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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการพัฒนาทัก ษะการเขี ย นแผนกลยุท ธิ์ การตลาดของ
นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ปวช.3 โดยใช้วิธีการเรี ยนการสอนแบบกลุ่มในรายวิชาโครงการ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้ชุดฝึ กทักษะการขียนแผนกลยุทธิ์ การตลาด
นักเรี ยนทาแบบชุ ดฝึ กทักษะก่อนและหลัง ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนระดับ
ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ที่ มี ต่ อ ชุ ด ฝึ กทัก ษะ ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ นัก เรี ย นระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชี วศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ เขต
วัฒนา กรุ งเทพมหานคร จานวนที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจชุดฝึ กทักษะและทาแบบทดสอบชุดฝึ ก
ทักษะ กลับคืนมามีจานวนทั้งสิ้ น 20 ฉบับ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบประเมินความพึงพอใจ
มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ ย
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั ตอนที่ 1 พบว่าจากตาราง จากตารางพบว่า ครั้งที่ 1 จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน
ผ่านเกณฑ์ 60% จานวน 10 คน ไม่ผา่ นเกณฑ์ 60% จานวน 10 คน ครั้งที่ 2 จากกลุ่มตัวอย่างจานวน
20 คนไม่ผา่ นเกณฑ์ 60 % จานวน 10 คนผ่านเกณฑ์ 10 คนคิดเป็ น 100 % ตอนที่ 2 จากตารางพบว่า
ความพึงพอใจชุดฝึ กทักษะ อยูใ่ นระดับ มากที่สุด ( X = 4.68 )
อันดับแรก ได้แก่ เนื้อหาสาระของชุดฝึ กทักษะครั้งนี้เป็ นประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน อยูใ่ นระดับ
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มากที่สุด ( X = 4.90 ) อันดับที่สอง ได้แก่ . ความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับ 4p ของนักเรี ยน . อยูใ่ นเกณฑ์
มากที่สุด ( X = 4.75 ) อันดับที่ สาม ได้แก่ ชุ ดฝึ กทักษะความสอดคล้องกับเนื้ อหา เนื้ อหาสาระของ
ชุดฝึ กทักษะครั้งนี้เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนวิชาโครงการ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.40 )
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนแผนกลยุทธ์การตลาดของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปวช.3 โดยใช้วธิ ี การเรี ยนการสอนแบบกลุ่มในรายวิชาโครงการ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้ชุดฝึ กทักษะการขียนแผนกลยุทธ์การตลาด
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ในการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาชุ ดฝึ กทักษะการเขียนแผนกลยุทธ์ การตลาดของนักเรี ยน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ) ได้ใช้กรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรต้ น
ชุดฝึ กทักษะการเขียนแผน
กลยุทธ์การตลาด

