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บทคดัยอ่ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพฒันาทกัษะการเขียนแผนกลยุทธ์ิการตลาดของ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปวช.3  โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกลุ่มในรายวิชาโครงการ  
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชชุ้ดฝึกทกัษะการขียนแผนกลยทุธ์ิการตลาด 

นกัเรียนท าแบบชุดฝึกทกัษะก่อนและหลงั  ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีมีต่อชุดฝึกทักษะ  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2558  วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ เขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร จ านวนท่ีตอบแบบประเมินความพึงพอใจชุดฝึกทกัษะและท าแบบทดสอบชุดฝึก
ทกัษะ  กลบัคืนมามีจ านวนทั้งส้ิน  20  ฉบบั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบประเมินความพึงพอใจ  
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย 
ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจยั ตอนท่ี  1  พบวา่จากตาราง จากตารางพบวา่  คร้ังท่ี  1 จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน  20  คน  
ผา่นเกณฑ์  60%  จ านวน  10  คน  ไม่ผา่นเกณฑ์  60%  จ านวน  10  คน คร้ังท่ี  2  จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน  
20  คนไม่ผา่นเกณฑ์  60 %  จ านวน  10  คนผา่นเกณฑ์  10 คนคิดเป็น  100  %  ตอนท่ี  2  จากตารางพบวา่ 
ความพึงพอใจชุดฝึกทกัษะ  อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด (      =  4.68 )    
อนัดบัแรก    ไดแ้ก่  เน้ือหาสาระของชุดฝึกทกัษะคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ในชีวติประจ าวนั  อยูใ่นระดบั 

X
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มากท่ีสุด   (      = 4.90 )  อนัดบัท่ีสอง  ไดแ้ก่ . ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั  4p ของนกัเรียน  . อยูใ่นเกณฑ ์ 
มากท่ีสุด  (       = 4.75 )  อนัดบัท่ีสาม  ได้แก่  ชุดฝึกทกัษะความสอดคล้องกบัเน้ือหา  เน้ือหาสาระของ
ชุดฝึกทกัษะคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนวชิาโครงการ   อยูใ่นระดบัมาก   (      = 4.40 ) 
 
วตัถุประสงค ์  

1. เพื่อศึกษาการพฒันาทกัษะการเขียนแผนกลยุทธ์การตลาดของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพ ปวช.3  โดยใชว้ธีิการเรียนการสอนแบบกลุ่มในรายวชิาโครงการ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชชุ้ดฝึกทกัษะการขียนแผนกลยทุธ์การตลาด 
 
กรอบแนวคิดในการวจิยั     
 ในการวิจยัเร่ือง  การพฒันาชุดฝึกทกัษะการเขียนแผนกลยุทธ์การตลาดของนักเรียน  ระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  (ปวช.3 ) ไดใ้ชก้รอบแนวคิดการวจิยั ดงัน้ี 

  
 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 
     
 

 
 
สมมติฐาน 

1. หลงัจากการท าชุดฝึกทกัษะนกัเรียนมีผลทางการเรียนท่ีดีข้ึน 
 
นิยามศพัท ์

นิยามศพัทเ์ฉพาะมีดงัน้ี 
1.ชุดฝึก  หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนท่ีมีการแบ่งเน้ือหาเป็นหน่วยๆ ตามล าดบั โดยแต่ละหน่วยมี 

แนวคิด จุดประสงค ์ขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรม  ใบความรู้  ใบงาน  แบบประเมิน/เคร่ืองมือวดั    
2.ทกัษะ (Skill) หมายถึง ความชดัเจน และความช านิช านาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงบุคคลสามารถ

สร้าง   ข้ึนไดจ้ากการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ทกัษะการอาชีพ การกีฬา การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การอ่าน การสอน การ

จดัการ ทกัษะทางคณิตศาสตร์ ทกัษะทางภาษา ทกัษะทางการใชเ้ทคโนโลย ีฯลฯ ซ่ึงเป็นทกัษะภายนอกท่ี

- มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบั  
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ชั้นปีท่ี  3 

 

ชุดฝึกทกัษะการเขียนแผน 
กลยทุธ์การตลาด 
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สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน จากการกระท า หรือจากการปฏิบติั ซ่ึงทกัษะดงักล่าว นั้นเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นต่อ

การด ารงชีวติท่ีจะท าใหผู้มี้ทกัษะเหล่านั้น มีชีวติท่ีดี 

3. 4P (Product Price Place Promotion) ซ่ึงหลกัการใชคื้อการวางแผนในแต่ละส่วนให้เขา้กนั และ
เป็นท่ีตอ้งการของกลุ่ม เป้าหมายท่ีเราเลือกเอาไวใ้หม้ากท่ีสุด 
 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงานการตลาด เป็น
ปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได ้กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกล 
ยทุธ์ทางการตลาด 

4. SWOT ก็คือ กลยทุธ์การตลาด 4 ดา้นซ่ึงไดแ้ก่ จุดแขง็ซ่ึงเป็นจุดเด่นของธุรกิจ จุดอ่อนท่ีเป็นขอ้
เสียเปรียบของธุรกิจ โอกาส คือปัจจยัท่ีเอ้ือประโยชน์ใหด้ าเนินธุรกิจไดต้ามแผนการตลาดท่ีก าหนดไว ้และ
ดา้นสุดทา้ยก็คือปัญหาอุปสรรคท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ เม่ือทราบความหมายของ SWOT คือ
อะไรแลว้นั้นนกัธุรกิจก็สามารถน ามาเป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์เพื่อก าหนดแผนการตลาดให้
สอดคลอ้งกบัปัจจยัทั้ง4 ดา้นไดอ้ยา่งลงตวัและสามารถประสบความส าเร็จในธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
แนวคิด ทฤษฏีทีเ่กี่ยวข้อง 
แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมมี 5 ทฤษฎี ซ่ึง อคิน รพีพฒัน์ (อา้งถึงใน ยพุาพร รูปงาม, 2545,  
หนา้ 79) ไดส้รุปไวด้งัน้ี 
1. ทฤษฎีการเกล้ียกล่อมมวลชน (Mass Persuation) 
             Maslow (อา้งถึงใน อคิน รพีพฒัน์, 2527, หนา้ 7-8) กล่าววา่ การเกล้ียกล่อม หมายถึง การใชค้  าพูด
หรือการเขียน เพื่อมุ่งให้เกิดความเช่ือถือและการกระท า ซ่ึงการ เกล้ียกล่อมมีประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหา
ความขดัแยง้ในการปฏิบติังานและถา้จะให ้เกิดผลดีผูเ้กล้ียกล่อมจะตอ้งมีศิลปะในการสร้างความสนใจใน
เร่ืองท่ีจะเกล้ียกล่อม 
2. ทฤษฎีการระดมสร้างขวญัของคนในชาติ (National Morale) 
        คนเรามีความตอ้งการทางกายและใจถา้คนมีขวญัดีพอ ผลของการท างานจะสูง ตามไปดว้ย แด่ถา้
ขวญัไม่ดีผลงานก็ต ่าไปตว้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่ขวญัเป็นสถานการณ์ทาง จิตใจท่ีแสดงออกในรูปพฤติกรรม
ด่าง ๆ นัน่เอง การจะสร้างขวญัใหดี้ตอ้งพยายามสร้าง ทศันคติท่ีดีด่อผูร้,วมงาน เช่น การไม่เอารัดเอาเปรืยบ 
การใหข้อ้เท็จจริงเก่ียวกบังาน การเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น เป็นตน้ และเม่ือใดก็ตามถา้คนท างานมี
ขวญัดีจะ เกิดส านึกในความรับผดิชอบ อนัจะเกิดผลดีแก่หน่วยงานทั้งในส่วนท่ีเป็นขวญัส่วนบุคคล และ
ขวญัของกลุ่ม ดงันั้น จะเป็นไปไดว้า่ขวญัของคนเราโดยเฉพาะคนมีขวญัท่ีดียอ่มเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะน าไปสู่
