยั 

ความ
อดทน 

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสงัคม 

รวม 

23 20 15 3 3 3 3 3 4 4 58 
24 23 14 3 3 4 3 3 3 3 59 
25 21 18 4 4 4 4 4 4 4 67 
26 18 15 4 4 4 4 4 4 4 61 
27 20 15 3 4 4 4 4 4 4 62 
28 19 17 3 4 4 3 4 4 3 61 
29 22 16 4 4 4 3 4 4 3 64 
30 22 15 3 3 4 3 3 3 4 60 

 

ตาราง 25 แสดงคะแนนสมรรถะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ด้านความรู้ ด้าน
ทกัษะ และด้านลกัษณะ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 
 
 

 

ตาราง 26 แสดงคะแนนสมรรถะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ด้านความรู้ ด้าน
ทกัษะ และด้านลกัษณะหลงัเรียนกบัเกณฑ์ ร้อยละ 70 

 
 

 

สมรรถนะผู้ประกอบการท่ีมี
ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

ค่าเฉลี่ย t-test sig 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

ทดสอบ 56.37 64.63 9.65 .05 

สมรรถนะผู้ประกอบการท่ีมี
ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

ค่าเฉลี่ย เกณฑ์ t-test sig 

ทดสอบหลงัเรียน 64.63 57.4 10.65 .00 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ชื่อ-สกุล เพ็ญลดา ทู้ไพเราะ 
วัน เดือน ปี เกิด 2 กนัยายน 2532 
สถานที่เกิด ประเทศไทย 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2555 ครุศาสตร์บณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  
พ.ศ 2559  การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิทยาการทางการศกึษาและการ
จดัการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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