ตัวแปรตาม
- มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 3

สมมติฐาน
1. หลังจากการทาชุดฝึ กทักษะนักเรี ยนมีผลทางการเรี ยนที่ดีข้ ึน
นิยามศัพท์
นิยามศัพท์เฉพาะมีดงั นี้
1.ชุ ดฝึ ก หมายถึง สื่ อการเรี ยนการสอนที่มีการแบ่งเนื้อหาเป็ นหน่วยๆ ตามลาดับ โดยแต่ละหน่วยมี
แนวคิด จุดประสงค์ ขั้นตอนการปฏิบตั ิกิจกรรม ใบความรู ้ ใบงาน แบบประเมิน/เครื่ องมือวัด
2.ทักษะ (Skill) หมายถึง ความชัดเจน และความชานิชานาญในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ซึ่งบุคคลสามารถ
สร้าง ขึ้นได้จากการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ทักษะการอาชีพ การกีฬา การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การอ่าน การสอน การ
จัดการ ทักษะทางคณิ ตศาสตร์ ทักษะทางภาษา ทักษะทางการใช้เทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งเป็ นทักษะภายนอกที่
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สามารถมองเห็นได้ชดั เจน จากการกระทา หรื อจากการปฏิบตั ิ ซึ่ งทักษะดังกล่าว นั้นเป็ นทักษะที่จาเป็ นต่อ
การดารงชี วติ ที่จะทาให้ผมู ้ ีทกั ษะเหล่านั้น มีชีวติ ที่ดี
3. 4P (Product Price Place Promotion) ซึ่ งหลักการใช้คือการวางแผนในแต่ละส่ วนให้เข้ากัน และ
เป็ นที่ตอ้ งการของกลุ่ม เป้ าหมายที่เราเลือกเอาไว้ให้มากที่สุด
ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินงานการตลาด เป็ น
ปั จจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุ รกิจจะต้องสร้างส่ วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกล
ยุทธ์ทางการตลาด
4. SWOT ก็คือ กลยุทธ์การตลาด 4 ด้านซึ่ งได้แก่ จุดแข็งซึ่ งเป็ นจุดเด่นของธุ รกิจ จุดอ่อนที่เป็ นข้อ
เสี ยเปรี ยบของธุ รกิจ โอกาส คือปั จจัยที่เอื้อประโยชน์ให้ดาเนินธุ รกิจได้ตามแผนการตลาดที่กาหนดไว้ และ
ด้านสุ ดท้ายก็คือปั ญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจ เมื่อทราบความหมายของ SWOT คือ
อะไรแล้วนั้นนักธุ รกิจก็สามารถนามาเป็ นเครื่ องมือในการประเมินสถานการณ์เพื่อกาหนดแผนการตลาดให้
สอดคล้องกับปั จจัยทั้ง4 ด้านได้อย่างลงตัวและสามารถประสบความสาเร็ จในธุ รกิจได้อย่างยัง่ ยืน
แนวคิด ทฤษฏีทเี่ กี่ยวข้ อง
แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วม
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมมี 5 ทฤษฎี ซึ่ง อคิน รพีพฒั น์ (อ้างถึงใน ยุพาพร รู ปงาม, 2545,
หน้า 79) ได้สรุ ปไว้ดงั นี้
1. ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน (Mass Persuation)
Maslow (อ้างถึงใน อคิน รพีพฒั น์, 2527, หน้า 7-8) กล่าวว่า การเกลี้ยกล่อม หมายถึง การใช้คาพูด
หรื อการเขียน เพื่อมุ่งให้เกิดความเชื่อถือและการกระทา ซึ่ งการ เกลี้ยกล่อมมีประโยชน์ในการแก้ไขปั ญหา
ความขัดแย้งในการปฏิบตั ิงานและถ้าจะให้ เกิดผลดีผเู ้ กลี้ยกล่อมจะต้องมีศิลปะในการสร้างความสนใจใน
เรื่ องที่จะเกลี้ยกล่อม
2. ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของคนในชาติ (National Morale)
คนเรามีความต้องการทางกายและใจถ้าคนมีขวัญดีพอ ผลของการทางานจะสู ง ตามไปด้วย แด่ถา้
ขวัญไม่ดีผลงานก็ต่าไปต้วย ทั้งนี้เนื่ องจากว่าขวัญเป็ นสถานการณ์ทาง จิตใจที่แสดงออกในรู ปพฤติกรรม
ด่าง ๆ นัน่ เอง การจะสร้างขวัญให้ดีตอ้ งพยายามสร้าง ทัศนคติที่ดีด่อผูร้ ,วมงาน เช่น การไม่เอารัดเอาเปรื ยบ
การให้ขอ้ เท็จจริ งเกี่ยวกับงาน การเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็ นต้น และเมื่อใดก็ตามถ้าคนทางานมี
ขวัญดีจะ เกิดสานึกในความรับผิดชอบ อันจะเกิดผลดีแก่หน่วยงานทั้งในส่ วนที่เป็ นขวัญส่ วนบุคคล และ
ขวัญของกลุ่ม ดังนั้น จะเป็ นไปได้วา่ ขวัญของคนเราโดยเฉพาะคนมีขวัญที่ดียอ่ มเป็ นปั จจัยหนึ่งที่จะนาไปสู่
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้เช่นกัน
3. ทฤษฎีสร้างความรู ้สึกชาตินิยม (Nationalism)
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ปั จจัยประการหนึ่งที่นาสู่ การมีส่วนร่ วมคือ การสร้างความรู ้สึกชาตินิยมให้ เกิดขึ้น หมายถึง