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ไดเ้ช่นกนั  
3. ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism) 
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             ปัจจยัประการหน่ึงท่ีน าสู่การมีส่วนร่วมคือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยมให ้เกิดข้ึน หมายถึง 
ความรู้สึกเป็นตวัของตวัเองท่ีจะอุทิศหรือ เนน้ค่านิยมเร่ืองผลประโยชน์ ส่วนรวมของชาติ มีความพอใจใน
ชาติของตวัเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรักภกัดี ผกูพนัต่อ ทอ้งถ่ิน  
4. ทฤษฎีการสร้างผูน้ า (Leadership) 
             การสร้างผูน้ าจะช่วยจูงใจใหป้ระชาชนท างานดว้ยความเตม็ใจเพื่อบรรลุ เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์
ร่วมกนั ทั้งน้ีเพราะผูน้ าเป็นปัจจยัส าคญัของการร่วมกลุ่มคน จูงใจไปยงัเป้าประสงคโ์ดยทัว่ไปแลว้ผูน้ า
อาจจะมีทั้งผูน้  าท่ีดีเรียกว  า ผูน้  าปฎิฐาน (positive leader) ผูน้ าพลวตั คือ เคล่ือนไหวท างานอยูเ่สมอ (dynamic 
leader) และผูน้ าไม่มีกิจ ไม่มีผลงานสร้างสรรค ์ ท่ีเรียกวา่ ผูน้  านิเสธ (negative leader) ผลของการใหท้ฤษฎี
การสร้างผูน้ า จึงท าใหเ้กิดการระดมความร่วมมือปฏิบติังานอยา่งมีขวญัก าลงัใจ งานมีคุณภาพ มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์และร่วมรับผดิชอบ ตงันั้น การสร้างผูน้ าท่ีดี ยอมจะน าไปสู่ การมีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่าง 
ๆ ดวยดีนัน่เอง  
5. ทฤษฎีการใชว้ธีิและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) 
             การใชร้ะบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวธีิหน่ึงท่ีง่ายเพราะใชก้ฎหมาย ระเบียบ แบบแผน 
เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการ แต่อยา่งใดก็ตามผลของ ความร่วมมือยงัไม่มีระบบใดดีท่ีชุดในเร่ืองการใช้
บริหาร เพราะธรรมชาติของคน ถา้ท างานตามความสมคัรใจอยางตั้งใจไม่มีใครบงัคบัก็จะท างานดว้ยความ
รัก แต่ถา้ไม่ ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไปตามนโยบายและความจ าเป็นของรัฐ เพราะการใชร้ะบบบริหาร เป็นการ
ใหป้ฏิบติัตามนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพิ่มความคาดหวงัผลประโยชน์  
ทฤษฎกีระบวนการกลุ่ม (GROUP PROCESS) 

ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม (Group Process) 
กระบวนการกลุ่มเป็นวทิยาการท่ีศึกษาเก่ียวกบักลุ่มคนเพื่อน าความรู้ไปใชใ้นการปรับเปล่ียนเจตคติ

และพฤติกรรมของคน ซ่ึงจะน าไปสู่การเสริมสร้างความสัมพนัธ์และการพฒันาการท างานของกลุ่มคนใหมี้
ประสิทธิภาพ 

1.หลกัการและแนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม 
แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการกลุ่มก็คือ แนวคิดในทฤษฎีภาคสนาน ของเคิร์ท  เลวนิ ท่ีกล่าวโดย

สรุปไวด้งัน้ี 
พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากความสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม 
โครงสร้างของกลุ่มจะเกิดจากการร่วมกลุ่มของบุคคลท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั และจะมีลกัษณะ

แตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของสมาชิกกลุ่ม 
การรวมกลุ่มจะเกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่มในดา้นการกระท า ความรู้สึก และความคิด 



5 

 

สมาชิกกลุ่มจะมีการปรับตวัเขา้หากนัและจะพยายามช่วยกนัท างานโดยอาศยัความสามารถของแต่
ละบุคคลซ่ึงจะท าใหก้ารปฏิบติังานลุล่วงไปไดต้ามเป้าหมายของกลุ่ม 

2.หลกัการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม ท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการบรรยาย

เพียงอยา่งเดียวไม่พอท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงและพฒันาพฤติกรรม แต่การจดัการเรียนการ
สอนเพื่อพฒันาพฤติกรรมผูเ้รียนโดยกระบวนการกลุ่มจะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดใ้ชศ้กัยภาพของแต่ละคน
ทั้งในดา้นความคิด การกระท าและความรู้สึกมาแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 

2. การเรียนรู้ควรจะเป็นกระบวนการกลุ่มท่ีสร้างสรรคบ์รรยากาศการท างานการท างานกลุ่มท่ีให้
ผูเ้รียนมีอิสระในการแสดงความรู้สึกนึกคิด มีบทบาทในการรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตนโดยมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอนจะช่วยใหก้ารเรียนรู้เป็นไปอยา่งมีชีวติชีวาและช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียน 

3.การเรียนรู้ควรเป็นระบวนการท่ีผูเ้รียนคน้พบดว้ยตนเอง การเรียนรู้ดว้ยการกระท ากิจกรรมดว้ย
ตนเองจะช่วยใหผู้เ้รียนมีโอกาสเรียนรู้เน้ือหาวชิาหรือสาระจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ซ่ึงจะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดความใจอยา่งลึกซ้ึง จดจ าไดดี้ อนัจะน าไปสู่การปรับเปล่ียนเจตคติและพฤติกรรมของตนได้
รวมทั้งสามารถน าไปสู่การน าไปพฒันาบุคลิกภาพทุกดา้นของผูเ้รียน 

4. การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเยนรู้เป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการแสวงหาความรู้ท่ี
เป็นต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตทุกดา้น ดงันั้นถา้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีระและมีขั้นตอนจะช่วยใหผู้เ้รียน
สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้หรือตอบค าถามการรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. หลกัการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 
การเรียนแบบกระบวนการกลุ่ม คือ ประสบการณ์ทางการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการลงมือร่วม

ปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของแต่ละคนแต่ละคนในกลุ่มมีอิทธิพลและมี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัและกนั หลกัการสอนโดยวธีิกระบวนการกลุ่ม มีหลกัการเพื่อเป็นแนวทางในการจดัการ
เรียนการสอน สรุปไดด้งัน้ี ( คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ ส านกังาน 2540 ) 

1.เป็นการเรียนการสอนท่ียดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนโดยใหผู้เ้รียนทุกคนมีโอกาสเขา้
ร่วมกิจกรรมมากท่ีสุด 

2.เป็นการเรียนการสอน ท่ีเนน้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากกลุ่มใหม้ากท่ีสุด กลุ่มจะเป็นแหล่งความรู้
ส าคญัท่ีจะฝึกใหผู้เ้กิดความรู้ความใจ และสามารถปรับตวัและเขา้กบัผูอ่ื้นได ้

3.เป็นการสอนท่ียดึหลกัการคน้พบและสร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตวัเองของนกัเรียนเอง โดยครูเป็น
ผูจ้ดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพยายามคน้หา และพบค าตอบดว้ยตนเอง 

