
 
 

 

Pa
ge
1

 

(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

Learn Un-learn Re-learn ถอดประสบการณ์ เพื่อการเรียนรู้และพฒันาร่วมกนั 

จากโครงการความร่วมมือในการแปลงงานวิจยัในรัว้มหาวิทยาลยั1 ในความร่วมมือระหว่าง  

นักวิจยั, ผู้ประกอบการ และ กลุ่มนิสิต นักศึกษาจากคณะบริหารธรุกิจ2 

สู่การสร้างแผนธรุกิจ/แผนการตลาด3 

ผูถ้อดประสบการณ์: ปรมนิทร์ เยาว์ยนืยง (P3Y), ผูร้่างโครงการ, ผูป้ระสานงาน, อาจารย์ Mentor และผูร้่วมสมทบทุนค่าบางส่วนของใชจ่้ายในโครงการ 

 

“เมื่อเปล่ียนวิธีการเรียนการสอน ผลลพัธ์ท่ีมีต่อผูเ้รียนจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย เมื่อเราเปลี่ยนแปลงวิธีการ เราจะเปลี่ยน
นักเรียนเป็นผู้เรียน และเปลี่ยนครอูาจารย ์เป็น mentor, coach หรือ Facilitator เพือ่สร้างการศึกษารปูแบบท่ีควรเป็น” 

ค าน า 

บทความน้ีไม่ใชบทความวชิาการ เพยีงการถอดบทเรยีนจากความตัง้ใจทีจ่ะหากจิกรรมทีเ่ชื่อมโยงไปจากประสบการณ์พืน้ฐานที่
ไดร้บัจาก MonsoonSIM ของนิสตินักศกึษา โดยน าเอา Canvas ทีใ่ชใ้นการท าความเขา้ใจ Business Model ไดแ้ก่ BMC และ LEAN มาเป็นเครื่องมอื
ในการสร้างการเรยีนรู้โดยการประสานประสบการณ์ (Co-Experiences Leaning;ผู้เขยีน) โดยมกีารจดักิจกรรมประกอบในโครงการ ซึ่งได้รบั
ความร่วมมอืจากมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นสมาชกิของ MonsoonSIM ในประเทศไทยแห่งหน่ึง ซึ่งเหน็ตรงกบักบัอาจารย ์Facilitator ว่าในรอบหลายปี
ทีผ่่านมา ทีป่ระเทศไทยเขา้สู่กระแสของ Startup Business เพื่อสรา้ง New S Curve ใหก้บัประเทศนัน้ การสรา้งแผนธุรกจิมกัเกิดจากแนวคิดที่
ไม่ไดใ้ชข้อ้มูลจรงิ หรอืไม่มผีลต่อการศกึษาตามเป้าหมายทีว่างไว ้และแนวคดิเหล่านัน้มปัีญหาทีไ่ม่สะทอ้นความเป็นจรงิ ในการเขยีนแผน
ธุรกิจของนิสตินักศึกษามกัสอนในชัน้เรยีน หรอืในกิจกรรม Startup ต่าง ๆ นัน้ พบว่าแนวคดิไม่มคีวามเข้าใจทางธุรกิจและการจัดการ
รองรบัแนวคดิเหล่านัน้ที่เพยีงพอ จึงเป็นสมมติฐานในการน าเอาพื้นฐานความรู้จาก Simulation มาลองผสานกบัการเขยีนแผนธุรกิจ หรอื
ศึกษาแผนธุรกิจเพื่อความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษา ซึ่งผู้เขียนได้ทดลองแนวคิดน้ีใน Workshop ส าหรับผู้ใหญ่ที่เป็นนักวิจัย และ
ผู้ประกอบการแล้วได้ผลที่ดี ทว่าสิง่ที่นักศึกษาทัว่ไปจะแตกต่างจากผู้ใหญ่ คอื ประสบการณ์ในการเข้าใจธุรกิจ, การตีความข้อมูล, Soft 

Skills ต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นในการสรา้งแผนธุรกจิ/แผนการตลาด ทว่าเป็นการเริม่ต้นใหเ้หน็ว่าการประสานประสบการณ์เป็นจุดเริม่ต้นทีด่ ีและท า
ใหเ้กดิแผนทีส่ะทอ้นความจรงิ และนักศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการกไ็ดร้บัประโยชน์ในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง  

 
1 โครงการนีไ้ดน้ าเอางานวิจัยจากสถาบนัเพื่อการพฒันาและวิจัยของมหาวิทยาลยั ที่เป็นโครงการวิจัยเก่ียวกับอุตสาหกรรมอาหารเป็นหลกั โดยงานวิจยันี ้
ไดร้บัความร่วมมือจากผูป้ระกอบการ SME ในการใหทุ้นเพื่อการศึกษางานวิจยั และครอบครองสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรร่วมกัน ซึ่งโครงการต่าง ๆ นีผ้่านการ
คดัเลือกโดยแจง้วตัถุประสงคช์ดัเจนว่า จะน ามาใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเพื่อสรา้งแผนธรุกิจเพื่อน ากลบัไปน าเสนอ โดยตอ้งไดร้บัความร่วมมือในการใหข้อ้มลูจาก
ทั้งนักวิจัย และผูป้ระกอบการร่วมกัน เป็นพืน้ฐาน และผูป้ระกอบการจะตอ้งร่วมบริจาเคเพื่อสนับสนุนโครงการเป็นจ านวนเงิน 3,000 บาท เพื่อเป็นการคดั
กรองผูป้ระกอบการที่ตอ้งการใหค้วามร่วมมือ และสนใจในโครงการจริง เนื่องจากหากเป็นโครงการในลักษณะใหเ้ปล่า อาจไม่ไดร้ับความร่วมมือ ตามที่
โครงการตอ้งการ โครงการทั้ง 5 โครงการอยู่ภายใต ้NDA; Non-Disclosure Agreement ท่ีนักศึกษา อาจารยจ์ะตอ้งรักษาความลับของงานวิจัยใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และลงนามในเอกสารอย่างเป็นทางการ ในบทความนีจ้ะไม่ยกชื่อของงานวิจยั และผลิตภณัฑร์วมถึงตวัอย่างใด ๆ ของแผนฯ เนื่องจากยงั
ไม่สิน้สดุระยะเวลาที่ลงนามไวใ้น NDA ท าใหท้่านผูอ้่านจะไม่เห็นรายละเอียด 
2 นกัศึกษาคณะบริหารธรุกิจ ที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง มาจากสาขาวชิาการจดัการ 85% และการบญัชี 15% ในชัน้ปีสองขึน้ปีทีส่าม19% 75% เป็นนกัศึกษาชัน้ปีที่ที่ 
สามเตรียมขึน้ชัน้ปีที่สี่ และ 2.5% เป็นนกัศึกษาชัน้ปีที่ 4 ที่เป็นว่าที่บณัฑิต   
3 โครงการเริ่มตน้ดว้ยการใหน้กัศึกษาสรา้งแผนธุรกิจ ทวา่เม่ือรบัทราบสถานะของแต่งานวิจยัในโครงการที่แตกต่างกัน ท าใหบ้างแผนเป็นรูปแบบของแผน
ธุรกิจ บางแผนเป็นแผนการตลาดทีส่อดคลอ้งกับโจทย ์
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

ในกจิกรรมน้ีผูเ้ขยีนไดเ้ชญิชวนหน่วยงานดา้นงานวจิยัของมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นสมาชกิมาร่วม เพื่อน างานวจิยัทีม่รี่วมมอืกบั
ผูป้ระกอบการมาใชเ้ป็นกรณีศกึษาในการเขยีนแผนธุรกจิ โดยมเีป้าหมายส าคญัหน่ึงคอื แผนธุรกจิเกดิจากแนวคดิในการสรา้งผลติภณัฑ ์
ซึ่งลดปัญหาการพยายามพฒันาผลติภณัฑไ์ปส่วนหน่ึง และเป้าหมายทีม่คีวามส าคญั คอื โอกาสทีจ่ะให้นักศกึษาไดฝึ้กฝนทกัษะที่
การศกึษาในระบบใหไ้ม่ได ้ และประสบการณ์ในการท างานทีผ่ลงานการศกึษาของเขาถูกน าไปพจิารณาเพื่อสรา้งเป็นธุรกจิจรงิ และโอกาส
ทีจ่ะไดข้อ้มูลจากนักวจิยั และผูป้ระกอบการ เป็นประสบการณ์ทีห่าไม่ไดใ้นหอ้งเรยีนปรกต ิ

 

รูปที ่1) Transformation Process from LTT → CT → ET  โดยปรมนิทร์ เยาว์ยนืยง  

บทความน้ีเขยีนถอดประสบการณ์ในฐานะผูเ้ล่าเรื่อง ซึ่งภาษาอาจไม่ใช่ภาษาทีส่ละสลวย เป็นภาษาเขยีนทีง่ดงาม หวงัว่าจะเป็น
ประสบการณ์ทีน่ าไปเปลีย่นแปลงวธิีการเรยีนการสอนในความฝันเรื่อง LTT; Learning and Teaching Transformation4 ซึ่งเป็นชัน้แรกทีท่รงพลานุ
ภาพใน Education Reformation  (การปฏิวัติการศึกษา5ที่การปฏิรูปไม่เพียงพอ) ท้ายสุดน้ี ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกคนที่เป็นแหล่ง
ประสบการณ์ ไดแ้ก่ อาจารย ์ดร.เอกอนงค ์ตัง้ฤกษ์วราสกุล ก าลงัส าคญัของโครงการนี้, นิสติทุกคน ทีม่าร่วมโครงการที่ไม่มเีกรด ไม่เป็น
ส่วนหน่ึงของชัน้เรยีน ไม่ใช่การแข่งขนั ไม่มเีงนิรางวลั มเีพยีงอาหารว่าง อาหารเที่ยง เครื่องดื่ม (ตามอตัภาพของโครงการ) ขอบคุณที่
น้อง ๆ ไม่ทิ้งกนั และสูจ้นจบ, คุณสทิธศิกัดิ ์ห่านนิมติรกุลชยั เพื่อนทีฟั่งแนวคดิแลว้ไปประสานงานต่อจนเป็นโครงการนี้ และกรรมการทุก
ท่านที่ได้ให้ความร่วมมอื และสะท้อนความเห็นตรงไปตรงมากบันักศึกษา อาจารย์ และโครงการ  ความเห็นในบทความน้ีเป็นความเห็น
ส่วนตวัในฐานะผูจ้ดัท าโครงการ, ผูป้ระสานงาน  Mentor ของนิสติ และผูร้่วมสมทบทุนในโครงการนี้ 

 
4 LTT; Learning and Teaching Transformation เป็นแนวคิดที่ผูเ้ขียนแสดงไวใ้นงานสมัมนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงการศกึษาในปี 2017 โดยเชื่อว่าเราไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงภาพใหญ่ของการศึกษาไทย ในเชงิโครงสรา้ง และกอบวิธีคิดของการศึกษาไทยได ้และจะใชเ้วลายาวนานจนไม่สามารถสรา้งการ
เปลี่ยนแปลงไดท้นัตามการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก จงึไดเ้สนอวิธีการปฏิรูป “วิธีการ” ของการเรียนการสอนในชัน้เรียน เปลี่ยนจาก Knowledge based 

Learning ไปสู่การผสมผสาน Experiential Learning เพื่อสรา้งผลลพัทใ์หม่ของการศึกษาซึง่ไม่ตอ้งรอการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เปลี่ยนไดย้าก ชา้ และไม่
ไดผ้ลตามที่ตอ้งการ ซึ่ง LTT เป็นขัน้ตน้ทีส่  าคญัขัน้แรก ก่อนการท า CT; Curriculum Transformation ที่ประเทศไทยนิยม แต่คงรูปแบบการเรียนการสอนไว้
เช่นเดิม เพื่อคาดหวงั ET; Education Transformation ที่ผูเ้ขียนลอ้กันกับ ET; Extra terrestrial ซึง่เป็นสิง่มีชีวิตมาจากนอกโลก ซึ่งทัง้หมดพฒันามาจาก 
Digital Transformation Framework ของคณุดนยัรตัน ์ธนบดีธรรมจารี http://www.monsoonsimthailand.com/related-topic-to-seminar-

theme/-digital-transformation-education-transformation-monsoonsim-seminar-2017  
5 การปฏิวติั คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้ง และวิธีการ ซึ่งในการศึกษาไทย ตอ้งการการปฏิวติัการศึกษา เพราะว่าไทยปฏิรูป (ปฏิ – เปลี่ยน) (รูป - รูปลกัษณ)์ 
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปลกัษณม์าหลายสมยัหลายครา แต่ไม่มีสมัฤทธผิลเกิดขึน้ เม่ือวดัคณุภาพจากความสามารถในการเอาตวัรอด ใชว้าความรูเ้พื่อพฒันา
ตวัเอง และท าอาชีพได ้ทัง้นีไ้ม่นบัความสามารถในการแขง่ขนั ซึ่งอาศยัทกัษะที่หลากหลายที่เยาวชนไทยจากระบบการศึกษาขาดพรอ่งไป การปฏิวติัท าให้
เกิดผลรวดเร็ว การปฏิรูปที่ไม่มีเปา้หมายดา้นระยะเวลาของการศึกษาไทย ชา้และไม่ทนัการ (ความเหน็ของผูเ้ขียน) 

http://www.monsoonsimthailand.com/related-topic-to-seminar-theme/-digital-transformation-education-transformation-monsoonsim-seminar-2017
http://www.monsoonsimthailand.com/related-topic-to-seminar-theme/-digital-transformation-education-transformation-monsoonsim-seminar-2017
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

ถอดประสบการณ์จากโครงการฯ เพื่อการพฒันานักศึกษาไทย  

 

รูปที ่2) P3Y Triangle Model ของโครงการฯ  โดยปรมนิทร์ เยาว์ยนืยง  

 บทความส่วนน้ีมุ่งเน้นเพื่อกลุ่มเป้าหมายหลัก คอื นิสติ นักศึกษาของไทย ได้เห็น “ช่องว่าง” ที่รอให้เขาเหล่านัน้มาเติมเต็ม  
“ทกัษะ” (ในทีน้ี่หมายรวมถงึ Hard Skills; ความรู ้และ Soft skills; ความสามารถเชงิสมรรถนะ) และ “ประสบการณ์” ทีเ่พวกเขาพร่องจากเหตุ
ปัจจยัสองส่วน คอื การศึกษาที่ไม่สามารถสร้างคุณภาพได้ตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ (หมายถึง การศึกษาในระบบมาตรฐานของไทย ใน
หลกัสูตรมาตรฐานของไทย) อนัเกิดจากข้อจ ากดัอนัหลากหลายทัง้ที่ยอมรบัได้ และยอมรบัไม่ได้(ความเหน็ส่วนตวัของผู้เขยีน)  และตวั
นิสตินักศึกษาเองที่คล้อยตามไปกบัการศึกษาที่ไม่สามารถสร้างคุณภาพได้ตามเป้าประสงค์ โดยไม่แบ่งปันเวลามาเพื่อการสร้าง เพิม่ 
ประสบการณ์ที่จ าเป็นที่การศึกษา 16 ปี ตัง้แต่ประถมศึกษา จนถึงจบอุดมศึกษาในระยะเวลามาตรฐานของไทยท าผิดพลาดไว้ 
กลุ่มเป้าหมายรอง คอื นักการศึกษา (ที่การตรวจประกนัคุณภาพในทางเอกสาร ไม่ได้สะท้อนความเป็นจรงิ), พ่อแม่ผู้ปกครอง (ที่ลงทุน
เพื่อการศกึษาของบุตรหลานทว่าไม่ได้ให้ความร่วมมอื และความเขา้ใจในระบบการศกึษาทีบ่กพรอ้งทีม่ากพอ), ผูใ้ชนิ้สตินักศกึษา (ทีไ่ม่มี
ทางเลือกในการรบัเอาผลิตผลทีไ่ม่สมบูรณ์ ไปใช้ในการท างานในองคก์ร และจะต้องลงทุนทรพัยากรจ านวนมากกว่ากึ่งหน่ึงของอายุงาน
ของบุคลากรในการพฒันาศกัยภาพใหพ้รอ้มท างานและสรา้งประสทิธภิาพในการท างาน ซึ่งลงทุนเท่าใด กไ็ม่อาจไดผ้ลลพัธ์ตามทีต่้องการ
ได้) จึงเป็นที่มาของการถอดบทเรยีนน้ี เพื่อประโยชน์ในการ “รบัรู้” “เข้าใจ” “ยอมรบั” เพื่อเริม่ต้นการ “เปลี่ยนแปลง” อย่างบูรณาการ
ร่วมกนัที่แท้จรงิ  โดยความเห็นหลกัจะเน้นไปที่เป้าหมายในการพฒันานิสตินักศึกษา โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ วธิีการเรยีนการสอน 
ผ่านตวัอย่างของการใช ้Business Model, การเขยีนแผนธุรกิจ/แผนการตลาด รวมไปถงึการท า Video Clip 1 นาทปีระกอบ เพื่อใหเ้หน็ว่า การ
ใชง้านความรูไ้ปท างานไดจ้รงิ ต้องใชค้วามรูใ้นเชงิบูรณาการผสมกบัประสบการณ์ ซึ่งทัง้สองส่วนประกอบทีส่ าคญันัน้ การศกึษาแบบไทย
นัน้นิสตินักศกึษาส่วนน้อยเท่านัน้ ทีใ่ชง้านความรูใ้นเชงิบูรณาการไดจ้รงิ เน่ืองจากการศกึษาเป็นรูปแบบของ Silo-Based Education เรยีนเป็น
ท่อน ๆ แล้วคาดหวงัให้นิสตินักศกึษาไป “ผสมเพื่อการใช้งาน” ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นไปได้ยาก เน่ืองจากไม่เคยมกีารฝึกฝนวธิีการเรยีน
แบบเชงิเหตุผล และการเชื่อมโยงความรูเ้ขา้ดว้ยกนั ในส่วนของประสบการณ์นัน้ ยิง่เป็นไปไดย้ากเน่ืองจากหลกัสูตรทีอ่ดัแน่นดว้ยเน้ือหา 
(ทีโ่ดยส่วนตวัเหน็ว่าอาจมากเกนิความจ าเป็นนะดบัปรญิญาตร ีและมเีป้าหมายทางการศึกษาเพื่อเรยีนใหรู้จ้ านวนวชิา มากกว่าการเรยีน
เพื่อความเขา้ใจและใชง้าน) และโอกาสทีนิ่สตินักศึกษาไทยจะไดม้ปีระสบการณ์เพื่อการพฒันา Soft Skills นัน้มโีอกาสน้อยมาก โครงการน้ี
เป็นส่วนหน่ึงของการเชื่อมโลกทัง้สองใบเขา้ดว้ยกนัผ่านรูปแบบของกจิกรรมในระยะเวลาประมาณหน่ึงเดอืน  

 แผนกจิกรรมของโครงการไม่ไดด้ าเนินไปตามแผนทีว่างไว ้ เน่ืองจากต้องมกีาประสานหลายภาคส่วนเขา้ดว้ยกนัในหน่ึงโครงการ 
ทีบ่างขัน้ตอนมคีวามล่าชา้ และเนืองจากเป็นโครงการทีม่เีป้าประสงคเ์พื่อพฒันาการศกึษาของเยาวชน และน าเอางานวจิยัทีผู่ป้ระกอบการ
สนใจมาร่วม ท าให้กระบวนการสรรหาใช้เวลามาก เพราะว่าไม่เคยเป็นโครงการที่ท ามาก่อน ซึ่งถือเป็นโครงการเบิกทาง Pilot Project โดย
วางสมมติฐานว่า แต่ะละฝ่ายจะได้รับประโยชน์โดยทัว่กัน และนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์สูงสุด กิจกรรมได้
ปรบัเปลีย่น ลดทอนขัน้ตอนในหลายกระบวนการ ซึ่งจะไดถ้อดบทเรยีนเพื่อใหท้่านผูอ้่านเขา้ใจไปพรอ้ม ๆ กนัในบทความน้ี  
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

สมมติฐานเร่ิมต้นก่อนเร่ิมโครงการ กบัประสบการณ์ท่ีได้รบัจากการคลุกคลีในโครงการ 

 สมมตฐิานเหล่าน้ีเป็นสมมตฐิานทีส่ร้างจากความเขา้ใจส่วนตวัและประสบการณ์ของผู้เขยีนในภาคการศึกษาตัง้แต่ปี 2016 เป็น
ต้นมา ซึ่งอาจเหมอืนหรอืแตกต่างจากความเข้าใจพื้นฐานเดิมของสงัคม ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ในการมองประเด็นปัญหา และคาดหวงัให้
ผูอ้่านไดเ้ริม่ปฏวิตักิารศกึษาดว้ยตวัท่านเอง  

 สมมตฐิานน้ีวางบนตวัแปรทีท่่านผูผ้่านควรทราบก่อนเพื่อการตัง้สมมตฐิานไปพรอ้มกบัผูเ้ขยีน ตวัแปรส าคญัไดแ้ก่ นิสตินักศกึษา
ทีเ่ขา้ร่วมโครงการเป็นนิสตินักศึกษาในคณะบรหิารธุรกิจ ชัน้ปีที ่2-3-4 ในสาขาวชิาการจดัการ 85% และสาขาวชิาบญัช ี15%  ซึ่งทัง้หมด
ผ่านกระบวนการเรยีนการสอนในระบบออนไลน์ในสภาวะโควดิ-19 ตัง้แต่ปี 2020-2022 เดอืนพฤษภาคม 2565 ในส่วนของชัน้ปีการศกึษา
19% เป็นนักศึกษาชัน้ปีที ่2 เตรยีมขึน้ชัน้ปีที่ 3, 75% เป็นนักศึกษาชัน้ปีที่ที่ 3 เตรยีมขึน้ชัน้ปีที่ 4 และ 2.5% เป็นนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 ว่าที่
บณัฑติ สมมตฐิานเหล่าน้ีจะถูกอธบิายจากประสบการณ์ในหวัขอ้ต่าง ๆ และถอดบทเรยีนในหวัขอ้ต่าง ๆ ต่อไป 

• สมมติฐาน A: นักศกึษาสาขาบรหิารธุรกิจ น่าจะมคีวามเขา้ใจพื้นฐานในดา้นธุรกจิในเกณฑด์ี เน่ืองจากเป็นสาขาวชิาที่
ศึกษาด้านบรหิารธุรกิจโดยตรงมีพื้นฐานด้านการบรหิารธุรกิจ เช่น พื้นฐานการตลาด พื้นฐานบญัช ีพื้นฐานทางการ
จดัการ เป็นวชิาบงัคบั  ซึ่งพืน้ฐานทางทฤษฎเีหล่าน้ีจะสามารถระบุปัญหาพืน้ฐานและขอ้มูลทีจ่ าเป็นในการใช ้BMC ได ้ 

• สมมติฐาน B: นักศึกษาเหล่าน้ีมีประสบการณ์มาบ้างในระดับปานกลางค่อนข้างน้อยถึงปานกลางใน MonsoonSIM 

Business Simulation6  จะช่วยใหก้ารอธบิาย Model Canvas ทีใ่ชใ้นกจิกรรมเขา้ถงึไดง้่ายขึ้น 

• สมมติฐาน C:  นักศึกษาใน Generation น้ี เกิดมาพร้อมกบัไอที และดิจิทลั พื้นฐานทกัษะในการสบืหาข้อมูลเป็นหนึง่ใน
ทกัษะหลกัทีม่มีากกว่าใน Generation อืน่ ๆ ทว่า น่าจะมปัีญหาบา้งในเรื่องของการกลัน่กรองความถูกต้อง เลอืกใชข้อ้มูล 
การตคีวามขอ้มูล และการวเิคราะหข์อ้มูล เน่ืองจากขาดประสบการณ์ 

• สมมติฐาน D:  ทกัษะอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นน่าจะเป็นปัญหา  อาท ิการใชภ้าษา, การสื่อสาร, การแกปั้ญหา, การท างานร่วมกนั
แต่ไม่ใช่การท างานเป็นทีม, การคดิเชงิวเิคราะห์, การสงัเคราะห์ข้อมูลจากหลากหลายด้านและการบูรณาการความรู้
หลายศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนั เช่นเดยีวกบัประสบการณ์ของผูเ้ขยีนที่คลุกคลกีบัการท ากจิกรรมของนักศกึษาปรญิญาตร ี 

• สมมติฐาน E: การคดัเลือกนักศึกษาที่มคีวามสมคัรใจในการพฒันาตวัเอง เข้าร่วมโดยไม่มกีารบงัคบั เช่น เป็นส่วน
หน่ึงของวชิาที่ต้องท าเพื่อสะสมคะแนนให้ผ่าน หรอืเป็นส่วนหน่ึงของการแข่งขนัที่มเีป้าหมายเป็นเงนิรางวลั เป็นต้น  
ท าใหก้จิกรรมต่าง ๆ ย่อมไดร้บัความร่วมมอือย่างดีและใชค้วามสามารถ ความวริยิะอุตสาหะอย่างเตม็ทีจ่ากนักศกึษา   

  

ถอดประสบการณ์ตามล าดบัของกิจกรรมในโครงการฯ (เฉพาะในส่วนของกจิกรรมกบันักศกึษา) 

 กจิกรรมเพิม่ความรูแ้ละประสบการณ์ส าหรบันิสติ ซึ่งเปลีย่นแปลงโดยตดักจิกรรมทีว่างไวอ้อก เหลอืเท่ากบักจิกรรมทีจ่ าเป็นตาม
จ านวนเวลาในช่วงปิดภาคฤดูร้อน และเมื่อวางแผนกิจกรรมเสร็จ มกีิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวทิยาลยั, วนัหยุดและวนัหยุดนักขตัฤกษ์, 
กจิกรรมส่วนตวัของอาสาสมคัร mentor ของโครงการ ท าใหก้จิกรรมทีท่ าไดจ้รงินัน้ มลีกัษณะดงัน้ี 

 
6 MonsoonSIM Business Simulation เป็นซอฟตแ์วรเ์พือ่การเรียนรูพ้ืน้ฐานความเขา้ใจ และใหป้ระสบการณด์า้นธุรกิจ โดยจ าลองตลาดในรูปแบบต่าง ๆ 
ทัง้คา้ปลีก คา้สง่ e-Commerce งานบรกิาร โดยผูเ้ช่น (ในทีน่ีคื้อนกัศึกษา) จะเห็นขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวางแผน ตดัสินใจ ทดลองกระบวนการตดัสินใจโดยใส่
ค่า Input ลงไป Algorithm ของซอฟตแ์วรจ์ะประมวลผลกับผูเ้ล่นอืน่ ๆ ร่วมกับขอ้จ ากัดของสถานการณแ์ละแสดงผลออกมา ซึ่งใหพ้ืน้ฐานความเขา้ใจเรื่อง 
ตลาด, รายได,้ รายจ่าย, บญัชี, การจดัการตามกระบวนการทางธรุกิจทัง้ภายใน Value Chain และ Supply Chain ของบริษัทจ าลอง ฯลฯ 
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

A. กิจกรรม Intermediate MonsoonSIM Experiences (1 วนั)  เพื่อปรบัความเขา้ใจกบัประสบการณ์ใน Simulation ก่อนจะผนวกเขา้ไปสู่
การใช ้Canvas  เพื่อความเขา้ใจทีเ่พิม่ขึน้ – กจิกรรมน้ียกเลกิไป เน่ืองจากไม่สามารถนัดหมายนักศกึษาได ้จากการเลื่อนการสอบ
ปลายภาค และขอ้จ ากดัดา้นสถานการณ์โควดิ-19    

รูปที ่3) (ซ้าย) เป็นผลส ารวจความคดิเหน็ของนักศกึษา 
หลงัจากทีผ่่านกิจกรรมในโครงการทัง้หมดแล้ว เพื่อตรวจสอบ
สมมตฐิาน B ของผูเ้ขยีน  

 

 

 

 

 

 กิจกรรม A มคีวามสมัพนัธ์กบัสมมติฐาน B โดยตรง ทว่าในโครงการไม่สามารถด าเนินกิจกรรม A ได้จากข้อจ ากดัต่าง ๆ ทว่า
นักศกึษามปีระสบการณ์จากชัน้เรยีนที่ใช ้Simulation ผ่านมาบา้ง แทจ้รงิแลว้กจิกรรม A มเีพื่อทีจ่ะเตมิช่องว่างทีข่าดดว้ยประสบการณ์ และ
การถอดบทเรยีนโดยมุ่งเน้นไปทีก่ารน าเอาประสบการณ์ใน Simulation ไปเตมิใน Business Canvas ซึ่งไดผ้ลดใีน  

Workshop ที่ผู้เขยีนท ากบัผู้เข้าร่วม Workshop ที่จบการศึกษาแล้วมาก่อน ซึ่งผู้เขยีนมไิด้คาดหวงัให้ Simulation ได้แสดงศกัยภาพ
สูงสุด เน่ืองจากนักศกึษากลุ่มน้ีมคีวามแตกต่างกนัในดา้นจ านวน  และความซบัซ้อน ทว่ามุ่งเน้นใหน้ าบางส่วน เช่น ส่วนของการ
ขายเพื่อท ารายได้ สะท้อนถึง Channel และ Revenue Stream ซึ่งแผนการท ารายได้ใน Simulation ท าให้เข้าใจถึง revenue stream ที่มี
หลากหลายช่องทางและวธิ ีและในส่วนต้นทุนจะไดเ้ห็นโครงสร้างของ Cost Structure ทีจ่ะช่วยใหนั้กศึกษาสามารถเขา้ใจส่วนของ
ต้นทุนไดม้ากขึน้ และมแีนวทางในการท าความเขา้ใจใน Model Canvas เบื้องต้น เป็นทีน่่าเสยีดายทีก่จิกรรม A นัน้ไม่สามารถท าได้
ในกจิกรรมน้ี ท าให ้ชิน้ส่วนส าคญัในการท ากิจกรรมทีส่อง คอื Poly Canvas จะต้องปันส่วนเวลาเล็กน้อย เพื่ออธบิายเปรยีบเทียบ
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาระหว่าง Simulation และ Canvas ได้อย่างมปีระสทิธิภาพมากเท่าที่ควรเป็น ซึ่งหากมโีอกาสในการท า
กิจกรรมน้ีแบบถอดความ และสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มนักศึกษาและ Facilitator ในกิจกรรมก่อน ผู้เขยีนคาดหวงัว่าจะเกดิ
ประสทิธภิาพและความเขา้ใจทีเ่พิม่ขึน้ และผลประเมนิอาจจะมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้กว่าน้ี 