ความรู ้สึกเป็ นตัวของตัวเองที่จะอุทิศหรื อ เน้นค่านิยมเรื่ องผลประโยชน์ ส่ วนรวมของชาติ มีความพอใจใน
ชาติของตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี ผูกพันต่อ ท้องถิ่น
4. ทฤษฎีการสร้างผูน้ า (Leadership)
การสร้างผูน้ าจะช่วยจูงใจให้ประชาชนทางานด้วยความเต็มใจเพื่อบรรลุ เป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์
ร่ วมกัน ทั้งนี้ เพราะผูน้ าเป็ นปั จจัยสาคัญของการร่ วมกลุ่มคน จูงใจไปยังเป้ าประสงค์โดยทัว่ ไปแล้วผูน้ า
อาจจะมีท้ งั ผูน้ าที่ดีเรี ยกวา ผูน้ าปฎิฐาน (positive leader) ผูน้ าพลวัต คือ เคลื่อนไหวทางานอยูเ่ สมอ (dynamic
leader) และผูน้ าไม่มีกิจ ไม่มีผลงานสร้างสรรค์ ที่เรี ยกว่า ผูน้ านิเสธ (negative leader) ผลของการให้ทฤษฎี
การสร้างผูน้ า จึงทาให้เกิดการระดมความร่ วมมือปฏิบตั ิงานอย่างมีขวัญกาลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ และร่ วมรับผิดชอบ ตังนั้น การสร้างผูน้ าที่ดี ยอมจะนาไปสู่ การมีส่วนร่ วมใน กิจกรรมต่าง
ๆ ดวยดีนนั่ เอง
5. ทฤษฎีการใช้วธิ ีและระบบทางการบริ หาร (Administration and Method)
การใช้ระบบบริ หารในการระดมความร่ วมมือเป็ นวิธีหนึ่งที่ง่ายเพราะใช้กฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
เป็ นเครื่ องมือในการดาเนิ นการ แต่อย่างใดก็ตามผลของ ความร่ วมมือยังไม่มีระบบใดดีที่ชุดในเรื่ องการใช้
บริ หาร เพราะธรรมชาติของคน ถ้าทางานตามความสมัครใจอยางตั้งใจไม่มีใครบังคับก็จะทางานด้วยความ
รัก แต่ถา้ ไม่ ควบคุมเลยก็ไม่เป็ นไปตามนโยบายและความจาเป็ นของรัฐ เพราะการใช้ระบบบริ หาร เป็ นการ
ให้ปฏิบตั ิตามนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายเพิม่ ความคาดหวังผลประโยชน์
ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม (GROUP PROCESS)
ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม (Group Process)
กระบวนการกลุ่มเป็ นวิทยาการที่ศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มคนเพื่อนาความรู ้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนเจตคติ
และพฤติกรรมของคน ซึ่ งจะนาไปสู่ การเสริ มสร้างความสัมพันธ์และการพัฒนาการทางานของกลุ่มคนให้มี
ประสิ ทธิภาพ
1.หลักการและแนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม
แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการกลุ่มก็คือ แนวคิดในทฤษฎีภาคสนาน ของเคิร์ท เลวิน ที่กล่าวโดย
สรุ ปไว้ดงั นี้
พฤติกรรมของบุคคลเป็ นผลมาจากความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม
โครงสร้างของกลุ่มจะเกิดจากการร่ วมกลุ่มของบุคคลที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน และจะมีลกั ษณะ
แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของสมาชิกกลุ่ม
การรวมกลุ่มจะเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มในด้านการกระทา ความรู ้สึก และความคิด
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สมาชิกกลุ่มจะมีการปรับตัวเข้าหากันและจะพยายามช่วยกันทางานโดยอาศัยความสามารถของแต่
ละบุคคลซึ่ งจะทาให้การปฏิบตั ิงานลุล่วงไปได้ตามเป้ าหมายของกลุ่ม
2.หลักการเรี ยนรู ้แบบกระบวนการกลุ่ม ที่สาคัญมีดงั นี้
1. การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่เกิดจากแหล่งความรู ้ที่หลากหลาย การเรี ยนรู ้ที่เกิดจากการบรรยาย
เพียงอย่างเดียวไม่พอที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรม แต่การจัดการเรี ยนการ
สอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมผูเ้ รี ยนโดยกระบวนการกลุ่มจะเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ศกั ยภาพของแต่ละคน
ทั้งในด้านความคิด การกระทาและความรู ้สึกมาแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน
2. การเรี ยนรู ้ควรจะเป็ นกระบวนการกลุ่มที่สร้างสรรค์บรรยากาศการทางานการทางานกลุ่มที่ให้
ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการแสดงความรู ้สึกนึกคิด มีบทบาทในการรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของตนโดยมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนจะช่วยให้การเรี ยนรู ้เป็ นไปอย่างมีชีวติ ชีวาและช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความ
กระตือรื อร้นในการเรี ยน
3.การเรี ยนรู ้ควรเป็ นระบวนการที่ผเู ้ รี ยนค้นพบด้วยตนเอง การเรี ยนรู ้ดว้ ยการกระทากิจกรรมด้วย
ตนเองจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสเรี ยนรู ้เนื้ อหาวิชาหรื อสาระจากการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม ซึ่ งจะช่วยให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความใจอย่างลึกซึ้ ง จดจาได้ดี อันจะนาไปสู่ การปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของตนได้
รวมทั้งสามารถนาไปสู่ การนาไปพัฒนาบุคลิกภาพทุกด้านของผูเ้ รี ยน
4. การเรี ยนรู ้กระบวนการเรี ยนรู ้ กระบวนการเยนรู ้เป็ นเครื่ องมือที่จาเป็ นในการแสวงหาความรู ้ที่
เป็ นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้าน ดังนั้นถ้าผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีระและมีข้ นั ตอนจะช่วยให้ผเู ้ รี ยน
สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้หรื อตอบคาถามการรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. หลักการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
การเรี ยนแบบกระบวนการกลุ่ม คือ ประสบการณ์ทางการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนได้รับจากการลงมือร่ วม
ปฏิบตั ิกิจกรรมเป็ นกลุ่ม กลุ่มจะมีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ของแต่ละคนแต่ละคนในกลุ่มมีอิทธิ พลและมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน หลักการสอนโดยวิธีกระบวนการกลุ่ม มีหลักการเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการ
เรี ยนการสอน สรุ ปได้ดงั นี้ ( คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ สานักงาน 2540 )
1.เป็ นการเรี ยนการสอนที่ยดึ นักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนโดยให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีโอกาสเข้า
ร่ วมกิจกรรมมากที่สุด
2.เป็ นการเรี ยนการสอน ที่เน้นให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้จากกลุ่มให้มากที่สุด กลุ่มจะเป็ นแหล่งความรู ้
สาคัญที่จะฝึ กให้ผเู ้ กิดความรู ้ความใจ และสามารถปรับตัวและเข้ากับผูอ้ ื่นได้
3.เป็ นการสอนที่ยดึ หลักการค้นพบและสร้างสรรค์ความรู ้ดว้ ยตัวเองของนักเรี ยนเอง โดยครู เป็ น
ผูจ้ ดั การเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพยายามค้นหา และพบคาตอบด้วยตนเอง
4.เป็ นการสอนที่ให้ความสาคัญของกระบวนการเรี ยนรู ้ ว่าเป็ นเครื่ องมือที่จาเป็ นในการแสวงหา
ความรู ้ และคาตอบต่าง ๆ ครู จะต้องให้ความสาคัญของกระบวนการต่าง ๆ ในการแสวงหาคาตอบ
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วิธีการสอนที่สนับสนุนหลักการสอนแบบกระบวนการกลุ่มเหล่านี้ เป็ นวิธีการสอนที่ช่วยให้การจัด
ประสบการณ์การสอนที่หลากหลายแลผูส้ อนอาจใช้วธิ ีสอนอื่น ๆ ได้อีก โดยยึดหลักสาคัญ คือ การเลือกใช้
วิธีการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการสอนแต่ละครั้ง
การวิเคาระห์ SWOT
SWOT คือ ? จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค
SWOT คืออะไร ? หลักการบริ หารงานทั้งภาครัฐและภาคธุ รกิจเอกชน การประเมินและวิเคราะห์
สถานภาพขององค์กรเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ การบริ หารเป็ นสิ่ งสาคัญและมีความจาเป็ น เพราะนอกจากจะ
ทาให้ผบู ้ ริ หารทราบถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นแล้ว การวิเคราะห์องค์กรยังเป็ นการกาหนดกรอบ
การทางานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้โดยใช้ทฤษฎีที่เรี ยกว่า SWOT มาเป็ นเครื่ องมือใน
การประเมินสถานการณ์
สาหรับนักธุ รกิจออนไลน์อาจไม่คุน้ เคยกับคาว่า SWOT ซึ่ งอาจไม่ทราบความหมายและไม่รู้วา่ จะนามาปรับ
