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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ ฯ 2) ศึกษาผลการใช้ยุทธศาสตร์                
การจัดการการเรียนรู้ ฯ  ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ ฯ 
และระยะที่ 2 ศึกษาผลการใช้ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ ฯ โดยการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครู ระดับชั้น
มัธยมศึกษา เขต 20 จ านวน 33 คน จาก 33 โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น                
1) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ (1) คู่มือยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ (2) แผนการอบรม 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้แก่ (1) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ฯ (2) แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ฯ และ (3) แบบประเมินความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้  ฯ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ                               
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t (t-test)  
 ผลการวิจัยสรุป ได้ดังน้ี 1. ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึน มีองค์ประกอบดังน้ี 1) หลักการและเหตุผล  
2) แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ เป็นฐานในการพัฒนายุทธศาสตร์ 3) หลักการของยุทธศาสตร์ 4) จุดมุ่งหมายของยุทธศาสตร์  
5) กระบวนการในการพัฒนายุทธศาสตร์ และ 6) การวัดและประเมินผลตามยุทธศาสตร์ กระบวนการในการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ มี 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ มี 5 ข้ัน ได้แก่ 1) ข้ันก าหนดเป้าหมายร่วมกัน  
2) ข้ันแบ่งปันความรู้ 3) ข้ันน าสู่การทดลองปฏิบัติ 4) ข้ันเด่นชัดในสถานการณ์จริง และ 5) ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่วนที่ 2  
ของกระบวนการในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์คือ องค์ประกอบด้านปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ 1) ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และ 3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 2. ผลการใช้ยุทธศาสตร์การ
จัดการการเรียนรู้ฯ 1) ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  ฯ สูงกว่าก่อนได้รับการพัฒนา  ตามยุทธศาสตร์  
2) ครูมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  ฯ โดยรวมมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.35 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี   
3) ครูมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 จัดอยู่ในระดับมาก 
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Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to develop learning management strategy, and 2) to 

study the results after using the learning management strategy. The research pattern was Mixed methods 
model. The procedure of this research comprised two phases: Phase 1 to develop learning management 
strategy, and Phase 2 to study the resulty of using the learning management strategy through an 
experiment. The sample were 33 teachers from 33 secondary schools, by stratified random sampling. The 
research instruments consisted of 1) the instruments for development; (1) learning management strategy 
guide, (2) training plan. And 2) The instruments for collecting data consisted of; (1) a test of knowledge 
and understanding, (2) an assessment form of ability in designing learning management, and (3) an 
assessment form ability on organizing learning process. Data was analyzed by mean, standard, deviation, 
percentage, dependent (t-test).  

 The results of the research were as follows: 1. The developed strategy of learning 
management included: 1) Principle and reason, 2) Theories and concepts employed in developing 
strategy, 3) The principles of the strategy, 4) Objectives of the strategy, 5) Process of developing the 
strategy, and 6) Measurement and evaluation related to the strategy. The process of developing the 
strategy comprised 2 parts. The first part was the learning management process including 5 steps:  
1) Setting common goal, 2) Sharing knowledge, 3) Bringing to practice, 4) Being evident in real situations, 
and 5) Exchanging learning. And the second part of the strategy were supporting factors: 1) Personnel 
involved, 2) Learning Facilities, and 3) Learning environment arrangement. 2. The result of using strategy:  
1) The secondary school teachers had knowledge and understanding higher than before. 2) The secondary 
school teachers were able to design the learning management overall at 2.35, the quality was at the good 
level. 3) The secondary school teachers were able to process the learning management, the mean was 
4.18, at high level.  

 
Keywords: strategy, learning management, competency, sufficiency business entrepreneurs. 
 
บทน า 
      กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ย่ังยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป้าหมายคือ การปรับ
โครงสร้างประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น
ปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดการ
ศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศ การศึกษา 
4.0 (Education 4.0) เป็นการจั ดการเรียน  การสอน 
ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน ท้องถ่ิน
มาพัฒนาสร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 2)  

