
คู่มือการจัดการเรียนการสอน
หัวข้อ 

ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ
Corporate Entrepreneurship



วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการของ
องค์การ ทั้งในแง่มุมของความหมาย ค านิยามของความเป็น
ผู้ประกอบการขององค์การ รูปแบบการเป็นผู้ประกอบการของ
องค์การ 

นอกจากนี้ยังเป็นการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์งาน
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการของ
องค์การ รวมถึงวัฒนธรรมองค์การที่ส่งเสริมให้เกิดความเป็น
ผู้ประกอบการขององค์การ ผ่านการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ 
การศึกษาจากกรณีศึกษาและกิจกรรมการระดมสมองต่างๆ เพื่อ
น าสู่การน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริบททางสังคมที่
แตกต่างหลากหลาย
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รูปแบบและแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน และ

เครื่องมือที่ใช้

1

2

3

4

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้

การศึกษากรณีศึกษาและท าโจทย์เพ่ือพัฒนาความเข้าใจ
และความสามารถในการประยุกต์ใช้

การอภิปรายกลุ่มย่อยและน าเสนอแนวคิดในห้องเรียน

การสะท้อนความคิดจากการเรียน

เครื่องมือที่ใช:้ เอกสารประกอบการสอน (PowerPoint Presentation)

เครื่องมือที่ใช:้ กรณีศึกษาท่ีได้จากการการศึกษาเชิงคุณภาพ 
กรณีศึกษาท่ีได้รับการตีพิมพ์

เครื่องมือที่ใช:้ เทคนิคการระดมสมอง เทคนิคการกระตุ้นความคิด (Brain Exercise) 
แผนภาพความคิด (Mind Mapping)

เครื่องมือที่ใช:้ เทคนิคการสะท้อนความคิดและตกผลึกตามความเหมาะสม



Learning Menu

คู่มือการจัด
การเรียนการสอน

M1: Understanding CE
ความหมายของ

ความเป็นผู้ประกอบการ
ขององค์กร

M2: Models and forms of CE
ตัวแบบและรูปแบบของ

ความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร

M3- M4: Corporate 
Venturing Process: 

Methods and Techniques
กระบวนการสร้างความเติบโต
ด้วยธุรกิจย่อย: วิธีและเทคนิค 

M5: Human Resource Strategy
กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์M6: Building 

an Entrepreneurial Culture
การสร้างวัฒนธรรม

ความเป็นผู้ประกอบการ

M7: Train the Trainer
การอบรมการสร้างความเติบโต
ด้วยธุรกิจย่อยภายในองค์กร

M8: Reflections
การสะท้อนความคิด

เกี่ยวกับบทเรียนที่ได้รับ

แนวทางการประเมินผล References
เอกสารอ้างอิง

กรณีศึกษา: 3M

กรณีศึกษา : U BEERกรณีศึกษา : 
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กรณีศึกษา : 
EST. Company

Empowerment 
Questionnaire

กรณีศึกษา : Sansiri
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Learning Menu

Corporate  Entrepreneurship 

เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ PowerPoint Presentation ของหลักสูตร มีทั้งหมด 10 ชุด ประกอบด้วย 
1. คู่มือการจัดการเรียนการสอน
2. Module 1: Understanding CE ความหมายของความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร

• เอกสารประกอบ Module 1 กรณีศึกษา 3M
3. Module 2: Models and forms of CE ตัวแบบและรูปแบบของความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร
4. Module 3- 4: Corporate Venturing Process: Methods and Techniques กระบวนการสร้างความเติบโตด้วยธุรกิจย่อย : 

วิธีและเทคนิค 
• เอกสารประกอบ Module 3 – 4 กรณีศึกษา U BEER

5. Module 5: Human Resource Strategy กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์
• เอกสารประกอบ Module 5 กรณีศึกษา เรื่อง Thailand Employee Rewards
• เอกสารประกอบ Module 5 กรณีศึกษา EST. Company

6. Module 6: Building an Entrepreneurial Culture การสร้างวัฒนธรรมความเป็นผู้ประกอบการ
• เอกสารประกอบ Module 6 แบบสอบถาม เรื่อง Empowerment Questionnaire
• เอกสารประกอบ Module 6 กรณีศึกษา Sansiri

7. Module 7: Train the Trainer การอบรมการสร้างความเติบโตด้วยธุรกิจย่อยภายในองค์กร
8. Module 8: Reflections การสะท้อนความคิดเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้รับ
9. แนวทางการประเมินผล
10. References เอกสารอ้างอิง



วิธีการ: ใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย 
ในประเด็นที่ให้ไว้