 ประเด็นหน่ึงที่น่าสนใจ คอื ความสามารถในการเชื่อมโยงของนักศกึษาปัจจุบนัมแีนวโน้มลดลง จากประสบการณ์ของ
ผูเ้ขยีนพบว่าการเชื่อมโยงระหว่าง ชุดความรูก้บัชุดความรู้ทีเ่กีย่วขอ้งท าไดย้าก เน่ืองจากนักศกึษาเยาวชนไทยมเิคยถูกสอนให้
เชื่อมโยงบนชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกันแต่ถูกสอนแยกจากกัน ซึ่งจะอธิบายต่อในส่วนของแผนธุรกิจ /แผนการตลาดโดยถอด
บทเรยีนจากผลงานของนักศกึษา และ ชุดความรูก้บัประสบการณ์ในโลกจรงิ หรอืประสบการณ์ในโลกจรงิเชื่อมกบัชุดความรู้ที่ได้
เรยีนมาจากหอ้งเรยีน ในส่วนน้ี เมื่อชัน้เรยีนส่วนใหญ่ในประเทศไทย เป็นชัน้เรยีนทีส่อนใหจ้ า จ านวนหลกัวชิาใหม้ากเท่ามากไว้
ก่อน ทว่าไม่มีโอกาสที่จะเอาชุดวิชาเหล่านัน้ไปเทียบเคียงประสบการณ์จริงแบบให้เวลาเพื่อท าความเข้าใ จ เป็นเพียงการ
ยกตวัอย่างเพื่อทีจ่ะเอาไปตอบขอ้สอบ ตรงน้ีเป็นส่วนส าคญัทีก่ารถอดประสบการณ์กบัชุดความรู ้หรอืเครื่องมอืนัน้มคีวามจ าเป็น
อย่างยิง่ 

B. กิจกรรม B ส่วนแรก Poly Canvas (BMC integrated with Lean Canvas) (1.5 วนั) และ กิจกรรม B ส่วนทีส่อง การเขียนแผนธุรกิจ
แบบมาตรฐาน (0.5 วนั)   -- ซึ่งกิจกรรมน้ีกิจกรรมส่วนแรกท าได้เพยีงครึง่วนัจากที่วางแผนไว ้เน่ืองจากวนัทีนั่ดหมายได้ เป็น
ก่อนวนัหยุดยาว ท าใหจ้ะต้องน าเอาโจทยง์านวจิยัในโครงการมาใหนั้กศึกษาไดท้ าความเขา้ใจแบบเร่งด่วน ดว้ยการน าเอาขอ้มูล
เทาที่หาได้ในครึ่วนัหลงัมาเพิม่เค้าโครง Canvas โดยให้นักศึกษาข้อมูลของตลาด, ผลิตภณัฑ์มาเพื่อ เตรยีมข้อมูลเพื่อการสอบ
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

ถามข้อมูลจากนักวจิยัและผู้ประกอบการในกิจกรรมต่อไป ส่วนกิจกรรม B ส่วนที่สอง คอื การเขยีนแผนธุรกิจแบบมาตรฐาน 
เปลีย่นเป็นรูปแบบ Online ในเวลา 2.5 ชัว่โมง  

 P3Y Poly Canvas เป็น Canvas ทีเ่กดิจากการผสม BMC กบั Lean Canvas เขา้ดว้ยกนั และเพิม่ส่วนของ Vision Statement, เป้า
หมาย,การวดัผลพรอ้มระยะเวลาของแผน/โมเดล, รวมไปถงึค านิยามประเภทของ canvas และขยายในส่วนของ Cost Structure และ 
Revenue Model ให้มรีายละเอียดเพิม่เติม เพื่อตดัสนิใจใช้โมเดลธุรกิจน้ีหรอืไม่ ผ่านมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเบื้องต้น โดย
ผูเ้ขยีนไดพ้ฒันาขึน้ เน่ืองจากเหน็ว่า การใช ้BMC เพยีงอย่างเดยีว ขาดรายละเอยีดบางประการที ่Lean Canvas สามารถเตมิเตม็ได้ 
และเมื่อประสานกนัสามารถใช ้P3Y Poly Canvas สามารถน าไปใชไ้ดใ้นหลายสถานการณ์  

 แผนเดมินัน้ มกีจิกรรม A รองรบัเพื่อปูพืน้ฐานของนักศกึษา และผูเ้รยีนสามารถเขา้ใจระดบัความเขา้ใจเพื่อที่จะช่วยใน
การเสรมิ เพิม่ ปรบั หรอืเปลี่ยนเน้ือหาในกิจกรรม B ได้ ทว่าเมื่อกิจกรรม A ไม่สามารถท าได้ ประกอบกบักิจกรรม B ถูกย่น
ระยะเวลา ท าให้ผู้เขยีนในฐานะ Facilitator เห็นถึงปัญหา และเป็น “ปัญหาร่วมที่พบเจอบ่อยครัง้” ในการน าเอาเครื่องมอืทีช่ื่อว่า 
BMC มาใชใ้นการท าความเขา้ใจเรื่องโมเดลทางธุรกจิ เช่น วตัถุประสงคข์อง Canvas, วธิกีารใช ้Canvas ทีถู่กต้อง, รูปแบบของขอ้มูล
ที่ใส่ใน Canvas, ความหมายของแต่ละองคป์ระกอบใน Canvas และการเช่ือมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกนั ซึ่งสอง
ปัญหาหลงัน้ี เป็นสิง่ทีค่าดหวงัจากสมมตฐิาน A และ B ทว่าเมื่อท า Workshop จรงิ ๆ พบว่าสมมตฐิานถูกต้องเพยีงบางส่วน และให้
น ้าหนักในความคาดหวงัน้อย 

 

รูปที ่4) Poly Canvas ทีเ่กดิจากการรวม BMC และ Lean Canvas เข้าดว้ยกนั โดยปรมนิทร์ เยาว์ยนืยง (P3Y) 

กจิกรรม Poly Canvas เมื่อลงกจิกรรมจรงิตามขอ้จ ากดัของเวลาทีม่ ีมดีงัน้ี  

--- ครึง่เช้า แบบ Onsite --- 

• ช่วงแรก (30 นาที): ท าความเข้าใจเกี่ยวกบัเป้าหมายของโครงการในการเขยีนแผนธุรกิจจากงานวจิยั ชวนนักศึกษา
สนทนาเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกนัก่อนทีจ่ะเขา้สู่เน้ือหา และเกิดความเข้าใจในภาพรวมของโครงการ แสดงภาพรวม
ของกจิกรรมในโครงการทัง้หมด หลงัจากนัน้เขา้สู่เป้าหมาย และวธิกีารของกจิกรรมเป้าหมายการใช ้Poly Canvas 
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

• ช่วงท่ีสอง (60 นาที): น าเอา BMC7 มาแนะน าเป้าหมายของ BMC ให้เกิดความเข้าใจ Business Model ในภาพรวม อธิบาย
ความหมายของช่องทัง้  9 แล้วอธิบายความเชื่อมโยงในแต่ละช่องคร่าว ๆ  (มีการแนบ BMC ที่พิมพ์เป็นเอกสาร
ประกอบ) และน าเอาประสบการณ์ใน MonsoonSIM มาเชื่อมโยงลงไป เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ เน่ืองจากในบาง
งานวจิยัเป็นงานวจิยัทีเ่ป็น New Entry เขา้สู่ตลาด จงึเพิม่เตมิในส่วนของ LEAN Canvas8 เพิม่เตมิในช่องที่มคีวามแตกต่าง
กนั On Top ลงไปจาก BMC   

• ช่วงท่ีสาม (90 นาที; Working Break): หลงัจากที่นักศึกษาเข้าใจเป้าหมาย และรายละเอียดแล้ว จึงได้น าเอา Poly Canvas 

ขนาด A2 พร้อมกบั Post-it เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง ซึ่งเริม่จากการสอนวธิใีช้ Canvas โดยทัว่ไปก่อน หลงัจากนัน้จงึ
ยกกรณีศกึษาในธุรกิจทีนั่กศึกษารู้จกัและเกีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมด้านอาหารทีเ่ป็นอุตสาหกรรมของงานวจิยัที่น ามา
เป็นกรณีจรงิส าหรบัใหนั้กศกึษาไดส้ร้างแผนธุรกิจ โดย Random นักศกึษาใหเ้ขา้กลุ่มเพื่อให้ไปมปีฏสิมัพนัธ์ และเปลี่ยน
วธิีคดิ และการสื่อสารกบัเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกนั ก าหนดเวลาช่วงแรก คอื 45 นาที ส าหรบัการใส่ข้อมูลตาม
ความเข้าใจของนักศึกษา จากเคสธุรกิจต้นแบบเหมอืนกนัทุกกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อให้มจี านวนนักศึกษา
ต่อกลุ่มโดยเฉลีย่ 3 ราย และสามารถเรยีนรูใ้นมุมต่าง ๆ ไดม้ากกว่าหน่ึงมุม ซึ่งสรา้งบรรยากาศให้ท างานร่วมกนั เพิม่
เทคนิคการสบืค้นข้อมูล ฯลฯ เพื่อสร้างความคุ้นเคยในข้อมูล และ Canvas ไปพร้อม ๆ กนั  ระหว่างทางมอีาจารย์ 
Mentor จ านวน 3 ท่าน ช่วยกนัไปให้ข้อมูลของ Canvas และนิยามที่นักศึกษาอาจยงัไม่นาใจ ตอบค าถามหรอืตัง้ค าถาม
เพื่อเสรมิมุมมองในการใชง้าน  
30 นาทตี่อมา เป็นการสอบถามถงึโมเดลธุรกจิทีเ่ป็นโจทยเ์ดยีวกนั ผ่านขอ้มูลในช่องต่าง ๆ ใน Poly Canvas เพิม่ค าถาม 
หรอืตอบค าถามเพื่อใหเ้กดิความเชื่อมโยงกนัในระหว่างช่องต่าง ๆ  
15 นาท ีสุดทา้ย ส ารองเวลาไวเ้พื่อการจบัสลากโจทย์ของงานวจิยั และใหนั้กศึกษาจดักลุ่มเองตามความสมคัรใจ เพื่อ
กจิกรรมช่วงบ่ายจะไดใ้หเ้ริม่สรา้งความเขา้ใจกบัธุรกจิ และตลาดปลายทางทีง่านวจิยัจะน าไป จากขอ้มูลทีจ่ ากดั  

 กิจกรรม B น้ี ในส่วนแรก ย่นย่อระยะเวลาจาก 1.5 วัน เหลือเพียง 0.5 วัน ซึ่งท าให้ความตัง้ใจที่จะสร้าง Fundamental ของ
ส่วนประกอบต่าง ๆ  ของ Canvas มขีอ้จ ากดั ประกอบกบัสมมตฐิาน A และสมมตฐิาน B  มคีวามคลาดเคลื่อนจากทีต่ัง้สมมตฐิานไว ้ตลอดจน
มีการย่นระยะเวลาของการน าเอางานวจิัยเบื้องต้นและ Tentative Final Products9 มาเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมครึ่งหลงัของวนัด้วย ความ
ผดิพลาดที่เกิดขึน้น้ี ท าให้การปรบัและเสรมิพืน้ฐานความรูใ้นการใช ้Canvas มคุีณภาพในระดบัปานกลางค่อนไปด้านล่าง ทว่านักศึกษามี

 
7 BMC; Business Model Canvas เป็นผืนผา้ใบเพือ่ความเขา้ใจภาพรวมของโมเดลทางธรุกิจทั่วไป ซึ่งอาจใชใ้นการเขา้ใจโมเดลธรุกิจเดิม หรือ โมเดลที่
ก าลงัจะสรา้งขึน้  
8 LEAN Canvas เป็นผืนผา้ใบที่พฒันาขึน้ในภายหลงั เหมาะส าหรบัโมเดลธุรกิจเกิดใหม่ ที่มีมมุมองส าหรบัธุรกจิเกิดใหม่ เช่น Startup หรือใหม่ในตลาดเดิม 
เพื่อความเขา้ใจในความเป็นไปไดข้องธุรกิจก่อนลงมือท าในขัน้ตอนต่อไป 
9 ขอ้มลูงานวิจยัเบือ้งตน้และ Tentative Final Products เป็นขอ้มลูที่ไดร้บัจากหน่วยงานวิจยัของมหาวิทยาลยัเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ เช่น ชื่อของงานวิจยั ที่ไม่
มีรายละเอียด ซึ่งนักศึกษาจะตอ้งไปหาขอ้มลูเพิ่มเติมจากการสมัภาษณ์นกัวิจยั รวมถึงขอ้มูลอื่น ๆ , ชื่อนักวิจยั  รวมไปถึง Tentative Final Products ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงตวั Final Products ในระหว่างการศึกษาแผน เม่ือไดร้บัขอ้มลูจากผูป้ระกอบการ ซึ่งโจทยห์ลายโครงการมีความแตกต่างขากขอ้มลูที่ได้รับ
จากหน่วยงานวิจยั และสถานะความกา้วหนา้ของโครงการทัง้หา้มีความแตกต่างกัน ตัง้แต่ งานวิจยัที่มีผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดแลว้ ทว่ามีการวิจยัเพิ่มเติมและมี
ข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงจุดขายของผลิตภณัฑ,์ งานวิจัยที่อยู่ในสถานของงานวิจยั ที่อยู่ระหว่างขัน้ตอนการลงนามในสญัญาร่วมกันระหว่างสถาบันวิจยั, 
นักวิจัย และผูป้ระกอบการ ซึ่งท าใหข้้อมูลส่วนนี ้ไดร้บันอ้ยมาก และตอ้งคาดเดาเอาจากขอ้มลู ซึ่งผลิตภณัฑท์ี่นักวิจัยคาดการณ ์กับผลิตภณัฑใ์นใจของนกั
ประกอบการแตกต่างกันในหลายโครงการ กว่า 80% เป็นผลิตภณัฑท์ี่ท าตลาด B2C  ซึ่งกว่า 75% ของกลุ่มนีย้งัไม่มี Prototype และยงัไม่มีขอ้มลูเพื่อเลือก 
Customer Segment ชดัเจน ซึ่งท าใหโ้ครงการเหล่านีต้อ้งเปลี่ยนแผนไปเพื่อการส  ารวจความเป็นไปไดข้องตลาด และแนะน าผลของการศึกษาตลาดไปเพื่อ
เตรียมเปลี่ยนงานวิจัยเป็น Pre-Prototype Stage ในขณะที่ 20% มีลักษณะเป็นการศึกษาความเป็นไปไดข้องงานวิจัยเพื่อน าเอาโซลชูั่นไปต่อยอดตลาด 
B2B ในอุตสาหกรรมเฉพาะทาง ซึ่งท าใหใ้ช้ค าว่า “ข้อมูลเบือ้งตน้ และ Tentative Final Products” เม่ือข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพียงพอจึงเป็นแผนที่
นกัศึกษาน าเสนอต่อกรรมการ และเขียนเป็นแผนธุรกิจ/แผนการตลาดเพื่อส่งมอบใหกั้บผูป้ระกอบการเม่ือสิน้สดุโครงการ 



 
 

 

Pa
ge
8

 

(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

พืน้ฐานจากสมมตฐิาน A มาประกอบบา้งกพ็อท าใหส้ามารถเคลื่อนกิจกรรมน้ีไปได ้รวมถงึความพยายาม ความสนใจใคร่รูท้ีเ่กิดจากความ
สมคัรใจ หากเป็นนักศึกษาในสาขาวชิาอื่น ๆ ในระยะเวลาอนัสัน้อาจล้มเหลว ส าหรบัท่านอาจารย์ที่จะเดินตามโดยใช้ Framework และ
บทเรยีนจากกจิกรรมน้ีควรมรีะยะเวลาทีเ่หมาะสม 

 ตัวธุรกิจที่เป็นโจทย์ร่วมกันในกิจกรรมส่วนแรกครึ่งหลัง ในกรณีน้ีได้น าเอาธุรกิจบริการเครื่องดื่ม ร้อน เย็น ปัน่ หลายร้อย
ทางเลอืกส าหรบัผูบ้รโิภคผ่านตู้อตัโนมตัทิีม่ชี่องทางการช าระเงนิทีห่ลากหลาย มาเป็นโจทยท์ีร่่วมสมยั (เต่าบนิ; พฤษภาคม 2022) มาเป็น
โจทย ์ความน่าสนใจประการหนึ่ง คอื BMC ของธุรกจิน้ีมพีบใน Social Media หรอืใน website อื่น ๆ ซึ่ง BMC กไ็ม่ไดส้รา้งบนความถูกต้อง หรอื
มเีจตนาเพื่อ Develop กระบวนวธิีคดิและเขา้ใจโมเดลทางธุรกิจ ซึ่งพบว่า นักศึกษาที่มคีวามอยากรูจ้ านวนน้อยมากใช้ช่องทางลดัน้ี  ซึ่งใน
ฐานะ Facilitator และ Mentor ได้ท าความเข้าใจอย่างสร้างสรรค์ว่า กิจกรรามน้ีไม่ได้วัดผลของความ “ถูกต้องในค าตอบส าเร็จรูป” แบบที่
นักศึกษาคุ้นชนิจากระบบการศึกษาในห้องเรยีน ที่ท าเพื่อให้ผ่านและเพื่อคะแนน แต่ท าเพื่อความเขา้ใจ ซึ่งนักศึกษามคีวามเข้าใจ จุดน้ี
เป็นประสบการณ์ทีน่่าสนใจ หากเราเปลี่ยนวธิีการใน LTT แล้ว สิง่ที่ต้องปรบัจูนให้เขา้กบัวธิกีารใหม่ คอื Mindset ของทัง้ผูส้อนและผูเ้รยีน 
ซึ่งอาจารยท์ีจ่ะทดลองกจิกรรมน้ีควรเขา้ใจและปรบักรอบความคดิและวธิกีารไปควบคู่กนักบันักศกึษาดว้ย  

 ในระบบ Facilitator ของผูเ้ขยีนบทความ (ซึ่งอาจแตกต่างจากระบบทัว่ไป) ผูเ้ขยีนไม่เน้นเรื่องความถูกต้องของค าตอบในช่วงแรก 
และหลีกเลี่ยงที่จะยนืยนัว่าค าตอบเหล่านัน้ “ถูกหรอืผดิ” ผู้เขยีนย ้าเสมอว่า ความผดิหรอืถูกนัน้มเีพยีงค าตอบในขอ้สอบของการศึกษา
แบบเดมิ ๆ ในโลกของการท างานจรงิ สิง่ทีถู่กวดัผลว่าถูกหรอืผดิ มเีพยีง “เหมาะสมหรอืไม่เหมาะสม” กบัปัจจยัแวดลอ้มอื่น ๆ และตลอด
โครงการนี้ นักศกึษาสามารถแสดงความเหน็แยง้ ทีแ่ตกต่างจาก Facilitator หรอืผูป้ระกอบการทีเ่ป็นเจา้ของผลติภณัฑจ์ากงานวจิยั โดยต้อง
น าเสนอ “ขอ้มูลประกอบเหตุผล” ของความแตกต่าง ซึ่งเป็นการสรา้ง Soft skills เสรมิจากกจิกรรมน้ีใหก้บันักศกึษาดว้ย ซึ่งมบีา้งทีนั่กศกึษา
ที่ไม่เคยถูกสอนให ้“คดิต่าง” จาก ผู้ที่มวียัวุฒ ิและคุณวุฒมิากกว่าจะรูส้กึแปลกในกระบวนการ LTT เช่นน้ี แต่เมื่อปลายทางของโครงการ
พบว่า นักศึกษามคีวามเขา้ใจในหลกัของ Social Norm (จารตีทางสงัคม) และน าเสนอในมุมที่เป็นทางออกทีใ่ห้ผลเชงิบวก ดีขึ้นเรื่อย ๆ  ซึ่ง
เท่ากบัว่าทกัษะเสรมิทีแ่ทรกสอดเขา้ไปน้ีสามารถเรยีนรูไ้ดใ้นระหว่างกระบวนการ 

 --- ครึ่งบ่าย (3 ชัว่โมง) ---  นักศกึษาน าโจทยจ์ากงานวจิยั และขอ้มูลเรื่อง Tentative Final Product มาลงรายละเอยีดใน Canvas โดย
นักศึกษาใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วง 1.5 ชัว่โมงแรก ท าค้นคว้าข้อมูลของงานวจิยัจากชื่องานวจิยั รวมไปถึงในบางงานวจิยัมขีอ้มูล Tentative 

Final Products ซึ่งทัง้สองขอ้มูลเป็นเพยีง “ขอ้มูล” เบื้องต้น  

 นักศึกษาได้ใช้เวลาในช่วงบ่าย “ท าซ ้า” ใน Methodology เดิมจากช่วงเช้า โดย Poly Canvas ที่ “เริม่มคีวามคุ้นเคย” ซึ่งเป็นไปตาม 
Learning Process ทีว่างไวแ้ต่มรีะยะเวลาทีไ่ม่เหมาะสมเท่านัน้ โดยในช่วงบ่ายหลงัจากทีนั่กศกึษาไดร้บัโจทย์ของงานวจิยั และ Tentative Final 

Products กไ็ดท้ดลองน าเอาขอ้มูลทีม่เีป็นจุดเริม่ต้นในการหาขอ้มูลก่อน เพื่อเป็นการฝึกฝนวธิคีดิ กบัโจทยจ์รงิและลองคน้หาขอ้มูล fact based 

จรงิ เพื่อประกอบการวางโครงร่างโมเดล ซึ่ง “ข้อมูล” เบื้องต้นเป็นเพยีงขอ้มูลเบื้องต้น ซึ่งระหว่างโครงการ 1 เดือน นักศึกษา รวมไปถงึ  
อาจารย ์Mentor ไดร้บัขอ้มูลใหม่ ซึ่งแตกต่างจากขอ้มูลเบื้องต้น และแต่ละกรณีมคีวามแตกต่างกนัซึ่งเมื่อเป็นกรณีงานวจิยั และมปีลายทาง
เป็นผลติภณัฑจ์รงินัน้ ย่อมมกีารเปลี่ยนแปลงซึ่งจะไดใ้หร้ายละเอยีดเพื่อเป็นประสบการณ์ต่อไป ทัง้น้ีกรณีจรงิเหล่าน้ีมคีวามแตกต่างอย่าง
ชดัเจนจาก กรณีโมเดลธุรกจิทีม่แีต่ “แนวคดิ” ซึ่งส่วนมากไม่สะทอ้นความเป็นจรงิทางธุรกจิ ซึ่งพบการใชก้รณี mocked up business น้ี ตัง้แต่
การแข่งขนัโมเดลธุรกจิ หรอืแผนการตลาดในระดบัอุดมศึกษาซึ่งตวัชีว้ดั รวมไปถงึขอ้จ ากดัจากผูป้ระกอบการทีว่างแผนในการลงทุนจรงิ 
ท าให้โมเดลธุรกิจมคีวามแตกต่าง แต่ใกล้เคยีงความเป็นจรงิมากขึ้น และโดยส่วนตวัเห็นว่าโครงการน้ีท าให้เกิดมุมมองทัง้ต่อนักศึกษา 
และตวัอาจารยก์ลบัไปยงัหลายแง่มุมซึ่งการถอดบทเรยีนส่วนน้ีจะอยู่ตอนทา้ยในส่วนสรุปของบทความน้ี 

 ในกิจกรรม B ส่วนที่สองนัน้ เน่ืองจากมกีารปรบัรูปแบบจาก Onsite เป็น Online ท าให้เน้ือหาที่แนะน าเป็นการท าความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการเขยีนแผนธุรกิจที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะต้องอธิบายส่วนประกอบต่าง ๆ และได้เชื่อมโยงเอาส่วนของผนืผ้าใบมาเชื่อมโยงกบั
แผนธุรกจิ และโดยวตัถุประสงคนั์น้ โดยมากการเรยีนการสอนเกีย่วกบัโมเดลทางธุรกจิมกัจะเริม่ต้นที่แนวคิด และจบทีก่ารเตมิช่องว่างใน 
Canvas เสยีส่วนมาก ทว่าในส่วนของการน าเอาโมเดลมาเปลีย่นเป็นแผนธุรกิจจะต้องใส่รายละเอยีดทีส่ าคญั ในโครงการน้ีจงึได้บงัคบัให้มี
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

การส่งแผนธุรกิจที่สมบูรณ์ตามองค์ประกอบมาตรฐาน หลงัจากการน าเสนอ พร้อมด้วย  Clip Video 1 นาที เพื่อที่จะเติมช่องว่างที่ส าคญั
เหล่าน้ีบนแนวคดิที่จะมองประสบการณ์อย่างรอบด้านเกี่ยวกบัโมเดลธุรกิจ แผนธุรกิจ การน าเสนออย่างครบวงจร ภายหลงัเมื่อทราบ
ความแตกต่างของโครงการทัง้หา้โครงการ จงึไดม้กีารปรบัใหบ้างโครงการน าส่งเป็นแผนธุรกจิ บางโครงการเน้นในส่วนของแผนการตลาด 
สิง่ที่เป็นบทเรยีนส าคญั คอื ได้แนะน าการเขยีนแผนธุรกิจตามมาตรฐาน แต่เมื่อมกีารปรบับางโครงการให้เขยีนเป็นแผนการตลาด หรอื
แผนการศกึษาตลาด นักศกึษามคีวามเขา้ใจความแตกต่างระหว่างทัง้สองแผนไม่มาก ทัง้น้ีส่วนหน่ึงเป็นเพราะว่านักศกึษาเป็นสายวชิาการ
จดัการทัว่ไปและสายวชิาบญัช ีถงึแมน้ว่าจะผ่านการเรยีนวชิาพืน้ฐานด้านการตลาด ทว่าวชิาพืน้ฐานเหล่านัน้ไม่มสี่วนของรายละเอียดใน
การเขยีนแผน และรูปแบบการเขยีนทีต่้องอาศยัการประมวลขอ้มูลหลาย ๆ ส่วนบนรูปแบบการเรยีนรูแ้บบแยกท่อนนัน้ เหน็ไดช้ดัเมื่อเห็น
ร่างแผนธุรกจิในครัง้แรกทีไ่ดใ้หนั้กศกึษาทดลองเขยีนหลงัจากผ่านกจิกรรม F แลว้ 

C. กจิกรรมการแขง่ขันเพื่อคดัเลอืกทมีนกัศกึษาใหเ้หลอื 5 ทมี (ด้วย MonsoonSIM และการนำเสนอโมเดลธรุกจิทีส่นใจ) เพื่อ     

สรา้งพืน้ฐานและประสบการณใ์หก้บันกัศกึษา (League 5 Game Online) – กิจกรรมน้ียกเลิกไป เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีไม่

สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ รวมไปถึงจำนวนนักศึกษาท่ีสนใจ กับมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมได้จากความแปรปรวน

ของสถานการณ์โควิด-19 

D. กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนไปพบกบันักวิจยัและผู้ประกอบการ (1 วนั Onsite ) – ไม่สามารถจดัไดใ้นรูปแบบที่
วางแผนไว ้โดยเปลีย่นไปใชก้ารเตรยีมความพรอ้มในกลุ่มทีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมกจิกรรมผ่านระบบออนไลน์โดยสมคัรใจ โดย
มจีุดประสงคเ์พื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มใหก้บันักศกึษาเพื่อเกบ็ขอ้มูลเพิม่เตมิเมื่อไปพบกบันักวจิยัและผูป้ระกอบการ 

 การถอดบทเรยีนในส่วนของกิจกรรม D น้ี จะสะทอ้นถงึสมมตฐิาน D เกีย่วกบัทกัษะต่าง ๆ ของนักศกึษาในปัจจุบนั ซึ่ง Facilitator 

คาดว่าจะเกดิปัญหาขึน้จากการพร่องบางทกัษะจากประสบการณ์ในกิจกรรมอื่น ๆ ทว่าในกจิกรรม D ท าใหเ้หน็ปัญหาในรายทกัษะเพิม่ขึ้น
อย่างชดัเจน ซึ่งกว่าจะทราบว่าทกัษะเหล่าน้ีมปัีญหา กต็่อเมื่อนักศกึษาในกลุ่มแรกไดร้บันัดหมายกบันักวจิยัผ่านทาง Video Conference  