ธุรกิจพอเพียง เป็นกระบวนการน าทรัพยากรที่มี
อยู่ในชุมชน ท้องถ่ินมาสร้างหรือพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์
หรือบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้คน และ
ก่อให้เกิดเป็นรายได้ บนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง การจัดการเรียนรู้รูปแบบผู้ประกอบการธุรกิจ
พอเพียง เป็น 1 ใน 4 รูปแบบของรูปแบบการจัดการศึกษา              
เพื่อการมีงานท า ที ่ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ได้ก าหนดเป็นนโยบายให้เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ทุกเขตให้การส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดของตนเอง                
จัดการศึกษารูปแบบดังกล่าว โดยเสนอแนวทางการด าเนินการ              
3 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) รูปแบบเป็นหน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 2) รูปแบบเป็นรายวิชา
เพ่ิม เติม  และ3) รูปแบบเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 
(กิจกรรมชุมนุม ชมรม) ให้ผู้เรียนรวมกลุ่มกันในรูปแบบ
บริษัทจ าลอง ศึกษาสิ่ งที่ มีอ ยู่ ในชุมชน ท้องถ่ินตาม                 
ค วาม สน ใจ  แล้ ว พัฒ น าเป็ น น วัต กร รมท าง ธุร กิ จ 
(กระทรวงศึกษาธิการ , 2558 : 134-135) ตามแนวทาง            
การจัดกิจกรรมชุมนุมที่ ระบุ ไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ก าหนดไว้ว่า    
การจัดกิจกรรมชุมนุมต้องให้ผู้ เรียนที่มีความสนใจใน                
เรื่องเดียวกันรวมกลุ่มกันศึกษาเรียนรู้ตามความถนัด    
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ความสนใจ  เป็ นก าร เติม เต็มศั ก ยภ าพของผู้ เรี ยน 
(กระทรวงศึกษาธิการ , 2552 : 51-53) จะเห็นได้ว่า                  
การจัดการเรียนรู้รูปแบบผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง  
ตามแนวทางที่ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษ า                
ข้ัน พ้ืนฐานก าหนด มี ความ เหมาะสมที่ จะน ามาจั ด            
การเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม
ชุมนุม) มากกว่ารูปแบบอื่น ๆ และมีความเหมาะสมที่จะ
น ามาจัดให้กับผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ได้เรียนรู้ เพราะจังหวัดอุดรธานี              
เป็ น ศู น ย์ กล างการคมนาคมและการท่ องเที่ ยวของ                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรม
ภาคบริการที่มีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจของจังหวัด
อุดรธานี ในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดเป็น
จ านวนมาก ท าให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
และบริการเติบโตอย่างต่อเน่ือง (รุจิรา พลแพงขวา 2561: 12) 
หากผู้เรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง  
ก็จะมีความรู้ พ้ืนฐานทางอาชีพ สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมทางธุรกิจมีรายได้
ระหว่างเรียน หรือต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต 
   ในการจัดการเรียนรู้ ครูคือบุคคลส าคัญที่จะช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จากการศึกษา
สภาพ และปัญหาในการพัฒนาครูในปัจจุบัน พบว่า              
วิธีการพัฒนาครู ส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการประชุมหรืออบรม              
ในระยะเวลาสั้น ๆ ผลที่ ได้จากการพัฒนาครูจึงไม่มี
ประสิท ธิภาพเท่าที่ ควร  เพราะครูน าสิ่ งที่ ได้ รับจาก                   
การอบรมไปใช้จริงน้อยมาก ดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2555 : 12) ที่ระบุ ว่า กระบวนการอบรมครูที่ เป็นอ ยู่              
ยังขาดระบบ ขาดกลไกส่งเสริมสนับสนุน และการชี้แนะ
ก ากับติดตาม สอดคล้องกับที่ มรกต วงษ์เนตร (2558 :       
บทน า) ได้กล่าวว่า การพัฒนาครูโดยการจัดประชุมอบรม
ไม่ประสบความส าเร็จเกิดจากมีเน้ือหาจ านวนมาก แต่ให้
เวลาในการเรียนรู้จ ากัด ขาดการติดตามผลการน าความรู้ที่
ได้ไปใช้  

ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ เป็นศึกษานิเทศก์ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน              
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า ได้ศึกษาปัญหา
ของการจัดกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียนในสังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากรายงานจากการ
ถอดบทเรียนของครูที่รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุม พบว่า ครู
ส่วนใหญ่ขาดทักษะการจัดกิจกรรม ข้อเสนอของครูคือ 
ต้องการตัวอย่างในการจัดกิจกรรมจากโรงเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จ และควรมีการพัฒนาครูเก่ียวกับการจัดกิจกรรม  
 

(กระทรวงศึกษาธิการ , 2555 : 1-2) จากปัญหาดังกล่าว 
ผู้ วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเพ่ือจะน ามาพัฒนาเป็น
ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้
กิจกรรมชุมนุมผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
   ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสั งคมเชิ งพุทธิปัญญา 
(Social Cognitive Learning Theory) แ บ น ดู ร า  (Bandura, 
1986 : 23)  มี ค วาม เชื่ อ ว่ า ค วามคิด เป็ น ตัวก าหนด
พฤติกรรม  มนุษย์สามารถเรียนรู้ผ่านการสังเกตพฤติกรรม
ของผู้อื่นโดยใช้  กระบวนการทางสติปัญญาในการตัดสินใจ 
ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม ปัจจัยส่วนบุคคล และ
พฤติกรรมที่เป็นตัวแบบมีผลต่อการเรียนรู้ องค์ประกอบ
ส าคัญของการเรียนรู้ ได้แก่ ตัวแบบทางพฤติกรรม การ
เสริมแรง กระบวนการทางปัญญาของผู้เรียนในการตัดสินใจ
ว่าจะแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบหรือไม่ หากผู้เรียนรับรู้
ความสามารถของตนในระดับสูง รู้จุดประสงค์และผลที่จะ
ได้รับเมื่อแสดงพฤติกรรม มีการใช้ตัวแบบอย่างหลากหลาย
จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
บุ ค ค ลจะ เพ่ิ ม ข้ึนหาก ใช้ ก ระบ วนการก ากับ ตน เอ ง 
(Zimmerman, 1998 : 83) จากท่ีได้ศึกษาปัญหาและความ
ต้องการของครูที่รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมที่พบว่า ครูขาด
แรงจูงใจ และครูควรได้เรียนรู้จากตัวอย่างหรือต้นแบบที่ดี
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิง
พุทธิปัญญามีความเหมาะสมที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาเป็นยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ ฯ  
 แนวคิ ดก าร เรี ยน รู้ ร่ วมกั น  (Collaborative 
Learning Approach) เป็นศาสตร์ที่เชื่อว่า ผู้เรียนเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ที่ส าคัญที่สุด การเรียนรู้เกิดจากการที่ผู้ เรียน             
น าประสบการณ์ของตนเองไปแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นผ่าน                 
การสนทนา การท างานร่วมกัน และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติจริง เป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมเข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ แรนด้ี เคน และ อเลน (Randy, Ken & 
Alan , 2014 ; อ้างอิงใน สิทธิชัย  ลายเสมา, 2557 : 101) 
กล่าวว่า ในการเรียนรู้ร่วมกัน ต้องมีการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์  มีการแบ่งปันข้อมูลความรู้  ช่วยเหลือกัน  
มีเป้าหมายการท างานร่วมกัน และให้ทุกคน มีส่วนร่วมใน
ทุกข้ันตอน  
    บทบาทหน่ึงของครูที่สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
คือ ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมด้วย  
ครูที่ ได้รับมอบหมายให้ เป็นที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม
ผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียงของแต่ละโรงเรียน มีความหลากหลาย
ในประสบการณ์เดิม (วิชาเอกที่จบ) หากจัดสถานการณ์ 
ให้ครูมีโอกาสน าความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกัน 
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ซึ่งกันและกัน น่าจะท าให้องค์ความรู้ของครูแผ่ขยายมากข้ึน 
จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน ามาพัฒนา
เป็นยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ ฯ  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้            
ที่ผสานทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญากับแนวคิด
การเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการ
เรียนรู้ชุมนุมผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียงของครูผู้สอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