4.เป็นการสอนท่ีใหค้วามส าคญัของกระบวนการเรียนรู้ วา่เป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการแสวงหา
ความรู้ และค าตอบต่าง ๆ ครูจะตอ้งใหค้วามส าคญัของกระบวนการต่าง ๆ ในการแสวงหาค าตอบ 
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วธีิการสอนท่ีสนบัสนุนหลกัการสอนแบบกระบวนการกลุ่มเหล่าน้ี เป็นวธีิการสอนท่ีช่วยใหก้ารจดั
ประสบการณ์การสอนท่ีหลากหลายแลผูส้อนอาจใชว้ธีิสอนอ่ืน ๆ ได้อีก โดยยดึหลกัส าคญั คือ การเลือกใช้
วธีิการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องการสอนแต่ละคร้ัง 
การวเิคาระห์  SWOT 

SWOT คือ ? จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค 
SWOT คืออะไร ? หลกัการบริหารงานทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การประเมินและวเิคราะห์

สถานภาพขององคก์รเพื่อก าหนดยทุธศาสตร์การบริหารเป็นส่ิงส าคญัและมีความจ าเป็น เพราะนอกจากจะ
ท าใหผู้บ้ริหารทราบถึงความเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนแลว้ การวเิคราะห์องคก์รยงัเป็นการก าหนดกรอบ
การท างานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งเป้าหมายไวโ้ดยใชท้ฤษฎีท่ีเรียกวา่ SWOT  มาเป็นเคร่ืองมือใน
การประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับนกัธุรกิจออนไลน์อาจไม่คุน้เคยกบัค าวา่ SWOT ซ่ึงอาจไม่ทราบความหมายและไม่รู้วา่จะน ามาปรับ
ใชอ้ยา่งไรกบัธุรกิจออนไลน์ ความจริงแลว้ค าวา่ SWOT คือ กลยทุธ์หรือเทคนิคดา้นการตลาดรูปแบบหน่ึง 
มีความหมายมาจากอกัษรยอ่ภาษาองักฤษ 4 ตวัไดแ้ก่ 
S หรือ Strengths หมายถึง ปัจจยัต่างๆภายในองคก์ร ท่ีท าใหเ้กิดความเขม้แขง็หรือเป็นจุดแขง็ขององคก์รท่ี
จะน าไปสู่การไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั เป็นขอ้ดีท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน เช่น จุดแขง็ดา้นการเงิน ดา้นการ
ผลิต ดา้นทรัพยากรบุคคล ดา้นคุณภาพของสินคา้ นกัธุรกิจออนไลน์ตอ้งใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็เหล่าน้ีใน
การก าหนดกลยทุธ์การตลาด 
W หรือ Weaknesses หมายถึง ปัจจยัต่างๆภายในองคก์รท่ีท าใหเ้กิดความอ่อนแอ หรือเป็นจุดอ่อน น าไปสู่
การเสียเปรียบคู่แข่ง เป็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากสภาพภายในซ่ึงนกัธุรกิจออนไลน์จะตอ้งหา
วธีิแกไ้ขปัญหานั้นใหไ้ด ้
O หรือ Opportunities หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ภายนอกองคก์รท่ีเอ้ือประโยชน์ใหซ่ึ้งเป็นโอกาสท่ีช่วยส่งเสริม
การด าเนินธุรกิจ เช่น สภาพเศรษฐกิจท่ีขยายตวั ขอ้แตกต่างระหวา่งจุดแขง็กบัโอกาสในการท าธุรกิจก็คือ จุด
แขง็เป็นปัจจยัท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในส่วนโอกาสนั้นเป็นผลจากสภาพแวดลอ้มภายนอก นกัธุรกิจ
ออนไลน์ท่ีดีจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่สมอเพื่อใชป้ระโยชน์จากโอกาสนั้นในการเพิ่มยอดขาย 
T หรือ Threats หมายถึง ปัจจยัต่างๆภายนอกองคก์รท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน เป็นขอ้จ ากดัท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก นกัธุรกิจจ าเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งและพยายามขจดัปัญหา
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนให้หมดไป 
จากความหมายของ SWOT คือมีท่ีมาจากอกัษรยอ่ภาษาองักฤษทั้ง 4 ตวั สรุปไดว้า่ SWOT ก็คือ กลยทุธ์
การตลาด 4 ดา้นซ่ึงไดแ้ก่ จุดแขง็ซ่ึงเป็นจุดเด่นของธุรกิจ จุดอ่อนท่ีเป็นขอ้เสียเปรียบของธุรกิจ โอกาส คือ
ปัจจยัท่ีเอ้ือประโยชน์ใหด้ าเนินธุรกิจไดต้ามแผนการตลาดท่ีก าหนดไว ้และดา้นสุดทา้ยก็คือปัญหาอุปสรรค
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ เม่ือทราบความหมายของ SWOT คืออะไรแลว้นั้นนกัธุรกิจก็สามารถ
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น ามาเป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์เพื่อก าหนดแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัทั้ง4 ดา้นได้
อยา่งลงตวัและสามารถประสบความส าเร็จในธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื      
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