• ทกัษะและมารยาทในการสนทนาแบบเป็นทางการ/บุคคลต่างวยั/ต่างความคิด ซึ่งปัญหาการพร่องทกัษะน้ี ส่วนหน่ึง
อาจมาจากช่วงโควดิ-19 การพบปะผ่านระบบออนไลน์ท าให้ขาดทกัษะและความเข้าใจในมารยาทในการสนทนาแบบเป็น
ทางการ ทว่าปัญหาน้ีมไิด้เพิง่พบในช่วงน้ี ช่วงก่อนหน้าน้ีผู้เขยีนพอจะเห็นเค้าลางมามาบ้างแล้ว ส่วนหน่ึงมาจากระบบ
การศกึษาในปัจจุบนัทีนั่กศกึษามโีอกาสในการพบเจอคนทีต่่างวยั ต่างความคดิ มนัีกศกึษากลุ่มหน่ึงในโครงการไดนั้ดหมาย
กับนักวิจัยได้ก่อนกลุ่มอื่น ซึ่งอาจารย์ mentor เข้าไปเพื่อเป็นผู้สังเกตการณ์จึงได้เห็นทักษะจริง ท าให้มีการขอพบทีม
นักศึกษาที่สะดวกก่อนการนัดหมายนักวจิยัและผู้ประกอบการ นักศึกษามคีวามสุภาพทว่า ไม่ทราบถึงทกัษะการทกัทาย 
มารยาทในการแนะน าตวัและแนะน าทีม รวมไปถึงการเกริน่น าบทสนทนา เน่ืองจากไม่เคยมปีระสบการณ์ และไม่มีวิชา
เหล่าน้ีสอนในมหาวทิยาลยัของไทย ท าให้การเริม่ต้นบทสนทนาที่ควรเริม่ต้นแบบเป็นทางการและมารยาทในการสนทนา
เป็นกลุ่มต่อบุคคคลหรอืกลุ่มบุคคล เป็นประเด็นที่อาจารย ์mentor ต้องน ามาแนะน าให้กบัทีมนักศึกษา เช่น การสวสัดี การ
แนะน าตัว และทีมงาน การให้จังหวะคู่สนทนาได้แนะน าตัว และแนะน าทีม การเกริ่นหรือการพูดคุยทัว่ไปเพื่อสร้าง
ความสมัพนัธ์ก่อนการน าไปสู่การสนทนา ซึ่งเมื่อนักศกึษาไดร้บัการแนะน ากม็ทีกัษะ และมารยาทในการสนทนาทีด่ขี ึน้ 

• ทักษะและมารยาทในการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งถึงแม้นว่านักศึกษารุ่นน้ีจะเป็นนักศึกษาที่เรียนผ่านระบบ
ออนไลน์กว่า 2 ปี ทว่า ในชัน้เรยีนออนไลน์ทัว่ไปกบัในการประชุมทีเ่ป็นทางการผ่านระบบออนไลน์มคีวามแตกต่างกนั และ
เช่นเคยทกัษะและมารยาทในการประชุมผ่านระบบออนไลน์นัน้ไม่มกีารสอนหรอืการแนะน าในชัน้เรยีนของมหาวิทยาลยั ถงึ
แมน้ว่าต่อไปน้ีการประชุมออนไลน์จะเป็นเรื่องธรรมดาและมคีวามเป็นสากลมากขึน้กต็าม ตวัอย่าง เช่น การปิดกลอ้งในการ
ประชุมออนไลน์ ซึ่งคู่สนทนาเปิดกลอ้ง พบว่าในครัง้แรกๆ ก่อนการแนะน าถงึมารยาทพืน้ฐาน นักศกึษาไม่เขา้ใจว่าการเปิด
กลอ้งในขณะประชุมเป็นเรื่องที่ควรกระท าแบบสากล ในกรณีทีไ่ม่สามารถเปิดกลอ้งได ้กจ็ าเป็นจะต้องบอกขอ้จ ากดัให้กบัผู้
ร่วมสนทนาให้ทราบถึงข้อจ ากัดนัน้ หรอืในกรณีที่เข้าร่วมสายกว่านัดหมาย จะมวีธิีการจดัการอย่างไร ซึ่งทกัษะเหล่าน้ี 
อาจารย ์mentor กไ็ดเ้พิม่เตมิใหก้บันักศกึษาในโครงการเช่นกนั  
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

• ทกัษะการตัง้ค าถาม และทกัษะในการฟังอย่างถอดความเพือ่สร้างบทสนทนาต่อไป ในการถอดบทเรยีนน้ีขอรวมเอา
ทกัษะในการตัง้ค าถาม เขา้กบัทกัษะในการฟังอย่างถอดความเพื่อสรา้งบทสนทนาต่อไป เน่ืองจากเมื่อศกึษาพฤตกิรรมของ
นักศกึษาในช่วงทีส่มัภาษณ์นักวจิยัและผูป้ระกอบการพบเป็นพฤติกรรมทีเ่กิดเป็นเหตุและผลลพัธ์ต่อเน่ืองกนั จากกจิกรรม 
B  นักศกึษาได้ใชเ้วลาในช่วงทีส่องครึง่บ่ายเพื่อศึกษาขอ้มูลเบื้องต้นของงานวจิยั และสรา้งใหนั้กศึกษามขีอ้มูลเบื้องต้นเพื่อ
น าไปสู่การศกึษาขอ้มูลเพื่อเตรยีมค าถามในช่วงสมัภาษณ์นักวจิยัและผูป้ระกอบการในกจิกรรมต่อไป  
เมื่อปัจจยัเรื่องของช่วงเวลา และความสะดวกของนักวิจยัและผู้ประกอบการแตกต่างกนั ท าให้แผนในการจัดกิจกรรม E 
รูปแบบต้องเปลี่ยนแปลงเป็น Online และ Onsite แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม และไม่ได้จัดอยู่ในช่วงเวลาตามแผนเดิม 
นักศกึษากลุ่มหน่ึงไดป้ระเดมิการสมัภาษณ์นักวจิยัออนไลน์ ซึ่งท าใหอ้าจารย ์mentor รบัทราบปัญหาในทกัษะในหวัขอ้น้ี ดงัมี
รายละเอยีดดงัน้ี  

o ทกัษะในการตัง้ค าถามของนักศึกษามน้ีอย ตวัอย่างจากการสงัเกตนักศกึษากลุ่มแรก พบว่าค าถามแทบจะทัง้หมด 
เป็นค าถามปลายปิด ซึ่งอนุมาณจากการวเิคราะหใ์นทมีอาจารย ์mentor ว่า ในชัน้เรยีนปรกต ิการตัง้ค าถามลอ้เลยีน
ไปกบัรูปแบบผลลพัธ์ที่มเีพยีง ใช่หรอืไม่ ถูกหรอืผดิ เสยีส่วนมาก และการสื่อสารในชัน้เรยีนส่วนมากเป็นการ
สื่อสารทางเดียว คอื อาจารย์เป็นผู้บรรยาย และโอกาสในการสนทนามน้ีอยหากไม่ใช่วชิาในกลุ่มที่แลกเปลี่ยน
ทรรศนะ ประกอบกบัจ านวนนักศกึษาต่อชัน้เรยีน กบัจ านวนเน้ือหาทีห่ลกัสูตรระดมก าลงัใส่ลงไปไม่สอดคล้องกบั
เวลาเน่ืองจากกรอบความคดิที่ว่า ให้นักศึกษารู้จกัชุดความรู้จ านวนมาก ไม่ได้ถูกออกแบบให้แปลงชุดความรูไ้ป
เพื่อความเขา้ใจและใชง้านได ้ท าใหรู้ปแบบของค าถามจงึเป็นปลายปิด  นักศกึษาจะเริม่ต้นดว้ยการน าเอาข้อมูลที่
รวบรวมมา scope เน้ือหาของค าถามและลงทา้ยหรอืขึน้ต้นว่า ตนเองเขา้ใจถูกหรอืไม่เป็นหลกั ซึ่งการสมัภาษณ์นัน้
ควรเป็นนค าถามปลายเปิดเสยีส่วนมากเพื่อใหไ้ดร้บัฟังขอ้มูลทีอ่าจมากกว่า scope และรายการค าถามทีเ่ตรยีมไว ้  

o นักศึกษาเรยีบเรยีงรายการค าถาม ซึ่งมแีนวโน้มว่าอาจจะไม่สามารถระบุประโยชน์ของค าถามที่ท ารายการ หรอื 
ต้องการข้อมูลอย่างไรเป็นขัน้ตอนเพื่อไปสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการศึกษาที่วางไว ้จากการสงัเกตพบว่า 
เมื่อนักวจิยัและในภายหลงัคอืผูป้ระกอบการ ตอบค าถามพรอ้มใหร้ายละเอยีดที ่ “แตกต่าง” ไปจากรายการค าถาม 
(เสน้เรื่องของค าถาม) ทีนั่กศกึษาวางไว ้นักศกึษาส่วนมากมปัีญหาในการ “ฟัง” ขอ้มูล แปลผล และเปลีย่นรูปแบบ
ค าถามทีส่อดคลอ้งกบับทสนทนา และพบว่า นักศกึษาพยายามจะกลบัไปยงัเสน้เรื่องมาตรฐานโดยไม่สลบั หรอืตดั
ค าตอบทีอ่าจจะไดร้ะหว่างการสนทนาออกไป และส่วนมากถามซ ้าในประเดน็ทไีดร้บัขอ้มูลไปแลว้  

o ปัญหาของการฟังเพื่อน าไปสู่บทสนทนาอื่น ๆ พบไดบ้่อยครัง้ เมื่อม ี“ขอ้มูลที ่un-plan” เขา้มา หรอืม ี“ขอ้มูลเฉพาะ” 
ทีค่วรจะต้องสอบถามเพิม่เตมิในช่วงของการสนทนาในหวัขอ้นัน้ ทว่านักศกึษาไม่ได้ถามค าถามปลายเปิด หรอืขอ
ค าอธบิายเพิม่เตมิจากผูใ้หส้มัภาษณ์ ซึ่งท าใหข้าดขอ้มูลส าคญันัน้ไป 

ในฐานะของอาจารย์ mentor ทีมอาจารย์ได้ตกลงแล้วว่าจะปล่อยให้เกิดความผดิพลาดเกิดขึ้น ถึงแม้นจะเสียโอกาสและ
เสยีเวลาทีม่ขีอ้จ ากดักต็าม ทัง้น้ีเพื่อให ้“ความผดิพลาด” เป็นประสบการณ์เพื่อใหนั้กศกึษาเรยีนรูเ้พิม่เตมิในแต่ละเรื่อง การ
ยอมใหเ้กดิการผดิพลาดน้ีไม่ไดเ้ป็นที่นิยมในกรอบความคดิของการศึกษาไทย มกัถูกตคีวามว่าจะท าใหผู้ส้อนเสยีหน้า เสยี
ชื่อเสยีง ซึ่งไม่ไดเ้ป็นผลดตี่อนักศกึษา อาจารย ์mentor ไดท้ าหน้าทีข่อง Facilitate และเมื่อการสมัภาษณ์ หรอืกจิกรรมใด ๆ จบ
ลง จะเป็นส่วนของการ mentor และการใหค้ าปรกึษาต่อไป ซึ่งวธิกีารนี้คอื กระบวนการ Transform ทัง้ตวันักเรยีนใหเ้ปลีย่นเป็น
ผูเ้รยีน (Student transforms to Learner) และตวัครู จากผูส้อนเป็น Facilitator ในบทบาทของ Mentor และ Coach ต่อไป 
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

 
รูปที ่5) LTT Student ad Teacher transformation โดยปรมนิทร์ เยาว์ยนืยง (P3Y) 

เมื่อประสบการณ์ของนักศกึษาทมีแรกไดเ้ตมิเตม็ตวัอาจารย์ mentor และตอกย ้าสมมตฐิาน D ท าใหม้กีารปรบัรูปแบบการ
เตรยีมความพรอ้มในระยะน้ีโดยเน้นที ่ทกัษะสงัคมในการสื่อสาร, ทกัษะการประชุมออนไลน์ และเน้นหนักทกัษะการตัง้
ค าถามปลายเปิดให้แก่นักศกึษาในโครงการ ตามความสะดวกดา้นเวลาและความสมคัรใจของนักศกึษาแต่ละทมี ซงึไดใ้ช้
กลวธิใีหนั้กศึกษาอธบิายเสน้เรื่องของการสนทนา, ประโยชน์ของค าถามทีเ่ชื่อมโยงไปยงัการออกแบบแผนธุรกจิ/แผนการ
ตลาด, ตวัอย่างของค าถาม ซึ่งไดเ้สนอวธิกีารเปลีย่นถามปลายปิด เป็นค าถามปลายเปิด และเน้น Soft Skills เหล่าน้ี ตาม
เวลาทีม่ ีซึ่งโดยมากใชเ้วลาในช่วงค ่าของแต่ละวนั เมือ่อาจารย ์mentor ปลอดภาระจากงานประจ า 

หลงัจากทีไ่ดแ้นะน า ปละมกีารสรา้งความเขา้ใจ ใหโ้อกาสในการฝึกฝน พบว่าทกัษะเหล่าน้ีของนักศกึษาพฒันาขึน้กว่าเดมิ 
รูปแบบของค าถามเปลีย่นไปเป็นการเปิดรบัมูล การฟัง การสนทนาทีร่ ื่นไหล และไดข้อ้มูลที่ดขี ึน้   

 

E. กิจกรรมนิสิต พบนักวิจยัและผู้ประกอบการ Matching และท ากิจกรรมร่วมกนั เพ่ือสร้างความรู้จกัก่อนเข้าสู่ช่วง

กิจกรรมต่อไป (0.5 วนั Onsite) – ไม่สามารถจดักจิกรรมน้ี กจิกรรม E นัน้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ Soft skills และโอกาสทีนั่กศกึษา
จะไดส้นทนากบัคนต่างวยั ต่างพืน้เพ ความรู ้และประสบการณ์ ซึ่งมาจากขอ้สนันิษฐานจากสมมติฐาน D โดยกจิกรรมน้ีจะ
จดัร่วมกบักจิกรรม F โดยจดัในครึง่วนัแรก ของกจิกรรมนัดพบผูป้ระกอบการ ทว่าเน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัดา้นการสื่อสารกจิกรรม
, ภารกจิของผูป้ระกอบการ และช่วงวนัหยุดยาวหลงัจากสภาวะโควดิ-19 ผ่อนคลายลง ท าใหก้จิกรรมน้ีไม่สามารถท าได ้ 
 

F. กิจกรรม Q&A Getting Info สร้างโมเดลและแผนธุรกิจ (0.5 วนั Onsite) กิจกรรมน้ีได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นกิจกรรมออนไลน์
ผ่านระบบ Video Conference โดยนักศกึษาสามารถทีจ่ะนัดหมายนักวขิยัและผู้ประกอบการได้ไม่เกิน 3 ครัง้ (หากนักวจิยัและ
ผู้ประกอบการกรุณาแก่นักศึกษาสามารถนัดหมายเพิม่เติมกว่าเกณฑ์จ านวนครัง้ที่ต้องการ)  เน่ืองจากหน่วยงานด้านการ
วจิยัเกรงว่านักศกึษาจะรบกวนนักวจิยัและผูป้ระกอบการ ซึ่งในขอ้เทจ็จรงินัน้จากแบบสอบถามทัง้นักวจิยัและผูป้ระกอบการ
ไม่รูส้กึว่าการตดิต่อของนักศึกษาเป็นการรบกวน และทุกการนัดพบจะต้องสอบถามวนัและเวลาที่นักวจิยัและผูป้ระกอบการ
สะดวก โดยฝึกฝนใหนั้กศึกษาส่งนัดหมายผ่าน Calendar อย่างเป็นแบบแผน ซึ่งทกัษะและมารยาทน้ีจะไดต้ิดตวันักศึกษาไป
ในอนาคตต่อไปดว้ย เท่ากบัว่าสมมตฐิานของหน่วยงานวจิยัของมหาวทิยาลยัที่นักศกึษาจะไม่จดัระบบการติดต่อกบันักวจิยั
และผูป้ระกอบการไม่เป็นความจรงิ  
 

หลงัจากกจิกรรม 0.5 วนัในช่วงเชา้สิน้สุดลง อาจารย ์mentor ไดป้รบัแผน และใชโ้อกาสในช่วงบ่าย ไดใ้หนั้กศกึษาเอาข้อมูลที่
กว่า 90% ไดร้บัขอ้มูลจากการสมัภาษณ์นักวจิยั ผูป้ระกอบการครัง้แรก  
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

 กจิกรรม E และ F ไดป้รบัรูปแบบตามการถอดประสบการณ์ก่อนหน้าน้ี ใน 5 โครงการนัน้กจิกรรมส่วนมากเป็นกจิกรรม
แบบ Online ผ่านระบบ Video Conference ซึ่งมนัีกศึกษา 2 กลุ่ม ได้มโีอกาสสมัภาษณ์ผู้ประกอบการแบบพบหน้า (Face-to-face 

meeting) ซึ่งเป็นประเดน็ทีม่คีวามน่าสนใจแตกต่างกบักจิกรรมเดยีวกนัในระบบออนไลน์  ทมีอาจารย ์mentor พบว่านักศกึษามี
ทกัษะในการตัง้ค าถามต่างสถานการณ์ใกลเ้คยีงกนั ทว่าทกัษะในการบรหิารจดัการการสนทนาเมื่ออยู่ในรูปแบบซึ่งหน้านัน้
แตกต่างกนักบัรูปแบบออนไลน์ นักวจิยัและผูป้ระกอบการกม็บีุคลกิลกัษณะแตกต่างกนัไปเช่นกนั   
 กจิกรรมในรูปแบบออนไลน์ตรงประเดน็และใชเ้วลากระชบักว่ากิจกรรมในรูปแบบพบกนัซึ่งหน้า เน่ืองดว้ยทกัษะสงัคม 
สภาพแวดล้อม และระยะเวลาแตกต่างกนั อาจารย์ mentor และผู้ร่วมสงัเกตการณ์พบประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ นักศึกษาไม่
สามารถจดัการบทสนทนาได้ ซึ่งผู้ประกอบการให้ขอ้มูลในเชงิความคดิเหน็และประสบการณ์มาก นักศึกษามคีวามเกรงใจ
และโอกาสในกาสถามค าถามมบี้าง และการสนทนามสีสีนัมากกว่าทว่าใช้ระยะเวลามากกว่า ซึ่งหลงัจากการแลกเปลี่ยน
ทรรศนะระหว่างอาจารย์ mentor พบว่า มีข้อดีและข้อเสยีแตกต่างกัน ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพ และประสบการณ์ของคู่
สนทนาของนักศกึษาเป็นส าคญั   
 ในกิจกรรมช่วงบ่าย นักศึกษาทุกทีมได้มีโอกาสน าเอาข้อมูลที่ได้รับมาย่อย และเรียบเรียง บางทีมได้ ใช้ BMC เพื่อ
มองเห็นภาพรวมของแผนธุรกิจที่ได้รบัฟังขอ้มูลจากผู้ประกอบการ บางทีมพบว่ามสี่วนของขอ้มูลที่ต้องการ ทว่าได้พลาด
โอกาสครัง้แรกจากการสมัภาษณ์ทัง้นักวจิยัและผูป้ระกอบการ  ปัญหาส าคญัท่ีพบใบขัน้ตอนน้ี คอื 

• นักศึกษามปีระสบการณ์ในกระบวนการเปลี่ยนจากงานวจิยัไปยงัผลิตภณัฑ์น้อย เพราะว่าไม่ใช่กรณีศึกษา
มาตรฐานทีม่กีารสอนในชัน้เรยีน หรอืในกจิกรรมในลกัษณะใกลเ้คยีง  

• นักศึกษาขาดประสบการณ์ในการแยกแยะข้อมูล และมคีวามลงัเลในการเลือกใช้ข้อมูลเพื่อเข้าใจที่มาและ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ กับจุดขายเมื่อต้องท าแผนการตลาด และเมื่อมีข้อมูลจากผู้ใหญ่สองท่าน จากสอง
สถานะ ยิง่ท าใหนั้กศึกษาเกิดความล าบากใจทีจ่ะเลอืกใชข้อ้มูล หรอืเลอืกยดึขอ้มูลจากฝ่ายใด ซ่ึงตรงน้ีเป็น

ประสบการณ์ท่ีดีมากกว่าเป็นประสบการณ์ท่ีเสีย ทว่านักศกึษาคุน้ชนิกบัโจทยท์ี่ไม่มคีวามซบัซ้อนเท่าใด
จากชัน้เรียน หรือตัวอย่างกรณีศึกษาที่มักเป็นข้อสรุปแต่ไม่ทราบถึงรายละเอียดก่อนมาเป็นข้อสรุป โดย
ความเห็นส่วนตวัพบว่าประเด็นน้ีเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าของนักศึกษา ในฐานะอาจารย์ mentor จะต้อง
สรา้งความเขา้ใจ และเปิดรบัความเหน็ทีแ่ตกต่างของนักศกึษา10 

ในภาพรวมของกจิกรรมน้ี นักศกึษาเหน็ภาพของโจทย ์และปัญหาขดัเจนขึน้ และเริม่วางแนวทางในการสรา้งแผน
ธุรกจิและแผนการตลาดตามแนวทางของแต่ละกลุ่ม นักศกึษาแต่ละกลุ่มมโีอกาสในการสอบถามขอ้มูลเพิม่เติมจาก
นักวจิยั และผูป้ระกอบการตามโควตาทีต่กลงไว ้โดยต้องนัดหมายล่วงหน้า พบว่านักศกึษามกีารวางแผนก่อนการ
สมัภาษณ์ในครัง้หลงัดขีึน้ตามล าดบั มทีกัษะประกอบทีด่ขี ึ้น และไดฝึ้กฝนจนเริม่มทีกัษะทีจ่ าเป็นติดตวัในระดบัที่
แตกต่างกนัไปทัง้รายกลุ่มและรายบุคคล 

 

 

 

 
10 ในโครงการนี ้นกัศึกษาไดร้บัการยนืยนัว่าสามารถมีความเหน็ที่แตกต่างจากการตีความ “ขอ้มลู” ที่ไดร้บัมา หรือสามารถใช ้“ความคิดสรา้งสรรค”์ และ
น าเสนอผลลพัทท์ี่แตกต่างจากความเห็นของผูป้ระกอบการ และอาจารย ์mentor ไดอ้ย่างเสรี ในสว่นของผูป้ระกอบการ นกัวิจยั ไดร้บัค าแนะน าวา่แผน
ธุรกิจ/แผนการตลาดของนกัศึกษาอาจแตกต่างได ้ทัง้นีน้กัศึกษาจะตอ้งน าเสนอเหตผุล และขอ้มลูประกอบ ซึ่งเป็นหวัใจหลกัของการศึกษา นกัศึกษาบางกลุ่ม
พบปัญหานี ้เนือ่งจากเห็นขอ้มลู และตีความแตกต่างไปจากผูป้ระกอบการ หรือภาพทีผู่ป้ระกอบการสรา้งไว้ทว่าในตอนทา้ยก็ไดเ้สนอความเหน็ที่แตกต่าง และ
บางส่วนก็ compromise ความคิดในหลาย ๆ ส่วนเขา้ดว้ยกัน ซึ่งเป็นประสบการณท์ีจ่ะไดพ้บในการท างานจรงิเม่ือจบการศึกษาไป 
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

ความท้าทายจากข้อมูลท่ีคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงระหว่างโครงการ 

 โครงการทัง้หมดแต่เดมิวางแผนไว ้4 สปัดาห ์โดยใน 2 สปัดาหแ์รกวางแผนไวเ้พื่อการเตรยีมความพรอ้มของนักศกึษาเป็นส าคัญ 
และไดม้กีารนัดหมายนักวจิยัและผูป้ระกอบการตามแผนเดมิ คอื ช่วงสปัดาหท์ีส่อง ทว่าเมื่อมกีารปรบักจิกรรมตามระยะเวลาและปัจจยัอื่น 
ๆ ทว่าตารางนัดหมายของนักวจิยัและผูป้ระกอบการไดว้างแผนไวล้่วงหน้าก่อนมกีารเปลีย่นแปลง และเมื่อมารถงึห่วงเวลาในกจิกรรม F น้ี 
เวลาในโครงการไดผ้่านไปราว 2 สปัดาห ์จากแผน 4 สปัดาหโ์ดยประมาณ (ทว่ามกีารเปลีย่นแปลงกจิกรรม รูปแบบและช่องทางตลอดสอง
สปัดาหแ์รก) ซึ่งเป็นระยะเวลาทีนั่กศกึษาไดร้วบรวมขอ้มูลทีม่ากกว่า และลกึกว่าขอ้มูลเบื้องต้น และมองเหน็ Final Products บา้งแลว้ในบาง
กลุ่ม ทว่าในระยะน้ี หลายโครงการก็มคีวามท้าทายเกิดขึ้นระหว่างกิจกรรมในสามสปัดาห์ ซึ่งในฐานะที่เป็นบทความที่ถอดบทเรยีนจึง
จะต้องน าประเด็นต่าง ๆ  มาอธิบายเพื่อสร้างการเรยีนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกนั (เส้นทาง Journey ในทางทฤษฎีมกเป็นเส้นตรง 
เส้นทางในการท างานจรงิ เพื่อให้เกิดประสบการณ์เป็นเสน้ทางที่วนไปมา ประสบการณ์สอนไม่ได้แต่อ านวยให้เกิดได้ และนักศึกษาก็จะ
ทราบว่าเสน้ตรงหรอืทางราบเรยีบมอียู่แต่ในบทเรยีนสมมตเิท่านัน้) ในกรณีต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

 

กรณีแรก: ความเขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่นในระดบังานวจิยั และ Tentative Final Products  

 งานวจิยัที่เป็นจุดเริม่ต้นของโครงการน้ี นักวจิยัมโีจทย์ด้านอาหารที่ต้องการแก้ไขซึ่งวธิีการแก้ปัญหาและการวดัผลทางเทคนิค
เป็นแนวทางการปฏบิตัทิัว่ไปซึ่งงานวจิยัเองย่อมมกีารคาดหมายถึงผลลพัธ์ที่เกิดขึ้น และหน่ึงในแง่มุมของผลลพัธ์จะมคี าตอบในรูปของ
ผลติภณัฑห์รอืบรกิารอย่างใด ๆ ออกสู่ตลาด หากเป็นงานวจิยัทีม่แีนวคดิเรื่อง commercialize research ซึ่งในบางงานวจิยัไม่ไดม้องถงึผลลพัธ์
ทีแ่ปรเปลีย่นเป็นมูลค่าในทางเศรษฐกจิได ้ซึ่งไม่ขอกา้วล่วงเน่ืองจากมใิช่เป้าหมายของการถอดบทเรยีนน้ี ภาพปลายทางของนักวจิยัอาจ
มีความเหมือนหรือแตกต่างกันกับผู้ประกอบการที่ เห็นผลของงานวิจัยและคิดถึงผลิตภัณฑ์หรอืบริการโดยใช้มุมมองด้านธุรกิจ และ
ประสบการณ์เป็นตวัน า ความเขา้ใจคลาดเคลื่อนของภาพทัง้สองในเรื่องทีม่จีุดเริม่ต้นเดยีวกนัเกดิขึน้ได ้และในโครงการน้ีนักศกึษาที่ได้รบั
ข้อมูลเบื้องต้น เป็นชื่องานวจิยัซึ่งในระดบังานวจิยัมกัจะบอกคุณค่า หรอืคุณประโยชน์ปลายทางทีนั่กวจิยัสรา้งขึน้กบักลุ่มเป้าหมายหน่ึง 
ซึ่งนักศึกษาในโครงการก็จะต้องตีความชื่องานวจิยั และจ าลองคุณประโยชน์ทีม่องผ่านแผนธุรกิจเป็นส าคญั ทว่าเมื่อได้รบัฟังขอ้มูลจาก
ผูป้ระกอบการอาจท าใหค้วามเขา้ใจทีไ่ดร้บัจากนักวจิยัเปลีย่นรูปลกัษณ์ของผลติภณัฑแ์ละบรกิารซึ่งเป็นประสบการณ์ทีเ่กิดขึน้จรงิ สาเหตุ
หน่ึงเป็นเพราะว่าโครงการจบัคู่งานวจิยักบัผูป้ระกอบการเกดิขึ้น และทิ้งช่วงในระยะเวลาทีย่าวนานจากสถานการณ์โควดิ-19 ผลทีเ่กดิจาก
งานวิจัย ข้อมูล ตลาด และสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลท าให้ปลายทางของผลลัพธ์เปลี่ยนไปด้วย ตัวอย่างเช่น รูปแบบ
ผลติภณัฑต์ามงานวจิยัเหมาะสมกบัลูกคา้กลุ่มหน่ึง แต่ผลประโยชน์อาจถูกตคีวามจากมุมมองด้านธุรกจิและน าไปปรบัใช้กบัลูกค้าอีกกลุ่ม  
ประเด็นน้ีเป็นประเด็นที่เกิดขึน้กบัหลายโครงการ ซึ่งท าให้เกิดบทเรยีนส าคญัแก่นักศึกษา เน่ืองจากในระบบการเรยีนปรกต ิค าตอบของ
ค าถามมกัถูกล๊อกสเปกและควบคุมตวัแปรใหส้ามารถตอบได้ในแนวทางทีต่้องการ ทว่าในสภาพการท างานจรงินัน้ เมื่อต้องท างานร่วมกบั
บุคคลทีม่คีวามหลากหลาย อาศยัขอ้มูลและจุดสนใจทีแ่ตกต่างกนัย่อมให้ค าตอบในปัญหาเดยีวกนัแตกต่างกนัไป ประเดน็น้ีเป็นประเด็นที่
นักศึกษาไทยในระบบไม่คุ้นเคย นักศึกษามปัีญหาในการเลือกว่าจะเชื่อในข้อมูลและเลือกในทางเลือกใดระหว่างนักวจิยั, ผู้ประกอบการ 
และข้อมูลหรอืแผนธุรกิจที่ตนเองคาดหวงัค าตอบเอาไวแ้ต่แรก อนัสะท้อนได้จากความเห็นในแบบสอบถามซึ่งนักสกึษาบางส่วนบอกว่า
ข้อมูลที่ได้ระหว่างทัง้สองฝ่ายมีความขดัแย้งกัน ทว่านักศึกษาได้รับมุมมองเพิม่เติมและมองเห็นโลกแห่งความเป็นจรงิเพิม่ขึ้น และ
นักศึกษากลุ่มน้ีน่าจะมคีวามพร้อมมากกว่ากลุ่มนักศึกษาทัว่ไปในด้านการปรบัเปลี่ยน ปรบัตวัในสภาพการท างานจรงิที่จะต้องเผชญิใน
อนาคต  

