
19
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹

»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 (©ºÑºàÊÃÔÁ)

บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน และปญหาในการเรียนรายวิชาจิตวิญญาณของ
การเปนผูประกอบการและรายวิชาการประกอบการของนักศึกษา 2) เพ่ือทดลองและประเมินการใชสื่อการเรียน      
การสอนในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดานการเปนผูประกอบการในรายวิชาจิตวิญญาณของการ                  
เปนผูประกอบการและรายวิชาการประกอบการ  และ 3) เพ่ือวิเคราะหสือ่การเรียนการสอนทีเ่หมาะสมกับการสงเสริม
การเรยีนรูดานการเปนผูประกอบการ  กลุมตัวอยางเปนอาจารยผูสอนรายวิชาจติวิญญาณของการเปนผูประกอบการ 
และรายวิชาการประกอบการ จํานวน 3 คน และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาจิตวิญญาณของการ                   
เปนผูประกอบการ และรายวชิาการประกอบการ ภาคการศกึษาที ่2/2556  มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน จาํนวน 118 คน 
  ผลการศึกษาพบวา กลุมตวัอยางสวนใหญเปนเพศหญิงศกึษาอยูระดับปรญิญาตรี  ชัน้ปที ่1 คณะศิลปศาสตร 
และมคีะแนนเฉลีย่สะสม 2.50 - 3.00 นกัศกึษามปีญหาการเรยีนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยปญหาอันดับ
แรก คือ ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  รองลงมาคือ ดานการจัดการเรียนการสอน และดานผูเรียน  ผลการทดลอง
และประเมินการใชสื่อการเรียนการสอน พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นวา สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสม                         
ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายการพบวา อยูในระดับมากทุกสื่อ อันดับแรกมีคาเฉลี่ยเทากัน 
3 รายการ คือ เกม Mini Market  กิจกรรมแผนการเงิน กิจกรรมสมุดโนต รองลงมา คือ แผนการผลิต สื่อ VDO และ
วิทยากรมาบรรยาย  ตามลําดับ  ผลการวิเคราะหสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับการสงเสริมการเรียนรูดาน         
การเปนผูประกอบการ  ผูวิจัยสามารถสรุปสื่อที่จะใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาจิตวิญญาณของการเปน
ผูประกอบการและการประกอบการ ไดเปน 3  กลุมดังนี้ คือ1) สื่อที่กระตุนความคิดสรางสรรคและนําไปสูการเรียนรู
เกีย่วกับการเปนผูประกอบการ ประกอบดวย เกมรอยลกูปด  แบบสอบถาม PEC  กจิกรรมสมุดโนต  กจิกรรมแผนการเงิน 
และรายงานเด่ียว 2) สื่อที่สามารถถายทอดเนื้อหาไดดี ประกอบดวยสื่อ  VDO  เกม Mini Market  วิทยากรบรรยาย 
และกรณีศึกษาและ  3) สื่อที่สามารถทําใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีสวนรวมในการทํางานมากที่สุด 
ประกอบดวยสื่อแผนการผลิต  และงานกลุม
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Abstract
  The purposes of the research seemed to investigate (1) current conditions and problems in learning 
in the course of the spirit of being entrepreneurs of the students, (2) to test and evaluate the use of teaching 
and Learning Materials forms to promote learning about entrepreneurship. Courses in the spirit of an 
entrepreneur and entrepreneurship courses (3) analysis of learning and teaching appropriate to promote 
learning in entrepreneurship. The samples of the research were 3 lecturers of the course of the spirit           
of being entrepreneurs and the course of the entrepreneurs, and 118  the students who registered in the 
course of the spirit of being entrepreneurs and the course of the entrepreneurs in The Far Eastern             
University semester 2/2013. 
  The findings of the research indicated that; most samples of the research were females studying 
in the first year in the faculty of Liberal Arts with grade averages 2.50 - 3.00. On the whole, the students 
met problems in learning at the middle level. It can be found that learning environment seemed to be the 
first problem, and teaching and learning styles and the students seemed to be the second and the third 
problems. Results and assessment of learning and teaching, it can be said that the students had the 
