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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหนักศึกษามี
ความสามารถตามความตองการของการประกอบอาชีพธุรกิจอาหาร โดยใชผลิตภัณฑปลาหวานของชุมชน ต.หัวเขา 
อ.สิงหนคร จ.สงขลา เปนกรณีศึกษา ผลการวิจัยพบวา การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาเรียนรูนอก
หองเรียนกับผูประกอบการทําใหนักศึกษามีความมั่นใจและสามารถทําผลิตภัณฑไดมากกวาการเรียนในหองเรียน 
ขณะเดียวกันกระบวนการเขาสูธุรกิจของนักศึกษาดวยกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ การสํารวจความ 
พึงพอใจของผูบริโภค และการอบรมการเปนผูประกอบการ เปนกระบวนการสําคัญท่ีทําใหนักศึกษามั่นใจตอการ
ประกอบอาชีพธุรกิจอาหาร ท้ังน้ีตองฝกใหนักศึกษาพัฒนากระบวนการคิดดวยตนเอง ฝกทักษะการปฏิบัติใหชํานาญ
และมีความอดทน พรอมท้ังศึกษาเรียนรูกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสงเสริมการกาวสูธุรกิจอาหาร โดยมีลําดับขั้นตอนจาก
การศึกษาสภาพจริงของผูประกอบการ เรียนรูทฤษฎีในรายวิชา เรียนเสริมดวยวิทยากร ฝกปฏิบัติจริงในหองปฏิบัติการ 
แลวประเมินผลท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ ดังน้ันเพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุดตอนักศึกษา ตองจัด
กระบวนการเรียนการสอนในหลายรูปแบบผสมผสานกัน 
คําสําคัญ: กระบวนการเรียนการสอน, ธุรกิจอาหาร, ผูประกอบการ, นักศึกษา, ปลาหวาน 
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Abstract 
 The purpose of this case study was to study the production process that the housewife 
community in Tambon Hua khao, Amphor Singhanakorn, Sonkhla Province produced their products, 
sweeten tuna, to find out the appropriate strategies in managing the teaching and learning strategies 
to support the demand of food business. The findings were as follows: the teaching and learning 
strategies that allowed students to observe directly to the real situation with the entrepreneurs 
encouraged students to be self-confident and be able to produce the products successfully. The 
development of products and containers, the survey of consumers’ satisfaction, and the training to be 
professional in food business were the key activities to make the students confident to go into food 
business. To meet the goal, the followings have to be included in the teaching and learning strategies: 
to let the students develop their ideas themselves, to train practical skills and be patient as well as 
practicing different activities which support students to go into food business via these steps study 
from real situation outside the class, study theories in classes, supplement extra knowledge from 
guest speakers or entrepreneurs, and practice in laboratory, respectively. Then, to manage the 
teaching and learning strategies which lead the students to enter into food production business 
effectively, different approaches are essential. 
Keyword: teaching and learning strategies, food business, entrepreneurs, students, sweeten tuna 
 