 

กรณีทีส่อง: ความเปลีย่นแปลงจากหน้ามอืเป็นหลงัมอืเกดิขึ้นไดเ้สมอในโลกความจรงิ 

 มบีางโครงการที่ผู้ประกอบการยังไม่สามารถตัดสินใจถึง Tentative Final Products ได ้คล้ายกบักรณีศึกษาก่อนหน้า ทว่าความ
แตกต่างคอื การตดัสนิใจเลอืกรูปแบบของ Final Product ในแต่ละครัง้ทีม่กีารนัดหมายโจทยข์องผูป้ระกอบการจะเปลีย่นไปในการสมัภาษณ์
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

ผูป้ระกอบการทัง้ 3 ครัง้ จากผลติภณัฑ ์A เป็นผลติภณัฑ ์B และจากผลติภณัฑ ์B เป็นผลติภณัฑ ์C ในรูปแบบ C1, C2, C3 และ C4 เน่ืองจาก
เวลาที่จ ากดักบัความพยายามที่ได้หาข้อมูลในผลิตภณัฑ์ A → B →C ท าให้นักศึกษากลุ่มน้ีเกิดความสบัสนและท้อใจ ในฐานะอาจารย์ 
mentor จึงต้องร่วมในการตดัสนิใจในกรณีปัญหาน้ี เน่ืองจากระยะเวลามจี ากดั และการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครัง้ท าให้ข้อมูลที่นักศึกษา
ค้นคว้ามา ซึ่งบางส่วนน าไปใช้ได้ บางส่วนจะต้องสละทิ้งไป ประกอบกบัรูปแบบของ Tentative Final Products ที่เปลี่ยนไป ถึงแม้นว่าจะมี
ผลกระทบต่อฐานของงานวจิยัเดิมไม่มาก ทว่าในเชงิของตลาด และ Customer Segment จะแตกต่างกนัไป สภาวะเช่นน้ีเกิดได้จริงในการ
ท างาน ซ่ึงท าให้เกิดเป็นประสบการณ์ท่ีดีกบันักศึกษา ทว่ามุมมองความคดิของนักศกึษาทีคุ่้นเคยกบัความราบรื่นท าใหจ้ะต้องอธิบาย
ถงึสถานการณ์  Scope and Limited ขอบเขต เพื่อใหง้านของนักศกึษาด าเนินไปได ้และใหก้ารยนืยนัแก่นักศกึษาว่าทมีอาจารย ์mentor จะร่วม 
defense และชีแ้จงประเดน็น้ีจงึสามารถมผีลงานน าเสนอ และเป็นไปตามโจทยท์ีไ่ดต้ดัสนิใจ คอื มผีลวเิคราะหท์างเลอืกว่า C1-C4 นัน้รูปแบบ
ใดจะเหมาะกบักลุ่มเป้าหมายใดบ้าง และผลิตภณัฑ์ควรมรีูปลกัษณ์ และราคาในแบบใดเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อท าให้ Pre-Prototype 

สามารถเกดิขึน้ไดใ้นส่วนของ Lab  

  

กรณีทีส่าม: การสือ่สารทางไกลทีม่ขีอ้จ ากดัระหว่างนักศกึษาและผูป้ระกอบการ(รวมกบักรณีแรก) 

 หน่ึงในโครงการมปัีญหาดา้นการสื่อสาร และมขีอ้จ ากดัทีแ่ตกต่างออกไป เน่ืองจากผูป้ระกอบการมไิดพ้ านักในประเทศไทยและมี
ตารางงานทีจ่ ากดัมาก นักศกึษามเีวลาทีจ่ ากดัมากกว่าทมีอื่น ๆ  อดีทัง้รูปแบบของธุรกจิมใิช่การขายผลติภณัฑ ์ทว่าเป็นการบรกิารขอ้มูล
เพื่อสร้างโอกาสในธุรกิจเดิมซึ่งเป็น B2B โดยอาศยังานวจิยัเพื่อสร้างโอกาสในการขายเครื่องจกัรจากกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนไปจาก
วตัถุดบิต้นทาง และตวังานวจิยักบัปลายทางของผูป้ระกอบการมคีวามแตกต่างกนัอย่างมากจากขอ้มูลเบื้องต้นและ Tentative Final Products 

เป็นทีมที่มคีวามเปลี่ยนแปลงค่อนขา้งสูง และตลาดที่เป็น B2B นัน้มคีวามซ้อนและมกัไม่เป็นบทเรยีนหรอืกรณีศกึษาในระดบัปรญิญาตรี
มากนัก นักศึกษาทีมน้ีสามารถติดต่อผู้ประกอบการเพื่อขอข้อมูลส่วนส าคัญที่สุดได้ใน 4 วนัก่อนการน าเสนอ  เพราะว่าไม่สามารถนัด
หมายส่วนของผูป้ระกอบการได ้  ขอ้จ ากดัเหล่าน้ีเป็นขอ้จ ากดัทีต่่างจากทมีอื่น ๆ ท าใหท้มีน้ีจะต้องหาขอ้มูลไวอ้ย่างรอบดา้นเพื่อเลือกใช้
เมื่อได้ข้อมูลอื่น ๆ  มาประกอบ และต้องปรบัตวัใหไ้ว้ และเน่ืองจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการต้นน ้า คอื จดัหาวตัถุดิบมาเพื่อ
การผลติ จงึท าใหต้้องเขา้ใจกระบวนการทางธุรกจิ กระบวนการแปรรูปวตัถุดบิซึ่งเป็นงานวจิยัและน าไปปรบัใหเ้ขา้กบัอุตสาหกรรมที่เป็น
เป้าหมายในการขายเครื่องจกัรของผูป้ระกอบการ ในเวลาทีเ่รยีนสอนในชัน้เรยีนปรกต ิกระบวนการต่าง ๆ ดงักล่าวไดร้บัการใหน้ ้าหนักใน
ชัน้เรยีนน้อย และมตีวัอย่างทีไ่ม่มาก 

 

หลงัจากกิจกรรม F สิ้นสุดลง ทีมนักศึกษาในแต่ละทีมอยู่คนละขัน้ตอนของการสร้างแผน บ้างยงัอยู่ในส่วนของการหาข้อมูล
เพิม่เติมหลงัจากที่ได้รบัแนวทางที่ชดัเจนขึ้นจากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการและนักวจิยัในรอบที่สอง (และสาม) (ซึ่งตามรูปแบบของ
กจิกรรมเดมิทีเ่ป็น 1 วนั การขึน้โครงบน Canvas จะช่วยร่นระยะเวลา และก าจดัความเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อนไปได้) บา้งอยู่ในส่วนของการร่าง
การน าเสนอ บา้งอยู่ในส่วนของการเขยีนแผนเตม็แตกต่างกนัไป เน่ืองจากเป็นช่วงปลายสปัดาหท์ีส่ามต่อสปัดาหท์ีส่ ี่ ทมีอาจารย ์mentor ได้
ปรบัให้มกีิจกรรมที่ปรบัรูปแบบจากกิจกรรม G เป็นการทดลองซ้อมน าเสนอ บนสมมติฐานที่ว่าหากได้ท าและเรยีนรู้จากความผดิพลาด 
ท าซ ้า กจ็ะเป็นประสบการณ์ทีด่ ี

 
G. กิจกรรมเพ่ือพฒันาทักษะการน าเสนอ (1 day)  -- กิจกรรมน้ีเปลี่ยนรูปแบบ แต่ปรบัรูปแบบเป็นการซ้อมใหญ่  

(Rehearsal) เพื่อการน าเสนอ และใช้การเพ่ิม Soft Skills ท่ีจ าเป็นลงไปเพ่ือทดแทนกิจกรรมเพ่ือพฒันาทักษะการ

น าเสนอ (หากพบกรณีทีส่ามารถใหค้ าแนะน าเพื่อเพิม่ทกัษะการน าเสนอของนักศกึษาได้) 

 เน่ืองจากระยะเวลาทีก่ระชัน้ชดิ เรื่องจากบางทมีประสบปัญหาในการนัดหมายนักวจิยั และผูป้ระกอบการ บางทมีไดค้ าตอบของ 
Final Product เพื่อจะเป็น Pre-Prototype ล่าชา้ บางทใีนระหว่างกจิกรรมยงัไม่ไดร้บัค าตอบทีส่ าคญั ท าใหส้ถานะความคบืหน้าของงานในแต่ละ
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

ทีมแตกต่างกนัมาก นักศึกษาก าลงัพุ่งความสนใจไปที่ตวัแผนที่จะน าเสนอ มากกว่าทกัษะในการน าเสนอแบบมอือาชพี จึงเป็นที่มาที่
อาจารย ์Mentor ตดัสนิใจเปลีย่นกจิกรรม G มาเป็นการให้โอกาสได้ซ้อมน าเสนอ และซ้อมใหญ่จ านวน 2 รอบเพื่อทีนั่กศกึษาจะได้มองเห็น
จุดบกพร่อง การใชข้อ้มูล ทัง้น้ีการซ้อมน้ีใชห้อ้งและสิง่แวดลอ้มจรงิทีจ่ะใชใ้นวนัทีน่ าเสนอ ใชอุ้ปกรณ์จรงิ เพื่อสรา้งความคุน้เคย โดยมกีาร
เปลีย่นตารางกจิกรรมและรูปแบบใหม่ดงัน้ี 

o ครึ่งเช้า ให้นักศึกษาน าโครงเรื่อง และ presentation คร่าว ๆ มาซ้อมน าเสนอโดยไม่จ ากัดเวลา แต่มีการนับเวลาเพื่อให้
นักศกึษาคลายกงัวลเรื่องเวลา โดยหนัมาสนใจเฉพาะเน้ือหาทีจ่ะน าเสนอเท่านัน้ (ทัง้น้ีการจบัเวลาเพื่อใหนั้กศกึษาสามารถ
บรหิารจดัการเวลาในรอบทีส่องได ้โดยเลอืกว่าจะอธบิายขยายหรอืตดัทอนส่วนใดออกไปในรอบการน าเสนอจรงิ) โดยให้
นักศึกษาในทีมอื่น ๆ เป็นผู้แนะน าหรอืตัง้ค าถาม หลงัจากนัน้จะเป็นการตัง้ค าถามและแนะน าจากอาจารย์ mentor ซึ่งจะ
แนะน าประเด็นเกี่ยวกับเน้ือหา การใช้ข้อมูล Story Telling และตัง้ค าถามที่แตกต่างออกไปเพื่อสร้างมุมมองใหม่ และให้
นักศึกษาซ้อมการตอบค าถามช่วง Q&A จากกรรมการ และจะมีการสอดแทรกเรื่อง Soft Skills ในการน าเสนอ เช่น การ
เลอืกใชก้ราฟ การน าเสนอกราฟใหเ้กดิประสทิธภิาพ การเลอืกใชรู้ปภาพ สดัส่วนของขอ้ความกบัรูปภาพ การใชส้ญัลกัษณ์ 
ฯลฯ เพื่อใหเ้ป็นประสบการณ์และทกัษะทีนั่กศกึษาน าไปต่อยอดได้ในอนาคต 

วธิกีารนี้เป็นการสร้างความคุ้นเคยในเน้ือหาโดยปราศจากความกงัวลด้านเวลา เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถจดจ า content ส่วน
ใหญ่ได้ ซึ่งพบว่ามกีารใช้ Note ในมอืถือตาม Generation ทว่า mentor มไิด้ห้าม เพราะความมัน่ใจจะเกิดเมื่อความกงัวลด้าน
เน้ือหาน้อยลง นักศกึษาจะไดร้บัค าถามหรอืขอ้เสนอแนะจากเพื่อนๆ ในทมีอื่น ๆ ซึ่งใหนั้กศกึษาตอบโดยความเขา้ใจ โดย
ไม่มกีารตดัสนิว่า การตอบนัน้ถูกหรอืผดิ แต่ใชว้ธิกีารแนะน าการใชข้อ้มูลประกอบการตอบค าถามบนสมมตฐิานทีว่่า หาก
ค าตอบที่มาจากนักศึกษาด้วยกนัยงัไม่สามารถตอบได้ดี หากเจอค าถามจากกรรมการที่มคีวามสามารถจะท าให้ตื่นเต้น 
และประหม่าจนตอบค าถามไม่ได ้นักศกึษาส่วนมากมปัีญหาในการฟังค าถาม และไม่มกีารทวนค าถามหากไม่เขา้ใจค าถาม
ซึ่งท าให้เกิดข้อผดิพลาดในค าตอบ ซึ่งมกัจะพบพฤตกิรรมน้ีในการน าเสนอหน้าชัน้เรยีนทัว่ไป การเพิม่ทกัษะในการทวน
ค าถาม ถามค าถามเพื่อให้ผู้ถามชี้แจงประเด็นที่ต้องการ เป็นหน่ึงในเทคนิคการซื้อเวลาเพื่อให้ผู้ตอบสามารถประมวล
ค าตอบได้ดียิง่ข ัน้ ซึ่งน่ีเป็นตัวอย่างของ Soft Skills ที่เพิม่เติมเขา้ไป  หลงัจากนัน้จะเป็นค าถามจากอาจารย์ mentor ที่มกัจะ
พุ่งประเดน็ไปทีเ่ป้าหมายหลกัตามเกณฑว์ดัผล และถอืโอกาสเพิม่ความเขา้ใจในการวางโครงเรื่องใหส้อดคลอ้งกบัประเด็น
ทีถู่กวดัผล เช่น เกณฑก์ารใหค้ะแนน หรอืตวัอย่างค าถามเฉพาะทางทีเ่กดิจากความเชีย่วชาญและประสบการณ์ทีแ่ตกต่าง
กันของกรรมการแต่ละคน ซึ่งเป็นทฤษฎีของการสื่อสารเบื้องต้น การมีโอกาสได้ซ้อมกับสภาพแวดล้อมจริง และเวลา
ใกล้เคยีงของจรงิท าให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคย การได้ใช้อุปกรณ์จรงิกบัหน้าสไลด์เพื่อการน าเสนอกบัเครื่องฉายจริง 
แสงจรงิท าให้เห็นข้อดีข้อเสยีของการออกแบบสไดล์ที่ใช้ ความชดัเจนของตวัอกัษร ขนาด ความหนาบาง ชนิดของแบบ
อกัษร ล้วนเป็นหน่ึงในจุดที่อาจารย ์mentor ได้ให้แนวคดิในการปรบัเปลีย่น รวมไปถึงการใช้โทนเสยีงในการน าเสนอ โทร
เสยีงในการตอบค าถาม ทกัษะเหล่าน้ีไม่มสีอนในชัน้เรยีนมาตรฐานของหลกัสูตรทัว่ไป หรอืไม่มโีอกาสไดฝึ้กฝนและท าซ ้า 
ท าใหก้ารพร่องทกัษะเป็นปัญหาหลกัของเยาวชนไทย 

o ช่วงเที่ยง ถึง 14.00น.  เปิดโอกาสให้นักศึกษาเอาค าแนะน าจากช่วงเช้าทัง้จากเพื่อนสมาชิกในโครงการ และอาจารย์ 
mentor ในประเดน็ทีย่งัน าเสนอไม่ชดัเจน หรอืยงัไม่โดดเด่นไปแก้ไข ไปปรบัรูปแบบ การน าเสนอ เปลีย่นวธิกีารเล่าเรื่องให้
สอดคลอ้งมากขึน้ 

o 14.00 น. – 17.00 น. เปิดโอกาสใหท้มีนักศกึษาได้ซ้อมใหญ่ในแบบจบัเวลา การมโีอกาสไดร้บัฟังค าแนะน าถงึขอ้ผดิพลาด 
มโีอกาสได้ท าซ ้า ท าให้เกิดการเรยีนรู้และพฒันาการที่รวดเร็ว ทว่าเป็นที่น่าเสยีดายที่ไม่มโีอกาสในการจดักิจกรรมเรื่อง 
Presentation Soft Skills เพิม่เตมิ ก่อนถงึการน าเสนอจรงิ และเมื่อนักศกึษามคีวามมัน่ใจในเน้ือหาเพิม่ขึน้แลว้  
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

H. กิจกรรมการน าเสนอแผนธุรกิจ/แผนการตลาดต่อคณะกรรมการ เป็นกจิกรรมรองสุดทา้ย เน่ืองจากหลงั
กจิกรรมน้ีมกีจิกรรม I เพิม่เตมิขึน้มา การน าเสนอแผนธุรกจิ/แผนการตลาด แต่ละแผนธุรกจิมรีูปแบบของการน าเสนอดงัน้ี 

รายละเอียด เวลาต่อ session เวลารวม 
แนะน าโครงการ สมาชกิในทมีของนิสติ 1 นาที 

15-20 นาที 
: โครงการ 

Video Clip น าเสนอผลติภณัฑเ์พื่อความเขา้ใจแก่กรรมการ 1 นาท ี 
น าเสนอ 7-10 นาที 
Q&A 3-5 นาที 
ความเหน็จากกรรมการต่อทมีนิสติ /ผูป้ระกอบการ 5-7 นาที 

 

หมายเหตุส าคญั:  

• คณะกรรมการไดร้บัการรอ้งขอใหก้ารประเมนิคะแนนน้ี เป็นระดบัทีใ่ชก้บั “มอือาชพี” ไม่ใช่ “นิสตินักศกึษา” เพื่อใหเ้กดิการวดัผล
ทีต่รงไปตรงมา ไม่ย่อหยอ่นมาตรฐานเพราะว่าเป็นผลงานของนิสตินักศกึษา เพื่อประโยชน์ทางตรงแต่นักศกึษา ทัง้น้ีได้มกีารย ้า
ถงึจุดยนืน้ีในเอกสารประกอบค าแนะน าของกรรมการ, ย ้าก่อนมกีารเริม่การน าเสนอ และนิสตินักศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ก็
เขา้ใจถงึวตัถปุระสงคน้ี์ ท าใหก้ารวดัผลดว้ยคะแนนน้ีสะทอ้นภาพทีแ่ตกต่างออกไปจากการใหค้ะแนนในระดบันิสตินักศกึษา 

• ในแต่ละกลุ่ม มเีวลาเหมาะสมที่กรรมการจะไดใ้ห้ความเหน็อย่างตรงไปตรงมาแก่นักศึกษา เพื่อใหเ้ขา้ใจจุดแขง็และจุดอ่อนของ
แผนธุรกจิ/แผนการตลาดทีน่ าเสนอ  

• แผนในรูปของเอกสารทีน่ าส่งหลงัจากการน าเสนอจบลงในระยะเวลา 1 สปัดาห ์เป็นแผนทีพ่ฒันาจากการไดร้บัค าแนะน าของ
กรรมการ 

 

  รูปที ่6) คะแนนเฉลี่ยของการน าเสนอ การตอบค าถามของทัง้ 5 โครงการ ในสดัส่วนคะแนนเตม็ 100  

  จากกรรมการ 4 ท่าน สามารถดูรายละเอยีดของเกณฑ์คะแนนไดใ้นส่วนของภาคผนวกดา้นทา้ยบทความ 

          การน าเสนอนัน้มเีพยีงการสุ่มจดัอนัดบัก่อนหลงัในการสมัภาษณ์ มกีารกล่าวทกัทายกรรมการ และผูป้ระกอบการทีม่าเข้าร่วมรบั
ฟังในบรรยากาศเป็นกนัเอง ไม่มพีธิรีตีองใด ๆ แนะน ากรรมการ และคุณวุฒ ิแนะน าเกณฑก์ารใหค้ะแนนและตวัแบบลงคะแนน มจีอแสดง
เวลานับถอยหลงั 10 นาที ซึ่งเป็นเวลาในการน าเสนอ ไม่มกีารก าหนดดเพดานเวลาขัน้ต ่า แต่จะไม่สามารถเกินเวลาสูงสุดที่ 10 น าทีได้ 
ในระหว่างการน าเสนอมีการบนัทึกคลิปไว้เพื่อจะน าไปใช้ในการแนะน าเรื่อง Presentation Soft Skills ทว่าไม่สามารถน ามาเผยแพร่ได้ 
เน่ืองจากกฎหมาย PDPA และ NDA ทีล่งนามไว ้ 

 โดยส่วนตวัเหน็ว่า เวลาในการน าเสนอ 7-10 นาท ีเป็นเวลาทีเ่หมาะสม กรรมการผูฟั้งเองกจ็ะไดเ้น้ือหาสาระทีเ่พยีงงพอต่อความ
เขา้ใจ การน าเสนอน้ีไม่ใช่การ Pitching แต่เป็นการน าเสนอความเป็นไปไดข้องแผนธุรกจิหรอืน าเสนอขอ้มูลทางการตลาดทีนั่กศกึษาได้ไป
ศกึษาและน ามาวเิคราะห ์ซึ่งในรูปดา้นบนเป็นค าแนนเฉลีย่จากกรรมการทัง้สีท่่าน หากเป็นบทความโดยทัว่ไปจากสถาบนัการศึกษา และ
อาจารยท์ีไ่ม่เปิดใจ ท่านผูอ้่านคงจะไดเ้หน็ทุ่งลาเวนเดอร ์ทว่าโครงการนี้พฒันาเพื่อการเรยีนรู ้และประโยชน์ของนักศกึษาเป็นส าคญั การ
เปิดเผยคะแนนที่ไม่มทีีมใดเลยผ่านเกณฑ์ 50% เป็นการแสดงออกถึงการเปิดใจ ในฐานะของอาจารย์ mentor ผู้จดักิจกรรม และอาจารย์ 
mentor ของทมีนักศกึษา ไดเ้หน็ต้องกนัว่าจะต้องน าการถอดบทเรยีนมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตวันักศกึษา คณะ หรอือาจารยผ์ูท้ีเ่ปิดใจ รบัรู้
และพรอ้มจะพฒันาแกไ้ขไปดว้ยกนั ซึ่งการถอดประสบการณ์จากแผนของนักศกึษาจะท าในภาพรวมในส่วนต่อไป ทัง้น้ีคะแนนเฉลีย่น้ีได้ป

Average Score

A B C D E

30.00 34.75 44.25 28.00 26.75
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

เปิดเผยใหนั้กศกึษาทราบโดยไม่บอกล าดบั และระดบัคะแนนของแต่ละทมี ซึ่งนักศกึษาเองไดร้บัการชีแ้จงแลว้ว่าจุดประสงค์น้ีเพื่อให้เห็น
จุดบกพร่องในระดบั “มอือาชพี” ซึ่งพวกเขาจะต้องพฒันาตวัเองต่อไปโดยเรยีนรูจ้ากความผดิพลาด ซึ่งไม่มนัีกศึกษารายใดแสดงออกถึง
ความเสยีใจ แต่เป็นที่แน่นอนว่าพวกเขาต่างรูส้กึเสยีใจและผดิหวงักบัผลงาน แต่ทุกคนได้แสดงออกให้เห็นถึงการยอมรบั และพร้อมจะ
พฒันาต่อไปบนความเห็นที่ตรงไปตรงมา ซึ่งอาจจะไม่ไดร้บัจากชัน้เรยีนปรกติ  ท าใหส้มมตฐิาน E ไดร้บัการยนืยนัว่าถูกต้องโดยไม่มขี้อ
กงัขาต่อนักศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ อาจารย ์mentor และผูเ้กีย่วขอ้งในโครงการ 

I. (เพิม่เตมิจากแผนเดิม) กิจกรรมปรบัปรงุคณุภาพของแผนธุรกิจ/แผนการตลาดก่อนน าส่งเอกสารให้กบันักวิจยัและ

ผู้ประกอบการ 

 กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมที่เพิม่เตมิหลงัจากได้อ่านแผนทีม่รีายละเอยีดจากทีมของนักศึกษาที่ส่งร่างมาประกอบเป็นเค้าโครงของ
แผนในช่วงกิจกรรม G และเมื่อได้รบัขอ้ค าแนะน าจากกิจกรรม รวมถึงค าแนะน าจากกรรมการในกิจกรรม H ท าให้มเีวลาอีก 1 สปัดาห์ใน
การปรบัปรุงแผนทีม่รีายละเอยีดเพื่อน าส่งเป็นผลงานชิน้ส่งมอบให้กบันักวจิยัและผูป้ระกอบการ ไดเ้ลอืกน าผลของการศกึษาไปใช้ในการ
สรา้งแผนของแต่ละงานวจิยั  

 จากการศึกษาแผนธุรกจิ/แผนการตลาดในผลงานของนักศึกษา มีปัญหาที่พบในการเขยีนแผนแบบมรีายละเอียดเป็นประเด็นที่
น่าสนใจ ดงัมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

o นักศกึษาไม่มปีระสบการณ์ในการเขยีนแผนธุรกิจ/แผนการตลาด ถงึแมน้ว่าบางส่วนของนักศกึษาชัน้ปีที ่ 3 ทีก่ าลงั
ขึ้นชัน้ปีที่ 4 จะผ่านวชิาเรยีนเรื่องแผนธุรกิจมาบ้างแล้ว ทว่าความรู้ในชัน้เรยีนที่ไม่ผ่านการปฏิบตัินัน้มผีลลัพธ์
เช่นเดียวกบัวชิาอื่น ๆ ที่นักศึกษาเรยีน คอื อยู่ในระดบัที่รู ้ว่าเครื่องมอื /ทฤษฎีนัน้ คอือะไร (What) สามารถระบุ
ประโยชน์อย่างคร่าว ๆ  ว่าเครื่องมอื /ทฤษฎีนัน้มปีระโยชน์อย่างไรบา้ง (Why) แต่ไม่ได้มคีวามเขา้ใจที่แท้จรงิ ทัง้น้ี
ไม่สามารถน าเอาเครื่องมอื/ทฤษฎนัีน้ไปใชง้าน หรอืรูว้่าจะปรบัไปใชง้านในสถานการณ์ใด (How) ซึ่งไม่เป็นทีแ่ปลก
ในแก่ผูเ้ขยีน  

o นักศึกษาจะเขียนรายละเอียดตามประเด็นหัวข้อที่ระบุไว้ในแผนธุรกิจ /แผนการตลาดที่เป็นมาตรฐาน โดยไม่
ตัดสินใจวางวิธีการเล่าเรื่อง สลับเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกัน เช่น มีการวิเคราะห์ SWOT ของผลิตภัณฑ์ ทว่าไม่ได้
เชื่อมโยงกบัส่วนของกลยุทธ์ทีเ่กีย่วขอ้ง และส่วนมากขาดการเชื่อมโยงในแต่ละส่วนของแผน 

o นักศกึษามกีารใช ้ “ค า” ในแผนทีไ่ม่ถูกต้อง (พบในส่วนของการน าเสนอเช่นกนั” สาเหตุอาจจะเป็นไปไดว้่าม ี “คลงั
ค า” ให้เลือกใช้น้อย หรอืเข้าใจความหมายของค าไม่ถูกต้อง เช่น มูลค่า คุณค่า ก าไรขัน้ต้น ก าไรสุทธิ ซึ่งการ
เลือกใช้ค าที่ผดิความหมายท าใหคุ้ณภาพของสารที่ต้องการจะสื่อด้อยลงไป การใช้ลกัษณะของภาษาพูดเพื่อการ
สื่อสารในงานทีค่วรจะต้องใชภ้าษาเขยีน ซึ่งสิง่เหล่าน้ีต้องมผีูช้ ีป้ระเดน็และใหค้ าแนะน า 

o นักศกึษามกีารวางส่วนขยาย หรอืค าบรรยายทีไ่ม่ถูกต้อง มกีารใชก้บัสนัธานที่ไม่ถูกต้อง ท าใหส้ื่อความผดิได้ง่าย 
มปัีญหาดา้นการจดัเรยีงหน้า การเรยีงหวัขอ้ ซึ่งส่วนหน่ึงน่าจะมาจากสาเหตุทีไ่ม่ไดม้ปีระสบการณ์ในการอ่านแผน
ธุรกจิ/แผนการตลาดมาก่อน หรอืมปีระสบการณ์ในการอ่านที่เป็นทางการ หรอืวรรณกรรมทีเ่ป็นตวัอย่างภาษาใน
การเขยีนไดด้มีาก่อน  

o พบว่ามปัีญหาในการเลอืกรูปแบบของการสื่อสาร ตวัอย่างเช่น นักศกึษาเลอืกใชรู้ปแบบการเขยีนลกัษณะบรรยาย 
(ลกัษณะคล้ายคลึงกบัการตอบค าถามในข้อสอบ) ในข้อมูลที่ต้องการการเปรยีบเทียบระหว่างคู่แข่ง (Competitor 

Analysis) แทนที่จะใช้รูปแบบของการใช้ตารางเพื่อสร้างความเขา้ใจ หลงัจากแนะน ารูปแบบที่เหมาะสม นักศึกษา
เองมคีวามเขา้ใจทีด่ขี ึน้ และสามารถสื่อสารผ่านงานเขยีนทีม่รีายละเอยีดไดม้ากขึน้ 

o นักศึกษามีปัญหาในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่งมีการใช้ข้อมูลที่เป็น Secondary Sources โดยไม่ได้อ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูล สาเหตุหน่ึงอาจมาจากวชิาที่เกี่ยวข้องกบัการเขยีน การอ้างอิง มกัอยู่ในระเบียบวธิีวจิยัซึ่ง
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

ส่วนมากพบในหลกัสูตรชัน้ปีที ่ 4 ทีนั่กศกึษายงัไม่มโีอกาสเรยีน และส่วนหน่ึงคอืการขาดประสบการณ์อ่านงานใน
เชงิวชิาการทีม่รีูปแบบของการอา้งองิแหล่งขอ้มูล 

 ประเด็นเหล่าน้ีเป็นประเด็นในเชงิการเขยีนเพื่อใหร้ายละเอยีด ซึ่งท าให้เห็นว่าความสามารถในการเขยีนเอาความ เขยีนในเชงิ
รายละเอยีดเป็นประเดน็ปัญหาทีไ่ดร้บัยนืยนั นักศกึษาไดร้บัค าแนะน าพรอ้มยกตวัอย่าง ซึ่งกว่า 50% ไดร้บัการแกไ้ขอยู่ในเกณฑพ์อใช้ สิง่
ทีน่่าสนใจในการถอดความ คอื ล าดบัของการเขยีนแผนทีม่รีายละเอยีดก่อนสรา้งโครงร่างการน าเสนอ และการน าเสนอแลว้จงึเขยีนแผนที่
มรีายละเอยีดในภายหลงั ซึ่งมกีลุ่มนักศกึษาเลอืกใชว้ธิแีรกสองในหา้กลุ่ม และใชว้ธิทีีส่องสามในหา้กลุ่ม ซึ่งมขีอ้ดขีอ้เสยีแตกต่างกนั  

o กรณีที่ล าดบัของการเขยีนแผนที่มรีายละเอยีดก่อนสรา้งโครงร่างการน าเสนอนัน้ ท าให้การสร้าง Story Telling สามารถท าได้
ดีกว่า ทว่าเมื่อเห็นข้อมูลที่มรีายละเอียดส าคญัจ านวนมาก จึงพยายามน าเอารายละเอียดบรรจุลงไปในการน าเสนอที่มี
ระยะเวลาไม่มา โดยไม่เลอืกล าดบัความส าคญั หรอืขอ้มูลทีส่ามารถโน้มน้าวผูฟั้งไดซ้ึ่งเป็นปัญหาในส่วนของการ  

o กรณีที่สร้างเค้าโครงของการน าเสนอก่อน แล้วเขียนแผนที่มีรายละเอียดขึ้นทีหลัง พบว่าการน าเสนอขาดประเด็นและ
รายละเอยีด และในแผนทีม่รีายละเอยีดกม็ลีกัษณะเช่นเดยีวกนั  

 จากกรณีทีเ่หน็ไดค่้อนข้างชดัเจนน้ี อาจอนุมานไดว้่าจะน าประสบการณ์น้ีไปใช้ในการวางกระบวนการเพื่อสรา้งผลงานและความ
เขา้ใจใหนั้กศกึษาไดม้ากขึน้ ล าดบัขัน้ตอนส าหรบันักศึกษาปรญิญาตรทีี่แนะน า คอื การใหเ้ริม่ต้นเขยีนรายงานทีม่รีายละเอยีด ท าให้การ
วางโครงเรื่องมคุีณภาพมากกว่า และส่งผลดีกว่าในขัน้ตอนการน าเสนอ ทัง้น้ีมใิช่กฎตายตวัส าหรบัอาจารย์ผูอ้่านการถอดประสบการณ์
ครัง้น้ี ซึ่งอาจมคีวามแตกต่างกนัไปในแต่ละสาขาวชิา แต่ละช่วง Generation  

 การถอดบทเรยีนในส่วนน้ีครอบคลุมเฉพาะเรื่องการเขยีนรายงานทีม่รีายละเอยีดในลกัษณะของแผนธุรกจิ /แผนการตลาด ในส่วน
ของปัญหาดา้น content จะสรุปรวมกนัในหวัขอ้ต่อไป  

 

ถอดบทเรียนจากการน าเสนอแผนธุรกิจ/แผนการตลาด และการเขียนแผนธุรกิจ/แผนการตลาด เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา, 

ครอูาจารยท่ี์เปิดใจ เรียนรู้ ร่วมมอื เพ่ือการเปล่ียนแปลง จากโครงการน้ี 

 การถอดบทเรยีนจะเสนอเป็นประเด็นต่าง ๆ  ซึ่งจะเน้นจากปัญหา หรอืประสบการณ์ที่พบในโครงการน้ีเป็นหลกั โดยส่วนหน่ึง
เป็นความเห็นในฐานะอาจารย์ mentor และอีกส่วนมาจากแบบสอบถาม ทัง้น้ีการถอดบทเรยีนเพื่อการเปลี่ยนแปลงจะต้องเริ่มจากการ 
“เปิดใจยอมรบั” ในที่น้ีคอื ยอมรบัในปัญหาที่เกิดขึน้ด้วยทศันคติทีต่้องการแก้ไขปัญหา โดนส่วนมากสถาบนัการศึกษาในประเทศไทย 
“ไม่เปิดใจ” ยอมรบัปัญหา และเน้นน าเอา “เรื่องเด่น” มาแสดงออก (ทัง้น้ีไม่นับรวมเกณฑก์ารวดัผลของสถาบนัการศกึษาทีแ่ทบจะไม่ได้วดั
คุณภาพของการเรยีน การสอน คุณภาพของผูเ้รยีน คุณภาพของการเปลีย่นบทเรยีนไปสู่ความเขา้ใจและใชง้านได ้แต่วดัทีจ่ านวนงานวจิยั 
จ านวนผลงานวชิาการและต าแหน่งวชิาการทีบ่รบิทเหล่าน้ีแทบจะไม่กลบัไปพฒันานักศกึษาในภาพรวม) ตวัอย่าง เช่น  การเปิดใจยอมรบั
ของทมีอาจารย ์mentor ว่าเกดิปัญหาในกระบวนการสรา้งนักศึกษา จนมคี าถามท านองทีว่่า “ตกลงเราสอนอะไรนักศึกษาของเรา” หลงัจาก
ที่ได้คลุกคลี ท าความเข้าใจจากผลงานที่สะท้อนความเขา้ใจจรงิ ๆ ในที่น้ี คอื วชิาด้านบรหิารธุรกิจ ที่ควรจะต้องถูกประมวลมาใช้ในการ
สร้างแผนธุรกิจ/แผนการตลาด โดยใช้ความเชี่ยวชาญจากสาขาวชิาหลกัที่นักศึกษาเรยีนเป็นวชิาเอก จรงิอยู่ที่แผนธุรกิจ /แผนการตลาด
อาจไม่มคีวามสมบูรณ์จากหลายปัจจยั และข้อจ ากดัหลายประการตามทีไ่ด้แสดงกระบวนวธิีการ และชี้ปัญหาในแต่ละกิจกรรมก่อนหน้า
บทความในส่วนน้ี แต่หลกัคดิจ าเป็นจะต้องชัดเจน และเมื่อหลกัคิดรวมกบัประสบการณ์ที่จะสัง่สมต่อไปย่อมเป็นความสมบูรณ์ได้ใน
อนาคต การเปิดใจยอมรบัน้ีมาจากทัง้ อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรในฐานะหน่ึงในทีมอาจารย์ mentor กบัผู้เขยีนบทความในสาย mentor 

สนับสนุน การยอมรบัปัญหาเป็นหนทางในการน าไปสู่การวเิคราะห์เหตุแห่งปัญหา และหาทางแก้ไขต่อไป ส าหรบัผู้เขยีนกบัอาจารย์ 
mentor เขา้ใจในทกัษะ (ทัง้ Hard และ Soft Skills) จากหลายกจิกรรมทีค่ลุกคลีกบันักศกึษามาในรอบหลายปี ท าใหเ้กดิความเขา้ใจ และเปิดใจ 
ในฐานะอาจารย์ mentor ที่รบัรู้ปัญหามาหลายปีในด้านความพร้อม และความสามารถของนักศึกษาในโครงการน้ี เราทัง้สองก็ “เรียนรู้”
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

มากมายจากประสบการณ์ ในโครงการทีม่คีวามประสงคจ์ะสรา้งขึน้ในลกัษณะน้ีมาหลายปี เริม่ต้นจากการทีไ่ดร้บัค าเชญิชวนเมื่อหา้ปีก่อน 
ในการไปร่วมเป็น mentor ในกจิกรรมการท าความเขา้ใจโมเดล เพื่อสรา้งแผนธุรกจิ ซึ่งใชเ้ครื่องมอืหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Value Proposition 

Canvas และ BMC ซึ่งตัง้แต่หา้ปีทีแ่ลว้ กเ็หน็ปัญหาว่า ความเขา้ใจพืน้ฐานทางธุรกิจของนักศึกษาสายบรหิารธุรกิจมไีม่มากพอ และยงัขาด
ประสบการณ์ ทว่าในกาลนัน้ เน่ืองจากไม่ไดป้ระสานความร่วมมอืเพื่อน าเอางานวจิยั และผูป้ระกอบการมารวมกนัเพื่อใหค้รบองคป์ระกอบ 
จงึไดเ้กบ็แนวคดิ และเมื่อโอกาสเหมาะสมจงึได้มาร่วมมอืกนัในโครงการน้ี และเรยีนรูถ้งึวธิกีาร และจุดบกพร่อง จงึเป็นทีม่าของการถอด
ประสบการณ์น้ี และเขยีนบทความน้ีเพื่อ “สื่อสาร” ให้เกิด “ความร่วมมือ” ในหลากหลายระดบัเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดเป็น
ผลลพัธ์ทีด่ไีด้ต่อไป หากท่านผูอ้่านทีข่้ามเน้ือหาในส่วนต้นมาอ่านในส่วนน้ีอาจไม่เข้าใจตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งระหว่างการเดินทาง จงึแนะน า
ให้ท่านได้อ่านเพื่อเข้าใจกลไก และปัญหาเพื่อให้การถอดประสบการณ์น้ีมปีระโยชน์ ส าหรบัท่านที่ไม่เปิดใจไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ 
ผู้เขยีนไม่คดิไม่มสีิง่ใดในโลกน้ีจะเป็นประโยชน์กบัท่านเมื่อปัญหาถูกวางไวโ้ดยไม่รู้สกึ หรอืไม่สนใจ มเิช่นนัน้เราจะไม่มกีารศึกษาเกยีร์
ว่างประเทศไทยเช่นทีเ่ราเผชญิในทุกวนัน้ี 

 

กลุ่มปัญหาท่ีพบจากนักศึกษาความรู้ ความเข้าใจในแผนธุรกิจ/แผนการตลาด ท่ี Decode เพื่อประโยชน์ในการพฒันาการศึกษา 

ปัญหาแรก: ขาดการวางเป้าหมายทีช่ดัเจน ไม่สามารถก าหนดวิธีการ และตวัช้ีวดัได้ จากการขาดประสบการณ์และความรู้
พ้ืนฐานทีจ่ าเป็นในการสร้างแผนธุรกิจ/แผนการตลาด 

 หลงัจากทีก่จิกรรม B, D และ F สิน้สุดลง (ซึ่งแต่ละกลุ่มจะอยู่อตัราความก้าวหน้าไม่เท่ากัน 
และมรีะยะเวลาในการสงัเคราะหข์อ้มูลต่างกนั) สิง่ทีแ่นะน าใหท้ าเป็นอย่างแรก หลงัรวบรวม
ขอ้มูลพืน้ฐาน, มคีวามเขา้ใจในงานวจิยั และประโยชน์ทีอ่าจจ าไปสร้างผลติภณัฑไ์ด ้รวมไป
ถึงความต้องการของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ กระบวนการต่อไป คอื การน าเอา
ขอ้มูลทัง้หมดมาประมวลผลและก าหนดเป้าหมายของการท าแผนธุรกจิ/แผนการตลาด ตาม
ความประสงค์ของผู้ประกอบการ ซึ่งสิ่งน้ีแตกต่างจากการคิดแผนธุรกิจ /แผนการตลาด
ตามใจของนักศึกษา และน่าจะเป็นสถานการณ์ที่ตรงกับการท างานจรงิ โดยต้องการให้
นักศึกษาสามารถระบุเป้าหมายของการศึกษาเพื่อสร้างแผนธุรกิจ /แผนการตลาด แล้วจึง
ประมวลผลจากเครื่องมอืในการท าความเขา้ใจตลาด และขอ้จ ากดัทีม่ ีเพื่อสรา้งแผนใหบ้รรลุ
เป้าหมายในกรอบเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ ซึ่งในที่น้ีมเีวลาในการประมวลผลประมาณ
สองสปัดาห์เพื่อเตรยีมน าเสนอ และอีกหน่ึงสปัดาห์เพื่อท าให้แผนรายละเอียดส าเร็จลงได้ 

ปัญหาที่พบที่สะท้อนว่า นักศึกษาขาดการวางเป้าหมายที่ชดัเจน ไม่สามารถก าหนดวธิีการ (แผนกลยุทธ์) ได้อย่างชดัเจน ขาดตวัชี้วดั 
จากการขาดประสบการณ์และความรูพ้ ืน้ฐานในการสรา้งแผนธุรกจิหรอืแผนการตลาด ดงัจะยกตวัอย่างไดด้งัน้ี  

• โครงการ ก. ซึ่งมีสถานก้าวหน้ากว่างานวิจัยอื่น ๆ เน่ืองจากผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาท าตลาดแล้ว ทว่าหลังจากสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ พบว่าปัญหาอยู่ที่ การสื่อสาร และช่องทางการสื่อสารและการจัดจ าหน่ายซึ่งท าให้ยอดขายไม่เป็นไปตามที่
ต้องการ และผูป้ระกอบการต้องการเพิม่ยอดขายขึน้ 75% ในระยะเวลา 2-3 ปี ซึ่งเป็นโจทยท์ีช่ดัเจนทีสุ่ดในทุกโครงการทีเ่ข้าร่วม
ในกจิกรรมน้ี  ทว่าเป้าหมายทีช่ดัเจนเช่นน้ีต้องใหเ้วลานักศึกษาที่ไม่มปีระสบการณ์ในการตีความขอ้มูลทีเ่กิดจากบทสมัภาษณ์  
ซึ่งมโีจทย์ส าคญั ในฐานะ SME ที่ชดัเจน คอื ผู้ประกอบการไม่ได้อยากลงทุนมากไปกว่าเดิม เมื่อศึกษาปัญหาที่นักศึกษามาถูก
ทศิทาง คอื คุณภาพของสารและการสื่อสารของผลติภณัฑท์ีเ่ขา้ใจยาก, คุณภาพของการประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ, การ
ขายผ่านช่องทางทีพ่ึง่พงิพนัธมติรกว่า 90% ในยุคทีส่ามารถสื่อสารและขายตรงในสดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้ได ้หรอืปัญหาทีพ่บว่าต้นทุน
ค่าใชจ้่ายของการซื้อสื่อมผีลการลงทุนไม่คุ้มค่า เป็นปัญหาส าคญั ทว่าเมื่อนักศกึษาน าเสนอกลบัไม่สามารถทีจ่ะสร้างวธิีการเพิ่ม

รูปที ่8) P3Y Triangle Model for Project Management 

เพื่อการก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ออกแบบ
แผนปฏบิตักิาร และการจดัการทรพัยากรและ
ขอ้จ ากดัต่าง ๆ  
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

ยอดขายโดยแกปั้ญหาตามสมมตฐิานหลกัของตนได ้ไม่แมก้ระทัง่ยกตวัอย่างของคุณภาพของสารและการสื่อสารทีเ่ขา้ใจยาก ไม่
สามารถยกตวัอย่างเพื่อแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างชดัเจนเป็นรูปธรรมในแผน  

• โครงการ ข. ซึ่งมจีุดเด่นจากการวจิยัชดัเจน ทว่าเมื่อมาเปลีย่นเป็นผลติภณัฑใ์นความเห็นของผู้ประกอบการ นักศกึษาได้ละทิ้ง
จุดแขง็ จุดเด่นของงานวจิยัที่มเีป้าหมายชดัเจนออกไปได้ เพราะว่าไม่สามารถก าหนดเป้าหมายให้ชดัเจนได้ตัง้แต่แรกว่า จะ
น าเสนอสิง่ทีเ่ป็น UVP; Unique Value Proposition จากงานวจิยัไปสรา้งผลติภณัฑท์ีโ่ดดเด่นไดอ้ย่างไร  

• โครงการ ค. และ ง. มสีถานการณ์ทีต่้องการขอ้มูลไปเพื่อยนืยนัทิศทางของการน าผลวจิยัไปสร้าง Pre-Prototype เพื่อท าการส ารวจ
ความต้องการและยนืยันความต้องการของผลิตภัณฑ์ต่อกลุ่มผู้บรโิภคเป้าหมาย ซึ่งเป็นกระบวนการแบบ Lean Thinking/Lean 

Startup ทว่าเมื่อนักศึกษาลงมอืท าแผนเพื่อการน าเสนอ ได้เอาน ้าหนักของการศึกษาไปสนใจตวัผลิตภณัฑ์ว่ามคุีณสมบตัเิช่นไร 
และพยายามสรา้งแผน โดยขา้มกระบวนการทีว่างเป้าหมายไว ้

 ตวัอย่างประสบการณ์เสี้ยวหน่ึงในโครงการเหล่าน้ีเป็นตวัอย่างที่แสดงความผดิพลาดในการก าหนดเป้าหมายของแผน หรอืไม่
เข้าใจว่าจะศึกษาแผนไปเพื่อวตัถุประสงคใ์ด ซึ่งเกิดจากการขาดประสบการณ์ในการเขา้ใจโลกธุรกิจ, สถานะและความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่เป็น SME มคีวามน่าสนใจ เพราะว่า ในการเรยีนในระบบมักจะข้ามการตัง้ Vision และ Mission ไปยงักระบวนการ 
Execution & Processes ซึ่งนักศึกษาชาวไทย และชาวไทยโดยทัว่ไปเน้นการลงมอืท าก่อนการตัง้เป้าหมายในแทบจะทุกกิจกรรม เน่ือง
การไม่มกีารสอนเรื่องเหล่าน้ีในชัน้เรยีน และไม่มกีารปฏบิตัิเพื่อใหเ้กดิทกัษะและกลายเป็นกระบวนการมาตรฐานในการแก้ไขปัญหา 
หรอืบ้างก็พบแผนกลยุทธ์อนัวจิิตร ที่ไม่สอดคล้องกบัขอ้จ ากดั เช่น ในที่น้ีคอื สถานการณ์เศรษฐกิจหลงัโควดิ-19, สภาวะเงนิเฟ้อ ที่
กดดนัและเป็นกรอบในการตดัสนิใจลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัผูป้ระกอบการขนาดเลก็  

 ความน่าสนใจอกีส่วนหน่ึงทีเ่หน็ไดช้ดัเจน คอื หลกัสูตรของสาขาวชิาบรหิารธุรกจิในประเทศไทย เป็นหลกัสูตรทีบ่รรจุวชิาทีใ่ชใ้น 
Large Enterprise ท าให้มุมมองในการแก้ปัญหาไม่สอดรบักบัโจทยท์ี่เป็น Micro & Small Size SME  ซึ่งเป็นประเด็นที่ชวนให้คดิว่า แท้จรงิ
แลว้เราควรเริม่ต้นตัง้แต่ก าหนด vision และ mission ของการศกึษา ในทีน้ี่คอื สาขาวชิาบรหิารธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบั Resources & Limitation 

ของไทยหรอืใหม่ 

 

ปัญหาสอง: ความรู้พื้นฐานทีไ่ม่พร้อมใช้งานเป็นการเสียโอกาสมากกว่าจะให้ประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8) (ดา้นซ้าย) ผนืผ้าใบทางธุรกจิทีน่ิยมใชก้นัและองค์ประกอบ โดยตวัหนังสอืสดี า คอื BMC; Business Model Canvas และ ตวัอกัษรน ้าเงนิ เป็นองค์ประกอบที่
แตกต่างกนัไปของ Lean Canvas ในต าแหน่งเดยีวกนั  (ดา้นขวา) ความรูท้ีจ่ะต้องประกอบในการเขา้ใจเพื่อใช ้Canvas ใด ๆ ให้เกดิประสทิธภิาพ แสดงชื่อชุดความรู้ที่
เกี่ยวขอ้งและเป็นความรูท้ีเ่ป็นความรูม้าตรฐานในสายวชิาบรหิารธุรกจิ ทัง้สองภาพเป็นการแก้ไขและเป็นส่วนหนึ่งใน Poly Canvas ทีน่ าเอาประสบการณ์ของ 
Simulation มาครอบลงไปเพื่อสรา้งความเขา้ใจใหผู้้ใชง้าน 

 จากการศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาในกรณีใช้ผนืผ้าใบ Canvas ให้เกิดประโยชน์ นัน้จะต้องมีความรู้พื้นฐานในแต่ละด้าน
ประกอบกนั และต้อง “สามารถเชื่องโยง” กนัไดอ้ย่างมรีะบบ และใชข้อ้มูลในการวเิคราะหไ์ดเ้ป็นอย่างด ีผนืผา้ใบทางธุรกจิใด ๆ จะเป็นผนื
ผ้าที่มวีตัถุประสงค์เพื่อสร้างให้เห็น “ภาพรวม” ของโมเดลทางธุรกิจ ในกรณีจากการศึกษาพฤติกรรม และถอดบทเรยีนของนักศึกษา
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

จ านวน 16 คนในโครงการ ซึ่งเป็นนักศึกษาในคณะบรหิารธุรกิจ (ในสาขาวชิาการจดัการ 85% และสาขาบญัช ี15%) ท าให้สมมติฐาน A 
ที่ว่า นักศึกษาสาขาบรหิารธุรกิจ น่าจะมคีวามเข้าใจพื้นฐานในด้านธุรกิจในเกณฑ์ดี เน่ืองจากเป็นสาขาวชิาที่ศึกษาด้านบริหารธุรกิจ
โดยตรงมพีืน้ฐานดา้นการบรหิารธุรกิจ เช่น พืน้ฐานการตลาด พืน้ฐานบญัช ีพืน้ฐานทางการจดัการ เป็นวชิาบงัคบั  ซึ่งพืน้ฐานทางทฤษฎี
เหล่าน้ีจะสามารถระบุปัญหาพื้นฐานและขอ้มูลที่จ าเป็นในการใช ้BMC ได้ นัน้เป็นสมมติฐานท่ีต้องทบทวน ทัง้น้ีพจิารณาจากความรูท้ี่

เฉพาะส่วนวชิา เหน็ไดค่้อยขา้งชดัว่า ความเข้าใจในหลกัวิชาจนถึงขัน้ท่ีประยุกต์ใช้ได้เบือ้งต้นยงัมีข้อกงัขา และควรต้องร่วมกนั
ทบทวนว่าจ านวนวิชา และสาระท่ีบรรจุในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี (ทัง้น้ียงัไม่รวมกบัวิชาสกลุ GEN-ED บางตวัท่ีมีน ้าหนัก 25% 

ของเวลาเรียนทัง้หมดในหลกัสูตร)   ตวัอย่างที่เหน็ได้ชดั เช่น การพยายามท าความเขา้ใจ Value Proposition ที่มไีปยงั Customer Segment 

จากทัง้ในกรณีนักศึกษาในโครงการน้ี และประสบการณ์จากกิจกรรมอื่น ๆ ในรอบหลายปีระดบันักศึกษาปรญิญาตร ีมคีวามเหมอืนกนั
อย่างชดัเจน หรอื พืน้ฐานของความเข้าใจในการก าหนด Customer Segment ทีห่ากเชื่อมกบัหลกัวชิาสายการตลาดนัน้ และนักศกึษาทุกคน
ในสาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ จะต้องผ่าน Principle of Marketing เป็นวิชาหลักทุกคน ในทุกหลักสูตรในวิชาด้านบริหารธุรกิจ ในทุก
มหาวทิยาลยัในประเทศไทย ผู้เขยีนจึงให้ความเห็นส่วนตวัว่า  “ความรู้พื้นฐานทีไ่ม่พร้อมใช้งานเป็นการเสียโอกาสมากกว่าจะให้
ประโยชน์” เน่ืองจาก ความรู้พื้นฐานที่ไม่พร้อมใช้งาน ร่วมกบัระบบวดัผลด้วยการสอบและให้เกรด เป็นตวัก าหนดเพดานและสร้าง
แนวคดิว่านักศึกษาไทยมคีวามรู้ผ่านเกณฑ์ และใช้งานได้จากเกณฑ์วดัผลในระบบ ซึ่งท าให้สมมติฐาน A เกิดขึ้น ทว่าเมื่อไปคลุกคลีจน
เห็นรายละเอยีดส าคญักลบัพบว่าเป็นการเสยีโอกาสของนักศึกษา จากความเข้าใจผดิที่ระบบการศึกษาสรา้งไว้ใหม้ากกว่าจะเป็นโอกาส
ของนักศกึษา  

 ควรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร หากเปิดใจรับรู้ปัญหาน้ีแล้ว แนวทางการแก้ไข อาทิ การปรับโครงสร้างโดยลดจ านวนวชิา 
เลอืกสรรรายละเอยีดในวชิา และเปลีย่นวธิกีารในการผนึกความรู ้กบัการใชง้านเขา้ดว้ยกนั เช่น ใหโ้อกาสในการท าความเขา้ใจพืน้ฐานให้
มีคุณภาพ รวมไปถึงโอกาสในการน าความรู้ในหลักวชิาและทฤษฎีนัน้ ๆ ไปปรับใช้เป็นกรณีศึกษากับสถานการณ์จริ ง เพิ่มเติมจาก
โครงสรา้งและวธิกีารเดมิ  

 

ปัญหาทีส่าม: ความรู้ทีไ่ม่เชือ่มโยง ขาดการบูรณาการเป็นอุปสรรคส าคญัในการท าความเข้าใจโมเดลธุรกิจเพือ่สร้างโมเดล 
และวิเคราะห์โมเดล  

 ปัญหาน้ีหากมองจากกรณีศึกษาน้ี เชื่อมโยงไปยงัทุกสาขาวชิา และตัง้ต้นการเปิดใจรบัรู้ปัญหา เรยีนรู้ วางแผน และก าหนด
วธิกีารใหช้ดัเจนน่าจะเป็นคุณูปการต่อการเปลีย่นแปลงประเทศไทยอย่างแทจ้รงิ ความรู้ท่ีไม่เช่ือมโยงกนั ขาดการบูรณาการร่วมกนั 

นัน้เป็นปัญหาท่ีชดัเจนในการศึกษาไทย จากรปูแบบและวิธีการเรียนเป็นท่อนความรู้ (Silo-Based Learning) ซึ่งหลกัสูตรคาดหวงัให้
ผูเ้รยีนไป “ประสาน” ชุดความรูก้นัไดด้ว้ยตนเอง โดยมเิคยสรา้ง “พนัธะการเช่ือมโยงเรียนรู้” ใหก้บัผูเ้รยีน เมื่อ “ทกัษะ” ในการเชื่อมโยง
ไม่เคยไดร้บัการสรา้งอย่างเป็นรูปธรรมใน “หลกัสูตร” แต่คาดหวงัให ้“สามารถเชื่องโยงกนัไดเ้อง” ผลลพัธ์ทีอ่อกมาสะทอ้นไดอ้ย่างชัดเจน 
ยกตวัอย่างจาก “พนัธะการเชื่อมโยงเรยีนรู”้ ในการใชผ้นืผา้ใบทางธุรกจิ ทีพ่บเหน็ในโครงการดงัน้ี  

 นักศึกษารู้โดยทฤษฎีว่าช่องทัง้เก้านัน้สมัพนัธ์เชื่อมโยงกนัอย่างเป็นกระบวนการต่อเ น่ืองกนั ทว่าเมื่อต้องน าเอากิจกรรมทาง
ธุรกจิ, หลกัวชิา และขอ้มูลมาโยงพนัธะกนักลบัไม่สามารถท าไดอ้ย่างมคุีณภาพ ท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการเข้าใจโมเดลทางธุรกิจเพื่อสร้าง
โมเดล และวเิคราะหโ์มเดล ตามทีป่ลายทางของผนืผา้ใบทางธุรกจิวางเป้าประสงคไ์ว ้ตวัอย่างเช่น Valus Proposition ซึ่งจะต้องม ีKey Activities 

มารองรบั เชื่อมโยงอย่างไรกบั Key Partners และ Key Resources และ Cost Structure ที่ก าหนดราคา และ margin ที่ไปก าหนดคุณภาพของ 
Revenue Stream ผ่าน Channel ต่าง ๆ ซึ่งเป็นตวัอย่างของพนัธะทีซ่บัซ้อน  

 ประเดน็น้ีสมัพนัธ์กนักบัประเด็นปัญหาแรกอย่างหลีกเลีย่งไม่ได ้ เน่ืองจากเมื่อความรูพ้ ืน้ฐานใชก้ารไม่ได ้ผ่านวชิาทีเ่รยีนไม่เป็น
ระบบ และไม่เคยตัง้ค าถาม หรอืได้รบัการตัง้ค าถามที่น่าสนใจที่จะประสานปัญหา What Why How When Where และ Who (5WXH) เป็นกลุ่ม
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

ปัญหาเพื่อการใช้งานความรู้ไปในทางปฏิบัติจริง ท าให้โอกาสในการสร้างพันธะเชื่อมโยงเบื้องต้นเกิดขึ้นได้ยาก (หากลดจ านวน
รายละเอยีดทีไ่ม่จ าเป็นออกจากวชิานัน้ ๆ และเปลีย่นวธิกีารเรยีนรู ้โดยเน้นการเรยีนรูเ้พื่อแกปั้ญหาอาจเป็นทางออกของปัญหาน้ีได)้  