opinions at the high level. When each side of all sides was considered, it was found that the students had 
the opinions in terms of teaching and learning styles at the high level in all materials. The first rank of the 
materials contained 3 items at the same level; that is mini market, financial plan, and note book. In addition, 
production plan, VDO, and narrators seemed to be the second, the third, and the fourth rank respectively. 
The materials were divided into 3 types: materials stimulating creative thinking to order to apply to learning 
being entrepreneurs, materials that can help lecturers to pass on knowledge very well, and materials 
helping the students to share opinions and to participate in working.
  The analysis of learning and teaching appropriate to promote learning in entrepreneurship for 
teaching and learning in the course of the spirit of being entrepreneurs and the course of the entrepreneurs 
can be divided into 3 types as follows; 1)Materials stimulating creative thinking to order to apply to learning 
being entrepreneurs contained threading beads games, questionnaires, PEC, activities of note books, 
activities of financial plans, and individual works. 2 Materials that can help lecturers to pass on knowledge 
very well consisted of VDO, mini market games, narrators. 3) Materials helping the students to share 
opinions and to participate in working contained materials, production plans, and group works.
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บทนํา
  ตามแผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบบัที ่11 พ.ศ. 2555 - 2559 กระทรวงศกึษาธิการมุงเนน
พฒันาคณุภาพการศึกษา และสรางโอกาสทางการศกึษาใหคนไทยทุกกลุม ทกุวัยไดเรยีนรูตลอดชวีติ มคีณุภาพ และ
มีความพรอมทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ม.ป.ป.)  ปจจุบันการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545  หมวด 4 แนว              
การจัดการศึกษามาตราที่ 22  ไดกําหนดวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู       
และพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตราท่ี 24 ไดกําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ
ดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูโดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ         
ผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด และการประยุกตความรูมาใชจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  
จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ  และสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู (สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2546) การจัดการศึกษาไทยมีระบบการบริหารเปนระบบราชการท่ีเปนสวนหนึ่งของ
ระบบบรหิารราชการแผนดินแบงออกเปนการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น โดยมีหนวยงานตางๆ 
ที่รับผิดชอบจัดการศึกษาของประเทศซึ่งยังไมสอดคลองกับความตองการของบุคคล สังคมและประเทศในปจจุบันที่
ตองเผชิญกับกระแสความคาดหวังของสังคมท่ีจะใหการศึกษามีบทบาทในการเตรียมคนใหพรอมสาํหรบัการแขงขัน
ในสังคมโลกดวยแลว กย็ิง่เห็นสภาพความสับสน ความลมเหลว และความลาหลังท่ีเปนปญหาของการศึกษามากข้ึน 
และวิกฤตท่ีสาํคญัของการศึกษา คอื วกิฤตของผูเรยีน กลาวคือ ผูเรยีนมีความทุกขเนือ่งจากเน้ือหาท่ีเรยีนไมสอดคลอง
กับความเปนจริงในชีวิตประจําวัน ตองจําใจเรียนสิ่งท่ีไกลตัว ตองสรางจินตนาการดวยความยากลําบาก และ            
ตองทองจําตลอดเวลา ขาดการเช่ือมโยงความรูทีไ่ดจากการเรียนมาใชปฏิบตัใินชีวติประจาํวัน ทาํใหเกิดความสบัสน 
ผลท่ีเกิดข้ึน คอื มเีจตคติทางลบตอการเรียน (รุง  แกวแดง, 2541) สาํหรับการศึกษาในระดับอุดมศกึษาเปนการศึกษา
ระดบัทีส่ามตอจากระดบัมธัยมศึกษา  การจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของไทยประกอบดวยระดับประกาศนยีบัตร
วชิาชีพชัน้สงู  อนปุรญิญาถงึระดับปรญิญาตร ีโท และเอกโดยมีทัง้รัฐและเอกชนทีจ่ดัการศกึษาในระดบันี ้ หนาทีห่ลัก
ที่นับไดวาเปนหัวใจของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตออกไปรับใชประเทศชาติและสังคม ซึ่งแตละ          
สถาบนันอกจากจะตองพิจารณาถึงความตองการในดานกําลงัคนของตลาดแรงงานแลว  ยงัจะตองคํานึงถึงคณุภาพ
ของบณัฑิตอีกดวย  ดงัน้ันในการจัดการเรยีนการสอนซึง่เปนสวนหน่ึงของการบรหิารหลกัสูตรจึงนับไดวาเปนส่ิงสําคัญ  
ถาสถาบันใดสามารถจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตรไดแลวก็นาจะเช่ือถือไดวาบัณฑิต
ที่จบจากสถาบันนั้นๆ มีคุณภาพตามความตองการของสังคม  ในทางตรงกันขาม ถาสถาบันใดไมอาจจัดการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตรแลวก็นาจะสงสัยไดวาบัณฑิตท่ีผลิตออกมาจะมีคุณภาพตาม         
ความตองการของสังคมหรือไม (รุจิร ภูสาระ, 2531, 70) สําหรับปญหาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี    
ในดานผูสอน พบวา  ผูสอนมักมีการสอนแบบบรรยาย มุงเนนการทองจํา เนนภาคทฤษฎีมากกวาภาคปฏิบัติ              
ขาดทักษะและเทคนิคในการผลิตและใชอุปกรณ สวนในดานผูเรียน พบวา บุคลิกภาพของบัณฑิตยังบกพรองใน     
ดานการมีมนุษยสัมพันธที่ดี ความอุตสาหะ ความอดทนและความคิดสรางสรรค ขาดทักษะและประสบการณใน    
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การคนควาวิจัย (พันศักดิ์  พลสารัมย, 2545) สวนกระบวนการเรียนการสอน สื่อถือวามีบทบาทสําคัญอยางมาก      
ในการสอนเน่ืองจากเปนตัวกลางที่ชวยใหการส่ือสารระหวางผูสอนและผูเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ             
ชวยใหผูเรียนเขาใจความหมายของเน้ือหาบทเรียนไดตรงกับที่ผูสอนตองการ กระบวนการเรียนการสอนมีลักษณะ
เชนเดียวกับกระบวนการสื่อสาร  (Communication Process)  ที่มีการถายทอดเนื้อหาสาระจากฝายสงไปยังฝายรับ
และการสื่อสารที่ดีนั้นควรจะเปนการสื่อสารแบบสองทาง ซึ่งจําเปนตองอาศัยสื่อที่ชวยใหเกิดการสื่อสารกันไดใน 2 
ทศิทางดวย เชน โทรศพัท E-mail  การประชมุ การอภปิราย และการบรรยาย เปนตน แตถาสือ่ทีใ่ชในการติดตอสือ่สารกนั  
ไมอํานวยใหโตตอบกันได ก็จะเกิดการติดตอสื่อสารในลักษณะที่เรียกวาการสื่อสารแบบทางเดียว ซึ่งสื่อที่ใชในการ
ติดตอกันไดแก หนังสือพิมพ  แผนพับ  โปสเตอร  วิทยุ  โทรทัศน  และการบรรยายเปนตนในกระบวนการเรียนการ
สอนระดบัอดุมศึกษาใชการตดิตอสือ่สารทัง้ 2  ลกัษณะควบคูกนัไป ขึน้อยูกบัจดุประสงคการสอน เน้ือหาและวธิกีาร
สอนในแตละครัง้ อยางไรกต็ามการเรียนการสอนทีช่วยสงเสริมใหผูเรยีนไดรบัความรูและประสบการณ  ในสาขาวชิา
ที่เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน  ควรจะมีลักษณะท่ีเปนการส่ือสารแบบสองทาง ไพศาล สุวรรณนอย  (2553)           
ไดจําแนกสื่อการเรียนการสอนตามทรัพยากรการเรียนรูเปน 5 รูปแบบ  ไดแก สื่อที่ออกแบบขึ้นเพื่อจุดมุงหมายทาง  
การศึกษา  และสื่อที่มีอยูทั่วไปแลวนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอน ประกอบดวย 1) คน  คือ คนที่ทํางานหรือ
มีความชํานาญงานในแตละสาขาซึ่งมีอยูในวงสังคมทั่วไป คนเหลาน้ีเปน “ผูเช่ียวชาญ” ซึ่งเชิญมาเปนวิทยาการ     
เพื่อเสริมการเรียนรูในแตละดาน เชน ศิลปน นักการเมือง นักธุรกิจ ชางซอมเครื่อง 2) วัสดุ คือ รูปแบบของวัสดุ เชน 
หนังสือ สไลด แผนที่ แผนซีดี หรือสื่อตางๆ ที่เปนทรัพยากรในการเรียนการสอน 3) อาคารสถานที่ หมายถึง ตัวตึก    
ที่วาง สิ่งแวดลอม ซึ่งมีผลเก่ียวกับทรัพยากรรูปแบบอื่นๆ ที่กลาวมาแลว และมีผลกับผูเรียนดวยสถานท่ีสําคัญใน    
การศกึษาไดแกตกึเรยีน และสถานท่ีทีอ่อกแบบมาเพือ่การเรยีนการสอนโดยรวม เชน หองสมุด หอประชมุ  สวนสถานที่
ตางๆ ในชุมชนก็สามารถประยุกตใหเปนสื่อการเรียนการสอนได เชน โรงงาน ตลาด  สถานที่ทางประวัติศาสตร เชน 
พพิธิภัณฑ เปนตน 4) เครือ่งมอืและอปุกรณ  เปนทรัพยากรทางการเรียนรูเพ่ือชวยในการผลิตหรือใชรวมกับทรัพยากร
อืน่ๆ สวนมากมักเปนโสตทัศนูปกรณหรือเคร่ืองมือตางๆ ทีน่าํมาใชประกอบหรอือํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน 
เชน เครื่องฉายขามศีรษะ  คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เปนตน และ 5) กิจกรรม คือ กิจกรรรมที่ใชในการเรียน
การสอนมักจัดขึ้นเพ่ือรวมกระทํากับทรัพยากรอื่นๆ หรือเปนเทคนิควิธีการพิเศษเพ่ือการเรียนการสอน เชน เกม         
การสัมมนา  การจัดทัศนศึกษา กิจกรรมเหลาน้ีมักมีวัตถุประสงคเฉพาะท่ีตั้งข้ึนโดยมีการใชวัสดุการเรียนเฉพาะ     

