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คณะวิจัยขอขอบคุณส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ได้ให้ทุนอุดหนุนในการจัดท าโครงการนี้ 
ขอขอบพระคุณ สถาบันวิชาการสหกรณ์  ที่ให้ความส าคัญของการผลิตบัณฑิตสาขาการเกษตร และอุตสาหกรรม
การเกษตร ที่มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ มีคุณลักษณะคิดเก่ง      ท าเป็น เห็นอนาคต สามารถแข่งขันได้ 
ตอบสนองความต้องการทางสังคม และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และจะเป็น
ก าลังหลักในการขับเคลื่ อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรมในอนาคต  เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน  
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บทสรปุผู้บริหาร 

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะแข่งขันผ่านกลไกสถาบันการศึกษา
ปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและพัฒนาสาระการเรียนรู้ รูปแบบกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ และ
ระบบสนับสนุนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือยกระดับสมรรถนะของนักศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร   

การด าเนินงานวิจัยในระยะแรกใช้เวลา 12 เดือน ระหว่าง 2 มีนาคม 2558 – 2 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นไป
ตามแผนการวิจัยตามกรอบ Logical Framework โดยกระบวนการวิจัยมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่เป็น
คณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ประกอบด้วย สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 7 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 10 คน 
และสาขาวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 3 คน   

กระบวนการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ ขั้นตอนที่หนึ่ง การสร้างความเข้าใจ แผนการวิจัยใน
กรอบ Logical Framework ขั้นตอนที่สอง สร้างเครือข่ายเชื่ อมโยงการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับสาระการเรียนรู้ของ
รายวิชาต่างๆ 20 รายวิชา ขั้นตอนที่สาม  ออกแบบ และวางแผนส าหรับระบบ การจัดการเรียนรู้ แนวใหม่  ซ่ึง
ประกอบด้วย แนวปฏิบัติของผู้สอน และระบบสนับสนุนการสอนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านกลไกร้าน
Farmer Shop by RMUTT  ขั้นตอนที่สี่ ด าเนินการร้าน Farmer Shop by RMUTT เพ่ือเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย 
ขั้นตอนที่ห้า  น าไปทดลองใช้ในการเรียนการสอนของคณาจารย์ในภาคเรียนที่ 1/2558 ขั้นตอนที่ หก พัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกรครบวงจร และฝึกอบรม ขั้นตอนที่เจ็ด ประเมินและสรุปผลการทดลอง 

 ผลการด า เนินการวิจัยที่ส าคัญได้ก าหนดสมรรถนะบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร “คิดเป็น ท าเป็น 
สร้างเป็น แก้ปัญหาเป็น สื่อสารเป็น สู่ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและอาชีพอิสระ เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ ” 
ในส่วนของสาระการเรียนรู้ของ 20 รายวิชาที่เป็นรายวิชาเป้าหมายของการวิจัยภายใต้ ความรับผิดชอบของ
คณาจารย์ที่เข้ามามีส่วนร่วม 20 คน ได้มีการเชื่อมโยงแนวคิดและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ในแต่ละรายวิชา ซ่ึง
จะน าไปสู่การยกระดับสาระการเรียนรู้ของรายวิชาต่าง ๆ  

ผลการวิจัยได้รายวิชาที่มีการพัฒนารูปแบบสาระการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่น า ไปสู่การ
สมรรถนะที่พึงประสงค์ 20 รายวิชา ซึ่งจะน าไปปรับใช้ในการเขียน มคอ.3 ในภาคเรียนต่อไป 

ในส่วนของการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้ด าเนินการใน 3 กิจกรรม ได้แก่ การปรับเทคนิคการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน การสร้างกิจกรรมเพ่ือปรับทัศนคติในการพ่ึงพาตนเอง  (ความเชื่ออ า นาจในตน ) และการสร้าง
แรงจูงใจ รักในอาชีพเกษตรแก่นักศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือประเมินผลสมรรถนะที่พึงประสงค์
ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มการทดลอง ประกอบด้วย  

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มควบคุม โดยมีการถ่ายทอดรูปแบบการสอนที่ประกอบด้วย ระบบการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ 
เสริมด้วยกิจกรรมพ่ึงพาตนเอง และกิจกรรมเสริมแรงจูงใจ จ านวน 223 คน 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มทดลองโดยมีการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึนจากกลุ่มควบคุม จ านวน 22 คน 



 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. นักศึกษามีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอด
รูปแบบและสาระการเรียนรู้ตามแนวใหม่ให้กับนักศึกษาสามารถพัฒนา สมรรถนะที่พึงประสงค์ ของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ 

2. นักศึกษามีพฤติกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนลด ลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 แสดงให้เห็น
ว่าการถ่ายทอดรูปแบบและสาระการเรียนรู้ตามแนวใหม่ให้กับนักศึกษาไม่สามารถพัฒนาพฤติกรรม ที่พึง
ประสงคข์องนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 

3. นักศึกษามีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอด
รูปแบบและสาระการเรียนรู้ตามแนวใหม่และการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา
สามารถพัฒนาสมรรถนะ ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ โดยเฉพาะอ ย่างยิ่งการ
เป็นผู้ประกอบการ 

4. พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดรูปแบบและสาระ
การเรียนรู้ตามแนวใหม่และการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาสามารถพัฒนา
พฤติกรรมที่พึงประสงคข์องนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได ้

5. นักศึกษาที่ได้รับการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการจะมีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์สูงข้ึน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาสามารถพัฒนา
สมรรถนะที่พึงประสงคข์องนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรได ้

6. นักศึกษาที่ได้รับการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการจะมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์สูงข้ึน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาสามารถพัฒนา
พฤติกรรมที่พึงประสงคข์องนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรดา้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนได ้

 

ผลลัพธ์ที่ได้ 

1. การถ่ายทอดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวใหม่ อันประกอบไปด้วย การเชื่อมโยงการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนกับรายวิชา การใช้กิจกรรมการพ่ึงพาตนเอง กิจกรรมเสริมแรงจูงใจ และการเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ ผ่านกลไกร้าน Farmer Shop by RMUTT จะท าให้สมรรถนะของนักศึกษาสูงขึ้น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการทดลองในครั้งนี้ จึงสามารถกล่าวได้ว่า รูปแบบดังกล่าวเป็น โมเดล
ของการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ ผ่านกลไกคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ที่ประสบความส าเร็จ ในการยกระดับสมรรถนะการแข่งขันของนักศึกษา 
2. หลักสูตรฝึกอบรม ทีมีรูปแบบและสาระการเรียนรู้แนวใหม่ คือการเชื่อมโยง การพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
เสริมทักษะการน าไปประกอบอาชีพ จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ การผลิตลูกชิ้น ,การผลิตโดนัทยีสต์ ,การ
จัดการฟาร์มแพะนมเบื้ องต้นและการเพิ่มมูลค่าน้ านมแพะนั้น พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจมากและ
สามารถน าไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจ 
3. โมเดลของการสร้างกระแสรักษ์อาชีพเกษตรยั่งยืนนั้น ควรประกอบด้วยการส่งเสริม ดังนี้ 



 

3.1 การแนะแนวอาชีพการเกษตร โดยศิษย์เก่า 
3.2 นักศึกษามีประสบการณ์จริงในการ บูรณาการงานด้านการเกษตรด้วยการศึกษาดูงานจากหน่วย
ราชการ และปราชญ์ชาวบ้าน 
3.3 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของเกษตรอินทรีย์  เพ่ือให้นักศึกษาเห็นโอกาสของเกษตรอินทรีย์ เป็น
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1 

บทที่ 1 

บทน า 
1.1 ความเป็นมา  

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก                     
ยุคโลกาภิวัฒน์ (global change) การเปิดเสรีทางการค้าและบริการ (Free Trade Agreement) การก้าวเข้าสู่
สังคมเศรษฐกิจยุคฐานความรู้ และข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทของเศรษฐกิจ 
สังคม และการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องท้าทายต่อสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งต้องเตรียมความ
พร้อมด้านงานวิชาการและวิจัย  เพื่อเพ่ิมความสามารถ ในการแข่งขันและเผชิญความท้าทายของโลก ต่อค่านิยม 
วัฒนธรรม การเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่สังคมยุคฐานความรู้ และในโลกยุคไร้พรมแดน    ซึ่งส่งผลต่อนโยบายของประเทศ 
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  
 แนวคิดหลักยังคงมีแนวคิดที่ต่อเนื่อง โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
และขับเคลื่อนให้ยังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ โดยยึดแนวคิดการพัฒนาแบบ
บูรณาเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ” และการพัฒนาที่สมดุล ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือมุง่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สังคมไทยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
อย่างกว้างขวางทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นในหลายด้าน และสามารถปรับตัวรับ
กับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้ อย่างไรก็ตาม ปั จจัยที่ยังเป็นอุปสรรค ได้แก่ ความสมานฉันท์ในสังคม 
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศขาดความสมดุล ความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติดที่สูงขึ้น รวมถึงสุขภาวะของคนไทย
ลดลงจากคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นปัญหา 

การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกร ะแสการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและ
ความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจ าเป็นต้องน า
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศใ ห้เข้มแข็งข้ึนมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม 
และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ตระหนกัถึงสถานการณ์และ  ความเสี่ยงซึ่งเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวน  ด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ  
ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ  และได้ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้  นวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธุรกิจบริการ โลจิสติกส์ การปฏิรูประบบกฎหมาย
เศรษฐกิจ การท าธุรกิจที่ค านึงถึงสังคมสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชน และการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน โดยยึดวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี 2570 เป็นเป้าหมาย  ดังนี้  “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
มีมิตรไมตรี บนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง  ยึดมั่นวัฒนธรรมประชาธิปไตย  และหลักธรรมาภิบาล  การบริการ              
สารธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง  มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง  อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี  เกื้อกูลและ
เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน  ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน  อยู่บนฐาน
ทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 
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2. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559)  
วัตถุประสงค์ของแผน 

1. พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา 
2. เพ่ือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
3. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรรม   ภูมิ

ปัญญา และการเรียนรู้ 
 

3. แผนพัฒนาการศึกษาอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  
มีวิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติ

อย่างยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต”โดยมียุทธศาสตร์ (“LEGS” STRATEGY) ที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 
L = Leader of Change Management for Quality Education (All for Quality Education and 

Quality Education at All) (เปลี่ยนระบบการน าองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม) 
E = Educator Professional (พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ  และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็ น

อาจารย์) 
G = Graduated with Quality and Social Responsibility (ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด) 
S = Satang Utilization (ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา  เพ่ือขับเคลื่อนสถาบัน อุดมศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศ) 

4. แผนยุทธศาสตร์อาเซียน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ในการเตรียมความพร้อมของระบบอุดมศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและ เปิดเสรีการค้า

บริการด้านการอุดมศึกษา  ในปี พ.ศ. 2558 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู้การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ .ศ. 2558 ซ่ึงมีวิสัยทัศน์  ที่จะท าให้
บัณฑิตไทยมีความสามารถในระดับสากล  และมีความรับผิดชอบ ในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก โดยมียุทธศาสตร์ 3 ประการ คือ (1) การเพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  
(2) การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาประชาคมอาเซียน  และ (3) การสร้างเสริม
บทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 

 
5. ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ ในช่วงป ฏิรูปการศึกษา  ในทศวรรษที่สอง   

(พ.ศ. 2552 – 2561)  
 ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ระบบกา รผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการและมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ 
โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน  
 
 6. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1(พ.ศ.2555 - 2565)                                       

 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2565) มีวิสัยทัศน์
ที่เน้น “นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ ” โดยการขับเคลื่อนประเทศไปสู่
วิสัยทัศน์ดังกล่าวได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนฯ 5 ประการ คือ 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 : การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพ่ิมขีดความสามารถ  ความยืดหยุ่น  และนวัตกรรมในภาคเกษตร  ผลิตและบริการ
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 : การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่  4 : การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อด้าน วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน   

สถาบันการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ในการเตรียมและพัฒนาคนออกสู่สังคมจึงต้องรับภาระหน้าที่ อย่างเต็มที่ นั่น
คือ ระบบการศึกษาไทยต้องได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมศักยภาพให้มากข้ึน เพ่ือท าหน้าที่สร้างและ
พัฒนานักศึกษา ให้มีทักษะของคนดีและคนเก่งในศตวรรษที่ 21 กล่าวคือมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์ ทักษ ะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะอาชีพและ
ทักษะการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อการด ารงชีพ และการประกอบอาชีพในอนาคตตลอดจน มีความสามารถพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง และสิ่งท้าทายท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา  

จะเห็นได้ว่า การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะมุ่งเน้น การพัฒนาที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับชีวิตในโลก
ปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถานศึกษาที่เน้นการจัดการเรียนการสอน ที่จะผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติ ที่มีคุณลักษณะ ความเป็นผู้น า การวิเคราะห์และแก้ปัญหา การมุ่งเน้นรายละเอียดเชิงวิชาชีพ 
ความสามารถเรียนรู้งานที่หลากหลาย และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งแนวคิดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะ คิดเก่ง ท าเป็น เห็นอนาคต 

ปัจจุบันประเทศไทยประกอบไปด้วยภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ต่อ
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ (GDP) คิดเป็นร้อยละ 12 และ 88 ตามล าดับ (สภาพัฒน์ , 2553) และแม้ว่าสัดส่วนรายได้
ภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์ประชาชาติจะเป็นเพียงร้อยละ 12 ของ GDP แต่ไทยกลับมีรายได้จากภาคธุรกิจ
การเกษตรสูงร้อยละ 42 ของ GDP (World Bank 2012)  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นความจ าเป็นของการผลิตบัณฑิตด้านการเกษตร ที่มี
ความพร้อมในการประกอบอาชีพ โดยมีคุณลักษณะ คิดเก่ง ท าเป็น เห็นอนาคต เพื่อการพัฒ นาประเทศอย่างยั่งยืน 
และสามรถแข่งขันกับนานาชาติได้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะด าเนินโครงการวิจัย การพัฒนาระบบ การเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับสมรรถนะแข่งขันผ่านกลไกสถาบันการศึกษาปีที่ 2 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบัณฑิต ด้านการเกษตร
ต่อไป 

 ผลจากการด าเนินการวิจัยในปีแรก 
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะแข่งขันผ่านกลไกสถาบันการศึกษา

มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและพัฒนาสาระการเรียนรู้ และรูปแบบกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์เพ่ือ
ยกระดับสมรรถนะของนักศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร   

การด าเนินงานวิจัยในระยะแร กใช้เวลา 9 เดือน ระหว่าง 1 พฤษภาคม 2557-31 มกราคม 2558 เป็นไป
ตามแผนการวิจัยตามกรอบ Logical Framework โดยกระบวนการวิจัยมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่เป็น
คณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ประกอบด้วย สาขาวิชา
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เทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 3 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 7 คน 
และสาขาวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 2 คน   

กระบวนการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ ขั้นตอนที่หนึ่ง  การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม
เพ่ือก าหนดสมรรถนะบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร ขั้นตอนที่สอง  สร้างองค์ความรู้ต้นแบบเกี่ยวกับแนวคิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้ของรายวิชาต่าง ๆ 12 รายวิชา ขั้นตอนที่สาม  ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย การสอนในชั้นเรียนควบคู่ไปกับ การท าโครงงานของนักศึกษา และรูปแบบการเสริม
ทักษะที่แตกต่างกันใน 4 รูปแบบ ขั้นตอนที่สี่  การน าไปใช้ในการเรียนการสอนของคณาจารย์ในภาคเรียนที่ 
1/2557 ขั้นตอนที่ห้า การประเมินและสรุปผลการทดลองใน 2 ระดับท้ังการประเมินความคิดเห็นของคณาจา รย์
และการประเมินผลนักศึกษา 

ผลการด าเนินการวิจัยที่ส าคัญได้ก าหนดสมรรถนะบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร “คิดเป็น    ท าเป็น 
สร้างเป็น แก้ปัญหาเป็น สื่อสารเป็น สู่ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและอาชีพอิสระ เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ ” 
ในส่วนของสาระการเรียนรู้ของ 12 รายวิชาที่ เป็นรายวิชาเป้าหมายของการวิจัยภายใต้ความรับผิดชอบของ
คณาจารย์ที่เข้ามามีส่วนร่วม 12 คน ได้มีการปรับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้มี 1 บทเรียนที่กล่าวถึง
แนวคิดและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะน าไปสู่การยกระดับสาระการเรียนรู้ในบทเรียนอื่นของรายวิชาต่าง ๆ  

ผลการวิจัยได้รายวิชาที่มีการพัฒนารูปแบบสาระการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่น าไปสู่การ
สมรรถนะที่พึงประสงค์ 12 รายวิชา ซึ่งจะน าไปปรับใช้ในการเขียน มคอ.3 ในภาคเรียนต่อไป 

ในส่วนของการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้ด าเนินการใน 3 กิจกรรม ได้แก่ การปรับเทคนิคการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน การสร้างกิจกรรมเพ่ือปรับทัศนคติในการพ่ึงพาตนเอง (ความเชื่ออ านาจในตน ) และรักในอาชีพ
เกษตรแก่นักศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือประเมินผลสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มการทดลอง ประกอบด้วย  

กลุ่มท่ี 1 การสอนเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
กลุ่มท่ี 2 การสอนเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับ กิจกรรมปรับทัศนคติในการพ่ึงพาตนเอง 
กลุ่มท่ี 3 การสอนเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับ กิจกรรมรักในอาชีพเกษตร 
กลุ่มท่ี 4 การสอนเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับ กิจกรรมปรับทัศนคติในการพ่ึงพาตนเองและ

กิจกรรมรักในอาชีพเกษตร   
  
ผลการประเมินนักศึกษา พบว่า 

1. นักศึกษามีความรู้เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทัศนคติในการพึ่งพาตนเอง เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติ (.01) และมีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่ออาชีพทางการเกษตร (รักในอาชีพเกษตร) สูงขึ้น 

2. การจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมที่ก าหนดมีผลท าให้ค่าเฉลี่ยสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสูงขึ้น 
3. กลุ่มท่ีไม่ได้เสริมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลังสิ้นสุดการทดลอง น้อย

กว่ากอ่นการทดลอง  
 

ผลการประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ พบว่า  
นักศึกษามีความเข้าใจการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มท่ี

ต้องจัดท าโครงการ นอกจากนี้ การเสริมกิจกรรมท าให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มขึ้น 
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แผนการวิจัยในระยะต่อไป 
1. การต่อยอดการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสถานศึกษา เพ่ือได้รูปแบบและสาระการเรียนรู้แนวใหม่ 
2. การปรับทัศนคติของนักศึกษาเรื่องการบริโภคท่ีเน้นคุณค่าเกษตรอินทรีย์ 
3. การมีส่วนร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการจัดท าโครงการเสริมทักษะเพ่ือสร้างสมรรถนะ ก าร

เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพแก่บัณฑิต 
 

1.2 ค าถามวิจัย 
1.2.1 สาระการเรียนรู้อะไร ที่จะน าไปสู่การสร้างสมรรถนะที่พึงประสงค์แก่บัณฑิต 
1.2.2 การปรับทัศนคติของผู้บริโภค ให้เห็นคุณค่าเกษตรอินทรีย์ท าได้อย่างไร 
1.2.3 ระบบสนับสนุนที่จ าเป็นต่อการยกระดับสมรรถนะของนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ควรเป็น
รูปแบบใด 
 

1.3 วัตถุประสงค ์
1.3.1 เพ่ือต่อยอดการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสถาบันการศึกษากรณ ี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี เพ่ือน าไปสู่การสร้างสมรรถนะที่พึงประสงค์แก่บัณฑิต 
1.3.2 เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้ามามีส่วนร่วมในสังคมฐานความรู้ 
1.3.3 เพ่ือจัดตั้งและด าเนินงานโครงการเสริมทักษะเพ่ือสร้างสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพแก่

บัณฑิตในรูปแบบของการมีส่วนร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
1.3.4 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับการ พัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

1.4 กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายหลักของงานวิจัยในครั้งนี้คือ คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร  โดยงานวิจัยนี้จะด าเนิน

การศึกษาจากกลุ่มนักศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือสร้างการเรียนรู้แนวใหม่ และชุมชนโดยร อบคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรในด้านการสร้างทัศนคติด้านคุณค่าเกษตรอินทรีย์ 

 

1.5 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1.5.1 หลักสูตรฝึกอบรม รูปแบบและสาระการเรียนรู้แนวใหม่ 
1.5.2 โมเดลการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ ผ่านกลไกคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี 
1.5.3 โมเดลการสร้างกระแสตื่นตัวรักษ์อาชีพเกษตรยั่งยืน 
1.5.4 โมเดลร้าน Farmer Shop ซึ่งจะเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีการจัดการโซ่อุปทาน  
 

1.6 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
1. การเชื่อมโยงการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับบางรายวิชา ไม่สามารถท าให้นักศึกษาเข้าใจได้อย่างชัดเจน 
2. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมในการเรียนการสอนมีน้อย 
3. พฤติกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องท าอย่างต่อเนื่อง และใช้เวลา 
4. การด าเนินงานระบบสนับสนุนร้าน Farmer Shop by RMUTT อาจต้องใช้ระยะเวลา เนื่องจาก ต้อง

ด าเนินการตามระเบียบราชการ  
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1.7 กระบวนการวิจัย 
1.7.1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในกรอบวิจัยตาม Logical Framework 
1.7.2 การขยายผลสร้างเครือข่าย วางแผนส าหรับระบบส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้แนวใหม่ในกลุ่ม  

นักวิจัย 
1) ศึกษาดูงานเกษตรยั่งยืน 
2) ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ 
3) สร้างเกณฑ์การเลือกรูปแบบการเรียนรู้เหมาะสม 
4) ทดลองใช้ระบบการเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมาย 
5) เลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

1.7.3 การจัดการเรียนรู้และโครงการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านกลไกร้าน Farmer Shop 
1) ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหารภายใต้เกษตรอินทรีย์ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 
2) ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมการขาย ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
3) สร้างแผนธุรกิจเพ่ือด าเนินการการเป็นผู้ประกอบการ 
4) ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้เกษตรอินทรีย์เพื่อการจ าหน่าย 

1.7.4 การด าเนินการร้าน Farmer Shop by RMUTT เพ่ือเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านอุปสงค์และอุปทาน  
1.7.5 สร้างการเรียนรู้รูปแบบใหม่ผ่านการสร้างหลักสูตรอบรมเกษตรครบวงจรและฝึกอบรม 

1) ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรอบรมเกษตรครบวงจร 
2) สร้างหลักสูตรอบรมเกษตรครบวงจร 

1.7.6 ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับกรอบแนวทางการยกระดับสมรรถนะบัณฑิตสาขา 
1.7.7 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และร่วมจัดเวทีเสวนาวิชาการประจ าปีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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1.8  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

 
 
รูปที่ 1 แผนภูมิข้ันตอนการด าเนินงานวิจัย 
 
 
 

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจใน
กรอบวิจัยตาม Logical Framework 

ศึกษารูปแบบการเรียนรู ้

สร้างเกณฑ์การเลือกรูปแบบการเรียนรู้
เหมาะสม 

ทดลองใช้ระบบการเรียนรู้ตาม
กลุ่มเป้าหมาย 

เลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

ศึกษาดูงานเกษตรยั่งยืน
เหมาะสม 

การขยายผลสร้างเครือข่าย วางแผนส าหรับ
ระบบส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้แนวใหม่ใน

กลุ่มนักวิจัย 

การจัดการเรียนรู้และโครงการเสริมทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการผ่านกลไกร้าน 

Farmer Shop 

สร้างการเรียนรู้รูปแบบใหม่ผ่านการสร้าง
หลักสตูรอบรมเกษตรครบวงจรและฝึกอบรม 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหารภายใต้
เกษตรอินทรีย์ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 

ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้เกษตร
อินทรีย์เพื่อการจ าหน่าย 

ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมการขาย ทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการ 

การด าเนินการร้าน Farmer Shop เพื่อ
เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านอุปสงค์และ

อุปทาน  

ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรอบรม
เกษตรครบวงจร 

สร้างหลักสูตรอบรมเกษตรครบวงจร 

ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับกรอบแนว
ทางการยกระดับสมรรถนะบัณฑิตสาขา

เทคโนโลยีการเกษตร 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และร่วมจัดเวที

เสวนาวิชาการประจ าปีเทคโนโลยีการเกษตร 
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1.9 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์  จ านวน 322 คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  จ านวน 359 คน  และสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการเกษตร จ านวน 197 คน  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใน 3 สาขาวิชา ดังกล่าว 
จ านวน 245 คน ประกอบด้วย  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ จ านวน 76 คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ จ านวน 122 คน  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร จ านวน 47 คน  
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม โดยมีการถ่ายทอดรูปแบบการสอนที่ประกอบด้วยระบบ

การจัดการเรียนรู้แนวใหม่ เสริมด้วยกิจกรรมพ่ึงพาตนเอง และกิจกรรมเสริมแรงจูงใจ  จ านวน 223 คน                  
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มทดลอง โดยมีการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึนจากกลุ่มควบคุม จ านวน 22 คน  

1.10 แผนการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย การวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้ โดย และการวิจัยเชิงทดลอง โดยแต่ละ
ส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) การวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
1.1) เสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้แนวใหม่ 

1.1.1) การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และด าเนินการผ่านการจัดการเรียน
การสอนในหน่วยรายวิชาที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย 20 รายวิชา 

1.1.2) การสนับสนุนกิจกรรมการพ่ึงพาตนเอง ด าเนินการผ่านการจัดการเรียนการสอนในหน่วย
รายวิชาที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย 20 รายวิชา  

1.1.3) การสร้างสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา  ได้จากการด าเนินงานผ่านงานวิจัยใน
โครงการวิจัยระยะท่ี1 

1.1.4) การเสริมแรงจูงใจ  ด าเนินการผ่านการจัดเสว นาเรื่อง ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 

1.1.5) การแสดงความคิดเห็นผ่านการประชุม ด าเนินการโดยการจัดประชุมอาจารย์(นักวิจัย) ใน
โครงการโดยให้น าเสนอผลการด าเนินการการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ และสาระการ
เรียนรู้ด้านต่างๆผ่านการจัดการเรียนการสอน 

1.1.6) การจัดการเรียนรู้และโครงการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านกลไกร้าน Farmer 
Shop by RMUTT ด าเนินการทั้งจัดให้มีการอบรม และให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมกับ
โครงการโดยการสร้างแผนธุรกิจ และด าเนินการตามแผน  

1.2.1) การจัดการเรียนรู้และโครงการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านกลไกร้าน Farmer 
Shop by RMUTT 

1.2.2)  ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหารภายใต้เกษตรอินทรีย์ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 
1.2.3)  ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมการขาย ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  
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1.2.4)  สร้างแผนธุรกิจเพ่ือด าเนินการการเป็นผู้ประกอบการ 
1.2.5)  ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้เกษตรอินทรีย์เพื่อการจ าหน่าย 
1.2.6)  การด าเนินการร้าน Farmer Shop เพ่ือเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านอุปสงค์และอุปทาน  

2) การวิจัยเชิงทดลอง  
จากการเสริมสร้างความรู้ข้างต้นได้ท าการทดลอง จาก ตัวแปรอิสระท่ีถูกจัดกระท าคือ ระบบการ

จัดการเรียนรู้ แนวใหม่ เสริมด้วยกิจกรรมพ่ึงพาตนเอง กิจกรรมเสริมแรงจูงใจ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  
โดยใช้แผนการวิจัย 2 รูปแบบ คือ กลุ่มควบคุม (นักศึกษากลุ่มA) และกลุ่มทดลอง(นักศึกษากลุ่มB, ซึ่งได้จากความ
สนใจต่อกิจกรรม ) และมีการวัดคุณสมบัติของกลุ่มตั วอย่าง ก่อน และหลังสิ้นสุดการทดลอง เพื่อตรวจและ
ประเมินผลการทดลอง ส่วนตัวแปรตามคือ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน การพัฒนาอย่างยั่งยืน สมรรถนะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษา (ดังรูปที่ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แผนการวิจัยเชิงทดลอง 
 

การวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการตามขึ้นตอนดังต่อไปนี้ 
2.1 วัดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ 

2.2 แบ่งกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง จาก 20 รายวิชา ดังนี้ 
     กลุ่มท่ี 1 กลุ่มควบคุม (นักศึกษากลุ่มA) จ านวน 223 คน โดยการถ่ายทอดรูปแบบการสอน ที่ประกอบด้วย  
การสนับสนุนกิจกรรมการพึ่งพาตนเอง และการเสริมแรงจูงใจ 
     กลุ่มท่ี 2 กลุ่มทดลอง (นักศึกษากลุ่มB) จ านวน 22 คน เป็นการคัดเลือกนักศึกษาจากกลุ่มที่ 1 ที่มีความ 
สนใจในการเป็นผู้ประกอบการ โดยเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ภาคการศึกษา ประกอบด้วย 
1. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และด าเนินการผ่านการจัดการเรียนการสอน   ใน

รายวิชา และกิจกรรมการพ่ึงพาตนเอง ในชั่วโมงสอนของนักวิจัย ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 - 12 
2. กิจกรรมการสร้างแรงจูงใจ ในสัปดาห์ที่ 7  
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3. การจัดการเรียนรู้และโครงการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านกลไกร้าน Farmer Shop by 
RMUTT ในสัปดาห์ที่ 10 
 

กิจกรรมการพึ่งพาตนเอง 
การจัดกิจกรรมใช้ชั่วโมงการสอนอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ 

กิจกรรมที่ 1 นักวิจัยเล่าเรื่องผู้ที่ประสบความส าเร็จ จากการกระท าของตนเอง เช่น นักกีฬา ผู้มี
ชื่อเสียงอ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 2 แบ่งกลุ่มนักศึกษา ให้น าเสนอหรือบุคคลอื่นๆเก่ียวกับปราชญ์ชาวบ้าน หรือบุคคลอื่นๆ
ที่นักศึกษาประทับใจ กลุ่มละ 1 ท่าน 

 
การเสริมแรงจูงใจ 

 จัดการเสวนาโดยให้รุ่นพ่ีที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร มาแนะน าต่างๆ  ของอาชีพเกษตร ที่สามารถ
เป็นได้ท้ังอาชีพหลักและอาชีพเสริม ให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ 

 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  
 ตอนที่ 1 ลักษณะภูมิหลัง 
 ตอนที่ 2 แบบวัดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

แบบวัดสมรรถนะท่ีพึ่งประสงค์ของนักศึกษา  เป็นแบบวัดที่ใช้วัดนักศึกษาเกี่ยวกับปริมาณสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา ตามแนวปรัชญา การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และทักษะ
ของคนดี คน เก่งในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งครอบคลุมทักษะ 6 ประการที่เน้นให้นักศึกษา คิดเป็น ท าเป็น สร้างเป็น 
แก้ปัญหาเป็น สื่อสารเป็น คือ ทักษะด้านการคิดอย่างมีระบบ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ทักษะด้านการท างานเป็นทีม  ทักษะในการปฏิบัติงานจนส าเร็จ ทักษะด้านการเป็น ผู้ประกอบการและ ทักษะการ
คิดสร้างสรรค์ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย ใช้แบบวัดของ พรทิพย์ (2558) เป็นแบบวัดประเภทมาตรวัดประเมินรวมค่า 
5 หน่วย จาก ปฏิบัติการทุกครั้ง ถึงไม่เคยปฏิบัติเลยมีข้อค าถาม 24 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันแบบสัมประสิทธ์แอลฟ่า
เท่ากับ 0.85  
 
 ตัวอย่าง แบบวัดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 
 ข้าพเจ้าน าความรู้และประสบการณ์มาวางแผนการท างาน 

..........................     ................        ......................        .......................       .................................        
            ปฏิบัติทุกครั้ง       ปฏิบัติบ่อย   ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย     ปฏิบัติน้อยครั้ง   ไม่เคยปฏิบัติเลย 
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 ตอนที่ 3 แบบวัดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
            
แบบวัดพฤติกรรมการพัฒนาอย่างย่ังยืน  เป็นแบบวัดที่ใช้กับนักศึกษาเกี่ยวกับปริมาณ สมรรถนะ ของนักศึกษา 
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการศึกษาครั้งผู้วิจัยใช้แบบวัดพรทิพย์(2558)  เป็นแบบวัดประเมินค่า 5 หน่วยจากการ
ปฏิบัติทุกครั้ง ถึงไม่เคยปฏิบัติเลย มีค าถาม 25 ข้อ พบว่าแบบวัดมีความเชื่อม่ันแบบสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.76 

ตัวอย่าง แบบวัดพฤติกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ข้าพเจ้าใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
..........................     ................        ......................        .......................       .................................        

            ปฏิบัติทุกครั้ง       ปฏิบัติบ่อย    ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย    ปฏิบัติน้อยครั้ง    ไม่เคยปฏิบัติเลย 
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บทที่ 2  
การทบทวนวรรณกรรม 

จากกรอบแนวคิดการด าเนินการวิจัยในระยะท่ี 7 จะเป็นไปในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม โดยการต่อยอดและขยายผลจากฐานงานวิจัยของชุดโครงการฯ เพ่ือน าทุนความรู้/นวัตกรรม คลังความรู้ /
แหล่งเรียนรู้ (ศูนย์สารสนเทศและศูนย์เรียนรู้ มีชีวิต) และทุนทางสังคม ได้แก่ ภาคีพันธมิตรที่เป็นเครือข่ายที่ภาค
วิชาการ ภาครัฐ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ ชุมชน และผู้ประกอบการเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการวิจัย  โดยเป็นไปภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจฐานสังคม                       
(SEE Strategy) เพ่ือการยกระดับมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์ (ข้าวอินทรีย์ ผักอินทรีย์ สินค้าชุมชนภายใต้เครือข่าย 
Farmer Shop) และการยกระดับสมรรถนะการแข่งขันแก่ภาคีท่ีเข้ามามีส่วนร่วมการวิจัยสู่การบรรลุเปูาหมายตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ ดังรูปที ่3 

·           /        
·            /            
·                     

                       
“                              
                             7”

                                     
SEE Strategy

                            ,
                 

                     
                                    

          

                              
Moving up Value Chain

    
               

    
             

    
           

Farmer Shop 
                     

             

            

            
        -          

·                       
·                     
·                                 

   
        

                     
Moving Up Value Chain 

          
                 

                              

             
            /              

                        

        
            

           

 
 
รูปที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัยชุดโครงการฯ ระยะที่ 7 

ส่วนกรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะแข่งขันผ่านกลไก
สถาบันการศึกษา เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่วมของคณาจารย์ด้านการเกษตร  และ
อุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบไปด้วย 

1.1 แนวคิดสาระการเรียนรู้ การพัฒนาอย่างยั่งยืนของรายวิชา  
การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง “รูปแบบของการพัฒนาที่สนองความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่

ท าให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต ต้องประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง” (Sustainable Development is development that meets the needs of the present withoul 
compromising the ability of future generations to meet their own needs) สมัชชาโลกจาก  World 
Commission on Enviroment. 
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ส าหรับประเทศไทยได้มีนักวิชาการหลายท่านพยายามอธิบายแน วคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ที่ส าคัญคือ แนวคิดของพระธรรมปิฎก  ได้อธิบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีลักษณะ
ที่เป็นบูรณาการ (Integrated) คือท าให้เกิดเป็นองค์รวม (Holistic) หมายความว่า องค์ประกอบทั้งหลายที่
เกี่ยวข้องจะต้องมาประสานกันครบองค์และมีลักษณะอีกอย่างหนึ่ง คือ มีดุลยภาพ (Balance) หรือพูดอีกนัยหนึ่ง 
คือ การท าให้กิจกรรมของมนุษย์สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ”  

แนวคิดของพระธรรมปิฎก (ประยุทธ ปยุตโต ,2539:58-59) กล่าวว่าหัวใจของการพัฒนาอย่าง ยั่งยืนนั้น 
ประกอบด้วยค าศัพท์ที่น า มาจับคู่กัน 2 คู่ คือ การพัฒนา (Development) กับสิ่งแวดล้อม  (Environment) และ
เศรษฐกิจ (Economy) กับนิเวศวิทย์ (Ecology) โดยเห็นว่าควรให้ความเจริญทางเศรษฐกิจอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ
การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม หมายความว่า  ต้องให้การพัฒนาหรือความเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น  อยู่ในภาวะที่
สิ่งแวดล้อมรองรับไหวด้วย หรือว่าเจริญไปโดยไม่รังแกธรรมชาติ การพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้มีลักษณะเป็นการพัฒนาที่
เป็นบูรณาการ (integrated) คือท าให้เกิดเป็นองค์รวม (holistic) หมายความว่าองค์ประกอบทั้งหลายที่เก่ียวข้อง
จะต้องมาประสานกันครบองค์และมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือ มีดุลยภาพ (balanced) (ประยุทธ ปยุตโต ,2539:62-
63) ส าหรับการพัฒนาจะส าเร็จได้นั้น พระธรรมปิฎกเห็นว่า คนต้องมีจริยธรรม เนื่องจากปัจจุบันมนุษย์มีนิสัยที่
เป็นสังคมบริโภค ประสบกับปัญหาสังคมและชีวิตจิตใจ จนกระท่ังเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ึน จึงต้องน า เอาจริยธรรม
มาช่วยแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยการพัฒนาให้คนมีจริยธรรมนั้นจ าส าเร็จได้ด้วยการศึกษา อย่างน้อยจะต้องรู้เท่า
ทันปัญหา เมื่อพัฒนาคนขึ้นไปแล้ว จึงจะเกิดจริยธรรมที่แท้จริง คือ เป็นจริยธรรมแห่งความพอใจและความสุข 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย  คือการพัฒน าที่เน้นให้มนุษย์ค านึงถึงขีดจ ากัดของ
ทรัพยากรธรรมชาติบนโลก และให้มีการด าเนินการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยให้เป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนท้ังในยุคปัจจุบัน และยุคต่อๆ ไปอย่างเท่า
เทียมกัน (ส านักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ, 2556) 
 หลักการส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การสร้างสมดุลระหว่าง ๓ มิติของการพัฒนาอันได้แก ่
  1) มิติการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
กระจายรายได้ให้เอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยเฉพาะคนที่มีรายได้ต่ า 
  2) มิติการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะและมีผลิตภาพสูงขึ้น 
ส่งเสริมให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  3) มิติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นการใช้ทรั พยากรธรรมชาติในปริมาณท่ีระบบนิเวศ
สามารถฟ้ืนตัวกลับสู่สภาพเดิมได้ การปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมในระดับที่ระบบนิเวศสามารถดูดซับและ
ท าลายมลพิษนั้นได้ โดยให้สามารถผลิตมาทดแทนทรัพยากรประเภทที่ใช้แล้วหมดไปได้ 
  ทั้งนี้ การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องท าให้ประชาชนมีคุณภา พชีวิตที่ดีข้ึน มีระบบสังคมที่เป็นสังคม
ธรรมรัฐ มีระบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่ม่ันคง ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือจากภายนอกมีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ดี ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเป็นฐานในการ
ผลิต เพื่อน าไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Brundtland Commission, 1987) 
 กระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทยนั้นได้มีการเผยแพร่มาเป็นเวลานาน โดยท่านเจ้าคุณพระ
ธรรมปิฎกผู้ซึ่งเป็นนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาได้ค้นคว้าและเรียบเรียงหนังสือการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น เพื่อเผยแพร่
และแนะน า แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในทรรศนะของชาวพุทธพร้อมนี้ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสต่างๆ ได้มีการเผยแพร่ผ่านวารสารชัย
พัฒนา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ซึ่งได้น้อมรับแนวคิดปรัชญาเศร ษฐกิจพอเพียงมา
เป็นกรอบแนวความคิดและทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจมหภาคของไทย ต่อเนื่องด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกัน เพ่ือความอยู่ดีมีสุข มุ่งสู่สังคมที่มี
ความสุขอย่างยั่งยืน หรือที่เรียกว่ า “สังคมสีเขียว ” นอกจากนั้น แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังถูกบรรจุไว้ใน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
มาตรา 78 (1) ความว่า : “บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความม่ันคงของ
ประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติในภาพรวมเป็นส าคัญ” (ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550) 
 ในประเทศไทย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต ) ได้น าแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเผยแพร่ โดย
ท่านได้กล่าวไว้ว่า กระแสในการพัฒนาแบบใหม่มี 2 กระแส กระแสแรกเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดของ
คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (CSD) คือ มุ่งพัฒนาควบคู่ไปกับการให้ความส าคัญแก่
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการเพิ่มจ านวนประชากร ส่งผลให้เกิดปัญหาทรัพยากรร่ อยหรอ และการเกิดมลภาวะ 
กระแสที่สอง คือ การพัฒนาตามแนวคิดของยูเนสโก (UNESCO) ที่ให้ความส าคัญแก่คุณค่าของมนุษย์และ
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาส าหรับชาวพุทธแล้ว การพัฒนาที่ยั่งยืนควรเป็นการพัฒนาเพื่อสร้าง
สังคมท่ียั่งยืน ควบคู่กับตอบสนองความต้องการขอ งตนได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์โลก และประชาชนรุ่นต่อๆ 
ไปในอนาคตต้องเดือดร้อน นั่นหมายความว่า การท ากิจกรรมของมนุษย์ต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ 
ต้องบูรณาการทั้งเศรษฐกิจและธรรมชาติแวดล้อมเข้าด้วยกัน เพื่อจะพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และก าจัด
ความยากจนออกไป ดังนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงมีแนวทางสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ต้องมีการวางนโยบายประชากรให้เหมาะสม เช่น ควบคุมจ านวนประชากรด้วยการวางแผนครอบครัว 
ในการแก้ปัญหาประชากรที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือการแก้ปัญหาทางการศึกษา เพราะจะครอบคลุมไปถึงการแก้ปัญหา
ด้านอื่นๆ ทั้งหมด ทั้งปัญหาความยากจน สาธารณสุขตลอดจนการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
 2. ต้องอนุรักษ์หรือสงวนทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น การประกาศพ้ืนที่เป็นปุาสงวน วนอุทยาน อุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์ปุา การฟ้ืนฟูแหล่งธรรมชาติที่เสื่อมโทรม การรักษาดิน น้ าและอากาศให้ปลอดสารเคมีและมลภาวะ 
 3. การผลิตเทคโนโลยีก าจัดน้ าเสีย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตไม่สุรุ่ยสุร่าย ประหยัดพลังงาน 
(พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต ), 2546) การพัฒนาที่ยั่งยืนจะส าเร็จได้จะต้องพั ฒนาคนให้มีจริยธรรม พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต ) ได้สรุปให้เห็นว่า ปัญหาในการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไม่ประสบความส าเร็จนั้น เกิดจาก
กิเลส ๓ อย่าง ที่ขัดขวางจริยธรรม คือ ตัณหา มานะ และทิฐิ เราจึงต้องพัฒนาคนและเศรษฐกิจให้คู่ขนานไปกับ
การพัฒนาจริยธรรม ดังนั้น ระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขึ้นกับ 4 ปัจจัย ได้แก่ 

