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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาการมีภาวะผู้น�ำผู้ประกอบการของผู้บริหาร ครูและนักศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ 2) พัฒนาภาวะผู้น�ำผู้ประกอบการของผู้บริหาร ครูและนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สกลนครพัฒนศิลป์ 3) ติดตามผลการพัฒนาภาวะผู้น�ำผู้ประกอบการในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์
ในระดับบุคคล กลุ่มบุคคล และวิทยาลัย วิธีด�ำเนินการวิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2 วงรอบ ผู้ร่วม
วิจัยประกอบด้วยผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย ผู้บริหารวิทยาลัย ครูและนักศึกษา จ�ำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบประเมินคุณลักษณะ
ผลการวิจัยพบว่า
1. การมีภาวะผู้นำ�ผู้ประกอบการของผู้บริหาร ครูและ นักศึกษา 1.1) ผู้บริหารและครูขาดความรู้ความเข้าใจ
ไม่ตระหนักถึงความสำ�คัญและความจำ�เป็นในการเสริมสร้างภาวะผู้นำ�ผู้ประกอบการ หลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอนที่ไม่มีการสอดแทรก การพัฒนาภาวะผู้นำ�ผู้ประกอบการให้เกิดกับนักศึกษา 1.2) ภาวะผู้นำ�ผู้ประกอบการของ
นักศึกษา พบว่าคุณลักษณะด้านความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมและ ทัศนคติทดี่ ตี อ่ การจ้างงานตนเองอยูใ่ นระดับ
น้อยมาก นักศึกษามีเป้าหมายในการศึกษามุ่งการเข้าสู่แรงงานระดับล่างหรือเกษตรกร
2. แนวทาง ในการพัฒนาภาวะผู้นำ�ผู้ประกอบการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ ประกอบด้วย
2.1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและผู้บริหารให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำ�คัญของภาวะ
ผูน้ �ำ ผูป้ ระกอบการและ วิธกี ารสอนทีส่ อดแทรกแนวคิดภาวะผูน้ �ำ ผูป้ ระกอบการ 2.2) การพัฒนาหลักสูตรทีส่ อดแทรก
แนวคิดภาวะผู้นำ�ผู้ประกอบการ 2.3) การจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกแนวคิดการพัฒนาภาวะผู้นำ�ผู้ประกอบ
การโดยการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project Based Learning)
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3. ผลการพัฒนาภาวะผูน้ �ำ ผูป้ ระกอบการทัง้ ในระดับบุคคล กลุม่ บุคคลและวิทยาลัย เกิดการเปลีย่ นแปลงดังนี้
3.1) ในระดับบุคคล ผู้บริหารและครู เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ตระหนักถึงความสำ�คัญและ เรียนรู้
วิธีพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำ�ผู้ประกอบการ วิธีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดแทรกแนวคิดภาวะผู้นำ�ผู้ประกอบการ
ผู้บริหารวิทยาลัยเกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนและ
การประเมินผล นักศึกษาสาขาการออกแบบและสาขาเทคนิคยานยนต์ มีการพัฒนาภาวะผู้น�ำ ผู้ประกอบการทั้ง 10
คุณลักษณะ โดยนักศึกษาสาขาการออกแบบมีพฒ
ั นาการทีช่ ดั เจนด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ส่งผลให้เกิด
ความกล้าเสี่ยง ความยืนหยัดอดทน และนำ�สู่ทัศนคติที่ดีต่อการจ้างงานตนเอง นักศึกษาสาขาเทคนิคยานยนต์
มีพัฒนาการที่ชัดเจนด้านการแสวงหาโอกาสและ ความเชื่อมั่นในตนเอง ส่งผลให้เกิดความกล้าเสี่ยงและทัศนคติที่ดี
ต่อการจ้างงานตนเอง เมื่อได้รับการพัฒนานักศึกษาลดจำ�นวนการลาพักการเรียนและลาออกกลางคัน การสมัครงาน
ในสถานประกอบการนักศึกษาเลือกทำ�งานที่ใช้ทักษะมากกว่าแรงงาน
3.2) ผลการเรียนรู้ระดับกลุ่มบุคคล คณะครูเกิดการเรียนรู้วิธีวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาสำ�หรับนักศึกษาแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถนำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานประจำ�
มีการทำ�งานเป็นทีมมากขึ้น เรียนรู้วิธีระดมสมองในการประชุมด้วยวิธีการแบบ Kj Method ส่งผลให้คณะครูเกิดความ
พึงพอใจที่ได้นำ�เสนอแนวคิดของตนเองและไม่มีการโต้เถียงกันในการประชุม ภายหลังการประชุมเกิดการยอมรับใน
ข้อเสนอเพื่อนำ�ไปปฏิบัติ และการใช้การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ในการเรียน
การสอน
3.3) ผลการเรียนรูร้ ะดับวิทยาลัย พบว่าสามารถนำ�องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการศึกษา นำ�ไปสูก่ ารสร้างอัตลักษณ์
ของวิทยาลัย
ค�ำส�ำคัญ : ภาวะผู้น�ำผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
Abstract
The purposes of this research were 1) to examine entrepreneurial leadership of administrators, teachers
and students at Sakon Nakhon Patanasilpa Vocational College, 2) to develop entrepreneurial leadership
of administrators, teachers and students at Sakon Nakhon Patanasilpa Vocational College, and 3) to
monitor the effects from the implementation of entrepreneurial leadership development at individual, group,
and organizational level. The study employed two rounds of participatory action research. The research
participants comprised of 30 students, teachers and administrators of the college. The research instruments
included interviews, observation and student characteristics assessment.