แตละวิชาหรือวิธีการพิเศษในการเรียนการสอน
  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่งของประเทศไทยที่มีความมุงมั่นใน           
การจดัการเรยีนการสอนเพ่ือทีจ่ะพัฒนานกัศึกษาใหเปนผูมคีวามรู มจีติสาํนึกและสมรรถนะของความเปนผูประกอบการ    
ที่มีคุณธรรม มีปญญา เพ่ือเปนคนท่ีสมบูรณ เปนกําลังของชาติใหมีคุณภาพตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ  
การศึกษาแหงชาติ และในปการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
รายวิชาการประกอบการไดปรับปรุงเน้ือหาและช่ือรายวิชาเปนวิชาจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการเพ่ือ              
ใหเหมาะสมกบัสถานการณปจจบุนั    ซึง่รายวิชานีจ้ดัอยูในหมวดศกึษาท่ัวไป นกัศกึษาทุกคนในสถาบนัตองลงทะเบยีน
เรียน ดวยสาเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพปญหาในการเรียนของนักศึกษา  ศึกษารูปแบบการใชสื่อ             
การเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูดานการเปนผูประกอบการและหาแนวทางแกไขปญหาเพ่ือสงเสริมความรู
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ดานการเปนผูประกอบการของนักศึกษาอันจะนําไปสูการเปนนักศึกษาตามอัตลักษณผูเรียนของมหาวิทยาลัย          
ฟารอสีเทอรน  คอื  มคีณุลักษณะของการเปนผูประกอบการท่ีมคีวามซือ่สตัย รูผดิชอบช่ัวดี ยดึมัน่ในความถูกตองเท่ียงธรรม 
รวมท้ังนําผลท่ีไดจากการศึกษาในครัง้น้ี  เปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
จิตวิญญาณการเปนผูประกอบการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับความตองการของผูเรียนสังคมและ   
ตลาดแรงงาน ตอไป