 มนุษย์ : ต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพดี ขยัน อดทน รับผิดชอบ มีฝีมือ มีความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ พร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีจัดสรรให้
เกื้อหนุน และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้การศึกษาและจัดสรรปัจจัยเกื้อหนุน 
 สังคม : จัดระบบสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร ตลอดจนกิจการต่างๆ ให้ผสม
กลมกลืนสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบนฐานแห่งความรู้ความเป็นจริง สร้างบรรยากาศแห่งความ
ไม่เบียดเบียน บรรยากาศแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูล พิทักษ์ปกปูองคนที่อยู่ในสถานะต่างๆ ซึ่งมีโอกาส
และมีความสามารถต่างกัน 
 ธรรมชาติ : วิถีการพัฒนาต้องยึดหลักให้มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและด ารงชีวิตให้
สอดคล้องและกลมกลืนกับธรรมชาติ 
 เทคโนโลยี : การพัฒนาเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีที่เก้ือกูล ไม่ท าลายธรรมชาติ น าของเสียมา
ผลิตเวี ยนใช้ประโยชน์ใหม่ สังคมไทยต้องพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเอง ต้องใช้
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เทคโนโลยีเป็นส่วนประดิษฐ์เสกสรรของมนุษย์อย่างไม่ประมาทและเพ่ือเกื้อหนุนให้ตนเองมีชีวิตดีงาม 
สมบูรณ์ มีอิสรภาพและสันติสุข 

 การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production: SCP) เริ่มเป็น
กระแสหลักหลังจากการประชุมสุดยอดของโลก ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2535 ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ร่วมกันสร้างกรอบ
ความร่วมมือและข้อตกลงในระดับต่างๆ และเริ่มมีนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม กระแสการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนมีแนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นเมื่อที่ประชุมรี
โอ+20 ในเดือนมิถุนายน 2555 ได้ให้การรับรองกรอบ 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน (10-Year 
Framework on Programmes of SCP: 10YFP)  เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงานระดับโลกในการเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นการยกระดับเพ่ือมุ่งสู่การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและ
ประเทศก าลังพัฒนา 
 ในสมัยก่อนที่จะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศไทยพ่ึงพิงการผลิตในภาคเกษตรกรรม
เป็นหลัก แต่หลังจากการด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504–2509) เป็น
ต้นมา โครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเน้นการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน จึงท าให้การผลิตภาคการเกษตรเปลี่ยน
มาเป็นการเกษตรเชิงเดี่ยว เพื่อการค้าและเน้นการผลิตวัตถุดิบเพ่ือการส่งออก โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สมัยใหม่ต่า งๆ ที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศ โดยเฉพาะสารเคมีก าจัดโรคและแมลง ปุ๋ยเคมีและเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมจึงเริ่มมีแนวคิดในการท าเกษตรอินทรีย์
การใช้ประโยชน์ของเสียในภาคเกษตรกรรมในรูปของพลังงานทดแทนหรือเชื้อเพลิง ก ารน ากลับไปเป็นอาหารสัตว์
หรือน าไปท าปุ๋ย เป็นต้น ส าหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยไดเริ่มมีการพัฒนาอย่างจริงจังในช่วงปี พ .ศ. 
2514-2524 โดยมุ่งเน้น อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเวลานั้นจึงเป็นการบ าบัดที่
ปลายท่อ (end-of-pipe treatment) เพียงเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายของภาครัฐในขณะนั้น ที่มีลักษณะแบบ
การสั่งการและควบคุม (command and control) การผลิตที่มองมิติด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ส่งผลกระทบ
ต่อมิติทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมา ประกอบกับประชาคมโลกได้เห็นความส าคัญของการผลิตที่ยั่งยืน จึง
ท าให้ปัจจุบันภาครัฐส่งเสริมให้ภาคธุรกิจน าเครื่องมือการจัดการสิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่ๆ มาใช้ อาทิ เทคโนโลยี
สะอาด (cleaner technology) หรือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) 
การประเมินผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Evaluation) ฯลฯ ส่งผลให้ภาค
ธุรกิจเริ่มหันมาใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคยิ่งข้ึน 
 ส าหรับการบริโภคอย่างยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย มีพ้ืนฐานจากการประยุกต์แนวคิด ว่าด้วยการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไว้ด้วยกัน โดยให้ความส าคัญกับการบริ โภคอย่างยั่งยืน ทั้งใน
ระดับภาครัฐ ภาคการผลิตและบริการ ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน โดยมีนโยบายมาตรการและกลไก
ส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน มุ่งพัฒนาการบริโภคอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมและโปร่งใส ดังนั้น 
การบริโภคอย่างยั่งยืนในบริบทของประเทศไทยจึ งค านึงถึงปัจจัยส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งจากภาคการผลิตและการ
บริโภค อันได้แก่  ความจ าเป็นในการบริโภคตามความต้องการพื้นฐาน ความต้องการที่นอกเหนือจากความจ าเป็น
และความตระหนักกับจิตส านึกของประชาชน ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนวิถีการบริโภค สามารถส่งเสริมให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภค ผ่านระบบการให้การศึกษาการเรียนรู้จากประสบการณ์ การปรับตัวและการปรับ
ทัศนคติเพ่ือลดความต้องการบริโภคให้อยู่ในระดับพอเหมาะ 
 ส าหรับภาคการผลิตและการบริการในบริบทของประเทศไทย มีการเน้นให้ค านึงถึงประสิทธิภาพในการ
ผลิตและการหมุนเวียนทรัพยากร เพ่ื อให้เกิดความพอเพียงและสามารถตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีได้ จึงได้มีการ
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จัดท า “ยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมรูปแบบการบริโภคท่ียั่งยืนของประเทศ” เพ่ือเป็นกลยุทธ์ส าหรับปรับเปลี่ยนวิธีการ
บริโภคของทุกภาคีและทุกกลุ่มชนในสังคมไทยไปสู่วิธีการบริโภคอย่างยั่งยืน (ที่มา: สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย) 
 
 โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ที่ได้มีการด าเนินงานแล้ว อาทิ 
 1) โครงการฉลากเขียว (Green Label) ด าเนินการโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มีวัตถุประสงค์ในการ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลิตภัณฑ์เปูาหม ายที่อยู่ในโครงการฉลากเขียว อาทิ กระดาษรี
ไซเคิล (กระดาษพิมพ์ เขียน และกระดาษอนามัย ) ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่ท าจากพลาสติกท่ีใช้แล้ว และแปรรูป
กลับมาใช้ใหม่ หลอดฟลูออเรสเซนซ์ประหยัดพลังงาน สีที่ไม่ผสมสารตะก่ัวและสารปรอท ตู้เย็นประหยัดพลังงาน
ไฟฟูา เครื่องสุขภัณฑ์ประหยัดน้ า เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานไฟฟูา ถ่านไฟฉายที่ไม่ผสมปรอท สเปรย์ที่ไม่
มีสารซีเอฟซี และสารซักฟอกท่ีไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 2) โครงการฉลากคาร์บอน เป็นโครงการที่ด าเนินการโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยฉลาก 2 แบบ คือ 
  • เครื่องหมายคาร์บอนฟรุ้ตพริ้นต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ฉลากคาร์บอนฟรุ้ตพริ้นต์ของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่ง
วัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การกระจายสินค้า การใช้งานจนถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์ อันจะเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพให้กับผู้ประกอบการและธุรกิจของไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และฉลากคาร์บอนฟรุ้ตพริ้นต์ของ
องค์กร ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์กร เพ่ือใช้ในการวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียม หาก
ภาครัฐจ าเป็นต้องมีรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Reporting) ขององค์กรต่างๆ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
  • ฉลากลดคาร์บอน คื อ ฉลากท่ีแสดงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉพาะในกระบวนการ
ผลิต เมื่อเทียบกับปีฐาน ต่อหน่วยสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลอย่างง่ายส าหรับผู้บริโภคประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินค้า 
 3) โครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เพ่ือ
ขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ผลิตหันมาผลิตผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
ค านึงถึงคุณภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวัฏจักรชีวิต แทนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจาก
การใช้ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังกระตุ้นให้เกิดการบริ โภคท่ียั่งยืนของภาคประชาชน โดยการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ประกอบด้วย การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานภาครัฐ การจัดงานแสดงสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 
Products Fair) ร่วมกับร้านค้า การจัดท ามุมจ าหน่ายสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดท า
เกณฑ์ข้อก าหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐมีปรากฏใน แผนการด าเนินงานระดับประเทศหลายฉบับ อาทิ 
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. 2550-2554) แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการผลิตที่
สะอาด พ.ศ.2545-2554 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ. 2550-2554  ยุทธศาสตร์ ของแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน พ .ศ. 2548-2551 และร่ างแผนยุทธศาสตร์การบริโภคท่ียั่งยืนของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น  
 ส าหรับการด าเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ได้มีการแบ่งภารกิจตาม
บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 
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 1) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชา ติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินงานด้านการก าหนดนโยบาย
และแผนงานด้านการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2) กรมควบคุมมลพิษ ด าเนินงานด้านการผลิตที่ยั่งยืน 
 3) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด าเนินงานด้านส่งเสริมการบริโภคท่ียั่งยืน 
 4) ส านักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรร มชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการด าเนินงานของกรอบ ๑๐ ปีว่าด้วยการ
ผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกรอบ 10 ปีฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพความพร้อม 

นอกจากนี้  จากการ ประชุมนานาชาติของสมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติ ปี ค .ศ. 2014 เรื่อง การ
ผสมผสาน การศึกษาขั้นสูง และความรู้แบบดั้ งเดิมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมประชุมคือ 
สถาบันการศึกษาข้ันสูง สมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติ มีความคิดเห็ นร่วมกันว่า “เพื่อการใฝ่หา
เป้าหมายของการพัฒนาอย่างย่ังยืน  ผ่านสถาบันการศึกษา โดยผ่านการศึกษา  และท าเป็นก ฎระเบียบของ
สังคมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อความย่ังยืนมากขึ้น” โดยผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักถึงความส าคัญโดยมีประกาศ จัด
การศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  รวมทั้งรู ปแบบองค์กรที่เกิดข้ึนใหม่ เช่น เครือข่ายการแก้ปัญหาการพัฒนา
อย่างยั่งยืนผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นร่วมกันในประกาศข้างต้น เน้นพิจารณาในสาระส าคัญซ่ึงมหาวิทยาลัย และ
สถาบันการศึกษาข้ันสูง เป็นผู้พิจารณาในการส่งเสริม และการก่อให้เกิดเปูาหมายเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่ งยืน 
นอกจากนี้ยังมคีวามคิดเห็นร่วมกันว่า ภายหลังปี ค.ศ. 2015 จะก าหนดแผนการที่จะต้องสร้าง ความคิดรวบยอดใน
การบูรณาการ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสภาวะทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต  

สมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติมีความเห็นร่วมกันในการติดตามการท างานในเรื่ องนี้โดยจัดเวทีเปิดโอกาส
ให้มีการน าเสนอ การตอบโต้ และการร่วมมือ เพื่อการอภิปรายและการเนินการ การแลกเปลี่ยน และการส่งเสริม
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมของสถาบันการศึกษาข้ันสูงทั่วโลก การประชุม การสัมมนา และการ
ประชุมผู้เชี่ยวชาญ การรับฟังความคิดเห็น แ ละเก้ือหนุนเพ่ือเปลี่ยนแปลง มุมมองทั้งหมดท่ีจะสร้างการท างาน
ร่วมกัน และการส่งเสริมความร่วมมือในการค้นหา เพ่ือประสิทธิภาพ และวิธีการใหม่เพ่ือแก้ปัญหาของวันนี้  รวมทั้ง
เพ่ือความท้าทายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยผ่านสถาบันการศึกษา สร้างโอกาสร่วมกันเพื่อแบ่ง
ปั่น บทเรียนที่ได้จากการเรียนรู้ ให้ก าลังใจผู้น าของสถาบันการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือพยายามเชื่ อมโยง
ในระดับนานาชาติ และระดับภูมิภาค เช่น การมีส่วนร่วมของสมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติในการศึกษาข้ันสูง 
เพ่ือการ พัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือสามารถตอบสนองเปูาหมายของการพัฒนาอย่างยังยืน การท างานร่วมกันของ
สถาบันการศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลกระทบที่ดีในด้านต่างๆดังนี้ 

1. สถาบันการศึกษาได้แนวทางในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อจัดการศึกษา 
2. ได้ประเด็นแนวคิดการบูรณาการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหลักเบื้องต้นทุกสาขาวิชา 
3. ประเด็นหัวข้อวิจัยการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการผสมผสาน การศึกษาขั้นสูง และความรู้แบบ

ด้ังเดิมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. ได้การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการยึดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5. ไดว้ิธีการทางวิจัยในการแสวงหาการแก้ปัญหาเพื่อความยั่งยืน 
6. มหาวิทยาลัยสีเขียว และการพัฒนาอย่างยังยืน 
7. ได้เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรวบรวมความรู้ ประสบการณ์ และผลกระทบ 
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ดังนั้นจะเห็นได้ว่า สถาบันการศึกษา  มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้ ตระหนักในการ
สร้างความสมดุลการพัฒนาระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในทุกมิติ โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกในการด าเนินการให้
ความรู้ และความเข้าใจดังกรอบแนวคิด (รูปที่ 4) 

 
 
 

 

 

 
 

 

รูปที่ 4 กรอบแนวคิดสาระการเรียนรู้การพัฒนาอย่างยั่งยืนของรายวิชา 

1.2 แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอน 
ความหมายของการสอน ก ารสอน หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ -การสอน หมายถึง ก ารจัดให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้ -การสอน หมาถึง กา รฝึกให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาต่างๆ -การสอน หมายถึง การแนะแนวทางแก่ ผู้เรียน
เพ่ือให้ศึกษาหาความรู้ -การสอน หมายถึง การสร้างหรือการจัดสถานการณ์ เพ่ือให้ผู้เ รียนเกิดการเรียนรู้ -การสอน 
หมายถึง กระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความคิดที่จะน าความรู้ไปใช้เกิดทักษะหรือความช า นาญที่
จะแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม -การสอน หมายถึง การจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมให้นักเรียนได้ปะทะเพ่ือที่จะให้
เกิดการเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ึน การสอนจึงเป็นกระบวนการส าคัญที่ก่อให้เกิดการเจริญ
งอกงาม 

 ระบบการเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอน มีองค์ประกอบที่เป็นตัวปูอน กระบวนการ และ ผลผลิต  
1. ตัวปูอน ได้แก่ ครูหรือ ผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตรสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ วัสดุอุปกรณ์  
2. กระบวนการ ได้แก่ การด าเนินการสอน การตรวจสอบความรู้พื้นฐาน การสร้างความพร้อมในการเรียน 

การใช้เทคนิคการสอนต่างๆ  
3. ผลผลิต ได้แก่ ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

 ลักษณะการสอนที่ดี การสอนที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้  
1. มีการส่งเสริมนักเรียนให้เรียนด้วยการกระท า การได้ลงมือท าจริงให้ประสบการณ์ที่มีความหมาย 
2. มีการส่งเสริมนักเรียนให้เรียนด้วยการท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นยอมรับความ  

คิดเห็นซึ่งกันและกัน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
 3. มีการตอบสนองความต้องการของนักเรียน เรียนด้วยความสุข ความสนใจ กระตือรือร้นในการท า
กิจกรรมต่างๆ 

4. มีการสอนให้สัมพันธ์ระหว่างวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนๆ ในหลักสูตรเป็นอย่างดี  
5. มีการใช้สื่อการสอน จ าพวกโสตทัศนวัสดุ เพ่ือเร้าความสนใจ ช่วยผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น 
6. มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเร้าความสนใจ ผู้เรียนสนุกสนาน ได้ลงมือปฏิบัติจริง และดูผลการปฏิบัติ 

ของตน 

รายวิชา 

ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย 
ในการ
พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

สรุปผลเพื่อ
การน าสาระ
การเรียนรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

สร้างสาระ
การเรียนรู้
แนวทางการ
พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  
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7. มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอยู่เสมอ ด้วยการซักถาม หรือให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาง่ายๆ เด็กคิดหาเหตุผลเปรียบเทียบ และพิจารณาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  
 8. มีการส่งเสริมความคิ ดริเริ่ม และความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการคิดท าสิ่งใหม่ๆ ที่ดีมีประโยชน์ไม่
เลียนแบบใคร ส่งเสริมกิจกรรมสุนทรียภาพ ร้อยกรอง วาดภาพ และแสดงละคร 
 9. มีการใช้การจูงใจในระหว่างเรียน เช่น รางวัล การชมเชย คะแนนแข่งขัน เครื่องเชิดชูเกียรติ การลงโทษ 
ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสนใจ ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรในการเรียนและท ากิจกรรม 
 10. มีการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น มีการรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยกย่องความคิดเห็นที่ดี นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน
ร่วมกับครู 

11. มีการเร้าความสนใจก่อนลงมือท าสอนเสมอ  
 12. มีการประเมินผลตลอดเวลา โดยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การซักถาม การทดสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า
การสอนของครูตรงตามจุดประสงค์มากที่สุด 

การจัดการเรียนการสอนที่ดีนั้น รวมถึงการจัดสื่อการสอน แหล่งข้อมูล การจัดกลุ่มผู้เรี ยน และการวัด
ประเมินผลที่หลากหลาย การสอนที่ดีต้องเน้นการสร้างทักษะทางสังคม และอารมณ์ให้กับผู้เรียน ใช้กลุ่มในการ
แก้ปัญหา เพราะการสร้างทีมเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับการเรียนรู้ทางวิชาการ  

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นครูควรมุ่งให้เด็กประสบผลส าเร็จและไ ด้รับการพัฒนาทั้งด้าน
วิชาการ (Academic) ด้านสังคม (Social) และทางด้านส่วนตัว (Personal/Emotion) เด็กจะเรียนรู้ได้ดีมากข้ึน 
หากเด็กเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ (Ready to learn) มีแรงจูงใจอันจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพความสามารถ 
สู่ความส าเร็จในที่สุด  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพส าหรับครู เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
1. สร้างแรงจูงใจ ให้ก าลังใจ ก าจัดความกลัวในการเรียนรู้ของผู้เรียน  
2. ใช้ภาษากายประกอบการบรรยาย รวมทั้งน้ าเสียงและจังหวะในการพูด 
3. มีอารมณ์ขัน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสนใจ และสนุกกับการเรียน 
4. เข้าใจผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
5. สร้างทีม แบ่งห้องเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ อาจก าหนดงานที่แตกต่างกัน 
6. ใช้เทคโนโลย ี
7. สร้างห้องเรียนให้เป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้  

การจัดการเรียนรู้ มีหลายวิธี ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะตัดสินใจเลือกวิธีการใดท่ีเหมาะสมของสภาพที่
เป็นอยู่ ควรน าเทคนิคต่างๆมากระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้เรียน โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาที่
ก าหนดให้ อันได้แก่ 

1) การจัดการเรียนรู้โดยการใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์   
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการ กระท ากับการคิดวิเคราะห์เข้าด้วยกัน โดยผู้สอนสร้างหรือน า 

สถานการณ์ด้านต่างๆ มาให้ ผู้เรียนได้เผชิญสถานการณ์แบบต่าง ๆ   ซึ่งอาจเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่จะเกิดข้ึน
ในชีวิตจริงของผู้เรียน เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีควรเชื่อมั่นในการน าความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร มาสรุปป ระเด็น เพื่อ
ประเมินค่าว่าสิ่งใดถูกต้อง ดีงาม เกิดประโยชน์ ควรหรือไม่ควรแก่การปฏิบัติ และสามารถน าความรู้ ประสบการณ์
ไปใช้ปฏิบัติได้จริง เมื่อมีการเผชิญสถานการณ์และเจอปัญหา  
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการจัดการเรียนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์นั้น กรมวิชาการ (2530) และ สมุน อมร

วิวัฒน,์ 2530 อ้างถึงใน มยุรี วิมลโสภณกิตติ, 2538 เสนอไว้ดังนี้ 
1.1) ขั้นสร้างศรัทธา 
ขั้นนี้เป็นกิจกรรมสร้างความสนใจและความเชื่อมั่นให้เกิดข้ึน ผู้เรียนสนใจและเชื่อมั่นว่ารายวิชานี้ส าคัญ

ต่อชีวิตของเขา เชื่อมั่นว่าจะช่วยพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ เชื่อมั่นในตัวผู้สอนและเชื่อม่ันว่ารายวิชานี้จะช่วยให้
เขามีประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า 

1.2) ขั้นศึกษาสังคม  (ฝึกทักษะรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง ความรู้และหลักการ)  
กิจกรรมนี้เป็นขั้นตอนที่เสนอสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนเพื่อน าไปสู่การฝึกนิสัย

และทักษะในการแสวงหาความรู้ข่าวสาร ดังนั้นในการฝึกผู้เรียนให้สามารถเผชิญสถานการณ์เกิดขึ้นในชีวิตจริงได้
นั้น ผู้สอนจึงควรฝึกนิสัยฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อเป็นการเตรียมตัวในขั้นแรกของการศึกษา  

1.3) ขั้นระดมเผชิญสถานการณ์  (ฝึกทักษะการประเมินค่า) 
การฝึกฝนและการเรียนรู้ประสบการณ์ข้ันนี้เป็นขั้นตอนของการผจญปัญหา และสถานการณ์ เป็นการน า

ข่าวสารความรู้ที่ได้มาจัดสรุปประเด็นของข่าวสารไว้อย่างเป็นระเบียบ แล้วประเมินค่าว่าประเด็นไหนถูกต้อง  ดีงาม 
เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง ประเด็นใดบกพร่อง ผิดพลาด ชั่วร้าย ไม่เหมาะสม ไม่ถูกไม่ควร ท า
ไปจะเกิดผลร้าย หรือเป็นผลดีชั่วครู่ ชั่วยาม เคลือบแฝงความชั่วร้ายเอาไว้ 

1.4) วิจารณ์ความคิด  (ฝึกทักษะการเลือกและการตัดสินใจ) 
เมื่อผู้เรียนได้ฝึกการประเมินค่าข้อมูลต่างๆ ไว้หลายๆ ทางแล้วนั้น ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เร้าใ ห้ผู้เรียนได้

คิดวิเคราะห์วิจารณ์ทางเลือกต่างๆ  ก่อนตัดสินใจซึ่งมีความส าคัญมาก ผู้เรียนจะต้องรู้ 
1.5) ปรับพฤติกรรม  (ฝึกการปฏิบัติ) 
การปฏิบัติการเรียนรู้ประสบการณ์เรียนรู้ขั้นนี้ เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติการ คือ การลงมือแก้ปัญหา 

และเผชิญสถานการณ์จนส าเร็จลุล่วงด้วยด ี
1.6) สรุปและการประเมินผล 

ขั้นตอนนี้เป็นการน าสาระและกิจกรรมของรายวิชานับแต่เริ่มต้น มาสรุปย้ า ซ้ า ทวนตรวจสอบ โดยวิธีที่
ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน การประเมินผู้เรียนและวัดผลการเรียนการสอน  

 
2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการบูรณาการ  

เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในวิชาต่างๆมากกว่าหนึ่งวิชาขึ้นไป เพื่อ
แก้ปัญหาหรือแสวงหาความรู้ ความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งท าให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความคิด ประสบการณ์ 
ความสามารถ และทักษะต่างๆ ในเวลาเดียวกัน ท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจลักษณะองค์รวม 
 วัตถุประสงค์ 

1. ช่วยให้สามารถน าความรู้ ทักษะจากหลายๆศาสตร์มาแก้ปัญหาได้กับชีวิตจริง 
2. ท าให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of learning) ของศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกัน ท าให้ผู้เรียน
มองเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรียนและน าไปใช้จริงได้  
3. ช่วยลดเวลาในการเรียนรู้เนื้อหาบางอย่างท่ีซ้ าซ้อนลงได้ แล้วไปเพิ่มเวลาให้เนื้อหาใหม่ๆเพ่ิมข้ึน  
4. ช่วยสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติ “แบบพหุปัญญา” (Multiple intelligence) 
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 รูปแบบการบูรณาการ 
1. การบูรณาการภายในวิชา  เป็นการเชื่อมโยงการสอนระหว่างเนื้อหาวิชาในกลุ่มประสบการณ์ หรือ
รายวิชาเดียวกันกันเข้าด้วยกัน 
2. บูรณาการระหว่างวิชา มี 4 รูปแบบ คือ 

2.1 การบูรณาการแบบสอดแทรก  เป็นการสอนในลักษณะที่ครูผู้สอนในวิชาหนึ่งสอดแทรก
เนื้อหาวิชาอ่ืนๆในการสอนของตน 

2.2 การสอนบูรณาการแบบคู่ขนาน  เป็นการสอนโดยครูตั้งแต่สองคนข้ึนไป วางแผนการสอน
ร่วมกันโดยมุ่ง สอนหัวเรื่องหรือความคิดรวบยอดหรือปัญหาเดียวกันแต่สอนต่างวิชาและต่าง
คนต่างสอน 

2.3 การสอนแบบบูรณาการแบบสหวิทยาการ  เป็นการสอนลักษณะเดียวกับการสอนบูรณาการ
แบบคู่ขนาน แต่มีการมอบหมายงานหรือโครงงานร่วมกัน 

2.4 การสอนบูรณาการแบบข้ามวิชา  หรือสอนเป็นคณะ เป็นการสอนที่ครูผู้สอ นวิชาต่างๆร่วมกัน
สอนเป็นคณะหรือเป็นทีม   มีการวางแผน ปรึกษาหารือร่วมกันโดยก าหนดหัวเรื่อง ความคิด
รวบยอด หรือปัญหาร่วมกัน แล้วร่วมกันสอนนักเรียนกลุ่มเดียวกัน 
 

 แนวคิดและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของผู้สอน   ได้แก่ 
1. มีความเชื่อม่ันและเข้าใจตรงกันในเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
2. วางแผน คิดกระบวนการเรียนรู้ และมีการประเมินผลร่วมกัน 
3. ต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนสามารถค้นหาค าตอบได้ด้วยตนเองและได้ลงมือปฏิบัติจริง 
4. เน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการน าวิชาต่างๆเชื่อมโยงกันมากกว่าที่จะเกิดจากเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งเท่านั้น 
5. มีการน าข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ แบบองค์รวมหรือแบบบูรณา
การในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ                                                                                     
(http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?topic=22.0) 
 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโครงงาน 

เป็นการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นักเรียนเป็นผู้ศึกษา ค้นคว้า และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง   โดยอาศัย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้ค าแนะน า ปรึกษา และดูแลของครู /อาจารย์ที่ปรึกษา   โดยอาจใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยในการศึกษา เพ่ือให้การศึกษา ค้นคว้า นั้นบรรลุผลตามวัตถุประสงค์   นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า 
คิดวิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  เรียนรู้แบบบูรณาการ ผ่านกระบวนการวางแผน ปฏิบัติตามแผน 
ประเมินผล น าเสนอผลงาน  (วัฒนา  ก้อนเชื้อรัตน์. 2547 ;  วิชาการ, กรม.  2544 : 28-31)  

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้เด็กเหมือนกับการ
ท างานในชีวิตจริง เพ่ือให้เด็กมีประสบการณ์ต รง  เด็กจะได้เรียนรู้   วิธีการแก้ปัญหารู้จักการท างานอย่างมี
ระบบ  รู้จักการวางแผนในการท างาน  ฝึกการคิดวิเคราะห์ และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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 วัตถุประสงค์ 

1. มีประสบการณ์โดยตรง 
2. ได้ท าการทดลองและพิสูจน์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง 
3. รู้จักการท างานอย่างมีระบบ  มีขั้นตอน 
4. ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
5. ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา 
6. ได้รู้จักวิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหา 
7. ฝึกวิเคราะห์  และประเมินตนเอง 

 แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มี 2 แนวทาง ดังนี้ 
1. การจัดกิจกรรมตามความสนใจ  เป็น การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรี ยนเลือกศึกษาโครงงานจากสิ่งที่สนใจ

อยากรู้ที่มี อยู่ในชีวิตประจ าวัน สิ่งแวดล้อมในสังคม หรือจากประสบการณ์ต่างๆ ที่ยังต้องการค าตอบ ข้อสรุป ซึ่ง
อาจจะอยู่นอกเหนือจากสาระการเรียนรู้ในบทเรียนของหลักสูตร  

2. การจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียน รู้โดยยึดเนื้อหาสาระตามที่หลักสูตร
ก าหนด ผู้เรียนเลือกท าโครงงานตามสาระการเรียนรู้ จากหน่วยเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียน น ามาเป็นหัวข้อโครงงาน  
 วิธีการท าโครงงาน 

1. ประชุมปรึกษาหารือ  เพ่ือหาข้อสรุปเกี่ยวกับหัวข้อของโครงงาน  จากสิ่งต่อไปนี้ 
 – การสังเกต หรือตามที่สงสัย 
 – ความรู้ในวิชาต่าง ๆ 
 – จากปัญหาใกล้ตัว  หรือการเล่น 
 – ค าบอกเล่าของผู้ใหญ่  หรือผู้รู้ 

 2. เขียนหลักการ  เหตุผล  ที่มาของโครงงาน 
 3. ตั้งวัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
 4. ก าหนดวิธีการศึกษา เช่น  การส ารวจ  การทดลอง  เป็นต้น 
 5. น าผลการศึกษามาอภิปรายกลุ่ม 
 6. สรุปผลการศึกษา   โดยการอภิปรายกลุ่ม 
 7. ปรับปรุงชื่อโครงงาน  ให้ครอบคลุม  น่าสนใจ 

 การประเมินผลการท าโครงงาน 
  ครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินการท าโครงงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม  โดยใช้แบบประเมินแผนผัง
โครงงานพิจารณาตามรายละเอียดดังนี้ 

  1. ชื่อเรื่องแสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2. ชื่อเรื่องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาค าถามมีการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิด 

 3. สมมติฐานมีการแสดงถึงพ้ืนฐานความรู้เดิม 
 4. วิธีการ  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  เหมาะสมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหา 
 5. แหล่งศึกษาสามารถค้นคว้าค าตอบได้ 
 6. วิธีการน าเสนอชัดเจน เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา 
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ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้นักวิจัยได้ ประยุกต์ใช้เทคนิคการ จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมของ
รายวิชา ทั้งนี้ได้สอดแทรกการสอน และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมการประยุกต์ใช้ ในทุกรายวิชา  ส่วนใน
กลุ่มการทดลองทั้ง 2 กลุ่ม ได้เสริมการเสวนาโครงการ  “ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสู่
ความส าเร็จอย่างยั่งยืน” (กิจกรรมแรงจูงใจ)ให้กบันักศึกษา  

1.3 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 
เป็นทฤษฎีส าหรับคนไทย  เกิดจากการศึกษา คนไทยอายุ 6 - 20 ปี เกือบหมื่นคนในเหตุการณ์ต่า งๆ  ที่

เกี่ยวกับพฤติกรรม การท าดีละเว้นชั่วที่แตกต่างกันหลายด้าน  โดยใช้รูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism  
Model)  ซึ่งเป็นรูปแบบการวิจัยที่ก้าวหน้าที่สุดในวิชาการจิตวิทยาศึกษาเปรียบเทียบจิตลักษณะบางประการของผู้
ที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันหรือคล้ายคลึงกันรวมไปถึงพฤติกรรมของคนเก่ง  จนพบลักษณะทางจิตใจของคนดีและ
คนเก่งซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของพฤติกรรมด้านตัวผู้กระท าว่ามีลักษณะ 8 ประการ  อยู่ที่ ส่วนราก  3  ด้านและที่ล า
ต้นอีก 4 ด้านกับอีก 1 กลุ่ม (ทัศนคติ  คุณธรรม  ค่านิยม)  ซึ่งรวมเรียกว่า  ถ้าพิจารณาตามแนวทฤษฎีอาจกล่าวได้
ว่า  จิตลักษณะเดิมของผู้กระท า  ได้แก่  (1) เหตุผลเชิงจริยธรรม  หมายถึง เป็นผู้ที่เห็นแก่ตัวน้อย  เห็นแก่ผู้อ่ืน 
ส่วนรวมและเห็นแก่หลักการหรืออุดมคติมากกว่า  (2) ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  หมายถึง  เห็นความส าคัญ
ของอนาคต   มีการวางเปูาหมายระยะสั้นและ  ระยะยาว  รู้จักบังคับตนให้อดได้รอได้  (3) แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์  
หมายถึง  มุมานะบากบั่น  ฝุาฟันอุปสรรคเพื่อท าดี  ท างานอย่างเข้มแข็ง  ตามเปูาหมายที่วางไว้                               
(4) สติปัญญา  หมายถึง  เป็นผู้ที่มีความฉลาด คิดได้หลายแง่มุม (5) ประสบการณ์ทางสังคม หมายถึง รู้ธรรมชาติ
ของมนุษย์  และสังคมอย่างถูกต้อง  (6) ความเชื่ออ านาจในตนโดยทั่วไป  หมายถึง  เชื่อว่าท าดีได้ดี  ท าชั่วได้ชั่ว
และ  (7) สุขภาพจิต  หมายถึง  มีอารมณ์ผ่องใส  วิตกกังวล  ส่วนจิตลักษณะตามสถานการณ์  ประกอบด้วย  8)  
ทัศนคติค่านิยม  คือ  เป็นผู้ที่รู้คุณโทษ  พอใจหรือไม่พอใจต่อสิ่งต่างๆ  และความเชื่ออ านาจในตนเฉพาะพฤติกรรม
หรือสถานการณ ์
 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมจึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลที่จิตใจเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามมาการพัฒนา
บุคคลนั้นสามารถท าได้ทั้งในระยะสั้นโดยการฝึกอบรมแบบเข้มข้นและในระยะยาวโดยการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นเป็นส าคัญ  เช่น  การอบรมเลี้ยงดูเด็ก  ส่วนสถานการณ์ก็เป็นสิ่งส าคัญต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมแต่มักจะเป็นทางอ้อมเป็นส่วนใหญ่โดยเปลี่ยนแปลงผ่านทางจิตใจก่อน  เช่น  ท าให้ คนมีพฤติกรรม
สุขภาพอย่างเหมาะสม  เนื่องมาจากจิตลักษณะหลายด้านได้พัฒนาขึ้นมาพร้อม ๆ  กันจนเป็นพลังผลักดันให้บุคคล
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เหมาะสมยิ่งข้ึน (อุบล, 2534)  เป็นต้น 
 
1.4 แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่ออ านาจใจตน  

แนวความคิดเก่ียวกับความเชื่ออ านาจในตน -นอกตน (Internal – external locus of control) เป็นจิต
ลักษณะที่พัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning theory) ซ่ึง Rotter (1966)  ได้อธิบาย
ลักษณะทั่วไปของความเชื่ออ านาจในตน -นอกตนดังกล่าวว่า  ผลการตอบแทนอันหนึ่งที่ได้มาจาก พฤติกรรมของ
บุคคลย่อมก่อให้เกิดความคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนเช่ นเดียวกันจากพฤติกรรมอันใหม่ในสภาพที่คล้ายกับ
สภาพการณ์เดิม  ถ้าเหตุการณ์เป็นไปตามที่บุคคลคาดหวังก็จะท าให้ความคาดหวังของ บุคคลค่อยๆ ลดลง การลด
หรือเพ่ิมความคาดหวังนี้จะก่อตัวขึ้นจากพฤติกรรมอย่างหนึ่งก่อนแล้วจึงขยายครอบคลุมพฤติกรรมหรือเหตุการณ์
อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึ งหรือเก่ียวข้องกับสภาพการณ์เดิมเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ จนกลายเป็นบุคลิกภาพที่ส าคัญในตัวบุคคล ถ้า
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาได้รับการเสริมแรงบ่อยครั้ง เมื่อแสดงพฤติกรรมเดิมจะท าให้บุคคลนั้นเชื่อว่าสิ่งที่เกิดข้ึนมีผล
จากทักษะหรือความสามารถของตน ซึ่งเรียกว่าความเชื่ออ านาจใ นตน (Internal locus of control) ในทางตรง
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ข้ามหากการกระท ามิได้รับการเสริมแรง จะท าให้ บุคคลรับรู้ว่าสิ่งที่ได้รับนั้นไม่ใช่ผลจากการกระท าของตน แต่เป็น
เพราะโชคเคราะห์ความบังเอิญหรือสิ่งแวดล้อมบันดาลให้เป็นไป  ซึ่งเรียกว่า  ความเชื่ออ านาจนอกตน (External 
locus of control)  ความเชื่อหรือการรับรู้ดังกล่าวนี้เองจะมีผลย้อนกลับไปสู่ความคาดหวังในผลพฤติกรรมอัน
ใหม่ ๆ อีก  ซึ่ง   Rotter (1996 อ้างถึงใน  วิสุทธิ์ ,  2532)  ได้สรุปพฤติกรรมความเชื่ออ านาจในตน -นอกตน ของ
บุคคลได้เป็น 2 ลักษณะ คือ  

1)  บุคคลที่มีความเชื่ออ านาจนอกตนเป็ นบุคคลที่มีความเชื่อหรือรับรู้ว่าเหตุการณ์หรือ สิ่งต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับตนนั้นอยู่กับอิทธิพลของอ านาจนอกตนที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น โชคเคราะห์ ความบังเอิญ หรืออิทธิพล
ของผู้อื่นบันดาลให้เป็น 

2)  บุคคลที่มีความเชื่ออ านาจในตน เป็นบุคคลที่มีความเชื่อหรือรับรู้ ว่าเหตุการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับตนนั้นเป็นผลจากการกระท าหรือความสามารถของตน  
 จากการประมวลเอกสารเกี่ยวกับความเชื่ออ านาจในตนสรุปได้ว่า  ความเชื่ออ านาจในตนเป็นจิตลักษณะส าคัญ
ที่ส่งผลให้บุคคลกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ตามความคิดเห็นหรือความตั้งใจของบุคคลนั้นรั บรู้ว่า  สิ่งที่เกิดข้ึนกับตน
เป็นผลมาจากทักษะและความสามารถของตนและตนสามารถควบคุมได้  ดังนั้น  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงน าความ
เชื่ออ านาจในตนมาศึกษาเป็นตัวแปรที่คาดว่าจะส่งผลต่อ สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับความเชื่ออ านาจในตนพบว่า รุ้งสวรรค์ (2541) ได้ศึกษาพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล : วิทยาเขตเกษตรภาคกลาง  จ านวน 158 คน  พบว่า  
ลักษณะทางพุทธศาสนาและลักษณะทางจิตสังคม  ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน  แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์  มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของนักศึกษา   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  และ
พบว่าตัวแปรทั้ง 3  ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของนักศึกษาได้ร้อยละ 36.57   

 สุขุมาล (2544) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการอนุรักษ์น้ า และพฤติกรรมการประหยัดไฟของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพ มหานคร  โดยการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการอนุรักษ์น้ าและพฤติกรรมการประหยัดไฟของนักเรียนสาธิตที่มี จิตลักษณะต่างกัน  พบว่า  นักเรียนที่
มีความเชื่ออ านาจในตนสูงมีพฤติกรรมการอ นุรักษ์น้ าและพฤติกรรมการประหยัดไฟสูงกว่านักเรียนที่มีความเชื่อ
อ านาจในตนต่ า  นอกจากนี้  ณัญญา  (2545 ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตติต่องาน ความเชื่ออ านาจในตน 
บรรยากาศองค์การกับการมีส่วนรวมในงานของพยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม พบว่า ตัว
แปรที่สามารถช่วยพยากรณ์การมีส่วนรวมในงานของพยาบาลประจ าการได้อ ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  <.05 
คือ บรรยากาศองคก์าร การความเชื่ออ านาจในตน เจตติต่องานโดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 58.1 
 งานวิจัยของ รุ้งสวรรค์ (2551) ซึ่งพบว่า นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ ได้รับการฝึก
ด้านความเชื่ออ านาจในตนและแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ จะมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานดีกว่านักศึกษาท่ีไม่ได้รับการฝึก 
และยังพบว่าหลังจากฝึกแล้ว 1 เดือน นักศึกษากลุ่มท่ีได้รับการฝึกจะยังมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานสูงกว่ากลุ่มท่ี
ไม่ได้รับการฝึก  ซึ่งสอดคล้องกับ พรทิ พย์ (2558) ซึ่งพบว่าการเสริมกิจกรรมความเชื่ออ านาจในตน (การพ่ึงพา
ตนเอง)ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จะมีผลท าให้สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสูงขึ้น 
 จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว  แสดงให้เห็นว่า  ความเชื่ออ านาจในตน (การพ่ึงพาตนเอง ) ส่งผลต่อ
สมรรถน ะที่พึงประสงค์ ของนักศึกษา  ทั้งนี้เพราะคนที่มีความเชื่ออ านาจในตนจะเป็นผู้ที่มี ความพยายามในการ
กระท าพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดการพึ่งพาตนเอง  ในการวิจัยครั้งนี้จึง ใช้การเสริมกิจกรรมการพ่ึงพาตนเอง ให้กับ
นักศึกษาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะที่พึงประสงค์  
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1.5 ทัศนคติต่ออาชีพ 

ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร (2545: 138) กล่าวว่า ทัศนคติ  คือ  สภาวะความพร้อมทางจิตที่เก่ียวข้องกับ
ความคิด  ความรู้สึก  และแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มีต่อบุคคล  สิ่งของ  สถานการณ์ต่าง ๆ ไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง และสภาวะความพร้อมทางจิตนี้จะต้องอยู่นานพอสมควร ส่วน สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ  
(2541: 64) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า  คือ  ผลผสมผสานระหว่างความนึกคิด  ความเชื่อ  ความคิดเห็น  
ความรู้  และความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด  คนใดคนหนึ่ง  สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง                             
ซึ่งออกมาในทางประเมินค่าอันอาจเป็นไปในทางยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้  และความรู้สึกเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้น                                                                                            
 ทัศนคติ  คือ  วิถีทางที่คุณคิดหรือรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง  และวิถีทางที่คุณประพฤติต่อใคร
หรือคนใดคนหนึ่ง  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  คุณคิดหรือรู้สึกอย่างไร นอกจากนี้ ความหมายของทัศนคติอาจหมายถึง ตัว
ตัดสินพฤติกรรม  เป็นความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบ  เป็นสภาวะจิตใจในการพร้อมที่จะส่งผลกระทบต่อการ
ตอบสนองของบุคคลนั้นๆ ต่อบุคคลอ่ืนๆ  ต่อวัตถุหรือต่อสถานการณ์  โดยที่ทัศนคตินี้สามารถเรียนรู้หรือจัดการได้
โดยใช้ประสบการณ (https://www.gotoknow.org/posts/280647)                                                                                    
 จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดหรือความเชื่อ และ
แนวโน้มที่จะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของบุคคล เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบ ว่าชอบหรือไม่ชอบ ที่จะส่งผลกระทบต่อ
บุคคล  สิ่งของ และสถานการณ์  ในเชิงบวก หรือเชิงลบ  