 ปัญหาน้ีเห็นชดัเจนขึน้เมื่อนักศึกษาจะต้องเอาหลากเรื่องหลายมุมมาประมวลผลร่วมกนัเมื่อสร้างค าตอบในแผนธุรกิจ หรอืการ
น าเสนอ ทว่าถูกสอนมาให้ใช้เครื่องมอื โดยที่ไม่เคยตัง้ค าถามกบัเครื่องมอื หรอืได้รบัการฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญในเครื่องมอืนัน้
ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาโดยทัว่ไป และแผนธุรกิจ /การตลาดโดยทัว่ไป ได้รับค าแนะน าให้ใช้ SWOT Analysis เป็นเครื่องมอื 
นักศกึษาทุกทมีกใ็ชเ้ครื่องมอืน้ีในการศกึษา โดยส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ารายละเอยีดทีไ่ดจ้าก SWOT จะน าไปพฒันาต่อไดอ้ย่างไร ปัญหาน้ีพบ
ในทุกกลุ่มที่ใช ้SWOT Analysis เป็นเครื่องมอื ทัง้นักศกึษาในโครงการ นักศกึษาจากโครงการแข่งขนัอื่น ๆ นักศกึษาปรญิญาโททีต่้องสร้าง
แผนธุรกิจ ซึ่งยนืยนัว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักศกึษาใด บนระบบการศึกษาของไทยต่างประสบปัญหาที่หน่ึง และปัญหาที่สอง โดยถ้วนหน้า 
เท่าเทียม และทัว่ถึงกนั เมื่อไม่เข้าใจหลกัวชิาที่ใช้งานได้ดี จะพบว่า ไม่สามารถแยก Internal Factors  ออกจาก External Factors ได้ การใช้ 
SWOT จึงไม่เกิดอานุภาพ ในส่วนของรายงาน  การสอนเรื่องการวเิคราะห์ในสาขาวชิาด้านบรหิารธุรกิจส่วนใหญ่ จะนิยม เพิม่เครื่องมอื 
เช่น TOWS Analysis และ Five Forces ลงไปเพิม่เตมิ ซึ่งสรา้งความฉงนใหก้บันักศกึษาโดยปราศจากการบูรณาการเครื่องมอืในทางทฤษฎี และ
การปฏบิตัเิขา้ดว้ยกนั ปัญหาทีพ่บ คอื การเอาขอ้มูลการการวเิคราะหไ์ปเชื่อมโยงกบัเครื่องมอืต่อไปอย่างไร และเกดิเป็นการประมวลผลที่
ไดค้ าตอบเป็นแผนธุรกิจ เป็นค าแนะน าในการท าธุรกจิน้ีอย่างไร ขอ้พงึระวงัหรอืจุดเสีย่งทีเ่กดิขึ้นจะแก้ไขอย่างไร ตวัอย่าง เช่น ปัญหาที่
เกดิจากการพร่อง Key Resources ไม่บรหิารจดัการ Key Partners เพื่อสรา้ง Key Activities ทีส่ามารถ Controlled/Lowest Cost Structure เพื่อไปรวมกบั
ส่วนผสมทางการตลาด เพื่อสร้าง Revenue Stream และ Customer Relationship ที่เข้มแขง็ ตอบรบักบั Value Proposition ที่ตรงกบัความต้องการ
ของ Customer Segment) เพื่อใหโ้มเดลทางธุรกจิบรรลุเป้าหมายในเวลาทีต่้องการ  

 ตวัอย่างต่อมา คอื ตวัอย่างที่พบทัง้ในนักศึกษาในโครงการน้ี (และในที่อื่นๆ) หลงัจากที่พยายามใชเ้ครื่องมอืหลากหลายตามที่
ถูกสอนมาในชัน้เรยีนแลว้ กระกวนการเมื่อรบัทราบจุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส ความเสีย่ง จะน ามาสรา้งแผนการตลาด โดยใชเ้ครื่องมอือกีตวั
คอื ส่วนผสมทางการตลาด Marketing Mix จากประสบการณ์ทีพ่บเริม่ต้น อาท ิจะน าเอา 4Ps หรอื 7Ps มาประกอบกบัแผนอย่างไร และจะใช้
ตวัใดผสมกนับา้ง ซึ่งจะต้องเลอืกใหส้อดคลอ้งกนักบัความสามารถ และความเสีย่งทีเ่กดิจากการวเิคราะหข์ ัน้ต้น สิง่ทีพ่บเป็นปัญหาชดัเจน
แรก คอื นักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในสาขาการตลาด มคีวามไม่มัน่ใจ ปัญหาที่สองที่พบ คอื ความเข้าใจพื้นฐานใน P บางตวั เช่น Promotion, 
Physical Evidence, People และ Process ไม่ชดัเจน จนไม่สามารถแปลงเอาส่วนผสมทางการตลาดมาใชร้่วมกนัได ้  

 ในชัน้เรยีนของ ชัน้เรยีนและหลกัสูตรบรหิารธุรกิจ นิยมเน้น “กลยุทธ์” ซึ่งนิยมเชื่อว่าสามารถสรา้งกลยุทธ์ด้วยจ านวนวชิา และ
พยายามใหม้จี านวนวชิา “ขัน้สูง” หรอื “เครื่องมอื” จ านวนมากอดัแน่นกนัในหลกัสูตร โดยทีนั่กศกึษาส่วนน้อยเท่านัน้ทีเ่ขา้ใจวชิาเหล่านัน้ 
และใชเ้ครื่องมอืในวชิาเหล่านัน้ไดอ้ย่างเขา้ใจ โดยเชื่อว่า การมวีชิาทีม่ชีื่อ “กลยุทธ์” 3-6 หน่วยกติ ต่อจากชุดวชิาหลกัจ านวนมาก คอื การ
สร้างนักศึกษาที่สามารถสร้างกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งวชิาสายกลยุทธ์น้ี มกัจะสอนกนัในชัน้ปีที่ 4 เน่ืองจากผ่านชุดวชิาจ านวน
มาก บ้างผ่านการสหกิจ หรอืการฝึกงาน เมื่อบทสรุปมาอยู่ที่วชิากลยุทธ์ย่อมมนัีกศึกษาที่เข้าใจการสร้าง วางแผนเพื่อกลยุทธ์ เป็นสูตร
ส าเร็จในทุกหลกัสูตรของสาขาบรหิารธุรกิจ ซึ่งผู้เขยีนบทความได้แสดงความเห็นในปัญหาแรกและปัญหาที่สอง และอธิบายให้เห้นถึง 
“ความง่อนแง่น” ในพืน้ฐานความรู ้กบัการผสมสานความรู้หลายชุด หลายเครื่องมอืเข้าดว้ยกนั และส่งสญัญาน และชวนใหเ้ปิดใจว่า การ

สร้างนักกลยุทธ์ต้องมาจากพื้นฐานท่ีแน่หนา การควบรวมความรู้และเครื่องมือใช้อย่างเหมาะสม ความไปถึงการมี
ประสบการณ์ท่ีเพียงพอ การวางเป้าหมายเพื่อสร้าง “นักกลยุทธ์ที่พร้อมสรรพ (Practical Strateger)” จึงเกิดได้ยากในการศึกษาแบบไทย 
เป็นสิง่ทีช่วนใหเ้ปิดใจ รบัรูปั้ญหา มเิช่นนัน้ประเทศไทยจะม ี นักกลยุทธ์ทีผ่่านการรบัรองดว้ยมาตรฐานการศึกษา ทีส่รา้งนักกลยุทธ์ที่การ
น าเสนอประเดน็ตามทีอ่าจารยต์้องการใหแ้ก้ไขเพื่อใหง้านที่ศกึษาผ่าน โดยมงีอาจารยค์รอบง าวธิคีดิให ้และธรรมเนียมการตรวจแก้ค าผิด
มากกว่าคุณภาพและทิศทางของงานที่นักศึกษาต้นคว้าในแบบที่เราผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตในทุกสาขาวิชาของไทย และให้
สภาพแวดลอ้มจรงิหลงัจบการศึกษา หล่อหลอมนักกลยุทธ์จากประสบการณ์การท างาน และเขา้ใจว่าวชิาและเครื่องมอืเหล่านัน้จะปรบัใช้
กบัปัญหาในงานจรงิไดอ้ย่างไร  
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

 ในสมมติฐาน B ที่ว่าหากเราเติมเต็มประสบการณ์ใน Simulation Game ลงไป จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจได้เพิ่มมากขึ้นนัน้ 
สมมติฐานน้ีให้ผลแตกต่างกนัไปตามแต่ละนักศึกษารายบุคคล เน่ืองจากคุณภาพในการเรยีนรู ้และประสบการณ์ทีไ่ดแ้ตกต่างกนั ซึ่ง
ผูเ้ขยีนไม่ไดแ้ปลกใจ เน่ืองจากจ านวนนักศึกษาในชัน้เรยีนหน่ึง ๆ มจี านวนมาก ตัง้แต่ 40 คนขึน้ไปในมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่ และในบาง
มหาวทิยาลยัมถีงึ 120 คน ต่อ Section การจดัการชัน้เรยีน เพื่อใหนั้กศกึษาทุกคนมปีระสบการณ์เท่ากนัจงึเป็นไปไดย้าก อกีทัง้ไม่มวีชิาใด
ทีส่ามารถใช ้Simulation เป็นหลกัได ้โดยส่วนมากใช ้Simulation ประกอบกบัเน้ือหาในบางส่วนของวชิา และมขีอ้จ ากดัดา้นจ านวนทีเ่รยีนสอน
ต่อหน่ึงภาคการศกึษาทีค่่อนขา้งจ ากดั ท าใหอ้าจารยท์ีเ่ป็น Facilitator ไม่สามารถลงรายละเอยีด หรอืขยายส่วนสมัพนัธ์ทีเ่ป็นหวัใจของการ 
Integrated Knowledge and Skills for Workflow Management เพื่อเป็นพืน้ฐาน ก่อนทีจ่ะปรบัเปลีย่นค่า Parameter ใหเ้กดิสถานการณ์จ าลองทีแ่ตกต่าง 
และสรา้งกระบวนการคดิในเชงิกลยุทธ์ได้ก็มเีวลาไม่เพยีงพอ และสาเหตุอกีประการหนึ่ง คอืนักศกึษาไม่ค่อยเพิม่เตมิมุมมองดา้นอื่น ๆ ใช้ 
Simulation ในโมดูล (หรอืกลุ่มงาน) เดมิซ ้า ๆ โอกาสทีจ่ะเปลีย่นกระบวนการท างานทีไ่ม่คุ้นเคยใน Simulation มค่ีอนขา้งน้อย และโอกาสที่จะ
ไดม้าวเิคราะหปั์ญหา และหาแนวทางการแก้ไขก็ค่อยขา้งสัน้ เน่ืองจากเวลาส่วนมากที่ใชนั้น้ ใชเ้พื่อการอธบิายหลกัวชิาพืน้ฐานทีเ่คยผ่าน
การเรยีนมาแลว้ในชัน้เรยีน หรอืในวชิาบรหิารธุรกจิพื้นฐานต่าง ๆ (จงึเป็นเหตุผลทีผู่เ้ขยีนน าเป็นปัญหาทีส่องในส่วนของหวัขอ้น้ี) 

 

ปัญหาท่ีส่ี: มีค าตอบท่ี Prejudice เป็นสูตรส าเร็จ ตอบภาพรวม ใช้เครื่องมือแฟนตาซี แต่ไม่สามารถระบุรายละเอียดของ

กระบวนการได้ เป็นปัญหาของการแก้ปัญหาในเยาวชน(และประเทศ)ไทย 

 Prejudice หากแปลตามรากศพัท์ คอื ตดัสนิมาก่อน เชื่อมาก่อน โดยไม่ได้ใช้หลกัฐานประกอบเป็นปัญหาประสบการณ์ทีพ่บบ่อย
ในสงัคมไทยประการแรก คนไทยต้องการค าตอบที่ตดัสนิปัญหาก่อนที่จะได้รบัการพจิารณารายละเอียด หรอืได้มาซึ่งข้อมูลที่รอบด้าน
เพยีงพอแก่การตดัสนิใจ เราจะพบปรากฎการณ์น้ีได้บ่อยครัง้ในสงัคมไทย โดยเฉพาะเมื่อเราอยู่ในโลกดิจิทัลที่ข่าวสารมาถึงเรา และ 
ค าตอบของปัญหาทีเ่ป็นสูตรส าเรจ็ ทางลดั (shortcut) ซึ่งรูปแบบการตอบมกัเป็นค าตอบในเชงินามธรรม ยกตวัอย่างเช่น สงัคมทีม่ปัีญหาแก้
ได้ด้วยการศึกษาที่ดี ซึ่งผ่านการพิสูจน์มาหลายสบิปีแล้วว่าไม่เป็นความจรงิ ทัง้สองปัญหาน้ีพบได้ในสงัคมไทยซึ่งแสวงหาค าตอบที่
รวดเรว็เพื่อได้มาซึ่งการชื่นชมเป็นหน่ึงในวธิคีิดของสงัคมไทยทีค่วรไดร้บัเปลีย่นแปลง ปรากฎการณ์แบบน้ีพบเป็นประจ าผ่านค าตอบใน
ชัน้เรยีนของวธิีการศึกษาแบบไทย และที่น่าสนใจ คอื ผู้ตอบได้รบัการชื่นชมจากผู้สอนเป็นระบบอตัโนมตัิเพราะว่าธรรมเนียมการถาม
ตอบไม่ใช่วฒันธรรมในการศึกษาของไทย และการศึกษาไทยต้องการค าตอบที่เพยีงพงิหลกัวชิาอย่างง่อนแง่นก็พรอ้มจะได้รบัการชื่นชม
เสมอ ค่านิยมแบบน้ีติดตัวนักศึกษาไทย และติดตัวพวกเขาไปจนจบการศึกษา และออกไปท างานจากระดับล่างสุด  เป็นหัวหน้าของ
หน่วยงาน ลองมาดูตวัอย่างของที่เหน็จากการวเิคราะห์ปัญหาที่พบทัง้ในโครงการกิจกรรมน้ี และในชัน้เรยีนปรญิญาตรขีองไทย และลง
เอยดว้ยค าตอบทีเ่ป็น Prejudice หรอืสูตรส าเรจ็เหล่าน้ี เชน่ 

• ปัญหาทางธุรกิจต้องแก้ไข ปรบัปรุงได้ด้วย Technology ที่เป็น Digital Platform เช่น Application และควรท าให้เป็น Super-Application ซึ่ง
ไม่ใช่ธุรกจิในทุกระดบั ในทุกอุตสาหกรรมจะเหมาะสมกบัทางดา้นดิจทิลัเสมอไป เน่ืองจากความพรอ้มของเงนิทุน, กระบวนการ
ท างาน, ระดบัความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีฯลฯ แตกต่างกนัไป  

• ยอดขายน้อยให้สร้างการสื่อสารผ่าน  Social Media Platform เพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ใช้ Influencer ที่มชีื่อเสยีง ซึ่งเป็นแนวทาง
แก้ปัญหาที่ต้องใช้ทุนทรัพย์เสมอ การซื้อ Ads ผ่านระบบ Social Media หรือ Seach Engine ที่มีต้นทุนสูงขึ้นเรื่อง ๆ ประกอบกบั 
Algorithm ทีอ่อกแบบใหเ้ขา้ถงึกลุ่มประชากรทีถู่กปิดกัน้มากขึน้ เพื่อใหต้้องลงทุนเพิม่ขึน้เป็นโมเดลดา้นรายไดข้องเจา้ของ Platform 

และเป็นทุนของผูป้ระกอบการ หรอืการใช ้Influencer ทีม่ตี้นทุนทีต่วั Influencer, Media & Message Design, Post-Production Cost เป็นต้น ที่
อาจจะไม่ไดเ้หมาะกบัธุรกจิทีเ่ป็น SME ระดบั Micro to Small SME  

• ต้องการก าไร และยอดขายใหไ้ด้มากขึน้ให้ท า Sales Promotion ผ่านการตลาด Digital ร่วมใน campaign กบั e-market place ชื่อดงั หรอื
ต้องขายสนิคา้ในรา้นคา้สะดวกซื้อ หรอืซุปเปอรม์ารเ์กต็ชื่อดงั ซึ่งขดีความสามารถของผูป้ระกอบการทีเ่ป็น Micro to Small SME ไม่
สามารถท าได้ เน่ืองจากข้อจ ากัดเรื่องของ Inventory ที่จะต้องส ารองเอาไว้ตามเกณฑ์ที่ร้านค้าสะดวกซื้อหรอืซุปเปอร์มาร์เก็ต
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

ต้องการ, ความสามารถในการผลิต, กระแสเงนิสด รอบระยะเวลาการช าระเงนิ และรูปแบบการช าระเงนิ ที่ท าให้เกิดผลกระทบ
ดา้นสภาพคล่องของผูป้ระกอบการรายย่อยเป็นต้น 

 ตวัอย่างสูตรส าเรจ็ หรอื Prejudice  เหล่าน้ีพบเป็นค าตอบเสมอ เวลามกีารเสนอแผนธุรกจิในชัน้เรยีน หรอืการแข่งขนั ซึ่งในระดบั
ของชัน้เรยีน มคีวามน่าวติกกว่าระดบัการแข่งขนั เน่ืองจากในระดบัการแข่งขนัมกัมกีรรมการผูเ้ชีย่วชาญ และเหน็ปัญหาของ solution สูตร
ส าเร็จมามากเพยีงพอจะให้ค าแนะน าแก่ผู้เข้าแข่งขนัเป็นประสบการณ์ได้ ทว่าในชัน้เรยีนที่ประสบการณ์ของอาจารยใ์นโลกธุรกิจจรงิมี
แตกต่างกนัไปตามพืน้เพของอาจารย์ ซึ่งโดยส่วนมากเป็นนักทฤษฎีมากกว่าการเป็นนักปฏิบตัจิากประสบการณ์ ยงัรวมไปถงึเป้าหมาย 
ในระดบัหอ้งเรยีน และการแข่งขนัแตกต่างกนั จนท าใหค้วามใส่ในในพนัธกิจและกระบวนการแตกต่างกนัไปในแผนทีเ่สนอ ค าตอบเหล่าน้ี
ใช้การได้ไหม ในความเห็นของผู้เขียนด้วยยุคสมัยและพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดเปลี่ยนไปตามความสะดวก และการเข้าถึง 
Technology ในส่วนของต้นทุนที่ยงัมีอยู่ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละ Platform สิ่งที่ควรได้เห็น แต่ไม่เห็นในแผนธุรกิจ /แผนการตลาด คือ 
Execution & Process ที่วางบนรากฐานของ Resources & Limitation ของแต่ละกิจการ ที่ถูกแนะน าให้เลือกใช้อย่างถูกต้อง มเีหตุผลรองรบั และ
เกดิความเป็นไปไดใ้นแนวโน้มทีจ่ะไปใหถ้งึเป้าหมายทีว่างไวข้องแต่ละแผน 

 ในโครงการนี้พบรูปแบบของสูตรส าเรจ็และ Prejudice เช่นกนั ซึ่งไม่ไดผ้ดิไปจากการคาดการณ์ ทว่าดว้ยหน้าทีข่องอาจารย ์mentor 
ที่จะต้องผสม “ข้อเท็จจรงิ” ลงไปเพื่อสร้าง “ค าตอบ” ผสมกบั “สูตรส าเร็จแห่งยุคสมยั” ก็ท าให้นักศึกษาบางท่านในหลายทีม เข้าใจว่า
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ค าตอบ ปัญหาอยู่ที่แนวทางการปฏิบตัิ อย่างมขี ัน้ตอนกระบวนการ และนักศึกษาก็เริม่เข้าใจค าว่า “กลยุ ทธ์” เพิม่ขึ้น  
จากตวัอย่างทีก่ล่าวมา เป็นการตอกย ้าว่าความรูใ้นระบบการศึกษาไม่ไดส้ร้างความเขา้ใจ และสะทอ้นภาพจรงิที่น าไปใช้ในทางปฏิบัติได้  
ไม่ได้สร้างผลลพัธ์ที่ต้องการ เพราะว่าหากปลายทางของค าตอบตามกระแสธารแห่งเทคโนโลย ีและวธิีการร่วมยุคสมยัที่ “ทุกคน” ก็ตอบ
โดยใช ้“สูตรส าเรจ็และ Prejudice ร่วมกนัได”้ แลว้การศกึษาจะมปีระโยชน์อะไรเหลอือยู่ 

 

ปัญหาท่ีห้า: ขาดประสบการณ์ในการรวบรวม, คดักรอง, ตีความ และการวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงสะท้อนการคิดไม่เป็นระบบ  

 จากหลายปัญหาเบื้องต้นจะเป็นปัญหาทีเ่กิดจากพืน้ฐานความรู ้การใชง้านความรู ้การประสานความรู ้ เป็นหลกั และปัญหาเรื่อง
กรอบความคดิในค าตอบซึ่งพื้นฐานเกิดจากการขาดประสบการณ์ในการวเิคราะห์ปัญหา ในปัญน้ีน้ีเกี่ยวเน่ืองกนัแต่จะเน้นถึงการขาด
ประสบการณ์เรื่องของขอ้มูล 

• ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการการรวบรวมขอ้มูล และการคดักรองขอ้มูล มลีกัษณะดงัน้ี  
o ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากอินเทอรเ์น็ต ขอ้มูลประเภทน้ีส่วนมากเป็นขอ้มูลทีเ่ป็นทุตยิภูม ิ นักศกึษาเลอืกใชข้อ้มูลที่หาได้

ในทนัท ีโดยไม่ไดพ้จิารณาแหล่งที่มาของขอ้มูล ความน่าเชื่อถอืของขอ้มูล ท าใหก้ารใชข้อ้มูลผดิพลาดตัง้แต่
เบื้องต้น ปัญหาการแยกประเภทข้อมูล ซึ่งได้ให้ค าแนะน าให้ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยต้อง
เลอืกใชข้อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง และอา้งองิทีม่าของขอ้มูล เน่ืองจากขอ้มูลประเภทน้ีเป็นขอ้มูลทุตยิภูม ิหรอื ตตยิภูม ิ
และใหจ้ดัประเภทของของขอ้มูลแตกต่างกนัไปตามขัน้ตอนของแต่ละโครงการ  

o ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์นักวจิยั ผูป้ระกอบการ ปัญหาหรอืการตัง้ค าถามและทกัษะประกอบ 

(ดัง่ที่กล่าวมาขา้งต้น) ปัญหาจากการฟัง, แยกแยะและจดัประเภทของขอ้มูล ซึ่งปัญหาที่เกิดขึน้มากจากการ
ฟังแบบ Deep Listening ซึ่งนักศกึษาโดยมากไม่ไดถู้กสอนในชัน้เรยีน หรอืมกีารแนะน ามาก่อน รวมไปถงึความรู้
พืน้ฐาน, ขอ้มูลเบื้องต้น และประสบการณ์ในเรื่องนัน้ ๆ มไีม่มากเพยีงพอ รวมไปถงึการเตรยีมความพรอ้มใน
ขอ้ค าถาม การล าดบัเรื่องทีจ่ะสนทนา ความเกรงใจ และ Soft skills ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งอาจารย ์mentor ใชว้ธิกีารถอด
ความร่วมกนัหลงัจากทีบ่ทสมัภาษณ์สิน้สุดลง เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถน าขอ้มูลส่วนน้ีไปใชง้านไดด้ขีึน้  

o ข้อมูลที่ได้จากการท าแบบส ารวจ พบว่ามีปัญหาไม่น้อย ซึ่งปัญหาเหล่านัน้ไม่ใช่ปัญหาในเชิง เทคโนโลยี 
เน่ืองจากนักศกึษามคีวามคุน้เคยในการใช ้Online Collecting Form ซึ่งมใีหใ้ชง้านโดยไม่มค่ีาใชจ้่าย ปัญหาอยู่ทีว่่า 
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

นักศกึษาไม่สามารถตัง้ค าถามทีค่รอบคลุมขอ้มูลทีต่้องการท าแบบส ารวจท าใหอ้าจไดข้อ้มูลทีต่้องการไม่ครบ 
ถ้าไม่นับข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบส ารวจ ที่บ่อยครัง้เมื่อตัง้ค าถามว่าหากได้ข้อมูลเหล่าน้ีมาจรงิ จะเกิด
ประโยชน์อะไรกบัการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อน าไปสรา้งแผนธุรกจิ/แผนการ ในอกีปัญหาทีพ่บ คอื ไม่แน่ใจถงึการ
ก าหนดทางเลอืกในแบบส ารวจว่า ควรใหท้างเลอืกในลกัษณะใด มคีวามแตกต่างอย่างไร ควรเกบ็ขอ้มูลแบบ
ให้เลือกทางเลือกเดียว หรอืหลายทางเลือก  ปัญหาเหล่าน้ีทีมอาจารย์ mentor ตัง้ค าถาม โดยใช้รูปแบบของ
ค าตอบทีนั่กศกึษาวางทางเลอืกมาเพื่อให้นักศึกษาระบุถงึประโยชน์ของขอ้มูลหากได้มาในชนิด และประเภท
ของค าตอบ เพื่อสรา้งกระบวนการไดม้าซึ่งขอ้มูล เชื่อมกบัการวเิคราะหใ์นภายหลงั ถงึแมน้ว่าจะมขีอ้ผดิพลาด 
หรือเห็นจากประสบการณ์ว่าข้อมูลอาจไม่ครบ หรือบกพร่องจากรูปแบบของการส ารวจก็จะเพียงแนะน า 
เพื่อให้นักศึกษาลองกลบัไปแก้ไข และน ามาตรวจสอบ การปล่อยให้เกิดความผดิพลาดเป็นวธิีที่ทีมอาจารย์ 
mentor เลือกใช้ เน่ืองจากจะให้แนวคิดว่าหากวางแผนในการเก็บข้อมูลไม่ดี จะน าไปสู่ปัญหาในการจัดการ
ข้อมูลเพื่อการวเิคราะห์อีกทอดหน่ึง ส่วนปัญหาส าคัญอีกประการหน่ึง คือ การใช้ภาษาเขยีนในการสร้าง
ค าถามในแบบส ารวจ ซึ่งเป็นปัญหาทีส่บืเน่ืองจากความสามารถดา้นภาษาของนักศกึษา ซึ่งหากเป็นปัญหาใน
การเลือกใช้ค า และไวยากรณ์ ทีมอาจารย์ mentor จะชี้แนะและช่วยแก้ไข ทว่าจะไม่ช่วยแก้ไขให้ในส่วนของ
จ านวน และความครอบคลุมของค าถามใน 1-2 ครัง้แรก  

  ปัญหาทีพ่บในส่วนน้ี ท าใหเ้ขา้ใจไดว้่า ถงึแมน้ว่าปัจจุบนัการถงึขอ้มูลสามารถเข้าถงึไดง้่าย ทว่านักศึกษาและเยาวชน
ส่วนมากไม่เขา้ใจกระบวนการกลัน่กรองขอ้มูล ซึ่งชัน้เรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชข้อ้มูลเพื่อประโยชน์ในการตคีวาม วเิคราะห ์มกัจะอยู่ในชัน้
เรยีนสูง ๆ เช่น ปีที ่3 และ ปีที ่4 ซึ่งในความเหน็ส่วนตวั ควรมกีารสอนและสรา้งทกัษะน้ีใหเ้รว็ขึน้ ตัง้แต่ในชัน้เรยีนปีแรกๆ  

• ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการการตคีวามขอ้มูล และการวเิคราะหข์อ้มูล 

o ประเด็นเรื่องการตีความโดยใช้ข้อมูลที่ตรงกบัโจทย์ของโครงการไม่ประสบปัญหามากนัก ทว่าหากข้อมูลที่
ไดม้าไม่ตรงกบัโจทย ์ เช่น ขอ้มูลของตลาดในภาพรวม แต่โจทยเ์ป็น segment ย่อย (ตวัอย่างเช่น อุตสาหกรรม
กระดาษ เยื่อกระดาษ กระดาษบรรจุภณัฑ ์หรอื เสน้ก๋วยเตีย๋ว เสน้ก๋วยเตีย๋วอบแหง้ ประเภทของเสน้) มกัมี
ปัญหาที่นักศึกษาจะมองเห็นว่าจะเอาข้อมูลเหล่านัน้มาใช้อย่างไร ในบางกรณีมีข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูล ที่
สามารถดาวโหลดมาวเิคราะห์ได้ ก็จะพบว่าไม่เข้าใจที่มา หรอืประเภทของขอ้มูล ท าให้การวเิคราะห์ข้อมูล
เกดิปัญหา  

o ปัญหาในการตีความและวเิคราะหข์อ้มูลนัน้ ปัญหาในชัน้แรก คอื การอ่านและท าความเข้าใจขอ้มูล ส่วนมาก
หากเป็นข้อมูลเชงิเดี่ยวนักศึกษาสามารถอ่านข้อมูลได้ ทว่าเมือ่นักศึกษาจะต้องน าขอ้มูลมาประสานกนั เพือ่
ตีความ และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน หรือควรพิจารณาร่วมกันเป็นปัญหาทีพ่บได้ในทุกกลุ่มของนักศึกษา 
ยกตวัอย่างเพื่อใหเ้ขา้ใจง่าย เช่น เมื่อน าพฤตกิรรม A และ B ไปตคีวามร่วมกบักลุ่มเพศ อายุ การศกึษา และ
รายได ้จากขอ้มูลทีส่ ารวจมาควรจะวเิคราะหข์อ้มูลในแนวทางใด ซึ่งพฤตกิรรมของนักศกึษามกัจะตคีวามแยก
ส่วน และหยบิเอาประเดน็ต่าง ๆ มาวเิคราะหแ์ยกส่วนกนั ท าใหมุ้มมองการตคีวามและการวเิคราะหข์อ้มูลนัน้
ไม่เกดิประโยชน์มากนักเมื่อเทยีบกบัหวัขอ้ ปรมิาณ ของขอ้มูลทีส่ ารวจมา ทัง้น้ีน่าจะเป็นผลมาจากการเรยีน
แบบทีไ่ม่บูรณาการกนั และการขาดประสบการณ์ ซึ่งการแกปั้ญหาของอาจารย ์mentor คอื ร่วมตัง้ค าถาม/ข้อ
สงัเกตุโดยเอาข้อมูลมาเชื่อมโยงกนั เพื่อให้นักศึกษาลองอธิบายเป็นตวัอย่างประมาณ 1-2 ตวัอย่าง และให้
นักศกึษาไดล้องกลบัไปดูว่าจะน าขอ้มูลใดมาเชื่อมโยง อธบิาย และวเิคราะห์ ซึ่งเมื่อนักศกึษาเขา้ใจวธิกีาร ใน
หลายกลุ่มสามารถวเิคราะหข์อ้มูลได้ดขีึน้ นักศกึษาใหค้วามเห็นว่าในชัน้เรยีนปรกต ิไม่มโีอกาสไดน้ าข้อมูลที่
หลากหลายเช่นน้ีมาวเิคราะห์ การวิเคราะห์ในชัน้เรยีน จะใช้ข้อมูลซ ้า ๆ เพียงไม่กี่ประเด็น  ซึ่งท าให้ต้อง
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