The findings revealed the followings:
1.The constraints to development of entrepreneurial leadership at Sakon Nakhon Patanasilpa
Vocational College were : 1.1) Teachers and administrators were unaware of importance of entrepreneurial
leadership and therefore tended to teach the students to develop skills only to serve the labor market; and
1.2) Students tended to quit the study. They believed that the outcome of their study is merely to become
an employee. This consequently affected their choice of employment emphasizing physical labor rather
than their learning skills.

2. The approaches of the college to develop entrepreneurial leadership were : 2.1) Organizing
workshops among teachers and administrators to enhance their awareness and develop teaching approaches
integrating entrepreneurial leadership concept; 2.2) Developing curriculum integrating entrepreneurial
leadership concept; and 2.3) Teaching by incorporating the concept of entrepreneurial leadership by
Project Based Learning.
3. The results of the implementation showed learning at the individual, group and organization
levels.
3.1 For the development at individual level, it was found that there was learning from
practices. The teachers and administrators had become aware of the importance and approach to develop
entrepreneurial leadership characteristics and were able to develop curriculum integrating the concept.
The college’s administrators opened up to changes in teaching approaches, supportive roles, and
evaluation process. The students in the two programs presented different levels of the ten characteristics of
entrepreneurial leadership. The students in the Design Program were found to have better development in
their own creative thinking in innovation establishment. This then resulted in development of self-confidence,
risk taking, social skill, responsibility, initiative and patience, and developed the positive attitude towards
self-employment. The students in the Automotive Technology Program were found to have the development
in opportunity searching and self-confidence which resulted in risk-taking and developing the positive
attitude toward self-employment. In addition, throughout the development process, the students illustrated
changes through decreasing leaves and dropouts. They tended also to apply jobs in the industry of their
studies and chose to work in positions that can apply their knowledge and skills, rather than physical labor.
3.2 According to the group level, the teachers learned how to develop participatory action
research, problems analysis, and approaches to address problems for each student which could all be
applied to their regular works. It was also found that there was increasing of group work. The brainstorming
meetings employing Kj Method resulted in satisfactory among teachers as they were able to present their
opinions and to apply the project-based learning in teaching
3.3 At the organizational level, after the process of developing entrepreneurial leadership
knowledge could be developed to be the identity of the college.
Keywords : entrepreneurial leadership sakon nakhon patanasilpa vocational college participatory action
research
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บทนำ�
ประเทศไทยจะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน [2]
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น กั บ แรงงานจากต่ า งประเทศ