ใช้อย่างไรกับธุ รกิจออนไลน์ ความจริ งแล้วคาว่า SWOT คือ กลยุทธ์หรื อเทคนิคด้านการตลาดรู ปแบบหนึ่ง
มีความหมายมาจากอักษรย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัวได้แก่
S หรื อ Strengths หมายถึง ปั จจัยต่างๆภายในองค์กร ที่ทาให้เกิดความเข้มแข็งหรื อเป็ นจุดแข็งขององค์กรที่
จะนาไปสู่ การได้เปรี ยบคู่แข่งขัน เป็ นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เช่น จุดแข็งด้านการเงิน ด้านการ
ผลิต ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านคุณภาพของสิ นค้า นักธุ รกิจออนไลน์ตอ้ งใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเหล่านี้ใน
การกาหนดกลยุทธ์การตลาด
W หรื อ Weaknesses หมายถึง ปั จจัยต่างๆภายในองค์กรที่ทาให้เกิดความอ่อนแอ หรื อเป็ นจุดอ่อน นาไปสู่
การเสี ยเปรี ยบคู่แข่ง เป็ นปั ญหาหรื อข้อบกพร่ องที่เกิดจากสภาพภายในซึ่ งนักธุ รกิจออนไลน์จะต้องหา
วิธีแก้ไขปัญหานั้นให้ได้
O หรื อ Opportunities หมายถึง ปั จจัยต่างๆ ภายนอกองค์กรที่เอื้อประโยชน์ให้ซ่ ึ งเป็ นโอกาสที่ช่วยส่ งเสริ ม
การดาเนิ นธุ รกิจ เช่น สภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัว ข้อแตกต่างระหว่างจุดแข็งกับโอกาสในการทาธุ รกิจก็คือ จุด
แข็งเป็ นปั จจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในส่ วนโอกาสนั้นเป็ นผลจากสภาพแวดล้อมภายนอก นักธุ รกิจ
ออนไลน์ที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่ สมอเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นในการเพิม่ ยอดขาย
T หรื อ Threats หมายถึง ปั จจัยต่างๆภายนอกองค์กรที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน เป็ นข้อจากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก นักธุ รกิจจาเป็ นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดปั ญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นให้หมดไป
จากความหมายของ SWOT คือมีที่มาจากอักษรย่อภาษาอังกฤษทั้ง 4 ตัว สรุ ปได้วา่ SWOT ก็คือ กลยุทธ์
การตลาด 4 ด้านซึ่ งได้แก่ จุดแข็งซึ่ งเป็ นจุดเด่นของธุ รกิจ จุดอ่อนที่เป็ นข้อเสี ยเปรี ยบของธุ รกิจ โอกาส คือ
ปั จจัยที่เอื้อประโยชน์ให้ดาเนินธุ รกิจได้ตามแผนการตลาดที่กาหนดไว้ และด้านสุ ดท้ายก็คือปั ญหาอุปสรรค
ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจ เมื่อทราบความหมายของ SWOT คืออะไรแล้วนั้นนักธุ รกิจก็สามารถ
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นามาเป็ นเครื่ องมือในการประเมินสถานการณ์เพื่อกาหนดแผนการตลาดให้สอดคล้องกับปั จจัยทั้ง4 ด้านได้
อย่างลงตัวและสามารถประสบความสาเร็ จในธุ รกิจได้อย่างยัง่ ยืน
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. งานวิจยั การพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึ กทักษะการเขียนนางสาว
วิพารุ ณี ซ่ อนเจริ ญ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ พ.ศ. 2555 บทคัดย่อ การพัฒนาทักษะทาง
ไวยากรณ์ ภาษาอัง กฤษโดยใช้แบบฝึ กทัก ษะการเขี ยน ของนักเรี ย นชั้นปวช.1 แผนกวิช าช่ า งซ่ อมบารุ ง
วิทยาลัยการอาชี พฝางวิทยา สาขาวัดท่าตอน วัตถุ ประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการพัฒนา ความรู ้ พ้ืนฐานในด้าน
คาศัพท์โดยใช้แบบฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยน ก่อนและหลังใช้
แบบฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจยั 1.ได้แบบ ฝึ กทักษะการเขียน
คา ศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรี ยนชั้นปวช. 1 แผนกวิชา ช่างซ่ อมบารุ ง 2. เป็ นข้อมูลใน การปรับปรุ งและ
พัฒนาคุ ณภาพในการเรี ยนการสอนด้านอื่ นๆต่อไป 3. เป็ นแนวทางในการคิ ดค้นแบบฝึ กใน ทักษะอื่ นๆ
ต่อไป โดยใช้เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1. แบบฝึ กทักษะการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะทาง คาศัพท์
ของนัก เรี ย นชั้น ปวช.1 แผนกวิช าช่ า งซ่ อมบ ารุ ง 2. แบบทดสอบก่ อ นและหลัง เรี ย น 1 ชุ ด 20 คะแนน
ผลการวิจยั 1. การใช้แบบฝึ กทักษะการเขี ยนภาษาอังกฤษที่ สร้ างขึ้ น ประกอบกับการเรี ยนการสอน ที่
หลากหลายรู ปแบบ ทั้งเกม และ สื่ อรู ปภาพต่างๆ ทา ให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการเขียนสู งขึ้นวัดได้
จาก ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยน ที่ ผลปรากฏว่านักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ ยสู งขึ้น จากร้ อยละ
45.52 เป็ นร้ อยละ 63.15 และยังให้ความร่ วมมื อในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นอย่างดี 2. เมื่ อ
นักเรี ยนเรี ยนจากแบบฝึ กทักษะการเขียนแล้ว นักเรี ยนมีพฒั นาการในทักษะทางการเขียนที่ดีข้ ึน มีความรู ้
ความสามารถสู งขึ้นเป็ นที่น่าพอใจ 3.พฤติกรรมของนักเรี ยนที่แสดงออกต่อการเรี ยนด้วย ชุ ดฝึ กทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษ พบว่านักเรี ยนจะแสดงความสนใจต่อแบบฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ กระตือรื อร้นสนใจจะ
เรี ยนซึ่ งสังเกตได้จากการพูด ซักถามถึงเนื้อหาที่ครู จะสอนต่อไป ให้ความสนใจต่อสื่ อ การเรี ยนการสอนที่
ครู จดั เตรี ยม และเมื่ อนาคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนของ กลุ่ มประชากร
พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถทางการเรี ยนดีข้ ึน
ระเบียบวิธีวจิ ัย
1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นปี ที่ 3 สาขา
การตลาด 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร จานวน 46 คน
2. กลุ่มตัวอย่ าง ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 3 สาขา
การตลาด 2558 วิทยาลัยอาชี วศึกษาเทคนิ คบริ หารธุ รกิ จกรุ งเทพ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานครที่เรี ยนใน
รายวิชาโครงการ โดยใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 20 คน
เครื่ องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 2 ตอน
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ตอนที่ 1 ชุดฝึ กทักษะการเขียนแผนกลยุทธ์การตลาด
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจชุ ดฝึ กทักษะของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นปี ที่
3 ซึ่ งมีลกั ษณะการตอบแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
การรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ นั ตอนการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ขออนุญาตจากผูบ้ ริ หาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ ในการเก็บข้อมูล
2. ผูว้ ิจยั ขอความร่ วมมื อจากนักเรี ยน ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลแบบประเมิ นความพึงพอใจ
ชุดฝึ กทักษะด้วยตนเอง
3. ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลชุดฝึ กทักษะก่อนและหลังของนักเรี ยนที่ทาจานวน 20 ฉบับ
4. ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความถูกต้องของแบบชุดฝึ กทักษะทุกฉบับที่ได้รับคืนมา จานวน 20 ฉบับ
สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่ องมือ
1.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
1.2 หาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบประเมิ น โดยใช้สัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach)
2. สถิติพ้นื ฐาน
2.1 วิเคราะห์ค่าร้อยละเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่มีต่อชุดฝึ กทักษะ โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage)
2.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พที่มีต่อชุ กฝึ กทักษะ
การเขียนแผนกลยุทธิ์ การตลาด โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ตารางแสดงคะแนนในการพัฒนาทาแบบชุ ดฝึ กทักษะ ของนักเรียนระดับปวช.3
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ที่
ชื่ อ สกุล
หมายเหตุ
ไม่ ผ่าน ผ่าน ไม่ ผ่าน ผ่าน
1 น.ส.มัฌชิมา
จามจุรี
√
2 น.ส.สิ ริจนั ทร์
หล่อแหลม
√
3 น.ส.กนกวรรณ
เจริ ญมา
√
4 น.ส.ธีริศรา
ผลอุดม
√
5 น.ส.พัชรี
ดวงแจ่ม
√
6 น.ส.จิณห์วรา
ภู่ทองเจริ ญ
√
√
7
8
9
10
11
12
13
14
15