2. เพ่ือศึกษาผลการใช้ยุทธศาสตร์การจัดการ       
การเรียนรู้ที่ผสานทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิ -
ปัญญากับแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมผู้ประกอบการธุรกิจ

พอ เพี ยงของค รูผู้ สอนระ ดับ ชั้ นมั ธยมศึกษ า โดยมี
วัตถุประสงค์ย่อยดังน้ี 

2.1 เพ่ือศึกษาและเปรียบเที ยบความรู้                  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุม
ผู้ประกอบการธุรกิ จพอเพียงของครูผู้ สอนระดับชั้ น
มัธยมศึกษา ก่อนและหลังได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  

2.2 เพ่ือศึกษาความสามารถในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมผู้ประกอบการธุรกิจ
พอเพียงของครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา หลังได้รับ             
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์  

2.3 เพ่ือศึกษาความสามารถในการจั ด
กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมผู้ประกอบการธุรกิจ
พอเพียงของครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา หลังได้รับ               
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผลที่ได้จากการพัฒนายุทธศาสตร์ ได้ตัวแปรเพ่ือศึกษา ดังภาพที่ 1 
                     ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 
               
 
                                                                                                
           
                                                                                      
                   
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ที่ผสานทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญากับแนวคิด
การเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียงของครูผู้สอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  วิธีการวิจัยเป็นแบบผสมผสาน (Mixed Methods) 
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังน้ี 
    1. ระยะที่  1 การพัฒนายุทธศาสตร์การ
จัดการการเรียนรู้ มีข้ันตอนในการพัฒนา 4 ข้ันตอน ดังน้ี 
   1. 1 ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ ปัญหาของ             
การจัดกิจกรรมชุมนุม และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู              
ในการจัดการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมผู้ประกอบการธุรกิจ
พอเพียง  

     1.1.1 วิ ธีการ ข้ันน้ี ใช้ วิ ธีการเชิ ง
คุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทข้ึนไป มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 10 ปี 
แบ่งออกเป็น ครูที่สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ ฯ กลุ่มสาระการ
งานสังคม ฯ และเป็นหัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม ฯ กลุ่มละ 3 
คน รวมทั้งสิ้น 9 คน และศึกษานิเทศก์ที่มีประสบการณ์
ในการพัฒนาครูทั้ง 3 กลุ่มสาระดังกล่าว จ านวน 3 คน 
ก่อนเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้สร้างความเข้าใจแก่ครูผู้ให้ข้อมูล 
ถึงเป้ าหมายและแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการ

สมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมชุมนุมผู้ประกอบการ 

ธุรกิจพอเพียง 
มี 3 ด้าน ได้แก ่
1. ด้านความรู้ความเขา้ใจ ฯ 
2. ด้านความสามารถในการออกแบบ 
   การจัดการเรียนรู้ 
3. ด้านความสามารถในการจัดระบวนการ
เรียนรู้ 
 

สมรรถนะครูในการจัด 
การเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมผู้ประกอบการ

ธุรกิจพอเพียง 
-------------------------------------------- 

1. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
การจัดการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุม
ผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง 
2. ความสามารถในการออกแบบ              
การจัดการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุม
ผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง 
3. ความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้กิจกรรม 
ชุมนุมผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ท่ีได้จากการผสานทฤษฎีการเรียนรู้ 
ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญากับแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