[3] [4] ประเทศไทยต้องเปลี่ยนจากเน้นสร้างแรงงาน
น�ำสู่การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์
กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึงปัญหาได้มอบนโยบาย
ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา[5]ด�ำเนินการสนับสนุน
ให้นกั ศึกษาเป็นผูป้ ระกอบการ เป็นการสร้างทางเลือกให้
แก่นักศึกษาอาชีวศึกษานอกเหนือจากการเป็นแรงงาน
ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร
พัฒนศิลป์ก�ำลังประสบ นักศึกษาของวิทยาลัยร้อยละ
17 จะลาออกกลางคัน หรือลาพักการเรียนเพื่อเดินทาง
ไปท�ำงานเป็นแรงงานระดับล่าง ในเขตอุตสาหกรรม
ต่างจังหวัด เช่น กรุงเทพฯ ชลบุรี เป็นต้น เป็นงานที่ราย
ได้ ต�่ ำ และอั น ตราย เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาเดิ น ทางกลั บ มายั ง
จังหวัดสกลนครมักก่อให้เกิดปัญหาสังคมสอดคล้อง
กั บ [1]ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา “ครอบครั ว แหว่ ง กลาง”
เป็นปัญหาแก่สังคมต่อไปในอนาคต เพื่อแก้ไขปัญหา
และพั ฒ นาวิ ท ยาลัย ให้ส อดคล้อ งกับนโยบายของรัฐ
พบว่าได้มกี ารด�ำเนินการส่งเสริมให้นกั ศึกษาอาชีวศึกษา
หารายได้ระหว่างเรียน และพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
ตั้งแต่ปี 2551[6] ได้มีการด�ำเนินการตั้งแต่ปี 2551[6]
มีผลด�ำเนินการส�ำเร็จเพียง 16% เมื่อศึกษาพบว่าวิธี
ด�ำเนินโครงการแตกต่างจากการสร้างผู้ประกอบการใน
สหภาพยุโรปที่เน้นการพัฒนา “ภาวะผู้น�ำผู้ประกอบการ
(Entrepreneurial Leadership)” [7][8][9]ให้แก่นกั ศึกษา
จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ พบ
ว่าการพัฒนาภาวะผู้น�ำผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา
ควรให้ครอบคลุมคุณลักษณะที่จ�ำเป็น 10 คุณลักษณะ
ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การแสวงหาโอกาส ความ
คิ ด สร้ า งสรรค์ ความกล้ า เสี่ ย ง การสร้ า งนวั ต กรรม
มนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าริเริ่ม รับผิด
ชอบ ความยืนหยัดอดทน การส่งเสริมแรงบันดาลใจ และ
ทัศนคติที่ดีต่อการจ้างงานตนเอง
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสกลนครพั ฒ นศิ ล ป์
เป็นวิทยาลัยเอกชนที่ประสบปัญหาในการจัดการเรียน

การสอน เนื่องจากบริบทแวดล้อมทั้งการชักจูงนักศึกษา
ท�ำงานต่างจังหวัด ความต้องการแรงงานช่วยท�ำการ
เกษตรส่งผลให้นักศึกษาของวิทยาลัยลาพักการเรียน
หรือลาออกถึงร้อยละ 17 ต่อปี ยังส่งผลต่อการจัดการ
เรียนการสอน เมื่อผู้วิจัยท�ำการศึกษาพบว่านักศึกษาที่
ประสบปัญหาเพราะเชือ่ มัน่ ว่าเมือ่ จบการศึกษาแล้วต้อง
สมัครงานเพื่อเป็นแรงงานเท่านั้น ท�ำให้ขาดความมั่นใจ
ในตนเองประกอบกับการสนับสนุนจากครอบครัวให้เข้า
สู่ตลาดแรงงานระดับล่าง ที่ใช้แรงงานมากกว่าทักษะ
รายได้ต�่ำและสถานประกอบการไม่ได้มาตรฐาน ปัญหา
ดังกล่าวเกิดเป็นวงจรต่อเนื่องทุกปี [1] [2] ปัญหาของ
นักศึกษาดังกล่าวเป็นผลจาการขาดคุณลักษณะภาวะ
ผู้น�ำผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒน
ศิลป์จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร ที่พัฒนาภาวะผู้น�ำ
ผู้ประกอบการแก่นักศึกษาให้ทันการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดแรงงาน การมีภาวะผู้น�ำผู้ประกอบการจะสร้าง
ความได้ เ ปรี ย บและโอกาสให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาเมื่ อ มี ก าร
เคลื่อนย้ายแรงงาน หลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน[1][3] ผูว้ จิ ยั ซึง่ เป็นผูบ้ ริหารของวิทยาลัยจึงสนใจ
ที่จะพัฒนาภาวะผู้น�ำผู้ประกอบการของผู้บริหารและ
นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ โดย
ใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์ของวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ค วามมุ ่ ง หมายที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิผลจากการศึกษาดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาการมีภาวะผู้น�ำผู้ประกอบการของ