น.ส.เบ็ญญา
นายวัชรพงษ์
นายศราวุฒิ
นาศุภวัฒน์
นายธนโชค
ยายมฆวัน
นายเจษฎา
นายนัสวิน
นายพงศกร

สมณะ
ศรี เนาว์
กุลไชยกุล
ตาลา
ศรี โพนทอง
หลักม่วง
โชติสมบูรณ์รัตน์
อติวฒั นชัย
อิสสระ

√
√

√
√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

10
16
17
18
19
20

นายสกันม์วฒ
ุ ิ
นายสกลศักดิ์
น.ส.อนัญญา
น.ส.สายธารา
น.ส.วาสนา

พรหมทอง
วันดี
บุตตะโยธี
บุญมาก
บุญมาก

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

จากตารางพบว่า ครั้งที่ 1 จากกลุ่มตัวอย่ างจานวน 20 คน ผ่านเกณฑ์ 60% จานวน 10 คน
ไม่ ผ่านเกณฑ์ 60% จานวน 10 คน
ครั้งที่ 2 จากกลุ่มตัวอย่ างจานวน 20 คนไม่ ผ่านเกณฑ์ 60% จานวน 10 คน
ผ่านเกณฑ์ 10 คนคิดเป็ น 100 %
ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงผลก่อน-หลังของแบบชุ ดฝึ กทักษะคิดเป็ น %
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่ อ สกุล
น.ส.มัฌชิมา
น.ส.สิ ริจนั ทร์
น.ส.กนกวรรณ
น.ส.ธีริศรา
น.ส.พัชรี
น.ส.จิณห์วราา
น.ส.เบ็ญญา
นายวัชรพงษ์
นายศราวุฒิ
นาศุภวัฒน์
นายธนโชค
นายมฆวัน
นายเจษฎา
นายนัสวิน
นายพงศกร