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาในการเรียนรายวิชาจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการ
และรายวิชาการประกอบการของนักศึกษา
  2. เพื่อทดลองและประเมินการใชสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรู
ดานการเปนผูประกอบการ ในรายวิชาจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการและรายวิชาการประกอบการ
  3. เพื่อวิเคราะหสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการสงเสริมการเรียนรูดานการประกอบการ

กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการวิจัย
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
   แบงเปน 2 กลุม คือ อาจารยผูสอนรายวิชาจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการ และรายวิชาการ
ประกอบการ จํานวน 3 คน และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการ และ
รายวิชาการประกอบการทุกกลุม  ภาคการศึกษาที่  2/2556  จํานวน 171 คน กําหนดขนาดตัวอยาง โดยการเปด
ตารางสําเร็จรูปของ Krejicie and Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรอืที่คาความคลาดเคลื่อน 5% (คา  = 0.05) 
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 118 คน เม่ือไดขนาดของกลุมตัวอยางจากประชากรแลวคํานวณสัดสวนของกลุมตัวอยาง
แยกตามกลุมผูเรียนตามสูตรของ Krejicie & Morgan (1970 อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2548, 51)
  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

    
1   11 

 1) VDO  2)  
3)  4) PEC 5)  Mini 
Market 6) -  7) 

8)   
9)  10)  
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  3. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
   3.1 ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาสภาพปจจบุนั ปญหาในการเรยีนรายวชิาจติวญิญาณของการเปนผูประกอบการ
และรายวิชาการประกอบการของนักศึกษาโดยใชแบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม
   3.2 ขัน้ตอนท่ี 2 สราง คดัเลือกส่ือการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมความรูดานการเปนผูประกอบการจาก
การสังเคราะหขอมูลในขั้นตอนที่ 1
   3.3 ขั้นตอนท่ี 3 นําส่ือการเรียนการสอนไปทดลองใชกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา                 
จิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการและรายวิชาการประกอบการ ภาคการศึกษาท่ี 2/2556 และประเมินผล           
โดยใชแบบสอบถาม
         3.4 ขัน้ตอนท่ี 4 วเิคราะหสือ่การเรียนการสอนเพ่ือสงเสรมิความรูดานการเปนผูประกอบการจากอาจารย
ผูสอนโดยการสนทนากลุมไดรูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมความรูดานการเปน                 
ผูประกอบการ
  4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

 

   
1    

 
2.    