มีองค์ประกอบ 2 ด้าน ดังน้ี 
   1. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1  ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
   ขั้นที่ 2  แบ่งปันความรู ้
   ขั้นที่ 3  น าสู่การทดลองปฏบิัติ 
   ขั้นที่ 4  เด่นชัดในสถานการณ์จริง 
   ขั้นที่ 5  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. ด้านปัจจัยสนับสนุน 
   2.1 ด้านบคุลากรที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
   2.2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้   
   2.3 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดไว้แบบกว้าง ๆ แล้วจึงเก็บ
ข้อมูล 
    1.1.2 เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการเก็บ
ข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ครูผู ้สอน และแบบสัมภาษณ์
ศึกษานิเทศก์ 
    1.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย
ด าเนินการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยติดต่อ
ประสานงาน นัดหมาย บันทึกเสียงการสัมภาษณ์ และ
บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์                      
    1.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปความ
ตามประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ 
   1 .2  ข้ั น ต อนที่  2  ก า ร สั ง เค ร า ะห์
ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ โดยน าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาในข้ันที่ 1 มาจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การจัดการการ
เรียนรู้ฉบับร่าง ชื่อยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ที่ผสาน
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญากับแนวคิดการ
เรียนรู้ร่วมกันเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมชุมนุมผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียงของครูผู้สอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา              
   1 .3  ข้ัน ตอนที่  3  จั ด ส นทนากลุ่ ม
ผู้ เชี่ ยวชาญ (Focus Group Discussion) เพ่ือพิจารณา
ยุทธศาสตร์   การจัดการการเรียนรู้ฉบับร่าง กลุ่มเป้าหมาย 
คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการ
เรียนรู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกข้ึนไป จ านวน 8 คน 
   1 .4  ข้ัน ตอนที่  4  ตรวจสอบความ
เหมาะสมของยุทธศาสตร์ การจั ดการการเรียนรู้  โดย
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านหลักสูตรและการสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวช้อง และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกข้ึนไป จ านวน 5 คน  
 เครื่องมือที่ ใช้ในข้ันตอนน้ี คือ แบบประเมิน
ความสอดคล้องเหมาะสมของยุทธศาสตร์การจัดการ               
การเรียนรู้  

 2. ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้ยุทธศาสตร์
การจัดการการเรียนรู้ 
       2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              2.1.1 ประชากร เป็นครูผู้ สอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 
กิจกรรมชุมนุมผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง โรงเรียนละ 1 คน 
จ านวนรวม  63 คน ในจ านวนทั้งหมด 63 โรงเรียน แบ่ง
ตามขนาดของโรงเรียน ประกอบด้วย ครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ 
จ านวน 11 คน  ครูในโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 19 คน 
และครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 33 คน 

    2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นครูผู้สอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
กิจกรรมชุมนุมผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง จ านวน 33 คน 
จาก 33 โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) และก าหนดขนาดโดยใช้ร้อยละ 50 
ของจ านวนประชากร โดยก าหนดจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ค่าร้อยละ 50 ของจ านวนประชากรทั้งหมด (จ านวน 
63 คน โรงเรียนละ 1 คน จาก 63 โรงเรียน) แบ่งจ านวน
กลุ่มตัวอย่างตามขนาดของโรงเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม โดย
ก าหนดเป็นโควตา  ได้จ านวนครูที่มาจากโรงเรียนขนาดใหญ่ 
จ านวน 6 คน ครูที่มาจากโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 10 คน 
และครูที่มาจากโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 17 คน   
   2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการ
หาคุณภาพของเครื่องมือ 
      2.2.1 เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจัยมี  
5 ชุด แบ่งออกเป็น 
     2.2.1.1 เครื่องมือที่ ใช้ในการ
พัฒนา มีจ านวน 2 ชุด ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์การ
จัดการการเรียนรู้ ที่ผสานทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิง
พุทธิปัญญากับแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกัน และ 2) แผนการ
อบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้กิจกรรม
ชุมนุมผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง 
     2.2.1.2 เครือ่งมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมข้อมูล มีจ านวน 3 ชุด ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุม
ผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง 2) แบบประเมินความสามารถ     
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมผู้ประกอบการ
ธุรกิจพอเพียง และ 3) แบบประเมินความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมผู้ประกอบการธุรกิจ
พอเพียง 
    2.2.2 การหาคุณภาพของเครื่องมือ  
     2.2.2.1 ยุทธศาสตร์การจัดการ             
การเรียนรู้ ฯ หาคุณภาพโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 
พิจารณาประเมินความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของ
ยุทธศาสตร์กับตัวยุทธศาสตร์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มีประเด็นการประเมิน 
จ านวน 23 รายการ ผลการประเมินตามความเห็ นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ ฯ มีความ
เหมาะสมโดยรวม = 4.21 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) = 0.21  
     2.2.2 .2 แผนการอบรม เพ่ื อ
พัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุม ฯ  
หาคุณภาพ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาประเมิน
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ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของแผนการอบรม  
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) มีประเด็นการประเมิน จ านวน 18 รายการ ผลการ
ประเมินตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แผนการอบรม ฯ มีความ
เหมาะสมโดยรวม = 4.22  มีค่ าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) = 0.22  
     2.2.2.3 แบบทดสอบความรู้ความ
เข้าใจ ฯ เป็นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อหา
คุณภาพโดยผู้ เชี่ ยวชาญประเมิ นความสอดคล้องของ
จุดประสงค์กับข้อสอบ จากน้ันเลือกข้อสอบที่มีค่ าความ
สอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 น าไปทดลองใช้
กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ข้อสอบที่เลือกมา
เป็นแบบทดสอบที่มีความยาก-ง่ายระหว่าง 0.37 – 0.63 ค่า
อ านาจจ าแนกระหว่าง 0.80 – 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น
ทั้ งฉบั บ  ตามสูตรของคู เดอร์ ริช าร์ดสัน  20 (Kuder-
Richardson 20: KR-20) = 0.85 
     2.2.2.4 แบบประเมินความสามารถ
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ฯ เป็นแบบประเมิน 
ระดับคุณภาพ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับ
ปรับปรุง หาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบประเมิน ประเด็นการประเมินมี              
ค่าความสอดคล้อง (IOC)  อยู่ระหว่าง 0.80-1.00  
      2.2.2.5 แบบประเมินความสามารถ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ฯ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง 
ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด หาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 คนประเมินความสอดคล้องของแบบประเมิน 
ประเด็นการประเมินมีค่าความสอดคล้อง (IOC)  อยู่ระหว่าง 
0.80 – 1.00 
   2.3. แบบแผนของการทดลอง  
    การทดลองใช้ยุทธศาสตร์การจัดการ
เรียนรู้ในระยะที่ 3 ใช้เวลาในการทดลอง 1 ภาคเรียน คือ ช่วง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 การทดลองด้านความรู้
ความเข้าใจ ฯ ใช้แบบหน่ึงกลุ่มทดสอบก่อนและหลังการ
ทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) ส่วนการ
ทดลองด้ านความส ามารถ ในการออกแบบการจั ด 
กระบวนการเรียนรู้ ฯ และด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ฯ 
ใช้การศึกษาแบบกลุ่มเดียวทดสอบหลังเรียน (One-shot 
Case Design ) เพราะทั้งสองด้านน้ีเป็นการวัดพฤติกรรม
(ภาคปฏิบัติ) เป็นการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมเทียบ
กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 
 