จามจุรี
หล่อแหลม
เจริ ญมา
ผลอุดม
ดวงแจ่ม
ภู่ทองเจริ ญ
สมณะ
ศรี เนาว์
กุลไชยกุล
ตาลา
ศรี โพนทอง
หลักม่วง
โชติสมบูรณ์รัตน์
อติวฒั นชัย
อิสสระ

Pre - Test
10 คะแนน
7
6
6
7
8
4
6
4
7
7
5
5
4
4
4

%
70
80
80
70
90
40
80
40
70
70
50
50
40
40
40

Post - Test
10 คะแนน
8
9
9
8
9
7
9
7
8
8
8
7
7
7
7

%
80
90
90
80
90
70
90
70
80
80
80
70
70
70
70

หมายเหตุ

11
16 นายสกันม์วฒ
ุ ิ พรหมทอง
5
50
7
70
17 นายสกลศักดิ์
วันดี
5
50
7
70
18 น.ส.อนัญญา
บุตตะโยธี
4
40
6
60
19 น.ส.สายธารา บุญมาก
4
40
8
80
20 น.ส.วาสนา
บุญมาก
4
40
8
80
จากตารางพบว่า
ครั้งที่ 1 คะแนนทดสอบก่อนเรียน เกณฑ์ ผ่าน 60 % ผ่าน 10 คน ไม่ ผ่าน 10 คน
ครั้งที่ 2 คะแนนทดสอบหลังเรียน เกณฑ์ ผ่าน 60 % ผ่าน 20 คน ผ่าน 100 %

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจชุ ดฝึ กทักษะของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช. 3)
ข้ อ

ข้ อคาถาม

5
3
4

2
3

0
0

0
0

20
20

SD. เกณฑ์
4.65 0.65 มากที่สุด
4.50 0.74 มากที่สุด

0
2

0
0

0
0

20

4.75

15

5
3

20

0.43 มากที่สุด
4.65 0.65 มากทีสุด

18

2

0

0

0

20

4.90

0.30 มากที่สุด

15

2

3

0

0

20

4.60

0.73 มากที่สุด

4.68

0.58

1

ชุดฝึ กทักษะความสอดคล้องกับเนื้อหา

2

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT 13
ของนักเรี ยน
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 4p ของนักเรี ยน
15

3
4
5
6

15

เนื้อหาสาระของชุดฝึ กทักษะครั้งนี้เป็ น
ประโยชน์ต่อการเรี ยนวิชาโครงการ
เนื้อหาสาระของชุดฝึ กทักษะครั้งนี้เป็ น
ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน
ชุดฝึ กทักษะจัดลาดับความสาคัญของเนื้อหา

รวม

4

3

2

1

รวม

X

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจชุดฝึ กทักษะ อยูใ่ นระดับ มากที่สุด ( X = 4.68 )
อันดับแรก ได้แก่ เนื้อหาสาระของชุดฝึ กทักษะครั้งนี้เป็ นประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ( X = 4.90 )
อันดับที่สอง ได้แก่ . ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 4p ของนักเรี ยน อยูใ่ นเกณฑ์ มากที่สุด ( X = 4.75 )
อันดับที่สาม ได้แก่ ชุดฝึ กทักษะความสอดคล้องกับเนื้อหา เนื้อหาสาระของชุดฝึ กทักษะครั้งนี้เป็ น
ประโยชน์ต่อการเรี ยนวิชาโครงการ อยูใ่ นระดับ มากที่สุด ( X = 4.40 )

มากที่สุด
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