ผู้บริหาร ครูและ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร
พัฒนศิลป์
2. เพื่ อ พั ฒ นาภาวะผู ้ น�ำผู ้ ป ระกอบการ ของ
ผู้บริหาร ครูและนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร
พัฒนศิลป์
3. เพื่อติดตามผลการพัฒนาภาวะผู้น�ำผู้ประกอบ
การในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ ในระดับ
บุคคล กลุ่มบุคคล และวิทยาลัย

วิธีดำ�เนินการวิจัย
1. ผู้ร่วมวิจัยได้แก่ ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้อ�ำนวยการ
วิทยาลัย ผู้บริหาร ครูและนักศึกษา จ�ำนวน 30 คน
2. รูปแบบการด�ำเนินการวิจัยการวิจัยนี้ใช้การ
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action
Research) แบ่งวิธีด�ำเนินการวิจัย ทั้งหมด 4 ขั้นตอน
2 วงรอบ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning) ขั้นตอนที่
2 การปฏิบัติการ (Action) ขั้นตอนที่ 3 การสังเกตการณ์
(Observation) และขั้ น ตอนที่ 4 การสะท้ อ นกลั บ
(Reflection) โดยผสานแนวคิดการวิจัยปฏิบัติการแบบ
มี ส ่ ว นร่ ว มตามแนวคิ ด ของ Phil Crane & Leanne
Richardson (2000) โดยวงรอบที่ 2 ขยายขอบเขตของ
กิจกรรม และเป้าหมาย ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากการวิจยั วงรอบที่ 1
ภายหลังจากด�ำเนินการวิจยั แล้ว 2 วงรอบ ผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูล
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัยเป็นองค์ความรู้
3. เครือ่ งมือการวิจยั ได้แก่ คูม่ อื พัฒนาภาวะผูน้ �ำ
ผูป้ ระกอบการ แบบประเมินคุณลักษณะโดยผูว้ จิ ยั ได้ปรับ
แก้โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
การพั ฒ นาภาวะผู ้ น�ำผู ้ ป ระกอบการด�ำเนิ น
การโดย
1. การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารผู ้ บ ริ ห ารและครู
จ�ำนวน 8 ครัง้ โดยแต่ละครัง้ ใช้เวลา 1 วัน ตามแผนปฏิบตั ิ
การในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
2. การพัฒนาหลักสูตรที่สอดแทรกแนวคิดภาวะ
ผูน้ �ำผูป้ ระกอบการ โดยการปรับตารางการเรียนการสอน
จัดเวลาสัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อพัฒนาทักษะภาวะผู้น�ำ
ผู้ประกอบการ โดยใช้การเรียนผ่านโครงงาน (Project
Based Learning) ตลอดปีการศึกษา 2556
3. การน�ำหลักสูตรสูก่ ารปฏิบตั ใิ นการพัฒนาภาวะ
ผู้น�ำผู้ประกอบการ โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐาน (Project Based Learning) โดยมีสองสาขาที่เข้า
ร่วมการปฏิบัติ ดังนี้
สาขาการออกแบบ หลังจากการประชุม นักศึกษา
ร่วมกันน�ำเสนอการสร้างธุรกิจจ�ำลอง “โครงการสร้างของ
ที่ระลึกจากการหล่อเทียน”
การวิจัยวงรอบที่ 1
1. สร้างของที่ระลึกจากการหล่อเทียนโดยเรียนรู้
จากช่างหล่อเทียนที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยครูใช้การเสริมแรงบันดาลใจ ข้อมูลและทุน
เบื้องต้นตลอดระยะเวลาในการด�ำเนินการโครงการและ
ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้น้อยที่สุด [7]
2. นักศึกษาน�ำผลงานออกจ�ำหน่ายในงานเทศกาล
ภายในจังหวัดสกลนครที่วางแผนไว้
การวิจัยวงรอบที่ 2
1. นักศึกษาจัดท�ำสื่อการสร้างของที่ระลึกจาก
การหล่อเทียนและถ่ายทอดออกอากาศผ่านรายการ
“ดีไซน์กู้ชาติ”
2. นักศึกษาสามารถแสดงและจ�ำหน่ายผลงาน ใน
งานบวงสรวงพระธาตุเชิงชุม
3. นักศึกษายอมรับการเรียนวิชาบัญชีพื้นฐาน
และการขาย เพื่อน�ำมาใช้ในการท�ำกิจกรรม [8][9]
4. ได้ แ สดงผลงานในงานนวั ต ศิ ล ป์ น านาชาติ
(IICF2014) ที่ไบเทค บางนา
ผลการด�ำเนินการในวงรอบที่ 1 นักศึกษาได้รับ
การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู ้ น�ำผู ้ ป ระกอบการเริ่ ม
จากพัฒนาด้านการแสวงหาโอกาส จัดกิจกรรมพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม ก่อให้เกิด
พัฒนาการด้านความยืนหยัดอดทน และมนุษยสัมพันธ์
แต่ยังมีคุณลักษณะที่ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมโดย
ขยายการพัฒนาให้มขี อบเขตและเป้าหมายทีก่ ว้างขึน้ ใน
การวิจยั วงรอบที่ 2 พบว่ามีพฒ