บทนํา 
 จากปญหาคุณภาพของนักศึกษาไมเปนไปตามตองการ บัณฑิตมีแนวโนมทํางานตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียน
นอยลง ไดรับเงินเดือนไมตรงตามวุฒิ และมีสถิติการลาออกจากงานเพ่ิมขึ้น ประกอบกับการจัดการศึกษาตองใหได
มาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหผู เรียนมีความรูในวิชาการควบคูวิชาชีพ จึงตองจัด
กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือ รวมพลัง
ของทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถาบัน เพ่ือใหบัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและมีคุณภาพเปนท่ี
ยอมรับของสังคม คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงวิจัยเพ่ือหารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมในการ
ทําใหนักศึกษามีความสามารถสูการประกอบอาชีพธุรกิจอาหาร โดยใชการผลิตปลาหวานของกลุมแมบาน ต.หัวเขา 
อ.สิงหนคร จ.สงขลา เปนกรณีศึกษา 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหนักศึกษามีความสามารถตามความ
ตองการของการประกอบอาชีพธุรกิจอาหาร 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวย 1) การเรียนรูอยางมีความสุข อันเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล คํานึงถึงการทํางานของสมองท่ีสงผลตอการเรียนรูและพัฒนาการ
ทางอารมณของผูเรียน ผูเรียนไดเรียนรูเร่ืองท่ีตองการเรียนรูในบรรยากาศท่ีเปนธรรมชาติ บรรยากาศของการเอื้ออาทร
และเปนมิตรตลอดจนแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย สามารถนําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตจริงได  2) การเรียนรูจากการได
คิดและลงมือปฏิบัติจริง หรือกลาวอีกลักษณะหนึ่งคือ “เรียนดวยสมองและสองมือ” เปนผลจากการจัดการเรียนรูให
ผูเรียนไดคิด ไมวาจะเกิดจากสถานการณหรือคําถามก็ตาม และไดลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเปนการฝกทักษะท่ีสําคัญคือ การ
แกปญหา ความมีเหตุผล 3) การเรียนรูจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายและเรียนรูรวมกับบุคคลอื่น เปาหมายสําคัญคือ 
ผูเรียนแสวงหาความรูท่ีหลากหลายไดท้ังในและนอกหองเรียน ท้ังในรูปของเอกสาร วัสดุ สถานท่ี สถานประกอบการ 
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และบุคคลซึ่งประกอบดวยเพ่ือน กลุมเพ่ือน หรือผูเปนภูมิปญญาของชุมชน 4) การเรียนรูแบบองครวมหรือบูรณาการ
เปนการเรียนรูท่ีผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ ท่ีไดสัดสวนกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม ความดีงามและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคในทุกวิชาท่ีจัดใหเรียนรู  5) การเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูของตนเอง โดยยึดหลักการวา “ทุกคน
เรียนรูได” เปาหมายท่ีสําคัญคือ พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถท่ีจะแสวงหาความรูไดดวยตนเอง กิจกรรมการเรียนรู
จึงควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง เพ่ือใหผูเรียนไดฝกการจัดการ ฝกสมาธิ ฝกความมีวินัยใน
ตนเอง และรูจักตนเองมากขึ้น (งานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2553) 
 การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเปนงานท่ีใหคําตอบกับผูเก่ียวของในการจัดการศึกษาทุกฝาย 
ท้ังกับผูสอนโดยตรงในการเรียนรูถึงการจัดการเรียนการสอนท่ีจะพัฒนาผูเรียน และพัฒนาการสอนของตนเอง ท้ังกับ
ผูบริหารในการเรียนรูท่ีจะพัฒนาผูสอนใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามท่ีหลักสูตรกําหนด การวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอนควรดําเนินการในสถานการณจริง เพ่ือใหผูสอนไดเรียนรูถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเหมาะสม 
 การวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมีความเท่ียงตรงและมีความเชื่อมั่น ควรใชเทคนิคสามเสา (triangulation technique) 
ในการเก็บขอมูล ซ่ึงเปนวิธีการเก็บขอมูลท่ีใชมากกวาหน่ึงวิธี เพ่ือเสริมหรือยืนยันความเท่ียงตรงและความเชื่อมั่น นิยม
ใช 3 วิธี คือ การสังเกต (ดูพฤติกรรม)  การตรวจสอบ (ดผูลงาน)  และการสอบถาม (จากแบบวัด) (ผองพรรณ, 2543)  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยใชนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นป 3 จํานวน 20 คน เปนกลุมตัวอยาง 
โดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ แบงงานวิจัยเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษารูปแบบการเรียนการสอน แบงนักศึกษาเปน 2 กลุม ไดแก 
  กลุมท่ี 1 จัดการเรียนการสอนในหองเรียน โดยใหนักศึกษาเรียนรูจากผูสอน/วิทยากร และคนควาจาก
เอกสาร แลวฝกปฏิบัติดวยตนเองในหองปฏิบัติการ จํานวน 10 คน 
  กลุมท่ี 2 จัดการเรียนการสอนนอกหองเรียน โดยใหนักศึกษาเรียนรูจากผูประกอบการผลิตภัณฑปลาหวาน 
ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา แลวฝกปฏิบัติดวยตนเองในหองปฏิบัติการ จํานวน 10 คน 
  เก็บขอมูลพฤติกรรมและความสามารถของนักศึกษาดวยเทคนิคสามเสา  
 ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษากระบวนการเขาสูธุรกิจอาหาร ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังน้ี 
  2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ โดยนักศึกษาศึกษาสูตรสวนผสมและกระบวนการผลิต 
ปลาหวานเพ่ือกําหนดเปนปลาหวานตนแบบและอบรมใหความรูในดานการออกแบบบรรจุภัณฑ จากน้ันแบงนักศึกษา
เปน 4 กลุมยอย เพ่ือพัฒนาลักษณะรูปแบบของปลาหวานและบรรจุภัณฑ  
  2.2 การสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภค โดยนักศึกษานําปลาหวานท่ีคัดเลือกไดมาสํารวจความ 
พึงพอใจของผูบริโภคชาวไทยจํานวน 70 คน และชาวตางชาติจํานวน 30 คน โดยใชแบบสอบถาม การทดสอบชิมปลา
หวานและการใหคะแนนความชอบ 5 ระดับ  
  2.3 การอบรมการเปนผูประกอบการ จัดการอบรมใหความรูแกนักศึกษาเก่ียวกับการเปนผูประกอบการ 
การเขียนแผนธุรกิจ และแหลงทุน โดยวิทยากรจากศูนยบมเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และหนวยงาน
ภายนอก จากน้ันแบงนักศึกษาเปน 4 กลุมยอย เพ่ือเขียนแผนธุรกิจของผลิตภัณฑปลาหวาน 
  เก็บขอมูลพฤติกรรมและความสามารถของนักศึกษาดวยเทคนิคสามเสารวมกับการเก็บขอมูลของผลิตภัณฑ
ปลาหวานและบรรจุภัณฑ ความพึงพอใจของผูบริโภค และผลการประเมินแผนธุรกิจ 
 ขั้นตอนท่ี 3 การถอดรูปแบบการเรียนการสอน  
  คณะผูวิจัย ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนผูประกอบการ และตัวแทนศูนยบมเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ประชุมรวมกันเพ่ือถอดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 
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สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาการจัดกระบวนการเรียนการสอนในหองเรียนโดยนักศึกษาเรียนรูจากผูสอนหรือวิทยากรรวมกับ
การคนควาจากเอกสาร แลวฝกปฏิบัติดวยตนเองในหองปฏิบัติการ เปรียบเทียบกับการเรียนการสอนนอกหองเรียนโดย
เรียนรูจากผูประกอบการ แลวฝกปฏิบัติดวยตนเองในหองปฏิบัติการ พรอมท้ังเติมเต็มดวยกิจกรรมตางๆ ท่ีสามารถทํา
ใหนักศึกษาเขาสูธุรกิจอาหาร พบวา การจัดกระบวนการเรียนการสอนท้ังสองแบบกอใหเกิดแนวคิดในการพัฒนางาน
ของนักศึกษา การเรียนการสอนท่ีเสริมดวยผูประกอบการทําใหนักศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมั่นใจในการทํา
ผลิตภัณฑตลอดกระบวนการ นักศึกษาสามารถนําเทคนิคท่ีไดจากการเรียนรูมาทําผลิตภัณฑและจําหนายไดดวยตนเอง 
ดังน้ันเพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุดตอนักศึกษา ตองผสมผสานการจัดกระบวนการเรียนการสอนใน
หลายรูปแบบรวมกันตลอดภาคเรียน เนนการฝกใหนักศึกษาพัฒนากระบวนการคิดดวยตนเอง ฝกทักษะการปฏิบัติให
ชํานาญ และมีความอดทน พรอมท้ังเสริมการเรียนรูดวยกิจกรรมตาง ๆ จากสถานการณจริงท่ีจะทําใหนักศึกษาสามารถ
นําวิชาการและประสบการณสูวิชาชีพได 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษารูปแบบการเรียนการสอน 
 การเปรียบเทียบการจัดกระบวนการเรียนการสอนระหวางการเรียนรูในหองเรียนกับวิทยากร (กลุมท่ี 1) กับ
การเรียนรูนอกหองเรียนกับผูประกอบการ (กลุมท่ี 2) ไดผลดังตารางท่ี 1 พบวา การเรียนรูกับวิทยากร นักศึกษามีความ
เขาใจในกระบวนการผลิต และเหตุผลของแตละขั้นตอนการทําจากการสาธิตและอธิบายของวิทยากร ทําใหไมไดฝกคิด
ดวยตนเอง ท้ังปริมาณวัตถุดิบนอย การฝกทําจึงนอยตาม ทําใหจดจําไมไดนาน ขณะท่ีการเรียนรูกับผูประกอบการ 
นักศึกษาไดฝกคิดดวยตนเองและไดทําในปริมาณมาก จึงเรียนรูไดรวดเร็ว สามารถจดจําและสามารถนําไปประยุกตใชได 
นักศึกษามีความมั่นใจในกระบวนการทําผลิตภัณฑปลาหวานมากกวานักศึกษากลุมท่ีเรียนรูกับวิทยากร ดังน้ันการ
เรียนรูท่ีดีควรใหนักศึกษาไดฝกคิดและฝกปฏิบัติดวยตนเองมาก ๆ สอดคลองกับทฤษฎีเกสตัลท (Gestalt theory) ซ่ึงมี
แนวคิดสูทฤษฎีการเรียนรู กลาวคือ การเรียนรูเปนกระบวนการทางความคิดซึ่งเปนกระบวนการภายในตัวมนุษย โดย
บุคคลจะเรียนรูจากสิ่งเราท่ีเปนสวนรวมไดดีกวาสวนยอย การประยุกตใชในการจัดการเรียนรูจึงควรสงเสริม
กระบวนการคิดใหแกผูเรียน โดยเสนอภาพรวมใหผูเรียนเห็นและเขาใจกอนการเสนอสวนยอย สงเสริมใหผูเรียนมี
ประสบการณมาก ๆ และหลากหลาย เพ่ือชวยใหเกิดการเรียนรูแบบหย่ังเห็นซ่ึงเปนการคนพบหรือเกิดความเขาใจใน
ชองทางการแกปญหาอยางฉับพลันทันที จากผลการพิจารณาปญหาโดยสวนรวมรวมกับการใชกระบวนการทางความคิด
และสติปญญาของบุคคล (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2559)  
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ตารางท่ี 1 ผลการเรียนรูของนักศึกษากลุมท่ี 1 และ กลุมท่ี 2  