กลับมาทบทวนวิธีการเรียนการสอนกันใหม่ส าหรับสถาบันศึกษาและอาจารย์ที่เปิดใจ รับรู้ ส่วนถาบัน
การศกึษาและอาจารยท์ีอ่ยู่บนหอคอยงาชา้งต้องปล่อยไว ้อย่าเสยีเวลาไปสรา้งความเขา้ใจ 

o ปัญหาทีเ่กดิจากการตีความขอ้มูลจากการสมัภาษณ์นักวจิยัและผูป้ระกอบการซึ่ง ขอ้ความในการสมัภาษณ์ที่
ไม่มลีกัษณะทีต่รงไปตรงมา และต้องใชก้ารตคีวามในลกัษณะ “การอ่านระหว่างบรรทดั” (Read between the Line) 
ซึ่งพบน้อยในโครงการนี้ เน่ืองจากนักวจิยัส่วนมากเป็นอาจารย์ในมหาวทิยาลยัและมคีวามเข้าใจว่า นักศกึษา
ในปัจจุบันไม่สามารถตีความในเชิงซับซ้อนได้ ซึ่งท าให้นักวิจัยให้ข้อ มูลอย่างตรงไปตรงมา ทว่าส าหรับ
ผู้ประกอบการที่ไม่มปีระสบการณ์ตรงกบันักศึกษามากนัน้ ข้อความมลีกัษณะข้อความแฝงซึ่งนักศึกษาไม่มี
ความสามารถในการตีความได้ ซึ่งทีมอาจารย์เลือกใช้การถอดความประกอบหลงัจากที่บทสนทนาระหว่าง
นักศึกษาและผู้ประกอบการสิน้สุดลง ยกตวัอย่างเช่น การน าเอาวตัถุดิบ A ที่มาจากงานวจิยัไปท าผลติภณัฑ์ 
AA เป็นการด้อยค่าวสัดุ ซึ่งแปลอย่างถอดความว่าไม่แนะน าใหท้ า ให้แปรรูปวตัถุดิบ A ไปในทิศทางอื่น ๆ  ที่
เป็นขอ้เด่น และสรา้งมูลค่าได้มากกว่า ทว่าเมื่อนักศึกษาไม่สามารถอ่านระหว่างบรรทดัได ้ จงึพบการแปรรูป
วตัถุดบิไปสรา้งผลติภณัฑ ์AA ในการสนทนาเพิม่เตมิในครัง้ต่อมา จนท าใหท้ัง้นักวจิยั และผูป้ระกอบการต้อง
เปลีย่นวธิกีารสื่อสารทีต่รงไปตรงมา ปัญหาน้ีสะทอ้นว่า soft skills ทีเ่กีย่วกบั การฟังและการอ่านเอาความ และ
ตีความของเยาวชนไทยมปัีญหา ในส่วนของนักศึกษาบางคนให้ความเห็นว่า เหตุใดจึงไม่บอกข้อมูลน้ีอย่าง
ตรงไปตรงมา เพื่อใหเ้ขา้ใจง่าย ซึ่งเป็นมุมมองทีต่้องอาศยัการอธบิายเพื่อสรา้งความเขา้ใจ ซึ่งเวลามจี ากดัทีม
อาจารย ์mentor ใชว้ธิกีการใหนั้กศกึษาเรยีบเรยีงขอ้ความหลงัจากบทสนทนาสิน้สุดลง เพื่อจดัการปัญหาน้ีและ
สรา้งประสบการณ์ใหนั้กศกึษาเพิม่เตมิ 

 ในส่วนน้ี อาจารย ์mentor จะช่วยตัง้ค าถามและอธบิายในบางประเด็น เพื่อต้องการใหนั้กศึกษาไดเ้รยีนรูเ้พิม่เติม และทมีอาจารย์ 
mentor เน้นที่การที่นักศึกษาจะได้มปีระสบการณ์ในระหว่างที่ตนเองน าข้อมูลมาวเิคราะห์ และสร้างผลงานออกมาเป็นแผนธุรกิจ/แผนการ
ตลาด ซึ่งจะไปได้รบัความเห็นจากกรรมการอกีชัน้หน่ึง และมโีอกาสทบทวนการวเิคราะหข์องตนเอง ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการการ
สรา้งแผนจากขอ้มูลทีผ่่านการวเิคราะห ์ 

• ปัญหาในส่วนของการน าขอ้มูลผ่านการคดัสรรค ์การวเิคราะหข์อ้มูลมาสรา้งเป็นแผนกลยุทธ์ (หากพูดภาษาวยัรุ่นในยุค 
2022 เมื่อ “นักศกึษา” เริม่ต่อสูก้บักลยุทธ์ และเมื่อกลยุทธ์สู ้“นักศกึษา” กลบั) 

o ในการเขยีนแผนธุรกจิ/แผนการตลาด จะต้องน าเอาขอ้มูลทีร่วบรวม ประมวลผล วเิคราะหข์อ้มูลเพื่อการสร้าง
แผน การวเิคราะห์ในชัน้เรยีนนิยมน าเอาเครื่องมอืต่าง ๆ  มาให้นักศึกษาได้ทดลอง “มาก” จ านวน ผ่านการ 
“แนะน า” เค้าโครงของการใช้เครื่องมอืนัน้ โดยมกีารยกตวัอย่างประกอบ วธิีการเรยีนการสอนแบบน้ีปฏบิตัิ
ต่อเน่ืองมายาวนาน ซึ่งผลลพัธ์ไม่ควรเป็นที่น่าพงึพอใจ (ในความคดิเห็นของผูเ้ขยีน) พจิารณาจากวธิีการใช้
เครื่องมอืต่าง ๆ เช่น SWOT, PESTLE, FIVE FORCES ซึ่งเป็นเครื่องมอืเบื้องต้นที่ถูกสอนในชัน้เรยีนมากที่สุดใน
สายธุรกิจ โดยเอาผลของการวเิคราะห์น้ีไปสงัเคราะห์เป็นแผนธุรกิจ /แผนการตลาดที่สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 
(และทรพัยากรและขอ้จ ากดัขององค์กร; ซึ่งในประเดน็น้ีมกัถูกมองข้ามไป จงึเกดิเป็นแผนทัง้ในชัน้เรยีน และ
ในภาคธุรกิจที่ไม่ประสบผลส าเร็จ) ปัญหาเมื่อพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ และกรอบความคดิ (ท างานส่ง
เพื่อให้ผ่านเกณฑ์) รวมกนักบัความไม่เข้าใจเครื่องมอื หรอืการควบรวมเครื่องมอืเข้าด้วยกนั “กลยุทธ์” ที่
สะทอ้นออกมาจงึน ามาจาก Prejudice และสูตรส าเรจ็จากหอ้งเรยีน หรอืค าบอกเล่าจากอาจารยผ์ูส้อน  

o ในโครงการฯ ทีมอาจารย์ mentor พยายามที่จะสร้างกระบวนการสังเคราะห์แผนที่สามารถใช้งานได้ จาก
ความคดิของนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาหนัไปพึ่งพงิ prejudice หรอืสูตรส าเร็จใด ๆ ก็เพยีงขอให้นักศึกษา
สามารถอธบิายถงึเหตุ และกลไกในการใช้กลยุทธ์จากวธิกีารมาตรฐานของเยาวชนและการศกึษาของไทย ซึ่ง
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

ดีกว่ากล่าว วธิีที่ตนเองไม่เขา้ใจ หรอืเลือกใช ้Buzzword11 ที่เมื่อกล่าวพงิหรอืองิหลกัวชิาหรอืกลยุทธ์เหล่าน้ีจะ
เป็นทีพ่งึพอใจของการเรยีนการสอนแบบไทย ๆ  

o ในกรณีทีแ่ผนธุรกจิ/แผนการตลาด ซึ่งมกัมวีตัถุประสงคเ์พื่อการสร้างยอดขายเพิ่ม, สรา้งการรบัรูข้องแบรนด์
หรือคุณสมบัติของสินค้า ซึ่งเครื่องมือกลยุทธ์ทางการตลาดแบบส านักคลาสสิค คือ 4Ps Marketing Mix (ซึ่ง
ความเหน็ส่วนตวัคอื หลกั 4Ms; Market, Merchandise, Message & Media ซึ่งกลายเป็น Buzzword ของ Modern Marketing) 

พบว่านักศกึษาไม่เขา้ใจหลกัการของ 4Ps (ซึ่งภายหลงัเปน 7Ps)  อย่างแทจ้รงิ และไม่เลอืกการใชง้านกลุ่ม P ที่
เกีย่วขอ้งกนักบัเป้าหมาย ทรพัยากรและขอ้จ ากดัในการสรา้งแผน ทว่าเมื่อเรยีนแบบท่องจ าว่า Marketing Mix มี
กีต่วั กพ็ยายามตอบปัญหาดว้ยการใช ้P Marketing Mix ใหค้รบทุกตวัหรอืพยายามอธบิายทุกตวัในแผน เหมอืน
การตอบค าถามให้ข้อสอบที่เขยีนให้มากไว้ก่อนเป็นการยนืยนัว่ามคีวามเข้าใจ ส่วนกลยุทธ์ที่ใช้ไม่เป็นและ
เกิดการสู้กลับของกลยุทธ์เมื่อให้นักศึกษาอธิบายความ พบว่ากลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับ “ข้อมูล” ซึ่งเป็น
ประสบการณ์ทีพ่บเหน็ไดใ้นแทบจะทุกกลุ่ม เพราะว่าการตอบค าถามในขอ้สอบกบัการท างานจรงิแตกต่างกนั  

 

ปัญหาน้ีเป็นปัญหาที่ติดตวัไปกบันักศึกษา และเมื่อไปท างาน ก็พบว่าไม่ใช่ผู้ท างานทุกคนที่มปีระสบการณ์
ท างานจะสามารถเข้าใจทุกกระบวนการท างานเพื่อสรา้งนักกลยุทธ์แบบที่องค์กรธุรกิจใฝ่หา12  และแน่นอน
ไม่ใช่จากการศึกษาในปัจจุบนัของไทยด้วยวธิีการที่ไม่เปลี่ยนแปลง แนวทางการแก้ไข คอืการวางพื้นฐาน
ความเข้าใจในหลักวิชาอย่างรวดเร็ว อาจารย์ mentor ยกตัวอย่างของกลยุทธ์ที่ไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลให้
นักศกึษาทดลองวพิากยว์จิารณ์ และหารอืกนั ทัง้น้ีท่านผูอ้่านต้องไม่ลมืว่า เป้าหมายส าคญั ขอ้จ ากดัของเวลา 
และพื้นฐานของนักศึกษาท าให้จะต้องเลือกวธิีการที่ shortcut เน่ืองจากมจี านวนโครงการถึง 5 โครงการที่มี
ความแตกต่างกนั และมทีมีอาจารย ์mentor หลกัเพยีงสองคนเท่านัน้  

 

ปัญหาข้อท่ีหก: ไม่กล้าเหน็ต่าง หรอืยืนหยดัในข้อมูลมีแนวโน้มของการคล้อยตามผู้มอิีทธิพลทางความคิด และมีแนวทางใน
การตอบขาวและด าเท่านัน้ 

 ขอ้มูลนัน้ทรงพลานุภาพ ทว่า “ความเชื่อในขอ้มูล” ทรงพนานุภาพจนท าใหนั้กศกึษามกิลา้เหน็ต่าง เป็นตวัอย่างทีเ่หน็ในโครงการ
ชดัเจน  เน่ืองจากพื้นฐานที่ไม่ดี ประกอบกบัวยัวุฒ ิสภาพแวดล้อมของการศึกษาที่ถูกสอนให้เชื่อผู้สอน ให้เชื่อผู้ที่วยัวุฒ ิคุณวุฒ ิและมี
ประสบการณ์สูงกว่าตน ท าให้ถึงแม้นว่า “ข้อมูล” ที่นักศึกษาค้นคว้า กลัน่กรอง และวเิคราะห์มาถูกลดบททบาทและน ้าหนักลงในแผน
ธุรกจิ/แผนการตลาดทีต่นเองไดศ้กึษาขอ้มูลมา ผูเ้ขยีนเหน็ว่าเป็นปัญหาในเรื่องของประสบการณ์ และสภาพแวดลอ้มทีท่ าใหนั้กศกึษาไทย
ไม่กล้าเห็นต่าง หรอืยนืหยดัในขอ้มูล ตวัอย่างเช่น นักศึกษาได้รบัข้อมูลซึ่งเป็นความเห็นจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการจากสนิคา้
ประเภทหน่ึง ซึ่งผู้ประกอบการมคีวามประสงค์จะใช้ “ความสมัพนัธ์ และฐานลูกค้าเดิม” ในสนิค้าตวัใหม่ โดยให้ข้อมูลว่า สนิค้าที่กลาม
เป้าหมายชาวต่างชาตจิะยอมรบัต้องเป็นทีนิ่ยมในประเทศไทยก่อน จงึสามารถน าสนิคา้น้ีไปท าตลาดในตลาดต่างประเทศได ้ซึ่งสนิคา้เดิม
เป็นสนิคา้ทีไ่ม่มเีอกลกัษณ์ และมคีวามแตกต่างกนั นักศกึษาไดส้ะทอ้นว่าไม่เหน็ดว้ยกบัแนวคดิน้ี และพบว่าสนิคา้ทีเ่ป็น Direct Competitor 

 
11 a word or phrase, often an item of jargon, that is fashionable at a particular time or in a particular context. (Oxford Language, 

by Google Searching) เช่น Brand, Top of Mind, แกปั้ญหาของลกูคา้ ฯลฯ ซึ่งเป็นค าที่ถูกอา้งถึงประจ า ทว่าเม่ือถามถึงความหมายนกัศึกษาทั่วไปจะสา
มารใหน้ิยามคร่าว ๆ ได ้แต่หากถามถึงกระบวนการ หรือกลยุทธเ์พือ่ไปยงั Jargon Buzzword เหล่านัน้ พบว่านกัศึกษาไม่สามารถอธิบายในราละเอียด 
วิธีการ เกณฑก์ารวดั ขอ้จ ากัด และทรพัยากรที่ตอ้งใชเ้พื่อบรรลเุปา้หมายได ้จึงเรียกในความหมายนีว้า่ Buzzword  
12 ผูเ้ขียนไดเ้คยออกแบบแบบส ารวจพืน้ฐานความรู ้และทกัษะที่จ าเป็นในการท างาน ซึ่งเป็นขอ้พสิจูนไ์ดว้่า ความพรอ้มในเชงิความรูแ้ละทกัษะจากผลผลิตใน
การศึกษาไทยยงัคงพบไดแ้มใ้นคนที่มีประสบการณท์ างานในสภาพแวดลอ้มจริง เพื่อชวนใหทุ้กทา่นเปิดใจ รบัรูปั้ญหา และมาร่วมมือกันเปลี่ยนแปลง ท่าน
สามารถอ่านบทความประกอบไดจ้าก Link นี:้ 
http://www.monsoonsimthailand.com/uploads/3/1/3/8/31385775/msim_coporate_survey_decode.pdf  

http://www.monsoonsimthailand.com/uploads/3/1/3/8/31385775/msim_coporate_survey_decode.pdf
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

จากผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศไทยไปท าตลาดในประเทศปลายทาง โดยไม่มสีนิค้าเดียวกนัวางขายในประเทศไทย และสามารถท าตลาด
ส่งออกได้อย่างดี ทว่าเมื่อนักศึกษาเสนอร่างของแผนธุรกิจ /แผนการตลาด กลบัเสนอในมุมมองทีค่ล้อยตามความเหน็ของผู้ประกอบการ 
โดยไม่น าเสนอสมมติฐานที่ตรวจสอบพบ ทีมอาจารย์ mentor ได้หารอืกนัล่วงหน้าก่อนจะเกิดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการน้ีจึงได้เน้นย ้า
ประเด็นน้ีให้กบันักศึกษา นักวจิยั และผู้ประกอบการว่า แผนธุรกิจ /แผนการตลาดของนักศึกษาไม่จ าเป็นจะต้องเหมอืนกบัแนวคิดของ
นักวจิยัและผูป้ระกอบการ ขอให้นักศึกษาได้มโีอกาสใช้ขอ้มูล และความคดิสรา้งสรรค์ในการสรา้งแผนธุรกิจ /แผนการตลาด ซึ่งนักศึกษา
กลุ่มตวัอย่างน้ีกม็าเผยความในใจว่า ตนเองไม่มคีวามกล้าเพยีงพอทีจ่ะน าเสนอแผนที่แตกต่างออกไป ทัง้ ๆ ทีม่ขีอ้สมมตฐิานขา้งต้นแล้ว 
ซึ่งทมีอาจารย ์mentor ไดแ้นะน าใหใ้ชข้อ้มูล การตคีวาม น าเสนอในแผนธุรกจิทีม่รีายละเอยีดเพื่อเป็นการใหป้ระสบการณ์ตรงกบันักศกึษา 

 ปัญหาทัง้หกประเด็นเป็นปัญหาที่เกิดขึน้ในการสรา้งแผนธุรกิจ /แผนการตลาดในโครงการซึ่งน ามาแบ่งปันประสบการณ์ ซึ่งเมื่อ
จบโครงการ นักศึกษาได้สะท้อนมุมมองเหล่าน้ีจากแบบสอบถามโดนในขอ้ค าถามในแบบส ารวจส่วนหน่ึงได้ให้นักศึกษาสะท้อน Strength 

และ Weakness ของตนเองทีไ่ดจ้ากการเขา้ร่วมโครงการตลอดหน่ึงเดอืนเศษนี้ เพื่อใหนั้กศกึษารูว้่าจุดแขง็ได้ที่ไดรู้้จกัตวัเองเพิม่ขึ้นและจะ
คงจุดแขง็น้ีไวใ้ช ้หรอืพฒันาต่อไปให้เป็น Super Strength หรอืจุดอ่อนใดทีต่วัเองได้ค้นพบ และจะต้องด าเนินการแก้ไข เพื่อให้ตวันักศึกษา
เตบิโตขึน้จากโครงการนี้ โดยไดส้รุปความเหน็ดงัน้ี 

 

รูปที ่9) ผลส ารวจจากแบบสอบถามทีเ่กบ็หลงัจากการน าเสนอแผนธุรกจิ/แผนการตลาดจากกรรมการ โดยตัง้ค าถามว่า ท่านพบว่าตวัท่านเองมจุีดแขง็ใดบ้างจากกจิกรรมใน
โครงการนี้ ซึ่งเป็นความเหน็ส่วนตวัของนักศกึษา ทัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหน้ักศกึษาทราบจุดแขง็เพื่อพฒันาตวัเองต่อไป และสรา้งใหจุ้ดเด่นนี้ เป็นศกัยภาพและทกัษะ
ประจ าตวัต่อไป 

 



 
 

 

Pa
ge
2
9

 

(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

 

รูปที ่10) ผลส ารวจจากแบบสอบถามทีเ่กบ็หลงัจากการน าเสนอแผนธุรกจิ/แผนการตลาดจากกรรมการ โดยตัง้ค าถามว่า ท่านพบว่าตวัท่านเองมจุีดอ่อนใดบ้างจากกจิกรรมใน
โครงการนี้ ซึ่งเป็นความเหน็ส่วนตวัของนักศกึษา ทัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหน้ักศกึษาทราบจุดอ่อนเพื่อวางแผนและก าหนดเวลาในการแก้ไข เพื่อเปลี่ยนจุดอ่อนใหเ้ป็นจุดแขง็
ต่อไปในอนาคต 

 

รูปที ่11) ผลส ารวจจากแบบสอบถามทีเ่กบ็หลงัจากการน าเสนอแผนธุรกจิ/แผนการตลาดจากกรรมการ โดยตัง้ค าถามว่า ทกัษะใดบ้างทีท่่านไดร้บัเพิม่ขึน้หลงัจากได้เขา้ร่วม
โครงการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มทกัษะหลกั เช่น เรื่องของขอ้มูล, ความเขา้ในพื้นฐานทางธุรกจิเพื่อใช้ในการสรา้งแผนธุรกจิ, ความสามารถในการสื่อสาร และประสบการณ์ใน
ภาพรวม  
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

บทสรปุของโครงการ 

 ทุกกลุ่มนักศึกษาสามารถน าส่งงานให้กบัผู้ประกอบการในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ Video Clip ความยาว 1 นาที ที่มโีจทย์ให้แสดง
รายละเอยีดใหก้รรมการเขา้ใจตวัโซลูชัน่ทีจ่ะท า ซึ่งเป็นการฝึกทกัษะในการประมวลขอ้มูลแลว้น าเสนอในระยะเวลาอนัสัน้ผ่าน media ทีร่่วม
สมยั หากนักศกึษาจะไหวตวัทนัจะเข้าใจว่า อาจะน าเอา Executive Summary มาแปลงเป็นสื่อในรูปแบบวดีโีอ ในส่วนของคลปินัน้นอกจากจะ
ได้ฝึกการประมวล และการน าเสนอข้อมูลแล้ว นักศึกษายังได้ “ท าซ ้า” “ทบทวน” รายละเอียดต่าง ๆ หลายรอบ ซึ่งเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ในทกัษะเหล่าน้ีไปในตวั  (ท่านสามารถดู reference เกณฑก์ารใหค้ะแนน และคะแนนในแต่ละส่วนจากกรรมการได้ในส่วนของ
ภาคผนวก) นักศกึษาท าไดใ้นเกณฑป์านกลางถงึดใีนด้านเทคนิคการผลติ มกีารใชภ้าพ เสยีงบรรยาย ขอ้มูลประกอบค่อนขา้งชดัเจน และ
ด้วยระยะเวลาอนัสัน้ก็สามารถเรยีบเรยีงเน้ือหาในแง่มุมที่ต้องการเสนอได้ค่อนขา้งดี  เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการน าเอา Clip มาเป็น
องคป์ระกอบการใหค้ะแนนและสรา้งทกัษะทีจ่ าเป็นใหก้บันักศกึษา 

 ส่วนที่สอง คอื ไฟล์ presentation เพื่อการน าเสนอ ซึ่งนักศึกษาต้องผ่านการเรยีบเรยีงขอ้มูล วางโครงเรื่องในการน าเสนอ อ้างองิ
และน าเสนอขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทีส่รา้งความเชื่อถอื ซึ่งกว่าจะไดไ้ฟล์น าเสนอต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ มากมาย เพื่อทีจ่ะใหก้รรมการ
ทีไ่ม่มขีอ้มูลของงานวจิยัและธุรกจิทีก่ าลงัสรา้งแผนธุรกจิ/แผนการตลาดน้ี สามารถมองเหน็โอกาส และวธิกีารไปยงัเป้าหมายตามแผนผ่าน
การศกึษายนืยนัสมมตฐิาน แผนกลยุทธ์ รวมไปถงึตวัชีว้ดัต่างๆ ไดเ้ขา้ใจแผน เหน็กระบวนการ และผลทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการศกึษาตวั
ไฟล์การน าเสนอ และเน้ือหาในการน าเสนอ อยู่ในเกณฑ์พอใช ้ยงัมขี้อให้ต้องปรบัปรุงพฒันาอกีมาก เช่น การเรยีบเรยีงโครงเรื่อง (Story 

Telling) ในการท า presentation ซึ่งเป็นจุดอ่อนในหลาย ๆ กลุ่ม, การน าเสนอขอ้มูลส าคญัที่ไม่ชดัเจน ไม่เดด็ขาดพอจะจูงใจใหก้รรมการและ
ผูฟั้งเชื่อถอืในขอ้มูลและแผนได,้ การใชรู้ปภาพ ขอ้มูลประกอบ มแีนวโน้มทีด่ขี ึน้มากจากโครง presentation แรก การมโีอกาสไดซ้้อมโดยไม่
ก าหนดระยะเวลาช่วยให้นักศึกษามคีวามแม่นย าในขอ้มูลเพิม่มากขึ้น และสามารถน าเสนอได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นที่น่าเสยีดายที่ไม่มโีอกาสได้
เพิม่เติม Presentation Soft Skills ให้เพื่อลดความประหม่าในการพูดต่อหน้าชุมชน การจดัการค าถามของกรรมการเมื่อมคีวามมัน่ใจมากขึน้
จากการฝึกฝนท าซ ้า และแม่นย าในเน้ือหา นักศึกษาส่วนมากท าได้ดีขึ้น แต่ยงัไม่อยู่ในเกณฑ์ที่อาจารย ์mentor ถึงพอใจ เน่ืองจากความ
ตื่นเต้น ความกงัวลในข้อมูล ท าให้การฟังค าถามมคุีณภาพไม่เป็นตามที่นักศึกษาเองตัง้ใจ ส่วนมากหลงัจากการน าเสนอบอกว่าตวัเอง
สามารถท าดีกว่าน้ี ซึ่งนักศึกษาได้รบัรู้ปัญหา และมปีระสบการณ์ทีจ่ะพฒันาจตวัเองได้ต่อไป ในส่วนของการใหค้ะแนนจากกรรมการให้

ช่วยตดัสินในฐานะมืออาชีพ ไม่ใช่ฐานะนักศึกษาท่ีหดัท าโครงการ ไม่พบว่ามทีมีใดมคีะแนนเฉลีย่จากกรรมการทัง้สีท่่านผ่านเกณฑ์
กึงหน่ึง 50% ซึ่งนักศึกษาไม่ได้เสยีใจ เน่ืองจากประโยชน์ที่พวกเขาได้ คอื การให้ความเห็นตรง ๆ ซึ่งจ าเป็นมากกว่าการพยายามเอาใจ  
และเขาไดร้บัความเมตตาอย่างมากจากกรรมการ และอาจารย ์mentor ในการชีจุ้ดบกพร่องเพื่อท าการแกไ้ข 

 ส่วนที่สาม คอื แผนธุรกิจ/แผนการตลาดฉบบัเต็ม (ฉบบัรายละเอียด) ที่น าส่งเป็นไฟล์ PDF ให้แก่นักวจิยัและผู้ประกอบการที่
กรุณาน างานวจิยัและแผนธุรกจิในความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการมาใหนั้กศกึษาไดศ้ึกษาและเสนอแผนทีต่นเองเหน็สมควร คุณภาพของ
แผนอยู่ในเกณฑ์ต้องปรบัปรุงไปถึงพอใช้ในหลายจุด และบางจุดก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี ต่างกลุ่มต่างโจทย์ แผนธุรกิจ/แผนการตลาด
เหล่าน้ียงัสามารถพฒันาต่อไปได ้และบางแผนมคีวามเป็นไปไดใ้นความเหน็ของทมีอาจารย ์mentor แต่ทุกแผนกม็ปัีญหาดา้นต่าง ๆ ทัง้หก
ดา้นทีส่ะทอ้นรายละเอยีดไวแ้ลว้ในหวัขอ้ก่อนหน้าน้ี   

 นักศึกษาที่สมคัรใจเขา้ร่วมในการพฒันาตนเองผ่านโครงการน้ี มคีวามกระตือรอืรน้  มวีนัิย และมคีวามเขม้แขง็ด้านจิตใจ พวก
เขาเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Learning by doing, Direct feedback จนเกิดเป็น Experiential Learning (การเรียนรู้เชิงประจักษ์) ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เพิม่เติมทกัษะเท่าที่ขอ้จ ากดัด้านเวลา และความสามารถของอาจารย ์mentor  สะท้อนให้ชดัเจนว่า หากเปลี่ยนวธิีการเรยีนรู้
เสยีใหม่ และผูเ้รยีนมคีวามมุ่งมัน่ และความสมคัรใจ ก าหนดเป้าหมายในการเรยีนรู้ใหช้ดัเจน จะมวีธิกีารบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม สาเหตุ
ที่ผู้จดัโครงการวางกรอบเวลาไว้ 4 สปัดาห์ และเห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสม เน่ืองจากเป็นระยะเวลาจ ากดัเท่าที่มหีลงัจากการสอบปลาย
ภาคการศึกษา และช่วงต่อเน่ืองจากภาคเรยีนหน้ารอ้น เป็นระยะเวลาที่นักศึกษาจะยงัคงพลงัดี และไม่ยาวนานจนเกิดความทอ้แท้ และ
ขอ้จ ากดัทีจ่ะไม่รบกวนบุคคลทีส่าม; นักวจิยัและผูป้ระกอบการ เป็นระยะเวลาทีย่าวเนินเกนิกว่า 2 สปัดาหเ์ป็นโจทย ์หากประมวลขอ้จ ากดั 
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

ทรพัยากรทีม่ ีทัง้ในส่วนของนักศกึษา; ความรู ้ทกัษะดัง้เดมิ กรอบความคดิ ในส่วนของทมีอาจารย ์mentor 2 ท่าน ในฐานะอาสาสมคัร และ
ขอ้กดัดา้นเวลาจากภาระงานอื่น ๆ กบัผลทีไ่ดร้บัซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการ ขอสรุปโดยใชค้วามเหน็ส่วนตวัว่า นักศกึษาเป็น
ผูไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด ในการพฒันาตวัเอง รูจุ้ดอ่อนเพื่อการพฒันาเตบิโต ขดัเกลาจุดแขง็ เขา้ใจการประสานบูรณาการทัง้ความรู้กบัความรู้ 
ทกัษะกบัความรู้ และทกัษะกบัทกัษะ ในส่วนของทีมอาจารย ์มคีวามเข้าใจ “ช่องว่าง” ที่คาดว่าเข้าใจ และเข้าใจในมติิที่แตกต่างออกไป 
ทมีอาจารยเ์หน็ความไม่พรอ้มของนักศกึษาในหลายแง่มุม และเขา้ใจมากขึน้เกีย่วกบัสาเหตุของปัญหาเหล่าน้ี สามารถทบทวนปัญหาจาก
การวางแผนในโครงการผ่านความเห็นของนักศึกษาในจงัหวะ และระยะของเวลาในกจิกรรม มปีระสบการณ์เพิม่ขึน้ในการน าเอา real cases 

