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การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
และพัฒนาแผนธุรกิจเกษตรพอเพียง
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ไพโรจน์ บุตรชีวัน*
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (2) เพื่อศึกษาความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาและการพัฒนาแผนธุรกิจเกษตรพอเพียง (3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง จํานวน 99 คน รูปแบบการศึกษาด้วยการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อน และหลังการ
ทดลอง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินการให้คะแนน
ความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและการพัฒนาแผนธุรกิจ แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เรียน และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
(%) ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test for dependent samples)
และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิ จั ย พบว่ า (1) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ผ ลสั มฤทธิ์ ห ลั งเรี ย นสู งกว่ า ก่ อ นการเรี ย นอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและ
การพัฒนาแผนธุรกิจเกษตรพอเพียง จากจํานวน 8 แผนธุรกิจ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด จํานวน 1 แผน
( x = 4.40, S.D. = .50 3) ในระดับมาก จํานวน 4 แผน และในระดับปานกลางจํานวน 3 แผน
(3) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อครูผู้สอน ที่มีคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.43, S.D. = .390)
คําสําคัญ : แผนธุรกิจเกษตรพอเพียง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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Abstract
The purpose of this research
1. To compare the academic achievement of students about the principles
of business plan by using problems – based learning.
To study the ability of students on an identification of self - sufficiency business
plan by using problems - Based Learning.
2. To study the satisfaction level of students by using problem–based
learning. The samples in this study were students who enrolled in business
management for small and medium enterprises, Semester 1/2558, by Purposive
Sampling of 99 students. Study design: One - Group Pretest Posttest Design. The
tool assembly of the pre - test, and post - test was 1 series of 20 points. The
evaluation of the ability to identification of self - sufficiency business plan and
satisfaction of the students and the Lesson Plan for Problem-based learning. Data
were analyzed by using frequency, percentage (%), mean ( x ), standard deviation
(S.D.), t-test (t - test for dependent samples), and content analysis.
The results of this research:
1. After the samples through the learning achievement than before the
study was significant at the 0.05 levels.
2. The samples have the ability on an identification of self - sufficiency
business plan by using problems – based learning which reached to 8 business
plans. It was found that ability of student on an identification of self - sufficiency
business plan at the highest level in one business plan ( x = 4.40, S.D. = 0.503) , at
a high level of four business plans, and in the middle of three business plans.
3. The samples were satisfied with the process of learning in overall
satisfaction scores are the highest. It is found that the samples were satisfied with
the teachers, the average score of satisfaction is very good level ( x = 4.43, S.D. = .390).
Keywords: Problem-based learning, Self - sufficiency Business Plan
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ความสําคัญและที่มาของปัญหาที่ทําการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาทําหน้าที่หลัก คือ การผลิตบัณฑิตสู่
สังคม และมีปรัชญาในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ กับ ชุ มชนท้ องถิ่ น ผ่ า นกระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั บ ชุ มชน บทบาทของมหาวิ ทยาลั ย ต้ องมี การ
ปรับเปลี่ยนและให้ความสําคัญกับชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก จึงจะสามารถขับเคลื่อน และสร้างพลัง
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งขึ้นได้
การศึกษาวิจัยนี้จึงให้ความสําคัญกับบทบาทบาทหน้าที่การเป็นกลไกขับเคลื่อนภารกิจที่
สําคัญดังกล่าวจึงร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอด
ความรู้ให้นักศึกษาเป็นผู้ที่เป็นต้นแบบของการเรียนรู้ที่มีวิสัยทัศน์ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ความตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นพลโลก โดยการใช้ปัญหาในท้องถิ่นเพื่อ
เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบหนึ่งเป็นตัวกระตุ้นในการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
ผู้เรียน (วาสนา กิ่มเทิ้ง, 2553) และพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ที่มีความสามารถเรียนรู้โดยการชี้นํา
ตนเองได้ (รังสรรค์ ทองสุกนอก, 2547) และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนในวิชาการ
จั ด การธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ยุ ทธศาสตร์ เ พื่ อการบริ ห ารจั ด การ และการตลาดเพื่ อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นวิชาในกลุ่มวิชาชีพพื้นฐานสําหรับนักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชา
การตลาด ซึ่งมีเนื้อหาเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ดี
ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาผู้วิจัยเป็นผู้สอนในรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ได้จัดการเรียนการสอนแบบบรรยายเนื้อหา และพบว่านักศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจ และการ
ประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทําแผนธุรกิจ
ผู้วิจัยจึงนําเอาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาที่เกิดจากความต้องการของชุมชน มาใช้
พั ฒ นาการเรี ย นการสอน ซึ่ งผลการศึ กษานี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ สํ า หรั บ การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ ข้ าใจ
เนื้ อหาวิ ช าที่ จ ะเรี ย น และสามารถนํ าไปใช้ ป ระโยชน์ ได้ จ ริ ง อี ก ทั้ ง เป็ น การเพิ่ มพู น ความรู้ และ
ประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กับการ
บริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเรื่องหลักการจัดทําแผนธุรกิจระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและการพัฒนาแผนธุรกิจเกษตร
พอเพียงของนักศึกษาด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน
3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและพัฒนาแผนธุรกิจเกษตรพอเพียง และความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
2. ขอบเขตระยะเวลาที่ดําเนินการวิจัย 4 เดือน (กรกฎาคม 2557 – ตุลาคม 2557)
กรอบแนวคิดในการวิจัย

การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และ
พัฒนาแผนธุรกิจเกษตรพอเพียง
3. ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง รูปแบบการเรียนรู้ ที่จัดทําแผนการ
เรียนรู้โดยการนําปัญหาที่เกิดจากความต้องการของท้องถิ่นมาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหา ที่เกิดขึ้นจริงในท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะใน
การคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาไปพร้อมกันด้วย
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการทํางานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการ
แก้ไขปัญหาเป็นหลัก
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งวัดได้จาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น
3. ความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและการพัฒนาแผนธุรกิจเกษตรพอเพียง
หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและนักศึกษาสามารถนําประเด็นปัญหาใน
ด้านต่างๆ มาจัดทําแผนธุรกิจ ซึ่งวัดได้จากแบบประเมินความสามารถ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
4. ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง ความ
พึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน ซึ่ ง วั ด ได้ จ าก
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
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5. แผนธุรกิจเกษตรพอเพียง หมายถึง เอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่ออธิบายความคิดที่ใช้เป็นรากฐาน
ในการดําเนินธุรกิจด้านต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยแผนธุรกิจย่อย ได้แก่ แผนธุรกิจด้านยุทธศาสตร์และ
การบริหารจัดการ แผนธุรกิจด้านการตลาด แผนธุรกิจด้านการผลิตและปฏิบัติการ และแผนธุรกิจ
ด้านการเงิน
วิธีดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งการทดลอง (Quasi- experimental Research โดยมีรูปแบบดังนี้
กลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (The single group PretestPosttest Design)
O1 x O2
รูปแบบ
เมื่อ X
คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมที่สร้างขึ้น
O1
คือ ผลการทดสอบก่อนเรียน
O2
คือ ผลการทดสอบหลังเรียน
ผู้วิจัยได้นําผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นเครื่องมือใช้วัดเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
วิเคราะห์ถึงผลการเปลี่ยนแปลง
การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาเรียนร่วมที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการ
จัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 5 หมู่เรียน