ั นาการด้านความกล้าเสีย่ ง
ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง และการส่งเสริมแรงบันดาลใจ ส่ง
ผลให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการจ้างงานตนเอง
สาขาการเทคนิคยานยนต์ นักศึกษาประชุมร่วม
กัน ผู้ร่วมวิจัยสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม(Participant
Observation) สรุปร่วมกันว่า ต้องการสร้างธุรกิจจ�ำลอง
“ร้านซ่อมเอื้ออาทร”
การวิจัยวงรอบที่ 1
1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 9 คน สมัคร
เข้าร่วมโครงการโดยมีทัศนคติที่ดีต่อการจ้างงานตนเอง
2. นักศึกษาเข้าเรียนและฝึกฝนการซ่อมบ�ำรุงรถ
จักรยานยนต์ทุกวันอังคาร
3. นักศึกษาขอเพิม่ วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ เพือ่
เตรียมความพร้อมในการเปิดธุรกิจจ�ำลอง
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การวิจัยวงรอบที่ 2
1. นักศึกษาสามารถเปิดร้าน “ซ่อมรถเอื้ออาทร”
ได้ และให้บริการแก่ชุมชนแวดล้อม
2. นักศึกษาเสนอความต้องการ เรียนการท�ำบัญชี
เบื้องต้นเพื่อใช้ในการท�ำกิจกรรม
ผลการด�ำเนินการในวงรอบที่ 1 นักศึกษาได้รับ
การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูน้ �ำผูป้ ระกอบการด้านการ
แสวงหาโอกาส และการสร้างนวัตกรรม นักศึกษาได้รับ
การพัฒนาเพิ่มเติมโดยขยายการพัฒนาให้มีขอบเขต
และเป้าหมายที่กว้างขึ้น ในการวิจัยวงรอบที่ 2 พบว่า
นักศึกษาพัฒนาด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ความกล้า
เสี่ยง จากกิจกรรมพัฒนามนุษยสัมพันธ์ในกลุ่มส่งผล
ต่อพัฒนาด้านความกลาริเริ่มรับผิดชอบ และความยืน
หยัดอดทน ส่งผลให้เกิดทัศนคติทดี่ ตี อ่ การจ้างงานตนเอง
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิจัย
1. การมีภาวะผู้น�ำผู้ประกอบการของผู้บริหาร
ครูและ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์
ปรากฏผล ดังนี้
1.1 ผู้บริหารและ ครูขาดความตระหนักถึง
ความส�ำคัญของภาวะผู้น�ำผู้ประกอบการ การก�ำหนด
แนวทางการจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนาภาวะผู้น�ำ
ผู้ประกอบการขาดความชัดเจนด�ำเนินการสอนโดยมุ่ง
เน้ น พั ฒ นาทั ก ษะของนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ตอบสนองตลาด
แรงงานเท่านั้น [17]
1.2 นักศึกษามีภาวะผู้น�ำผู้ประกอบการ
ด้านความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม และทัศนคติ
ที่ดีต่อการจ้างงานตนเอง อยู่ในระดับน้อยมาก นักศึกษา
มีเป้าหมายในการศึกษาเพื่อมุ่งการเข้าสู่แรงงานระดับ
ล่างหรือเกษตรกร
2. แนวทาง ในการพัฒนาภาวะผู้น�ำผู้ประกอบ
การ ประกอบด้วย
2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครู
และผู้บริหาร ในการพัฒนาภาวะผู้น�ำผู้ประกอบการ
2.2 พั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ ส อดแทรกแนวคิ ด
ภาวะผู้น�ำผู้ประกอบการ

2.3 จั ด การเรี ย นการสอนโดยสอดแทรก
การพัฒนาภาวะผู้น�ำผู้ประกอบการโดยการเรียนรู้ผ่าน
โครงงาน
3. ผลการพัฒนาภาวะผู้น�ำผู้ประกอบการทั้ง
ในระดับบุคคล กลุ่มบุคคล และวิทยาลัย 3.1) ในระดับ
บุคล ผูบ้ ริหารเกิดการเรียนรูแ้ ละตระหนักถึงความส�ำคัญ
และเรียนรูว้ ธิ พี ฒ
ั นาคุณลักษณะภาวะผูน้ �ำผูป้ ระกอบการ
ผู้บริหารปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอน
การสนับสนุนและการประเมินผล ครูเกิดการเรียนรูว้ ธิ กี าร
พัฒนาการเรียนการสอน การมีสว่ นร่วมปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับบริบท สามารถใช้การเรียนรูผ้ า่ นโครงงาน
(Project Based Learning) นักศึกษาเกิดประสบการณ์
จากการเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาภาวะผูน้ �ำผูป้ ระกอบการ
นักศึกษาสาขาการออกแบบและสาขาเทคนิคยานยนต์
มีการพัฒนาภาวะผูน้ �ำผูป้ ระกอบการทัง้ 10 คุณลักษณะ
โดยนักศึกษาสาขาการออกแบบมีพัฒนาการที่ชัดเจน
ด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม เกิ ด ความ
กล้ า เสี่ ย ง ความยื น หยั ด อดทน และน�ำสู ่ ทั ศ นคติ ที่ ดี
ต่อการจ้างงานตนเอง นักศึกษาสาขาเทคนิคยานยนต์