การเก็บขอมูล 
กลุมท่ี 1 

จัดการเรียนการสอนในหองเรียน 
กลุมท่ี 2 

จัดการเรียนการสอนนอกหองเรียน 
การสังเกต 
(ดูพฤติกรรม
ขณะเรียน 
และฝกปฏิบัติ) 

1. นักศึกษาใหความสนใจเพียงชวงตนของการ
สอนเทาน้ัน 

2. นักศึกษาสวนหน่ึงตั้งใจปฏิบัติ แตนักศึกษา
บางสวนปฏิบัติเพียงเล็กนอยหรือยืนดูเฉยๆ 
เพราะมีปริมาณวัตถุดิบจํากัด  

3. นักศึกษามีการซักถามนอย ไมมั่นใจในการ
ซักถาม หรือไมมีอะไรจะซักถาม เพราะ
วิทยากรจะคอยอธิบายทุกขั้นตอน 

4. นักศึกษาสวนหน่ึงมีความรูความเขาใจใน
กระบวนการผลิตปลาหวาน สามารถอธิบาย
ขั้นตอนการทําปลาหวานไดดี แตบางสวน
อธิบายไดเพียงบางขั้นตอน 

5. นักศึกษาไมมีเหตุท่ีตองแสดงถึงความอดทน
เนือ่งจากเปนการเรียนตามเวลาในตารางเรียน
เพียง 3 ชั่วโมง ท้ังปริมาณวัตถุดิบนอย จึง
เสร็จกอนเวลา 

6. การทดลองทําปลาหวานดวยตนเองใน
หองปฏิบัติการ นักศึกษาทําดวยความตั้งใจ 
แตขาดความมั่นใจ ตองคอยดูสูตรและวิธีการ 
ตามท่ีจดไว การทํางานเปนลําดับขั้นตอน 
ลักษณะคอยเปนคอยไป และเนนเร่ืองการ
รักษาความสะอาด  

1. นักศึกษามีความกระตือรือรนตั้งใจและสนใจ
เรียนรูตลอดกระบวนการผลิตอยางเห็น    
ไดชัด  

2. นักศึกษาทุกคนไดปฏิบัติอยางเต็มท่ี เพราะ
ปริมาณวัตถุดิบมีมาก 

3. นักศึกษาพยายามทําความรูจักและพูดคุยกับ
ผูประกอบการและผูรวมงาน กลาซักถาม 
และชางสังเกต เพราะผูประกอบการจะทําให
ดูและอธิบายเมื่อมีการซักถามเทาน้ัน 

4. นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการ
ผลิตปลาหวานโดยทุกคนสามารถอธิบาย
ขั้นตอนการทําปลาหวานไดดี 

5. นักศึกษามีความอดทน เพราะทํางานตั้งแต
05.00 - 17.00 น. เสมือนเปนพนักงานของ
สถานประกอบการ 