จํานวน 169 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 3
หมู่เรียน จํานวน 99 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าวเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เรียนในรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน (Pre – test) และหลังเรียน (Post – test) ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นเอง เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย เป็นคําถามเกี่ยวกับหลักการทําแผนธุรกิจ จํานวน 20 ข้อ
ข้อละ 4 ตัวเลือก
2. แบบประเมินการให้คะแนนความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และการพัฒนา
แผนธุรกิจ ที่ผู้วิจัยเป็นผู้พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของรัชกฤช คล่องพยาบาล (2550) และจากแนวคิด
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ของอัจฉรา จันทร์ฉายและคณะ (2553) โดยประเมินความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
และการพัฒนาแผนธุรกิจที่ได้จากการจัดทําแผนธุรกิจทั้ง 4 ด้าน ที่ประกอบด้วย แผนด้านยุทธศาสตร์
และการบริหารจัดการ แผนการตลาด แผนการผลิตและปฏิบัติการ และแผนการเงินที่กําหนดแบบ
ประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับคะแนน และนําค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์คะแนน
ที่ได้จากการจัดทําแผนธุรกิจ มาใช้แปลความหมายระดับความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
และการพัฒนาธุรกิจ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ผู้วิจัย
เป็นผู้พัฒนาขึ้นเอง ที่กําหนดคําถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับคะแนน
4. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ผู้วิจัยเป็นผู้พัฒนาขึ้นเอง
วิธีการเก็บข้อมูล
1. อาจารย์ผู้สอนวางแผนการจัดการเรียนการสอน การจัดเตรียมกิจกรรม เครื่องมือ เนื้อหา
และสื่อการสอน
2. อาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกับผู้นําชุมชนร่วมกันค้นหาโจทย์ที่เกิดจากความต้องการของ
ชุมชนผู้รับบริการ เพื่อนํามากําหนดปัญหาให้กับผู้เรียน
3. วัดผลสัมฤทธิ์ก่อนดําเนินการจัดการเรียนรู้ (Pre-test)
4. อาจารย์ ผู้ ส อน จั ด อบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารการจั ด ทํ า แผนธุ ร กิ จ แก่ นั ก ศึ กษา โดยชี้ แ จง
วัตถุประสงค์ ชี้แจงเกณฑ์การประเมิ นผลการจัดทําแผนธุ รกิจ รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการ
พัฒนาแผนธุรกิจในครั้งนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทํากิจกรรมให้กับผู้เรียน
5. กํ า หนดปั ญ หาเพื่ อ ให้ นั ก ศึ กษาค้ น คว้ า และดํ า เนิ น การทํ า กิ จ กรรมเป็ น รายกลุ่ มเพื่ อ
นําเสนอผลงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
6. วัดผลสัมฤทธิ์หลังดําเนินการจัดการเรียนรู้ (Post-test) และให้นักศึกตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
7. สิ้นภาคการศึกษา ดําเนินการจัดกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดกิจกรรมนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้นําเสนอแผนธุรกิจที่ได้จากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและการ
พัฒนาแผนธุรกิจ ที่มีเกณฑ์ในการพิจารณาจากแบบประเมินการให้คะแนนความสามารถในการ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและการพัฒนาแผนธุรกิจ ที่ผู้วิจัยเป็นผู้พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของรัชกฤช
คล่องพยาบาล (2550) และจากแนวคิดของอัจฉรา จันทร์ฉายและคณะ (2553) ซึ่งประเมินจาก
1) การจัดทําแผนธุรกิจด้านยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการ (รวมการบริหารงานบุคคลเข้าไปด้วย)
2) การจัดทําแผนธุรกิจด้านการตลาด 3) การจัดทําแผนธุรกิจด้านการผลิตและปฏิบัติการ และ
4) การจัดทําแผนธุรกิจด้านการเงิน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติการ
วิจัย โดยนําข้อมูลมาทําการวิเคราะห์ ดังนี้
1. เปรียบเทียบผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียนและ
หลังการเรียนโดยใช้ t-test for Dependent Samples ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
2. การประเมินความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและการพัฒนาแผนธุรกิจ
กําหนดเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน
ผู้วิจัยสร้างแบบวัดเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
4. นําผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
1. ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียนและหลังการเรียน
ด้วยวิธีการใช้ปั ญหาเป็นฐาน พบว่าผลสัมฤทธิ์ห ลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 10.796) โดยค่าเฉลี่ยรวมหลังการเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.84
ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.66 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน (รายละเอียดดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียนและหลังการเรียน
ผลการทดสอบคะแนนผลสัมฤทธิ์
N
S.D.