1.   งานวจิยั การพฒันาทกัษะทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนนางสาว   
วิพารุณี   ซ่อนเจริญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  พ.ศ.  2555  บทคดัย่อ การพฒันาทกัษะทาง
ไวยากรณ์ภาษาองักฤษโดยใช้แบบฝึกทกัษะการเขียน ของนักเรียนชั้นปวช.1 แผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง 
วิทยาลยัการอาชีพฝางวิทยา สาขาวดัท่าตอน วตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการพฒันา ความรู้พื้นฐานในดา้น
ค าศพัท์โดยใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการเรียน ก่อนและหลงัใช้
แบบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวิจยั 1.ไดแ้บบ  ฝึกทกัษะการเขียน
ค า ศพัทภ์าษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นปวช. 1 แผนกวชิา ช่างซ่อมบ ารุง 2. เป็นขอ้มูลใน การปรับปรุงและ
พฒันาคุณภาพในการเรียนการสอนด้านอ่ืนๆต่อไป 3. เป็นแนวทางในการคิดคน้แบบฝึกใน ทกัษะอ่ืนๆ
ต่อไป โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1. แบบฝึกทกัษะการเขียนเพื่อพฒันาทกัษะทาง ค าศพัท์
ของนักเรียนชั้นปวช.1 แผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง 2. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 1 ชุด 20 คะแนน 
ผลการวิจยั  1. การใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษท่ีสร้างข้ึน  ประกอบกบัการเรียนการสอน ท่ี
หลากหลายรูปแบบ  ทั้งเกม และ ส่ือรูปภาพต่างๆ  ท า ให้นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนสูงข้ึนวดัได้
จาก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน  ท่ีผลปรากฏว่านกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึน จากร้อยละ 
45.52 เป็นร้อยละ 63.15 และยงัให้ความร่วมมือในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 2. เม่ือ
นกัเรียนเรียนจากแบบฝึกทกัษะการเขียนแลว้  นกัเรียนมีพฒันาการในทกัษะทางการเขียนท่ีดีข้ึน   มีความรู้
ความสามารถสูงข้ึนเป็นท่ีน่าพอใจ  3.พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีแสดงออกต่อการเรียนดว้ย   ชุดฝึกทกัษะการ
เขียนภาษาองักฤษ พบวา่นกัเรียนจะแสดงความสนใจต่อแบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ  กระตือรือร้นสนใจจะ
เรียนซ่ึงสังเกตไดจ้ากการพูด  ซกัถามถึงเน้ือหาท่ีครูจะสอนต่อไป  ให้ความสนใจต่อส่ือ การเรียนการสอนท่ี
ครูจดัเตรียม และเม่ือน าคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของ กลุ่มประชากร 
พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถทางการเรียนดีข้ึน 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 1.  ประชากร  ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3 สาขา
การตลาด 2558 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร จ านวน 46 คน 