6. การทดลองทําปลาหวานดวยตนเองใน
หองปฏิบัติการ นักศึกษาทําดวยความตั้งใจ 
และมีความมั่นใจ ไมมีการดูสมุดจดบันทึก 
แตพูดคุยกันในกลุม แลวใสสวนผสมดวยการ 
กะประมาณ และใชความรูสึกถึงความเหนียว
ของสวนผสมในขณะนวด เปนตัวชวยในการ
ตัดสินใจวาจะตองใสสวนผสมเชนไร  

การตรวจสอบ 
(ดูผลงาน
ผลิตภัณฑ 
ปลาหวาน) 

ปลาหวานท่ีไดมีลักษณะเปนแผนกลม สีนํ้าตาล
แดงเขม ผิวดานหน่ึงมันวาว แตอีกดานแหง 
(ภาพท่ี 1) มีกลิ่นหอมคลายเน้ือสวรรค เน้ือ
สัมผัสแข็งและเหนียว รสชาติหวานนําแตไม
เขมขนมีกลิ่นหอมของเม็ดผักชีนอย 

ปลาหวานท่ีไดมีลักษณะเปนแผนกลม สีนํ้าตาล
แดงเขม ผิวมันวาวสม่ําเสมอท้ังสอง (ภาพท่ี 2) 
มีกลิ่นหอมคลายเน้ือสวรรค เน้ือสัมผัสนุมและ
เหนียว รสชาติหวานนําแตเขมขน มีกลิ่นหอม
ของเม็ดผักชีเดนชัด 
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ตารางท่ี 1 ผลการเรียนรูของนักศึกษากลุมท่ี 1 และ กลุมท่ี 2 (ตอ) 

การเก็บขอมูล 
กลุมท่ี 1 

จัดการเรียนการสอนในหองเรียน 
กลุมท่ี 2 

จัดการเรียนการสอนนอกหองเรียน 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 2 
การสอบถาม 
(แบบสอบถาม) 

1.  นักศึกษามีความเขาใจในกระบวนการผลิต
ปลาหวานและไดสูตรการผลิตท่ีแนนอน  

2. นักศึกษาไดรับความรูมากกวาการเรียนจาก
เอกสาร เพราะสามารถถามขอสงสัยไดทันที 
วิทยากรใหคําแนะนํา มีการสาธิตใหดูกอนลง
มือปฏิบัติ ไดเรียนรูไปพรอมกับทฤษฎี ทราบ
ขั้นตอนและเหตุผลของการทําแตละขั้นตอน 
ทราบความสําคัญของสวนผสมแตละอยาง 
ขั้นตอนการผลิตสะอาด 

3. นักศึกษาไมไดฝกการคิดวาควรจะใสสวนผสม
เทาไร อยางไร เพราะวิทยากรแนะนําทุกอยาง  

4. ปลาโอท่ีเปนวัตถุดิบหลักในการทําผลิตภัณฑ
มีปริมาณนอยเกินไป ไมสามารถฝกทักษะให
ชํานาญไดเทาท่ีควร และระยะเวลาในการฝก
ปฏิบัติมีนอยเกินไป 

5. สถานท่ีและกระบวนการผลิตเปนไปตามหลัก 
GMP  

1. นักศึกษามีความเขาใจกระบวนการผลิต
ปลาหวาน และไดสู ตรการผลิตแบบ
ประมาณการ แตไดเทคนิคการผลิตจาก
ผูประกอบการ 

2. นักศึกษาเกิดการเรียนรูไดเร็วและจดจํา
ขั้นตอนไดงาย เน่ืองจากตองคอยสังเกต
ตลอดเวลา 

3. นักศึกษาไดฝกการคิดผานการสังเกตและ
สามารถถายทอดกระบวนการผลิตใหกับ
ผูอื่นได 

4. ปลาโอมีปริมาณมาก แมไดฝกทักษะมาก  
แตใชเวลามากและเหน่ือยลา 

5.  ส ถ าน ท่ี แ ละกระบวนกา รผลิ ต ข อ ง
ผูประกอบการไมเปนไปตามหลัก GMP 

 
 ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษากระบวนการเขาสูธุรกิจ 
 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ สํารวจความพึงพอใจของผูบริโภค และอบรมการเปน
ผูประกอบการ มีผลการศึกษาดังน้ี 
 2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ  
  1) การพัฒนาผลิตภัณฑ จากรูปแบบของปลาหวานท่ีจําหนายตามทองตลาดมีลักษณะเปนแผนกลม 
นักศึกษาไดออกแบบรูปทรงของปลาหวานใหนาสนใจเพ่ิมขึ้น (ภาพท่ี 3)  
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ภาพท่ี 3 รูปทรงของปลาหวานท่ีนักศึกษาออกแบบ 
 

 2) การพัฒนาบรรจุภัณฑ การอบรมบรรจุภัณฑโดยวิทยากรจากบริษัทท่ีรับออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ ได
ถายทอดความรูเกี่ยวกับบรรจุภัณฑชนิดกลองกระดาษ เพราะเปนบรรจุภัณฑท่ีเพ่ิมมูลคาใหผลิตภัณฑไดและนักศึกษา
สามารถทําไดดวยตนเอง การใหความรูเร่ิมตนดวยการบรรยายประกอบสื่อรวมกับการเสนอผลงานของวิทยากรเพ่ือให
นักศึกษาเกิดแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑและตราสินคา ตามดวยการสาธิตวิธีการทําเพ่ือใหนักศึกษาเกิดความ
สนใจและเขาใจไดดีย่ิงขึ้น จากน้ันแบงกลุมนักศึกษาใหชวยกันคิดและออกแบบพรอมกับลงมือทําบรรจุภัณฑตนแบบ
ดวยตนเอง ผลการศึกษาพฤติกรรมและความสามารถของนักศึกษา (ตารางท่ี 2) และผลงานบรรจุภัณฑตนแบบ (ภาพท่ี 
4) พบวา จากบรรยากาศการเรียนท่ีสนุกสนานและเปนกันเอง ทําใหนักศึกษากลาคิดกลาแสดงออก การเรียนโดยเนนให
เห็นของจริงและฝกปฏิบัติในทันที ทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูไดงายและรวดเร็ว นอกจากน้ันดวยระยะเวลาอันจํากัด
ทําใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีรวมมือกันคิดและผลิตผลงาน แตตองมีผูคอยชี้แนะเน่ืองจากนักศึกษายังขาด
ประสบการณ เมื่อไดผลงานออกมาทําใหนักศึกษาภาคภูมิใจและสนใจท่ีจะเรียนรูเพ่ิมเติม ซึ่งวิทยากรไดแนะนําวิธีการ
เรียนรูเพ่ิมเติมและยินดีใหคําปรึกษา ดังน้ันจะเห็นไดวา การจัดการเรียนการสอนและความสามารถของผูสอนมีอิทธิพล
ตอการเรียนรูและการแสดงออกของนักศึกษามาก 
 