t
x
ผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียน
99
9.66
3.007
10.796*
ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน
99
12.84
3.325
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการประเมินความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและการพัฒนาแผนธุรกิจ
เกษตรพอเพียงของนักศึกษาด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งประกอบด้วยแผน
ธุรกิจย่อยๆ ได้แก่ แผนธุรกิจด้านยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ แผนธุรกิจด้านการตลาด แผนธุรกิจ
ด้านการผลิต และแผนธุรกิจด้านการเงิน ซึ่งการประเมินการจัดทําแผนธุรกิจ พบว่าความสามารถใน
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและการพัฒนาแผนธุรกิจเกษตรพอเพียงของนักศึกษา โดยให้นักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 99 คน จัดทําแผนธุรกิจเกษตรพอเพียง ได้จํานวนทั้งสิ้น 8 แผนธุรกิจ ผลการ
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ประเมินความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและการพัฒนาแผนธุรกิจ ที่แปลผลจากคะแนน
เฉลี่ยที่ได้จากการจัดทําแผนธุรกิจย่อยทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด จํานวน 1 แผนธุรกิจ อยู่ใน
ระดับมาก จํานวน 4 แผนธุรกิจ และอยู่ระดับปานกลางจํานวน 3 แผนธุรกิจ (รายละเอียดดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงระดับ คะแนน ค่า เฉลี่ย ค่า เบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ความสามารถในการ
วิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาแผนธุรกิจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เกณฑ์การประเมินการวิเคราะห์
และจัดทําแผนธุรกิจ

ระดับคะแนนของแผนธุรกิจที่

1
2
3
คะแนนเฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบน 3.19 3.23 3.54
มาตรฐาน (S.D.) ของความสามารถ (0.834) (0.834) (0.946)
ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและ
การพัฒนาแผนธุรกิจ
การแปลผลความสามารถในการ ปาน ปาน มาก
วิ เคราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หาและการ กลาง กลาง
พัฒนาแผนธุรกิจ (อยู่ในระดับ)

4
5
6
7
8
2.66 3.71 3.74 3.94 4.40
(0.988) (0.910) (0.716) (0.510) (0.503)

ปาน
กลาง

มาก

มาก

มาก

มาก
ที่สุด

และการจัดทําแผนธุรกิจย่อยในด้านต่างๆ โดยให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 99 คน
จัดทําแผนธุรกิจเกษตรพอเพียง ได้จํานวนทั้งสิ้น 8 แผนธุรกิจ ผลการประเมินการจัดทําแผนธุรกิจ
ย่อยในด้านต่างๆ สามารถแบ่งได้เป็น 4 แผนธุรกิจย่อย ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. การจัดทําแผนธุรกิจด้านยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการ (รวมการบริหารงาน
บุคคลเข้าไปด้วย) พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จํานวน 2 แผนธุรกิจ อยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน 5 แผนธุรกิจ
และอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง จํานวน 1 แผนธุรกิจ
2. การจัดทําแผนธุรกิจด้านการตลาด พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จํานวน 1 แผนธุรกิจ
อยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน 3 แผนธุรกิจ และอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง จํานวน 4 แผนธุรกิจ
3. การจัดทําแผนธุรกิจด้านการผลิตและปฏิบัติการ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากจํานวน
1 แผนธุรกิจ อยู่ในเกณฑ์ดีจํานวน 3 แผนธุรกิจ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง จํานวน 3 แผนธุรกิจ และอยู่
ในเกณฑ์พอใช้ จํานวน 1 แผนธุรกิจ
4. การจัดการจัดทําแผนธุรกิจด้านการเงิน พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากจํานวน 1 แผน
ธุรกิจ อยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน 3 แผนธุรกิจ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง จํานวน 3 แผนธุรกิจและอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ จํานวน 1 แผนธุรกิจ
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3. ผลการศึ กษาระดั บความพึ งพอใจของนักศึ กษาที่มีต่ อวิธี การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานพบว่า คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.35