2.  กลุ่มตัวอย่าง  ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 สาขา
การตลาด 2558 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ เขตวฒันา กรุงเทพมหานครท่ีเรียนใน
รายวชิาโครงการ โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง   จ  านวน  20 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน 
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ตอนท่ี 1 ชุดฝึกทกัษะการเขียนแผนกลยทุธ์การตลาด 
ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจชุดฝึกทกัษะของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 

3 ซ่ึงมีลกัษณะการตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  
การรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล มีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
1. ขออนุญาตจากผูบ้ริหาร วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ในการเก็บขอ้มูล 
2. ผูว้ิจยัขอความร่วมมือจากนักเรียน ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบประเมินความพึงพอใจ

ชุดฝึกทกัษะดว้ยตนเอง 
3. ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลชุดฝึกทกัษะก่อนและหลงัของนกัเรียนท่ีท าจ านวน  20  ฉบบั 
4. ผูว้จิยัตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบชุดฝึกทกัษะทุกฉบบัท่ีไดรั้บคืนมา จ านวน 20 ฉบบั  

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

  1. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1.1 หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

     1.2 หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมิน โดยใช้สัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) 
 2. สถิติพื้นฐาน  
  2.1  วเิคราะห์ค่าร้อยละเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพท่ีมีต่อชุดฝึกทกัษะ โดยแจกแจงความถ่ี (Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage)     
  2.2  วิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีมีต่อชุกฝึกทกัษะ
การเขียนแผนกลยุทธ์ิการตลาด  โดยการหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนที ่ 1  ตารางแสดงคะแนนในการพฒันาท าแบบชุดฝึกทกัษะ ของนักเรียนระดับปวช.3 

ที่ ช่ือ  สกุล 
คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 

หมายเหตุ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 

1 น.ส.มฌัชิมา จามจุรี   √       
2 น.ส.สิริจนัทร์ หล่อแหลม   √       
3 น.ส.กนกวรรณ เจริญมา   √       
4 น.ส.ธีริศรา ผลอุดม 

 
√   

  5 น.ส.พชัรี ดวงแจ่ม   √     
 

6 น.ส.จิณห์วรา ภู่ทองเจริญ √     √   

7 น.ส.เบญ็ญา สมณะ   
 
√       

8 นายวชัรพงษ ์ ศรีเนาว ์ √     √   
9 นายศราวฒิุ กุลไชยกุล   √       

10 นาศุภวฒัน์ ตาล า   √       
11 นายธนโชค ศรีโพนทอง   √       
12 ยายมฆวนั หลกัม่วง   √       
13 นายเจษฎา โชติสมบูรณ์รัตน์ √     √   
14 นายนสัวนิ อติวฒันชยั √     √   
15 นายพงศกร อิสสระ √     √   
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16 นายสกนัมว์ฒิุ พรหมทอง √     √   
17 นายสกลศกัด์ิ วนัดี √     √   
18 น.ส.อนญัญา บุตตะโยธี √     √   
19 น.ส.สายธารา บุญมาก √     √   
20 น.ส.วาสนา บุญมาก √     √   

 
จากตารางพบว่า  คร้ังที ่ 1 จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน  20  คน  ผ่านเกณฑ์  60%  จ านวน  10  คน 
                 ไม่ผ่านเกณฑ์  60%  จ านวน  10  คน 
               คร้ังที ่ 2  จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน  20  คนไม่ผ่านเกณฑ์  60%  จ านวน  10  คน 
           ผ่านเกณฑ์  10 คนคิดเป็น  100  % 

ตารางที ่ 4.2  ตารางแสดงผลก่อน-หลงัของแบบชุดฝึกทกัษะคิดเป็น  %   
 

ที่ ช่ือ  สกุล 
Pre - Test 

% 
Post - Test 

% 
หมายเหตุ 10 คะแนน 10 คะแนน 

1 น.ส.มฌัชิมา จามจุรี 7 70 8 80   

2 น.ส.สิริจนัทร์ หล่อแหลม 6 80 9 90   

3 น.ส.กนกวรรณ เจริญมา 6 80 9 90   

4 น.ส.ธีริศรา ผลอุดม 7 70 8 80   

5 น.ส.พชัรี ดวงแจ่ม 8 90 9 90   

6 น.ส.จิณห์วราา ภู่ทองเจริญ 4 40 7 70   

7 น.ส.เบญ็ญา สมณะ 6 80 9 90   

8 นายวชัรพงษ ์ ศรีเนาว ์ 4 40 7 70   

9 นายศราวฒิุ กุลไชยกุล 7 70 8 80   

10 นาศุภวฒัน์ ตาล า 7 70 8 80   

11 นายธนโชค ศรีโพนทอง 5 50 8 80   

12 นายมฆวนั หลกัม่วง 5 50 7 70   

13 นายเจษฎา โชติสมบูรณ์รัตน์ 4 40 7 70   

14 นายนสัวนิ อติวฒันชยั 4 40 7 70   

15 นายพงศกร อิสสระ 4 40 7 70   
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16 นายสกนัมว์ฒิุ พรหมทอง 5 50 7 70   

17 นายสกลศกัด์ิ วนัดี 5 50 7 70   

18 น.ส.อนญัญา บุตตะโยธี 4 40 6 60   

19 น.ส.สายธารา บุญมาก 4 40 8 80   

20 น.ส.วาสนา บุญมาก 4 40 8 80   
จากตารางพบว่า    
คร้ังที่  1  คะแนนทดสอบก่อนเรียน  เกณฑ์ผ่าน  60  %  ผ่าน  10  คน  ไม่ผ่าน  10  คน 
คร้ังที่  2  คะแนนทดสอบหลังเรียน  เกณฑ์ผ่าน   60  %  ผ่าน  20  คน  ผ่าน  100  % 
 
 
ตอนที ่ 2  ประเมินความพงึพอใจชุดฝึกทกัษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช. 3) 

 
ข้อ ข้อค าถาม 5 4 3 2 1 รวม  SD. เกณฑ์ 

1 ชุดฝึกทกัษะความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 15 3 2 0 0 20 4.65 0.65 มากท่ีสุด 

2 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิเคราะห์ SWOT 
ของนกัเรียน 

13 4 3 0 0 20 4.50 0.74 มากท่ีสุด 

3 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั  4p ของนกัเรียน 15 5 0 0 0 20 4.75 0.43 มากท่ีสุด 

4 เน้ือหาสาระของชุดฝึกทกัษะคร้ังน้ีเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนวชิาโครงการ 

15 3 2 0 0 20 4.65 0.65 มากทีสุด 

5 เน้ือหาสาระของชุดฝึกทกัษะคร้ังน้ีเป็น
ประโยชน์ในชีวติประจ าวนั 

18 2 0 0 0 20 4.90 0.30 มากท่ีสุด 

6 ชุดฝึกทกัษะจดัล าดบัความส าคญัของเน้ือหา 15 2 3 0 0 20 4.60 0.73 มากท่ีสุด 

รวม 4.68 0.58 มากท่ีสุด 

 
จากตาราง พบวา่ ความพึงพอใจชุดฝึกทกัษะ  อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด (      =  4.68 )    
อนัดบัแรก    ไดแ้ก่  เน้ือหาสาระของชุดฝึกทกัษะคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ในชีวติประจ าวนั  อยูใ่นระดบั  
                         มากท่ีสุด   (      = 4.90 ) 
อนัดบัท่ีสอง  ไดแ้ก่  . ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั  4p ของนกัเรียน  อยูใ่นเกณฑ ์ มากท่ีสุด   (       = 4.75 ) 
อนัดบัท่ีสาม  ไดแ้ก่  ชุดฝึกทกัษะความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  เน้ือหาสาระของชุดฝึกทกัษะคร้ังน้ีเป็น   
                         ประโยชน์ต่อการเรียนวชิาโครงการ   อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด   (      = 4.40 ) 
 

X

X

X

X

X
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