   2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยใน
ระยะที่ 3 มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
     2.4.1 ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมผู้ประกอบการ
ธุรกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่างก่อนเข้ารับการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์  
     2.4.2 หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างผ่าน
การพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์โดยการเข้ารับอบรมเป็น
ระยะเวลา 3 วัน (18 ชั่วโมง) แล้วให้กลุ่มตัวอย่างน าความรู้
และประสบการณ์ที่ ได้กลับไปใช้ในสถานการณ์จริงที่
โรงเรียน โดยออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน แล้วส่งมาให้ผู้วิจัยท าการประเมิน  
        2.4.3 ผู้วิจัยส่งผลการประเมินไปให้
ครูแกนน าประจ าสหวิทยาเขต เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
ให้ข้อชี้แนะเพ่ิมเติม และครูแกนน าประจ าสหวิทยาเขตเข้า
ไปให้การชี้แนะ ช่วยเหลือแก่กลุ่มตัวอย่างคนละ 1 ครั้ง 
    2.4.4 ครูแกนน าประจ าสหวิทยาเขต
ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพของการเป็นผู้ประเมิน
การจัดกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมผู้ประกอบการ
ธุรกิจพอเพียง เข้าไปประเมินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ฯ 
ของครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วส่งผลการประเมินมาให้ผู้วิจัย 
    2.4.5 ผู้ วิจัยจัดประชุมแลเปลี่ยน
เรียนรู้ ระยะเวลา 1 วัน โดยแจ้งให้กลุ่มตัวอย่างทุกคนมา
เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ผู้มีผลรวมคะแนนจากการ
ประเมินการออกแบบการเรียนรู้ ฯ และผลการประเมินการ
จัดกระบวน-การเรียนรู้ ฯ สูงสุดในแต่ละกลุ่มน าเสนอ
ประสบการณ์ ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนบนเวทีและใน
รูปแบบนิทรรศการ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภายใน
กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ ก่อนสิ้นสุดการประชุมให้ครูที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคนรับการทดสอบความรู้ความเข้าใจ ฯ หลังเข้ารับ
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ แล้วร่วมกันถอดบทเรียน 
   2.5 สถิติที่ ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี จ าแนก
เป็น 
      2.5.1  สถิติที่ใช้ในตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทั้งฉบับ (KR-20) 
    2.5.2  สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
    2.5.3  สถิติที่ ใช้ในการตรวจสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ คือค่า t (t-test แบบ Dependent) ใช้ใน
การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ 
เรียนรู้กิจกรรมชุมนุมผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียงของ
ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาก่อนและหลังเข้ารับการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์                           
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สรุปผลการวิจัย    
 1. ผลที่ได้จากการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ 
การเรียนรู้  
  1.1 จากการศึกษาสภาพ ปัญหาการจั ด
กิจกรรมชุมนุม และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูในการ
จัด การเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง 
แบ่งการด าเนินการออกเป็น 2 ส่วน   
   ส่วนที่ 1 สภาพ ปัญหาของการจัดการ
เรียนรู้กิจกรรมชุมนุม ชมรม ตามแนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียนที่ ระบุ ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึ กษา 
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สรุปได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียน 
ให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมชุมนุมน้อยมาก ส่วนใหญ่ 
ให้ครูเอาเวลาชั่วโมงกิจกรรมชุมนุมไปใช้ในการติวข้อสอบ
หรือให้ผู้เรียน ท ากิจกรรมอื่น ๆ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ครูส่วนหน่ึงเป็นผู้มีศักยภาพสูงแต่ขาด
แรงจูงใจในพัฒนางานในหน้าที่ การเปิดกิจกรรมชุมนุม 
จะเปิดตามความพร้อมของครู ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทาง 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ครูส่วนใหญ่ไม่ได้จัดท า
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมโดยให้
เห ตุผล ว่าไม่ มี ตั วอย่างที่ ชัด เจนหรือ ไม่ มี เน้ือหาหลัก 
เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และครูส่วนใหญ่
ไม่ได้ศึกษาค้นคว้าเน้ือหาเพ่ือน ามาสอน และไม่ได้กระตุ้นให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
    ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาครูในการจัด               
การเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง ก่อน
การพัฒนาครูควรสร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจ
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้า
งานวิชาการของโรงเรียน เพ่ือจะได้ให้การส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมชุมนุม ควรพัฒนาศักยภาพของครูที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมทั้ง
ด้านความรู้ความเข้า ด้านการออกแบบและเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ และด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ควรจัดให้
มีการนิเทศ ช่วยเหลือ พาท าที่โรงเรียน ให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างโรงเรียน และหาตัวอย่างที่ดีมาให้ครูได้เรียนรู้ 
เน้ือหาในการพัฒนาครู ควรเพ่ิมทักษะ   ในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้เรียน  
  1.2 ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ ฯ  
มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผล 2) แนวคิด
ทฤษฎีที่ใช้เป็นฐาน ในการพัฒนายุทธศาสตร์ 3) หลักการ
ของยุทธศาสตร์ 4) จุดมุ่งหมายของยุทธศาสตร์ 5) กระบวนการ
ในการพัฒนายุทธศาสตร์ และ  6) การวัดและประเมินผล
ตามยุทธศาสตร์ 