ตารางท่ี 2 พฤติกรรมและความสามารถของนักศึกษาในกิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ 

การสังเกต 
(ดูพฤติกรรมขณะเรียน) 

การตรวจสอบ 
(ดูผลงาน) 

การสอบถาม 
(ดูแบบประเมินความพึงพอใจ) 

1. นักศึกษามีความกระตือรือรน 
สนใจ และตั้งใจเรียนมาก 

2. นักศึกษารูสึกศรัทธาในวิทยากร
จากผลงานท่ีวิทยากรนํามา
แสดง 

3. นักศึกษาพอใจในการอธิบาย
พรอมการสาธิตของวิทยากร 

4. วิทยากรมีความเปนกันเอง ทําให
นักศึกษากลาพูดคุยซักถามและ
ปฏิบัติงานดวยดี  

วิทยากรใหความเห็นวา ผลงานการ
ออกแบบบรรจุภัณฑปลาหวานของ
นัก ศึ กษา (ภาพ ท่ี  4 )  ทํ า ได ดี ใน
ระยะเวลาจํากัด มีความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบตราสินคา สามารถสื่อ
ถึงผลิตภัณฑไดดี แตยังตองปรับปรุง
ขนาดและการวางตําแหนงตราสินคา 
 

1. นักศึกษาเห็นถึงคุณคาและความ
นาสนใจของกิจกรรมในระดับดี
มาก 

2. นักศึกษาพึงพอใจการบรรยาย 
และฝ กปฏิ บัติ ของวิทยากร
รวมท้ังบรรยากาศการเรียนรูจาก
การฝกปฏิบัติในระดับดีมาก 

3. ความรูความเขาใจของนักศึกษา
กอนการอบรมอยูในระดับนอย 
แตหลังอบรมอยูในระดับดีมาก 
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ตารางท่ี 2 พฤติกรรมและความสามารถของนักศึกษาในกิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ (ตอ) 
การสังเกต 

(ดูพฤติกรรมขณะเรียน) 
การตรวจสอบ 

(ดูผลงาน) 
การสอบถาม 

(ดูแบบประเมินความพึงพอใจ) 
5. นักศึกษาแตละกลุมมีความตั้งใจ

ในการออกแบบและทําบรรจุ
ภัณฑมาก 

6. บรรยากาศในการเรียนเปนไป
ดวยความสนุกสนาน  

 

 
 

ภาพท่ี 4 

4. นักศึกษาสามารถนําความรูไปใช
ประโยชนได 

 
 2.2 การสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภค 

 นักศึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคตามแหลงทองเท่ียวของจังหวัดสงขลา ไดแก หาดชลาทัศน    
อ.เมืองสงขลา และตลาดนํ้าคลองแห อ.หาดใหญ โดยใหนักศึกษาจับกันเปนคูเพ่ือชวยกันแนะนําผลิตภัณฑและ
สัมภาษณผูบริโภค การศึกษาพฤติกรรมและความสามารถของนักศึกษา ไดผลดังตารางท่ี 3 พบวา กอนการสํารวจ 
นักศึกษาไมมีประสบการณในการสัมภาษณผูบริโภคทําใหกังวลใจและไมมั่นใจในตนเอง แตการไดสํารวจทําใหนักศึกษา
มีการเรียนรูและมีพัฒนาการในการสัมภาษณดีขึ้นมากเปนท่ีพอใจของผูบริโภค สวนความชอบในผลิตภัณฑปลาหวาน
ขึ้นอยูกับรสนิยมในการบริโภคของประชาชนในแตละเชื้อชาติ โดยเปนท่ียอมรับในผูบริโภคชาวไทยและชาวมาเลเซียท้ัง
ในดานรสชาติและราคา แตไมเปนท่ียอมรับในชาวดัชท เพราะไมคุนชินในกลิ่นรสของเคร่ืองเทศ จากขอมูลดังกลาวจึง
สามารถใชเปนขอมูลทางการตลาดของปลาหวานสําหรับการสงออกได 

 
ตารางท่ี 3 พฤติกรรมและความสามารถของนักศึกษาในกิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภค 

การสังเกต 
(ดูพฤติกรรมขณะสํารวจ) 

การตรวจสอบ 
(ดูผลการสํารวจ) 

การสอบถาม 
(สอบถามความรูสึกของนักศึกษา) 

1. นักศึกษามีความตั้งใจและเตรียม
ความพรอมของตนเองเปนอยาง
ดี มีการวางแผนเตรียมตัวอยาง
ปล า ห ว า น  ก า ร อ อ ก แ บ บ
สอบถามและซอมสัมภาษณ 

2. การสํารวจคร้ังแรก ณ หาดชลา-
ทัศน นักศึกษามีอาการประหมา 
และตื่นเตนท่ีจะเขาไปทักทาย
ผูบริโภค แตเมื่อไดพูดคุยแลว 
นักศึกษาสามารถสรางความเปน  