มาใชใ้นการเป็นเครื่องมอื ความแปรปรวนต่าง ๆ เป็นประสบการณ์ทีท่มีอาจารยไ์ดร้บั และน ามาถอดบเรยีนเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกนั ใน
ส่วนของผูป้ระกอบการ อาจารยอ์ื่น ๆ พ่อแม่ผูป้กครองทีอ่่านบทความน้ีคงไดเ้หน็ว่า เป้าหมายและวธิกีารของการศกึษาในระบบต้องได้รบั
การทบทวน สร้างความเขา้ใจและแก้ไขร่วมกนั นักวจิยัและผูป้ระกอบการได้ประโยชน์บางเล็กน้อยจากโครงการ ถึงแม้นว่าคุณภาพของ
แผนธุรกิจ/แผนการตลาดไม่ดีพอ แต่ข้อมูลจากความพยายามของของนักศึกษาไม่ได้ไรป้ระโยชน์ จึงขอสรุปว่าโครงการประสบผลส าเรจ็
ดว้ยด ีสามารถน าเอาบทเรยีนไปใชไ้ดใ้นทุกฝ่าย   

 

ข้อความฝากไปยงันักศึกษาในโครงการ และนักศึกษาไทยท่ีต้องการพฒันาตวัเอง เพือ่การเลี้ยงชีพรอด เลี้ยงชีพชอบ และดแูล
ครอบครวัของท่านในฐานะผู้น าครอบครวั (กล่าวในในฐานะของรุ่นพี)่ 

 ขอ้ความส่วนน้ีฝากไปถงึน้อง ๆ เยาวชนไทยทีต่้องการพฒันาตวัเอง เพื่อมเีป้าหมายในชวีติ คอื เลีย้งชพีใหร้อด เลี้ยงชพีใหช้อบ
ตามความประสงค ์และถูกต่อหลกีศลีธรรม และสามารถดูแลครอบครวัในฐานะผูน้ าครอบครวั ไม่ว่าจะเป็นการจ าด้านเศรษฐกจิ การน า
ดา้นจติวญิญาณการแก้ไขปัญหา เป็นหลกัพึง่พงิในมุมใด ๆ ใหค้รอบครวั และเผื่อแผ่ไปยงัคนรอบขา้ง 

 ใหนั้กศึกษาหยบิประเดน็ทีเ่หน็ดว้ยไป “ปรบัใช”้ อย่าเชื่อในทนัท ีดัง่ขอ้ความในบทเพลงทีว่่า “อะไรดดีกีเ็กบ็ อะไรไม่ดใีหโ้ยนทิ้ง
ไป” แต่ก่อนจะเลอืกเกบ็ ใหถ้ามตวัน้อง ๆ ว่า เกบ็เอาไปใชด้ว้ยเหตุผล และเชื่อในมุมมองใด ส่วนทีจ่ะโยนทิ้ง โยนทิ้งจากความไม่ชอบใจ 
หรอืโยนทิ้งจากการวเิคราะหแ์ลว้  ส าหรบัลุง ๆ ป้า ๆ ของน้อง ๆ ทีย่งัอดทนอ่านกส็ามารถผ่านหวัขอ้น้ีไปยงัภาคผนวกไดเ้ลยครบั 

 

อย่าท าตวัเป็นน ้าเตม็แก้ว ให้ออกไปหาประสบการณ์เพื่อเปลี่ยนแก้วท่ีใบใหญ่ขึน้เสมอ 

 “น ้าเต็มแก้ว” หมายถึงมาเปิดรบัสิง่ใหม่ หรอืสิ่งทีเ่หน็ต่างเขา้มา เน่ืองจากในแก้วมมีวลน ้าเดิมอยู่เต็ม เมื่อความรู้ ประสบการณ์ 
ค าแนะน า ใหม่ซึ่งเปรยีบเสมอืนมวลน ้าทีถู่กเตมิลงไป น ้ากจ็ะลน้ออกไม่สามารถกกัเกบ็ ใชง้านวลยน ้าใหม่ได ้คนเก่ง คนถอืด ีคนทีม่ ีEGO 

สูงมกัจะถูกเปรยีบเปรยว่ามสีภาพเหมอืนน ้าทีเ่ตม็แกว้  แกว้นัน้หมายถงึสิง่แวดลอ้ม กลุ่มสงัคม บางครัง้การอยู่ในสิง่แวดลอ้มเดมิ ๆ  และ
เชื่อว่าตนมมีวลน ้ามากกว่าใครเป็นขอ้เสยี วธิกีารทีแ่นะน าส าหรบัน้อง ๆ คอื การพาตวัเองไปในแกว้ใบใหม่ ใบทีใ่หญ่ขึน้ (โลกทีก่ว้างขึ้น
กว่าสิง่แวดล้อมเดิม step out of comfort zone) จะเป็นหนทางที่รูว้่า ยงัมนี ้าที่มคุีณสมบตัิหลากหลาย เข้าไปกกัเก็บในตวัเอง หรอืคลงัความรู้
และประสบการณ์ทีใ่หญ่ขึน้เสมอ ไม่ต้องพร่องน ้า แต่ควรเปิดรบัโอกาสใหม่ ๆ เสมอ 

 

เป็นเป็ดท่ีบินไม่สูง ว่ายน ้าไม่ไกล แต่ไมม่ีทางจมน ้า ก่อน “กลายร่าง” เป็นสวมวิญญาณอื่น ๆ  

 ให้เปิดใจยอมรบัที่ตวัเองก่อนว่า การศึกษาในปรญิญาตรีนัน้ไม่สามารถสร้างความเป็นผูเ้ชี่ยวชาญได้ ซึ่งภาคการศึกษาอาจไม่
เขา้ใจ แต่ตวัท่านเองในฐานะคนรุ่นใหม่ต้องเขา้ใจ ความลกึของความรูไ้ม่มปีระโยชน์ หากไม่รูเ้รื่องอื่น ๆ ทีป่ระกอบกนัในการแกปั้ญหาได้ 
เช่น การเป็นผูป้ระกอบการ จะมคีวามเขา้ใจเพยีงบญัชนัีน้กไ็ปไม่รอด ผูป้ระกอบการมคีวามหมายตามรากศพัท์ว่า “นักแกปั้ญหา” ซึ่งการ
เป็นนักแก้ปัญหาโดยทัว่ไป ใช้ความรู้บางอย่าง ที่เลือกใช้อย่างถูกเวลา สถานการณ์ ผสมกบัความรู้อกีหลาย ๆ  ส่วนอย่างละนิดอย่างล่ะ
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

หน่อย จงึแนะน าใหน้้อง ๆ คงเป็น “เป็ด” ทีไ่ม่ต้องบนิใหเ้รว็ดงัเหยีย่ว บนิใหไ้กลดงันกทีบ่ินขา้มทวปีเพื่อหนีหนาว บนิใหสู้งดงันกเขา แต่
บนิพาตวัเองใหเ้ป็น หรอื “เป็ด” ทีไ่ม่ต้องว่ายน ้าใหล้กึเหมอืนปลาในทะเล ไม่ต้องล่าสตัวดุ์จฉลาม แต่เมื่ออยู่ในน ้าเอาตวัรอดไดห้ลากหลาย
วธิใีนสถานการณ์ เพราะว่า ปลาส่วนใหญ่บนิไม่ได ้นกส่วนมากด าน ้าไม่ได ้การเป็นเป็ดหมายถงึอยู่รอดในสถานการณ์ต่าง ๆ ปรบัเปลีย่น
วธิีการเอาตวัรอดได้ตามสถานการณ์ และประสบการณ์ที่พยายามส่งมอบให้ คอื จะต้องมสีรรพวชิา และสารพดัทกัษะ การมเีพยีงหน่ึง 
competency ที่ใช้การให้เชี่ยวชาญไม่ได้กบัการมหีลากหลาย competency ที่ประกอบกนัให้เอาตวัรอดจะอยู่ในโลกที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็และแปรปรวนได ้ 

 

การวดัผลท่ีดี คือ วดัเพื่อเข้าใจความพร่อง และจดัการเติม “ให้พอ”   

 การวดัผลโดยใจที่ไม่เอนเอียง เป็นไปตามมาตรฐาน และไม่หาข้ออ้างเพื่อหนีรอดจากการวัดผลที่สิง่ผลด้านลบเป็นการวดัผลที่
ทรงพลานุภาพ เพราะการวดัผลจะช่วยใหรู้จุ้ดบกพร่อง โดยมากมนุษยท์ัว่ไปห่วงใยภาพลกัษณ์มากกว่าขอ้เทจ็จรงิ คนไทยเราเตบิโตมาใน
สงัคมทีก่ารวดัผลบดิเบี้ยว และถูกสอนใหส้นใจแต่การวดัผลเชงิบวกที่ไดค้ าตอบดุจใช้ชวีติในทุ่งลาเวนเดอรจ์นเสพตดิว่า หากผลลพัธ์เป็น
ทางลบต้องปัดป้อง จนลืมพจิารณาขอ้บกพร่องที่น าไปสู่กระบวนการแก้ไข และพฒันาให้ดีขึ้น  เราทัง้หลายเตบิโตมาในวฒันธรรมที่โยน
ความผดิใหก้บัสิง่ใดสิง่หน่ึงเพยีงเพื่อเอาสิง่นัน้มาเตมิเต็มความพร่องของเราเองให้รอดตวัไปแต่ละครัง้ จงใชช้วีติที ่“รบัฟัง” การวดัผลและ
ไดผ้ลรบัในแง่ลบ ใชม้าตรวดัตามมาตรฐานของสงัคม ของหลกัวชิาต่าง ๆ  และมาตรวดัของตวัท่านเอง และ “เลอืกขอ้พร่องทีท่่านเปิดใจ
ยอมรบั” มาด าเนินการแก้ไข โลกขา้งหน้าจะไม่มทีุ่งลาเวนเดอร ์มแีต่ขวากหนามทีเ่มื่อปรบัตวัได ้พฒันาตวัเรว็ ขวากหนาวจะทยอยบาน
สะพรัง่เป็นทุ่งลาเวนเดอร ์เพยีงตื่นจากฝันรบัความจรงิ และปรบัเปลีย่นตวัเอง 

 

ค าพดูสวยหรใูคร ๆ กพ็ดูได้ แต่หาคนลงมือท า หายากมากในโลกใบน้ี 

 ค าพูดเป็นเพยีงลมปาก Talk is cheap เป็นค าเปรยีบเปรยของฝรัง่ คนพูดเก่ง คอื คนทีเ่อาขอ้ความทีส่วยหรู ผสมกบัปัญหาในใจคน
มาน าเสนอใหถู้กที ่ถูกเวลาเป็นสิง่ทีเ่ป็นมาตรฐานใหม่ในสงัคมไทย สงัคมที่สนใจค าพูดสวยหรู นโยบายทีดู่พเิศษ ซึ่งสรา้งเพยีงความหวงั
ลม ๆ แลง้ ๆ ใหก้บัผูฟั้ง ทกัษะน้ีเป็นทกัษะซึ่งใครๆ กส็ามารถพฒันาทกัษะน้ีได ้และทกัษะน้ีมปีระโยชน์ในบางมุม หากค าพูดนัน้กระทบ
ใจและสรา้ง “การลงมอืท า” ใหผู้ฟั้งได ้ ทว่าทกัษะในการเปลีย่นค าพูดสวยใหเ้กิดเป็นผลลพัธ์เชงิบวกและมคุีณค่า อนัเกดิจากกระบวนการ
รวบรวมข้อมูล วเิคราะห์ข้อมูล ประเมนิปัญหา วางแผนลงมอืแก้ไขเป็นขัน้ตอนตามระยะเวลาที่ปัญหาควรได้รบัการแก้ไขส าเรจ็ โดยใช้
ทรพัยากรเท่าที่จ าเป็นในการเอาชนะขอ้จ ากดั เป็นทกัษะที่ยากแก่การท า เริม่ต้นจากการ “ลงมอืท า” มากกว่า “คดิว่าจะพูดอย่างไรให้ได้
รบัค าชม” คนลงมอืท าจะโดนประณาม ลดก าลงัใจดว้ยขอ้ครหาต่าง ๆ จงเป็นคนมจีติ และใจแขง็แรง ผลงานของคนท าจะอยู่ในสงัคมแย่ ๆ 
แบบประเทศไทยระยะเดียว เมื่อผลบวกนัน้สิ้นสุดลงคนจะไปสนใจคนที่พูดบ่อย ๆ แต่ไม่ท าอะไร จงอย่าเสียก าลังใจ สังคมก าลัง
เปลีย่นแปลงหากทุกคนเริม่สนใจการลงมอืท า มากกว่าการเปิดปากพูด และน่ีเป็นสูตรส าเรจ็ของการแก้ปัญหาในไทย ประเทศท่ีเรามี
นักพดูนโยบายขายฝันเตม็บ้านเมือง แต่เรามีคนลงมือท าเพียงองคลุ ี

 

จะไปดวงจนัทรอ์ย่าหยุดท่ีปากซอย (อย่าหยุดพยายาม) 

 ประเดน็น้ีสบืเน่ืองจากการตัง้ปณิธาน (ในธุรกจิเรยีน Vision, ในระดบักจิกรรมโครงการ เรยีกเป้าหมาย) ซี่งแปลอย่างเรยีบง่ายว่า 
ปลายทางที่ต้องการ คาดหวงั เป็นเรื่องปรกติที่จะตัง้ความปณิธานให้ใหญ่เกินกว่าตวัเพื่อท้าทายความสามารถ และความอุตสาหะของ
ตวัเอง จงึอุปมาว่าปณิธานทีต่ัง้ไว ้ดุจการเดนิทางไปดวงจนัทร ์ซึ่งจะต้องไปยงัแหลมคานาเวอรลัทีเ่ป็นจุดปล่อยกระสวยอวกาศ โดยจะต้อง
เริม่จากการออกจากเตียงของตวัเอง แต่งตวั แต่งความรู้ให้พร้อม ออกไปเพื่อผ่านการจราจร ไปสนามบิน และเดินทางข้ามทวปีไปเพื่อ
ฝึกฝนตวัทีน่าซ่า จนไดไ้ปดวงจนัทร ์แต่ถ้าเป้าหมายมนัใหญ่เกินกว่าทรพัยากรและขอ้จ ากดัที่ม ี ใหแ้บ่งปณิธานนัน้ออกเป็นระยะ และหา
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

วธิกีารเอาชนะอุปสรรคไปทลีะเลก็น้อย (จง Agile แผน และลงมอืท า เพื่อใหเ้กดิ short term goals หล่อเลี้ยงหวัใจและความพยายามของตนเอง
เพยีงแต่ “อย่าหยุดง่าย ๆ” ทีป่ากซอย และเปลีย่นเป็นไปยอดดอยแทน 

 

 ผูเ้ขยีนไดถ้อดบทเรยีนมาอย่างยดืยาวเพือ่ประโยชน์รว่มกนั การเปลีย่นประเทศไทย และการเปลีย่นการศกึษาไทยเริม่เพยีง
เปลีย่นวธิกีารจะเปลีย่นผลลพัธ์อย่างมหาศาล และนี่คอืการเปลีย่นวธิกีารในระยะเวลาหน่ึงเดอืนเพือ่สรา้งเยาวชนนักประกอบการ ทีจ่ะไป
พฒันาตวัเองไดต้่อไป  

 

เริม่เขยีน ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2565 และเสรจ็สิน้เมื่อ 2 มถิุนายน 2565 ขออภยัทีอ่าจมเีน้ือหาไม่ต่อเน่ือง และมกีารสะกดค า หรอืวรรคตอน
ผดิพลาด 
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

ภาคผนวก: 

ส่วน A) ผลส ารวจจากแบบสอบในส่วนของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการจ านวน 16 คน  
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

หากมีโครงการน้ีต่อไป และท่านเหน็ว่าควรด าเนินกิจกรรมน้ีต่อไป ขอให้ท่านเขียนเชิญชวนเพ่ือน ๆ รุ่นพ่ี หรือรุ่นน้อง เพ่ือเข้า

ร่วมกิจกรรมน้ี 11 responses 

• กจิกรรมน้ีเป็นกจิกรรมทีช่่วยส่งเสรมิทกัษะต่างๆทีจ่ าเป็นต่อการใชช้วีติการท างานในอนาคต ซึ่งยากทีจ่ะหาเจอในชัน้
เรยีนได ้ดงันัน้การมโีอกาสทีจ่ะไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แบบน้ี จงึถอืเป็นสิง่ทีด่ใีนการตดัสนิใจเพื่อเขา้ร่วม 

• โครงการนี้เป็นโครงการทีด่เีลยครบั มกีารมอบประสบการณ์ทีแ่ตกต่างจากการเรยีนในหอ้งเรยีนอย่างชดัเจน และการ
ไดพ้บและพูดคุยกบันักวจิยัและผูป้ระกอบการจรงิมอบประสบการณ์ทีส่ าคญัในการท างานในอนาคตครบั 

• กจิกรรมน้ีเป็นสิง่ทีห่าไม่ได้ในหอ้งเรยีน ไดป้ระสบการณ์จรงิๆ เตรยีมพรอ้มสู่โลกของการท างาน 

• กจิกรรมน้ีเปรยีบเสมอืนการท างานจรงิๆซึ่งมนัต่างจากในหอ้งเรยีนมากๆ ซึ่งหาไดย้าก และมนัคอืการน าความรูท้ีม่มีา
ปฏบิตัจิรงิๆ แต่ถ้าอยู่ในหอ้งเรยีนอย่างเดยีวกจ็ะเหมอืนว่ารูแ้ค่ทฤษฎแีต่ปฏบิตัไิม่ได ้ซึ่งถ้าเป็นแบบน้ีกจ็ะไม่มี
ประโยชน์อะไร ซึ่งจรงิๆแลว้อยากจะใหเ้ป็นวชิาบงัคบัดว้ยซ ้า 

• ควรด าเนินการ เพื่อฝึกทกัษะทีจ่ าเป็นทัง้ Functional Skill และ Soft Skill โดยทีไ่ม่มปัีจจยัในด้านเกรดหรอืการเรยีนมา
เกีย่วขอ้ง ท าใหผู้เ้ขา้รว่มตัง้ใจด าเนินการอย่างเตม็ที่ 

• กจิกรรมด ีไดเ้ตบิโตมากขึน้ในเวลาทีร่วดเรว็ 

• การเขา้ร่วมในกจิกรรมน้ีกท็ าใหไ้ดฝึ้ก soft skill ทีห่ลากหลาย อย่างเช่นทกัษะการถามค าถาม หรอืทกัษะการ 
communication กบัเพื่อนรว่มทมี อาจารย ์ผูป้ระกอบการและนักวจิยั 

• โครงการนี้เป็นโครงการทีท่ าใหไ้ดป้ระสบการณ์มากขึน้มากค่ะ ไดฟั้งความเหน็และแลกเปลีย่นความรูร้วมถงึการ
วเิคราะหจ์ากหลายๆมุม ทัง้ผูป้ระกอบ นักวจิยั อาจารย ์ซึ่งเป็นประสบการณ์ทีด่มีากค่ะ 

• ประสบการณ์น้ีหาไม่ไดจ้ากหอ้งเรยีน เป็นการท างานแบบมอือาชพี ไม่ใช่ในฐานะนิสติ แต่ในฐานะคนที่จบไปท างานจรงิ 
อาจารยใ์หค้ าปรกึษาในทุกเรื่อง ประสบการณ์แบบน้ีไม่สามารถหาไดใ้นหอ้งเรยีน โจทยธ์ุรกจิแบบทีม่จีรงิ ไ สามารถท า
ไดจ้รงิ ๆ เป็นสิง่ทีนิ่สติบรหิารธุรกจิควรทีจ่ะลองมาท าสกัครัง้ ความผดิพลาดท าใหเ้ราพฒันา 

• กายพรอ้ม ใจพรอ้ม เราท าไม่ไดห้รอก แต่ต้องท าใหไ้ด้ 
• ตอนแรกทีเ่ริม่สนใจโครงการนี้เพราะไดเ้ล่น MonsoonSIM แลว้กเ็หน็ว่าได้มกีารร่วมมอืกบัผูป้ระกอบการจรงิ เลยเขา้ร่วม

โครงการนี้ แต่หลงัจากไดเ้ริม่โครงการในส่วนของการท าแผนธุรกจิ ไดม้กีารคุยกบัผูป้ระกอบการ นักวจิยั จรงิๆ และยงั
ไดค้ าแนะน าจากเมนเทอรท์ีม่ปีระสบการณ์สูง นอกจากน้ียงัไดฟั้งค าแนะน าจากคณะกรรมการที่มปีระสบการณ์ เป็น
ผูเ้ชีย่วชาญในดา้นต่างๆ 

 

ประสบการณ์ หรือบทเรียนใดจากกืจกรรมน้ี  ท่ีท่านคิดว่ามีประโยชน์ต่อท่าน และสามารถน าไปใช้ได้ในอนาคต (ตอบได้หลาย

ประเดน็) 16 responses 

• สกลิพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงาน เช่น การแสดงความเหน็ การเสนอแนวคดิ ทกัษะการพูด การเมเนจเวลา 

• การท างานเป็นทีม และการวเิคราะหข์อ้มูลทางธุรกจิ 

• การเขยีนBMC 

• Soft skill 

• การคุยสื่อสารทางธุรกจิกบัผูป้ระกอบการและนักวจิยั 

• การพรเีซนต์ 
• การเรยีงล าดบัความส าคญัของขอ้มูลทีต่้องน าเสนอ 

• การจดัการขอ้มูลทีม่ใีหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

• การเตรยีมตวัน าเสนอ 
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

• การวเิคราะหข์อ้มูล 

• การวเิคราะหข์อ้มูล และทางธุรกจิต่างๆ 

• การน าเสนอว่าควรน าเสนออย่างไรใหด้ี 
• ความเชื่อมัน่ในตนเองและการรบัฟังผูอ้ื่น เพราะถ้าความคดิมนัต่างกนัมนัแปลว่าสามารถมองมุมอื่นเพิม่เตมิได้ 

- เทคนิคการน าเสนอ 

- เทคนิคการจดัท า Presentation 

- เรยีนรูป้ระสบการณ์จากสิง่ผดิพลาดของตวัเราเองผ่านการท างานจรงิ 

- ทกัษะการพูดคุยกบัผูอ้ื่น ทัง้ผูป้ระกอบการและเพื่อรว่มทมี 

• การท าแผนธุรกจิ การน าเสนอ การวเิคราะหปั์ญหา การรูจ้กัตวัเอง 

• ดา้นการถามค าถาม การเจาะลว้งขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อแผน 

• การคดิอย่างเป็นระบบ 

• ประสบการณ์ในการเขา้หาผูใ้หญ่ทีไ่ม่เคยรูจ้กัมาก่อน การคุยกบัผูค้น การรบัแรงกดดนัหรอืการรบัมอืกบับางสถานการณ์ทีไ่ม่
คาดคดิ และในเรื่องของการท าแผน การหาขอ้มูลมาวเิคราะห ์การใชเ้ครื่องมอืต่างๆมาใชเ้พื่อวเิคราะห ์มคีวามสามารถในเรื่อง
ของการกรองขอ้มูลไดด้ขีึน้ 

• BMC, การใช ้4P, การท างานร่วมกบัคนทีไ่ม่รูจ้กั 

• การพูด การคดิ soft skills ต่าง ๆ 

- การฟังจบัประเดน็ 

- การตัง้ค าถาม ถามในสิง่ทีค่วรถาม 

- การลดความคาดหวงัในตวัผูอ้ื่น 

- การเรยีบเรยีงเน้ือหาเพื่อให ้get to the point ของการน าเสนอ 

• บทเรยีนในเรื่อง การตัง้ค าถามเพื่อไดม้าซึ่งขอ้มูล วธิกีารถามค าถามยงัไง ใหไ้ด้ค าตอบ และต้องจี้ค าถามตรงไหน 

• ไดป้ระสบการณ์ในดา้นการน าเสนอ ว่าอะไรคอืสิง่ทีเ่ราควรจะน าเสนอ ต้องเสนอใหต้รงจุด และเสนอในความเป็นจรงิทีม่ขีอ้มูล
รบัรอง 

• ประสบการณ์ในการพรเีซ้นต์ต่อหน้ากรรมการแบบจรงิจงั แลว้กไ็ดท้ าแผนธุรกจิจรงิๆครบั 
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

ผลของการประเมินแยกตามกลุ่มทกัษะ 

ทกัษะเก่ียวกบัข้อมูล และการจดัการข้อมูล 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทกัษะเก่ียวกบัการสื่อสาร 
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

ทกัษะเก่ียวกบัการบริหารจดัการโครงการ และแผนธุรกิจ/แผนการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินเก่ียวกบัทกัษะในภาพรวม และความมัน่ใจในการท างาน 
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

ส่วน B) ผลส ารวจจากแบบสอบในส่วนของกรรมการจ านวน 4 คน  

กรรมการทัง้ 4 ท่านประกอบดว้ย ผูแ้ทนจาก ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.), ส านักงานนวตักรรมแห่งชาต ิ
(NIA), นักวจิยัดา้นอาหาร และตวัแทนของส านักงานวจิยัของมหาวทิยาลยัทีเ่ขา้ร่วมโครงการ  
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

Reference รปูแบบการน าเสนอ, เกณฑ์วดัผลของกรรมการ และคะแนนจากกรรมการ 
 

• เกณฑก์ารตดัสนิแผนธุรกจิในโครงการ 
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) CLIP 

10%

CUSTOMER/PAI

NPOINT 20%

Biz/MKT Plan 

Solution

20%

Biz Model 

/Revenue 

Stream

20%

Pricing

20%

Q&A

10%
TOTAL

Judge A 8 8 8 4 8 4 40

Judge B 4 4 3 3 2 4 20

Judge C 3 3 4 3 3 3 19

Judge D 4 14 10 5 5 3 41

Average Score>> 30

B) CLIP 

10%

CUSTOMER/PAI

NPOINT 20%

Biz/MKT Plan 

Solution

20%

Biz Model 

/Revenue 

Stream

20%

Pricing

20%

Q&A

10% TOTAL

Judge A 6 12 8 8 8 0 42

Judge B 3 2 3 2 2 3 15

Judge C 3 3 3 3 3 4 19

Judge D 10 12 10 15 14 2 63

Average Score>> 34.75

C) CLIP 

10%

CUSTOMER/PAI

NPOINT 20%

Biz/MKT Plan 

Solution

20%

Biz Model 

/Revenue 

Stream

20%

Pricing

20%

Q&A

10%
TOTAL

Judge A 8 12 8 8 16 6 58

Judge B 3 4 4 3 3 4 21

Judge C 10 16 16 16 16 4 78

Judge D 4 3 3 4 3 3 20

Average Score>> 44.25

D) CLIP 

10%

CUSTOMER/PAI

NPOINT 20%

Biz/MKT Plan 

Solution

20%

Biz Model 

/Revenue 

Stream

20%

Pricing

20%

Q&A

10% TOTAL

Judge A 2 8 0 8 4 6 28

Judge B 2 2 2 2 3 4 15

Judge C 3 3 3 3 3 3 18

Judge D 2 12 12 10 10 5 51

Average Score>> 28

E) CLIP 

10%

CUSTOMER/PAI

NPOINT 20%

Biz/MKT Plan 

Solution

20%

Biz Model 

/Revenue 

Stream

20%

Pricing

20%

Q&A

10% TOTAL

Judge A 6 12 8 8 4 4 42

Judge B 4 3 3 2 3 4 19

Judge C 4 3 3 3 3 4 20

Judge D 1 4 8 5 2 6 26

Average Score>> 26.75
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(ขอ้ความสสีม้ คอื การถอดบทเรยีนโดยความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน) 

ส่วน C) ผลส ารวจจากแบบสอบในส่วนของนักวิจยั และผู้ประกอบการทัง้ 5 โครงการ 

มผีูป้ระกอบการใหค้วามเหน็ในแบบสอบถามกลบัมา 80% และมนัีกวจิยัใหค้วามเหน็ในแบบสอบถามกลบัมา 60%  

 

ความเห็นของนักวิจยั ความเห็นของผู้ประกอบการ 

  

  

  
• ควรไดม้กีารน าผลติภณัฑ์ต้นแบบไปศกึษาจรงิ 
• อยากใหน้ิสติหาขอ้มูลเพิม่เตมิในการสรา้งมูลค่าเพิม่ของเสน้ใยจากเศษ

เหลอืทางการเกษตรอื่นๆ 
• นิสติมเีวลาพฒันาโครงการน้อยเกนิไป 

• ควรมโีครงการแบบนี้ใหน้ิสติฝึกฝนบ่อยๆ 
• เวลาในการท าโครงการค่อนขา้งสัน้ ท าให้ต้องใชข้อ้มูลงานวจิยัจาก

หน่วยงานอื่น ไม่ไดท้ าการวจิยัตลาดจรงิๆ จงึอาจท าใหก้ารวิเคราะห์
ตลาดกลุ่มเป้าหมายไม่แม่นย า 

• เป็นโครงการทีม่ปีระโยชน์มากทัง้ต่อนักศกึษาและผูป้ระกอบการ 
• นิสติควรจะศกึษาขอ้มูลจุดประสงค์ของโครงการว่าโครงการมปีระโยชน์

อย่างไรและท าไปเพื่ออะไรก่อนทีจ่ะคดิเรื่องแผนทางธุรกจิ 
 

 