มีพัฒนาการที่ชัดเจนด้านการแสวงหาโอกาสและ ความ
เชือ่ มัน่ ในตนเอง ส่งผลให้เกิดความกล้าเสีย่ งและทัศนคติ
ที่ดีต่อการจ้างงานตนเอง เมื่อได้รับการพัฒนานักศึกษา
ลดจ�ำนวนการลาพั ก การเรี ย นและลาออกกลางคั น
การสมัครงานในสถานประกอบการนักศึกษาเลือกท�ำงาน
ทีใ่ ช้ทกั ษะมากกว่าแรงงาน 3.2) ผลการเรียนรูร้ ะดับกลุม่
บุคคล ผู้บริหารและครูเกิดการเรียนรู้การท�ำงานแบบมี
ส่วนร่วม สามารถน�ำความรู้ประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน
เป็นทีมมากขึน้ เรียนรูว้ ธิ รี ะดมสมองในการประชุมด้วยวิธี
การ Kj Method 3.3) ผลการเรียนรู้ระดับวิทยาลัย พบว่า
สามารถน�ำองค์ความรู้ที่ได้สร้างอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
ได้แก่ ปรัชญา พันธกิจ เพลงประจ�ำวิทยาลัยทีส่ อดแทรก
การส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ
2. อภิปรายผลการวิจัย
1. การมี ภ าวะผู ้ น�ำผู ้ ป ระกอบการของ
ผู ้ บ ริ ห าร ครู แ ละ นั ก ศึ ก ษา 1.1) ผู้บริหารและครู
ขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดความตระหนักในความ
ส�ำคั ญ และความจ�ำเป็ น ในการเสริ ม สร้ า งภาวะผู ้ น�ำ

ผูป้ ระกอบการ ขาดการพัฒนาหลักสูตรทีส่ อดแทรกภาวะ
ผู้น�ำผู้ประกอบการและการจัดการเรียนการสอนยังขาด
การสอดแทรกการพัฒนาภาวะผู้น�ำให้เกิดกับนักศึกษา
เนือ่ งจากบริบทของวิทยาลัยไม่สนับสนุนให้มกี ารพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นผูป้ ระกอบการ แต่มงุ่ เน้นการส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานเท่านั้น แต่เมื่อคณะครูได้
แลกเปลี่ยนทัศนคติและข้อมูลผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติ
การท�ำให้เกิดการตระหนักถึงพัฒนาการของจังหวัด และ
นโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ ทีส่ ง่ เสริมให้นกั ศึกษาพัฒนาทักษะด้านภาวะ
ผู้น�ำผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาท้องถิ่น[1][3][5]
1.2) ภาวะผู้น�ำผู้ประกอบการของนักศึกษาจากแบบ
ประเมินคุณลักษณะก่อนเริ่มการวิจัย พบว่านักศึกษา
มี ภ าวะผู ้ น�ำผู ้ ป ระกอบการ ด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์
สร้างนวัตกรรม และทัศนคติที่ดีต่อการจ้างงานตนเอง
อยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ยมาก นั ก ศึ ก ษามี เ ป้ า หมายในการ
ศึกษาเพื่อมุ่งการเข้าสู่แรงงานระดับล่างหรือเกษตรกร
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [11][13] แต่นักศึกษามี
คุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์ และการส่งเสริมแรง
บันดาลใจสูง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [9][10] แสดง
ให้เห็นว่านักศึกษาพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาภาวะผู้น�ำ
ผู้ประกอบการ
2. แนวทาง ในการพั ฒ นาภาวะผู ้ น�ำผู ้
ประกอบการ ประกอบด้วย 2.1) แนวทางที่ใช้ในการ
พัฒนาผูบ้ ริหารและครู เป็นการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแบบ
มีส่วนร่วม [7][8][9] ที่เสนอให้ใช้การประชุมเชิงปฏิบัติ
การแสดงให้เห็นความส�ำคัญของภาวะผู้น�ำผู้ประกอบ
การ 2.2) การพัฒนาหลักสูตรที่สอดแทรกแนวคิดภาวะ
ผู้น�ำผู้ประกอบการสอดคล้องกับ [5] และข้อเสนอแนะ
[6][7] ที่ต้องการให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริง
จากกิจกรรม เช่น ธุรกิจจ�ำลอง การสอดแทรกเกิดจาก
การประเมินของครู ซึ่งจัดการเรียนการสอนตามความ
ต้องการของนักศึกษา ในการวิจัยวงรอบที่ 2 นักศึกษา
ต้องการเรียนเสริมด้านบัญชีเบือ้ งต้น เทคนิคการขายและ
วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ครูน�ำเสนอต่อผู้บริหาร มีการ
เปลี่ยนแปลงตารางสอนเพื่อจัดให้นักศึกษาได้เรียนตาม
ที่ต้องการ 2.3) การจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรก

แนวคิดการพัฒนาภาวะผูน้ �ำผูป้ ระกอบการโดยการเรียนรู้
ผ่านโครงงาน (Project Based Learning) [7][11] แต่ไม่
สามารถพัฒนาเป็นโครงงานส่วนบุคคลได้ [8] เนื่องจาก
ต้องใช้งบประมาณมาก ไม่สอดคล้องกับศักยภาพของ
นักศึกษา
3. ผลการพัฒนาภาวะผู้น�ำผู้ประกอบการ
ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มบุคคล และวิทยาลัย
การเรี ย นรู ้ ร ะดั บ บุ ค คล หลั ง การประชุ ม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกั บ ผู ้ บ ริ ห ารและครู ผลที่ ไ ด้ แ ตก
ต่างจาก [7] [8] เนื่องจากครูที่น�ำเสนอแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การเป็น
ผู ้ ป ระกอบการ แต่ มี คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นการแสวงหา
โอกาสสู ง ครู น�ำเสนอโครงการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาผ่ า น
การเรียนรู้ผ่านโครงการ (Project Based Learning)
ผู้บริหารให้การสนับสนุนโดยจัดตารางเรียน ที่สนับสนุน
การเรียนการสอน ในการวิจัยวงรอบที่ 2 ผู้บริหารและครู
ให้การสนับสนุนโครงการมากขึ้น เช่น ครูสาขาการบัญชี
อาสาช่วยสอนทักษะทางบัญชีให้แก่นักศึกษาสาขาการ
ออกแบบและสาขาเทคนิคยานยนต์ คณะครูการร่วมกัน
น�ำเสนอพันธกิจ ปรัชญาและเพลงประจ�ำวิทยาลัยที่มี
เนื้อหาสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ นักศึกษาสาขา
การออกแบบ และสาขาเทคนิคยานยนต์ มีการพัฒนา
ภาวะผู้น�ำผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน โดยสาขาการ
ออกแบบ นักศึกษามีพัฒนาการที่ชัดเจนโดยเฉพาะด้าน
การแสวงหาโอกาส สอดคล้องกับ[7][9][10] นักศึกษา
ที่ร่วมโครงการแสดงออกคุณลักษณะด้านการแสวงหา
โอกาสอย่างต่อเนื่อง เพราะต้องการสร้างทางเลือกให้
แก่ ต นเองนอกเหนื อ จากเป็ น เกษตรกร หรื อ แรงงาน
ระดับล่าง เมื่อพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ การสร้าง
นวัตกรรม ก่อให้เกิดความกล้าเสี่ยง ความกล้าริเริ่ม
รับผิดชอบ การพัฒนาด้านการส่งเสริมแรงบันดาลใจ
ก่อให้เกิดพัฒนาการด้านมนุษยสัมพันธ์ และสัมพันธ์กับ
ความยืนหยัด อดทน แต่ความมั่นใจในตนเอง นักศึกษา
แสดงออกน้อย เมื่อได้รับการพัฒนาโดยการเรียนรู้ผ่าน
โครงงาน นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการจ้างงานตนเอง
จากการประเมินหลังการวิจัยวงรอบที่ 2 นักศึกษาแสดง
ความต้ อ งการสมั ค รงานในสถานประกอบการตาม
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สาขาวิชาและเลือกท�ำงานที่ใช้ทักษะมากกว่าแรงงาน
สอดคล้องกับ[1][2][3][8] และวิธีการด�ำเนินการเรียน
การสอนด้านภาวะผูน้ �ำผูป้ ระกอบการสหภาพยุโรป (VET)
ที่เสนอให้จัดการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จริง มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
[6] ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมส่งผลต่อการเรียนการสอนท�ำให้นักศึกษาเกิด
ความผูกพันต่อเป้าหมายระยะยาว เกิดความยืนหยัด
อดทนที่จะผลิตผลงานเป็นเวลานานนักศึกษาก่อนเข้า
ร่วมโครงการมีคุณลักษณะด้านการส่งเสริมแรงบันดาล
ใจ และมนุษยสัมพันธ์สูงสอดคล้องกับ[9][10]
การเรี ย นรู ้ ร ะดั บ กลุ ่ ม บุ ค คล ผู ้ วิ จั ย พบว่ า
สอดคล้องกับ [7][8][11] การสร้างความตระหนักรู้ถึง
ความส�ำคัญของภาวะผูน้ �ำผูป้ ระกอบการผ่านการประชุม
เชิงปฏิบัติการ การแสดงให้ผู้บริหารและครูเห็นถึงการ
พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครที่พร้อมสนับสนุน
การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาเป็ น ผู ้ ป ระกอบการมากขึ้ น กว่ า
ในอดี ต ด้ า นการสนั บ สนุ น พบว่ า แตกต่ า งจาก
[5] ด้านงบประมาณ ค่าตอบแทนแก่ครู ไม่จูงใจให้
พัฒนาการด้านภาวะผู้น�ำผู้ประกอบการได้ ต้องใช้การ
ส่งเสริมแรงบันดาลใจที่แสดงให้เห็นโอกาสที่จะได้รับ
เมื่อด�ำเนินโครงการ เช่น การแสดงผลงานผ่านรายการ
โทรทัศน์หรือ การแสดงผลงานระดับประเทศ กลุ่มครู
เกิดการเรียนรู้การประชุมย่อย และระดมสมองด้วยวิธี
Kj Method ท�ำให้เกิดการปรับปรุงการเรียนการสอน
ตลอดการวิจัย
การเรี ย นรู ้ ร ะดั บ กลุ ่ ม บุ ค คลกลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษาที่
เข้ า ร่ ว มโครงการ ค่ า ตอบแทนจากธุ ร กิ จ จ�ำลองไม่
เพียงพอจูงใจให้นักศึกษาด�ำเนินกิจกรรมได้ แต่เกิด
การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะด้ า นการแสวงหาโอกาสสิ่ ง ที่
นักศึกษาต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารและครูคือ
ความสอดคล้องกันของเวลาเรียนและเวลาท�ำกิจกรรม
ธุรกิจจ�ำลอง[3][5][6]ในการวิจัยวงรอบที่ 2 ผู้วิจัยและ
ผู้ร่วมวิจัยได้เพิ่มกิจกรรม และเป้าหมายของกิจกรรม
ตามแนวคิดของ Phil Crane & Richardson (2000)
จากการวิจยั วงรอบที่ 1 เดิมเน้นการสร้างนวัตกรรม ความ
คิดสร้างสรรค์[16] และทดลองจ�ำหน่าย ในการวิจยั วงรอบ

ที่ 2 ได้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ การออกรายการโทรทัศน์
การแสดงผลงานระดับนานาชาติ ทัง้ ทีใ่ ช้โครงการเดิมของ
ทั้งสองสาขาวิชา จะแสดงให้เห็นว่านักศึกษาสาขาการ
ออกแบบมีการแสดงออกถึงคุณลักษณะด้านการแสวงหา
โอกาสตลอดเวลาการท�ำกิจกรรม ด้านทัศนคติทดี่ ตี อ่ การ
เป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นและลดลงตามประสบการณ์
ที่ได้รับคาดว่าเกิดจากการที่โครงการ “สร้างของที่ระลึก
จากการหล่อเทียน” และ “ร้านซ่อมรถเอื้ออาทร” ไม่ได้
เป็นของนักศึกษาคนใดคนหนึ่ง สอดคล้องกับการศึกษา
ของ [6][7][10] ที่เสนอให้นักศึกษาเป็นหนึ่งคนต่อหนึ่ง
โครงการจะส่งผลให้เกิดความรู้เชื่อมั่นที่จะน�ำโครงการ
ที่ฝึกฝนระหว่างเรียนไปพัฒนาต่อเป็นธุรกิจจริง แต่การ
ท�ำเช่นนี้ต้องใช้เงินทุนมหาศาล แต่จากการศึกษาของ
[12][13][14][15] ที่เสนอว่าผลของการพัฒนาภาวะ
ผู้น�ำผู้ประกอบการอาจส่งผลเมื่อผู้ได้รับการพัฒนาเข้า
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร จะใช้การแสวงหาโอกาสและ
ความคิดสร้างสรรค์ผลักดันตนเองในหน้าที่การงานได้
ซึ่งนักศึกษาของวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการและก�ำลังจะ
จบการศึกษาต้องการสมัครงานในสถานประกอบการที่
ตรงกับสาขาวิชาที่จบการศึกษามา ต้องการได้งานที่เน้น
ทักษะมากกว่าการใช้แรงงาน
การเรียนรู้ระดับวิทยาลัย สามารถน�ำองค์ความรู้
ที่ได้ ไปใช้สร้างอัตลักษณ์ให้แก่วิทยาลัย เกี่ยวกับการ
มีคุณลักษณะภาวะผู้น�ำผู้ประกอบการสอดคล้องกับ
[13] [19] เช่น เพลงประจ�ำวิทยาลัย “...สร้างสรรค์งาน
อาชีพ แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้เกิดผล
จบแล้วมีรายได้เลี้ยงชีพตน...” ห้องปฏิบัติการโครงการ
แลโครงการที่ นั ก ศึ ก ษาสร้ า งขึ้ น สามารถส่ ง ต่ อ ให้ แ ก่
นักศึกษารุ่นต่อไปที่เข้าศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะ
ภาวะผู้น�ำผู้ประกอบการได้ต่อไป
องค์ความรู้ที่ผู้วิจัยได้ค้นพบ
องค์ ค วามรู ้ ที่ ผู ้ วิ จั ย ได้ ค ้ น พบ หลั ง จากด�ำเนิ น
โครงการโดยวิ เ คราะห์ ผ ่ า นผู ้ บ ริ ห าร บุ ค ลากรและ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและมีพัฒนาการมากที่สุด
1. นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ ร้ อ ยละ 80
มีความพร้อมทีจ่ ะเรียนรูก้ ารเป็นผูป้ ระกอบการ แม้จะไม่มี
ประสบการณ์หรือครอบครัวสนับสนุน

2. นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนือ่ ง เพราะ
ตระหนักว่าโครงการทีต่ นก�ำลังด�ำเนิน เป็นธุรกิจจริงไม่ใช่
เพื่อการศึกษา
3. บุคลกรทีด่ �ำเนินโครงการต้องการการสนับสนุน
จากผู้บริหารทุกด้าน เพื่อให้โครงการประสบความส�ำเร็จ
4. โครงการที่ด�ำเนินการได้ช้าเนื่องจากผู้บริหาร
เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรสร้างโครงการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์
และนัวตกรรม สร้างธุรกิจจ�ำลองที่สอดคล้องกับบริบท
แวดล้อม
2. ผูบ้ ริหารและครู ต้องสนับสนุนและประเมินการ
ท�ำกิจกรรมตลอดระยะเวลาการท�ำวิจยั การตัดสินใจควร
เกิดจากกลุ่มนักศึกษาเท่านั้น
ข้อเสนอแนะเพื่อท�ำการวิจัยครั้งต่อไป
1. ขั้นการวางแผนควรร่วมกับสถานประกอบการ
หรือผู้ประกอบการ วางแผนด�ำเนินกิจกรรม
2. การพัฒนาภาวะผู้น�ำผู้ประกอบการครูและ
ผู ้ บ ริ ห ารต้ อ งรั บ ภาระงานที่ ม ากกว่ า งานสอนทั่ ว ไป
ควรท�ำความเข้าใจกับผู้ร่วมวิจัยก่อนด�ำเนินการวิจัย
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