1.  ขอมูลการตอบแบบสอบถามไม
ครบถวน เพราะนักศึกษาไม ได
ตรวจสอบขอมูลหลังเสร็จสิ้นการ
ใหสัมภาษณทันที จึงตองสํารวจ
เพ่ิมเติมในภายหลัง 

2. ผลการสํารวจ พบวา  
2.1 ผูบริโภคชาวไทยพึงพอใจใน

ปลาหวานโดยให คะแนน
ความชอบระดับปานกลางถึง
ชอบมาก เชนเดียวกับผูบริโภค 

1.  กอนสํารวจ: นักศึกษามีความ
กังวลใจในการสัมภาษณเพ่ือขอ
ขอมูลจากคนท่ีตัวเองไม รู จัก 
และเกรงวาจะไม ได รับความ
รวมมือ 

2.  นักศึกษาแก ไขความกังวลใจ  
ดวยการปรึกษาอาจารยและซอม
สัมภาษณ 

3. ขณะสํารวจ : นักศึกษารูสึ ก
ตื่นเตนมากและกังวล ซ่ึงการ 
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ตารางท่ี 3 พฤติกรรมและความสามารถของนักศึกษาในกิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภค (ตอ) 
การสังเกต 

(ดูพฤติกรรมขณะสํารวจ) 
การตรวจสอบ 

(ดูผลการสํารวจ) 
การสอบถาม 

(สอบถามความรูสึกของนักศึกษา) 
กันเองกับผูบริโภคได ผูบริโภค
สวนใหญจึงใหความรวมมือใน
การตอบแบบสอบถาม  

3. การสํารวจคร้ังท่ีสอง ณ ตลาดนํ้า
คลองแห นั ก ศึกษามี ความ
คลองแคลวในการสัมภาษณมาก
ขึ้ น  สามารถ เข า ไปทักทาย
ผูบริโภคดวยความมั่นใจ และ
กลาพูดคุยกับผูบริโภคมากขึ้น  

ชาวมาเลเซีย 
2.2 ผูบริโภคชาวอินโดนีเซียและ

ชาวญ่ีปุนใหคะแนนความชอบ
ระดับนอยถึงปานกลาง  

2.3 ผูบริโภคชาวดัชทใหคะแนน
ความชอบระดับนอยท่ีสุด  

 

สัมภาษณเร่ิมตนมีการติดขัดบาง 
แตเมื่อไดสัมภาษณผูบริโภคผาน
หลายคนทําใหนักศึกษากลาพูดคุย
กับผูบริโภคมากขึ้น ไดเรียนรูการ
ปรับตัว และอดทนเมื่อผูบริโภค
พูดจาไมดี รวมท้ังแกปญหาเฉพาะ
หนาได เมื่อผูบริโภคไมใหความ
รวมมือ  

4. หลังสํารวจ : นักศึกษารูสึกโลงอก
และดีใจท่ีทําไดสําเร็จ โดยเห็นวา 
การสํ ารวจความพึงพอใจของ
ผูบ ริ โภคมีความสํ าคัญตอการ
นําเสนอสินคาใหมกอนออกสูตลาด 

 
2.3 การอบรมการเปนผูประกอบการ  

  การอบรมการเปนผูประกอบการโดยผูจัดการศูนยบมเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให
ความรูเก่ียวกับการเปนผูประกอบการใหม แหลงทุน และภารกิจของศูนยบมเพาะธุรกิจ ตอดวยการเขียนแผนธุรกิจโดย
วิทยากรจากธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs BANK) ท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการวางแผนและการ
ตรวจสอบแผนธุรกิจ การศึกษาพฤติกรรมและความสามารถของนักศึกษา ไดผลดังตารางท่ี 4  
 
ตารางท่ี 4 พฤติกรรมและความสามารถของนักศึกษาในกิจกรรมอบรมการเปนผูประกอบการ 

การสังเกต 
(ดูพฤติกรรมของนักศึกษาขณะอบรม) 

การตรวจสอบ 
(ดูผลงาน) 

การสอบถาม 
(การประเมินความพึงพอใจ) 

การเรียนรูจากศูนยบมเพาะธุรกิจ 
1. นักศึกษาตั้งใจฟงและรับทราบถึง

ภารกิจของศูนยบมเพาะธุรกิจ 
2.  นักศึกษากลาพูดคุยและซักถาม

เนื่องจากวิทยากรใหความเปน
กันเอง และคอยกระตุนใหนักศึกษา
ใชบริการของศูนยบมเพาะธุรกิจ 

การเรียนรูจากศูนยบมเพาะธุรกิจ 
1. นักศึกษาเขารับบริการของศูนยบม

เพาะธุรกิจจํานวน 4 คน ดานการ
วิจัยแกปญหาของผูประกอบการ 

2. นั ก ศึ ก ษ า ไ ด ทํ า วิ จั ย ร ว ม กั บ
ผูประกอบการโดยมีอาจารยเปนท่ี
ปรึกษา 

การเรียนรูจากศูนยบมเพาะธุรกิจ 
1.  นักศึกษามี ความ รู สึ กดี ท่ี ได

รวมงานกับศูนยบมเพาะธุรกิจ
เ พ ร า ะ ไ ด เ รี ย น รู ก า ร เ ป น
ผูประกอบการและไดรับความ
ชวยเหลือดานการเงินสําหรับซ้ือ
วัสดุอุปกรณการทําปญหาพิเศษ  
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ตารางท่ี 4 พฤติกรรมและความสามารถของนักศึกษาในกิจกรรมอบรมการเปนผูประกอบการ (ตอ) 
การสังเกต 

(ดูพฤติกรรมของนักศึกษาขณะอบรม) 
การตรวจสอบ 

(ดูผลงาน) 
การสอบถาม 

(การประเมินความพึงพอใจ) 

3. นักศึกษาพยายามเชื่อมโยงกับการ
ทําปญหาพิเศษของตนเองเพ่ือขอ
ความชวยเหลือจากศูนยบมเพาะ
ธุรกิจ 

 

3. นักศึกษาไดรับทุนสนับสนุนการทํา
ปญหาพิเศษจากศูนยบมเพาะธุรกิจ 

4. นักศึกษาสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑใหผูประกอบการได เปน
ท่ีพึงพอใจของผูประกอบการ 

5. นักศึกษาไดฝกจําหนายผลิตภัณฑ
ของผูประกอบการในงานวัฒนธรรม
สัมพันธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

6. นักศึกษารูสึกภูมิ ใจในตนเองท่ี
สามารถขายสินคาไดและอยากนํา
ผลิตภัณฑท่ีไดจากปญหาพิเศษมา
ทดลองวางจําหนายบาง 

2. อาจารยท่ีปรึกษาพึงพอใจใน
นักศึกษา เพราะนักศึกษามี
ความรับผิดชอบมากขึ้น กลา
แสดงความคิดเห็น คํานึงถึง
จิตใจของผูประกอบการโดย
พยายามใชตนทุนการผลิตใหต่ํา  

3. ผูจัดการศูนยบมเพาะธุรกิจมี
ความพึงพอใจในนักศึกษาและ
มีความมั่นใจในการสนับสนุน
ทุนวิจัย 

4. ผูประกอบการมีความพึงพอใจ
ในนักศึกษาและยินดีใหความ
รวมมือในทุก ๆ ดาน 

การเรียนรูการเขียนแผนธุรกิจ 
1. นักศึกษาตั้งใจฟงเพราะวิทยากร

ยกตัวอยางธุรกิจท่ีมีชื่อเสียง 
2. การอบรมเปนการบรรยายควบคู

กับการปฏิบัติ ชวงแรกนักศึกษามี
ความกระตือรือรนและตั้งใจปฏิบัติ 
แตดวยเน้ือหาท่ีใชประกอบในการ
เขียนแผนธุรกิจคอนขางมาก ตอง
คิดวิเคราะหและมีการคํานวณมาก 
ทําใหนักศึกษาออนลาและความ
ตั้งใจในการเรียนลดลง 

 

การเรียนรูการเขียนแผนธุรกิจ 
1.  การตรวจประ เมิ นแผนธุ รกิ จ     

ปลาหวานขอ ง นั ก ศึ กษา โดย
วิทยากร พบวา นักศึกษาท้ัง 4 
กลุม มีความรูความเขาใจสามารถ
เขียนแผนธุรกิจเบ้ืองตนไดด ี

2. แผนธุรกิจของนักศึกษาบางกลุม
ขาดทุน เน่ืองจากการตั้งราคาขายท่ี
ต่ําเกินไป วิทยากรแนะนําวา การ
ตั้งราคาขายตองคํานึงถึงตนทุนและ
กลุ ม ผู บ ริ โภ ค  หาก เป นกลุ ม
ผูบริโภคในทองถิ่นอาจจําหนาย
ผลิตภัณฑท่ีบรรจุในถุงพลาสติกซึ่ง
มีตนทุนต่ํากวา ก็สามารถตั้งราคา
ขายไดต่ํา แตหากเปนกลุมผูบริโภค
ตามแหลงทองเท่ียวควรจําหนาย
ผลิตภัณฑในบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม
ซึ่งสามารถตั้งราคาสูงได 

 

การเรียนรูการเขียนแผนธุรกิจ 
1.  นักศึกษาเห็นถึ งคุณคาและ

ความนาสนใจของการเขียน
แผนธุรกิจ ในระดับมาก 

2.  นั ก ศึ กษา พึ งพอ ใ จ ในกา ร
บรรยายพรอมการฝกปฏิบัติ
ของวิทยากรในระดับดีมาก 

3.  นักศึกษาพึงพอใจบรรยากาศใน
การเรียนรูจากการฝกปฏิบัติ
แ ล ะค ว า ม เหม า ะส ม ข อ ง
ระยะเวลาการจัดอบรมในระดับ
ปานกลาง 

4. ความรูความเขาใจของนักศึกษา
กอนการอบรมอยูในระดับนอย
แตหลังอบรมอยูในระดับดีมาก 

5. นักศึกษาสามารถนําความรูไป
ใชประโยชนได 

6. นักศึกษาใหความเห็นวา การ
เขียนแผนธุรกิจมีประโยชนมาก 
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ตารางท่ี 4 พฤติกรรมและความสามารถของนักศึกษาในกิจกรรมอบรมการเปนผูประกอบการ (ตอ) 
การสังเกต 

(ดูพฤติกรรมของนักศึกษาขณะอบรม) 
การตรวจสอบ 

(ดูผลงาน) 
การสอบถาม 

(การประเมินความพึงพอใจ) 

  แต ค อ นข า ง ย า ก  ต อ งคิ ด
วิ เคราะห เยอะ ทํ าให รู สึ ก
เหนื่อย ควรแบงการอบรมเปน
หลายวัน วันละ 2-3 ชั่วโมง จะ
ดีกวาการอบรมติดกัน 2 วัน 
12 ชั่วโมง 

 
 ขั้นตอนท่ี 3 การถอดรูปแบบการเรียนการสอน  

ผลการประชุมรวมกันระหวางคณะผูวิจัย ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนผูประกอบการ และตัวแทนศูนยบมเพาะ
ธุรกิจ สามารถสรุปประเด็นท่ีมผีลตอการเรียนรูของนักศึกษาในการประกอบอาชีพธุรกิจอาหารได 3 ประเด็นสําคัญ ดังน้ี  

1. การเรียนการสอน : ตัวแทนแตละฝายไดแสดงความคิดเห็น ดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของคณะผูวิจัย ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนผูประกอบการ และตัวแทนศูนยบมเพาะธุรกิจตอการ

เรียนรูของนักศึกษา 
ผูแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น 

คณะผูวิจัย นักศึกษากลุมท่ีเรียนกับผูประกอบการมีพฤติกรรมการเรียนและปฏิบัติงานเปนไปในทางท่ีดี 
คือ มีความตั้งใจ กระตือรือรน เรียนรูไดเร็ว มีความมั่นใจในการทํางาน และสามารถนํา
ความรูไปพัฒนางานตอได ขณะท่ีนักศึกษากลุมท่ีเรียนในชั้นเรียนกับวิทยากร สามารถเรียน
ไดเขาใจเปนลําดับขั้นตอน และนําความรูไปปฏิบัติดวยตนเองได แตการท่ีไมไดเห็น
กระบวนการทําจริงในระบบธุรกิจ จึงขาดความกระตือรือรนท่ีจะนําไปพัฒนางานตอ 

ตัวแทนนักศึกษา การเรียนการสอนนอกหองเรียนในสถานประกอบการเกิดการเรียนรูไดดีกวาการเรียนใน 
ชั้นเรียน เพราะไดเห็นสภาพการทํางานจริง ทําใหจดจําไดดี 

ตัวแทนผูประกอบการ นักศึกษามีความรูทางวิชาการ หากเสริมประสบการณดวยสถานประกอบจะทําใหนักศึกษา
มีโอกาสประสบความสําเร็จในธุรกิจได 

ตัวแทนศูนยบมเพาะ
ธุรกิจ 

การใหนักศึกษาเขาสูธุรกิจได การเรียนการสอนตองใหนักศึกษาฝกทําธุรกิจไปดวย โดยจัด
แทรกตามรายวิชาหรือเปนโครงการธุรกิจจําลอง เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจและเกิดการเรียนรู
ตลอดกระบวนการ นอกจากน้ันควรจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชื่อมโยงกันใน    
แตละศาสตรของแตละคณะ เชน ศาสตรดานธุรกิจของคณะวิทยาการจัดการ ศาสตรดาน
ศิลปและการออกแบบของคณะศิลปกรรมศาสตร ศาสตรดานภาษาและการสื่อสารของ
คณะมนุษยศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน 

 
2. การประกอบธุรกิจ : การเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียน หากเสริมดวยกระบวนการเขาสูธุรกิจ เชน 

การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ การสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภค และการอบรมการเปนผูประกอบการ ทําให
นักศึกษามีโอกาสประกอบธุรกิจอาหารใหประสบความสําเร็จได เพราะไดเรียนรูทางวิชาการ ไดปฏิบัติจริง และไดสัมผัส
การทํางานของผูประกอบการ อีกท้ังควรเสริมการเขียนแผนธุรกิจใหเปนรายวิชาหน่ึงในหลักสูตรเพ่ือประโยชนแก
นักศึกษาสําหรับการทําธุรกิจในอนาคต 
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 3. การบริหารจัดการกระบวนการเรียนการสอน : ควรผสมผสานการเรียนการสอนรวมกันท้ังการเรียนนอก
หองเรียนจากสถานประกอบการกับการเรียนในหองเรียนจากอาจารยผูสอนหรือวิทยากร การบริหารจัดการตองเอื้อ
ประโยชนและอํานวยความสะดวกแกทุกฝายท่ีเก่ียวของ เชน การจัดตารางการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย 
การเดินทางของนักศึกษา การประสานงานกับผูประกอบการ และงบประมาณ เปนตน ท้ังน้ีนักศึกษาใหความเห็นวา 
ควรจัดการเรียนรูนอกหองเรียนในสถานประกอบการกอน แลวกลับมาเรียนทฤษฎีตอในชั้นเรียนจะทําใหเรียนรูไดดีขึ้น 
และจัดรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนแบบน้ีอยางนอย 50% ของจํานวนรายวิชาเอกท่ีมีในหลักสูตร สอดคลองกับแนว
ทางการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (งานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2553; Crawford, et al, 
2005) และแนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเนนสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ การจัดกระบวนการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพตองใชศาสตรหลายแขนงมาสรางกระบวนการทํางานรวมกันเปนสหวิทยาการ จัดทําเปนหนวย
เรียนรูบูรณาการท่ีใชแหลงเรียนรูในชุมชนและทองถิ่น ใชขอมูลความจริงจากกระบวนการสังเกตในแหลงเรียนรูชุมชน
เชื่อมโยงไปสูสาระการเรียนรูรายวิชา และการสรางความรู ความเขาใจเชิงลึกมากกวาแบบผิวเผิน (สํานักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย, 2559; Fry, et al, 2009) 
 จากการประมวลความคิดเห็นในประเด็นดังกลาวขางตน สามารถถอดรูปแบบการเรียนการสอน ไดดัง
แผนภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 ผลการวิจัยน้ีสามารถใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษามีความสามารถในเชิงธุรกิจ
อาหาร การจัดตั้งศูนยฝกประสบการณวิชาชีพเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเกิดทักษะและมีประสบการณจากการผลิตและ
จําหนายผลผลิตของตนเอง ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรใหม ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารไดพัฒนาเปนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
ผลิตภัณฑอาหาร เพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียนและตลาดแรงงาน 
 

เรียนรูสภาพจริงภายนอกหองเรียนจากผูประกอบการ 

เรียนรูทฤษฎีและหลักวชิาการจากอาจารย 

เสริมดวยวิทยากร 
คนควาเพ่ิมเติมจากเอกสาร/

สื่ออิเลกทรอนิกส 

ฝกปฏิบัตจิริงในหองปฏิบัติการ 

มอบหมายงาน 

สนับสนุนดวยศูนยบมเพาะธุรกิจ 

ธุรกิจจําลอง 

ประเมินผลทฤษฎ/ีปฏิบัต ิ
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