  
3.     

 
4.    

 

ผลการวิจัย
  1. ผลการวิจัยสภาพปญหาในการเรียนของนักศึกษาตามความคิดเห็นของอาจารยผูสอน
   ประเด็นดานผูเรียนพบวา ผูเรียนมีสมาธิในการเรียนนอย ออนไหวตอสิ่งรอบขางที่รบกวนเร็ว ถาการ
จัดการเรียนการสอนเปนการบรรยายเนื้อหา นักศึกษาใหความสนใจไมนาน ขาดความกระตือรือรนและความใสใจ
ในการเรยีน ในการทํางานยังขาดการวางแผน ขาดทกัษะในการคิด  การสรปุความประเดน็  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
กลุมไมเพยีงพอ (เวลา 1.30 ชัว่โมง) คอื จดักจิกรรมไดแตเวลาไมพอในการสรปุกจิกรรม  ตองไปสรุปในคาบเรียนตอไป
ทําใหขาดความตอเนื่องในเนื้อหา และกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา  ตลอดจนเวลาที่เขาฟงบรรยายจากวิทยากร
นักศึกษายังขาดความตั้งใจ ไมกลาแสดงออก (ไมกลาซักถาม) และประเด็นดานสภาพแวดลอมในการเรียน                    
พบวานักศึกษามจีาํนวนนอยทาํใหบรรยากาศในการเรยีนขาดแรงจูงใจ ไมสนกุ การทํากิจกรรมกลุมไมสามารถนําไป
รวมกับกลุมอื่นไดเพราะเวลาไมตรงกัน 
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  2. ผลการวเิคราะหสภาพปญหาในการเรยีนของนักศึกษารายวิชาจิตวญิาณของการเปนผูประกอบการ
และรายวิชาการประกอบการ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา 
        กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง  ศึกษาอยูระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 คณะคณะศิลปศาสตรและ  
มีคะแนนเฉล่ียสะสม 2.50 - 3.00 นักศึกษามีปญหาในการเรียนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยพบวาปญหา
อันดับแรก คือ ดานสภาพแวดลอม รองลงมา คือ ดานการจัดการเรียนการสอน และดานผูเรียน
          2.1  สภาพปญหาในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในดานสภาพแวดลอม
      พบวา นักศึกษามีปญหา อันดับแรก คือ จํานวนที่นั่งรับประทานอาหารในโรงอาหาร
ตอจํานวนนักศึกษาไมเพียงพอ รองลงมา คอื จาํนวนท่ีจอดรถไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา ขาดการประชาสัมพันธ
ขาวสารของสถาบัน มสีือ่การสอนไมเพียงพอตอจาํนวนนกัศึกษา แสงสวางและการถายเทของอากาศในหองเรียนไม
เพียงพอ
   2.2 สภาพปญหาในการเรียนของนักศึกษา ในดานการจัดการเรียนการสอน
                  พบวา นักศึกษามีปญหา อันดับแรก คือ ภาระงานท่ีมอบหมายไมเหมาะสมกับจํานวนหนวยกิต        
ที่เรียน รองลงมา คือ เวลาในการจัดกิจกรรมกลุมนอยเกินไป  และการวัดและประเมินผลขาดความหลากหลาย 
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาบรรยายนอยเกินไป 
           2.3 สภาพปญหาในการเรียนของนักศึกษา ในดานผูเรียน
                  พบวา นักศึกษามีปญหา อันดับแรก คือ การเดินทางมาเรียนไมสะดวกและผูเรียนขาดทักษะและ
ประสบการณในการทํางาน รองลงมา คอืขาดการวางแผนในการเรยีนและขาดการคนควาขอมูลเพ่ิมเติมและมปีญหา
ในการปรับตัวเขากับเพื่อน รวมทั้งผูเรียนมีภาระครอบครัวซึ่งสงผลกระทบตอการเรียน
  3. ความคดิเหน็ของนกัศกึษาตอสือ่การเรยีนการสอนในรายวชิารายวชิาจติวญิญาณของการเปน  
ผูประกอบการและรายวิชาการประกอบการ