ประเด็น / ค าตอบที่
ต้องการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และเข้าใจ

จากกิจกรรม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

การใช้สัญลักษณ์ในเอกสารประกอบการสอน



วิธีการ: ให้อภิปราย
ความส าคัญของ HR
ด้วยการให้เหตุผล

โดยการเปรียบเทียบกับ
การด าเนินการหลักด้านอื่น

ที่ระบุให้ในตาราง
(หากกลุ่มผู้เรียนน้อย
อาจท าร่วมกันทั้งห้อง 

หากกลุ่มใหญ่ให้แบ่งกลุ่มท า)

การสรุปประเด็นจากผลที่ได้
จากการท ากิจกรรมนี้ พร้อม

ค าอธิบายที่ผู้สอนจะใช้
ส าหรับผลที่มีความเป็นไปได้

หลากหลาย 

การใช้สัญลักษณ์ในเอกสารประกอบการสอน



วิธีการ: การชวนคุย/ตั้ง
ค าถาม

ถึงที่มาของไอเดียใหม่ๆ 

สิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียน
ตระหนักและรับทราบ 

ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ผู้เรียน
บอกออกมาเอง 
หรือไม่ได้นึกถึง

การใช้สัญลักษณ์ในเอกสารประกอบการสอน



วิธีการ: การระดมสมอง
ในหัวข้อที่ก าหนดให้ 

ตัวอย่างกิจกรรมการระดมสมอง (Brainstorming)



วิธีการ: เทคนิคการกระตุ้น
ความคิด (Brain Exercise)

การสรุปประเด็นที่ต้องการ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรูภ้ายหลัง

การท ากิจกรรมนี้

ตัวอย่างการใช้เทคนิคการกระตุ้นความคิด(Brain Excercise)



แนวทางการวิเคราะห์
ทักษะการคิดของผู้เรียน
ใน 4 มิติ เพื่อให้ผู้เรียน
ได้ทราบลักษณะการคิด

ของตนเอง

ที่มาของแนวทางการวิเคราะห์ 4 มิติที่ใช้

ตัวอย่างการใช้เทคนิคการกระตุ้นความคิด(Brain Excercise)



วิธีการ: การให้ผู้เรียนใช้
แผนภาพความคิด 
(Mind Mapping) 

ในการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ตัวอย่างการใช้แผนภาพความคิด (Mind Mapping)



วิธีการ 1 : การให้ผู้เรียนใช้
แผนภาพความคิด 
(Mind Mapping) 

ในการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

วิธีการ 2 : การให้ผู้เรียน
สะท้อนความคิด (Reflect) 
เชิงลึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก

แผนภาพความคิด 
(Mind Mapping) ที่จัดท าขึ้น

ตัวอย่างการใช้เทคนิคการสะท้อนความคิด (Reflection)



กรณีศึกษา Sansiri

ค าถามท้ายเรื่องของ
กรณีศึกษา

กรอบแนวทางค าตอบ

ค าถามท้ายเรื่องของ
กรณีศึกษา

กรอบแนวทางค าตอบ



แผนการสอน
Session Plan

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4

M1: Understanding corporate 
entrepreneurship (CE) 
Corporate ventures, 
independent start-ups, and 
social entrepreneurship 
Examples of corporate 
entrepreneurship

M3: Corporate Venturing 
Process: Identifying and 
Assessing Opportunities 

M5: Human resource 
strategies for entrepreneurial 
corporate venturing

M7: Train the Trainer 
Workshop: How to conduct 
corporate venturing training 
in your organization

M2: Models and forms of 
corporate entrepreneurship 
Corporate structures for CE   
Organizational barriers to CE

M4: Developing and 
Implementing Opportunities 

M6: Building entrepreneurial
culture 

M8: Conclusions and 
reflections on lessons 
learned 



แผนการสอน
Session Plan

วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4
M1: ความหมายของความเป็นผู้ประกอบการของ
องค์กร (CE) 
การเติบโตโดยการสร้างหน่วยธุรกิจย่อย 
(Corporate ventures), independent start-
ups, และผู้ประกอบการเพื่อสังคม (social 
entrepreneurship)
ตัวอย่างของความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร

M3: กระบวนการสร้างความ
เติบโตด้วยธุรกิจย่อย
(Corporate Venturing 
Process): การระบุและ
ประเมินโอกาส

M5: กลยุทธ์ด้านทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้างความเติบโต
ด้วยธุรกิจย่อย

M7: Train the Trainer 
Workshop: การอบรมการ
สร้างความเติบโตด้วยธุรกิจ
ย่อยภายในองค์กรของท่าน