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในภาพรวมของแต่ละด้าน พบว่าด้านที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านครูผู้สอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 (ระดับมากที่สุด) รองลงมา คือ ด้านผลสัมฤทธิ์การ
จัด การเรี ยนรู้ของผู้ เรี ยน มี คะแนนเฉลี่ ยเท่า กับ 4.39 (ระดั บมากที่ สุด ) ด้า นสภาพแวดล้อมการ
จัดการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 (ระดับมากที่สุด) และด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 (ระดับมากที่สุด) ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผู้วิจัยอภิปรายผล
การวิจัยจากข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของนักศึกษาเรื่องหลักการจัด ทํา แผนธุร กิจ
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งผลการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนการเรียนและหลังการเรียนโดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน
พบว่าผลสั มฤทธิ์หลั งเรียนสู งกว่าก่อนการเรี ยนอย่างมีนัยสําคั ญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก
ค่าเฉลี่ยรวมหลังการเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.84 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.66 จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน แสดงว่าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยให้นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องหลักการจัดทําแผนธุรกิจสูงขึ้น ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ (2558) ที่ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคะแนนเฉลี่ย
ความคาดหวังวิชาฟิสิกส์หลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิสุทธิ์ ตรีเงิน (2557) ที่ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต เรื่องระบบนิเวศ จากการใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบ เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ มนั ส วี ธนปั ด (2556) ที่ ผ ลการวิ จั ย พบว่ า ชุ ด
กิจ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน เรื่ อง การวิ เ คราะห์ การถดถอยพหุ คูณ ช่ ว ยให้
นักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น เนื่องจากการการใช้กระบวนการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เป็ น การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ โดยการนํ า เอาปั ญ หาที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ชี วิ ต จริ ง มา
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ทําให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะค้นหาคําตอบ ส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการเลือกสรรความรู้ที่จะช่วยแก้ปัญหาที่พบด้วยตนเอง ทําให้เกิดการ
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เรียนรู้อย่างแท้จริง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณา ชื่นนอก (2554) ที่ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและการพัฒนาแผนธุรกิจเกษตรพอเพียง
ของนักศึกษาด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและการพัฒนาแผนธุรกิจเกษตรพอเพียงของนักศึกษาด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน ได้จํานวน 8 แผนธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยแผนธุรกิจย่อยๆ ได้แก่
แผนธุรกิจด้านยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ แผนธุรกิจด้านการตลาด แผนธุรกิจด้านการผลิต และ
แผนธุรกิจด้านการเงิน พบว่าความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและการพัฒนาแผนธุรกิจ
เกษตรพอเพียงของนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด จํานวน 1 แผนธุรกิจ อยู่ในระดับมาก จํานวน 4
แผนธุรกิจ และอยู่ระดับปานกลางจํานวน 3 แผนธุรกิจ แสดงว่าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหา
เป็นฐานช่วยให้นักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและการพัฒนาแผนธุรกิจ
เกษตรพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิสุทธิ์ ตรีเงิน (2557) ที่ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการ
คิดขั้นพื้นฐานของนักศึกษาจากการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิคการเรียนแบบ K-W-L และการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย กับ งานวิ จัย ของวาสนา กิ่ งเทิ้ ง (2553) ที่ ผลการวิ จัย พบว่ า 1) ทั กษะการแก้ปั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์ของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ทักษะการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ 4) ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับ
การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัฐนันท์ สกุลอรุณเพชร (2550) ที่ผล
การศึกษาพบว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นการส่งเสริมการ
เรีย นรู้ของผู้ เรีย น นอกจากได้ความรู้แล้ ว นั กเรียนยังได้ทักษะในการคิ ด วิ เคราะห์ คิด แก้ปั ญหา
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ดังนั้นเมื่อนําการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ไปใช้ในชั้นเรียน
พบว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ และทักษะที่
มุ่งหวังเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งสําหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังที่ ทิศนา แขมณี (2552: 137)
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ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นการจัดสภาพการณ์การเรียนการสอน
ที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผู้สอนอาจนําผู้เรียนไป
เผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผู้สอนอาจจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา และฝึกกระบวนการ
วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั้นอย่าง
ชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหานั้น รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
ใฝ่รู้เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ
นอกจากนี้ ยังพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน ช่วยให้นักศึกษามีความใฝ่รู้
เกิดความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มขึ้น จากการนําประเด็นด้านท้องถิ่น และเกษตร
อินทรีย์มาใช้ในการสนับสนุนและพัฒนาแผนธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและ
การพั ฒ นาแผนธุ ร กิ จ เกษตรพอเพี ย งโดยนํ า ประเด็ น ด้ า นท้ องถิ่ น ที่ ป ระกอบด้ ว ย การท่ องเที่ ย ว
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น และนําประเด็นด้านภูมิปัญญาของเกษตรกรไทยในการทําเกษตร
อินทรีย์มาเพิ่มเติมให้การพัฒนาแผนธุรกิ จเกษตรอินทรีย์ มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น แสดงว่าการ
จัดการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยให้นักศึกษาพัฒนาแผนธุรกิจเกษตรพอเพียงให้มีมิติที่
หลากหลายในด้านการจัดทําแผนธุรกิจด้านท้องถิ่น (การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี)
และมิติในด้านการจัดทําแผนธุรกิจด้านเกษตรอินทรีย์ ทําให้การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการจัดการ
ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของประภาศรี
พรหมประกาย และศิวาพร ธุระงาม (2554) ที่ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสอนและกิจกรรมการ
ใช้ TBL และ PBL มีส่วนเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในด้านคุณธรรมจริยธรรม
ตามกรอบ TQF ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมากที่สุดเช่นกัน ทั้งนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา กิ่งเทิ้ง (2553) ที่ผลการวิจัยพบว่า ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่าระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า คะแนนความ
พึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 อยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณา
ในภาพรวมของแต่ละด้าน พบว่าด้านที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านครูผู้สอน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.43 (ระดับมากที่สุด) รองลงมา คือ ด้านผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.39 (ระดับมากที่สุด) ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.36
(ระดับมากที่สุด) และด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 (ระดับมากที่สุด)
ตามลําดับ แสดงว่าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของประภาศรี พรหมประกาย และศิ
วาพร ธุระงาม (2554) ที่ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อกระบวนการสอนและกิจกรรมการใช้