  1.3 กระบวนการในการพัฒนา ยุทธศาสตร์
การจัดการการเรียนรู้ ฯ มีกระบวนการในการพัฒนา 2 ส่วน 
ประกอบด้วย  
   1.3.1 ส่วนที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้  
มี 5 ข้ัน ดังน้ี 
    ขั้นที่ 1  ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
เป็นข้ันของการชี้แจงเป้าหมายของการพัฒนาในภาพรวม 
รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทุกด้าน ให้ผู้เข้ารับ
การพัฒนาท าแบบทดสอบความรู้เดิม (Pre-test) แล้วแจ้ง
ผลการทดสอบ เมื่อทราบผลแล้วให้แต่ละคนประเมินตนเอง
แล้วก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง หลังจากน้ันให้
กลุ่มร่วมกันก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้และการท างานกลุ่ม
ตามที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกันวางแผนการเรียนรู้และการ
ท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
    ขั้นที่ 2  แบ่งปันความรู้ เป็นการจัด
สถานการณ์การเรียนรู้ที่ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาน าความรู้และ
ประสบการณ์ของตนเองมาแลกเปลี่ยนกับคนอื่นในกลุ่มย่อย 
ร่วมกนัสร้างองค์ความรู้  แล้วน าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับกลุ่มใหญ ่ 
    ขั้นที่ 3  น าสู่การทดลองปฏิบัติ เป็น
การจัดสถานการณ์การเรียนรู้ที่ให้ผู้ เข้ารับการพัฒนาน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในข้ันแบ่งปันความรู้มาใช้ใน
สถานการณ์จ าลอง แล้วรับการสะท้อนกลับจากผู้เข้ารับการ
พัฒนาคนอื่น ๆ และวิทยากร    
    ขั้นที่ 4  เด่นชัดในสถานการณ์จริง  
เป็นข้ันที่ผู้เข้ารับการพัฒนาน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ที่
โรงเรียน โดยให้มีวิเคราะห์บริบทโรงเรียนของตนเองแล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้
เหมาะสม โดยมีครูแกนน าประจ าสหวิทยาเขตให้การชี้แนะ 
ช่วยเหลือ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา  
    ขั้นที ่ 5  แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ เป็น
การจัดสถานการณ์การเรียนรู้โดยให้ผู้ เข้ารับการพัฒนา
มาร่ วมประชุม เพ่ื อน าค วามรู้ แล ะประสบการณ์ ม า
แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มย่อย ผู้มีผลคะแนนการประเมิน
ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และผลการ
ประเมินความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้สูงที่สุดใน
แต่ละกลุ่มย่อยน าเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี ปัญหาและการแก้ไขบน
เวที เปิดให้มีการอภิปรายซักถาม ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
หลั ง ได้รับการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์  วิทยากรแจ้ ง
ผลทดสอบความรู้ความเข้าใจ (Post-test) ผลการประเมิน
ความสามารถของแต่ละคน แล้วให้น ามาเปรียบเทียบกับที่
ได้ต้ังไว้ในข้ันก าหนดเป้าหมายร่วมกัน และเปรียบเทียบกับ
ผลการเรียนรู้ในภาพรวมของกลุ่มกับที่กลุ่มต้ังไว้ในเบื้องต้น 
แล้วร่วมกันถอดบทเรียน         
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   1.3.2 ส่วนที่ 2 ด้านปัจจัยสนับสนุนและ
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ หมายถึง การ
ก าหนดปัจจัยที่จะสามารถส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ตามยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
    1.3.2.1 ด้านบุคลากรที่เก่ียวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน 
หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ประจ าโรงเรียน และครูแกนน า
ประจ าสหวิทยาเขต 
    1.3.2.2  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในการเรียนรู้ เป็นการจัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะสนับสนุน  
ให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์สามารถด าเนิน
ไปได้อย่างมีปริสิทธิภาพ เช่น จัดให้มีอุปกรณ์ในการสืบค้น
ข้อมูลเพ่ิมเติมทาง Internet เครื่องฉาย Projector   
    1.3.2.3  ด้านการจัดสภาพแวดล้อม 
ที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นการจัดสภาพแวดล้อมทั้งทาง
จิตวิทยาและทางกายภาพ  เช่น สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น 
เป็นมิตร มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้หรือ
ประสบการณ์ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น มีการชื่นชม
ให้ก าลังใจ จัดโต๊ะเก้าอี้ให้เหมาะสมกับกิจกรรม เป็นต้น 
 2. ผลการใช้ยุทธศาสตร์  
  2.1 ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้กิจกรรมชุ มนุม
ผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียงสูงกว่าก่อนได้รับการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ จากคะแนนเฉลี่ยก่อนเข้ารับการพัฒนา
เท่ากับ 15.51 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.52  
เป็นหลังเข้ารับการพัฒนา เท่ากับ 31.18  ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.53 ค่าสถิติเปรียบเทียบก่อนกับ    
หลังเข้ารับการพัฒนาเท่ากับ 21.74 พบว่าค่าเฉลี่ยหลังเข้ารับ
การพัฒนาสูงกว่าก่อนเข้ารับการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญ   
ทางสถิติที่ระดับ .05  
  2.2  ค รู ผู้ ส อนระ ดั บ ชั้ นมั ธยมศึ กษ ามี
ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุม
ผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียงโดยรวมเท่ากับ 2.33 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.28 ความสามารถ
โดยรวมอยู่ในระดับดี 
  2 .3  ค รู ผู้ สอน ระ ดับชั้ นมั ธยมศึ กษ ามี
ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุม
ผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียงของโดยรวมเท่ากับ 4.18 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.20 ความสามารถ
โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
                 
 
 

การอภิปรายผล 
 1. ผลที่ได้จากการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ
การเรียนรู้ 
  1.1 จากการศึกษาสภาพ และปัญหาของ   
การจั ดกิ จกรรมชุม นุมที่ พบ ว่า ผู้ บริหารโรงเรียนให้
ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมชุมนุมค่อนข้างน้อย การเปิด
กิจกรรมชุมนุมจะเปิดตามความพร้อมของครู ครูส่วนใหญ่
ไม่ได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรจัดให้มีการ
นิเทศ ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาตัวอย่างที่ดีมาให้
ครูได้เรียนรู้ สอดคล้องกับ ผลการถอดบทเรียนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ. (2555 : 
1-2) ที่พบว่า ครูยังขาดความชัดเจนในวิธีการด าเนินการจัด
กิจกรรมชุมนุม ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะการจัดกิจกรรม  
ข้อเสนอของครูคือ ต้องการตัวอย่างจากผู้ที่ความส าเร็จ  
  1.2 การได้มาซึ่งองค์ประกอบของยุทธศาสตร์      
การจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้พัฒนาตามกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และด าเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการศึกษา
แนวคิ ดทฤษฎี เพ่ื อน ามาพั ฒ นาเป็ น ยุ ทธศาสตร์  ใน
กระบวนการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือได้ด าเนินการ
หลายข้ันตอนเพ่ือให้ ได้ ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ที่ มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับที่  ลดา ดอนหงษา (2556)  
ได้พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพของครู 3 ระยะ ได้แก่ ระยะของการศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐาน การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ และ
การศึกษาองค์ประกอบของยุทธศาสตร์  และพบว่า 
องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ 
แนวคิด หลักการ กระบวนการของยุทธศาสตร์ และการ
ประเมินผล หลังการพัฒนา ครูมีสมรรถภาพด้านความรู้ของ
ครูสูงกว่าก่อนรับการพัฒนา แผนการจัดการเรียนรู้และ
พฤติกรรมการจัดการรู้ของครูวิทยาศาสตร์มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก  
         1.3 ทฤษฎีเพ่ือน ามาพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ 
มีความสอดคล้องเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
ดังที่ ศักรินทร์ ชนประชา (2557: 22) ได้สรุปว่า การจัดการ
เรียนรู้ส าหรับผู้ใหญ่ต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ ว่า
ผู้ใหญ่แต่ละคนเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์ มีความสามารถ 
ที่จะเป็นผู้ชี้น าตนเองได้ สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
สามารถวางเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง แล้วประเมิน
ตน เอง เป็ นไปตามที่ แบนดูรา (Bandura, 1988 : 89)  
กล่าวว่า  คนที่รับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะมีความ
อดทนมานะพยายามจนประสบความส าเร็จ และบุคคลจะใช้ 
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กระบวนการทางปัญญาในการก ากับควบคุมการกระท าของ
ตนเองเพ่ือให้บรรลุ เป้ าหมายที่ตนสร้าง ข้ึน (Bandura,  
1971: 30) สอดคล้องกับที่ กานดา จรดล (2542) ได้ศึกษาการ
ใช้กระบวนการฝึกอบรมตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม 
เชิงพุทธิปัญญาในการเสริมสร้างสมรรถภาพการสอนของครู
พบว่า ครูมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ความเข้าใจสูงกว่า
ก่อนรับการอบรม หลังการฝึกปฏิบัติการสอนจริงครูสามารถ
พัฒนาทักษะทางการสอนดีข้ึน  
        1.4 การจัดสภาพแวดล้อมและปัจจัยสนับสนุน
ที่ เอื้ อ ต่ อการเรียนรู้ ในการพัฒนาสมรรถนะครูตาม
ยุทธศาสตร์ได้จัดให้มีการสาธิต และให้ได้ทดลองปฏิบัติใน
สถานการณ์จ าลองโดยมีครูคนอื่น ๆ ร่วมให้ข้อมูลย้อนกลับ 
เพ่ือเป็นการดึงความสนใจเรียนรู้ต้องใช้สื่ออย่างหลากหลาย 
สอดคล้องกับที่ประทีป จินงี่ และคณะ. (2558 : 160-173) 
ได้สรุปว่า วีดิทัศน์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับใช้เพ่ือการเรียน
การสอนได้เป็นอย่างดีสามารถใช้ในการสาธิตได้เป็นอย่างดี 
การจั ดการเรียนรู้ตาม ยุทธศ าสตร์ ได้จั ดสื่ อ ไว้อ ย่าง
หลากหลาย เหมาะสมกับวัยของครูที่เข้ารับการพัฒนา การ
พัฒนาครูตามยุทธศาสตร์ได้ให้ครูจากโรงเรียนต้นแบบที่
ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้รูปแบบผู้ประกอบการ 
ธุรกิจพอเพียงมาร่วมเป็นวิทยากร และในขณะที่ครูที่เข้ารับ
การพัฒนาน าความรู้และประสบการณ์ที่ไ ด้ระหว่างการ
พัฒนา ไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์จริงที่โรงเรียนยังมีครู
แกนน าประจ าสหวิทยาเขต ซึ่งได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามหลักสูตรน้ีมาก่อนเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษา 
และช่วยสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
 2. ผลการใช้ยุทธศาสตร์การจัดกาการเรียนรู้ 
ผลการน ายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้มาทดลองใช้ใน
การเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านความรู้  ความเข้าใจ  
ด้านความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และ
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่พบว่า มีประสิทธิภาพ
เป ็นไปตามสมมุติฐานที ่ตั ้งไว้ ทั ้งนี ้เป็นเพราะครูได้ร ับ 
การพัฒนาสมรรถนะอย่างรอบด้าน และเป็นระบบ ในข้ัน
ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน การจัดการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์
ได้เปิดโอกาสผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วนร่วมในการก าหนด ได้
ประเมินศักยภาพของตนเอง ได้ก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ได้รับการพัฒนาด้านความรู้
ความเข้าใจโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น และร่วมกันศึกษา 
เป็นกลุ่มย่อยในบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นมิตร ด้านความสามารถ
ในการปฏิบั ติได้ทดลองปฏิบั ติและได้รับการสะท้อนผลใน
ระหว่างการอบรม แล้วยังได้น าความรู้และประสบการณ์ไปใช้
ในการปฏิบัติงานจริง โดยมีครูแกนน าประจ าสหวิทยาเขต
ติดตามไปให้ข้อชี้แนะ ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ดังที่ เบอร์ลิเนอร์  
 

(Berliner, 2001) ได้สรุปข้อเสนอที่เป็นสมมติฐานสมรรถนะ
ที่จ าเป็นของครูจะต้องสามารถใช้ความรู้ที่ ดี มีความรู้เชิง
เน้ือหาที่ เป็นความสามารถทางการสอนอย่างกว้างขวาง
รวมทั้งมีความรู้เชิงสาระที่เกี่ยวกับวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง 
สามารถใช้ยุทธศาสตร์กระบวนการแก้ปัญหาที่ดี สามารถ
ปรับ เป้าหมายส าหรับผู้ เรียนให้ เกิดการเรียนรู้อ ย่าง
หลากหลาย มีการต้ังจุดประสงค์การเรียนรู้ ท่ีท้าทาย  สร้าง
บรรยากาศให้แก่ห้องเรียน ตรวจสอบผลการเรียนรู้ และ
เตรียมข้อมูลย้อนกลับ  ประกอบกับการจัดการเรียนรู้
รูปแบบผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง เป็นการจัดการเรียนรู้
ที่น าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ห้องเรียน 
เป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังที่              
จิราพร ผุยผง (2561 : 74) ที่พบว่า การพัฒนาแนวทาง    
การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้ ง น้ีอาจเป็น เพราะว่า
กระทรวงศึกษาธิการได้ประสานงาน และร่วมมือกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ น้อมน าเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจของพอเพียงลงสู่สถานศึกษาท าให้สถานศึกษามี
ความตระหนักในความส าคัญ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้  
     1.1 ควรศึกษาคู่มือยุทธศาสตร์การจัดการ             
การเรียนรู้ให้เข้าใจ และควรมีการเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ให้
ครบถ้วน และจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทั้งด้าน
กายภาพและด้านจิตวิทยาให้พร้อม และควรเพ่ิมเวลาในการ
ท ากิจกรรมสร้างความคุ้นเคยในชั้นก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
เพราะกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพต้องใช้เวลามาก 
     1.2 จากการสอบถามครูได้รับการพัฒนาครั้ง
น้ี พบว่า ครูจ านวนมากสนใจศึกษาเรียนรู้การท าธุรกิจ               
ทางออนไลน์ ดังน้ันในการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ในครั้งต่อไป
ควรเพ่ิมเน้ือหาการขายสินค้าหรือการท าการตลาดออนไลน์ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
      2.1 ในการพัฒนาครูควรมีการศึกษาทฤษฎี  
อื่น ๆ เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เพราะการเรียนรู้
ของผู้ใหญ่มีลักษณะเฉพาะ แตกต่างกับการเรียนรู้ทั่วไป 
   2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบความสามารถ
ของครูที่มีสถานภาพแตกต่างกัน เช่น ครูที่สอนอาชีวศึกษา
กั บ ค รูที่ ส อ นระ ดับ มั ธยมศึ กษ า ห รื อ เป รี ยบ เที ยบ
ความสามารถของครูที่มีวิทยฐานะแตกต่างกัน เป็นต้น 
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