M2: ตัวแบบและรูปแบบของความเป็น
ผู้ประกอบการขององค์กร
โครงสร้างองค์กรเพื่อความเป็นผูป้ระกอบการของ
องค์กร 
อุปสรรคของความเป็นผู้ประกอบการในองคก์ร

M4: การพัฒนาและใช้โอกาส M6: การสร้างวัฒนธรรม
ความเป็นผู้ประกอบการ

M8: สรุปผลและทบทวน
บทเรียนที่ได้รับ



1. ความหมายของความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร (Understanding corporate entrepreneurship)

กรอบเนื้อหาการสอน และจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอน

• ประวัติโดยย่อของความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร (A brief history of corporate entrepreneurship)
• ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง การสร้างหน่วยธุรกิจย่อย, independent start-ups, และผู้ประกอบการเพื่อ

สังคม (Similarities and differences between corporate ventures, independent start-ups, and social 
entrepreneurial ventures)

• ความเป็นผู้ประกอบการขององค์กรในการช่วยให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนสูง  
(Corporate entrepreneurship as a path to firms’ sustainable growth in turbulent environments)

• ตัวอย่างของความเป็นผู้ประกอบการขององค์กรทีป่ระสบความส าเร็จ ล้มเหลว และหลุมพรางของความเป็น
ผู้ประกอบการขององค์กร (Cases of success, failure, and pitfalls of corporate entrepreneurship) 

• ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

กรอบเนื้อหาการสอน และจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอน



2. ตัวแบบและรูปแบบของความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร โครงสร้างองค์กร และอุปสรรคของ
ความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร (Models and forms of corporate entrepreneurship; 
Corporate structures; Organizational barriers to intrapreneurship)

กรอบเนื้อหาการสอน และจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอน

• ความเป็นผู้ประกอบการขององค์กรในรปูแบบของการเติบโตด้วยธุรกิจย่อย: การสร้างธุรกิจใหม่
ภายในองค์กร (The corporate venturing form of corporate entrepreneurship: 
Bringing new business to the corporation)
• หลักการของการสร้างการเติบโตด้วยธุรกิจย่อย (The concept of corporate venturing)
• การสร้างการเติบโตด้วยธุรกิจย่อยภายใน (Internal corporate venturing)
• การสร้างการเติบโตด้วยธุรกิจย่อยภายนอก (External corporate venturing) 
• การสร้างการเติบโตด้วยธุรกิจย่อยด้วยการร่วมลงทุน (Cooperative corporate 

venturing) 

กรอบเนื้อหาการสอน และจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอน



2. ตัวแบบและรูปแบบของความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร โครงสร้างองค์กร และอุปสรรคของ
ความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร (ต่อ)
• ความเป็นผู้ประกอบการเชิงกลยุทธ์: การสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (The strategic entrepreneurship form of 

corporate entrepreneurship: Innovating in pursuit of competitive advantage)
• หลักการของความเป็นผู้ประกอบการเชิงกลยุทธ์ (The concept of strategic entrepreneurship)
• การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ (Strategic renewal)
• การท าให้การเปลี่ยนแปลงยั่งยืน (Sustained regeneration)
• การปรับเปลี่ยนโดเมน (Domain redefinition)
• การฟื้นฟูองค์กร (Organizational rejuvenation)
• การสร้างโมเดลการท าธุรกิจใหม่ (Business model reconstruction)

• การออกแบบโครงสร้างองค์กร (Corporate structure design)
• ความหมายของการออกแบบโครงสร้างองค์กรและองค์ประกอบต่างๆ (Understanding corporate structure design and its components)
• ประเภทของโครงสร้างองค์กรและการเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ความเป็นผู้ประกอบการ (Types of corporate structure and linkage to 

entrepreneurship strategy)
• ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

กรอบเนื้อหาการสอน และจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอน



3. กระบวนการสร้างความเติบโตด้วยธุรกิจย่อย: การระบุและประเมินโอกาส

(Corporate Venturing Process: Identifying and Assessing Opportunities)  

กรอบเนื้อหาการสอน และจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอน

• โมเดลส าหรับการระบุและประเมินโอกาสของความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร (Model for intrapreneurial 
opportunity identification and assessment)

• กระบวนการสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม (Idea generation processes; 
enabling creativity and innovation)

• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างนวัตกรรม (Information technology and innovation creation)
• ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

กรอบเนื้อหาการสอน และจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอน



4. กระบวนการสร้างความเติบโตด้วยธุรกิจย่อย: การพัฒนาและใชโ้อกาส
(Corporate Venturing Process: Developing and Implementing Opportunities)