   
1 VDO   

 
 

2    
 

3  PEC  
 

 
4  Mini Market   
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5    

 
6   

 
7        

  
 

8         
  

 
9   

   
 

10   
   

 
11    

  

  4. การวิเคราะหสื่อการเรียนการสอนที่สงเสริมความรูดานการเปนผูประกอบการ
   ผูวจิยัสามารถสรุปส่ือท่ีจะใชในการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบ
การและการประกอบการไดเปน 3 กลุมดังนี้
   4.1 สือ่ทีก่ระตุนความคดิสรางสรรคและนําไปสูการเรียนรูเกีย่วกับการเปนผูประกอบการ  ประกอบดวย 
เกมรอยลูกปด  แบบสอบถาม PEC  กจิกรรมสมุดโนต  กิจกรรมแผนการเงิน และรายงานเด่ียว 
   4.2 สื่อท่ีสามารถถายทอดเน้ือหาไดดี ประกอบดวย สื่อ VDO เกม Mini Market วิทยากรบรรยาย       
และกรณีศึกษา
   4.3 สื่อที่สามารถทําใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีสวนรวมในการทํางานมากที่สุด  ไดแก 
กิจกรรมแผนการผลิต  และรายงานกลุม
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อภิปรายผลการวิจัย
  1. ปญหาในการเรียน  ดานผูเรยีนพบวา  อนัดบัแรก คอื การเดนิทางมาเรยีนไมสะดวกและผูเรียนขาดทกัษะ
และประสบการณในการทํางาน รองลงมา คือ ผูเรียนขาดการวางแผนในการเรียนและผูเรียนขาดการคนควาขอมูล   
เพ่ิมเติมซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พันธศักด์ิ พลสารัมย (2545) ที่พบวา ดานผูเรียนบุคลิกภาพของบัณฑิตยัง
บกพรองในดานการมีมนุษยสัมพันธที่ดี  ความอุตสาหะ  ความอดทน และความคิดริเริ่มสรางสรรค ขาดทักษะและ
ประสบการณในการคนควาวิจัย และยังสอดคลองกับงานวิจัยของของ วิชิต สุรัตนเรืองชัย ฉลองทับศีร ลัดดาศุขปรีดี  
มนตรี แยมกสิกร  อนงค วิเศษณสุวรรณ  สุจินดา  มวงมี ปริญญา ทองศร อาพันธชนิต  เจนจิต และระพินทร               
ฉายวิมล (2549) ที่พบวา นิสิตไมมีความพรอม ขาดความมุงมั่นในการเรียน ขาดความรับผิดชอบ ขาดความอดทน      
ขาดระเบียบวินัย ไมกลาแสดงออก ไมตรงตอเวลา
  2.  ปญหาในการเรียน  ดานสภาพแวดลอม  พบวา  อนัดบัแรกคอื จาํนวนทีน่ัง่รับประทานอาหารในโรงอาหาร
ตอจาํนวนนักศึกษาไมเพียงพอ รองลงมาจํานวนที่จอดรถไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา สื่อการสอนไมเพียงพอตอ
จาํนวนนักศึกษา แสงสวางและการถายเทของอากาศในหองเรยีนไมเพียงพอและส่ือการสอนไมเหมาะสมกับเนือ้หาซึง่ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ  พันธศักดิ์พล สารัมย (2545) ที่พบวา  ปญหาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ในดานวัสดุอุปกรณ  พบปญหาไดแก  หองสมุดไมทนัสมยั ไมสามารถท่ีจะเปนคลงัแหงความรูที่เพียงพอท่ีคณาจารย      
จะหาความรูเพ่ิมได ตําราอันเปนส่ือการสอนหลักในปจจุบันจํานวนมากมีคุณภาพต่ํา ขาดวัสดุอุปกรณการศึกษา       
ที่เหมาะสมที่จําเปนและทันสมัย
  3. สื่อการเรียนการสอน เกมรอยลูกปด แบบสอบถาม PEC กิจกรรมสมุดโนต กิจกรรมแผนการเงินและ           
งานเด่ียว เปนส่ือท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู สามารถถายทอดเน้ือหารายวิชาท่ีเรียนไดด ีกระตุนความคิด
สรางสรรคทําใหผูเรียนเกิดความคิดท่ีหลากหลายและนําไปสูการเรียนรูเก่ียวกับการเปนผูประกอบการ  สอดคลอง        
กบัแนวคดิของประภาวลัย  แพรวานชิยย (2543, 39-40) ในประเดน็องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ตองสอดคลองกับวัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรม และข้ันตอนการดําเนินงาน เพื่อใหรูปแบบการเรียนการสอนบรรลุ  
จุดประสงค
  4. สื่อการเรียนการสอนแผนการผลิตและงานกลุม  เปนสื่อท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง
และกลุม และทาํใหไดทาํงานรวมกบัผูอืน่   กระตุนใหผูเรียนเกดิกระบวนการคดิ และชวยใหผูเรียนไดขอสรปุในเน้ือหา
ทีถ่กูตอง  เนือ่งจากเกิดกระบวนการแลกเปลีย่นความคิดจากสมาชกิในกลุม สอดคลองกับแนวคดิของ  อาภรณ  ใจเทีย่ง 
(2550, 121)  ในประเด็นที่วา  วัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ไดแก 1) เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและ      
ฝกทักษะกระบวนการกลุม  ไดฝกบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการทํางานกลุม 2) เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนา
ทักษะการคิดคนควา  ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง ทักษะการคิดสรางสรรค  การแกปญหา  การตัดสินใจ  
ฯลฯ 3) เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะทางสังคม  การอยูรวมกับผูอื่น  การมีนํ้าใจชวยเหลือผูอื่น  การเสียสละ  การยอมรับ 
ซึ่งกันและกัน  การไววางใจ  การเปนผูนํา  ผูตาม ฯลฯ  และสอดคลองกับแนวคิดของ  อาภรณ  ใจเที่ยง (2550, 122) 
ที่กลาววา  องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือ ตองคํานึงถึงองคประกอบท่ีทําใหผู เรียนทํางานกลุม                               
มีการพึ่งพาอาศัยกัน  (Positive  Interdependence)  ซึ่งหมายถึง  สมาชิกในกลุมมีเปาหมายรวมกัน  มีสวนรับ            
ความสําเร็จรวมกัน  มีบทบาทหนาที่ทั่วกัน  ทุกคนมีความรูสึกวางานจะสําเร็จไดตองชวยเหลือซึ่งกัน และกัน                  
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มีปฏิสัมพันธอยางใกลชิดในเชิงสรางสรรค  (Face  to  Face  Promotive  Interaction) สมาชิกกลุมไดทํากิจกรรม
รวมกันอยางใกลชิด  เชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  อธิบายความรูใหแกกัน   มกีารถามคาํถาม  ตอบคําถามกนั   และ
สมาชกิทกุคนมคีวามรบัผดิชอบตอตนเอง  ตองานกลุมหรอืไมมากนอยเพียงใด  เชน  การสุมถามสมาชกิในกลุม เปนตน      
มีการฝกทักษะการชวยเหลือกันทํางานและทักษะการทํางานกลุมยอย  (Interdependence  and  Small  Groups  
Skills)  ผูเรียนควรไดฝกทักษะที่จะชวยใหงานกลุมประสบความสําเร็จ  เชน  ทักษะการส่ือสาร  การยอมรับและ      
ชวยเหลอืซ่ึงกนัและกนัการวจิารณความคิดเหน็  โดยไมวจิารณบคุคล  การแกปญหาความขดัแยง  การใหความชวยเหลือ  
และการเอาใจใสตอทุกคนอยางเทาเทียมกัน  การทําความรูจักและไววางใจผูอื่น  เปนตนและมีการฝกกระบวนการ
กลุม  (Group  Process)  สมาชิกตองรับผิดชอบตอการทํางานของกลุม  ตองสามารถประเมินการทํางานของกลุม
ไดวา  ประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด   เพราะเหตุผลใด   ตองแกไขปญหาที่ใดและอยางไร  เพื่อใหการทํางานกลุม
มีประสิทธิภาพดีกวาเดิม  และเปนการฝกกระบวนการกลุมอยางเปนกระบวนการ  อีกทั้งสอดคลองกับแนวคิดของ 
วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย (ม.ป.ป.) ในประเด็นที่วา  องคประกอบของการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning) 
ประกอบไปดวย 1) ปญหาการเรียนรูจากการปฏิบัติสรางอยูรอบๆ ปญหา วิธีการแกปญหาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดของ
บุคคลและกลุม 2) กลุมแกนหลักในการเรียนรูจากการปฏิบัติ คือ กลุมซ่ึงประกอบไปดวยสมาชิก 4 - 8 คน 3) 
กระบวนการถามคําถามและสะทอนกลับ โดยการเนนคําถามที่ถูกตองมากกวาคําตอบที่ถูกตอง 4) การลงมือปฏิบัติ 
การเรียนรูจากการปฏิบัติจะตองมีอํานาจในการปฏิบัติหรือมั่นใจวาคําแนะนําของสมาชิกจะถูกนําไปใช และ 5) 
วทิยากรกระบวนการ อาจเปนสมาชิกในกลุมหรอืเปนผูทีม่สีวนรวมจากภายนอก วทิยากรกระบวนการเปนส่ิงท่ีสาํคัญ
มาก สามารถชวยในการเรียนรูจากการปฏิบัติได เชน การแนะนําขั้นตอนการปฏิบัติเปนตน
  5. สือ่ VDO เกม Mini Market วทิยากรบรรยายและกรณีศกึษา เปนสือ่ทีน่กัศกึษาไดปฏบิตัจิรงิ มกีารทํางาน
รวมกนั นาํเสนอแลกเปลีย่นความคิดเหน็ซ่ึงกันและกันภายในกลุมและนอกกลุม ทาํใหนกัศึกษาไดเกิดกระบวนการเรียนรู 
สรางความรูความเขาใจไดดวยตนเอง จดจําเนื้อหาไดนาน ชวยเพ่ิมพูนประสบการณใหแกผูเรียนอีกทั้งทําใหเกิด      
การใฝรูในเร่ืองราวท่ีตองศึกษา สอดคลองกับแนวคิดท่ีวา  ลักษณะเฉพาะของการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action 
Learning) เปนการเรียนรูจากประสบการณจริงในการทํางาน คือ การเรียนรูที่มีการนําปญหาในการทํางานมา           
เปนโจทยในการเรียนรู อกีท้ังตองมีการคิดหาวิธใีนการแกปญหาหรือพัฒนางานซ่ึงจะเปนประโยชนทัง้ตอผูเรียนรูเอง
และองคกรดวย เปนการเรียนรูโดยการแลกเปล่ียนประสบการณกบัผูอืน่ (พัฒนาพลังงานทดทนและอนุรกัษพลงังาน, 
ม.ป.ป.) และยังสอดคลองกับแนวคิดของ วรวรรณ วาณชิยเจรญิชยั (ม.ป.ป.) ทีก่ลาววาการเรยีนรูจากการปฏบิตัเิปน  
การเรียนรูผานการปฏิบัติที่แตละคนไดเรียนรูรวมกันจากการวิเคราะหปญหาผานกระบวนการของการเรียนรูและ         
การสะทอนกลับอยางตอเนื่อง  โดยทํางานจากปญหาจริง และสะทอนกลับบนประสบการณตนเอง เสนอแนวทาง
แกไขปญหาและนําแนวทางการแกปญหาที่ผานการพิจารณาแลวไปปฏิบัติ 
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สรุป
  จากผลการทดลองใชและประเมนิสือ่การสอนเรยีนการสอนพบวา   รปูแบบสือ่การเรยีนการสอนเพ่ือสงเสรมิ
ความรูดานการเปนผูประกอบการ แบงเปน 3 กลุม คือ 1) สื่อที่กระตุนความคิดสรางสรรคและนําไปสูการเรียนรูเกี่ยว
กับการเปนผูประกอบการ  2) สื่อที่สามารถถายทอดเนื้อหาไดดี  และ 3) สื่อที่สามารถทําใหผูเรียนไดแลกเปล่ียน   
ความคิดเห็นและมีสวนรวมในการทํางานมากท่ีสุด และจากผลการศึกษาท่ีพบวาอาจารยผูสอนเพ่ิงไดรับมอบหมาย
ใหสอนในรายวิชาจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการ และรายวิชาการประกอบการเปนคร้ังแรก รวมท้ังไมไดเขา
รับการอบรมในหลักสูตรการเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC) ดังนั้น จึงควรสงอาจารยผูสอนเขารับการอบรม                 
ในหลักสูตรการเสริมสรางผูประกอบการใหม เพราะหลักสูตรน้ีจะมีรูปแบบการในการสงเสริมความรูเพ่ิมทักษะใน  
การดานการเปนผูประกอบการ เพื่ออาจารยผูสอนจะไดมีความเขาใจในเนื้อหาอยางชัดเจนและสามารถถายทอด     
ไดอยางถูกตอง สวนในการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอ ดังนี้
  1. ควรศึกษารูปแบบสื่อการจัดการเรยีนการสอนในเชิงลึกตอไป
  2. ควรศึกษาการเปรียบเทียบความจริงและความคาดหวังตอสื่อการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมความรู      
ดานการประกอบการ
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