TBL และ PBL ในการเสริมสร้างมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับ
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอารักษ์ ชัยมงคล (2552) ที่ผลการวิจัยพบว่า ความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้มี 8 รายการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ บทบาทและทักษะของผู้สอน ความเหมาะสมรองลงมาคือ สื่อและโสตทัศนูปกรณ์มีความ
สมบูรณ์ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังที่รังสรรค์ ทอง
สุขนอก (2547) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรีย นรู้ กระบวนการกลุ่ ม
แก้ปัญหาที่สนใจ ตัวแก้ปัญหาจะเป็นจุดเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นต่อไปในการพัฒนาทักษะในการ
แก้ปัญหาด้วยเหตุผล และการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการเพื่อสร้างความเข้าใจกลไกของตัวปัญหารวมทั้ง
วิธี การแก้ ปัญ หารวมทั้งวิธี การแก้ ปั ญหา มุ่งเน้น พัฒ นานั กเรีย นในด้า นทักษะการเรี ยนรู้ มากกว่ า
ความรู้ที่นักเรียนจะได้มา และพัฒนานักเรียนสู่การเป็นผู้ที่มีความสามารถเรียนรู้โดยการชี้นําตนเองได้
นอกจากนี้ ยั งสอดคล้องกั บ งานวิ จั ย ของนริ ศว์ ปรารมภ์ (2548) ที่ ผ ลการวิจั ย พบว่ า การพั ฒ นา
บทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนทุก
ขั้นตอน ครูเปลี่ยนบทบาทผู้สอนมาเป็นผู้อํานวยความสะดวก และนักเรียนเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้มี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะ
1. ปัญหาที่เกิดขึ้นกับความรู้พื้นฐานในการจัดทําแผนธุรกิจของนักศึกษา และข้อเสนอแนะ
เนื่องจากนักศึกษามีพื้นฐานในการจัดทําแผนธุรกิจต่างกัน กล่าวคือ นักศึกษาบางคนมีความรู้ในการ
จัดทําแผนธุรกิจได้เป็นอย่างดี แต่บางคนก็ไม่มีความรู้ในการจัดทําแผนธุรกิจเลย ซึ่งจะก่อให้เกิด
ปัญหา คือ นักศึกษาไม่ทราบถึงองค์ประกอบของการจัดทําแผนธุรกิจ รวมไปถึงไม่สามารถรู้ได้ว่าการ
จัดทําแผนธุรกิจมีขั้นตอนอะไรบ้าง หรือควรจะทําอะไรก่อนหรือหลัง ดังนั้นผู้สอนจึงต้องเริ่มจากการ
ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดทําและองค์ประกอบของแผนธุรกิจ และให้นักศึกษาเริ่ม
ดําเนินการวางแผนจัดทําแผนธุรกิจของตน และปรึกษาผู้วิจัยเป็นระยะในทุกขั้นตอนให้ครบตาม
องค์ประกอบของแผนธุรกิจ
2. ปัญหาด้านระยะเวลาในการจัดทําแผนธุรกิจ และข้อเสนอแนะเนื่องจากระยะเวลาในการ
ดําเนินการจัดทําแผนธุรกิจครั้งนี้ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละครั้ง ทําให้เกิดช่องว่างใน
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การจัดทําแผนธุรกิจ อีกทั้งแผนธุรกิจมีองค์ประกอบย่อยหลากลายด้าน เช่น ด้านยุทธศาสตร์และการ
บริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านการผลิตและปฏิบัติการ และด้านการเงิน เป็นต้น ทําให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนาแผนธุรกิจให้ละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจะพัฒนาให้แผนธุรกิจดีขึ้น
กว่าเดิมได้นั้นต้องใช้เวลามากขึ้นในการศึกษาและพัฒนาแผนธุรกิจ การมอบหมายความรับผิดชอบ
ในการจัดทําแผนธุรกิจในแต่ละองค์ประกอบย่อยจะทําให้มีผู้รับผิดชอบในการดําเนินการศึกษาและ
พัฒนาให้ดีขึ้น จะทํ าให้แผนธุร กิจมีความน่า เชื่อถื อ มีร ายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่า ง
ถูกต้องครบถ้วนมากขึ้น
3. ในการวิจัยครั้งต่อไป นอกจากการจัดทําแผนธุรกิจในชั้นเรียนแล้ว ควรจะให้นักศึกษา
จัดทําแผนธุรกิจเพื่อส่งเข้าประกวด หรือเพื่อให้นักศึกษาได้นําเสนอแผนธุรกิจของตนเองในเวทีอื่นๆ
ซึ่งจะทําให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของแผนธุรกิจและขั้นตอนของการจัดทํา
แผนธุรกิจ ได้ฝึกการจัดทําแผนธุรกิจประกอบการเรียน ได้ฝึกปฏิบัติการจัดทําแผนธุรกิจที่จะใช้
ประกอบอาชีพอิสระในอนาคต ทั้งนี้ควรติดตามผลของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างว่าสามารถนําความรู้ไป
ถ่ายทอดให้นักศึกษารุ่นน้อง และผู้ที่สนใจที่ต้องการความช่วยเหลือหรือคําแนะนําในการจัดทําแผน
ธุ ร กิ จ ได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด และอาจจะศึ ก ษาตั ว แปรอื่ น ๆ เช่ น เจตคติ ข องผู้ จั ด ทํ า แผนธุ ร กิ จ
การศึกษากระบวนการทํางานกลุ่ม และการศึกษาผลของความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น
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