กรอบเนื้อหาการสอน และจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอน

• การจัดให้มีทรัพยากร การเงิน และการสนับสนุนอื่นๆ ที่จ าเป็น (Securing needed resources, 
support, and financing)

• การด าเนินการตามกลยุทธ์และการก้าวข้ามอุปสรรค์ในองค์กร (Implementation strategies and 
overcoming organizational barriers)

• การประเมินความส าเร็จของธุรกิจย่อย (Assessing venture success)
• การคงโมเมนตัม (Maintaining momentum)
• ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

กรอบเนื้อหาการสอน และจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอน



5. กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างความเติบโตด้วยธุรกิจย่อย (Human resource strategy for 
entrepreneurial corporate venturing )

กรอบเนื้อหาการสอน และจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอน

• บทบาทของกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์และการเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร (The role of human resource 
strategy and its linkage to corporate strategy)

• แนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร เช่น การสรรหา ผลตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Human resource management practices to support 
corporate entrepreneurship (e.g. recruitment, compensation & rewarding, performance management))

• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อจูงใจพฤติกรรมความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร เช่น การฝึกอบรมและพัฒนา การสร้าง
ความผูกพัน การสร้างแรงจูงใจ การบริหารความรู้และการเรียนรู้ (Human resource development practices to 
motivate entrepreneurial behavior (e.g. training & development, engagement, motivation, learning & 
knowledge management))

• ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

กรอบเนื้อหาการสอน และจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอน



6. การสร้างวัฒนธรรมความเป็นผู้ประกอบการ (Building entrepreneurial culture)

กรอบเนื้อหาการสอน และจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอนกรอบเนื้อหาการสอน และจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอน

• ธรรมชาติของวัฒนธรรมองค์กร (Understanding the nature of corporate culture)
• หลักการของวัฒนธรรมองค์กร (The concept of entrepreneurial culture) 
• กลไกในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (Mechanism for developing entrepreneurial culture) 
• การคงไว้ซึ่งผลของความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร รวมทั้งการเสริมสร้างแนวคิดด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Sustaining 

corporate entrepreneurship performance (includes reinforcement of entrepreneurial mindset))
• การบริหารความเสี่ยงและจริยธรรมในความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร (Risk management and ethics for corporate 

entrepreneurship) 
• ใช้เวลา 3 ชั่วโมง



กรอบเนื้อหาการสอน และจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอนกรอบเนื้อหาการสอน และจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอน

8. สรุปผลและทบทวนบทเรียนทีไ่ด้รับ โดยการใช้ Mind Mapping และเทคนิคต่างๆ (Conclusions, 
summary, and reflections (Utilizing Mind Mapping and other reflection techniques))

• ใช้เวลา 2 ชั่วโมง

7. Train the Trainer Mini-workshop: การอบรมการสร้างความเติบโตด้วยธุรกิจย่อยภายในองค์กรของท่าน
• การใช้เอกสารและวิธีการต่างๆ ที่ได้รับจากทั้ง 6 หัวข้อในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติงานในองค์กรของท่าน (How to use 

materials and approaches, learned in the first six modules, in conducting corporate venturing 
workshops in your organizations)

• ใช้เวลา 2 ชั่วโมง



ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเรียนรู้
ในหัวข้อความเป็นผู้ประกอบการ

ขององค์การ
1. ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความเป็น

ผู้ประกอบการขององค์การ [Understanding]

2. ผู้เรียนสามารถน าแนวคิดเรื่องความเป็นผูป้ระกอบการ
ขององค์การไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้
[Applying]

3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมและ
สถานการณ์ขององค์การเพื่อประยุกต์แนวทางการพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การได้ [Analyzing]



• การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: แบบประเมิน
การมีส่วนร่วมของผู้เรียน

• การประเมินผลสะท้อนกลับ
ของผู้เรียนในด้านต่างๆ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: แบบ
ประเมินผลสะท้อนกลับ ด้าน
Reaction และ Learning 

แนวทางการวัดประเมินผล

• การตอบค าถามท้ายบทของ
กรณีศึกษาที่ก าหนด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: เอกสาร
กรณีศึกษา

• การน าเนื้อหา องค์ความรู้ใน
หัวข้อนี้ไปใช้ในการท างาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: แบบ
ประเมินผลสะท้อนกลับ ด้าน 
Learning Transfer และ

Results



ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

• บทความทางวิชาการ

• กรณีศึกษาท่ีได้รับการตีพิมพ์

• เอกสารประกอบการสอน – Powerpoint Presentation

• เอกสารกรณีศึกษาที่รวบรวมจากการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ