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดทัศนคติ 
 ปัจจัยที่ท าให้เกิดทัศนคติมีท่ีมาจากประสบการณ์และค่านิยม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  (ไพบูลย์ อ้างโดยวีระ
พลและเฉลียว,2538) 
 1. ประสบการณ์ (Experience) การที่บุคคลได้พบเห็นคุ้นเคยหรือทดลองสิ่งใดนับเป็ นประสบการณ์
โดยตรง (Direct Experience) และการที่บุคคลได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องใดนับเป็นประสบการณ์ทางอ้อม 
(Indirect Experience)  
 2. ค่านิยม (Value) แต่ละบุคคลมีค่านิยมและการตัดสินค่านิยมไม่เ หมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ การณ์
ของสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคล 
 ทั้งประสบการณ์และค่านิยมท าให้แต่ละบุคคลมีทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตกต่างกันไป 
 
ลักษณะของทัศนคติ   

ศักดิ์ไทย,( 2545: 138) กล่าวถึงลักษณะรวม ๆ ของทัศนคติที่ท าให้เกิดความเข้าใจทัศนคติให้ดีขึ้น ไว้ดังนี้  

1. ทัศนคติเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ 
2. ทัศนคติมลีักษณะที่คงทนถาวรอยู่นานพอสมควร 
3. ทัศนคติมีลักษณะของการประเมินค่าอยู่ในตัว  คือ  บอกลักษณะดี – ไม่ด ี ชอบ – ไม่ชอบ  เป็นต้น 
4. ทัศนคติท าให้บุคคลที่เป็นเจ้าของพร้อมที่จะตอบสนองต่อที่หมายของทัศนคติ  
5. ทัศนคติบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล  บุคคลกับสิ่งของและ บุคคลกับสถานการณ์ 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/posts/280647
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องค์ประกอบของทัศนคติ 
 องค์ประกอบของทัศนคติแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (ทิตยา อ้างโดยรุ่งนภา, 2536) 

1. ส่วนของสติและเหตุผล (Cognitive Component) ในส่วนนี้เป็นเรื่องของการใช้เหตุผลของบุคคลใน
การจ าแนกแยกแยะความแตกต่าง ตลอดจนผลต่อเนื่อง ผลได้ผลเสีย กล่าวคือ การที่บุคคลจะสามารถน าเอาคุณค่า
ทางสังคมที่ได้รับจากการอบรมสั่งสอนและถ่ายทอดมาใช้ในการวิเคราะห์พิจารณาประกอบเหตุผลของการที่ตนจะ
ประเมินข้อแตกต่างระหว่างส่วนนี้กับความรู้สึกคือการพิจารณาของบุคคลในส่วนที่จะมีลักษณะปลอดภัยจาก
อารมณ์ แต่จะเป็นเรื่องของเหตุผลอันสืบเนื่องมาจากความเชื่อของบุคคล 

2. ส่วนของความรู้สึก (Affective Component) หมายถึงบรรดาความรู้สึกท่ีชอบ ไม่ชอบ รักหรือเกลียด
หรือกลัว ซึ่งเป็นเรื่องของอารมณ์ของบุคคล 

3. ส่วนของแบบพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโน้มอันที่จะมี พฤติกรรม (Action 
tendency) แนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมนี้จะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับส่วนของความรู้สึก ตลอดจนส่วนของสติและ
เหตุผล ส่วนของแบบพฤติกรรมนี้จะเป็นส่วนที่บุคคลพร้อมที่จะมีปฏิกิริยาแสดงออกต่อเหตุการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

1.6 ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 

กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง 
บุคลากรทางการศึกษาจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา ส าหรับการออกด ารงชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 (วรางคณา ทอง
นพคุณ,2556:4)  วิจารณ์ พานิช (2555, 16 -21)กล่าวถึง ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ว่าทุกคนจะต้องเรียนรู้
ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R×7C ดังรูปที ่5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 

ที่มา : http://www.preeyadaedu.com/?p=650  
 

http://www.preeyadaedu.com/?p=650
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3R คือ Reading (อ่านออก), (W)riting (เขียนได้) และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น)  
7C คือ Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน

การแก้ปัญหา)  
- Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม) 
- Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจและความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวน
ทัศน์) 
- Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 
และภาวะผู้น า) 
- Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ
และรู้เท่าทันสื่อ) 
- Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
- Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จะเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะ ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญการ 
และความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความส าเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการท างานและด าเนินชีวิต ซึ่ง
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งจัดท าแผนยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน (พ.ศ. 2557-2560) 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่  "มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างนักปฏิบัติมีอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม " ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต "คิดเป็น ท าเป็น สร้างเป็น แก้ ปัญหาเป็น สื่อสารเป็น " เพ่ือออกไปเป็น
คนท างานที่ให้ความรู้ (Knowledge worker) และเน้นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (Learning person) ไม่ว่าจะประกอบ
สัมมาชีพใด และเป็นแนวทางเดียวกับกรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังรูปที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ที่มา : http://www.qlf.or.th/ 
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1.7 คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 

 ผู้ประกอบการ  คือบุคคลที่จัดตั้งธุรกิจใหม่ โดยเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เพื่อ
แสวงหาผลก าไรและความเติบโต มุ่งหาความต้องการของตลาดเพื่อสนองความต้องกา ร ในทางเศรษฐศาสตร์ 
ผู้ประกอบก ารคือ ผู้รวบรวมปัจจัยการผลิต ได้ แก่ ที่ดิน แรงงาน และทุน มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ 
ผู้ประกอบการอาจจะเป็นหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน หรือเอกชนเพียงคนเดียวก็ได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องยอมรับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการผลิต และบริห ารจัดการในกระบวนการผลิต ผลตอบแทนที่ได้คือ ก าไร หรือ 
ขาดทุน(ลักษณะของผู้ประกอบการ, 2557,สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 จาก http://www.ipc8.dip.go.th/) 
    ผู้ประกอบการ   เป็นบุคคลที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ และสามารถหาช่องทางที่จะสร้างธุรกิจของตนเอง 
และพร้อมที่ จะรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน ตั้งแต่ตัดสินใจที่จะเริ่มด าเนินธุรกิจ ในการประกอบธุรกิจขนาด
ย่อม ต้องการผู้ประกอบการที่มีความสามารถหลาย ๆ ด้านซึ่งอาจพิจารณาลักษณะผู้ปะกอบการจากพฤติกรรมต่าง 
ๆ ดังนี้ 
  1. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative)  ในการเริ่มต้นธุรกิจ  กล่าวคือ  เป็นคนที่มองเห็น 
โอกาสและช่องทางในการสร้างธุรกิจข้ึนมาภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
 2.aเรียนรู้หรือสร้างนวัตกรรม  (Innovation) ของการด าเนินธุรกิจ อันจะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์  หรือบริการ
รูปแบบใหม่ ๆ รวมถึงกระบวนการผลิต  การตลาด  และการจัดการทรัพยากร  เป็นต้น 
 3.aยอมรับความเสี่ยง  (Risk) อันอาจจะเกิดข้ึนจากการขาดทุนหรือล้มเหลวในการด าเนินธุรกิจ  ซ่ึง
ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีความเป็นนักเสี่ยงอย่างมีหลักการ   คือตัดสินใจอย่างฉับไว และรอบคอบด้วยข้อมูลที่
เชื่อถือได้ 
 4. มีความสามารถในการจัดการทั่วไป  (General management)  ทั้งด้านการก าหนดแนวทางของธุรกิจ
และการจัดสรรทรัพยากร 
 5. มีความมุ่งมั่นในการด าเนินงาน (Performance  intention)  เพ่ือสร้างความเจริญเติบโต  

  คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการนั้น ได้มีผู้ศึกษาคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส าเร็จนั้น   ต้องมีหลายประการประกอบกัน  ผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการอาจจะไม่จ าเป็นจะต้องมีให้ครบทุกข้อ 
ดังนั้น เห็นสมควรที่จะพัฒนาให้เกิดขึ้นกับตนเองก็จะเป็นประโยชน์  คุณลักษณะดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ 
(คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ , 2552, สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558                              
จากhttp://www.ryt9.com/s/ryt9/112106) 

1) ความกล้าเสี่ยง  (Risk  Taking) 
"ธุรกิจ "  กับ  "ความเสี่ยง "   เป็นของคู่กัน  ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการ  ชอบท างานที่ท้าทายความรู้ 

ความสามารถของเขา  เขาจะไม่มีความภูมิใจกับงานที่ง่าย  หรืองานที่มีความเป็นไปได้ร้ อยเปอร์เซ็นต์หรือเท่ากับ
ไม่มีความเสี่ยงเลย  และเขาจะหลีกเลี่ยงงานที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป  แต่เขาชอบงานที่มีความเสี่ยงปานกลาง  คือมี
โอกาสประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลว  ความเสี่ยงระดับนี้เขาประเมินแล้ว  ไม่เกินความสามารถของเขาที่จะ
ท าให้บรรลุผลส าเร็จ  โดยเข าหาทางเลือกไว้หลายทาง  เช่นการลงทุนธุรกิจ  เขาจะใช้เวลาศึกษาวางแผนตลาด  
เลือกการผลิตที่เหมาะสมกับวัตถุดิบ  เครื่องจักร อุปกรณ์  เงินลงทุน หลักการบริหาร  พร้อมทั้งค านวณ
ผลตอบแทนที่  คาดว่าจะได้รับภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และหน่วยงานของรัฐบาล  ศึกษาอ ย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน  แล้วค่อยตัดสินใจพร้อมที่จะผจญกับปัญหาต่าง ๆ  เขาจะไม่เหมือนกับคนท่ัวไปที่หลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง  แต่เขาจะกล้าเสี่ยงระดับปานกลางที่คิดว่ามีการประเมินความเป็นไปได้อย่างดีแล้ว 

 



 

29 
 

2) ต้องการมุ่งความส าเร็จ  (Need  for  Achievement) 
เมื่อมองเห็นโอกา สแห่งความเป็นไปได้  พร้อมทั้งพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว  เขาจะมุ่งม่ันใช้

พลังงานความคิดสติปัญญา  ความสามารถท้ังหมด  ท างานหนักทุ่มเทให้กับงาน  เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จตาม
ช่องทางที่วางไว้  โดยไม่ค านึงถึงความยากล าบาก  เขายังคงต่อสู้ต่อไป  พร้อมจะทุ่มเทเวลา ทั้งหมดให้กับงาน  เกิด
การเรียนรู้ถึงความผิดพลาดจากท่ีผ่านมา  เพื่อแก้ไขไปสู่ความส าเร็จ  พอใจภูมิใจที่งานออกมาดีเด่น  จุดมุ่งหมาย
ทางธุรกิจมิได้อยู่ที่ท าก าไร  แต่จะท าเพ่ือการขยายความเจริญเติบโตของกิจการ  ท าไรเป็นเพียงเครื่องสะท้อนว่าจะ
ท าได้  เขาไม่เพียงสนใจที่ผลบรรลุเปูาหมาย  แต่เขาสนใจวิธีการของขบวนการที่ท าให้บรรลุเปูาหมายด้วย 

3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  (Creativity   Thinking) 
เมื่อท่านต้องการประสบความส าเร็จ  ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ไม่พอใจที่จะท าในสิ่งซ้ า ๆ 

เหมือนแบบดั้งเดิม  แต่เป็นผู้ที่ ชอบเอาประสบการณ์ท่ีผ่านมา  น ามาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์หาวิธีการใหม่ท่ีดีกว่า
เดิมน ามาใช้กับการบริหารธุรกิจ  เป็นผู้เข้าถึงปัญหาแล้วหาทางแก้ไข  หาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงการ
ผลิตตลอดเวลา  กล้าที่จะผลิตสินค้าท่ีแตกต่างจากตลาดที่มีอยู่เดิม  กล้าใช้วิธีการข ายที่ไม่เหมือนใคร  กล้า
ประดิษฐ์ค้นคว้าสิ่งแปลกใหม่เข้าสู่ตลาด  และเกือบทุกครั้งของความแตกต่างนั้นท าให้ได้ผลเป็นอย่างดี  นอกจากนี้
ยังกล้าคิดค้นประดิษฐ์เครื่องจักร  เครื่องมืออุปกรณ์ใหม่  ๆ มาใช้ในการผลิต  น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้  พร้อมทั้ง
แสวงหาวัตถุใหม่ ๆ มาทดแทน  ปรับปรุงการด าเนินงาน  น าการจัดการสมั ยใหม่มาใช้ผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลด
ต้นทุนการผลิต  ความคิดสร้างสรรค์นี้เขาอาจคิดขึ้นมาเอง  หรือเอาแนวคิดมาจากนักประดิษฐ์   

4) รู้จักผูกพันต่อเปูาหมาย 
เมื่อการตั้งเปูาหมาย  มีการวาดภาพจินตนาการไปถึงความส าเร็จ   และจะต้องท าอย่างไรถ้าล้มเหลว จะ

เกิดจากอะไร  แก้ไขอย่างไร  ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความส าเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว้  เขาจะทุ่มเททุกอย่างเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมาย  เปูาหมายนั้นล้วนแต่เป็นการเอาชนะท้ังนั้น  ความคิดผูกพันที่จะเอาชนะ  ถึงกับวางแผนกลยุทธ์ไว้
ล่วงหน้า  เป็นอย่างดี  เพราะกลัวความล้มเหลว  มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค์ที่อาจขัดขวางในการไปสู่เปูาหมาย  
เตรียมปูองกันที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรค์ที่คาดว่าจะท าให้เกิดการล้มเหลว  แต่ขณะเดียวกันมองโลกใน แง่ดี มี
ความหวัง  มุ่งม่ันต่อเปูาหมายของความส าเร็จจนมองเห็นอนาคต 

5) ความสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืน 
ผู้ประกอบการที่ดีนอกจากมีความสามารถในการท างานแล้ว  ยังต้องมีความสามารถในการชักจูงโน้มน้าว

จิตใจ  ผู้อ่ืนให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการท างาน รู้จักใช้ความสามารถในการท างานสร้างทัศนคติและแรงจูงใจต่อ
ผู้ร่วมงานให้สามารถเข้าใจการท างาน  เต็มใจปฏิบัติงา นตามที่วางไว้  สามารถโน้มน้าวใจแหล่งเงินทุน  เช่น 
ธนาคาร ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง  ให้คล้อยตามความคิดของเขาและยินดีให้การสนับสนุนทางการเงินลงทุนแก่เขา   

6) ยืนหยัดต่อสู้ท างานหนัก 
เมื่อพิจารณารอบคอบแล้วตั้งเปูาหมาย  พยายามท างานหนัก  ท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถ  ยากท่ี

จะหยุดยั้งหรือท้อแท้ได้  แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรค  ถูกกดดัน อย่างใหญ่หลวงก็ไม่สามารถ หยุดยั้ง ได้  
ขอเพียงให้งานที่เขารับผิดชอบส าเร็จเท่านั้น  พูดได้ว่าเขาเก็บตัวอยู่กับงานตลอดเวลา 

7) เอาประสบการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียน 
เป็นคุณลักษณะส าคัญที่ควรจะปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ  เป็นการมองในอดีตที่เคยท าผิดพลาด  น ามา

เป็นบทเรียนสะท้อนไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีก  หรือน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานหรือน าไปปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการท างาน  ให้มุ่งไปสู่การท างานที่ดีกว่าเดิม  เขาจะมองเหตุการณ์ต่าง  ๆ  เป็นโอกาสที่จะได้เรี ยนรู้  
ในการท างาน  บางครั้งเขาไม่สามารถท าได้ส าเร็จ  เขาก็จะหยุดคิดหาวิธีใหม่ ๆ มาแก้ไขปัญหา  เขาจะไม่มุทะลุยึด
มั่นกับแผนเดิมแล้วท าไม่ได้  เขาจะยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงจนท าได้ส าเร็จ ฟังความคิดเห็นของผู้รู้ผู้แนะน า 
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8) มีความสามารถในการบรหิารงาน  และเป็นผู้น าที่ดี 
มีลักษณะการเป็นผู้น า  รู้หลักการบริหารงาน  เมื่อต้องท างานร่วมกับคนหลายระดับในภาวะที่แตกต่างกัน

ออกไป  ของการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ลักษณะของความเป็นผู้น าก็ย่อมแตกต่างกันไป  โดยเฉพาะระยะเริ่มท า
ธุรกิจ  จะต้องรับบทเป็นผู้น า  ที่ลงมือท าทุกอย่างด้วยตนเอง  ท างานหนัก  เ พ่ือให้บรรลุความส าเร็จเอาใจใส่
ผู้ร่วมงาน  วางแนวทางการท างาน  พร้อมให้ค าแนะน า  ผู้ร่วมงานรับค าสั่งด้วยความเต็มใจปฏิบัติ  เขาจะเป็นผู้
ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด  และเป็นกันเอง  ผลงานด าเนินไปด้วยดี  ต่อมากิจการเติบโตขึ้น  การบริหารงานก็
เปลี่ยนแปลงไป  ลูกน้องมีการเป ลี่ยนแปลงและเชื่อมั่นได้มากขึ้น  ไว้ใจและแบ่งความรับผิดชอบให้ลูกน้องมากขึ้น  
จนถึงปล่อยให้ด าเนินการเอง  ส่วนตนเองจะได้มีเวลาใช้ความคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์  ขยายกิจการหรือลงทุนใหม่  มี
การวางแผนสั่งการ ตัดสินใจท างานตามท่ีวางไว้  กล้าลงทุนจ้างผู้บริหารมาช่วยงานมากก ว่าเป็นธุรกิจเครือญาติ  
รู้จักปรับเปลี่ยนแปลงการบริหารสามารถท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จได้ 

9) มีความเชื่อม่ันตนเอง 
ผู้ประสบความส าเร็จ  มักจะเป็นผู้ที่มีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง  ชอบอิสระและพ่ึงตนเอง  

มีความม่ันใจ  ตั้งใจเด็ดเดี่ยว  เข้มแข็งมีลักษณะเป็ นผู้น า  และมีความเชื่อมั่นที่จะพิชิตเอาชนะสิ่งแวดล้อมที่น่า
สะพรึงกลัวได้  มีความทะเยอทะยาน  มักจะประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไป  เชื่อมั่นตัวเองมากเกินไป  
จึงไม่แปลกที่ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ  เคยมีประวัติความล้มเหลวมาแล้วหลายครั้ง  โดยเฉพาะช่วง แรก
ของชีวิตการท างาน  แต่เขาไม่เลิกล้ม ความล้มเหลวท าให้เขาไม่หยุดก้าวต่อไป  กล้าน าบทเรียนนั้นมาแก้ไข
ปรับปรุง  จนสามารถต่อสู้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้ส าเร็จ  เขาเชื่อมั่นว่า  ไม่ว่าสถานการณ์อย่างไรเขาต้อง
พ่ึงตนเองได้  ปัจจัยอื่น  ๆ  เป็นปัจจัยเสริมเท่านั้น  การ ท างานหนัก  ความทะเยอทะยาน  และการแข่งขันจะเป็น
สิ่งสนับสนุนตนเองได้ดีที่สุด 

10)  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สามารถที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตข้างหน้าได้อย่างแม่นย าและพร้อมรับ

เหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลง 
11)  มีความรับผิดชอบ 
รับผิดชอบต่องานที่ท าเป็นอย่างดี  เป็นผู้น าในการท าสิ่งต่าง ๆ  เขามักจะมีความคิดริเริ่มแล้วลงมือท าเอง  

หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนท า  และเขาจะเป็นผู้ดูแลจนงานส าเร็จไปตามเปูาหมายที่วางไว้  เขาก็จะรับผิดชอบตัดสินใจ
ในผลงานนั้น  ไม่ว่าจะผลออกมาจะดีหรือไม่  เขาเชื่อว่าความส าเร็จเกิดจากความเอาใ จใส่  ความพยายาม  ความ
รับผิดชอบมิใช่เกิดจากโชคหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท าให้เกิดข้ึนเท่านั้น 

12)  มีความกระตือรือร้น  และไม่หยุดนิ่ง 
แสดงให้เห็นการท างานเต็มไปด้วยพลัง  มีชีวิตชีวาที่ยากจะทัดทาน  มีความกระตือรือร้น  ท างานทุกอย่าง

รวดเร็ว  ท างานหนักมากกว่าวันละ  18  ชั่วโมง  เกินกว่าคนปกติท่ัวไป  เร่งรัดตัวเองทุกวัน  มีพลังผูกพันตัวเองไม่
อยู่นิ่งด้วย  การฆ่าเวลาให้หมดไปวันหนึ่ง  ๆ  เบื่อหน่ายต่องานซ้ าซากจ าเจ 

13)  ใฝุหาความรู้เพิ่มเติม 
ถึงแม้จะเชี่ยวชาญช านาญในการผลิต  แต่ความรู้และประสบการณ์อย่างอ่ืน หรือที่มีอยู่ยังไม่เพี ยงพอ  ก็

ต้องหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอด  โดยเฉพาะความรู้ข้อมูลทางการตลาด  เศรษฐกิจ  การเมือง  กฎหมาย  ทั้งในและ
ต่างประเทศ  ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เขาวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง ความรู้ไม่มีวันเรียนจบ  ความรู้อาจจะ
ได้จากการสัมมนาฝึกอบรม  อ่านหนังสือท าให้มีความรู้เพ่ิมข้ึน  และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  มาช่วยให้ข้อคิดเห็นแก้ไข
ปัญหา  สิ่งเหล่านี้จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้งานส าเร็จเร็วขึ้น 
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14)  กล้าตัดสินใจและมีความมุมานะพยายาม 
กล้าตัดสินใจมีความหนักแน่นไม่หวาดหวั่น  เชื่อมั่นในตนเองกับงานที่ท า  มีจิตใจของนักต่อสู้   แม้งานจะ

หนักก็ทุ่มเทให้สุดความสามารถ  ไม่กลัวงานหนัก  ถือว่างานหนักนั้นเป็นงานท้าทายใช้ความรู้  สติปัญญา  
ความสามารถของเขาในการท างาน  เขาจะภูมิใจเมื่อท าได้ส าเร็จ  ความมุมานะพยายามนั้น  เป็นการทุ่มเทชีวิต
จิตใจ  ท าแข่งขันกับตัวเองและแข่งขันกับเวลาขวนขวายหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค์จนสามารถบรรลุความส าเร็จ 

15)  อย่าตั้งความหวังไว้กับผู้อ่ืน 
ผู้ประกอบการที่เพ่ิงเริ่มท าธุรกิจ  มักใช้น้ าพักน้ าแรงท่ีมาจากตนเอง  จึงมีการผลักดันให้ผู้ที่อยู่รอบด้าน  

ลูกน้องท างานหนักอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับตนเพ่ือให้งานส าเร็จ  บางครั้งเข้าไปค วบคุมก ากับอย่างใกล้ชิด  ท าให้ดู
เหมือนไม่ไว้วางใจผู้ร่วมงาน  แต่เขาหวังเพียงความส าเร็จ 

16)  มองเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นหลัก 
ผู้ประกอบการบางคนมักจะฝังใจในอดีต  ซึ่งบางคนประสบความส าเร็จ  บางคนล้มเหลวแล้วไม่สามารถ

ปรับตัวเองได้   บางคนปรับตัวได้โดยพยายามเข้า ไขในอดีต  บ างคนมีแต่โลกแห่งความฝัน สร้างวิมานในอากาศ  
แล้วไม่ลงมือท า  จึงไม่บรรลุเปูาหมายที่วางไว้  ดังนั้นจงท างานปัจจุบันให้ดีที่สุดคิดถึงอนาคตด้วยการวางแผนไว้
อย่างรอบคอบ  แต่มุ่งท าปัจจุบันให้ส าเร็จ  ไม่ต้องไปกังวลอย่างอ่ืนจนท าอะไรไม่ได้ 

17)  สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม 
ต้องเชื่อมั่นในความสามารถของตนที่จะปรับตนเองให้เป็นไปตามต้องการของสภาพแวดล้อมมากกว่า

ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามท่ีควบคุมไม่ได้  หรือขึ้นอยู่กับโชค  หรือดวง  ถ้าพูดถึง โชค หรือ ดวงนั้น  
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จให้ความเ ห็นว่า  "เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่ านั้นไม่ใช่เป็นหลักแต่ทั้งนี้อยู่ที่การ
กระท าของตนเอง  ต้องใช้ความรู้ความสามารถผลักดันตนเอง  จึงจะประสบความส าเร็จไม่ใช่ไปดูหมอดู" 

18)  ท าอะไรเกินตัวคือความล้มเหลว 
การท าอะไรรู้จักประมาณตนเอง  ไม่ท าสิ่งใดเกินตัว  เกินความสามารถ  จะได้ไม่ประสบกับความล้มเหลว

ในการลงทุนท าธุรกิจ  ในระยะแรกการคาดการณ์ตลาดยังไม่ชัดเจน  แต่ท าธุรกิจแบบใจใหญ่  แทนที่จะเริ่มเล็ก  ๆ  
ไปก่อน  แต่กลับไปลงทุนใหญ่ที่เดียว  ผลลัพธ์ไม่สามารถหาตลาดได้  สินค้าที่ผลิตได้ก็ไม่สามารถจะระบายออกไป
ได้  ผลสุดท้ายมีสินค้าค้างสต็อกอกมาก  เงินทั้งหมดก็มาจมอยู่  ไม่สามารถหาเงินลงทุนต่อไปได้  นี่เป็นสาเหตุของ
ความเกินตัว  ท าให้ธุรกิจล้มเหลวได้ 

19)  ต้องมีความร่วมมือและแข่งขัน 
การท าธุรกิจย่อมมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน  คือ เพื่อก าไร  แม้ว่าจุดม่งหมายเดียวกันก็ไม่จ าเป็นต้องแข่งให้ล้ม

ไปข้างหนึ่ง  ยังมีวิธีการที่จะมุ่งสู่ความส า เร็จในการด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน  ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไป  
ผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกันจะต้องไม่พยายามท าธุรกิจให้เกิดผู้แพ้ผู้ชนะ  แต่ต้องด าเนินให้เกิด
เพียงผู้ชนะอย่างเดียว  ร่วมมือกันพ่ึงพาอาศัยกันเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดโดยร่วมกันตั้งเ ป็นสมาคม  ชมชม เพื่อ
ช่วยเหลือกัน  การท าธุรกิจต้องมีการแข่งขัน  ควรแข่งขันในเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพ บริการ  ด้านลดต้นทุน
การผลิต  ถ้าไม่มีการแข่งขัน  ก็จะไม่มีการพัฒนาเกิดขึ้น 

20)  ประหยัดเพื่ออนาคต 
การด าเนินธุรกิจต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าจะบรรลุเปูาหมาย  กา รด าเนินงานระยะสั้นยังไม่เห็นผล  

ผู้ประกอบการต้องมีการประหยัด  อดออมไว้เพ่ือน าไปขยายกิจการในอนาคต  ต้องรู้จักห้ามใจที่จะหาความสุข
ความสบายในช่วงที่ธุรกิจพึ่งจะตั้งตัว  อดเปรี้ยวไว้กินหวาน  เพ่ืออนาคตข้างหน้า 

 
 



 

32 
 

21)  มีความซื่อสัตย์ 
ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้าและต้องสร้างความเชื่อถือของตัวเองในการเป็นลูกหนี้ที่ดี

ของธนาคาร  เป็นนายที่ดีของลูกน้อง  โดยสัญญาจะให้โบนัสกับเขาก็ต้องให้  มีความซื่อสัตย์ต่อเพ่ือนร่วมหุ้น  ต่อ
ครอบครัว  และต่อตนเอง  โดยจะโกหกตนเองไม่ได้  และท่ีส าคัญต้องซื่อสัตย์ต่อรัฐโดยการเสียภาษีอากร 

 
สถานประกอบการกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 ความยั่งยืนที่มีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ นั่นคือ ต้องมีความสมดุลทั้งปัจจัยในเรื่องของเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ทั้ง ๆ ที่จะต้องมีการสร้างสมดุลทั้ง 3 ปัจจัย 
อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินธุรกิจนั้นจะต้องมุ่งประเด็นไปที่เรื่องของเศรษฐกิจเป็นอันดับต้น ๆ โดยแนวคิดเรื่องการ
สร้างสมดุลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการยอมรับว่า ความยั่งยืนจะต้องตอบสนองความต้องการใน
ปัจจุบัน โดยไม่ลดทอนขีดความสามารถของคนรุ่นต่อไป(อนันตชัย ยูรประถม, 2555) 
 
แนวคิดความย่ังยืนสู่การพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
 ความยั่งยืน เมื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะน ามาใช้พัฒนาบุคลากรถือ
ว่าเป็นประเด็นที่ส าคัญทีเดียว “การน าความยั่งยืนเข้ามาสู่การบริหารจัดการองค์การ หลักการที่น าเข้ามาไม่ต่ าง
จากการน าเรื่องใหม่ ๆ เข้ามาในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการ และชุดความรู้ รวมถึงเครื่องมือ
บริหารจัดการ อาทิ CRM ไคเซ็น เป็นต้น แต่เมื่อน าเข้ามาแล้ว สิ่งที่ต้องพึงตระหนักมากที่สุด นั่นคือ ทัศนคติของ
คนในองค์การ ว่ามีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร เพราะหากคนในองค์การมีทัศนคติที่ดีก็จะเริ่มยอมรับองค์ความรู้ 
จากนั้นน าไปสู่การพัฒนากระบวนการต่อเนื่องไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่ดีมากข้ึน ส าหรับเรื่องความยั่งยืนก็
เช่นเดียวกัน เพราะต้องซึมซับเข้ามาเรื่อย ๆ ที่ส าคัญท่ีสุด คือ จะต้องซึมซับจากบนลงล่างนั่นคือ จ ะต้องเข้ามาจาก
ผู้บริหารสูงสุดในองค์การนั่นเอง เนื่องจากความยั่งยืนเป็นเรื่องท่ีทุกหน่วยงานในองค์การจะต้องมีส่วนร่วม ไม่ใช่
เป็นภาระหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เพราะหากเป็นเช่นนั้นการมุ่งสู่ความยั่งยืนจะเป็นเพียงแต่เรื่องจิต
อาสาและการบริจาคแต่เพียงเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนเลย ”(อนันตชัย ยูรประถม และคณะ
ผู้จัดท า, 2557) 
 การพัฒนาสู่ความยั่งยืนจะต้องมุ่งเน้นสู่การเป็นเศรษฐกิจสีเขียว เพราะฉะนั้นทุกคนในองค์การต้องร่วมแรง
ร่วมใจกัน ลดผลกระทบสังคม สิ่งแวดล้อม แล้วสร้างคุณค่าขึ้นมาแทนที่ ทั้ งนี้ทุกคนในองค์การต่างทราบว่า
เครื่องมือการบริหารจัดการเข้ามาจะท าให้ช่วยเพิ่มผลิตภาพในการด าเนินงาน แต่ส าหรับแนวคิดความยั่งยืนของแต่
ละองค์การให้ความหมายและเปูาหมายเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนที่แตกต่างกัน เช่น บางองค์การอาจมีเปูาหมายสู่ Green 
Product หรือ Green Design แต่อีกบางองค์การอาจมีเปูาหมายสู่ Competitive Advantage ก็ได้ เพราะฉะนั้น
ผู้บริหารจึงต้องมีบทบาทที่จะสร้างทัศนคติที่ดีและสื่อสารถึงเปูาหมายที่ชัดเจนให้คนในองค์การเข้าใจเรื่องความ
ยั่งยืนในทิศทางเดียวกันให้ได้ 
 ค าว่า “ทัศนคติ” และค าว่า “องค์ความรู้” จะต้องมีความกระจ่าง ชัดเจน เข้าใจความหมายได้ง่าย จึงจะ
ต่อยอดสู่การวิเคราะห์และบรรจุเข้าสู่นโยบายในระดับองค์การต่อไป 
 มิใช่เรื่องเดียวกันแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิด โดยความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของธุรกิจกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ งในมิติของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีลักษณะที่ส าคัญ 3 
ประการคือ 
 1. ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเป็นเรื่องในระดับองค์กร ที่ค านึงถึงการด าเนินงานอย่างรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส่วนสนับสนุนเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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 2. การสร้างความยั่งยืนห รือขีดความสามารถในการอยู่รอดขององค์กร อาจมีวิธีการด าเนินความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจที่แตกต่างหรือสวนทางกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยรวม เช่น ในขณะที่ทุกภาคส่วน
เรียกร้องให้ธุรกิจพลังงานผลิตสินค้าและบริการที่เป็นพลังงานสะอาดเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยรวม แต่ ความ
คาดหวังดังกล่าวอาจสวนทางกับการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือความยั่งยืนของธุรกิจพลังงานที่ยังคงมีส่วนท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ 
 3. ธุรกิจสามารถใช้ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเครื่องมือขององค์กรทั้งในการสร้างความยั่งยืนให้แก่
องค์กรและในการสนับสนุ นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น ธุรกิจผลิตอาหารสามารถใช้วัตถุดิบออร์แกนิกเพ่ือสร้าง
ความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจขององค์กรในขณะเดียวกัน ก็สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสุขภาวะของคนในสังคม 
 ดังนั้น กลไกส าคัญท่ีจะน าธุรกิจไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงหนีไม่พ้นเรื่องการด า เนินธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการบูรณาการเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมจนพัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่งของขีด
ความสามารถ (Competency) ขององค์กร 
 ค าจ ากัดความของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจจึง หมายถึง การที่ธุรกิจด าเนินงานอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการด าเนินธุรกิจ ทั้งในเชิงบวกและ
เชิงลบ โดยผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจอาจแตกต่างกันไป ตามบริบทของแต่ละธุรกิจ โดยทั่วไปแล้ว ผู้มีส่วนได้เสีย
ประกอบด้วย พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า คู่ธุรกิจ ชุมชน สั งคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงหน่วยงานก ากับ
ดูแล ภาครัฐ NGOs และสื่อมวลชน เป็นต้น 

 
1.8 แนวคิดของร้าน Farmer shop 
 ปณิธาน   :  ไม่ได้หวังที่ก าไร แค่อยากให้เป็นลูกค้าประจ า 
 วิสัยทัศน์  :  ร้านค้าปลีกที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 7 ระบบธุรกิจสร้างสรรค์ 
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รูปที่ 8 การวิเคราะห์เปรียบเทียบบริบทการด าเนินงานของระบบธุรกิจ Farmer Shop ที่มีต่อผู้ประกอบการ และ
ผู้บริโภค               
                      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 9 โซ่อุปทานธุรกิจ Farmer Shop  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 10 โครงสร้างการบริหารงานตัวแบบร้าน Farmer Shop  
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รูปที่ 11 ขั้นตอนการจัดการร้านค้า Farmer Shop 
 

1.9 สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
จากแนวคิดทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 และกรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 คณะผู้วิจัยจึง

ได้รวบรวมข้อมูล และประชุมเพ่ือก าหนดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ให้
สอดคล้องกับทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ และยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในการผลิตบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ บูรณาการในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ตามอัตลักษณ์ การ
ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยครอบคลุมทักษะ 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ทักษะด้านการคิดอย่างมีระบบ หมายถึง การวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นข้ันตอน อันแสดงถึงการรวบรวม
ความรู้ และความคิดให้เป็นระบบ เพื่อก่อให้เกิดความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

2. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

3. ทักษะด้านการท างานเป็นทีม หมายถึง การท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม โดยมีความ
เข้าใจความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างบุคคล   

4. ทักษะในการปฏิบัติงานจนส าเร็จ หมายถึง การสนใจใฝุรู้ อดทน ค้นคว้า และสามารถปรับตัวตลอดจน
พัฒนาตนเองเพ่ือให้ปฏิบัติงานนั้นได้ส าเร็จลุล่วง 

5. ทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ หมายถึง การเห็นโอกาสทางธุรกิจ และสามารถหาช่องทางที่จะสร้าง
ธุรกิจของตนเอง  

6. ทักษะการคิดสร้างสรรค์  หมายถึง การคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และประเมินปัญหา หรือสถานการณ์ท่ีอยู่
รอบตัวเพื่อช่วยในการตัดสินใจ และค้นหาทางเลือกต่างๆ เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
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1.10 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     จากการประชุม และสรุประบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจากงานวิจัย โครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันการศึกษา ปีที่  1ของนักวิจัย
นั้น ประกอบกับการทบทวนวรรณกรรม จึงก าหนดแนวคิดการยกระดับสมรรถนะของนักศึกษา  และแนวคิด
ในการปฏิบัติงานของผู้สอน และเครือข่ายเพ่ือสร้างระบบการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 แนวคิดระบบการจัดการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 13 แนวคดิในการยกระดับสมรรถนะของนักศึกษา 
 
 
 

ทุนความรู้ 

ทุนทรัพย์ ไอเดียด้านธุรกิจ 

สิ่งจูงใจ 

นวัตกรรมของนักศึกษา 
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รูปที่ 14 แนวคิดในการปฏิบัติงานของผู้สอน และเครือข่าย 
 
สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 15 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 16 แผนการวิจัยเชิงทดลอง(กลุ่มนักศึกษา A ) 
 

การเชื่อมโยงการพัฒนา
อย่างย่ังยืนกับรายวิชา 

กลุ่มนักศึกษา A 

กิจกรรมเสริม
แรงจูงใจ 

กิจกรรมพึ่งพาตนเอง 
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รปูท่ี 17 แผนการวิจัยเชิงทดลอง(กลุ่มนักศึกษาB ) 
 

 
 

รูปที่ 18 แผนการวิจัยเชิงทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเชื่อมโยงการพัฒนาอย่างย่ังยืน
กับรายวิชา 

กลุ่มนักศึกษา B 

กิจกรรมเสริมแรงจูงใจ 

ส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการผ่านการ

ฝึกอบรม 

กิจกรรมพึ่งพาตนเอง 
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1.11 สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 การถ่ายทอดรูปแบบและสาระการเรียนรู้ตามแนวใหม่ให้กับนักศึกษาจะมีผลท าให้
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรสูงขึ้น  

สมมติฐานที่ 2 การถ่ายทอดรูปแบบและสาระการเรียนรู้ตามแนวใหม่ให้กับนักศึกษาจะมีผลท าให้
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรสูงขึ้น  

สมมติฐานที่ 3 ถ่ายทอดรูปแบบและสาระการเรียนรู้ตามแนวใหม่และการเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาจะมีผลท าให้สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรสูงขึ้น  

สมมติฐานที่ 4 ถ่ายทอดรูปแบบและสาระการเรียนรู้ตามแนวใหม่และการเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาจะมีผลท าให้จะมีผลท าให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนาอย่างยั่ง ยืนของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรสูงขึ้น 

สมมติฐานที่ 5 การเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา จะมีผลท าให้สมรรถนะที่พึงประสงค์
ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เสริม  

สมมติฐานที่ 6 การเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา จะมีผลท าให้พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เสริม  
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บทที่ 3  
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 

การวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพ่ือยกระดับ สมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกลสถาบันการศึกษา  ปี
ที่2 ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ การวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้ โดยและการวิจัยเชิงทดลอง โดยแต่
ละส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) การวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
1.1) เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านแนวใหม่ 

1.1.1) การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด าเนินการผ่านการจัดการเรียนการ
สอนในหน่วยรายวิชาที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย 20 รายวิชา 

1.1.2) การสนับสนุนกิจกรรมการพึ่งพาตนเอง ด าเนินการผ่านการจัดการเรียนการสอนในหน่วย
รายวิชาที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย 20 รายวิชา  

1.1.3) การสร้างสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนั กศึกษา  ได้จากการด าเนินงานผ่านงานวิจัยใน
โครงการวิจัยระยะท่ี1 

1.1.4) การเสริมแรงจูงใจ  ด าเนินการผ่านการจัดเสวนาเรื่อง ถอดรหัส อาชีพการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 

1.1.5) การแสดงความคิดเห็นผ่านการประชุม ด าเนินการโดยการจัดประชุมอาจารย์(นักวิจัย) ใน
โครงการโดยให้น าเสนอผลการด าเนินการการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ และสาระการ
เรียนรู้ด้านต่างๆผ่านการจัดการเรียนการสอน 

1.1.6) การจัดการเรียนรู้และโครงการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านกลไกร้าน ร้าน 
Farmer Shop by RMUTT ด าเนินการทั้งจัดให้มีการอบรม และให้นักศึกษาเข้ามามี
ส่วนร่วมกับโครงการโดยการสร้างแผนธุรกิจ และด าเนินการตามแผน  

1.2) การจัดการเรียนรู้และโครงการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านกลไกร้าน Farmer   
 Shop by RMUTT 
1.2.1)  ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหารภายใต้เกษตรอินทรีย์ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 
1.2.2)  ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมการขาย ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  
1.2.3)  สร้างแผนธุรกิจเพ่ือด าเนินการการเป็นผู้ประกอบการ 
1.2.4)  ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้เกษตรอินทรีย์เพื่อการจ าหน่าย 
1.2.5)  การด าเนินการร้าน Farmer Shop by RMUTT เพ่ือเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านอุปสงค์

      และอุปทาน  
 

2) การวิจัยเชิงทดลอง   
  จากการเสริมสร้างความรู้ข้างต้นได้ท าการทดลอง จาก ตัวแปรอิสระท่ีถูกจัดกระท าคือ ระบบการ
จัดการเรียนรู้ แนวใหม่ เสริมด้วยกิจกรรมพ่ึงพาตนเอง กิจกรรมเสริมแรงจูงใจ และทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ โดยใช้แผนการวิจัย 2 รูปแบบ คือ กลุ่มควบคุม (นักศึกษากลุ่มA) และกลุ่มทดลอง(นักศึกษา
กลุ่มB, ซึ่งได้จากความสนใจต่อกิจกรรม) และมีการวัดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ก่อน และหลังสิ้นสุดการ
ทดลอง เพื่อตรวจและประเมินผลการทดลอง ส่วนตัวแปรตามคือ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้า นการพัฒนา
อย่างยั่งยืน สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 
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 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใน 3 สาขาวิชา ดังกล่าว 
จ านวน 245 คน ประกอบด้วย  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ จ านวน 76 คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ จ านวน 122 คน  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร จ านวน 47 คน  
 

รูปแบบการทดลอง 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม โดยมีการถ่ายทอดรูปแบบการสอนที่ประกอบด้วยระบบการ

จัดการเรียนรู้แนวใหม่ เสริมด้วยกิจกรรมพ่ึงพาตนเอง และกิจกรรมเสริมแรงจูงใจ จ านวน 223 คน กลุ่มที่ 2 กลุ่ม
ทดลอง โดยมีการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึนจากกลุ่มควบคุม จ านวน 22 คน  

 แบบวัดเพ่ือใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบวัดพฤติกรรมของสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษา และ
แบบวัดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยวัดก่อน – หลังการทดลอง และก าหนดสมมติฐานใน
การศึกษาดังนี้  

สมมติฐานที่ 1 การถ่ายทอดรูปแบบและสาระการเรียนรู้ตามแนวใหม่ให้กับนักศึกษาจะมีผลท าให้
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรสูงขึ้น  

สมมติฐานที่ 2 การถ่ายทอดรูปแบบและสาระการเรียนรู้ตามแนวใหม่ให้กับนักศึกษาจะมีผลท าให้
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรสูงขึ้น 

สมมติฐานที่ 3 ถ่ายทอดรูปแบบและสาระการเรียนรู้ตามแนวใหม่และการเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาจะมีผลท าให้สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรสูงขึ้น  

สมมติฐานที่ 4 ถ่ายทอดรูปแบบและสาระการเรียนรู้ตามแนวใหม่และการเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาจะมีผลท าให้จะมีผลท าให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรสูงขึ้น 

สมมติฐานที ่5 การเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา จะมีผลท าให้ สมรรถนะที่พึงประสงค์
ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เสริม  

สมมติฐานที ่6 การเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา จะมีผลท าให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เสริม 

จากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะ 
การแข่งขันผ่านกลไกสถาบันการศึกษา ปีที่2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมได้ จ านวน 245 คน ผู้วิจัยไดน้ าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบความเรียง ตามล าดับดังนี้ 
 
2.1 ข้อมูลสถานะภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากร  จ านวนแบบสอบถาม  
245 ฉบับ เมื่อจ าแนกตาม  เพศ อายุ ชั้นปี เกรดเฉลี่ย จบมัธยมปลายสาย ภูมิล าเนา จ านวนบุตร ล าดับบุตรใน
ครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัว รายได้เฉลี่ยของกลุ่ม ตัวอย่าง ลักษณะการพักอาศัย จากตารางที่ 1 พบว่า
กลุ่มตัวอย่าง อยู่ชั้นปีที่ 3 มากที่สุดร้อยละ 42.04(103) เป็นนักศึกษาสาขา วิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ มากที่สุดร้อยละ 49.80(122) มีเกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.00-3.00 มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
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71.2(174) เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายร้อยละ 66.53(163) จบการศึกษาจากสายวิทยาศาสตร์มากที่สุดร้อยละ 
75.92(186) โดยส่วนใหญ่มาจากภูมิล าเนาจากภาคกลางคิดเป็นร้อยละ 71.02(174) ส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวมี
บุตรคน1-2 คน มากที่สุดร้อยละ 73.47(180) ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุตรคนที่ 1 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
54.69(134) มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือน 50,000 บาทต่อเดือนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.78(193) และมีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ย 6,000-10,000 บาทต่อเดือนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.43(126) 

 
ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ชั้นปีก าลังศึกษา 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

 
ชั้นปีที่ 2 86 35.10 

 
ชั้นปีที่ 3 103 42.04 

 
ชั้นปีที่ 4 56 22.86 

 
รวม 245 100.00 

สาขาวิชาที่ศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 76 31.02 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สัตว์  122 49.80 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  47 19.18 

 
รวม 245 100.00 

เกรดเฉลี่ย จ านวน (คน) ร้อยละ 

 
1.50-2.00 18 7.35 

 
2.01-2.50 87 35.51 

 
2.51-3.00 87 35.51 

 
3.01-3.50 40 16.33 

 
3.51-4.00 2 0.82 

 
ไม่มีข้อมูล 11 4.49 

 
รวม 245 100.00 

เพศ 
 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

 
หญิง 163 66.53 

 
ชาย 82 33.47 

 
รวม 245 100 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

ชั้นปีก าลังศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

จบการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

 
สายวิทยาศาสตร์ 186 75.92 

 
สายอ่ืน 55 22.45 

 
ไม่มีข้อมูล 4 1.63 

 
รวม 245 100.00 

ภูมิล าเนาเดิม จ านวน (คน) ร้อยละ 

 
ภาคเหนือ 13 5.31 

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26 10.61 

 
ภาคกลาง 174 71.02 

 
ภาคตะวันออก 18 7.35 

 
ภาคตะวันตก 4 1.63 

 
ภาคใต้ 10 4.08 

 
รวม 245 100.00 

จ านวนบุตรในครอบครัว จ านวน (คน) ร้อยละ 

 
1-2 180 73.47 

 
3-4 61 24.90 

 
มากกว่า 5 คน 3 1.22 

 
ไม่มีข้อมูล 1 0.41 

 
รวม 245 100.00 

เป็นบุตรคนที่เท่าไหร่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

 
1 134 54.69 

 
2 84 34.29 

 
3 19 7.76 

 
4 6 2.45 

 
5 1 0.41 

 
ไม่มีข้อมูล 1 0.41 

 
รวม 245 100.00 

รายได้เฉลี่ยของครอบครัว จ านวน (คน) ร้อยละ 

 
1-50,000 193 78.78 

 
60,000-100,000 27 11.02 

 
110,000-150,000 2 0.82 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 
รายได้เฉลี่ยของครอบครัว   จ านวน (คน) ร้อยละ 
           160,000-200,000          3 1.22 
           มากกว่า 300,000          1 0.41 

 
ไม่มีข้อมูล 19 7.76 

 
รวม 245 100.00 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

 
1-5,000 102 41.63 

 
6,000-10,000 126 51.43 

 
11,000-15,000 12 4.90 

 
มากกว่า 15,000 1 0.41 

 
ไม่มีข้อมูล 4 1.63 

 
รวม 245 100.00 

ปัจจุบันข้าพเจ้าพักอยู่กับ จ านวน (คน) ร้อยละ 

 
ครอบครัว 66 26.94 

 
ญาติ 3 1.22 

 
หอพัก 176 71.84 

 
รวม 245 100.00 

 
 

2.2 ผลการทดลองในกลุ่มท่ี 1 
2.2.1 ข้อมูลแบบสอบถามวัดสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 223 คน จากตารางที่ 2  พบว่าการทดสอบก่อนและหลังมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  75.16และ  76.61ตามล าดับ  และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเมื่อสิ้นสุด
การถ่ายทอดรูปแบบการสอน พบว่าสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาแยกรายข้อ(ตารางที่ 3) ของแบบวัดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีการ
ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย มีเพียงข้อเดียวที่มีการปฏิบัติน้อย นั่นคือ ข้อ 5 ข้าพเจ้าสืบ ค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเป็น
ภาษาอังกฤษ และเมื่อท าการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระหว่างกลุ่มสมรรถนะ (ตารางที่ 4) พบว่าสมรรถนะที่
พึงประสงค์ของนักศึกษา มีเพียงทักษะความคิดอย่างเป็นระบบ และทักษะการท างานเป็นทีม  ที่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .10  
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ตารางท่ี 2 ค่าสูงสุด ต่ าสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติของ
การทดสอบ  เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง ของกลุ่มทดลองท่ี 1 ด้านสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 

 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

คะแนนมากที่สุด 98.00 102.00 

คะแนนน้อยที่สุด 56.00 60.00 

𝒙  75.16 76.61 

S.D. 8.58 8.39 

t 1.65 

P 0.03 
       * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับแบบวัดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา หลังการ
ถ่ายทอดรูปแบบการสอน ของกลุ่มที่ 1 

ข้อ แบบวัดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 𝒙  S.D. แปลผล 
1 ข้าพเจ้ามีการศึกษาข้อมูลก่อนที่จะท างานใหม่ๆ 3.58 0.79 ปฏิบัติบ่อย 
2 ข้าพเจ้าน าความรู้และประสบการณ์มาวางแผนการท างาน 3.07 1.04 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
3 ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามตารางการปฏิบัติงาน 3.18 1.11 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
4 หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จในแต่ละข้ันตอน ข้าพเจ้าจะ

ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 3.32 0.89 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
5 ข้าพเจ้าสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตด้วยภาษาอังกฤษ 2.44 0.91 ปฏิบัติน้อย 
6 ข้าพเจ้าไม่ใช้สมาร์ทโฟนในการสืบค้นข้อมูล 3.05 1.16 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
7 ข้อมูลที่สืบค้นได้สามารถน ามาใช้งาน หรือชีวิตประจ าวัน 3.00 1.17 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
8 ข้าพเจ้าชอบคุยกับนักศึกษาอินโดนีเซีย 2.87 1.41 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
9 เมื่อท างานกลุ่มข้าพเจ้ามักฟังความคิดเห็นของเพ่ือนๆ  3.33 1.18 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 

10 ถ้าเพ่ือมีมติให้เป็นหัวหน้าข้าพเจ้าจะปฏิเสธทันที 3.46 0.92 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
11 ข้าพเจ้าชอบพูดคุยกับชาวต่างชาติเมื่อมีโอกาส 2.84 1.13 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
12 ข้าพเจ้าอาสาที่จะช่วยเพื่อนที่ติดภารกิจ 3.56 0.86 ปฏิบัติบ่อย 
13 ถ้ามีข้อสงสัยกับงานที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าจะซักถามหรือ

หาค าตอบก่อนการปฏิบัติงาน 3.65 0.83 ปฏิบัติบ่อย 
14 เมื่องานยังไม่เสร็จที่รู้สึกเหนื่อยก็จะพักก่อนแล้วท าต่อจนเสร็จ

ให้ได้ 4.04 0.83 ปฏิบัติบ่อย 
15 เมื่อยืมเครื่องมือมาข้าพเจ้าส่งมอบตามก าหนดเวลาเสมอ 3.87 0.87 ปฏิบัติบ่อย 
16 ข้าพเจ้ามักมาปฏิบัติงานนอกเวลาเมื่ออาจารย์นัดมาเสมอ 3.51 0.98 ปฏิบัติบ่อย 
17 ข้าพเจ้าชอบศึกษาผลงานผู้มีความส าเร็จด้านธุรกิจ 3.34 0.88 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 4 ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบ  เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง ของ
กลุ่มทดลองท่ี 1 แยกตามสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 

สมรรถนะ 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

t P 
𝒙  S.D. 𝒙  S.D. 

การคิดคิดอย่างมีระบบ 3.46 0.20 3.29 0.22 1.89 0.05 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

2.86 0.92 2.84 0.28 1.89 0.49 

การท างานเป็นทีม 3.22 0.63 3.3 0.32 1.89 0.07 
การปฏิบัติงานอย่าง
ส าเร็จ 

3.60 0.24 3.77 0.24 1.89 0.20 

การเป็นผู้ประกอบการ 2.83 0.30 3.02 0.24 1.89 0.13 

การคิดสร้างสรรค์ 2.82 0.39 2.93 0.28 1.89 0.39 

รวม 3.13 1.073 3.19 1.075 1.32 0.29 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .10 
 

2.2.2 ข้อมูลแบบสอบถามวัดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 223 คน จากตารางที่ 5 พบว่าการทดสอบก่อนและหลังมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  89.52และ  86.95ตามล าดับ  และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเมื่อสิ้นสุด
การถ่ายทอดรูปแบบการสอน พบว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาของนักเรียนลดลงก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ข้อ แบบวัดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 𝒙  S.D. แปลผล 
18 ข้าพเจ้าศึกษาดูงานเพื่อหาประสบการณ์ด้วยตัวเอง 3.08 0.97 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
19 ข้าพเจ้าท าบัญชีรายรับส่วนตัว 2.79 1.06 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
20 ข้าพเจ้าลงทุนท ากิจการต่างๆเม่ือมีโอกาส 2.90 0.93 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
21 ข้าพเจ้าจ าจัดท าการเกษตร/อุตสาหกรรมการเกษตร ให้ตรง

ตามความต้องการของผู้บริโภค 2.99 0.97 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
22 ถ้ามีอาคารประกอบการเก่า ข้าพเจ้าสามารถปรับปรุงมาใช้ท า

การเกษตร/อุตสาหกรรมการเกษตรตามแบบฉบับของตนเอง 2.95 1.06 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
23 ข้าพเจ้าชอบน าผลผลิตการเกษตรมาแปรรูป 2.57 0.97 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
24 การแก้ปัญหาของข้าพเจ้ามักไม่ตรงกับเพื่อน 3.23 0.94 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
 รวม 3.19 1.07 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
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ตารางท่ี 5 ค่าสูงสุด ต่ าสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติของ
การทดสอบ  เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง ของกลุ่มทดลองท่ี 1 ด้านพฤติกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

คะแนนมากที่สุด 114.00 115.00 

คะแนนน้อยที่สุด 66.00 49.00 

𝒙  89.52 86.95 

S.D. 10.19 11.01 

t 1.65 

P 0.00 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

2.3 ผลการทดลองในกลุ่มท่ี 2 
2.3.1 ข้อมูลแบบสอบถามวัดสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษา 

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 22 คน จากตารางที่ 6 พบว่าการทดสอบก่อนและหลังมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  78.23และ  84.18ตามล าดับ  และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเมื่อสิ้นสุด
การถ่ายทอดรูปแบบการสอน  และการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ พบว่าสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาแยกรายข้อ(ตารางที่ 7) ของแบบวัดสมรรถนะที่พึง
ประสงคข์องนักศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีการปฏิบัติบ่อย และไม่พบว่ามีข้อใดที่มีการปฏิบัติน้อยครั้ง และไม่ปฏิบัติเลย 
และเม่ือท าการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง (ตารางที่ 8) รายข้อพบว่าสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา มี
ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .10 โดยนักศึกษาท่ีผ่านการอบรมการเป็นผู้ประกอบการมีสมรรถนะที่
พึงประสงค์ของนักศึกษาเพ่ิมข้ึน และเม่ือเปรียบเทียบเป็นรายกลุ่ม 6 กลุ่มสมรรถนะพบว่า กลุ่มการท างานเป็นทีม  การ
ปฏิบัติงานอยา่งส าเร็จ และการเป็นผู้ประกอบการ มีความแตกต่างอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .10 โดยทุกกลุ่มมี
สมรรถนะเพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

ตารางท่ี 6 ค่าสูงสุด ต่ าสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติของ
การทดสอบ  เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง ของกลุ่มทดลองท่ี 2 ด้านสมรรถนะที่พึงประสงค์ 

 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

คะแนนมากที่สุด 91.00 101.00 

คะแนนน้อยที่สุด 64.00 68.00 

𝒙  78.23 84.18 

S.D. 6.09 9.05 

t 1.72 

P 0.00 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับแบบวัดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา หลังการ
ถ่ายทอดรูปแบบการสอน ของกลุ่มทดลองท่ี 2 

ข้อ แบบวัดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 𝒙  S.D. แปลผล 
1 ข้าพเจ้ามีการศึกษาข้อมูลก่อนที่จะท างานใหม่ๆ 3.82 0.73 ปฏิบัติบ่อย 
2 ข้าพเจ้าน าความรู้และประสบการณ์มาวางแผนการท างาน 3.59 0.96 ปฏิบัติบ่อย 
3 ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามตารางการปฏิบัติงาน 3.45 1.22 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
4 หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จในแต่ละข้ันตอน ข้าพเจ้าจะ

ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 3.59 0.67 ปฏิบัติบ่อย 
5 ข้าพเจ้าสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตด้วยภาษาอังกฤษ 2.82 0.85 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
6 ข้าพเจ้าไม่ใช้สมาร์ทโฟนในการสืบค้นข้อมูล 3.5 1.19 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
7 ข้อมูลที่สืบค้นได้สามารถน ามาใช้งาน หรือชีวิตประจ าวัน 3.5 1.06 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
8 ข้าพเจ้าชอบคุยกับนักศึกษาอินโดนีเซีย 3.23 1.11 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
9 เมื่อท างานกลุ่มข้าพเจ้ามักฟังความคิดเห็นของเพ่ือนๆ  3.77 1.02 ปฏิบัติบ่อย 

10 ถ้าเพ่ือมีมติให้เป็นหัวหน้าข้าพเจ้าจะปฏิเสธทันที 3.45 0.91 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
11 ข้าพเจ้าชอบพูดคุยกับชาวต่างชาติเมื่อมีโอกาส 3.09 0.97 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
12 ข้าพเจ้าอาสาที่จะช่วยเพื่อนที่ติดภารกิจ 3.77 0.87 ปฏิบัติบ่อย 
13 ถ้ามีข้อสงสัยกับงานที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าจะซักถามหรือ

หาค าตอบก่อนการปฏิบัติงาน 3.95 0.84 ปฏิบัติบ่อย 
14 เมื่องานยังไม่เสร็จที่รู้สึกเหนื่อยก็จะพักก่อนแล้วท าต่อจนเสร็จ

ให้ได้ 4.18 0.66 ปฏิบัติบ่อย 
15 เมื่อยืมเครื่องมือมาข้าพเจ้าส่งมอบตามก าหนดเวลาเสมอ 4.23 0.75 ปฏิบัติบ่อย 
16 ข้าพเจ้ามักมาปฏิบัติงานนอกเวลาเมื่ออาจารย์นัดมาเสมอ 3.73 1.03 ปฏิบัติบ่อย 
17 ข้าพเจ้าชอบศึกษาผลงานผู้มีความส าเร็จด้านธุรกิจ 3.55 0.91 ปฏิบัติบ่อย 
18 ข้าพเจ้าศึกษาดูงานเพื่อหาประสบการณ์ด้วยตัวเอง 3.45 0.91 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
19 ข้าพเจ้าท าบัญชีรายรับส่วนตัว 2.86 1.04 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
20 ข้าพเจ้าลงทุนท ากิจการต่างๆเม่ือมีโอกาส 3.36 1.00 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
21 ข้าพเจ้าจ าจัดท าการเกษตร/อุตสาหกรรมการเกษตร ให้ตรง

ตามความต้องการของผู้บริโภค 3.68 1.04 ปฏิบัติบ่อย 
22 ถ้ามีอาคารประกอบการเก่า ข้าพเจ้าสามารถปรับปรุงมาใช้ท า

การเกษตร/อุตสาหกรรมการเกษตรตามแบบฉบับของตนเอง 3.41 0.85 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
23 ข้าพเจ้าชอบน าผลผลิตการเกษตรมาแปรรูป 3.00 0.82 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
24 การแก้ปัญหาของข้าพเจ้ามักไม่ตรงกับเพื่อน 3.18 1.10 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 
 รวม 3.51 0.99 ปฏิบัติบ่อย 
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ตารางท่ี 8 ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบ  เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง ของ
กลุ่มทดลองท่ี 2 แยกตามสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 

สมรรถนะ 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

t P 
𝒙  S.D. 𝒙  S.D. 

การคิดคิดอย่างมีระบบ 3.55 0.24 3.61 0.15 1.89 0.35 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

3.11 0.91 3.26 0.32 1.89 0.41 

การท างานเป็นทีม 3.32 0.67 3.52 0.32 1.89 0.05 
การปฏิบัติงานอย่าง
ส าเร็จ 

3.83 0.33 4.02 0.23 1.89 0.09 

การเป็นผู้ประกอบการ 2.73 0.51 3.31 0.3 1.89 0.06 

การคิดสร้างสรรค์ 3.02 0.35 3.32 0.29 1.89 0.35 

รวม 3.26 1.01 3.51 1.00 1.32 0.01 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .10 
 
2.3.2 ข้อมูลแบบสอบถามวัดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 22 คน จากตารางที่ 9 พบว่าการทดสอบก่อนและหลังมคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ  91.14และ  92.14ตามล าดับ  และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่อสิ้นสุดการ
ถ่ายทอดรูปแบบการสอน  พบว่าไม่มีความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพบว่า
นักศึกษามีพฤติกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน 

 
ตารางท่ี 9 ค่าสูงสุด ต่ าสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติของ
การทดสอบ  เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง ของกลุ่มทดลองท่ี 2 ด้านพฤติกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

คะแนนมากที่สุด 110.00 112.00 

คะแนนน้อยที่สุด 71.00 77.00 

𝒙  91.14 92.14 

S.D. 9.73 9.42 

t 1.72 

P 0.32 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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2.4 ผลการเปรียบเทียบการทดลองของกลุ่มที่ 1 และ 2 
2.4.1 ข้อมูลแบบสอบถามวัดสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษา 

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มที่ 1 จ านวน 223 คน และกลุ่มที่ 2 จ านวน 22 คน จากตารางที่ 
2.10 พบว่าการถ่ายทอดรูปแบบการสอนระหว่างกลุ่มนักศึกษาท่ีไม่ได้รับการเสริม (กลุ่มท่ี 1)กับกลุ่มที่ได้รับการเสริม
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ(กลุ่มท่ี 2) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  76.61และ  84.18ตามล าดับ  และเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนหลังเรียนเมื่อสิ้นสุดการถ่ายทอดรูปแบบการสอนและการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  พบว่านักศึกษา
ที่ได้รับการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการจะมีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์สูงข้ึน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และเม่ือเปรียบเทียบรายกลุ่ม 6 กลุ่มสมรรถนะพบว่า ทุกสมรรถนะมีคะแนนสูงขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .10 
ยกเว้นสมรรถนะการคิดสร้างสรรค์ที่สูงขึ้นแต่ไม่แตกต่างทางสถิติ 

 
ตารางท่ี 10 ค่าสูงสุด ต่ าสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติของ
การทดสอบ  เปรียบเทียบคะแนนของกลุ่มทดลองท่ี 1และ2 ด้านสมรรถนะที่พึงประสงค์ 

 
คะแนนไม่เสริมทักษะ คะแนนเมื่อเสริมทักษะ 

คะแนนมากที่สุด 102.00 101.00 

คะแนนน้อยที่สุด 60.00 68.00 

𝒙  76.61 84.18 

S.D. 8.39 9.05 

t 1.71 

P 0.00 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางท่ี 11 ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบ  เปรียบเทียบคะแนนของกลุ่มทดลอง       
ที ่1 และ2 แยกตามสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 

สมรรถนะ 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

t P 
𝒙  S.D. 𝒙  S.D. 

การคิดคิดอย่างมีระบบ 3.29 0.98 3.61 0.92 1.89 0.03 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

2.84 1.20 3.26 1.08 1.89 0.00 

การท างานเป็นทีม 3.30 1.07 3.52 0.97 1.89 0.10 
การปฏิบัติงานอย่าง
ส าเร็จ 

3.77 0.90 4.02 0.84 1.89 0.03 

การเป็นผู้ประกอบการ 3.02 0.99 3.31 0.99 1.89 0.06 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .10 
 

2.4.2 ข้อมูลแบบสอบถามวัดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มที่ 1 จ านวน 223 คน และกลุ่มที่ 2 จ านวน 22 คน จากตารางที่ 

2.11 พบว่าการถ่ายทอดรูปแบบการสอนระหว่างกลุ่มนักศึกษาท่ีไม่ได้รับการเสริม (กลุ่มท่ี 1)กับกลุ่มที่ได้รับการเสริม
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ(กลุ่มท่ี 2) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  86.95และ  92.14ตามล าดับ  และเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนหลังเรียนเมื่อสิ้นสุดการถ่ายทอดรูปแบบการสอนและการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  พบว่านักศึกษา
ที่ได้รับการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการจะมี พฤติกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

 
ตารางท่ี 12 ค่าสูงสุด ต่ าสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติของ
การทดสอบ  เปรียบเทียบคะแนนก่อนของกลุ่มทดลองท่ี 1และ2 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
คะแนนไม่เสริมทักษะ คะแนนเมื่อเสริมทักษะ 

คะแนนมากที่สุด 115.00 112.00 

คะแนนน้อยที่สุด 49.00 77.00 

𝒙  86.95 92.14 

S.D. 11.01 9.42 

t 1.65 

P 0.017 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมรรถนะ 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

t P 
𝒙  S.D. 𝒙  S.D. 

การคิดสร้างสรรค์ 
 

2.93 
 

1.01 
 

3.32 
 

0.98 
 

1.89 
 

0.12 

รวม 3.19 1.07 3.51 1.00 1.32 0.00 
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บทที่ 4 
ข้อค้นพบจากการวิจัย 

 
การวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพ่ือยกระดับ สมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกลสถาบันการศึกษ าปีที่ 

2 ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วน 
1. การวิจัย เพื่อสร้าง และพัฒนาการ จัดการเรียนรู้แนวใหม่ด้วย การเชื่อมโยงการพัฒนาอย่างยั่งยืน กับ

รายวิชาต่างๆ  ของอาจารย์ และน าสาระการเรียนรู้ที่ได้นั้นถ่ายทอดให้นักศึกษา เพ่ือพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์
ของนักศึกษา 

2.  การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการการถ่ายทอดความรู้ของ อาจารย์ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง  เพ่ือ
ประเมินผลสมรรถนะที่พ่ึงประสงค์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยการใช้ กิจกรรมความเชื่ออ านาจใน
ตน (การพ่ึงพาตนเอง) กิจกรรมเสริมแรงจูงใจและเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านกลไกร้าน Farmer Shop 
by RMUTT  โดยการวิจัยครั้งนี้ได้มีการก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยตามล าดับต่อไปนี้ 

 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใน 3 สาขาวิชาดังกล่าว  
ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ จ านวน 76 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ จ านวน 122 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  จ านวน 47 คน  โดย
แบ่งเป็น 2 กลุ่มการทดลอง  คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม โดยมีการถ่ายทอดรูปแบบ การสอนที่ประกอบด้วย ระบบ
การจัดการเรียนรู้แนวใหม่ เสริมด้วยกิ จกรรมพ่ึงพาตนเอง และกิจกรรมเสริมแรงจูงใจ จ านวน 223 คน กลุ่มที่ 2 
กลุ่มทดลองโดยมกีารเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึนจากกลุ่มควบคุม จ านวน 22 คน 
 มีสมมติฐานในการวิจัย 6 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน คือ ค่า t-test  
การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐาน 
 จากการประมวลทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เทคนิคการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ การ
พ่ึงพาตนเอง การเสริมแรงจูงใจ และสมรรถนะของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ท าให้สามารถตั้งสมมติฐาน
ในงานวิจัยนี้ได้ 6 ข้อ ซึ่งทดสอบโดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในบทท่ี 3 และสามารถสังเคราะห์ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือสรุปผลตามสมมติฐานในแต่ละข้อดังนี้ 

1) การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 1  
สมมติฐานที่ 1 การถ่ายทอดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวใหม่ให้กับนักศึกษาจะมีผลท าให้สมรรถนะที่

พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรสูงขึ้น  
การสรุปผลตามสมมติฐานในข้อนี้ มาจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะที่พึงประสงค์

ของนักศึกษา เมื่อสิ้นสุดการถ่ายทอดรูปแบบการสอน พบว่า นักศึกษามีสมรรถนะที่พึงประสงค์สูงข้ึน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  จึงสรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้สนับสนุนสมมติฐานที่ 1 

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การถ่ายทอดรูปแบบและสาระการเรียนรู้ตามแนวใหม่ให้กับนักศึกษาสามารถ
พัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงคข์องนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ 

2) การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 2 
สมมติฐานที่ 2 การถ่ายทอดรูปแบบและสาระการเรียนรู้ตามแนวใหม่ให้กับนักศึกษาจะมีผลท าให้

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรสูงขึ้น 
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การสรุปผลตามสมมติฐานในข้อนี้ มาจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน พฤติกรรม ที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษา เมื่อสิ้นสุดการถ่ายทอดรูปแบบการสอน พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ลดลง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จึงสรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้  ไม่สนับสนุน
สมมติฐานที่ 2  

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การถ่ายทอดรูปแบบและสาระการเรียนรู้ตามแนวใหม่ให้กับนักศึกษา ไม่
สามารถพัฒนา พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ อาจ
เนื่องจากการเชื่อมโยงการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับบางรายวิชาไม่สามารถท าให้นักศึกษาเข้าใจได้อย่างชัดเจน จึงท า ให้
นักศึกษาน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้น้อย 

3) การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 3 
สมมติฐานที่ 3 ถ่ายทอดรูปแบบและสาระการเรียนรู้ตามแนวใหม่และการเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาจะมีผลท าให้สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรสูงขึ้น  
การสรุปผลตามสมมติฐานในข้อนี้ มาจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะที่พึงประสงค์

ของนักศึกษา เมื่อสิ้นสุดการถ่ายทอดรูปแบบการสอน พบว่า นักศึกษามีสมรรถนะที่พึงประสงค์สูงข้ึน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 แต่เมื่อแยกสมรรถนะย่อยพบว่า สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม การปฏิบัติงาน
จนส าเร็จ และการเป็นผู้ประกอบการ สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .10  จึงสรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์
ข้อมูลส่วนนี้สนับสนุนสมมติฐานที่ 3 

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การถ่ายทอดรูปแบบและสาระการเรียนรู้ตามแนวใหม่ และการเสริมทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาสามารถพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้ประกอบการ 

4) การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 4 
สมมติฐานที่ 4 ถ่ายทอดรูปแบบและสาระการเรียนรู้ตามแนวใหม่และการเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาจะมีผลท าให้จะมีผลท าให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรสูงขึ้น 

การสรุปผลตามสมมติฐานในข้อนี้ มาจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่า เฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม ที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษา เมื่อสิ้นสุดการถ่ายทอดรูปแบบการสอน พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนสูงขึ้น จึงสรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้สนับสนุนสมมติฐานที่ 4  

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การถ่ายทอดรูปแบบและสาระการเรียนรู้ตามแนวใหม่ และการเสริมทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา สามารถพัฒนา พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได ้

5) การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที ่5 
สมมติฐานที ่5 การเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา จะมีผลท าให้ สมรรถนะที่พึงประสงค์

ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เสริม  
การสรุปผลตามสมมติฐานในข้อนี้ มาจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะที่พึงประสงค์

ของนักศึกษา เมื่อสิ้นสุดการถ่ายทอดรูป แบบการสอนระหว่างกลุ่มนักศึกษาท่ีได้รับการเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการกับไม่ได้รับการเสริม พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการจะมีสมรรถนะท่ี
พึงประสงค์สูงข้ึน อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จึงสรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้  สนับสนุน
สมมติฐานที่ 5 
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ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับนักศึกษาสามารถพัฒนา สมรรถนะ
ที่พึงประสงคข์องนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ 

6) การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที ่6 
สมมติฐานที ่6 การเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา จะมีผลท าให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เสริม 
การสรุปผลตามสมมติฐานในข้อนี้ มาจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน พฤติกรรม ที่พึง

ประสงค์ของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการถ่ายทอดรูปแบบการสอนระหว่ างกลุ่มนักศึกษาท่ีได้รับการเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการกับไม่ได้รับการเสริม พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการจะมี พฤติกรรมที่
พึงประสงค์สูงข้ึน อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จึงสรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้   สนับสนุน
สมมติฐานที่ 6 

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาสามารถพัฒนา พฤติกรรม
ที่พึงประสงคข์องนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรดา้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 

นอกจากนี้ในบางรายวิชาได้ให้นักศึกษาวางแผนการเป็นผู้ประกอบการพร้อมการด าเนินงานด้วยตนเองใน
การจ าหน่ายสินค้าของนักศึกษา โดยใช้รูปแบบของ Farmer Shop by RMUTT โดยก าหนดให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
ด าเนินการในหัวข้อ การหาสินค้าท าการขายและส ารวจการตลาด ซึ่งสินค้าได้แก่  ไข่ไก่สด ,วุ้นนมสด ,สบู่นมแพะ ,
ขนมจีบ  ,ไข่ไก่สดและไข่ต้ม  จากผลการด าเนินงานของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีกระบวนการวางแผนในการ
ก าหนดสินค้า การคิดราคาต้นทุน ราคาขาย ตลอดจนการวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงที่ได้ จาก
การด าเนินการดังกล่าว ประกอบกับในบางรายวิชาของคณาจารย์ ได้น านักศึกษา ไปศึกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้ของ
ปราชญ์ชาวบ้าน ท าให้นักศึกษาเห็นถึงการบูรณาการในการท างานด้านการเกษตร ซึ่งสามารถพ่ึงพาซึ่งกันและกัน
ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 หลักสูตรฝึกอบรม ครบวงจร  ได้จัดท า 3 หลักสูตร ได้แก่ การผลิตลูกชิ้น การผลิตโดนัทยีสต์ และการ
จัดการฟาร์มแพะนมเบื้องต้นและการเพิ่มมูลค่าน้ านมแพะ  โดยให้นักศึกษาสาขาใดที่สนใจ สามารถมาอบรมเพ่ือ
เป็นการสริมความรู้ตลอดจนเป็นการบูรณาการด้านการเรียนการสอน พร้อมทั้ง สร้างความเป็นผู้ประกอบการ ซ่ึง
นักศึกษาให้ความสนใจ และพึงพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการเสริมความรู้ นอกเหนือจากวิชาชีพของตนเอง 
ท าให้นักศึกษามีมุมมองที่กว้างข้ึน และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพต่อไปได้ 

นอกจากนี้ การน านักศึกษาไปร่วมกิจกรรมของโครงการวิจัย การขับเคลื่อน การพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เปน็ธรรมระยะที่ 7 จ านวน 2 ครั้งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตลาดสุขใจ จังหวัดนครปฐม นั้น ท าให้
นักศึกษา เห็นว่ากระแสของตลาดอิน ทรีย์เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นักศึกษาจึงมีความ
กระตือรือร้นในการด าเนินการจัด ตลาดนัดสินค้าเกษตร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร จะเป็นแนวทางหลักที่จะ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและบุคลากร ในการที่สร้างรายได้และบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริง นอกเหนือจากร้าน Farmer Shop by RMUTT 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะแข่งขันผ่านกลไกสถาบันการศึกษา
ปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ื อสร้างและพัฒนาสาระการเรียนรู้ รูปแบบกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ และ
ระบบสนับสนุนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือยกระดับสมรรถนะของนักศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร   

การด าเนินงานวิจัยในระยะแรกใช้เวลา 12 เดือน ระหว่าง 2 มีนาคม 2558 – 2 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นไป
ตามแผนการวิจัยตามกรอบ Logical Framework โดยกระบวนการวิจัยมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่เป็น
คณาจารย์ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ประกอบด้วย สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 7 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 10 คน 
และสาขาวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 3 คน   

กระบวนการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ ขั้นตอนที่หนึ่ง การสร้างความเข้าใจ แผนการวิจัยใน
กรอบ Logical Framework ขั้นตอนที่สอง สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการ พัฒนาอย่างยั่งยืนกับสาระการเรี ยนรู้ของ
รายวิชาต่าง ๆ 20 รายวิชา ขั้นตอนที่สาม  ออกแบบ และวางแผนส าหรับร ะบบการจัดการเรียนรู้ แนวใหม่  ซ่ึง
ประกอบด้วย แนวปฏิบัติของผู้สอน และระบบสนับสนุนการสอนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านกลไกร้าน
Farmer Shop by RMUTT  ขั้นตอนที่สี่ ด าเนินการร้าน Farmer Shop by RMUTT เพ่ือเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย 
ขั้นตอนที่ห้า  น าไปทดลองใช้ในการเรียนการสอนของคณาจารย์ในภาคเรียนที่ 1/2558 ขั้นตอนที่ หก พัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกรครบวงจร และฝึกอบรม ขั้นตอนที่เจ็ด ประเมินและสรุปผลการทดลอง 

 ผลการด าเนินการวิจัยที่ส าคัญได้ก าหนดสมรรถนะบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร “คิดเป็น ท าเป็น 
สร้างเป็น แก้ปัญหาเป็น สื่อสารเป็น สู่ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและอาชีพอิสระ เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ ” 
ในส่วนของสาระการเรียนรู้ของ 20 รายวิชาที่เป็นรายวิชาเป้าหมายของการวิจัย ภายใต้ความรับผิดชอบของ
คณาจารย์ที่เข้ามามีส่วนร่วม 20 คน ได้มีการเชื่อมโยงแนวคิดและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ในแต่ละรายวิชา ซ่ึง
จะน าไปสู่การยกระดับสาระการเรียนรู้ของรายวิชาต่าง ๆ  

ผลการวิจัยได้รายวิชาที่มีการพัฒนารูปแบบสาระการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แนวให ม่ที่น าไปสู่การ
สมรรถนะที่พึงประสงค์ 20 รายวิชา ซึ่งจะน าไปปรับใช้ในการเขียน มคอ.3 ในภาคเรียนต่อไป 

ในส่วนของการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้ด าเนินการใน 3 กิจกรรม ได้แก่ การปรับเทคนิคการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน การสร้างกิจกรรมเพ่ือปรับทัศนคติในการพ่ึงพาตนเอง  (ความเชื่ออ านาจในตน ) และการสร้าง
แรงจูงใจ รักในอาชีพเกษตรแก่นักศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือประเมินผลสมรรถนะที่พึงประสงค์
ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มการทดลอง ประกอบด้วย  

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มควบคุม โดยมีการถ่ายทอดรูปแบบการสอนที่ประกอบด้วย ระบบการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ 
เสริมด้วยกิจกรรมพ่ึงพาตนเอง และกิจกรรมเสริมแรงจูงใจ จ านวน 223 คน 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มทดลองโดยมีการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึนจากกลุ่มควบคุม จ านวน 22 คน 
 

ผลการประเมินนักศึกษา 
การถ่ายทอดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวใหม่ อันประกอบไปด้วยการเชื่อมโยงการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กับรายวิชา การใช้กิจกรรมการพ่ึงพาตนเอง กิจกรรมเสริมแรงจูงใจ และการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
ผ่านกลไกร้าน Farmer Shop by RMUTT จะท าให้สมรรถนะของนักศึกษาสูงขึ้น ซึ่ งมีผลต่อการยกระดับ
สมรรถนะการแข่งขันของนักศึกษา  และการที่ให้นักศึกษาด าเนินการหาสินค้า ท าการขายและส ารวจตลาดด้วย
ตนเอง มีผลท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ กระบวนการวางแผน ในการก าหนดสินค้า การคิดราคาต้นทุนราคาขาย 
ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงท าให้นักศึกษามีความมั่นใจ ในอาชีพการเกษตรซึ่งสามารถ เป็นผู้ประกอบการ
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ด้วยตนเองได้ รวมทั้งการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาตามความสนใจ ในหลักสูตรที่ไม่เก่ียวข้องกับรายวิชาเรียนนั้น  จะ
ท าให้นักศึกษามีโอกาสที่ก ว้างขึ้น และสามารถบูรณาการ กับหลักสูตรที่เรียน เพ่ือประยุกต์สร้ างอาชีพของตนเอง
ต่อไป 

ส่วนในเรื่องการสร้างกระแสตื่นตัวในการ รักอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน ควรจะเสริมกิจกรรมด้วยการให้
นักศึกษามีโอกาสศึกษาจากศูนย์เรียนรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน และการเข้าร่วมกิจกรรมของตลาดเกษตรเพื่อสุขภาพ
ในสถานที่ต่างๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสินค้าเกษต รที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร อย่างน้อยในระยะแรก            
ไตรมาสละ 1 ครั้ง พร้อมเป็นการส่งเสริมความเข้าใจของชุมชน ในพ้ืนที่ใกล้เคียง ให้เห็นความส าคัญของ สินค้า
เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป 

 
ผลการประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ 

เป็นวิธีการสอนที่ท าให้เกิดบรรยากาศที่ดี นักศึกษามีส่วนร่วม และเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จึงท าให้
นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ และวางแผนในการด าเนินงาน เพ่ือการตัดสินใจในการประกอบอาชีพ          
ในอนาคต และเพ่ือน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน การใช้ชีวิตประจ าวันอันจะเกิดประโยชน์ต่อสังคม
ต่อไป ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะประเด็นด้านการพัฒนาภายใต้หลักของการ
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม การน าประเด็นหลักเหล่านี้มาแทรกในรายวิชาที่สอนเพ่ือให้วิชานั้นมีความทันสมัยยิ่งขึ้น 
ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจต่อการเรียนการสอน นอกจากนี้การให้ตัวอย่างผลที่เกิดขึ้นทั้งที่ค านึงถึง และไม่ค านึงถึง
การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นมีผลอย่างไรต่อการพัฒนา อันจะส่งผลกระทบต่อการต่อการด ารงชีวิตกับคนรุ่นต่อไปให้
น้อยที่สุดนั้น   

 
ปัญหาและแนวทางการแก้ไข 

รายวิชาที่ควรน ามาพัฒนารูปแบบการสอน เชื่อมโยงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรเป็นรายวิชาชีพ จะท า
ให้นักศึกษาเข้าใจและเห็นผลได้อย่างชัดเจน 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ในการปฐมนิเทศจัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนรู้แนวทางเกษตรยั่งยืนในโครงการพระราชด าริ และ
แนวทางการประกอบอาชีพจากศิษย์เก่า เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร 

2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรียนรู้แนวทางเกษตรยั่งยืน จากศูนย์เรียนรู้เกษตรยั่งยืนจากปราชญ์ชาวบ้าน 
3. ขยายผลสร้างเครือข่ายระบบส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ 
4. จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้และผลิตภัณฑ์การเกษตรปลอดภัย ร่วมกับชุมชน เพ่ือสร้างกระแสตื่นตัวรัก

อาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน  
5. จัดหลักสูตรฝึกอบรมทางการเกษตร ให้มีรูปแบบและสาระการเรียนรู้ครบวงจร 
6. พัฒนา Farmer Shop by RMUTT อย่างต่อเนื่อง 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ                                          
“ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  

สู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัย 
  

1.ชื่อโครงการ   
ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 

2.หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้จัดโครงการ “ถอดรหัสอาชีพ

การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน ” โดยการ เชิญปราชญ์ชาวบ้าน และ ศิษย์เก่าท่ี
ประสบความส าเร็จในอาชีพอิสระทางการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรมาถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้
ให้กับนักศึกษาปัจจุบัน  ซึ่งจากการจัดโครงการครั้งก่อนได้รับความสนใจ มีทัศนคติที่ดี เกิดแรงบันดาลใจ และเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพทางการเกษตร และอุตสาหกรรมกา รเกษตร กับน้องๆที่ก าลังเรียนอยู่  ดังนั้นจึงได้
จัดโครงการ ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2” เพ่ือให้
นักศึกษารุ่นต่อๆไปได้ เกิดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพทางการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร 

3.วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการประกอบอาชีพทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรอย่าง

ยั่งยืน 
3.2 เพ่ือให้นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรอย่าง

ยั่งยืน 
4.การด าเนินงาน 

เวลา กิจกรรม 
08:30-09:00 ลงทะเบียน 
09:00-09:30 ประธานเปิดงานเสวนา ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสู่

ความส าเร็จอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 
09:30-12:00 ถ่ายทอดประสบการณ์อาชีพเกษตรโดยวิทยากรจากโครงการส่วนพระองค์ 
13:00-16:00 ถ่ายทอดประสบการณ์ในการประกอบอาชีพโดยศิษย์เก่า 

 
5.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการประกอบอาชีพทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืน  
5.2นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน  

6. กลุ่มเป้าหมาย 
-อาจารย์   จ านวน    20 คน 
-นักศึกษา   จ านวน  300 คน 

7. สถานที่ด าเนินงาน    
ห้องประชุมใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
 

8. ก าหนดการจัดโครงการ 
 วันที่ 17  ตุลาคม 2558 
 
 



9.งบประมาณทั้งสิ้น 38,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) 

-ค่าวิทยากรชั่วโมงละ 1,200 บาท 14,400  

-วิทยากร 4 คนๆละ 3 ชม.ๆ   

-อาหารว่าง มื้อละ 25 บาท  
-นักศึกษา 300 คน 2 มื้อ  
-อาจารย์ 20 คน 2 มื้อ 

15,000 
 

 

-อาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท 
-อาจารย์และวิทยากร 20 คน  

2,000 
 

 

รวม 31,400  

 
9. แผนการด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการ 
 2. เชิญวิทยากรและศิษย์เก่า 
 3. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 
 4. ด าเนินโครงการ 
 5. สรุปและประเมินโครงการ 
 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายผลผลิต 
 10.1   เชิงปริมาณ 

 - นักศึกษาเข้าร่วมโครงการร้อยละ     80 
 10.2   เชิงคุณภาพ 
  - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอในการด าเนินโครงการร้อยละ  80 
  - ได้รับประโยชน์จากโครงการร้อยละ    80 
  - โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร้อยละ   80 
11. ผู้รับผิดชอบ 
 ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ หัวหน้าโครงการวิจัย   

และคณะผู้วิจัยในโครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่าน
กลไกสถาบันการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามความพึงพอใจ 
โครงการ “ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืน 

1. ข้าพเจ้าก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีที่.....................   สาขาวิชา........................   
2. เพศ      หญิง  ชาย   

      

ข้อ ข้อความท่ีถาม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ก่อน การอภิปรายท่านมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ
การเกษตรและอุตสาหรรมการเกษตร 

     

2. หลัง การอภิปรายท่านมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ
การเกษตรและอุตสาหรรมการเกษตร 

     

3. 
ก่อน การอภิปรายท่านมีความต้องการประกอบอาชีพ
การเกษตรและอุตสาหรรมการเกษตร 

     

4. หลัง การอภิปรายท่านมีความต้องการประกอบอาชีพ
การเกษตรและอุตสาหรรมการเกษตร 

     

5. สถานที่มีความเหมาะสม      

6. วิทยากรสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างาน      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปเนื้อหา 
โครงการ “ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน  

ครั้งที่2” 
 

จากการจัดโครงการถอดรหัส อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนครั้งที่ 1 
ก่อนการจัดโครงการฯ ได้ท าการส ารวจทัศนคติของนักศึกษา ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเรียนจบไปจะท าอาชีพอะไร  
และไม่ม่ันใจในการประกอบอาชีพเกษตร ทั้งนี้เนื่องจากคิดว่า ไม่มีทุน  ไม่มีประสบการณ์ กั งวลว่าจะท าไม่ส าเร็จ  
จึงได้เชิญวิทยากรที่เป็นรุ่นพ่ีที่จบจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีความคล้ายและเป็นกันเองกับนักศึกษามาเป็น
วิทยากร  ระหว่างการฟังการเสวนาครั้งนี้ให้นักศึกษาท่ีมีข้อสงสัยจดค าถามที่เคยสงสัย  หรือเกิดความสงสัย
ระหว่างฟังเสวนา  เมื่อจบโครงการ ฯแล้ว  ผลการส ารวจทัศนคติของนักศึกษามีความม่ันใจในการประกอบอาชี
เกษตรมากข้ึน  จึงได้จัดโครงการฯนี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 2   
 
การถ่ายทอดประสบการณ์อาชีพเกษตรโดยวิทยากรจากโครงการส่วนพระองค์ 
คุณนเรศ  แสงอรุณ (พี่เอ็ม) 

เรียนที่นี่ตั้งแต่  ปีพ.ศ. 2550 สาขาประมง  ที่เลือกเรียนเกษตรเพราะตังแต่สมัยเรียนป . 6 เมื่อได้อ่าน
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เกิดแรงบันดาลใจเพราะได้รู้เกี่ยวกับการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เกี่ยวกับทางด้านการเกษตร  จึงเป็นที่มาของการเรียนเกษตรและใฝ่ฝันที่จะท างานในโครงการหลวง หรือเ จริญรอย
ตามพระองค์ท่าน     

การท างานเริ่มจาก  หลังจากเรียนจบได้ท างานส่งเสริมเผยแพร่  ของโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ได้น าความรู้จาการเป็นมั กคุเทศน์ในค่ายเยาวชนรู้งานสืบสาน
พระราชด าริของส านักงาน กพร .  และความรู้จากโครงกา รในพระราชด าริมาเผยแพร่กับผู้เยี่ยมชมให้เป็นพระ
อัจฉริยภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม  เผยแพร่ให้ประชาชนรู้ว่าน้ าเป็นสิ่งส าคัญในหลวงทรงพยายามให้ทุกคนรักษาป่า
ไม้ปลูกป่า เพราะถ้าไม่มีป่าก็จะท าให้แห้งแล้ง ไม่มีน้ าใช้  ถ้าเรารู้จักรักษาสภาพแวดล้อมก็จะท าให้เกิดความยั่งยืน 
 จากประสบการณ์การส่งเสริมการท าการเกษตรให้กับเกษตรกร ได้พบว่าปัจจุบันอาชีพเกษตรมี
ความส าคัญมากขึ้น บริษัทเอกชนมีความต้องการมาก แต่คนเรียนเกษตรลดน้อยลง และคนที่เรียนก็ท าการเกษตร
น้อยลง ส่วนเกษตรกรท าการเกษตรก็ท าแบบไม่มีความรู้  ไม่รู้จักน้ า  ไม่รู้จักพืช  ไม่รู้ จักปุ๋ย ไม่มีการวางแผน ไม่มี
ความรู้พื้นฐาน ไม่รู้จะท าอะไรถ้าไม่ท าเกษตร  ท าให้เป็นหนี้สิน  ถ้าเทียบกับน้องๆนักศึกษาเกษตร  มีต้นทุนคือ
ความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้พ้ืนฐาน ความรู้ทางการเกษตร  ถ้าท ากาเกษตรปัจจุบันสามารถสืบค้นข้อมูลจากผู้ที่
ประสบความส าเร็จจากการท าการเกษตรจากในอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีอยู่มากมาย    
 คนเรียนเกษตรปัจจุบันถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า  การท าอาชีพอิสระทางการเกษตรท าได้ไม่ยาก ไม่
เหน็ดเหนื่อยอย่างที่คิด  ได้อยู่บ้าน ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ชุดท างาน ค่าอาหาร  เป็นเจ้านายตัวเองจะท า
อะไร เมื่อไหร่ก็ได้  เพียงแต่ต้องมีการวางแผน เอาใจใส่ ท าให้จริงจัง 
 ฝากถึงน้องๆ  พวกเราเรียนเกษตรมีต้นทุนความรู้อยู่กับตัว  การท าเกษตรไม่ยากไม่เหนื่อยอย่างที่คิด อย่า
กลัวก่อนที่จะเริ่มท า 
 
 
 
 



การถ่ายทอดประสบการณ์ในการประกอบอาชีพโดยศิษย์เก่า 
คุณธนุศักดิ์  สุขุมาลินทร์   (พี่เด่น) 

เรียนที่นี่ตั้งแต่ สมัยที่ยังมีระดับปวช. จบระดับปริญญาตรี สาขาภูมิทัศน์  เมื่อปี พ.ศ. 2538  สมัยสอบเข้า
ยังมีการขุดดินเป็นแปลงร่อนสวนไม้ผล ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงอาหาร 

การท างานเริ่มจาก  เป็นท างานบริษัท  เป็นงานออกแบบจัดสวน ท าได้ประมาณ 4 ปี อยากมีกิจการของ
ตัวเอง เก็บเก่ียวประสบการณ์ความรู้จากท่ีท างานเดิม ก็เก็บเงินได้ประมาณ 2 แสน  ตัดสินใจออกจากบริษัทเดิม 
ท ากิจการของตัวเอง   

เริ่มกิจการของตัวเอง โดยมีทุนแค่เพียงเงินเก็บจากการท างาน ความรู้ ประสบการณ์  เริ่มจากงานจัดสวน
รับงานตั้งแต่ระดับแสนต้นๆ ถึงระดับล้าน บางงานก็ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ได้ก าไรน้อยแต่ไม่ถึงกับขาดทุน  
ต่อมาก็รับงานอีเว้น จัดดอกช่อผัก  และมีโอกาสได้ร้านที่จตุจักรพล่าซ่าเปิดขายสวนขวดโดยมีจุดดึงดูดที่ราคาถูก
กว่าและมีแบบใหม่ๆเสมอ  เมื่ อท าสวนขวดก็พบปัญหาว่าต้นมอสมีมากและราคาถูในช่วงฤดูฝนส่วนฤดูอ่ืนๆจะมี
น้อยและไม่สวย จึงได้รวบรวมซื้อไว้ในช่วงที่มีราคาถูกและเพาะเลี้ยงโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานที่ได้ เรียนมา ท าให้มีต้น
มอสไว้ส าหรับจัดสวนขวดเองและขายได้ราคาสูง  และสร้างแฟนเจนในเฟสบุ๊กเพ่ือโฆษณาขายสินค้า นอกจากนี้ยัง
การจัดท าเป็นเซ็ตพร้อมคู่มือส าหรับให้ลูกค้าน าไปจัดเองตามต้องการ 

กลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติจะมีปัญหาเรื่อง ไม่สามารถน าวัสดุจ าพวกดินเข้า- ออกประเทศได้จึงน าวัสดุ
ปลูกชนิดอื่นๆมาทดแทน 
 ฝากถึงน้องๆ ถ้าจะประสบความส าเร็ จต้อง ขยัน  คิดสิ่งใหม่ๆเสมอ   ถ้าคิดได้ต้องท าทันที  หรือถ้าไม่มี
เวลาต้องร่างแบบเอาไว้กันลืม 
 
คุณณิตาพรรณ ทองเชียง  (พี่อวน) 

จบสาขา เทคโนโลยีการอาหาร ปีพ .ศ.2554  เน้นเรียนในห้องให้เข้าใจ จดบันทึกโดยใช้ปากกาสีต่างๆ 
อ่านหนังสือก่อนสอบรอบเดียว  ได้เกรด 3 กว่า 

การท างานเริ่มจาก  เป็นท างานบริษัทฟาร์มเฮ้าส์รู้สึกว่าอยากมีวันหยุดเสาร์- อาทิตย์  เพ่ือจะได้มีเวลาอยู่
กับครอบครัวเพราะพ่อปลดเกษียรแล้ว  แต่พอเปลี่ยนงานแล้วรายได้ลดลง ไม่มีค่าท างานล่วงเวลา (Over time) จึง
อยากหารายได้ชดเชย ด้วยความที่ชอบถ่ายภาพ ลงในเฟสบุ๊ก จึงรับงานถ่ายภาพ งานบวช-งานแต่งท าให้พอจะมี
รายได้เพ่ิมข้ึน   

เริ่มกิจการของตัวเอง   จากการสังเกตว่าบริเวณใกล้ๆบ้านที่อยู่ยังไม่มีร้านท าขนมเค้ก   จึงได้ทดลองท า
ขนมเค้กโดยหาสูตรจากในเว็ปบอร์พันทิพย์  และเม่ือได้รสชาติเป็นที่พอใจแล้วก็ลงทุนซื้อวัสดุ- อุปกรณ์โดยใช้เงินที่
ได้จากการถ่ายภาพ และญาติให้เตาอบที่ไม่ได้ใช้แล้ว  ทดลองตลาดโดยการน าไปวางขายที่ร้านกาแฟใกล้บ้าน ก็
ขายหมดอย่างรวดเร็วโดยท าเป็นเค้กชิ้นก ลมเล็กๆท าให้ดูแตกต่างจากเค้กท่ัวไปที่เป็นชิ้นใหญ่มาตัดแบ่งเป็น
สามเหลี่ยม  และติดต่อลูกค้าท่ีเคยถ่ายภาพให้ ท าเป็นเค้กวันเกิดโดยท าเค้กที่มีคุณภาพดีแต่ราคาถูกกว่าเค้กที่มี
ยี่ห้อ    

ติดตามผลงานของตัวเองจากการสอบถาม และเฟสบุกของลูกค้า บางครั้งพบว่าเนื้อเค้กนิ่ม   หน้าเค้กเหลว
กว่าตอนท่ีส่งให้ลูกค้า ก็น ามาปรับปรุง  และลดราคาหรือแถมให้ลูกค้าในครั้งต่อไป   ปัจจุบันใช้เวลาหลังเลิกงาน
จนถึงเที่ยงคืน และช่วงเช้าก่อนท างานตั้งแต่ 6 โมง  แต่ก็เริ่มจะท าไม่ทันให้พ่อช่วยบ้าง 
 ถ้าจะประสบความส าเร็จ  ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นยัง ไม่ถึงกับประสบความส าเร็จ  แต่พยายามที่จะหา
ข้อมูลเพื่อปรับปรุงสูตรและรูปแบบเสมอ  และติดตามผลงานของตัวเองเพ่ือเอามาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา เอาพ้ืน
ฐานความรู้ที่ได้เรียนมาและค้นความหาความรู้อยู่ตลอดเวลา 
 



คุณสายันต์ รุ่งเรือง(พีปุ่้ม) 
เรียนที่นี่  ระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์  เมื่อปี พ .ศ. 2540  สมัยเรียนก็กิน- เที่ยวเหมือนเพื่อน  แต่

รับผิดชอบเรื่องการเรียน  ตั้งใจเรียน-อ่านหนังสือเกรดไม่เคยต่ ากว่า 3 
การท างานเริ่มจาก บริษัท CP  โดยเริ่มจากต าแหน่งสัตวบาล ในช่วงที่ฟาร์มมีปัญหาถูกส่งไปในหน่วยงาน

ต่างๆ เมื่อแก้ปัญหาได้ ก็ถูกส่งให้ไปท างานที่อ่ืนๆอีก  จนสุดท้ายมีวิกฤตราคาหมูตกต่ าจึงถูกส่งไปจ าหน่ายหมู จาก
ระยะเวลา 4 ปีได้ปรับต าแหน่งเป็นผู้จัดการอาวุโสเงินเดือน 40,000 กว่า 

เริ่มกิจการของตั วเอง  จากการที่ ได้ขายหมูให้บริษัทจึงเห็นช่องทางการตลาดจึงได้ออกมาท ากิจการของ
ตัวเองในเขตอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นโบรกเกอร์ขายหมู คือติดต่อสั่งหมูให้กับผู้ค้าเนื้อหมู  เริ่มงานตั้งแต่ ตี 2 
เมื่อส่งสินค้าต้องตามไปตรวจสอบคุณภาพบางครั้งเม่ือเกิดปัญหาเนื้อหมูคุณภาพไม่ได้ตามาตรฐาน  ก็ต้องแก้ปัญหา 
 ถ้าจะประสบความส าเร็จต้อง  เอาศัตรูเป็นมิตร เรียนรู้งานคิด  วิเคราะห์ แยกแยะ ขยัน 
 
ค าถามจากน้องๆ 
ค าถาม  จะเริ่มท ากิจการอย่างไร ถ้าไม่มีทุนเลย  ท่ีดินก็ไม่มี 
 - ทุนไม่ใช่แค่เงิน  แต่ทุนคือความรู้ ความคิด ประสบการณ์ท่ีเราสั่งสมมา  ถ้าใครเริ่มก่อนเริ่มตั้งแต่ตอน
เรียน ก็เท่ากับเราเก็บทุนเอาไว้ก่อนเรามีประสบการณ์ในการขาดทุน ประสบการณ์ในการพลาดโอกาส  เมื่อเรามี
ประสบการณ์นี้มาก่อนมันก็จะสอนเราตอนเราท ากิจการที่ใหญ่ข้ึน 
 - ที่ดินท าการเกษตรหรือหน้าร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันอาจไม่จ าเป็น  เพราะการท าการเกษตรอาจไม่
ต้องใช้พื้นที่มากเพียงพ้ืนที่ข้างบ้านหรือส่วนหนึ่งของตัวบ้านก็สามารถผลิตได้ และ ปัจจุบันคนเล่นโทรศัพท์มากกว่า
กิจกรรมอื่นๆ  หาข้อมูลก็กูเกิ้ล  เลือกซื้อของก็ดูจากเฟสบุ๊ก  เราสามารถใช้ช่องทางนี้ในการจ าหน่ายผลผลิตแบบ
Pre-Order ท าให้ไม่ต้องใช้พื้นที่กักตุนสินค้า  
 
ฝากถึงน้องๆ เมื่อประสบความส าเร็จแล้วต้องตอบแทนสังคม  หลักการท างานกับองค์กรและสถาบัน   

 -  ให้เกียรติกับตัวเองก่อนว่าเรานั้นมีค่ากับทุกสถาบันที่เราจะไปท า 
 -  ใจรักและศึกษาสถาบันที่เราอยากไปท างานให้ชัดเจน 
 -  ให้เกียรติกับสถาบันที่เรียกเราสัมภาษณ์ 
 -  เลือกสาขางานให้ตรงกับเรา 
 -  เคารพรุ่นพี่รุ่นน้องในสถาบันนั้นๆ 
 -  แก้ปัญหาอุปสรรคอย่างรอบคอบและระมัดระวัง 

 
สรุป 
 วิทยากรที่เชิญมาเป็นรุ่นพี่ที่จบจากท่ีเดี่ยวกับนักศึกษา หลังจากเรียนจบท างานบริษัทเอกชน สะสม
ประสบการณ์และเงินเดือนทีได้เอามาเป็นทุน  เริ่มท ากิจการจากเล็กๆพร้อมกับงานประจ า ถ้าสามารถเลี้ยงกิจการ
ที่ท าได้ก็ท าของตัวเองอย่างเต็มตัว และต่อยอดธุรกิจ  ท างานที่รัก  รักงานที่ท าถึงแม้จะต้องท ามากหรือ ขยันเพ่ิมข้ึน
ก็จะไม่รู้สึกเหนื่อย     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายผลผลิต 
 

รายการตัวชี้วัด หน่วย 
แผน/ผลการด าเนินงาน 
แผน ผลการด า 

เชิงปริมาณ    
-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 86 

เชิงคุณภาพ    
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอในการด าเนินโครงการ 
-ได้รับประโยชน์จากโครงการ  
-โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

80 
80 
80 

83 
82 
100 

  

จากการประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมเสวนาโครงการ “ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน  ครั้งที่ 2 มีนักศึกษาเข้าร่วมและตอบแบบสอบถามจ านวน  258 คน  เป็นเพศ
ชาย 157 คน เพศหญิง 101 คน  คิดเป็นร้อยละ 60.85 และ 39.15 ตามล าดับ  แบ่งตามชั้นปีเป็นนักศึก  ชั้นปีที่ 2, 
3 และ 4 จ านวน 88, 111 และ 59 คนตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 34.11, 43.02 และ 22.87 ตามล าดับ   เป็น
นักศึกษาสาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์  ประมง วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  และ
สัตว์ศาสตร์ จ านวน 53, 32, 62, 48 และ 63 คนตามล าดับ   คิดเป็นร้อยละ  20.54, 12.40, 24.03, 18.60และ
24.42 ตามล าดับ 

ความรู้ในการประกอบอาชีพการเกษตรและอุตสาหรรมการเกษตร ก่อน-หลังการอภิปรายมีความรู้ คิด
เป็นคะแนนเฉลี่ย 3.33 และ 4.10   ความต้องการประกอบอาชีพการเกษตรและอุตสาหรรมการเกษตร ก่อน-หลัง
การอภิปรายคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย  3.55 และ 4.13 ซึ่งเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติยิ่งที่ 0.01  

นักศึกษามีความพึงพอใจด้าน สถานที่จัดเสวนา และวิทยากรเป็นอย่างมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย  4.06 
และ 4.22  ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ข้อ ข้อความท่ีถาม ค่าเฉลี่ย 

1. ก่อนการอภิปรายมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพการเกษตรและอุตสาหรรมการเกษตร 3.33 
2. หลังการอภิปรายมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพการเกษตรและอุตสาหรรมการเกษตร 4.10 
3. ก่อนการอภิปรายมีความต้องการประกอบอาชีพการเกษตรและอุตสาหรรมการเกษตร  3.55 
4. หลังการอภิปรายมีความต้องการประกอบอาชีพการเกษตรและอุตสาหรรมการเกษตร 4.13 
5. สถานที่มีความเหมาะสม 4.06 
6. วิทยากรสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างาน 4.22 

 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพ 
“ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

ครั้งที่ 2” 
 

 
โครงการถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน  

ครั้งที่ 2 
 

 



นักศึกษาลงทะเบียน 
 

 
ประธานกล่าวเปิดงาน 

 
 
 
 

 



วิทยากร (ศิษย์เก่าที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
 
 

 
วิทยากรและเพื่อนๆศิษย์เก่า  และนักศึกษาที่สนใจเข้าฟังการเสวนา 

 
 

 



การเสวนาวิทยากร ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสู่ความส าเร็จอย่าง
ยั่งยืน ครั้งที่ 2 

 
บรรยากาศการการฟังเสวนา 

 
 

 
บรรยากาศการการฟังเสวนา 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปการเพิ่มเนื้อหาและกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสรุปการเพิ่มเนื้อหาและกิจกรรม 
วิชา สรีรวิทยาการสืบพันธุ์และการผสมเทียม 

ผู้สอน ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์ 
 

สัปดาห์ ที่ 1 
เนื้อหา  

 - ความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 -  ก าหนดงานมอบหมายกลุ่มนักศึกษาให้พิจารณาความส าคัญของรายวิชากับการประกอบอาชีพในอนาคต   
อย่างยั่งยืน  

กิจกรรม 
 - มอบหมายงานกลุ่มโดยดูวีดีทัศน์ของปราชญ์ชาวบ้าน และมาสรุปให้เพื่อนฟัง 
สัปดาห์ ที่ 3 

กิจกรรม 
 - นักศึกษา สรุปวีดีทัศน์ของปราชญ์ชาวบ้าน 
สัปดาห์ ที่ 6 

เนื้อหา  
 - สอดแทรกความรู้จากล าดับขั้นตอนการเป็นสัดที่ได้รับ จะท าให้การผสมเทียมประสบความส าเร็จ และ    
ยั่งยืน 
สัปดาห์ ที่ 7 

เนื้อหา  
 - สอดแทรกปัญหาที่จะเกิดขึ้น และท าให้การผสมเทียมไม่ยั่งยืน 
สัปดาห์ ที่ 9 

เนื้อหา  
 - คุณภาพน้ าเชื้อไม่ดี ท าให้การผสมเทียมไม่ประสบความส าเร็จ ผู้ปฏิบัติหน้าที่จึงต้องมีความซื่อสัตย์ในการ   
ตรวจคุณภาพน้ าเชื้อ 

กิจกรรม 
 -  กิจกรรมการพึ่งพาตนเอง 
สัปดาห์ ที่ 10 

เนื้อหา  
 - ความล้มเหลว และไม่ยั่งยืนของการผสมเทียมในสุกร เกิดจาก  1. ขาดความรู้  2. ขาดจริยธรรม 
สัปดาห์ ที่ 11 

เนื้อหา  
 - ความล้มเหลวและไม่ยั่งยืนของการผสมพันธุ์โค เกิดจาก  1. ขาดความรู้   2. ขาดจริยธรรม 
สัปดาห์ ที่ 15 

กิจกรรม 
 - น าเสนองานที่มอบหมายความยั่งยืนของการผสมเทียม 
 
กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  -  สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 
  -  พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  -  ส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 



แบบสรุปการเพิ่มเนื้อหาและกิจกรรม 
วิชา การจัดการสัตว์สวยงามและสัตว์ทดลอง 

ผู้สอน อาจารย์อมร   อัศววงศานนท์   
 

สัปดาห์ ที่ 1 
เนื้อหา  
 - การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
กิจกรรม 

 - ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นหาวิดีโอเกี่ยวกับการพัฒนาอย่ายั่งยืน น าเสนอ  และสรุปความหมายและ      
ความส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 -  มอบหมายงานให้นักนักศึกษาท าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนวัตกรรมสัตว์เลี้ยงอย่างยั่งยืน  
สัปดาห์ ที่ 3 

กิจกรรม 
 - น าเสนอแนวคิดนวัตกรรมสัตว์เลี้ยงอย่างยั่งยืน 
สัปดาห์ ที่ 4 

กิจกรรม 
 - ส ารวจราคาสัตว์และราคาอุปกรณ์จากตลาดสัตว์เลี้ยง 
สัปดาห์ ที่ 5 

กิจกรรม 
  - ฝึกปฏิบัติการท าขนมสุนัข - แมว และออกแบบแพคเกจ และ บอกราคาขาย  

สัปดาห์ ที่ 6 
กิจกรรม 

 - น าเสนอโครงร่างนวัตกรรมสัตว์เลี้ยงอย่างยั่งยืน  
สัปดาห์ ที่ 8 

กิจกรรม 
 - แบ่งกลุ่มน าเสนอเล่าเรืองเกี่ยวกับความเชื่ออ านาจในตน ร่วมกันสรุปสิ่งที่ท าให้ส าเร็จ 
สัปดาห์ ที่ 9 

กิจกรรม 
 - น าเสนอความก้าวหน้านวัตกรรมสัตว์เลี้ยงอย่างยั่งยืน 

สัปดาห์ ที่ 12 
กิจกรรม 

 - น าเสนอความก้าวหน้านวัตกรรมสัตว์เลี้ยงอย่างยั่งยืน 
สัปดาห์ ที่ 15 

กิจกรรม 
 - น าเสนอนวัตกรรมสัตว์เลี้ยงอย่างยั่งยืน 
 
กลยุทธ์การประเมินการสอน 

  -  สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 
     -  พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    -  ส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 

 



แบบสรุปการเพิ่มเนื้อหาและกิจกรรม 
วิชา การเพาะพันธุ์ปลา 

ผู้สอน ดร.ศุภมาศ  ศรีวงศ์พุก 
สัปดาห์ ที่ 1 

เนื้อหา  
 - ความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 - ก าหนดงานมอบหมายกลุ่มนักศึกษาให้พิจารณาความส าคัญของรายวิชากับการประกอบอาชีพใน      
อนาคตอย่างยั่งยืน 

กิจกรรม 
 - มอบหมายงานกลุ่มโดยดูวีดีทัศน์ของปราชญ์ชาวบ้าน และมาสรุปให้เพื่อนฟัง 
สัปดาห์ ที่ 2 

กิจกรรม 
 - นักศึกษา สรุปวีดีทัศน์ของปราชญ์ชาวบ้าน 
สัปดาห์ ที่ 5 

เนื้อหา  
 - สอดแทรกความรู้จากการควบคุมระบบการสืบพันธุ์ของปลา ปฏิบัติการการค านวณฮอร์โมนจากต่อมใต้   
สมอง จะท าให้เพาะพันธุ์ปลาประสบความส าเร็จ และยั่งยืน 
สัปดาห์ ที่ 6 

เนื้อหา  
 - สอดแทรกความรู้จากการควบคุมระบบการสืบพันธุ์ของปลา ปฏิบัติการการค านวณฮอร์โมนจากการ    
สังเคราะห์ เช่น ซุพรีแฟค HCG จะท าให้การเพาะพันธุ์ปลาประสบความส าเร็จ และยั่งยืน 
สัปดาห์ ที่ 7 

เนื้อหา  
 - สอดแทรกปัญหาที่จะเกิดขึ้น และท าให้การเพาะพันธุ์ปลาไม่ยั่งยืน 
สัปดาห์ ที่ 9 

เนื้อหา  
 - คุณภาพของพ่อแม่พันธุ์ปลาที่ไมด่ี ท าให้การเพาะพันธุ์ปลาไม่ประสบความส าเร็จ ผู้ปฏิบัติหน้าที่จึงต้องมี   
ความซื่อสัตย์ในการตรวจคุณภาพของพ่อแม่พันธุ์ปลา 

กิจกรรม 
 -  กิจกรรมการพึ่งพาตนเอง   
สัปดาห์ ที่ 10 

เนื้อหา  
 - ความล้มเหลว และไม่ยั่งยืนของการผสมเทียมปลา เกิดจาก 1. ขาดความรู้ 2. ขาดจริยธรรม 
สัปดาห์ ที่ 11 

เนื้อหา  
 - ความล้มเหลวและไม่ยั่งยืนของการฟักไข่ปลา เกิดจาก 1. ขาดความรู ้2. ขาดจริยธรรม 
สัปดาห์ ที่ 15 

กิจกรรม 
 - น าเสนองานที่มอบหมายความยั่งยืนของการเพาะพันธุ์ปลา 
 
กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 4. ส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 



แบบสรุปการเพิ่มเนื้อหาและกิจกรรม 
วิชา ปฐพีวิทยาและอุทกวิทยาเพื่องานพัฒนาภูมิทัศน์ 

ผู้สอน ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์ 
สัปดาห์ ที่ 2 

เนื้อหา  
 - ธรรมชาติของดิน การเก็บและการเตรียมตัวอย่างดิน 

กิจกรรม 
 - ให้ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและที่เกี่ยวข้องกับดิน  
สัปดาห์ ที่ 3 

เนื้อหา 
 - คุณสมบัติของดินทางกายภาพและทางเคม ี

    กิจกรรม 
 - เปรียบเทียบระหว่างการใช้ดินโดยค านึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนและไม่ค านึงถึง  
สัปดาห์ ที่ 4 

เนื้อหา  
 - ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
    กิจกรรม 
 - เปรียบเทียบระหว่างการใช้ดินโดยค านึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนและไม่ค านึงถึง   
สัปดาห์ ที่ 10 

เนื้อหา  
 - วัฎจักรน้ า 
    กิจกรรม 
 -  ให้ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับน้ า  
สัปดาห์ ที่ 11 

เนื้อหา  
 - อุทกวิทยาน้ าท่า 
    กิจกรรม 
 -  ให้ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับน้ า  
สัปดาห์ ที่ 14 

เนื้อหา  
 - ความส าคัญของน้ าเพื่อการเกษตร 
    กิจกรรม 
 -  เปรียบเทียบระหว่างการใช้น้ าโดยค านึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนและไม่ค านึงถึง   
สัปดาห์ ที่ 15 

เนื้อหา  
 - ความล้มเหลว และไม่ยั่งยืนของการผสมเทียมปลา เกิดจาก 1. ขาดความรู้ 2. ขาดจริยธรรม 
    กิจกรรม 
 -  เปรียบเทียบระหว่างการใช้น้ าโดยค านึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนและไม่ค านึงถึง และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อการ   
เป็นผู้ประกอบการจึงยกตัวอย่างผู้ประกอบการด้านภูมิทัศนท์ี่ประสบผลส าเร็จและเป็นผู้ประกอบการที่ให้        
ความส าคัญกับการท างานท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 2.2 ประเมินการส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 



 
แบบสรุปการเพิ่มเนื้อหาและกิจกรรม 

วิชา การผลิตสัตว์ปีก 
ผู้สอน ดร.พัฒนพงษ์ ทัดทา 

 
สัปดาห์ ที่ 4 

เนื้อหา  
 - การเลี้ยงไก่เนื้ออย่างยั่งยืน 

กิจกรรม 
 - มอบหมายงานกลุ่มการผลิตไก่เนื้ออย่างยั่งยืน 
สัปดาห์ ที่ 7 

กิจกรรม 
 - น าเสนองานกลุ่มการผลิตไก่เนื้ออย่างยั่งยืน 
สัปดาห์ ที่ 8 

กิจกรรม 
 -  กิจกรรมการพึ่งพาตนเอง 
 
กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 2.5 ส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปการเพิ่มเนื้อหาและกิจกรรม 
วิชา เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิษฐ์  ค าหนองไผ่ 
 

สัปดาห์ ที่ 3 
เนื้อหา  

 - ทดสอบก่อนเรียน (เร่ือง สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา  และพฤติกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 
 - สอนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กิจกรรม 
 -   ฉายสื่อวีดีทัศน์  เร่ืองการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
สัปดาห์ ที่ 9 
    เนื้อหา 
 - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพึ่งพาตนเอง 

กิจกรรม 
 - จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
สัปดาห์ ที่ 13 

เนื้อหา  
 -   ฝึกปฏิบัติ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี จากผลิตผลทางการเกษตรของประเทศไทย เพื่อความยั่งยืน 

กิจกรรม 
 -  ฝึกปฏิบัติตามกลุ่มงาน 
สัปดาห์ ที่ 14 

เนื้อหา  
 -  ฝึกปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี จากผลิตผลทางการเกษตรของประเทศไทยเพื่อความยั่งยืน(ต่อ) 
กิจกรรม 
 -  ฝึกปฏิบัติตามกลุ่มงาน 

สัปดาห์ ที่ 15 
เนื้อหา  
 -  ฝึกปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี จากผลิตผลทางการเกษตรของประเทศไทยเพื่อความยั่งยืน(ต่อ) 
กิจกรรม 
 -  ฝึกปฏิบัติตามกลุ่มงาน 

สัปดาห์ ที่ 16 
เนื้อหา  

 - สอบปฏิบัติและน าเสนอ“การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีจากผลิตผลทางการเกษตรของประเทศไทยเพื่อ      
ความยั่งยืน” 
  
กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 2.5 ส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 
 



แบบสรุปการเพิ่มเนื้อหาและกิจกรรม 
วิชา เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 
ผู้สอน อาจารย์สุภาพร ร่มโพธิ์ไทร 

 
สัปดาห์ ที่ 3 

เนื้อหา  
 - ทดสอบก่อนเรียน (สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา  และพฤติกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 
 -  การพัฒนาอย่างยั่งยืนกิจกรรม 

กิจกรรม 
 -  ทดสอบก่อนเรียน  
สัปดาห์ ที่ 12 
    เนื้อหา 
 - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพึ่งพาตนเองกิจกรรม 
    กิจกรรม 
 - จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
 
กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 2.5 ส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปการเพิ่มเนื้อหาและกิจกรรม 
วิชา การเพาะพันธุ์ปลา 

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  เปรมสมิทธ์ 
สัปดาห์ ที่ 2 

เนื้อหา  
 - ความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 - มอบหมายกิจกรรมให้กลุ่มนักศึกษาโดยพิจารณาความส าคัญของรายวิชากับการประกอบอาชีพในอนาคต   
อย่างยั่งยืน 
    กิจกรรม 
 - มอบหมายงานกลุ่มโดยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังความคิด หรือ Mind Map ของอาชีพที่เก่ียวข้อง   
กับรายวิชา  
สัปดาห์ ที่ 4 

กิจกรรม 
 - มอบหมายให้นักศึกษาดูวีดีทัศน์ของปราชญ์ชาวบ้านและสรุปให้เพื่อนฟัง 
สัปดาห์ ที่ 5 

กิจกรรม 
 - มอบหมายให้นักศึกษาดูวีดีทัศน์ของปราชญ์ชาวบ้านและสรุปให้เพื่อนฟัง 
สัปดาห์ ที่ 6 

เนื้อหา  
 - สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกระบวนการเพาะพันธุ์ปลาให้ประสบผลส าเร็จและ   
ยั่งยืน 
    กิจกรรม 
 -  มอบหมายให้นักศึกษาเปลี่ยนถ่ายน้ าเลี้ยงปลาโดยใช้ระบบการกรองผ่านใยแก้ว 
 -  นักศึกษา สรุป วีดีทัศน์ของปราชญ์ชาวบ้านให้เพื่อนฟัง 
สัปดาห์ ที่ 9 

เนื้อหา  
 - สอดแทรกสาเหตุที่ส่งผลกระทบท าให้ปลาสวยงามสูญพันธุ์ (ไม่ยั่งยืน) 
สัปดาห์ ที่ 12 

เนื้อหา  
 - สาเหตุที่ท าให้การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามไม่ยั่งยืน เกิดจาก การขาดความรู้และ ขาดคุณธรรม 
สัปดาห์ ที่ 13 

กิจกรรม  
 - กิจกรรมการพึ่งพาตนเอง 
สัปดาห์ ที่ 16 
    กิจกรรม 
 - นักศึกษาทบทวนความรู้และน าเสนองานที่มอบหมายความยั่งยืนของการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 
 
กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 -   ส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 



แบบสรุปการเพิ่มเนื้อหาและกิจกรรม 
วิชา การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ 

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา ภู่รอด 
 

สัปดาห์ ที่ 1 
เนื้อหา  

 - การสร้างทัศนคติที่ดีในวิชาชีพและแนวทางการประกอบอาชีพ ในแผนการสอน 
    กิจกรรม 
 - การเรียนการสอนโดยเชิญรุ่นพี่มาบรรยาย 
สัปดาห์ ที่ 12 

เนื้อหา  
 - เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมเร่ือง “พืชพรรณกับการรักษาสิ่งแวดล้อม” 
สัปดาห์ ที่ 15 

กิจกรรม  
 - การศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 -  การส่งเสริมและสร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 
 
กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 2.4 ประเมินการส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปการเพิ่มเนื้อหาและกิจกรรม 
วิชา การจัดการธุรกิจปศุสัตว์ 
ผู้สอน เธียรอุทัย ศิริประเศริฐ 

สัปดาห์ ที่ 1 
เนื้อหา  

 - เพิ่มเติมเนื้อหาเร่ืองการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    กิจกรรม 
 - จัดตั้งกลุ่มและหาผู้น าแบบมีขั้นตอน พร้อมมอบหมายให้น าเสนอโครงสร้างขององค์กรในครั้งต่อไป 
 -  เพิ่มเติมกิจกรรมความเชื่ออ านาจในตน 
สัปดาห์ ที่ 2 

กิจกรรม  
 -  น าเสนอโครงสร้างและหน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่ม 
 -  ให้กลุ่มนักศึกษา ศึกษาปัญหาการตลาด เพื่อรายงานปัญหา 
  -  ให้กลุ่มฯ ศึกษาชนิดสินค้าที่มีศักยภาพ ในการผลิตและการจ าหน่าย ออกขายได้จริง (ฝึกผลิตและขาย    
ตลอดเทอม) 
สัปดาห์ ที่ 3 

กิจกรรม  
 - น าเสนอชนิดสินค้าที่กลุ่มนักศึกษาจะท าการฝึกผลิตและจ าหน่าย เพื่อศึกษาการผลิต ต้นทุน รวมถึง      
การตลาด 
สัปดาห์ ที่ 4 
    กิจกรรม 
 - ให้นักศึกษาท า SWOT ฟาร์มสัตว์ และ สินค้าที่จะท าการผลิตและจัดจ าหน่าย 
สัปดาห์ ที่ 5 
    กิจกรรม 
 - น าเสนอแผนการผลิตและแผนการตลาด ของสินค้าที่ผลิต 
สัปดาห์ ที่ 6 
    กิจกรรม 
 - น าเสนอความกว้าหน้าการด าเนินงานขายสินค้า    
สัปดาห์ ที่ 7 
    กิจกรรม 
 - น าเสนอความกว้าหน้าการด าเนินงานขายสินค้า    
สัปดาห์ ที่ 8 
    กิจกรรม 
 - น าเสนอความกว้าหน้าการด าเนินงานขายสินค้า    
สัปดาห์ ที่ 9 
    กิจกรรม 
 - น าเสนอความกว้าหน้าการด าเนินงานขายสินค้า    
สัปดาห์ ที่ 10 
    กิจกรรม 
 -  ให้นักศึกษาคิดต้นทุนของสินค้า ที่ทดลองขาย 
 
 



สัปดาห์ ที่ 11 
    กิจกรรม 
 -  ให้น าเสนอ ต้นทุน และก าไรของสินค้าที่จัดจ าหน่าย 
สัปดาห์ ที่ 12 
    กิจกรรม 
 - ให้นักศึกษาสรุปการขายสินค้า และหาวิธีที่พัฒนาสินค้า ทั้งตัวสินค้าและการบริการ เพื่อให้ทันต่อการ     
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
 
การปรับปรุงการสอน 
 จากค ากล่าวที่ว่า "เกษตรกรไทยผลิตเป็นแต่ขายไม่เป็น" ท าให้สินค้าเกษตรมีความผันผวนอยู่มากเกษตรกรไม่มี
ความรู้ด้านการขายการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ด้วยเหตุนี้ผู้สอนจึงมีการน ากิจกรรมด้านการตลาดการขายสินค้าเพื่อฝึกให้
นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานในการพัฒนาตนเองต่อไป 
 ผู้สอนจึงก าหนดให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม สร้างกิจกรรมการขายสินค้าโดยให้นักศึกษาคิดชนิดสินค้าที่สนใจโดยผ่าน
กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มองค์กร มีการสรรหาผู้น าอย่างมีแบบแผน อันจะน ามาซึ่งการยอมรับซึ่งกัน
และกัน                                                                                                                                
 - กิจกรรมส่งเสริมสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายกลุ่มธุรกิจ และ กฎระเบียบในองค์กร                              
 -  กิจกรรมส่งเสริมให้มีการก าหนดต าแหน่งบทบาทหน้าที่หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อองค์กร                                  
 -  กิจกรรมส ารวจตลาด ก าหนดชนิดสินค้า ก าหนดราคาขายให้เหมาะสม                                                          
 -  การขายและกลยุทธ์การขาย  การบริหารการเงินการบัญชี และการประเมินผลการด าเนินกิจการ                                       
 ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถด าเนินไปพร้อมกับการเรียนการสอนในวิชา การจัดการธุรกิจปศุสัตว์ สามารถน าไป
สอดแทรกเกือบทุกบท ทั้งนี้เนื่องจากเป็นวิชาที่กล่าวถึงการเริ่มก่อตั้งฟาร์มจนถึงส่งสนิค้าสู่ผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปการเพิ่มเนื้อหาและกิจกรรม 
วิชา สุขศาสตร์สัตว์ 

ผู้สอน อาจารย์พรพนม ค ามุงคุณ 
 

สัปดาห์ ที่ 9 
เนื้อหา  

 - การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
กิจกรรม 

- บรรยายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในขณะฝึกทักษะปฏิบัติกิจกรรม 
สัปดาห์ ที่ 10 

เนื้อหา  
 -  แรงจูงใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และความเชื่ออ านาจในตน 
กิจกรรม 
 - จัดกิจกรรมความเชื่ออ านาจในตนในห้องเรียน                                                                                               
 - จัดกิจกรรม เชิญวิทยากรภายนอกบรรยายพิเศษ (ปราชญ์ชาวบ้าน ศิษย์เก่า ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม) 

 
กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ ตามแนวคิดการเกษตรอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปการเพิ่มเนื้อหาและกิจกรรม 
วิชาจุลชีววิทยาของสัตว์ 

ผู้สอน อาจารย์สุวดี อิสรายุวพร 
 

สัปดาห์ที่ 1 
    เนื้อหา 

- ความหมายของการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน  
- ศึกษาข้อมูลจากการดูวีดีทัศน์หรือจากอินเตอร์เน็ตของปราชญ์ชาวบ้าน และน ามาเชื่อมโยงกับกับเนื้อหารายวิชา

 ที่จะใช้เป็นแนวคิดเกษตรยั่งยืน 
สัปดาห์ที่ 3 
    กิจกรรม 

- นักศึกษาสรุปข้อมูลที่ได้ศึกษาจากการดูวีดีทัศน์หรือจากอินเตอร์เน็ตของปราชญ์ชาวบ้าน และน ามาเชื่อมโยงกับ
 กับเนื้อหารายวิชาที่จะใช้เป็นแนวคิดเกษตรยั่งยืน 
สัปดาห์ที่ 10 
    เนื้อหา 

- สอดแทรกเทคนิคปฏิบัติ การท าให้การแยกเชื้อบริสุทธิ์ไม่ส าเร็จ เกิดจากนักศึกษาขาดความรู ้
 ความเข้าใจ      
สัปดาห์ที่ 11 
    เนื้อหา 

- สอดแทรกเรื่องจุลินทรีย์กลุ่ม EM สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านเกษตรแบบยั่งยืน   
- นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมแนวคิดการใช้จุลินทรียก์ลุ่ม EM กับเกษตรแบบยั่งยืน 

สัปดาห์ที่ 15 
    กิจกรรม 

- น าเสนองานมอบหมายแนวคิดการใช้จุลินทรียก์ลุ่ม EM กับเกษตรแบบยั่งยืน 
 

กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดเก่ียวกับเกษตรยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปการเพิ่มเนื้อหาและกิจกรรม 
วิชา การผลิตแพะและแกะ 

ผู้สอน อาจารย์ชาติชาย โยเหลา 
 

สัปดาห์ ที่ 3 
เนื้อหา  

 - ทดสอบก่อนเรียน (สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา และพฤติกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 
 -  การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการบรูณาการงานวิจัย เร่ือง การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับ     
สมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันการศึกษา 
     กิจกรรม 
 -  ทดสอบก่อนเรียน 
 -  ฉายสื่อวีดีทัศน์ เร่ืองการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 -  แบบทดสอบก่อนเรียนฯ 
สัปดาห์ ที่ 15 
    เนื้อหา 
 - แนวโน้มการตลาดแพะ แกะ ในอนาคต ภาคปฏิบัติ  
 -  ทดสอบหลังเรียน (สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา และพฤติกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 
 - การน าเสนองานการท าฟาร์มแพะแกะแบบยั่งยืน  เป็นการส่งเสริมและสร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ   
เป็นการบรูณาการงานวิจัย เร่ือง การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่าน   กลไก
สถาบันการศึกษา กิจกรรม 
 - จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
   กิจกรรม 
 - การน าเสนอผลงานของนักศึกษา (กิจกรรมเน้นการพึ่งพาตนเองเชื่ออ านาจในตน) 
  
กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 2. นักศึกษามีแนวคิดเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปการเพิ่มเนื้อหาและกิจกรรม 
วิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภูมิทัศน์ 

ผู้สอน อาจารย์ไตรภพ บุญธรรม 
 

สัปดาห์ ที่ 1 
เนื้อหา  

 - การสร้างทัศนคติที่ดีในวิชาชีพและแนวทางการประกอบอาชีพ 
    กิจกรรม 
 -  เลือกวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการประกอบอาชีพที่มีทัศนคติที่ดีให้นักศึกษาได้ด ู                                 
สัปดาห์ ที่ 15 
    เนื้อหา 
 - เนื้อหาการศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน การส่งเสริมและสร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 

กิจกรรม 
 - กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเชื่อมั่นและพึ่งพาตนเอง 
 
กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 การประเมินในการส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปการเพิ่มเนื้อหาและกิจกรรม 
วิชา เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม 
ผู้สอน ดร.นวพร ลาภส่งผล 

 
สัปดาห์ ที่ 1 

เนื้อหา  
 - การสร้างทัศนคติที่ดีในวิชาชีพและแนวทางการประกอบอาชีพ 
    กิจกรรม 
 -   ศึกษาจากวิดีโอ 
สัปดาห์ ที่ 15 
    เนื้อหา 
 - การศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 - การส่งเสริมและสร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 

กิจกรรม 
 - กิจกรรมเน้นการพึ่งพาตนเองและเชื่ออ านาจในตน 
 
กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1.4 ประเมินการส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปการเพิ่มเนื้อหาและกิจกรรม 
วิชาระเบียบสารสนเทศและระเบียบวิจัยทางภูมิทัศน์ 

ผู้สอน อาจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์ 
 
สัปดาห์ที่ 1 
    เนื้อหา 

- ความหมายของการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน 
    กิจกรรม 

- การใช้กรณีศึกษา (Case)  ศึกษาข้อมูลจากการดูวีดีทัศน์หรือจากอินเตอร์เน็ตของปราชญ์ชาวบ้านที่จะใช้       
เป็นแนวคิดเกษตรยั่งยืน 

สัปดาห์ที่ 3 
    กิจกรรม 

- การใช้กรณีศึกษา (Case) สรุปข้อมูลที่ได้ศึกษาจากการดูวีดีทัศน์หรือจากอินเตอร์เน็ตของปราชญ์ชาวบ้านจะใช้
เป็นแนวคิด  เกษตรยั่งยืน 

สัปดาห์ที่ 7 
    เนื้อหา 

- สอดแทรกแนวทางการเขียนเค้าโครงงานวิจัยที่เก่ียวกับเกษตรยั่งยืน 
    กิจกรรม 

- การใช้กรณีศึกษา (Case) ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมหาแนวทางในการเขียนโครงงานวิจัยที่เก่ียวกับแนว
เกษตรยั่งยืน 

สัปดาห์ที่ 10 
    เนื้อหา 

- การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สอดแทรกการเลือกการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ไม่ถูกต้อง เกิดจากนักศึกษาขาด
ความรู้ความเข้าใจ 

- กรณีศึกษา (Case) 
สัปดาห์ที่ 15 
    เนื้อหา 

- การเขียนรายงานวิจัย สอดแทรกเทคนิคในการเขียนรายงานการวิจัยให้สมบูรณ ์
สัปดาห์ที่ 16 
    กิจกรรม 

- น าเสนอข้อมูลในการเขียนโครงงานวิจัยที่เก่ียวกับแนวเกษตรยั่งยืน 
 
กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- ส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปการเพิ่มเนื้อหาและกิจกรรม 
วิชา การผลิตโคนม 

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ 
สัปดาห์ที่ 1 

เนื้อหา  
 - ระบบการรีดนมในอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม (ในประเทศนิวซีแลนด์)  

กิจกรรม 
 - วีดิทัศน์การรีดนมด้วยระบบการรีดแบบต่าง ๆ  

- รีดด้วยมือ 
- รีดด้วยเคร่ืองรีดแบบถังเดี่ยว 
- รีดด้วยเคร่ืองรีดระบบก้างปลา 
- รีดนมด้วยเครื่องรีดระบบโรตาร ี
- รีดนมด้วยหุ่นยนต์มอบหมายงานกลุ่มโดยดูวีดีทัศน์ของปราชญ์ชาวบ้าน และมาสรุปให้เพื่อนฟัง 

สัปดาห์ที่ 2 
เนื้อหา  

- การส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อประกอบอาชีพอิสระที่เป็นเจ้าของกิจการของตนเองกิจกรรม 
 - การแสดงตัวอย่างงานฟาร์มเอกชนในประเทศนิวซีแลนด์ 

สัปดาห์ ที่ 9-10 
เนื้อหา  

- การสร้างทัศนคติที่ดีในวิชาชีพและแนวทางการประกอบอาชีพเก่ียวกับโคนม  
กิจกรรม 

- ฟังการบรรยายประสบการณ์จากเจ้าสถานประกอบการเลี้ยงโคนม  
สัปดาห์ ที่ 16 

เนื้อหา 
 - การเลี้ยงโคนม และการผลิตอาหารสัตว์ระดับอุตสาหกรรม 

- การศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

- การส่งเสริมและสร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 
กิจกรรม 

- ศึกษาดูงานนอกสถานที่เก่ียวกับการเลี้ยงโคนม และการผลิตอาหารสัตว์ระดับอุตสาหกรรม พร้อมมอบหมายให้   
นักศึกษาท ารายงาน 
- กิจกรรมเน้นการพึ่งพาตนเองและเชื่ออ านาจในตน 
 

กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสรุปการเพิ่มเนื้อหา และกิจกรรม 
วิชา กีฏวิทยาเบื้องต้นทางการเกษตร 

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม 
 

สัปดาห์ที่ 9 
กิจกรรม 

- กิจกรรมการพึ่งพาตนเอง 
สัปดาห์ที่ 10 

เนื้อหา 
- ความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าความส าคัญของรายวิชานี้กับการประกอบอาชีพในอนาคต หรือกป้องกันก าจัด

แมลงในการผลิตพืชอย่างยั่งยืน 
กิจกรรม 

- มอบหมายงานกลุ่มให้ศึกษาปราชญ์ชาวบ้านตามที่แต่ละกลุ่มสนใจ และมาสรุปให้เพื่อนฟัง 
- ให้นักศึกษาทั้งหมดสรุปแนวคิดที่เป็นจุดร่วมจากปราชญ์แต่ละคน  

สัปดาห์ที่ 11 
กิจกรรม 

- ด าเนินการส ารวจแมลงในแปลงจริงของเกษตรกร และแปลงที่นักศึกษาปลูกเอง  
สัปดาห์ที่ 12 

กิจกรรม 
- น าผลการไปส ารวจแปลงเกษตรกรของแต่ละกลุ่มมาน าเสนอ 

สัปดาห์ที่ 14 
เนื้อหา 

- สอนหลักการบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืน 
กิจกรรม 

- นักศึกษาสรุปผลการไปส ารวจเกษตรกรโดยรวมของแต่ละกลุ่ม ว่ากลุ่มใดเป็นวิธีการป้องกันก าจัดแมลงอย่าง
ยั่งยืน และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อวิธีการของเกษตรกร รวมถึงแนวปฏิบัติที่นักศึกษาจะเลือกมาใช้เพื่อให้
เกิดความยั่งยืนในการควบคุมแมลงศัตรูพืช  

 
กลยุทธ์การประเมินการสอน 

1.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปกระบวนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปกระบวนการสอน 
ผู้สอน ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ 

 
1. รายวิชา 

032-353-01  สรีรวิทยาการสืบพันธุ์และการผสมเทียม 
2. เหตุผลที่มาร่วมงานวิจัย 
 จากยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาของประเทศ ในช่วงทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ก าหนด
วิสัยทัศน์ว่า “ระบบการผลิตและการพัฒนาก าลังคนของประเทศ มีความสอดคล้องกับความต้องการและมี
ประสิทธิภาพ ในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ” นั้น อาจารย์ซึ่ง
เป็นบุคลากรที่ส าคัญ จะมีกระบวนการสอนอย่างไร ที่จะสร้างและพัฒน านักศึกษา ให้เป็นคนดีและคนเก่งใน
ทศวรรษที่ 21 เพ่ือที่จะมีอนาคตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 
3. มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอย่างไร 

1. เรื่องวิธีการสอน ในแต่ละครั้งที่สอน ข้าพเจ้าจะสอดแทรก ความสามัคคี การรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. งานมอบหมาย ในการสอนครั้งนี้ข้าพเจ้ามอบหมายงานให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม จัดท าโครงการพัฒนา
อาชีพการผสมเทียม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และน าเสนอหน้าชั้นจากนั้นทดสอบความรู้หลังการน าเสนอ 

4. มีกระบวนการสอนอย่างไร 
1. ในชั่วโมงแรกหลังจากท่ีสร้างความเข้าใจกับค าอธิ บายรายวิชา และวัตถุประสงค์ของรายวิชาแล้ว ให้
นักศึกษาพิจารณาว่า ถ้าเรียนจบวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะน าวิชานี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ซึ่งนักศึกษา 
เห็นว่าการเรียนวิชานี้สามารถน าไปประกอบอาชีพได้จริง ทั้งเป็นผู้ปฏิบัติและเป็นผู้ถ่ายทอดการท างาน 
ตลอดจนการต่อยอด การพฒันางานผสมเทียมต่อไป 
2. เสริมกิจกรรมความเชื่ออ านาจในตน 5 กิจกรรม ให้กับนักศึกษาโดยเริ่มสัปดาห์ที่ 7-12 
3. เสริมโครงการ “ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน ” ใน
วันที่ 17 ตุลาคม 2558 
4. งานมอบหมาย เกี่ยวกับโครงการพัฒนาอาชีพการผ สมเทียมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ให้น าเสนอใน
ชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนการสอน โดยก าหนดให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วม ในการพิจารนาคะแนนการ
น าเสนอ การตอบค าถาม และการตั้งค าถาม 

5. นักศึกษามีความพึงพอใจหรือไม่ 
 จากการที่ให้นักศึกษา ประเมินการสอนในครั้งนี้พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก นักศึกษามี
ความรู้สึกว่า เป็นการเรียนที่ไม่เครียด กล้าคิด กล้าแสดงอยากมาเรียน โดยเฉพาะในช่วงท ากิจกรรม รู้สึกผ่อน
คลาย เป็นกันเอง และมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน และเม่ืออาจารย์สรุปสิ่งที่ได้จากกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมนั้น ท าให้
นักศึกษาตระหนักได้ว่า ผลของการกระท าข้ึนอยู่กับการกระท าตนเอง ดังนั้นการพัฒนาตนเอง จึงมีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง ในการที่จะยกระดับสมรรถนะของตนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการแข่งขันในอนาคตต่อไป 
6. อาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรในเทคนิคและวิธีการสอนครั้งนี้  

พอใจกับเทคนิคดังกล่าว ที่ไม่ได้สร้างภาระเพ่ิม แต่กลับท าให้นักศึกษามีความเข้าใจเพื่อนเพิ่มมากขึ้น เห็น
แก่ส่วนรวม มีความสุขในการเรียน กล้าแสดงออก และรับผิดชอบต่องานที่มอบหมายมากข้ึน นอกจากนี้เป็นการ
เปิดโอกาสสร้างความเข้าใจและใกล้ชิดกันเพ่ิมข้ึน ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 

 
 



แบบสรุปกระบวนการสอน 

ผู้สอน อาจารย์สุภาพร ร่มโพธิ์ไทร 

1. รายวิชา 

03312409 Meat and Meat Product Technology  เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์                           
2. เหตุผลที่มาร่วมงานวิจัย 

เนื่องเคยท าวิจัยครั้งที่ผ่านแล้วเห็นว่าสามารถพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนและความตระหนักในการน า
วิชาที่เรียนไปปรับใช้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสายงานที่เก่ียวข้องได้ 

3. มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอย่างไร 

มีการสอดแทรกเนื้อหาและสิ่งที่สามารถน ามาปรับใช้กับสิ่งที่เรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4. มีกระบวนการสอนอย่างไร 

มีการเสริมเนื้อหาที่เก่ียวข้องที่สามารถประยุกต์ให้เข้ากับสภาพการณ์ตามแต่ละช่วงสัปดาห์ รวมทั้งมีการยก
กรณีศึกษาและตัวอย่างต่างๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อการเรียนการสอนและทันสมัยกับช่วงเวลาที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งมีการสอบถามนักศึกษาและสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง  

5. นักศึกษามีความพึงพอใจหรือไม่ 

นักศึกษามีความพอใจและเข้าถึงสิ่งที่จะได้รับมาเมื่อมีการปรับใช้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อการเรียนการสอน  

6. อาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรในเทคนิคและวิธีการสอนในครั้งนี้ 

เป็นการสอนที่ดีเนื่องจากได้มีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให้ไปในตัวเนื่องจากนักศึกษาจะต้องมองผลกระทบใน
ระยะยาวที่จะเกิดข้ึนหากสิ่งที่ได้กระท านั้นไม่สามารถที่จะพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  ท าให้นักศึกษาได้เห็นความ
แตกต่างเพียงแต่ว่าจะปฏิบัติได้มากหรือน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปกระบวนการสอน 

ผู้สอน อาจารย์ ชาติชาย โยเหลา 

1.รายวิชา การผลิตแพะและแกะ 

2.เหตุผลที่มาเข้าร่วมงานวิจัย 

      ต้องการศึกษาหาแนววิธีในการสอนเพิ่มเติมที่จะน ามาปรับใช้กับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชานี้ให้ได้
เรียนรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จึงจ าเป็นต้องสร้างทัศนคติ แรงจูงใจให้มีแนวความคิดท่ีจะออกไป
ประกอบอาชีพด้านนี้หรือประยุกต์ใช้ทางด้านอ่ืน อย่างมีความยั่งยืน  เกิดประโยชน์สูงสุดจากการเรียนวิชา
นี้ 

3.มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอย่างไร 

     3.1.มีการกระตุ้นให้นักศึกษาได้เกิดแรงบันดาลใจว่าอาชีพการเกษตรทุกอย่างต้องลงมือท าถึงจะได้รู้ถึง
วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและมีการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดได้มากที่สุดลดการสิ้นเปลืองและเกิดผลเสียน้อยที่สุด เช่น 

     - ถ้าผู้บริโภคเบื่อการบริโภคน้ านมแพะ จะมีการแก้การเบื่ออย่างไร 

     3.2.ถ้านักศึกษาได้ท าฟาร์มเอง ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตั้งแต่การหาอาหาร การจัดการต่างๆทุกด้าน คน
ละ 1 เดือน (รวมถึงการฝึกภาวะการเป็นผู้น า ฝึกให้ควบคุมและสั่งงานนักศึกษา ชั้นปีที่ที 2) 

4.มีกระบวนการสอนอย่างไร 

       4.1 ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและฝึกปฏิบัติให้มีความรู้และความเข้าใจในการผลิตแพะ แกะ 

       4.2 น านักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามสถานประกอบการ 

       4.3. ให้นักศึกษาค้นคว้าการต่อยอดการสร้างมูลค่าผลผลิตด้วยตนเองและท ารายงาน  

5.นักศึกษามีความพึงพอใจหรือไม่ 

      จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่เรียนมีความพึงพอใจในแนวการสอนแบบนี้ นักศึกษาได้คิด 
ได้เรียนรู้ ได้แก้ปัญหาร่วมกัน และมีความภูมิใจที่ได้ร่วมท าและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากแพะ  

6.อาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรในเทคนิคและวิธีการสอนในครั้งนี้ 

     รู้สึกว่าเ ป็นวิธีสอนที่ดี ท าให้เกิดบรรยากาศในการสอนและการเรียนที่ดี ท าให้นักศึกษาได้
กระตือรือร้นที่จะเรียนทั้งท่ีมีภาระจากการเรียนในวิชาอ่ืนที่มากอยู่แล้ว 

 



แบบสรุปกระบวนการสอน 

ผู้สอน ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์ 

1. รายวิชา 
 ปฐพีวิทยาและอุทกวิทยาเพ่ืองานพัฒนาภูมิทัศน์ 
2. เหตุผลที่มาร่วมงานวิจัย 
 เนื่องจากได้ร่วมในการวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ
การแข่งขันผ่านกลไกสถาบันการศึกษาระยะท่ี 1 ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการพบว่าเป็นงานวิจัยที่มีการ
สอดแทรกความรู้ทั้งการน าหลักทฤษฎีที่ส่งเสริมให้นักศึกษา เป็นผู้ประกอบการได้ และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในบริบทของรายวิชาที่อาจไม่ได้มีในรายละเอียดของรายวิชา ในขณะที่ในหลักสูตรไม่มีรายวิชาที่ชื่อ
ดังกล่าว แต่เป็นองค์ความรู้ที่ควรค่าแก่นักศึกษาในทศวรรษนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงท าให้ได้เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว 
3. มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอย่างไร 
 จากการด าเนินการโครงการในระยะที่ 1 เป็นการด าเนินโครงการจากการใช้วิธีการสอนใน 1 คาบ 
และท ากิจกรรมการส่งเสริมที่ได้ก าหนดไว้ พบว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในภาครวมมากขึ้น ในขณะที่การท ากิจกรรมนั่นก็พบว่าสามารถส่งเสริมให้นักศึกษามีความเชื่อใน
ตนเองเพ่ือการเป็นผู้ประกอบได้มาขึ้น จึงท าให้ต้องการส่งเสริมให้สร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาด้วยการ
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มากข้ึน โดยการส่งเสริมให้ มีการ
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาในหัวข้อหลักของการศึกษา ในขณะที่กระบวนการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการได้
อธิบายความส าคัญเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกระบวนการของโครงการวิจัยโดยคัดเลือกนักศึกษาที่
มีศักยภาพเพ่ือพัฒนาต่อไป 
4. มีกระบวนการสอนอย่างไร 
 เนื่องจากรายวิชาปฐพีวิทยาและอุทกวิทยาเพ่ืองานพัฒนาภูมิทัศน์ เป็นรายวิชาที่ง่ายต่อการหา
ตัวอย่างเป็นสร้างความเข้าใจต่อหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ จึงได้หากรณีศึกษาในแต่ละหัวข้อหลักของ
รายวิชาที่ประกอบไปด้วย 

- ธรรมชาติของดิน การเก็บและการเตรียมตัวอย่างดิน 

- คุณสมบัติของดินทางกายภาพและทางเคมี 
- ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
- วัฎจักรน้ า 
- อุทกวิทยาน้ าท่า 
- ความส าคัญของน้ าเพ่ือการเกษตร 
- การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร 

 โดยในแต่ละหัวข้อได้น าเสนอกรณีศึกษาของการใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการอนุรักษ์
ดินและน้ าเพ่ือผลต่อการพัฒนาที่ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้นักศึกษาเห็นความส าคัญ และน าไป



ปฏิบัติใช้ต่อไป 
5. นักศึกษามีความพึงพอใจหรือไม่ 

 จากเบื้องต้นที่นักศึกษาได้ทราบความรู้ด้านหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในโครงการระยะที่ 1 ไป
แล้วท าให้การให้ความรู้เพิ่มเติมโดยการยกตัวอย่างจึงท าให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทของการพัฒนาภายใต้
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งนักศึกษามีความพอใจต่อการเรียนรู้หลักการดังกล่าวมาก 

6. อาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรในเทคนิคและวิธีการสอนในครั้งนี้ 
 เนื่องด้วยการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นการจัดการเรียนการสอนในรายละเอียดวิชาในหลักสูตร 
ในขณะทีก่ารเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะประเด็นด้านการพัฒนาภายใต้หลักของการ
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตกับคนรุ่นต่อไปให้น้อยที่สุดนั่นเป็นองค์
ความรู้ที่ส าคัญ หากเราน าประเด็นหลักเหล่านี้มาแทรกในรายวิชาที่สอนเพ่ือให้วิชานั้ นๆมีความทันสมัย
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้การให้ตัวอย่างผลที่เกิดขึ้นทั้งที่ค านึงถึง และไม่ค านึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นมีผล
อย่างไรต่อการพัฒนาก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจต่อการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
การส่งเสริมกิจกรรมทั้งการอบรม และการให้ข้ อมูลในสื่อต่างๆเพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง
การมีร้านเพ่ือใช้สาธิตการด าเนินการเป็นผู้ประกอบการก็เป็นวิธีการที่ดีต่อนักศึกษาเพ่ือเป็นการสร้างให้
เกิดธุรกิจที่มาจากศาสตร์ที่นักศึกษาได้เรียนมา 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปกระบวนการสอน 

ผู้สอน อาจารย์เธียรอุทัย ศิริประเสริฐ 

1. รายวิชา 03214301 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์ 

2. เหตุผลที่มาร่วมงานวิจัย 

 เพ่ือความก้าวหน้าในการเรียนการสอนโดยเน้นการสร้างกิจกรรม เพ่ือกระตุ้นนักศึกษาได้มีจิตนาการใน
การเรียน และเพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่ม และเรียนรู้หลักการท างานร่วมกันจากกิจกรรมที่แท้จริง 

3. มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอย่างไร 

 สอนโดยเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากการจัดตั้งกลุ่ม มุ่งเน้นให้นักศึกษามีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 

4. มีกระบวนการสอนอย่างไร 

สัปดาห์ ที่ 1 
กิจกรรม 

 จัดตั้งกลุ่มและหาผู้น าแบบมีขั้นตอน พร้อมมอบหมายให้น าเสนอโครงสร้างขององค์กรในครั้งต่อไป 
สัปดาห์ ที่ 2 
กิจกรรม 
1 น าเสนอโครงสร้างและหน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่ม  
2 ให้กลุ่มนักศึกษา ศึกษาปัญหาการตลาด เพื่อรายงานปัญหา  
3 ให้กลุ่มฯ ศึกษาชนิดสินค้าที่มีศักยภาพ ในการผลิตและการจ าหน่าย ออกขายได้จริง (ฝึกผลิตและขายตลอดเทอม 
สัปดาห์ ที่ 3 
กิจกรรม 
น าเสนอชนิดสินค้าที่กลุ่มนักศึกษาจะท าการฝึกผลิตและจ าหน่าย เพื่อศึกษาการผลิต ต้นทุน รวมถึงการตลาด  
สัปดาห์ ที่ 4 
เนื้อหา  
  ให้นักศึกษาท า SWOT ฟาร์มสัตว์ และ สินค้าที่จะท าการผลิตและจัดจ าหน่าย   
สัปดาห์ ที่ 5 
กิจกรรม 
  น าเสนอแผนการผลิตและแผนการตลาด ของสินค้าที่ผลิต 
สัปดาห์ ที่ 6-10 

กิจกรรม 
  น าเสนอแผนการผลิตและแผนการตลาด ของสินค้าที่ผลิต 
สัปดาห์ ที่ 11 

กิจกรรม 
  ให้น าเสนอ ต้นทุน และก าไรของสินค้าที่จัดจ าหน่าย 
 
 
 



 สัปดาห์ ที่ 12 
กิจกรรม 
 ให้นักศึกษาสรุปการขายสินค้า และหาวิธีที่พัฒนาสินค้า ทั้งตัวสินค้าและการบริการ เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  

 

5. นักศึกษามีความพึงพอใจหรือไม่  

 นักศึกษามีความพึงพอใจ และความภูมิใจที่ได้ท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเอง จากสินค้าท่ีได้ผลิตขึ้นเองและ
จัดจ าหน่าย 

6. อาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรในเทคนิคและวิธีการสอนในครั้งนี้ 

 ดีใจและภูมิใจที่ได้เห็นความมุ่งมั่นของนักศึกษาหลังจากที่ได้ผ่านการฝึกฝนตนเองจากกิจกรรมนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปกระบวนการสอน 

ผู้สอน อาจารย์บุญญาพร  บุญศรี  

1. รายวิชา 
 ชลประทานในงานภูมิทัศน์  
 
2. เหตุผลที่มาร่วมงานวิจัย  
 สร้างแนวทางการเรียนรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และยังเป็นประโยชน์กับนักศึกษา หาแนวทาง
กระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจ ได้ฝึกคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
 
3. มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอย่างไร 
 1. ส่งเสริมในแนวคิดเรื่องการเป็นผู้ประกอบการทางชลประทานในงานภูมิทัศน์   โดยให้นักศึกษาเข้าร่วม
ศึกษาดูงานบ้านและสวนแฟร์ 2015 เพ่ือให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางด้านชลประทานในงาน
ภูมิทัศน์  
 2. ให้นักศึกษาออกแบบงานระบบรดน้ าในงานภูมิทัศน์ พร้อมทั้งสามารถ อธิบายวิธีการค านวณ ได้  
 
4. มีกระบวนการสอนอย่างไร 
 1. สร้างแรงจูงใจในการเรียน โดยให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางด้านชลประทานใน
งานภูมิทัศน์  แล้วน ามาเสนอรายละเอียดของบริษัท ประเภทธุรกิจ ช่องทางในการประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นการเปิด
โอกาลให้นักศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจในธุรกิจนี้มากข้ึน โดยจัดนักศึกษาออกเป็น กลุ่มละ 5 คน  ในการน าเสนอ 
 2. ให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบระบบรดน้ าใน งานที่ก าหนดมาให้ โดยตั้ง
ข้อก าหนด ในเรื่องการเลือกใช้วัสดุ ขนาด ปริมาณของน้ าที่เหมาะสม เพ่ือให้พืชที่ได้รับสามารถคงอยู่ได้นาน ไม่โดย
ท าลาย โดยระบบรดน้ า 
 
5. นักศึกษามีความพึงพอใจหรือไม่ 
 1. นักศึกษามีความสนใจ กระตือรือร้นเวลาน าเสนองานในการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งน าข้อมูลที่เรียนรู้ และ
สอบถามจากผู้ประกอบการมาเสนอให้ นักศึกษาคนอ่ืน ได้รับรู้  
 2. นักศึกษาจะสามารถเห็นแนวความคิดท่ีหลากหลายของ นักศึกษาร่วมชั้น พร้อมทั้งยังสามารถวิเคราะห์ 
ความเป็นไปได้ และ / หรือ ข้อบกพร่อง ของงานได้ 
 
6. อาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรในเทคนิคและวิธีการสอนในครั้งนี้ 
 1. การสร้างแรงจูงใจ โดยให้นักศึกษาได้สัมผัสกับผู้ประกอบการโดยตรงนั้น  ท าให้เห็นพัฒนาการของ
นักศึกษาในการที่จะสอบถาม ข้อมูลเชิงลึกกับกับทางผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งเนื้อหาบางอย่าง ทั้งทางเทคนิคและ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง ที่บางเรื่องไม่สามารถศึกษาได้โดยตรงในห้องเรียน  
 2. ได้เห็นวิธีการคิดที่หลากหลาย ของนักศึกษาในการออกแบบ  พร้อมทั้งยังสามารถฝึกการค านวณ ซึ่ง
เป็นเป็นเหมือนพื้นฐานของ วิชานี้   
 

 



แบบสรุปกระบวนการสอน 
ผู้สอน ไตรภพ บุญธรรม 

1. รายวิชา 
03123312 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภูมิทัศน์                           

2. เหตุผลที่มาร่วมงานวิจัย 
ต้องการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาหรือผู้เรียนมีความรู้และความตระหนักในการพัฒนา

อย่างยั่งยืนและเพ่ือเป็นการยกระดับและพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานี้ให้ดียิ่งขึ้นและทันต่อปัจจุบัน 

3. มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอย่างไร 
มีการสอดแทรกการเรียนการสอนแบบที่ เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดแทรกความรู้ต่างๆ 

เพ่ิมเติมที่จ าเป็นเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถน าไปปรับใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้ดียิ่งขึ้น 

4. มีกระบวนการสอนอย่างไร 
    ปรับรายละเอียดของการเรียนการสอนตามแต่ละช่วงสัปด าห์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในการ
พัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งมีการยกกรณีศึกษาและตัวอย่างต่างๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อการเรียนการสอนและ
ทันสมัยกับช่วงเวลาที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการสอบถามนักศึกษาและสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. นักศึกษามีความพึงพอใจหรือไม่ 
    นักศึกษามีความพอใจต่อการเรียนการสอนตามที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก เห็นได้จากนักศึกษามี
ความเข้าใจว่าการเรียนการสอนในวิชานี้สามารถน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร รวมทั้งยังท าให้เกิดการ
แสดงออกในด้านต่างๆ ภายในรายวิชานี้ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการเรียนการสอนอย่างมาก 

6. อาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรในเทคนิคและวิธีการสอนในครั้งนี้ 
มีความรู้สึกว่าการเรียนการสอนแบบที่มีการปรับปรุงและแก้ไขแบบปัจจุบันดีกว่าก่อนการเข้าร่วมงานวิจัย

ในครั้งนี้ เนื่องจกการที่น าเอาหลักการพัฒนาที่ยั่งยื นและเทคนิคการสอนแบบนี้เข้าไปนั้นจะช่วยท าให้นักศึกษามี
ความรู้และความเข้าใจในหลักการตามเนื้อหานี้ รวมทั้งยังท าให้มีการยกระดับและพัฒนารายวิชาให้มีความ
สอดคล้องและทันสมัย ซึ่งส่งผลดีอย่างมากต่อวิชาที่สอนในขณะนี้ 

 
 
 
 

 



แบบสรุปกระบวนการสอน 
ผู้สอน ผศ.ประดิษฐ์ ค าหนองไผ่ 

 
1. รายวิชา 

03312305  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  
2. เหตุผลที่มาร่วมงานวิจัย 

ต้องการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสอนรายวิชาฯให้มีประสิทธิภาพขึ้น   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้  
ความเข้าใจ   และตระหนักถึงความส าคัญของการการเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์     เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนต่อไป   
3. มีการปรับเปลี่ยนวิธีการการสอนอย่างไร 

สอดแทรกและเพ่ิมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  อาหารปลอดภัย เข้าไปเนื้อหาวิชาเรียน  มี
การเสริมกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษามีทัศนคติการบริโภคท่ีดี และให้งานมอบหมายกับนั กศึกษาโดยใช้แนวทาง
การเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์   เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. มีกระบวนการสอนอย่างไร 

เพ่ิมเนื้อหาเรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าไปในแผนการสอน  มีการสอนเนื้อหาความรู้แบบบรรยาย และ
ใช้กรณีศึกษาโดยสื่อวิดีทรรศที่เก่ียวข้องกับอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นภาพและตระหนักในการพัฒนาที่ยั่งยืน   (โดยมีการประเมินพฤติกรรมทั้งก่อนและหลังการ
สอน) 
5. นักศึกษามีความพึงพอใจหรือไม่ 

นักศึกษาโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนนี้    เพราะท าให้นักศึกษามองเห็นประโยชน์
และคุณค่าจากเนื้อหาวิชาและยังสามารถคิดที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคตเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 
6. อาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรในเทคนิคและวิธีการสอนในครั้งนี้ 

มีความรู้สึกว่าการเรียนการสอนแบบนี้  สามารถใช้เป็นแนวทางท่ีดี  ที่จะก่อประโยชน์ให้ได้กับหลายๆฝ่าย
ที่เก่ียวข้อง  โดยเฉพาะนักศึกษาที่จะจบออกไปสู่สังคม เพ่ือน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน  การใช้
ชีวิตประจ าวัน  อันจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทสรุปกระบวนการสอน 

ผู้สอน ดร.นวพร ลาภผลส่ง 

1. รายวิชา 
03312307 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม                           

2. เหตุผลที่มาร่วมงานวิจัย 
ต้องการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้พร้อมกับการสร้างทัศนคติที่ดีในวิชาชีพเพ่ือ

เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ โดยส่งเสริมและสร้างแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ มีความตระหนักในการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และเพ่ือเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานี้ให้ดีขึ้น 

3. มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอย่างไร 
มีการสอดแทรกระหว่างการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาศึกษาจากวีดีและเล่าเรื่องเหตุการณ์ ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสร้างแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ หลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถน าไป
ปรับใช้กับชีวิตประจ าวันได้ดีขึ้น 

4. มีกระบวนการสอนอย่างไร 
    มีการปรับรายละเอียดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงการน าความรู้ในรายวิ ชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ โดยเน้นสร้างแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน มีการเพ่ิมกรณีศึกษาและตัวอย่างต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหารายวิชาให้มากขึ้น ท าให้นักศึกษาได้
เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น 

5. นักศึกษามีความพึงพอใจหรือไม่  
    นักศึกษามีความพอใจต่อการเรียนการสอนแบบที่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนดังกล่าวมากขึ้น ซึ่ง
สังเกตได้จากการที่นักศึกษามีส่วนร่วม มีความสนใจและมีความกระตือรือร้นมากขึ้นในระหว่างการเรียนการสอน  
การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนดังกล่าวยังส่งผลให้นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ มากขึ้น   

6. อาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรในเทคนิคและวิธีการสอนในครั้งนี้ 
มีความรู้สึกว่าเทคนิคและวิธีการสอนที่มีการปรับปรุงและแก้ไขดังกล่าวดีกว่าก่อนการเข้าร่วมงานวิจัย 

เนื่องจากเทคนิคดังกล่าวช่วยท าให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในหลักก ารตามเนื้อหาพร้อมกับทัศนคติที่ดีใน
การประกอบอาชีพ นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชาไปสร้างแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมกับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของรายวิชาให้สมบูรณ์มากขึ้น 

 

 
 



แบบสรุปกระบวนการสอน 
ผู้สอน ดร.พัฒนพงษ์ ทัดทา 

1. รายวิชา  

03213303 การผลิตสัตว์ปีก (Poultry Production) 

2. เหตุผลที่มาร่วมงานวิจัย 

การผลิตสัตว์ปีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงไก่มีความหลากหลายในด้านระบบการผลิตที่สามารถเป็นการ

ผลิตในระบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร การเลี้ยงแบบหลังบ้านโดยเกษตรกรรายย่อ ย หรือการเลี้ยงแบบ

อินทรีย์ เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาในการประกอบอาชีพในอนาคต การผลิตไก่แบบอินทรีย์มี

ศักยภาพในด้านการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ปลอดภัย 

ไร้สารตกค้าง และมีความยั่งยืนทั้งในด้านการใช้ทรัพยากรการผลิตและการพึ่งตนเองของเกษตรกร   

3. มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอย่างไร 

สอนตาม มคอ.3 ของรายวิชาการผลิตสัตว์ปีก โดยเพิ่มเนื้อหาเรื่อง การเลี้ยงไก่เนื้ออย่างยั่งยืน ในสัปดาห์ 

ที่ 4 และเพ่ิมกิจกรรม รายงานการผลิตไก่เนื้ออย่างยั่งยืน ในสัปดาห์ ที่ 4 และกิจกรรมการพ่ึงพาตนเ อง 

ในสัปดาห์ ที่ 7  

4. มีกระบวนการสอนอย่างไร 

บรรยายเนื้อหาเรื่องระบบการผลิต และการวางแผนการผลิตสัตว์บางประเภท และสอดแทรกเนื้อหา การ

เลี้ยงไก่เนื้ออย่างยั่งยืน แล้วท าการมอบหมายให้นักศึกษาท ารายงานการผลิตไก่เนื้ออย่างยั่งยืน โดย

ก าหนดให้ทุก ๆ กลุ่มต้องน าเสนอรายงานให้เพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน รวมทั้งให้แต่ละกลุ่มยกตัวอย่างบุคคลใน

ด้านการพ่ึงพาตนเอง  

ในกิจกรรมการรายงานผลการค้นคว้า จัดให้นักศึกษานั่งประชุมโต๊ะกลม แล้วให้แต่ละกลุ่มขึ้นรายงาน โดย

มีการสอบถามและแลกเปลี่ยนความเห็นกันในระหว่างกลุ่มของนักศึกษา ในกิจกรรมดังกล่าว ให้ นักศึกษา

เป็นผู้ด าเนินรายการเอง  

5. นักศึกษามีความพึงพอใจหรือไม่ 

จากการสังเกตพฤติกรรม และการให้นักศึกษาสรุปผลการด าเนินกิจกรรม พบว่านักศึกษามีความ

กระตือรือร้นในการน าเสนอผลงานการค้นคว้า และภาคภูมิใจในบุคคลตัวอย่างด้านการพ่ืงพาตนเองที่แต่



ละกลุ่มเลือกมา อีกท้ังนักศึกษาด าเนินการกิจกรรมการน าเสนอเองท าให้นักศึกษาได้รู้จักการแบ่งหน้าที่

และการท างานร่วมกันในห้องเรียน 

 

6. อาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรในเทคนิค และวิธีการสอนในครั้งนี้  

วิธีการสอนมีความหลากหลาย เทคนิคการสอนนี้เป็นวิธีการที่ดีวิธีการหนึ่งในการให้ข้อมูลและเ สนอ

ทางเลือกเพ่ือให้นักศึกษาน าไปใช้ในการตัดสินใจ ส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปกระบวนการสอน 

ผู้สอน ดร.ศุภมาศ ศรีวงศ์พุก 

1.  รายวิชา 

 การเพาะพันธุ์ปลา (Fish Breeding) 

2.  เหตุผลที่มาร่วมงานวิจัย 

 เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่มีการสอดแทรกความรู้ทั้งการน าหลักทฤษฎีที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเป็น
ผู้ประกอบการได้ และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งในบริบทของรายวิชาไม่ได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนา
แบบยั่งยืนบรรจุอยู่ แต่เป็นองค์ความรู้ที่มีความส าคัญและควรค่าแก่ นักศึกษาในทศวรรษนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงท าให้ได้
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  

3.  มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอย่างไร 

 ในการเรียนการสอนวิชาการเพาะพันธุ์ปลานั้นจะมีการเรียนในด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะพันธุ์ปลา และมีการบู รณาการความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าไปในการเรียน
การสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พบว่าในขณะที่ด าเนินกิจกรรมสามารถส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องดังกล่าวดีขึ้นและมีความเชื่อม่ันในตนเองเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการได้มากขึ้น ท าให้ต้องส่งเสริมกา ร
สร้างความความเข้าใจแก่นักศึกษา ด้วยการยกตัวอย่างกรณีศึกษาในหัวข้อหลักของการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้าใจต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มากข้ึน ในขณะที่กระบวนการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการได้อธิบาย
ความส าคัญเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกระบวนการของโครงการวิ จัยโดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพเพ่ือ
พัฒนาต่อไป 

4.  มีกระบวนการสอนอย่างไร 

 เนื่องจากรายวิชาการเพาะพันธุ์ปลามีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป จึง 

ได้มีการบูรณาการความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าไปในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิ บัติ และมี
การยกกรณีศึกษาในหัวข้อหลักของรายวิชา ดังนี้ 

 1. ความหมายและความส าคัญของการเพาะพันธุ์ปลา ประวัติการเพาะพันธุ์ปลา ปฏิบัติการแยกเพศปลา  

 -  ความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 -  ก าหนดงานมอบหมายกลุ่มนักศึกษาให้พิจารณาความส าคัญของรายวิชากับการประกอบอาชีพใน อนาคต
อย่างยั่งยืน 

 2. ระบบและการสืบพันธุ์ของปลา ปฏิบัติการเก็บรวบรวมน้ าเชื้อ  



 3. แหล่งและฤดูผสมพันธุ์วางไข่ของปลา ปฏิบัติการประเมินความดกของไข่  

 4. แหล่งและฤดูผสมพันธุ์วางไข่ของปลา ปฏิบัติการการเก็บต่อมใต้สมองของปลา  

 5. ปัจจัยควบคุมระบบการสืบพันธุ์ของปลา ปฏิบัติการการค านวณฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลา 

 - สอดแทรกความรู้จากการควบคุมระบบการสืบพันธุ์ของปลา ปฏิบัติการการค านวณฮอร์โมนจากต่อมใต้
สมอง จะท าให้เพาะพันธุ์ปลาประสบความส าเร็จและยั่งยืน 

 6.ปัจจัยควบคุมระบบการสืบพันธุ์ของปลา ปฏิบัติการการค านวณฮอร์โมนจากการสังเคราะห์ เช่น ซุพรี
แฟค HCG  

 - สอดแทรกความรู้จากการควบคุมระบบการสืบพันธุ์ของปลา ปฏิบัติการการค านวณฮอร์โมนจากการ
สังเคราะห์ เช่น ซุพรีแฟค HCG จะท าให้การเพาะพันธุ์ปลาประสบความส าเร็จ และยั่งยืน 
 
 7. แหล่งของฮอร์โมนที่ใช้ในการเพาะพันธุ์ปลา ปฏิบัติการการเพาะพันธุ์ปลาแบบธรรมชาติ  
 - สอดแทรกปัญหาที่จะเกิดข้ึน และท าให้การเพาะพันธุ์ปลาไม่ยั่งยืน 

 9. การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลา ปฏิบัติการการเพาะพันธุ์ปลาแบบเลียนแบบธรรมชาติ   

 - คุณภาพของพ่อแม่พันธุ์ปลาที่ไม่ดี ท าให้การเพาะพันธุ์ปลาไม่ประสบความส าเร็จ ผู้ปฏิบัติหน้าที่จึงต้องมี
ความซื่อสัตย์ในการตรวจคุณภาพของพ่อแม่พันธุ์ปลา 

 10.วิธีการเพาะพันธุ์ปลา ปฏิบัติการการเพาะพันธุ์ปลาโดยวิธีการผสมเทียม 

 - ความล้มเหลว และไม่ยั่งยืนของการผสมเทียมปลา เกิดจาก 1. ขาดความรู้ 2. ขาดจริยธรรม 

 11.รูปแบบและอุปกรณ์ของการฟักไข่ การฟักไข่ปลานิลในระบบการผลิตเชิงพาณิชย์ (จากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ) ปฏิบัติการการฟักไข่ปลา  

 - ความล้มเหลวและไม่ยั่งยืนของการฟักไข่ปลา เกิดจาก 1. ขาดความรู้ 2. ขาดจริยธรรม 

 12. การพัฒนาของคัพภะ ปฏิบัติการการอนุบาลลูกปลา  

 13. การอนุบาลลูกปลา ปฏิบัติการการประเมินอัตราการปฏิสนธิ อัตราฟัก และอัตราการรอดตายหลังการ
อนุบาล 

 14. การจับลูกปลา ปฏิบัติการการจับและรวบรวมลูกปลา 

 15. การล าเลียงลูกปลา การเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศเชิงพาณิชย์ (จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ) ปฏิบัติการการล าเลียงลูกปลา 



 โดยได้น าเสนอกรณีศึกษาของการใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนใช้ในการเพาะพันธุ์ปลา เพื่อผลต่อการ
พัฒนาที่ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้นักศึกษาเห็นความส าคัญ และน าไปปฏิบัติใช้ต่อไป  

5.  นักศึกษามีความพึงพอใจหรือไม่ 

 เบื้องต้นที่นักศึกษาได้รับความรู้ด้านหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษา ท าให้
นักศึกษาเข้าใจบทบาทของการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งนักศึกษามีความ
พอใจต่อการเรียนรู้หลักการดังกล่าวมาก 

6.  อาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรในเทคนิคและวิธีการสอนในครั้งนี้ 

 เนื่องด้วยการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นการจัดการเรียนการสอนในรายละเอียดวิชาในหลักสูตร ในขณะ
ที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของโลกมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะประเด็นด้านการพัฒนาภายใต้หลักการของก ารค านึงถึง
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตกับคนรุ่นต่อไปให้น้อยที่สุด นั่นเป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญ 
หากเราน าประเด็นหลักเหล่านี้มาสอดแทรกในรายวิชาที่สอน เพ่ือให้วิชานั้น ๆ มีความทันสมัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้
การให้ตัวอย่างผลที่เกิดขึ้นทั้งที่ค านึงถึง และไม่ค านึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีผลอย่างไรต่อการพัฒนา ก็ถือว่าเป็น
การส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจต่อการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การส่งเสริมกิจกรรม ทั้งการอบรม และ
การให้ข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมในการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการมีร้านเพ่ือใช้ส าธิตการด าเนินการเป็น
ผู้ประกอบการ ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ดีต่อนักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างให้เกิดธุรกิจที่มาจากศาสตร์ที่นักศึกษาได้
เรียนมา  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปกระบวนการสอน 

ผู้สอน ผศ.สมใจ เปรมสมิทธิ์ 

1. รายวิชา 
03222308 ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ า (Ornamental Fish and Aquatic Plants) 

2. เหตุผลที่มาร่วมงานวิจัย 

เนื่องจากสภาวะปัจจุบัน ปัญหาผลกระทบจากการท าการเกษตรแบบเคมี ก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้าน
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งในระดับบุคคลและสังคมโดยรวม  การพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ก า ลังได้รับความสนใจ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาสาขาประมงจะต้องมี
ความรู้และความเข้าใจ เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

3. มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอย่างไร 

 กระบวนการเรียนการสอนในรายวิชายังคงเดิมตามแผนการเรียนการสอน มีการเพิ่มเติมเนื้อหาการพัฒนา
อย่างยั่งยืน สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และสาเหตุที่ส่งผลกระทบ โดยใช้วีดีทัศน์ของ
ปราชญ์ชาวบ้านช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และเสริมกิจกรรมเพิ่มเติม 

4. มีกระบวนการสอนอย่างไร 

กระบวนการสอน ปฏิบัติดังนี้ 

1) ชี้แจงรายละเอียดครอบคลุมรายวิชาที่สอนให้นักศึกษาได้รับรู้ โดยให้ความรู้เนื้อหาในรายวิชาและ
สอดแทรกความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาเหตุที่
ส่งผลกระทบท าให้ปลาสูญพันธุ์ (ไมย่ั่งยืน) สาเหตุที่ท าให้การเพาะเลี้ยงปลาไม่ยั่งยืน  

2) แจกใบสอบถามนักศึกษาว่า “เรียนวิชานี้แล้ว” สามารถประกอบอาชีพอะไรในอนาคต 
3) น าอาชีพท่ีนักศึกษาเลือก มาแจกแจงเป็นกลุ่มๆ เช่น อาชีพรับจ้างดูแลปลาสวยงาม  เพาะพันธุ์ปลา  

เพาะเลี้ยงพรรณไม้และปลาสวยงาม  และรับราชการ   
4) มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มอาชีพ เขียนแผนผังความคิด (Mind Map) เกี่ยวกับอาชีพและต้อง

พัฒนาอย่างยั่งยืน  พร้อมน าเสนอ 
5) นักศึกษาจัดท าโครงงาน “การเพาะเลี้ยงปลา” และน าเสนอ 
6) จัดกิจกรรมการพึ่งพาตนเอง  โดยมอบหมายให้นักศึกษาทุกคนไปศึกษาจากวีดีทัศน์ของปราชญ์

ชาวบ้านในระบบสารสนเทศ และน ามาเล่าให้เพื่อนฟัง      

 

      



5. นักศึกษามีความพึงพอใจหรือไม่ 

 จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการสอนแบบนี้ นักศึกษาได้คิด 
ได้เรียนรู้ และได้แก้ปัญหาร่วมกัน ท าให้เกิดความสามัคคีและช่วยเหลือกัน 

6. อาจารย์มคีวามรู้สึกอย่างไรในเทคนิคและวิธีการสอนในครั้งนี้ 

 เป็นวิธีการสอนที่ท าให้เกิดบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ดี  นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
ถึงผลกระทบระยะยาวที่จะเกิดข้ึน หากสิ่งที่กระท านั้นไม่สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปกระบวนการสอน 

ผู้สอน อาจารย์สุวดี อิสรายุวพร 

1. รายวิชา 
 จุลชีววิทยาของสัตว์ 
2. เหตุผลที่มาร่วมงานวิจัย 
 เนื่องจากในการวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่าน
กลไกสถาบันการศึกษา  เป็นโครงการที่มีการสอดแทรกความรู้ทั้ งการน าหลักทฤษฎีที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็น
ผู้ประกอบการได้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในบริบทของรายวิชาที่มีเนื้อหาที่อาจยังไม่สอดคล้องกับโครงการวิจัย
มากนัก แต่เป็นในงานวิจัยนี้มีองค์ความรู้ที่ควรค่าแก่การศึกษาในทศวรรษนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงท าให้ได้เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว 
3. มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอย่างไร 
 จากการด าเนินการโครงการในรายวิชาจุลชีววิทยาของสัตว์นี้ ได้ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
การเกษตรแบบยั่งยืน และน าเสนอตามความเข้าใจของนักศึกษา จากนั้นได้ให้นักศึกษายกตัวอย่างกรณีศึกษาโดย
น าเนื้อในรายวิชามาประยุกต์ใช้ในการท าเกษตรแบบยั่งยืน 
4. มีกระบวนการสอนอย่างไร 
 เนื่องจากรายวิชาจุลชีววิทยาของสัตว์ เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาที่อาจยังไม่สอดคล้องกับโครงการวิจัยมากนัก 
แต่ได้ปรับกระบวนการสอนให้นักศึกษาเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนกับการท าเกษตรแบบยั่งยืน 
 โดยในหัวข้อได้น าเสนอกรณีศึกษาของการใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้  มีการผสมผสานเชื่อมโยงใน
การใช้จุลินทรีย์เพื่อรักษาสภาพน้ า การเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อการพัฒนาที่ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้นักศึกษาเห็นความส าคัญ และน าไปปฏิบัติใช้ต่อไป 
5. นักศึกษามีความพึงพอใจหรือไม่ 

 นักศึกษามีความเข้าใจในความหมายการท าเกษตรยั่งยืนมากขึ้น 

6. อาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรในเทคนิคและวิธีการสอนในครั้งนี้ 
 เนื่องด้วยการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นการจัดการเรียนการสอนในรายละเอียดวิชาในหลักสูตร และ
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแ ปลงของโลกมากข้ึน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าใจใน
บริบทของการท าเกษตรแบบยั่งยืน หรือเกษตรพอเพียงนั้น จะส่งผลให้มีพัฒนาภายใต้การค านึงถึงธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตกับคนรุ่นต่อไป หากเราน าประเด็นหลักเหล่านี้มาแทรกใน
รายวิชาที่สอนเพ่ือให้วิชานั้นๆมีความทันสมัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้การให้ตัวอย่างผลที่เกิดขึ้นทั้งที่ค านึงถึง และไม่
ค านึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นมีผลอย่างไรต่อการพัฒนาก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจต่อการเรียน
การสอนมากยิ่งข้ึน และต่อไ ปอาจท าแปลงสาธิตการท าเกษตรแบบยั่งยืนเพ่ือเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคตต่อไปได้ 
นอกจากนี้การส่งเสริมกิจกรรมทั้งการอบรม และการให้ข้อมูลในสื่อต่างๆเพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมทั้งการมีร้านเพ่ือใช้สาธิตการด าเนินการเป็นผู้ประกอบการก็เป็นวิธีการที่ดีต่อนักศึกษา เพ่ือเป็นการสร้างให้เกิด
ธุรกิจที่มาจากศาสตร์ที่นักศึกษาได้เรียนมา 



แบบสรุปกระบวนการสอน 

ผู้สอน ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม 
1. รายวิชา 

03-114-303 กีฏวิทยาทางการเกษตร (Agricultural Entomology) 
2. เหตุผลที่มาร่วมงานวิจัย 

เนื่องจากวิธีการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชในการผลิตทางการเกษตร เกษตรกรนิยมใช้สารเคมีท่ีมีพิษ 

ต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค  และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การป้องกันก าจัดแมลงอย่างยั่งยืนจึงเป็น
ทางเลือกท่ีส าคัญที่นักศึกษาต้องมีความรู้ และความเข้าใจ เพ่ือน าความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้ในการเรียนนี้ไปใช้ใน
การประกอบอาชีพในอนาคต 
3. มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอย่างไร 

กระบวนการเรียนการสอนในรายวิชายังคงเดิมตามแผนการเรียนการสอน มีการเพิ่มเติมเนื้อหาการ  

พัฒนาอย่างยั่งยืน การป้องกันก าจัดแมลงอย่างยั่งยืน ให้นักศึกษาได้ออกไปพบเกษตรกรที่มีแนวปฏิบัติในการ
ป้องกันก าจัดแมลงทั้งแบบยั่งยืน และไม่ยั่งยืน 

4. มีกระบวนการสอนอย่างไร 

กระบวนการสอนมีดังนี้ 
1. ชี้แจงรายละเอียดครอบคลุมที่สอนให้นักศึกษาได้รับรู้โดยเนื้อหาของรายวิชา และสอดแทรก

ความหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. แจกใบสอบถามนักศึกษาถึงการเห็นถึงความส าคัญของความยั่งยืน การเห็นความส าคัญของส่วนรวม 

3. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าหาปราชญ์ชาวบ้าน หรือคนท่ีประสบความส าเร็จในดวงใจ และสรุปว่า
คุณสมบัติส าคัญท่ีคนเหล่านั้นมีคืออะไร สรุปร่วมกับเพื่อนๆ และตั้งเป้าหมายของตน โดยมีบุคคลต่างๆ 
เป็นตัวอย่าง 

4. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาวิธีการป้องกันก าจัดแมลงจากหลายๆ ทาง เช่น ปลู กพืชและส ารวจ
ศัตรูพืชด้วยตนเอง ไปส ารวจศัตรูพืชจากแปลงเกษตรกร ศึกษาถึงการป้องกันก าจัดศัตรูพืชจาก
เกษตรกร น าวิธีการป้องกันก าจัดของเกษตรกรเปรียบเทียบจากข้อมูลที่ค้นคว้าได้จากสื่อ และ
หน่วยงานต่างๆ น าข้อมูลมาสรุปตามความคิดเห็นของตนเองว่าจะป้องกันก าจัดแมลงอย่างยั่ งยืนได้
อย่างไร น าเสนอแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเพื่อน 

5. นักศึกษามีความพึงพอใจหรือไม่ 

จากการสังเกตพฤติกรรม และการพูดคุยกับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม พบว่านักศึกษามีความสุขที่ได้ 
ปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้เห็นความส าเร็จที่เกิดขึ้นจริงของเกษตรกรที่ยึ ดถือแนวทางปฏิบัติ
แบบยั่งยืน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกับแนวทางนี้ภายหลังการร่วมกิจกรรมทั้งหมด 

6. อาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรในเทคนิค และวิธีการสอนนี้ 
เป็นวิธีการสอนที่ท าให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม ได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ท าให้นักศึกษาได้

ปรับกระบวนการคิดที่ตระหนักถึงความยั่งยืน และการป้องกันก าจัดแมลงที่ตนจะเลือกมาใช้ในอนาคต และน าไปสู่
ความยั่งยืนของสังคมต่อไป 



แบบสรุปกระบวนการสอน 

ผู้สอน อาจารย์อมร อัศววงศานนท์ 

1. รายวิชา การจัดการสัตว์สวยงามและสัตว์ทดลอง 

2. เหตุผลที่มาเข้าร่วมงานวิจัย 

 ต้องการให้นักศึกษามีอาชีพอิสระ  เนื่องจากปัจจุบันนักศึกษาที่เรียนจบไปประกอบอาชีพไม่
ตรงกับสาขาที่เรียนเป็นจ านวนมาก  ทั้งนี้เนื่องจากวิชาที่เรียนส่วนใหญ่ต้องประกอบกันหลายวิชา 

จึงจะประกอบอาชีพได้  จึงมีความคิดว่าจะจุดประกายให้นักศึกษาสร้างงาน สร้างอาชีพด้วยตน เองได้ 
หากไม่ต้องการท างานประจ า หรืออาจจะท าควบคู่ไปกับงานประจ าที่ท าอยู่ เพื่อเก็บทุนในการสร้าง
กิจการ 

3. มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอย่างไร 

 3.1 ให้นักศึกษาส ารวจตลาดสัตว์เลี้ยง  เพ่ือทราบความเคลื่อนไหวของการเลี้ยงสัตว์สวยงามว่า
ปัจจุบันมีทิศทางอย่างไร  และอะไรได้รับความนิยม 

 3.2 ร่วมกันคิด  โดยการให้นักศึกษาน าเสนอแนวคิดในการท าโครงงานนวัตกรรมทางด้านสัตว์
สวยงามและสัตว์ทดลอง  แล้วชี้แนะแนวทางของนวัตกรรมร่วมกับนักศึกษากลุ่มอื่น 

4. มีกระบวนการสอนอย่างไร 

 4.1 ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและฝึกปฏิบัติให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดสัตว์
สวยงามและสัตว์ทดลอง 

 4.2 น านักศึกษาไปศึกษาดูงานและส ารวจตลาด นอกสถานที่ตามสถานประกอบการ  

 4.3. ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการสร้างนวัตกรรม 

 4.4 อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 

 4.5 สร้างนวัตกรรมและท ารายงาน 

5. นักศึกษามีความพึงพอใจหรือไม่ 

 จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาชอบการปฏิบัติและมีความสนุกกับการที่
ได้บอกเล่าสิ่งที่ตนเองได้คิดค้นขึ้นมาใหม่   แต่จะไม่ชอบการท าเล่มรายงาน เนื่องจากเป็นนักศึกษา
กลุ่มท่ีมีผลการเรียนต่ า  ไม่ชอบการเรียนภาคทฤษฎี 



6. อาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรในเทคนิคและวิธีการสอนในครั้งนี้ 

 รู้สึกว่าภูมิใจไปกับนักศึกษาด้วย   เพราะการสอนให้นักศึกษาคิดค้นนวัตกรรม และมีแนวทาง
อาชีพอิสระ  แต่ละคนจะมีความคิดที่ต่างกัน  บางคนอาจมองเห็นแนวทางชัดเจนตั้งแต่แรก  บางคน
อาจจะใช้เวลานานกว่า  แต่เมื่อทุกคนได้ค้นคว้าจนเจอแนวทางของตนเองแล้วจะรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่
ตนเองได้คิดและท า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปกระบวนการสอน 

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา ภู่รอด 

1. รายวิชา การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ 

2. เหตุผลที่มาร่วมงานวิจัย 

 ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้มีหลายวิธีการด้วยกัน ซึ่งแต่ละวิธีก็ให้ผลแตกต่างกัน ส าหรับการพัฒนา
กระบวนการสอนในวิชาชีพเกษตรจ าเป็นที่จะต้องหาวิธีการพัฒนาแบบใหม่อยู่เสมอเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความ
สนใจตลอดเวลา ประกอบกับวิชาชีพเกษตรเป็นวิชาชีพที่เน้นภาคปฏิบัติ และอยู่กลางแจ้งเป็นส่วนใหญ่ จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องสร้างทัศนคติ แรงจูงใจ เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของอาชีพเกษตร จึงได้เข้าร่วมงานวิจัยครั้งนี้
เพ่ือหาแนวทางการพัฒนากระบวนการสอน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดกับผู้เรียน 

3. มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอย่างไร 

 จากเดิมท่ีเน้นการปฏิบัติ โดยให้นักศึกษาท าเป็นกลุ่ม มีการสรุปงาน น าเสนอผลงาน ได้เพ่ิมในเรื่องของ
สร้างแรงจูงใจโดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย ซึ่งเลือกจากศิษย์เก่าท่ีประสบผลส าเร็จในวิชาชีพมาบรรยายและเป็น
เจ้าของกิจการ มีการซักถามในประเด็นต่างๆตามที่นักศึกษาสนใจ นอกจากนี้ยังได้เพ่ิมเนื้อหาเรื่องเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อม แต่สอนโดยใช้สื่อการสอนเป็นภาพเคลื่อนไหว และให้นักศึกษาฝึกการเขียนแผนธุรกิจ 

4. มีกระบวนการสอนอย่างไร 

 กระบวนการสอนจะเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม และอาจารย์คอยเป็นที่ปรึกษา มีการ
บรรยายน าเรื่องก่อนที่จะปฏิบัติ ในทุกสัปดาห์จะมีการสรุปผลหลังฝึกภาคปฏิบัติ 

5. นักศึกษามีความพึงพอใจหรือไม่ 

 ในภาพรวมจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา นักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีปฏิสัมพันธ์ทั้ง
กับอาจารย์และเพ่ือนร่วมชั้น บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเป็นกันเอง นักศึกษาไม่เครียด สรุปว่ามึความพึงพอใจ
มาก 

6. อาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรในเทคนิคและวิธีการสอนในครั้งนี้ 

 ท าให้นักศึกษามีความสนใจมากขึ้น 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

แบบสรุปกระบวนการสอนการพัฒนา                                  
อย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปกระบวนการสอนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ในรายวิชาสรีรวิทยาการสืบพันธุ์และการผสมเทียม 

ผู้สอน สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์ 
 

1. ความคิดเห็นของอาจารย์ 
1.1 รูปแบบการสอน / กิจกรรมการเรียนการสอน 

รูปแบบการสอนทีมีกิจกรรมการพ่ึงพาตนเอง และการสร้างแรงจูงใจตลอดจนการเสริมความรู้ด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดแทรกหน่วยเรียนต่างๆ ท าให้ผู้สอนเกิดความกระตือรือร้นเพ่ือหาความรู้ที่จะมา
เชื่อมโยงในการถ่ายทอดให้กับนักศึกษา 
1.2 บรรยากาศการสอน 

นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนตลอดจนการท ากิจกรรมทุกกิจกรรม นอกจากนั้นนักศึกษายัง
มีความสนุกสนาน สนใจในกระบวนการสอนในบทเรียนมากข้ึนเนื่องจากการเสริมเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
ปัจจุบันและการยกตัวอย่างต่างๆท าให้นักศึกษาเกิดมุมมองใหม่ๆ และไม่เครียด 

2. การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่สังเกตได้ 
นักศึกษากระตือรือร้นที่จะท ากิจกรรมกล้าคิด กล้าแสดงออก รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม สามารถ

วางแผนการท างานอย่างมั่นใจ ตลอดจนมีแนวคิดในอาชีพอิสระที่เก่ียวข้องกับการผสมเทียมมากขึ้น   
3. ความคิดเห็นของนักศึกษา 

3.1 เมื่อเรียนเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรายวิชา 
นักศึกษามีมุมมองที่หลากหลายเพื่อสร้างความสมดุลและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม เมื่อได้รับความรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3.2 ความพอใจกระบวนการสอน 
นักศึกษามีความพึงพอใจที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและได้เห็นความส าเร็จที่เกิดขึ้นจริงของ
เกษตรกรที่ยึดถือแนวทางปฏิบัติแบบยั่งยืน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกับแนวทางนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปกระบวนการสอนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ในรายวิชา ระบบสารสนเทศและระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์ 

อาจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์ 
1. ความคิดเห็นของอาจารย์ 

1.1 รูปแบบการสอน / กิจกรรมการเรียนการสอน 

1) ชั่วโมงแรกสร้างความเข้าใจกับค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ของรายวิชา และให้นักศึกษา
พิจารณาว่า ถ้าเรียนจบวิชานี้แล้วนักศึกษาจะน าความรู้ไปประประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้อย่างไร ใน
อนาคต   

2) บรรยายหลักทฤษฎีที่ส าคัญของการ การค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้กับงานภูมิทัศน์ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการวิจัย การก าหนดปัญหาในการวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย การเขียนรายงานวิจัย  พร้อมทั้งสอนให้มีการสอดแทรกความหมาย และ
ความส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เน้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกระบวนการวิจัย
ให้ประสบผลส าเร็จและยั่งยืน 

3) แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาปฏิบัติจริง โดยการจัดท าโครงงาน การก าหนดปัญหาในการวิจัย และเขียน
แผนผังความคิดหรือ Mind Map ของอาชีพที่เก่ียวข้องกับรายวิชา พร้อมทั้งน าเสนอรายงาน 

4)  น าเสนอวีดีทัศน์ปราชญ์ชาวบ้าน (คุณนฤทธิ์ ค าธิศรี ) ในสัปดาห์ที่ 6 และมอบหมายงานให้
ศึกษาสรุปสาระส าคัญของวีดีทัศน์ให้เพ่ือนๆ ฟังหลังจากดูวีดีทัศน์จบลง    

5) เสริมกิจกรรม “การพ่ึงพาตนเอง” ในสัปดาห์ที่ 14 

1.2 บรรยากาศการสอน 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนอย่างมาก สังเกตจากพฤติกรรมความตั้งใจเรียน 
การเข้าชั้นเรียน ตลอดจนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ  เรื่องการศึกษาวีดีทัศน์ของปราชญ์
ชาวบ้านและสรุปให้เพ่ือนฟัง นักศึกษาได้แนวความคิดในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย 

2. การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่สังเกตได้ 

นักศึกษามีจิตส านึกที่ดีต่อการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างรู้คุณค่า และช่วยรั กษาสิ่งแวดล้อม สังเกตได้
จากพฤติกรรม การน าเศษกิ่งไม้ใบไม้ที่เราตัดแต่งมากองรวมกันใสกระบะเพ่ือท าปุ๋ยหมัก แทนการเผาไฟ  

3. ความคิดเห็นของนักศึกษา 

3.3 เมื่อเรียนเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรายวิชา 
1) ได้แนวความคิดในการประกอบอาชีพในอนาคต  
2) มีจิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
3) รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  



 

3.4 ความพอใจกระบวนการสอน 
    มีความพึงพอใจในกระบวนการสอนแบบนี้ เนื่องจากได้คิด ได้เรียนรู้ ได้ปฏิบัติ ได้แก้ปัญหา
ร่วมกัน ตลอดจนได้แนวทางในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนในอนาคตด้วย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปกระบวนการสอนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ในรายวิชา 03114303 ;  กีฏวิทยาทางการเกษตร 

ผศ.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม 
1. ความคิดเห็นของอาจารย์ 

1.1 รูปแบบการสอน / กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ชั่วโมงแรกสร้างความเข้าใจกับค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ของรายวิชา และให้นักศึกษา
พิจารณาว่า ถ้าเรียนจบวิชานี้แล้วนักศึกษาจะน าความรู้ไปประกอบอาชีพอะไรในอนาคต   

2. บรรยายหลักทฤษฎีที่ส าคัญ พร้อมทั้งสอนสอดแทรกความหมาย และความส าคัญ ของป้องกัน
ก าจัดแมลง เน้นเกี่ยวกับการควบคุมปริมาณแมลงโดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาส ารวจการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชของเกษตรกรโดยตรง ค้นคว้าข้อมูล
ค าแนะน าการป้ องกันก าจัด และแนวคิดของนักศึกษาในการป้องกันก าจัด หากนักศึกษาเป็น
เกษตรกร 

4. น านักศึกษาไปศึกษาดูงานปราชญ์ชาวบ้าน (นายสายหยุด แจ่มจ ารัส ) ที่ประสบความส าเร็จใน
การผลิตผักโดยไม่ใช้สารเคมี 

5. เสริมกิจกรรม “การพ่ึงพาตนเอง” ในสัปดาห์ที่ 13 

1.2 บรรยากาศการสอน 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนอย่างมาก สังเกตจากพฤติกรรมความตั้งใจ 
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ  การศึกษาดูงานของปราชญ์ชาวบ้านและสรุปให้เพ่ือนฟัง  นักศึกษาได้
แนวความคิดในการประกอบอาชีพเกษตรการผลิตพืชที่ไม่ใช้สารเคมี 

2. การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่สังเกตได้ 

นักศึกษามีจิตส านึกที่ดีต่อการป้องกันก าจัดแมลงที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังเกตได้จากพฤติกรรม 
แนวคิดการป้องกันก าจัดแมลงที่ต้องการใช้วิธีที่ไม่ใช้สารเคมี และการฟัง และซักถามปราชญ์ชาวบ้าน
อย่างตั้งใจ 

  

3. ความคิดเห็นของนักศึกษา 
3.1 เมื่อเรียนเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรายวิชา 

1. ได้แนวความคิดในการประกอบอาชีพการผลิตพืชโดยไม่ใช้สารเคมี 

2. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม   

3.2 ความพอใจกระบวนการสอน 
มีความพึงพอใจในกระบวนการสอนแบบนี้ เนื่องจากได้คิด ได้เรียนรู้ ได้ปฏิบัติ ได้แก้ปัญหา

ร่วมกัน 



แบบสรุปกระบวนการสอนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ในรายวิชา 03112308 ;  การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

ผศ.จันทร์เพ็ญ  ชัยมงคล 
 

1. ความคิดเห็นของอาจารย์ 
1.1 รูปแบบการสอน / กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ชี้แจงสร้างความเข้าใจในขอบเขตความส าคัญ  วัตถุประสงค์ของรายวิชา เพ่ือเป็นแนวทางให้  
 นักศึกษาเข้าใจ   มองเห็นแนวทางหรือช่องทางที่นักศึกษาจะน าความรู้ไปประกอบอาชีพใน  
 อนาคต   
 2. บรรยายหลักทฤษฎีที่ส าคัญของการปลุกพืชโดยไม่ใช้ดิน พร้อมทั้งสอนสอดแทรกความหมาย และ
 ความส าคัญ ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน   เน้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกระบวนการ
 เพาะเลี้ยงปลาให้ประสบผลส าเร็จและยั่งยืน 
 3. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาปฏิบัติจริง โดยการจัดท าโครงงาน การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพ่ือการค้า    
 และเขียนแผนผังความคิดหรือ Mind Map ของอาชีพที่เก่ียวข้องกับรายวิชา พร้อมทั้งน า เสนอ รายงาน
 4. น าเสนอวีดีทัศน์ปราชญ์ชาวบ้าน (คุณนฤทธิ์ ค าธิศรี ) ในสัปดาห์ที่ 5 และมอบให้ศึกษาวีดีทัศน์ของ
 ปราชญ์ชาวบ้านและสรุปให้เพ่ือนฟัง ในสัปดาห์ที่ 6    
  5. เสริมกิจกรรม “การพ่ึงพาตนเอง” ในสัปดาห์ที่ 13 
 
      1.2 บรรยากาศการสอน 

  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนอย่างมาก สังเกตจากพฤติกรรมความตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ  เรื่องการศึกษาวีดีทัศน์ของปราชญ์ชาวบ้านและสรุปให้เพ่ือนฟัง  นักศึกษาได้
แนวความคิดในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย 

2. การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่สังเกตได้ 
นักศึกษามีจิตส านึกที่ดีต่อการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างรู้คุณค่า และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม สังเกตได้

จากพฤติกรรม การเปลี่ยนถ่ายน้ าทุกครั้งนักศึกษาจะใช้ใยแก้วช่วยกรองสิ่งสกปรกก่อนน ากับมาใช้เลี้ยง
ปลา หรือปล่อยลงในแปลงพรรณไม้น้ า 

3. ความคิดเห็นของนักศึกษา 

3.1 เมื่อเรียนเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรายวิชา 

1. ได้แนวความคิดในการประกอบอาชีพในอนาคต                                                                           
2. มีจิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                      
3. รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  

3.2 ความพอใจกระบวนการสอน 

 มีความพึงพอใจในกระบวนการสอนแบบนี้ เนื่องจากได้คิด ได้เรียนรู้ ได้ปฏิบัติ ได้แก้ปัญหา
ร่วมกัน  และมีความภูมิใจที่ได้ร่วมท าโครงการ เพาะเลี้ยงปลากัดเพ่ือการค้า 



แบบสรุปกระบวนการสอนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ในรายวิชา การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ                                                                                             

ผศ.อรัญญา ภู่รอด 

1. ความคิดเห็นของอาจารย์ 
1.1 รูปแบบการสอน / กิจกรรมการเรียนการสอน 

กระบวนการสอนจะเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม และอาจารย์คอยเป็นที่ปรึกษา มีการ
บรรยายน าเรื่องก่อนที่จะปฏิบัติในทุกสัปดาห์ และจะมีการสรุปผลหลังฝึกภาคปฏิบัติ 

1.2 บรรยากาศการสอน 

  เดิมที่เน้นการปฏิบัติ โดยให้นักศึกษาท าเป็นกลุ่ม มีการสรุปงาน น าเสนอผลงาน ได้เพ่ิมในเรื่องของสร้าง
แรงจูงใจโดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย ซึ่งเลือกจากศิษย์เก่าท่ีประสบผลส าเร็จในวิชาชีพมาบรรยายและเป็นเจ้าของ
กิจการ มีการซักถามในประเด็นต่างๆตามท่ีนักศึกษาสนใจ นอกจากนี้ยังได้เพ่ิมเนื้อหาเรื่องเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม แต่
สอนโดยใช้สื่อการสอนเป็นภาพเคลื่อนไหว และให้นักศึกษาฝึกการเขียนแผนธุรกิจ 

 
2. การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่สังเกตได้ 

มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน กล้า  
ซักถามมากขึ้น 
 

3. ความคิดเห็นของนักศึกษา 
3.1 เมื่อเรียนเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรายวิชา 
เห็นความส าคัญและคุณค่าของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากข้ึน 
3.2 ความพอใจกระบวนการสอน 

 ในภาพรวมจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา นักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีปฏิสัมพันธ์ทั้ง
กับอาจารย์และเพ่ือนร่วมชั้น บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเป็นกันเอง นักศึกษาไม่เครียด สรุปว่ามีความพึงพอใจ
มาก 

 

 

 

 

 



แบบสรุปกระบวนการสอนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ในรายวิชา    03213305  การผลิตโคนม 

ผศ.ดร.สมจิตร  ถนอมวงศ์วัฒนะ 
1. ความคิดเห็นของอาจารย์ 

1.1 รูปแบบการสอน / กิจกรรมการเรียนการสอน 
เป็นการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปรัชญาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี โดยเน้นรูปแบบการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง  การเรียนวิชาการผลิตโค
นมซึ่งเป็นวิชาชีพที่นักศึกษามีโอกาสฝึกท้ังภาคการปฏิบัติในด้านการผลิตและการจัดการฟ าร์มที่
เกี่ยวกับตัวสัตว์แลัวยังมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรที่ประกอบอาชีพโดยตรง 
และได้ฝึกการจ าลองสภาพจริงเกี่ยวกับการการเป็นเจ้าของกิจการจึงเป็นวิธีการเรียนการสอนที่
สามารถเพ่ิมทักษะและทางเลือกในการประกอบอาชีพหรือการเลือกสายงานที่นักศึกษาสนใจ ได้เป็น
อย่างดี 

1.2 บรรยากาศการสอน 
การเรียนการสอนที่เป็นการเรียนเชิงปฏิบัติการ หรือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจะช่วยเพิ่มความ
น่าสนใจให้แก่ผู้เรียนได้ การได้มีโอกาสรับการอบรมที่เป็นการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงทางอาชีพและ
ธุรกิจซึ่งไม่เป็นวิชาการมากนัก แต่มีความส าคัญต่อ ความส าเร็จและความมั่นคงในอาชีพเป็นประเด็น
ที่ช่วยให้นักศึกษาตื่นตัวในการอยากรู้อยากเห็น และมีความฝันที่จะท าหรือจะปรับวิธีการ รวมทั้งมี
แนวคิดท่ีจะหาวิธีการใหม่ท่ีจะมีโอกาสได้ผลลัพธ์ที่อาจจะดีกว่าด้วยระยะเวลาที่สั้นลง 

2. การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่สังเกตได้ 
นักศึกษามีแนวคิดท่ีอยากประกอบอาชีพเองมากขึ้น และมีความสนใจในการท าธุรกิจมากขึ้น มีความ
กระตือรือร้นที่จะวางอนาคตของมากขึ้น 

3. ความคิดเห็นของนักศึกษา 
3.1 เมื่อเรียนเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรายวิชา 

นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่ามีความคิดในเชิงการประกอบอาชีพชัดเจนขึ้น มีหูตาที่ กว้างขึ้น และมีควา
สนุกในการเรียน แต่มีปัญหาเรื่องการจัดเวลาที่เวลาที่ต้องปฏิบัติงานอื่น ๆ ในช่วงเดียวกัน 

3.2 ความพอใจกระบวนการสอน 
นักศึกษามีความพึงพอใจค่อนข้างมาก และถ้าหากต้องการให้ดียิ่งขึ้นควรจัดหมุนการลงงานซึ่งปฏิบัติ
เฉพาะในฟาร์มมาเป็นการจัดการและการตลาดในร้านจ าหน่ายด้วยจะดียิ่งข้ึน 

 

 
 
 
 
 
 



แบบสรุปกระบวนการสอนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ในรายวิชา 03222308 ;  ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ า 

ผศ.สมใจ เปรมสมิทธิ์  
 

1. ความคิดเห็นของอาจารย์ 

1.1 รูปแบบการสอน / กิจกรรมการเรียนการสอน 

1) ชั่วโมงแรกสร้างความเข้าใจกับค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ของรายวิชา และให้นักศึกษา
พิจารณาว่า ถ้าเรียนจบวิชานี้แล้วนักศึกษาจะน าความรู้ไปประกอบอาชีพอะไรในอนาคต   

2) บรรยายหลักทฤษฎีที่ส าคัญของการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ า พร้อมทั้งสอน
สอดแทรกความหมาย และความส าคัญ ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เน้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในกระบวนการเพาะเลี้ยงปลาให้ประสบผลส าเร็จและยั่งยืน 

3) แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาปฏิบัติจริง โดยการจัดท าโ ครงงาน การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพ่ือการค้า 
และเขียนแผนผังความคิดหรือ Mind Map ของอาชีพที่เก่ียวข้องกับรายวิชา พร้อมทั้งน าเสนอ
รายงาน 

4)  น าเสนอวีดีทัศน์ปราชญ์ชาวบ้าน (คุณนฤทธิ์ ค าธิศรี ) ในสัปดาห์ที่ 5 และมอบให้ศึกษาวีดีทัศน์
ของปราชญ์ชาวบ้านและสรุปให้เพ่ือนฟัง ในสัปดาห์ที่ 6    

5) เสริมกิจกรรม “การพ่ึงพาตนเอง” ในสัปดาห์ที่ 13 

1.2 บรรยากาศการสอน 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนอย่างมาก สังเกตจากพฤติกรรมความตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ  เรื่องการศึกษาวีดีทัศน์ของปราชญ์ชาวบ้านและสรุปให้เพ่ือนฟัง  นักศึกษา
ได้แนวความคิดในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย 

2. การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่สังเกตได้ 
นักศึกษามีจิตส านึกที่ดีต่อการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างรู้คุณค่า และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม สังเกตได้

จากพฤติกรรม การเปลี่ยนถ่ายน้ าทุกครั้งนักศึกษาจะใช้ใยแก้วช่วยกรองสิ่งสกปรกก่อนน ากับมาใช้ เลี้ยง
ปลา หรือปล่อยลงในแปลงพรรณไม้น้ า 

 
3. ความคิดเห็นของนักศึกษา 

3.1 เมื่อเรียนเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรายวิชา 

1. ได้แนวความคิดในการประกอบอาชีพในอนาคต 
2. มีจิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
3. รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  



 

3.2 ความพอใจกระบวนการสอน 

มีความพึงพอใจในกระบวนการสอนแบบนี้ เนื่องจากได้คิด ได้เรียนรู้ ได้ปฏิบัติ ได้แก้ปัญหา
ร่วมกัน  และมีความภูมิใจที่ได้ร่วมท าโครงการ เพาะเลี้ยงปลากัดเพ่ือการค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปกระบวนการสอนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในรายวิชา   03312307 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม 

 ดร.นวพร ลาภผลส่ง        

1. ความคิดเห็นของอาจารย์ 
1.1 รูปแบบการสอน / กิจกรรมการเรียนการสอน 
มีการสอดแทรกระหว่างการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาศึกษาจากวีดีโอและเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีในวิชา ชีพและแนวทางการประกอบอาชีพ สร้างแนวคิดใน
การเป็นผู้ประกอบการ และหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
1.2 บรรยากาศการสอน 
บรรยากาศการสอนมีการสอบถามนักศึกษาและสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้บรรยากาศการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนาน เนื่องจากนักศึกษาให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้น
กับรูปแบบการสอนดังกล่าวมากขึ้น  

 
2. การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่สังเกตได้ 

นักศึกษามีส่วนร่วม ให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในระหว่างการเรียนการสอนมากข้ึน มีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจากนักศึกษาต้องการน าความรู้ในรายวิชาไปปรับใช้เพื่อให้เกิด
พัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถน าปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป 

 
3. ความคิดเห็นของนักศึกษา 

3.1 เมื่อเรียนเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรายวิชา 
นักศึกษาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าควรมีการเรียนเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในรายวิชา เนื่องจากเป็นการ
กระตุ้นการเรียนการสอนในห้องเรียนได้มากข้ึน นักศึกษาเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการน าความรู้ในรายวิชา
ไปประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3.2 ความพอใจกระบวนการสอน 
นักศึกษามีความพอใจต่อการเรียนการสอนแบบที่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนดังกล่า วมากขึ้น ซึ่ง
สังเกตได้จากการที่นักศึกษามีส่วนร่วม มีความสนใจและมีความกระตือรือร้นมากขึ้นในระหว่างการเรียน
การสอน การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนดังกล่าวยังส่งผลให้นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ มาก
ขึ้น  

 

 

 



แบบสรุปกระบวนการสอนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ในรายวิชา 03123312 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภูมิทัศน์ 

อาจารย์ไตรภพ บุญธรรม 
 

1. ความคิดเห็นของอาจารย์ 
1.1 รูปแบบการสอน / กิจกรรมการเรียนการสอน 

ได้มีการเพิ่มและสอดแทรกการเรียนการสอนแบบที่เก่ียวเนื่องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดแทรก
ความรู้ต่างๆ เพ่ิมเติมที่จ าเป็นเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งมีการเพิ่ม
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพ่ิมทักษะในการแสดงออกของนักศึกษา 
1.2 บรรยากาศการสอน 

ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของการเรียนการสอนตามแต่ละช่วงสัปดาห์เพ่ือให้นักศึกษา 
นั้นได้เกิดความตระหนักในการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งมีการยกกรณีศึกษาและตัวอย่างต่างๆ ที่เหมาะสม
และสอดคล้องต่อการเรียนการสอนและทันสมัยกับช่วงเวลาที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการสอบถามนักศึกษาและ
สร้างความตระหนักต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 

 
2. การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่สังเกตได้ 

      นักศึกษาเข้าใจในรูปแบบของการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงในรายวิชาและส่งผลให้นักศึกษาเกิด
ความสนใจในการสอนในวิชานี้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งยั่งส่งผลให้เกิดการกล้าแสดงออกในด้านต่างๆ ภายใน
รายวิชานี้ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก 
 

3. ความคิดเห็นของนักศึกษา 
3.1 เมื่อเรียนเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรายวิชา 

นักศึกษาสนใจในรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ท่ีสอดแทรกการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้า  
ไปในรายวิชา อันเนื่องจากมาจากการสอนในรูปแบบนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆ พร้อมทั้งช่วย
สร้างความเข้าใจในหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นผลดีต่อตัวนักศึกษา 
3.2 ความพอใจกระบวนการสอน 

นักศึกษามีความพอใจต่อการเรียนการสอนตามที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เพราะ  
ส่งผลให้นักศึกษาเข้าใจว่าการเรียนการสอนในวิชานี้สามารถน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร รวมทั้งยัง
ท าให้เกิดการแสดงออกในด้านต่างๆ ภายในรายวิชานี้ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการเรียนการ
สอนอย่างมากๆ 
 
 
 
 
 



แบบสรุปกระบวนการสอนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ในรายวิชา 03312305 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

ผศ.ประดิษฐ์ ค าหนองไผ่ 
 

1. ความคิดเห็นของอาจารย์ 
1.1 รูปแบบการสอน / กิจกรรมการเรียนการสอน 
รูปแบบการสอน 
มีการสอดแทรกและเพ่ิมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  อาหา รปลอดภัยเข้าไปในแผนการ

สอนเดิม  มีการสอนเนื้อหาความรู้แบบบรรยายและใช้กรณีศึกษาโดยสื่อวิดีโอที่เก่ียวข้องกับอาหารปลอดภัย /
เกษตรอินทรีย์  ให้ สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพและตระหนักในการพัฒนาที่
ยั่งยืน มีทัศนคติการบริโภคท่ีดี  (โดยมีการประเมินพฤติกรรมทั้งก่อนและหลังการสอน) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ให้งานมอบหมายกับนักศึกษา เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากผลผลิตทางการ เกษตรของประเทศ

ไทยเพ่ือความยั่งยืน (งานกลุ่ม ) โดยใช้แนวทางการเกษตรปลอดภัย /เกษตรอินทรีย์   เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยให้นักศึกษาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จริงและเขียนเล่มรายงาน 

 
1.2 บรรยากาศการสอน 
นักศึกษาและผู้สอนมีความตื่นตัวมากข้ึนในการเรีย นการสอน การใช้สื่อวิดีโอท าให้ไม่น่าเบื่อเหมือนการ

เรียนแบบบรรยายแบบเดิม  ส่วนงานมอบหมายท าให้นักศึกษาได้ฝึกคิด  ค้นคว้าหาข้อมูลและได้ทดลองปฏิบัติจริง  
ท าให้มีความสนุกสนานในการเรียนขึ้น 

 
2. การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่สังเกตได้ 

- สนใจเรียนขึ้นและตั้งใจท างานที่ได้รับ 
- ค้นคว้าและท างานเป็นทีมจากกิจกรรมงานมอบหมายที่ก าหนดให้   
- คิดรอบด้านขึ้นในการท างาน  โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 
3. ความคิดเห็นของนักศึกษา 

3.1 เมื่อเรียนเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรายวิชา 
ไดท้ราบและเข้าใจขึ้นเก่ียวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และจะน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและด าเนิน

ชีวิตต่อไป 
3.2 ความพอใจกระบวนการสอน 
นักศึกษาโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนนี้   เพราะท าให้นักศึกษามองเห็นประโยชน์

และคุณค่าจากเนื้อหาวิชาและยังสามารถคิดที่จะน า ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้
ต่อไป 
 

 



แบบสรุปกระบวนการสอนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในรายวิชา เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

อาจารย์สุภาพร ร่มโพธิ์ไทร 

1. ความคิดเห็นของอาจารย์ 
1.1 รูปแบบการสอน / กิจกรรมการเรียนการสอน 

มีการเสริมเนื้อหาที่เก่ียวข้องที่สามารถประยุกต์ให้เข้ากับสภาพการณ์ตามแต่ละช่วงสัปดาห์ รวมทั้งมี
การยกกรณีศึกษาและตัวอย่างต่างๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อการเรียนการสอนและทันสมัยกับช่วงเวลาที่
เกิดข้ึน รวมทั้งมีการสอบถามนักศึกษาและสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาที่ ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องให้นักศึกษา
ได้ฝึกปฏิบัติ และทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทั้งท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่องมือแปรรูอย่างง่ายที่สามารถ
หาได้ในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์ที่แปรรูในระดับอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีมี อยู่แล้วในครัวเรือนให้มากที่สุด  รวมถึงการลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการ
แปรรูปซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้เพ่ือเป็นการพัฒนารูปแบบของการแปรรูปผลิตเนื้อสัตว์ที่ปลอดสารเคมีและ
วัตถุเจือปนอีกด้วย 

1.2 บรรยากาศการสอน 
เป็นการสอนแบบบรรยายควบคู่กับการลงมือปฏิบัติและให้ดู วีดีโอ  โดยนักศึกษาสามารถซักถามข้อ

สงสัยได้ตลอดเวลา  และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถซักถามนอกเวลาได้ตามช่องทางท่ีได้แจ้งนักศึกษาไว้  
2.  การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่สังเกตได้ 

นักศึกษาให้ความสนใจซักถามและลงมือท าด้วยตัวเองและยังได้มีการน ากลับไปท าให้ผู้ปกครอง
ได้รับประทานที่บ้านด้วยอุปกรณ์และวัตถุดิบที่มีภายในครัวเรือน 

3. ความคิดเห็นของนักศึกษา 

1.3 เมื่อเรียนเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรายวิชา 
จากการลงปฏิบัติการแปรรูปเป็นผลิตพบว่าหากลดการใช้ หรือไม่ใช้สารเคมีในการแปรรูปนั้นอาจ

ได้ผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพทางประสาทสัมผัสไม่เหมือนเดิมแต่ยังสามารถยอมรับได้เมื่อเทียบกับการใช้สารเคมี ซึ่ง
สามารถที่จะใช้วิธีการในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและกระบวนการผลิตก็สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพใกล้เคียงกันโดยไม่จ าเป็นต้องใช้สารเคมี  อีกท้ังยังสามารถท าเองได้ในครัวเรือนอีกด้วย 

1.4 ความพอใจกระบวนการสอน 
นักศึกษามีความพอใจทีสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้และเห็นความแตกต่างของตัวแปรที่

แตกต่างกันในแต่ละการทดลองและแปรรูปผลิตภัณฑ์  อีกท้ังมีความสนใจในการน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ใหผู้้ปกครองได้ทราบถึงการเรียนการสอนที่อาจน าไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ 

 



 

แบบสรุปกระบวนการสอนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ในรายวิชา  การจัดการฟาร์มสัตว์สวยงามและสัตว์ทดลอง 

อาจารย์อมร อัศววงศานนท์ 
 

1. ความคิดเห็นของอาจารย์ 
1.1 รูปแบบการสอน / กิจกรรมการเรียนการสอน 

- สอนโดยใช้รูปแบบการท าโครงงาน(Project base learning) นวัตกรรมเก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 
- ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลของโครงงาน 
- น าเสนอนวัตกรรม และแผนการตลาด ในชั้นเรียน                                                                            
- สมาชิกช่วยกันวิเคราะห์ และแนะน า                                                                                             
- สร้างนวัตกรรม                                                                                                                      
- น าเสนอ 

1.2 บรรยากาศการสอน 
- การสร้างนวัตกรรม  นักศึกษามีความสุข สนุกสนานกับการคิด และการปฏิบัติ  

       - การท ารูปเล่มรายงาน  นักศึกษาจะไม่ชอบท า                                                                                              
2. การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่สังเกตได้ 

- นักศึกษามีความรู้สึกภูมิใจกับผลงานของตนเอง  และอยากน าเสนอผลงานที่ตนเองคิดค้นขึ้น   
- นักศึกษามีความม่ันใจในการประกอบอาชีพ 

2. ความคิดเห็นของนักศึกษา 
2.1 เมื่อเรียนเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรายวิชา 

 - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากข้ึน  เหมือนกับการเราอยู่ได้ สังคมอยู่ได้   
สิ่งแวดล้อมอยู่ได้ 

2.2 ความพอใจกระบวนการสอน 
พอใจเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปกระบวนการสอนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ในรายวิชา การผลิตแพะและแกะ 

อาจารย์ชาติชาย  โยเหลา 

1. ความคิดเห็นของอาจารย์ 

1.1 รูปแบบการสอน / กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ชั่วโมงแรกสร้างความเข้าใจกับค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ของรายวิชา และให้นักศึกษา
พิจารณาว่า ถ้าเรียนจบวิชานี้แล้วนักศึกษาจะน าความรู้ไปประกอบอาชีพอะไรและบรูณาการปรับใช้
กับวิขาต่างๆในอนาคต   

2. บรรยายหลักทฤษฎีที่ส าคัญของการผลิตแพะและแกะ พร้อมทั้งสอนสอดแท รกความหมายและ
ความส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เน้นเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ แกะ แบบอินทรีย์ให้ประสบ
ผลส าเร็จและยั่งยืน 

3. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาปฏิบัติจริง โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม เข้าฝึกปฏิบัติในฟาร์มเลี้ยง
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ของคณะเทคโนโลยีการเกษ ตร ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงใน
การท าฟาร์มแดพะ แกะ และมีงานมอบหมาให้จัดท าโครงงาน การท าฟาร์มแพะอินทรีย์อย่างยั่งยืน 
พร้อมทั้งน าเสนอรายงาน 

4.  ให้นักศึกษาศึกษาวีดีทัศน์ เกษตรกร ที่ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ ด้านการเลี้ยงปศุ
สัตว์ เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ แกะ (คุณชวรัตน์ อ่ าโพธิ์) ในสัปดาห์ที่ 5  

5. เสริมกิจกรรม “การพ่ึงพาตนเอง” ในสัปดาห์ที่ 13 

1.2 บรรยากาศการสอน 

จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่เรียนมีความพึงพอใจในแนวการสอนแบบนี้ นักศึกษาได้
คิด ได้เรียนรู้ ได้แก้ปัญหาร่วมกัน และมีความภูมิใจที่ได้ร่วมท าและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากแพะ 
 

2. การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่สังเกตได้ 
นักศึกษามีแรงขับเคลื่อนต่อการเรียนทั้งในวิชาการผลิตแพะและแกะ พร้อมทั้งไปปรับใช้วิชา

ต่างๆในสาขาวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ รวมไปถึงการได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการไปแข่งทักษะ
ทางวิชาการ และเป็นผู้มีความคิดเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมต่างๆของสาขา 

 
 
 



 

3. ความคิดเห็นของนักศึกษา 

3.1 เมื่อเรียนเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรายวิชา 

 1. ได้แนวความคิดในการประกอบอาชีพในอนาคต  

 2. มีจิตส านึกในการท าการค้าแบบมีคุณธรรม  

3.2  ความพอใจกระบวนการสอน 

 มีความพึงพอใจต่อกระบวนการสอนวิธีนี้ เนื่องจากได้เรียนแบบการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มี
การปรับการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ตอนที่เข้าฝึกภาคปฏิบัติ รวมถึงได้ความรู้จากแนวคิดท าโครงการการท า
ฟาร์มแพะอินทรีย์อย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปกระบวนการสอนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในรายวิชา ปฐพีวิทยาและอุทกวิทยาเพื่องานพัฒนาภูมิทัศน์ 

ดร.สุกัญญา  ชัยพงษ์ 

1. ความคิดเห็นของอาจารย์ 

   1.1 รูปแบบการสอน / กิจกรรมการเรียนการสอน 

 เนื่องจากรายวิชาปฐพีวิทยาและอุทกวิทยาเพ่ืองานพัฒนาภูมิทัศน์ เป็นรายวิชาที่ง่ายต่อการหาตัวอย่าง
เป็นสร้างความเข้าใจต่อหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ จึงได้หากรณีศึกษาในแต่ละหัวข้อหลักของรายวิชาที่ประกอบ
ไปด้วย 

 -  ธรรมชาติของดิน การเก็บและการเตรียมตัวอย่างดิน 
- คุณสมบัติของดินทางกายภาพและทางเคมี 
- ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
- วัฎจักรน้ า 
- อุทกวิทยาน้ าท่า 
- ความส าคัญของน้ าเพ่ือการเกษตร 
- การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร 

 โดยในแต่ละหัวข้อได้น าเสนอกรณีศึกษาของการใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการอนุรักษ์ ดินและ
น้ าเพื่อผลต่อการพัฒนาที่ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้นักศึกษาเห็นความส าคัญ และน าไปปฏิบัติใช้ต่อไป 

        1.2 บรรยากาศการสอน 

 บรรยากาศการเรียนการสอนมีทั้งการบรรยายให้ทฤษฎี และการปฏิบัติ พร้อมทั้งการน ากรณีศึกษาจาก
งานวิจัย ข่าวในกระแส และวิดีโอมา เสริมให้นักศึกษาได้ทราบผลจากการกระท าของมนุษย์ต่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยเฉพาะกระแสข่าวสารในปัจจุบันสามารถน ามาเป็นประเด็นต่อการสนทนาและการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของนักศึกษาได้เป็นอย่างด ี

2. การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่สังเกตได้ 

 จากเบื้องต้นที่นักศึกษาได้ทราบความรู้ด้านหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในโครงการระยะที่ 1 ไปแล้วท าให้
การให้ความรู้เพ่ิมเติมโดยการยกตัวอย่างจึงท าให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทของการพัฒนาภายใต้การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งนักศึกษามีความพอใจต่อการเรียนรู้หลักการดังกล่าวมาก 

 

 



 

3.  ความคิดเห็นของนักศึกษา 

 3.1 เมื่อเรียนเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรายวิชา 

 จากการสอบถามนักศึกษาก่อนเรียนการสอนพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบประเด็นด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และเม่ือนักศึกษาได้ทราบข้อมูลด้านผลจากการพัฒนาโดยค านึงและไม่ค านึงถึงสภาพแวดล้อมที่
สามารถท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และไม่ยั่งยืนแล้วนั้น นักศึกษาได้ตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นมาก โดยเฉพาะใน
ประเด็นด้านปฐพีวิทยาและอุทกวิทยาในงานภูมิทัศน์ 

 3.2 ความพอใจกระบวนการสอน 

 จากการแทรกกรณีศึกษาโดยตัวอย่างผลที่เกิดขึ้นทั้งที่ค านึงและไม่ค านึงถึงสภาพแวดล้อมในประเด็นด้าน
ปฐพีวิทยาและอุทกวิทยาในงานภูมิทัศน์ ที่สามารถท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และไม่ยั่งยืนแล้วนั้น เป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจต่อการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจากการสอบถามนักศึกษาพบว่านักศึกษามีความพึง
พอใจต่อกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าว และนักศึกษายังมีความสนใจต่อประเด็นปัญหาดังกล่าว โดยสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือสร้างให้เกิดความตระหนักต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพมาก
ยิ่งขึ้นอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปกระบวนการสอนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ในรายวิชา สุขศาสตร์สัตว์ (animal hygiene) 

อาจารย์พรพนม  ค ามุงคุณ 
1. ความคิดเห็นของอาจารย์ 

1.1 รูปแบบการสอน / กิจกรรมการเรียนการสอน 
 รูปแบบการสอนที่เน้น การสร้างแรงจูงใจ (ความเชื่ออ านาจในตน) และเสริมความรู้การพัฒนา
อย่างยั้งยืน โดยผ่านการบรรยาย และการสร้างกิจกรรมต่างๆ ท าให้คนสอน ได้เทคนิคการสอนแบบใหม่ๆ 
เพราะต้องคิดหารูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับรายวิชา และ มีความกระตือรือร้นเพ่ือหาความรู้ใหม่ๆ ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั้งยืน นอกจากจะใช้ถ่ายทอดให้กับนักศึกษาแล้ว ยังสร้างทัศนะคติที่ดีเรื่อง
การพัฒนาอย่างยั้งยืนแก่ผู้สอนด้วย 
1.2 บรรยากาศการสอน 
  การสอนภาคปฏิบัติ ที่ใช้เทคนิคความเชื่ออ านาจในตน ท าให้นักศึกษา มีความกระตือรือร้น ที่จะ
ท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ โดยผ่านการวางแผนงานการท างานเป็นทีม ท าให้นักศึกษามีความมั่นใจ
ในการปฏิบัติงานใน บทปฏิบัติงานต่อไปทั้งในรายวิชาเดิม และ วิชาอ่ืนๆ  ส่วนการสอนบรรยาย โดยการ
แทรกความรู้ และกิจกรรมการสอน เรื่อง การพัฒนาอย่างยั้งยืน ท าให้นักศึกษาสนใจในบทเรียนมากขึ้น 
เนื่องจากเป็นเรื่องราวใหม่นอกบทเรียน และการยกตัวอย่างเกษตรกรที่ใช้การพัฒนาอย่างยั้งยืนในการ
ด าเนินชีวิต ท าให้นักศึกษาเกิดมุมมองใหม่ๆ และเกิดความสนใจในภูมิปัญญาชาวบ้านมากข้ึน ซึ่งเป็นองค์
ความรู้ที่อยู่ใกล้ตัวนักศึกษาเอง 

2. การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่สังเกตได้ 
    - มีลักษณะผู้น า และ ผู้ตามท่ีดี 
    - กระตือรือร้น 
    - สนใจภูมิปัญญาชาวบ้าน 
    - มีทัศนคติที่ดีในวิชาชีพเกษตร 

3. ความคิดเห็นของนักศึกษา 
3.1 เมื่อเรียนเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรายวิชา 

ได้ความรู้ใหม่ ที่เคยรู้เพียงเศรษฐกิจพอเพียงจากทีวี 
ท าให้ไม่ง่วง 
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาชาวบ้านที่อยู่ที่บ้าน 
อยากท าฟาร์มวัว 
เห็นประโยชน์ของผักปลอดสารพิษ 
อยากไปพัฒนาไร่นาที่บ้าน 

3.2 ความพอใจกระบวนการสอน 
พอใจอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องนอกบทเรียนเยอะๆ 



แบบสรุปกระบวนการสอนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ในรายวิชา 03213303 การผลิตสัตว์ปีก (Poultry Production) 

ดร.พัฒนพงษ์  ทัดทา 

 

1. ความคิดเห็นของอาจารย์ 

1.1 รูปแบบการสอน / กิจกรรมการเรียนการสอน 

การผลิตสัตว์ปีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงไก่มีความหลากหลายในด้านระบบการผลิตที่

สามารถเป็นการผลิตในระบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร การเลี้ยงแบบหลังบ้านโดยเกษตรกรรายย่อย 

หรือการเลี้ยงแบบอินทรีย์ เพ่ือเป็ นทางเลือกให้กับนักศึกษาในการประกอบอาชีพในอนาคต การผลิตไก่

แบบอินทรีย์มีศักยภาพในด้านการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีความต้องการผลิตภัณฑ์จาก

สัตว์ที่ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง และมีความยั่งยืนทั้งในด้านการใช้ทรัพยากรการผลิตและการพ่ึงตนเองของ

เกษตรกร   

สอนตาม มคอ.3 ของรายวิชาการผลิตสัตว์ปีก โดยเพิ่มเนื้อหาเรื่อง การเลี้ยงไก่เนื้ออย่างยั่งยืน ใน

สัปดาห์ ที่ 4 และเพ่ิมกิจกรรม รายงานการผลิตไก่เนื้ออย่างยั่งยืน ในสัปดาห์ ที่ 4 และกิจกรรมการพ่ึงพา

ตนเอง ในสัปดาห์ ที่ 7 

1.2 บรรยากาศการสอน 

บรรยายเนื้อหาเรื่องระบบการผลิต และการวางแผนการผลิตสัตว์บางประเภท และสอดแทรก

เนื้อหา การเลี้ยงไก่เนื้ออย่างยั่งยืน แล้วท าการมอบหมายให้นักศึกษาท ารายงานการผลิตไก่เนื้ออย่างยั่งยืน 

โดยก าหนดให้ทุก ๆ กลุ่มต้องน าเสนอรายงานให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียน รวมทั้งให้แต่ละกลุ่ มยกตัวอย่าง

บุคคลในด้านการพึ่งพาตนเอง  

ในกิจกรรมการรายงานผลการค้นคว้า จัดให้นักศึกษานั่งประชุมโต๊ะกลม แล้วให้แต่ละกลุ่มขึ้น

รายงาน โดยมีการสอบถามและแลกเปลี่ยนความเห็นกันในระหว่างกลุ่มของนักศึกษา ในกิจกรรมดังกล่าว 

ให้นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินรายการเอง 

2. การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่สังเกตได้ 

จากการสังเกตพฤติกรรม และการให้นักศึกษาสรุปผลการด าเนินกิจกรรม พบว่านักศึกษามีความ

กระตือรือร้นในการน าเสนอผลงานการค้นคว้า และภาคภูมิใจในบุคคลตัวอย่างด้านการพ่ืงพาตนเองที่แต่



ละกลุ่มเลือกมา อีกทั้งนักศึกษาด าเนินการกิจกรรมการน าเสนอ เองท าให้นักศึกษาได้รู้จักการแบ่งหน้าที่

และการท างานร่วมกันในห้องเรียน 

3. ความคิดเห็นของนักศึกษา 

3.1 เมื่อเรียนเสริมการพัฒนาอย่างย่ังยืนในรายวิชา 

นักศึกษามีความสนใจในระบบการผลิตแบบทางเลือก หลาย ๆ กลุ่มกล่าวถึงความเป็นไปได้ท่ีเมื่อ

จบการศึกษาแล้วจะไปประกอบอาชีพส่วนตัวในด้านปศุสัตว์อินทรีย์หรือการเลี้ยงสัตว์แบบปลอดภัย 

3.2 ความพอใจกระบวนการสอน 

ในภาพรวมนักศึกษามีความพอใจต่อรูปแบบการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเสนอบุคคล

ตัวอย่างที่นักศึกษาแต่ละกลุ่มเลือกมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปกระบวนการสอนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ในรายวิชา 03222304 : การเพาะพันธุ์ปลา (Fish Breeding) 

ดร.ศุภมาศ  ศรีวงศ์พุก 
 

1. ความคิดเห็นของอาจารย์ 
1.1 รูปแบบการสอน / กิจกรรมการเรียนการสอน 

1) ชั่วโมงแรกสร้างความเข้าใจกับค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ของรายวิชา และให้นักศึกษา
พิจารณาว่า ถ้าเรียนจบวิชานี้แล้วนักศึกษาจะน าความรู้ไปประกอบอาชีพอะไรในอนาคต   

2) บรรยายหลักทฤษฎีที่ส าคัญของการเพาะพันธุ์ปลา พร้อมทั้งสอนสอดแทรกความหมาย และ
ความส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกระบวนการเพาะพันธุ์ปลาให้ประสบ
ผลส าเร็จและยั่งยืน 

3) แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาปฏิบัติจริง โดยการฝึกจัดท าโครงงานการเพาะพันธุ์ปลาเพ่ือการค้า และเขียน
แผนผังความคิดหรือ Mind Map ของอาชีพที่เก่ียวข้องกับรายวิชา พร้อมทั้งน าเสนอรายงาน 

4) น าเสนอวีดีทัศน์ปราชญ์ชาวบ้าน ในสัปดาห์ที่ 5 และมอบให้ศึกษาวีดีทัศน์ของปรา ชญ์ชาวบ้าน
และสรุปให้เพื่อนฟัง ในสัปดาห์ที่ 6    

5) เสริมกิจกรรม “การพ่ึงพาตนเอง” ในสัปดาห์ที่ 13 
1.2 บรรยากาศการสอน 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนอย่างมาก สังเกตจากพฤติกรรมความตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาวีดีทัศน์ของปราชญ์ชาวบ้านและสรุปให้เพ่ือนฟัง นักศึกษาได้แนวความคิด
ในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย 

 
2. การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่สังเกตได้ 

นักศึกษามีจิตส านึกที่ดีต่อการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างรู้คุณค่า และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม สังเกตได้จาก
พฤติกรรมการเปลี่ยนถ่ายน้ าทุกครั้ง นักศึกษาจะใช้ใยแก้วช่วยกรองสิ่งสกปรกก่อนน ากับมาใช้เลี้ยงปลา หรือปล่อย
ลงสู่ท่อระบายน้ า 

 
3. ความคิดเห็นของนักศึกษา 

3.1 เมื่อเรียนเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรายวิชา 
1) ได้แนวความคิดในการประกอบอาชีพในอนาคต   
2) มีจิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
3) รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  

3.2 ความพอใจกระบวนการสอน 
มีความพึงพอใจในกระบวนการสอนแบบนี้ เนื่องจากได้คิด ได้เรียนรู้ ได้ปฏิบัติ ได้แก้ปัญหาร่วมกัน 

และท าให้มีความรู้สึกคิดบวกต่อการประกอบอ าชีพเพาะพันธุ์ปลาในอนาคตโดยเน้นการช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



แบบสรุปกระบวนการสอนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ในรายวิชา 03232203 ;  จุลชีววิทยาของสัตว์ 

อาจารย์สุวดี  อิสรายุวพร 
 

1. ความคิดเห็นของอาจารย์ 

    1.1 รูปแบบการสอน / กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1) ชั่วโมงแรกสร้างความเข้าใจกับค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ของรายวิชา และให้  
 นักศึกษาพิจารณาว่า ถ้าเรียนจบวิชานี้แล้วนักศึกษาจะน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง   

 2) บรรยายหลักทฤษฎีที่ส าคัญของจุลชีววิทยาของสัตว์ พร้อมทั้งสอนสอดแทรกความหมาย 
 และความส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมโยงเนื้อหาวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาเกษตรแบบ
ยั่งยืน 

 3) ให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแบบยั่งยืน                                                                     
 4)  นักศึกษาน าเสนอข้อมูลแนวคิดเกษตรแบบยั่งยืน 

2. บรรยากาศการสอน 

 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนอย่างมาก สังเกตจากพฤติกรรมความตั้งใจในการหาข้อมูล
เพ่ือน าเสนอแนวคิดเกษตรแบบยั่งยืน 

3. ความคิดเห็นของนักศึกษา 

   3.1 ในการน าแนวคิดแบบเกษตรยั่งยืนมาเชื่อมโยงกับรายวิชาจุลชีววิทยาของสัตว์นั้น 

 1) ได้แนวความคิดในการช่วยอนุรักษ์น้ าและสิ่งแวดล้อม   

        2) รักษาทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  

    3.2 ความพอใจกระบวนการสอน 

 มีความพึงพอใจในกระบวนการสอนแบบนี้ เนื่องจากได้คิด ได้เรียนรู้ น าแนวคิดท่ีได้ไปใช้ในชิวิตจริงได้   

 

 

 

 



แบบสรุปกระบวนการสอนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ในรายวิชาชลประทานในงานภูมิทัศน์ 

อาจารย์บุญญาพร  บุญศรี 
 

1. ความคิดเห็นของอาจารย์ 
1.1 รูปแบบการสอน / กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.1.1. สร้างแรงจูงใจในการเรียน โดยให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางด้าน
ชลประทานในงานภูมิทัศน์  แล้วน ามาเสนอรายละเอียดของบริษัท ประเภทธุรกิจ ช่องทางในการประกอบ
ธุรกิจ เพื่อเป็นการเปิดโอกาลให้นักศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจในธุรกิจนี้มากขึ้น โดยจัดนักศึกษาออกเป็น 
กลุ่มละ 5 คน  ในการน าเสนอ 
 1.1.2. ให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบระบบรดน้ าใน งานที่ก าหนดมาให้ 
โดยตั้งข้อก าหนด ในเรื่องการเลือกใช้วัสดุ ขนาด ปริมาณของน้ าที่เหมาะสม เพ่ือให้พืชที่ได้รับสามารถคง
อยู่ได้นาน ไม่โดยท าลาย โดยระบบรดน้ า 

  1.1.3.  ส่งเสริมในแนวคิดเรื่อง การเป็นผู้ประกอบการทางชลประทานในงานภูมิทัศน์   โดยให้
นักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานบ้านและสวนแฟร์ 2015 เพ่ือให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางด้าน
ชลประทานในงานภูมิทัศน์  

1.2 บรรยากาศการสอน 
1.2.1. นักศึกษามีการวิจารณ์ หรือเสนอความคิดเห็นรูปแบบของการออกแบบระรดน้ า ของเพ่ือน
นักศึกษากลุ่มอ่ืน ๆ ถึงความเป็นได้ ของเนื้องาน  

2. การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่สังเกตได้ 

 2.1. นักศึกษามีความสนใจ กระตือรือร้นเวลาน าเสนองานในการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งน าข้อมูลที่
เรียนรู้ และสอบถามจากผู้ประกอบการมาเสนอให้ นักศึกษาคนอ่ืน ได้รับรู้  

 2.2. นักศึกษาจะสามารถแสดงความคิดที่หลากหลายของ นักศึกษาร่วมชั้น พร้อมทั้งยังสามารถ
วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ และ / หรือ ข้อบกพร่อง ของงานได้ 

3. ความคิดเห็นของนักศึกษา 
3.1 เมื่อเรียนเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรายวิชา 

 ความรู้ที่ได้สามารถน ามาต่อยอดแนวทางการท างานในทางภูมิทัศน์ได้ นอกเหนือจากการ
ออกแบบจัดสวน 

3.2 ความพอใจกระบวนการสอน 
 นักศึกษาได้แสดงแนวความคิดท่ีหลากหลายของ นักศึกษาร่วมชั้น พร้อมทั้งยังสามารถวิเคราะห์ 
ความเป็นไปได้ และ / หรือ ข้อบกพร่อง ของงานได้ 



แบบสรุปกระบวนการสอนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ในรายวิชา การจัดการธุรกิจปศุสัตว์ 

ผู้สอน อาจารย์เธียรอุทัย ศิริประเสริฐ 

 

1. ความคิดเห็นของอาจารย์ 
1.1 รูปแบบการสอน / กิจกรรมการเรียนการสอน 

    สอนโดยเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากการจัดตั้งกลุ่ม มุ่งเน้นให้นักศึกษามีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 

สัปดาห์ ที่ 1 
กิจกรรม จัดตั้งกลุ่มและหาผู้น าแบบมีขั้นตอน พร้อมมอบหมายให้น าเสนอโครงสร้างขององค์กรในครั้งต่อไป 

สัปดาห์ ที่ 2 
 1 น าเสนอโครงสร้างและหน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่ม  
 2 ให้กลุ่มนักศึกษา ศึกษาปัญหาการตลาด เพื่อรายงานปัญหา  
 3 ให้กลุ่มฯ ศึกษาชนิดสินค้าที่มีศักยภาพ ในการผลิตและการจ าหน่าย ออกขายได้จริง (ฝึกผลิตและขายตลอด
เทอม 
สัปดาห์ ที่ 3 
กิจกรรมน าเสนอชนิดสินค้าที่กลุ่มนักศึกษาจะท าการฝึกผลิตและจ าหน่าย เพื่อศึกษาการผลิต ต้นทุน รวมถึงการตลาด  
สัปดาห์ ที่ 4 
  ให้นักศึกษาท า SWOT ฟาร์มสัตว์ และ สินค้าที่จะท าการผลิตและจัดจ าหน่าย   
สัปดาห์ ที่ 5 
  น าเสนอแผนการผลิตและแผนการตลาด ของสินค้าที่ผลิต 
สัปดาห์ ที่ 6-10 
  น าเสนอแผนการผลิตและแผนการตลาด ของสินค้าที่ผลิต 
สัปดาห์ ที่ 11 

  ให้น าเสนอ ต้นทุน และก าไรของสินค้าที่จัดจ าหน่าย 
 สัปดาห์ ที่ 12 

 ให้นักศึกษาสรุปการขายสินค้า และหาวิธีที่พัฒนาสินค้า ทั้งตัวสินค้าและการบริการ เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  
 

1.2 บรรยากาศการสอน 
จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่เรียนมีความพึงพอใจในแนวการสอนแบบนี้ นักศึกษาได้

คิด ได้เรียนรู้ ได้แก้ปัญหาร่วมกัน และมีความภูมิใจที่ได้ร่วมท าและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
 

2. การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่สังเกตได้ 
นักศึกษามีการวางแผนการท างาน มีกระบวนการพิจารณาสินค้าที่เหมาะสม ตลอดจนมีการ

ยอมรับการท างานของกลุ่ม มีการวางกฎเกณฑ์การท างานร่วมกันอย่างชัดเจน ตลอดจนมีการวิเคราะห์
ของสาเหตุและแนวทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

  



3. ความคิดเห็นของนักศึกษา 
3.1 เมื่อเรียนเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรายวิชา 

  นักศึกษาเห็นว่าการท่ีจะท ากิจการใดก็ตาม ต้องไม่เอาเปรียบบุคคลอื่น ควรมีความความพึงพอใจ
ร่วมกัน 

3.2 ความพอใจกระบวนการสอน 

 มีความพึงพอใจต่อกระบวนการสอนวิธีนี้ เนื่องจากได้เรียนแบบการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มี
การปรับการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ตอนที่เข้าฝึกภาคปฏิบัติ  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 1 ลักษณะภูมิหลัง 

โปรดกรอกข้อความตามความเป็นจริง 

1. ชื่อ……………………………………………….นามสกุล………………………………………… 
ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีที่.....................   สาขาวิชา........................ 
เกรดเฉลี่ย............................. 

2. เพศ      หญิง  ชาย    อาย.ุ.................ปี   
3. จบการศึกษามัธยมปลายสาย   วิทยาศาสตร์ ทั่วไปเกรดเฉลี่ย............................. 
4. ภูมิล าเนาเดิม      ภาคเหนือ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ภาคกลาง    ภาคตะวันออก 
  ภาคตะวันตก    ภาคใต้ 

5. จ านวนบุตรในครอบครัว.................คน   ข้าพเจ้าเป็นคนที่........................ 
6. รายได้เฉลี่ยของครอบครัว (รวมรายได้ท้ังบิดา,มารดา) ต่อเดือน ..........................บาท 
7. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน.........................บาท 
8. ปัจจุบันข้าพเจ้าพักอยู่กับ 

 ครอบครัว  ญาติ  หอพัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2 แบบวัดสมรรถนะท่ีพึ่งประสงค์ของนักศึกษา 
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของนักศึกษา ตามแนวปรัชญา การจัดการ
ศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ค าแนะน าในการตอบ โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วพิจารณาดูว่าข้อความแต่ละข้อนั้น ตรงกับการปฏิบัติงาน
ของท่านในระดับใด แล้วท าเครื่องหมาย / ลงในช่องแสดงระดับการปฏิบัติงานให้ตรงกับข้อความด้านล่างเพียงช่อง
เดียว ตามความหมายดังนี้ (กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ) 

ข้อ ข้อความท่ีถาม 
ปฏิบัติ
ทุก 
ครั้ง 

ปฏิบัติ
บ่อย 

ปฏิบัติ
ค่อน 

ข้างบ่อย 

ปฏิบัติ
น้อยครั้ง 

ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย 

1. ข้าพเจ้ามีการศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มท างานใหม่ๆ   
  

 

2. ข้าพเจ้าน าความรู้และประสบการณ์มาวางแผนการ
ท างาน 

     

3. ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติงานตามตารางการปฏิบัติงาน      

4. หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จในแต่ละข้ันตอนข้าพเจ้าจะ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

     

5. ข้าพเจ้าสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเป็นภาษาอังกฤษ      

6. ข้าพเจ้าไม่ใช้สมาร์ทโฟนในการสืบค้นข้อมูล      

7. ข้อมูลที่สืบค้นได้สามารถน ามาใช้กับงาน หรือ
ชีวิตประจ าวัน 

     

8. ข้าพเจ้าชอบคุยกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวอินโดนีเซีย      

9. เมื่อท างานกลุ่มข้าพเจ้ามักฟังความคิดเห็นของเพ่ือนๆ       

10. ถ้าเพ่ือนมีมติให้เป็นหัวหน้าข้าพเจ้าจะปฏิเสธทันที      

11. ข้าพเจ้าชอบพูดคุยกับชาวต่างชาติ เมื่อมีโอกาส      

12. ข้าพเจ้าอาสาที่จะช่วยเพื่อนที่ติดภารกิจ      

13. ถ้ามีข้อสงสัยกับงานที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าจะซักถาม
หรือหาค าตอบก่อนการปฏิบัติงาน 

     

14. เมื่องานยังไม่เสร็จแต่รู้สึกเหนื่อย  ก็จะพักก่อนแล้วท าต่อ
จนเสร็จให้ได้ 

     

15. เมื่อยืมเครื่องมือมาข้าพเจ้าส่งมอบตามก าหนดเวลาเสมอ      

16. ข้าพเจ้ามักมาปฏิบัติงานนอกเวลาเมื่ออาจารย์นัดมา
เสมอ 

     



ข้อ ข้อความท่ีถาม 
ปฏิบัติ
ทุก 
ครั้ง 

ปฏิบัติ
บ่อย 

ปฏิบัติ
ค่อน 

ข้างบ่อย 

ปฏิบัติ
น้อยครั้ง 

ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย 

17. ข้าพเจ้าชอบศึกษาผลงานผู้มีความส าเร็จด้านธุรกิจ      

18. ข้าพเจ้าศึกษาดูงานเพื่อหาประสบการณ์ด้วยตนเอง      

19. ข้าพเจ้าท าบัญชีรับจ่ายส่วนตัว      

20. ข้าพเจ้าลงทุนท ากิจการต่างๆเม่ือมีโอกาส      

21. ข้าพเจ้าจะท าจัดการเกษตร /อุตสาหกรรมการเกษตร ให้
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

     

22. ถ้ามีอาคารประกอบการเก่า ข้าพเจ้าสามารถปรับปรุงมา
ใช้ในท าการเกษตร /อุตสาหกรรมการเกษตรตามแบบ
ฉบับของตัวเองได้ 

     

23. ข้าพเจ้าชอบน าผลผลิตการเกษตรมาแปรรูป      

24. การแก้ปัญหาของข้าพเจ้ามักไม่ตรงกับเพื่อน      
 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 3 แบบวัดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาพฤติกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม    

โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่มีระดับการปฏิบัติ ที่ตรงกับการปฏิบัติของท่านมากท่ีสุด   

ข้อ ข้อความท่ีถาม 
ปฏิบัติ
ทุกครั้ง 

5 

ปฏิบัติ
บ่อย 
4 

ปฏิบัติค่อน 
ข้างบ่อย 

3 

ปฏิบัติ
น้อยครั้ง 

2 

ไม่เคย
ปฏิบัต ิ

1 

1. ข้าพเจ้าสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ แม้ว่าจะมีราคาแพงกว่า
ก็ตาม 

  
  

 

2. ข้าพเจ้าใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก      
3. เมื่อปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จแล้ว แต่งานของคน

อ่ืนยังไม่เสร็จ ข้าพเจ้าจะเข้าช่วยเหลือจนกว่างานจะ
เสร็จเรียบร้อย 

     

4. ถ้าข้าพเจ้าท านา  จะปลูกชิดริมถนนสาธารณะ เพื่อเพ่ิม
พ้ืนที่ในการปลูกข้าว 

     

5. ข้าพเจ้าลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยการน ากลับมาใช้ใหม่      
6. ถ้าระยะทางไม่ไกลนักข้าพเจ้าเลือกท่ีจะเดินแทนการนั่ง

มอเตอร์ไซด์รับจ้าง 
     

7. ข้าพเจ้าจะดื่มน้ าท่ีซื้อมาให้หมดขวดทุกครั้ง ก่อนที่จะท้ิง
ขวดเปล่า 

     

8. ในการลอยกระทงข้าพเจ้าเลือกกระทงที่ท าจากวัสดุ
ธรรมชาติ 

     

9. ถ้ามีโอกาสท่านจะให้ความรู้ผู้อ่ืน เกี่ยวกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อน 

     

10. เมื่อข้าพเจ้าล้างตู้เลี้ยงปลา ข้าพเจ้าจะปล่อยน้ าทิ้งลง
แหล่งน้ า โดยไม่ได้ผ่านการกรอง 

     

11. ถ้าจะซื้อข้าวข้าพเจ้าจะเลือกซื้อข้าวปลอดสารพิษแม้ว่า
ราคาแพงกว่าข้าวทั่วไป 

     

12. การเลือกซื้อสินค้าข้าพเจ้าจะพิจารณาสินค้าที่ไม่
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก 

     

13. ถ้าเพ่ือนบ้านทิ้งขยะลงคลอง ข้าพเจ้าจะนิ่งเฉยเพราะ
เกรงว่า เพ่ือนบ้านจะไม่พอใจ 

     

14. ข้าพเจ้าเลือกเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะเพ่ือลดการ
ใช้น้ ามัน 

     

15. ข้าพเจ้าจะแยกประเภทของขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง      

16. ที่บ้านของข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ เพื่อความร่มรื่นน่าอยู่      
17. ข้าพเจ้าจะเผาขยะเสมอ เพ่ือไม่ให้ขยะเน่าส่งกลิ่นรบกวน      



ข้อ ข้อความท่ีถาม 
ปฏิบัติ
ทุกครั้ง 

5 

ปฏิบัติ
บ่อย 
4 

ปฏิบัติค่อน 
ข้างบ่อย 

3 

ปฏิบัติ
น้อยครั้ง 

2 

ไม่เคย
ปฏิบัต ิ

1 

18. ข้าพเจ้าใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ในกรณีขึ้นอาคารชั้น
เดียว 

     

19. ข้าพเจ้าใช้ยาสีฟันจนหมดหลอดทุกครั้ง      
20. ถ้าอากาศไม่ร้อนข้าพเจ้าจะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศใน

ห้องเรียน 
     

21. ข้าพเจ้าจะไม่ปฏิบัติงานรวมกลุ่มกับคนอื่นๆ ที่มีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน 

     

22. ข้าพเจ้าซ่อมแซมสิ่งของที่พอใช้ได้มาใช้แทนการซื้อ
ของใหม่ 

     

23. ข้าพเจ้าปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน      
24. ข้าพเจ้าเลือกใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติแทนการใช้ปุ๋ยเคมี      
25 เมื่อสัตว์น้ ามีอาการผิดปกติ ข้าพเจ้าจะใส่ยา หรือ

เคมีภัณฑ์ เพื่อการรักษาทันที 
     

 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


