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การประเมินผลการดําเนินงานตามรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพื่อสร างผู เ รียนใหมีคุณลักษณะท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการ
Evaluation of Implementation of Educational Framework to
Create Students with Characteristics Consistent to the
Requirements of Enterprises
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บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมาย 1) เพื่อพัฒนาองคประกอบ และ 2) เพื่อ

ประเมินผลการดําเนินงานตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางผูเรียนใหมี
คุณลักษณะท่ีสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ กลุมตัวอยางในการวิจัย
แบงออกเปน ระยะท่ี 1 พัฒนาองคประกอบ ประกอบดวย ครูผูสอนแผนกวิชาการตลาด
จํานวน 2 คน นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยพาณิชยการบางนา จํานวน 30
คน ระยะท่ี 2 ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ผู
นิเทศการสอน ครูผูสอนในรายวิชา ผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
และตัวแทนสถานประกอบการ จํานวน 67 คน ระยะท่ี 3 ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามรูปแบบ คือ ผูเกี่ยวของตอการดําเนินงานตามรูปแบบฯ

1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิจยัและพฒันาการสอนเทคนิคศึกษา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

2 อาจารยภาควิชาครุศาสตรเคร่ืองกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

3 รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายแผนงานและความรวมมือ วทิยาลัยพณิชยการบางนา
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เปนคณะกรรมการดําเนินงาน ผูนิเทศการสอน ครูผูสอน นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด
และตัวแทนสถานประกอบการ จํานวน 38 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบประเมินคูมือนิเทศการสอน
แบบประเมินหลักสูตรพัฒนาครูผูสอน แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน แบบ
ประเมินคุณลักษณะผูเรียน แบบประเมินความสอดคลอง และแบบประเมินความพึงพอใจ
ผูเกี่ยวของตอการดําเนินงานตามรูปแบบ สถิติพื้นฐานท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ
สถิติการทดสอบคา t (t-test) ผลการวิจัยปรากฏ ดังน้ี

1. วัสดุการสอน ประกอบดวย คูมือนิเทศการสอน หลักสูตรฝกอบรม และ
เอกสารประกอบการสอน อยูในระดับมาก

2. ผูเขาอบรมการพัฒนาครูนิเทศกภายในสถานศึกษามีความรูหลังการอบรมสูง
กวากอนการอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

3. ผูเขาอบรมการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพแผนกวิชาการ
ตลาด มีความรูหลังการอบรมสูงกวากอนการอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05

4. ผูเรียนกลุมทดลองมีความรูและทักษะการนําเสนอขายสินคาหรือบริการและ
ปดการขายสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

5. ผูเกี่ยวของตอการดําเนินงานตามรูปแบบฯ มีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก
ท่ีสุด

โดยสรุป การประเมินผลการดําเนินงานตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
สรางผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการเปน
รูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับสถานศึกษาสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดจริง
และสามารถสรางผู เ รียนใหมีคุณลักษณะท่ีสอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการ ซ่ึงผลการวิจัยโดยภาพรวมเปนไปตามสมมติฐานท้ังสิ้น

คําสําคัญ : รูปแบบ การพัฒนา คุณลักษณะผูเรียน สอดคลอง การจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ

Abstract
This research has objectives to 1) develop elements, and, 2)

evaluate the implementation of educational framework to create students with
characteristics consistent to the requirements of enterprises. The sample in
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the research were classified based on phases of research. first phase,
which is to develop elements, the sample a were 2 marketing teachers and
30 marketing students from Bang Na Commercial College. The second
phrase, which is the teaching, the samples were school management,
supervisors, teachers, students at High Vocational Certificate level, and
representatives from enterprises, which are 67 persons in total. And for
the third phrase, which is to evaluate the implementation of the framework,
the sample a were Steering Committee, supervisors, teachers, marketing
students and representatives from enterprises, which are 38 persons in total.
(derived from purposive sampling) . The tools used in the research were
questionnaire to evaluate teaching supervision manual, questionnaire to
evaluate teacher development courses, questionnaire to evaluate training
projects , questionnaire to evaluate handouts, questionnaire to evaluate
consistency, questionnaire to evaluate student characterist ics, and
questionnaire to evaluate related person's satisfact ion towards the
implementation. Basic statistics used were the data analysis were
percentage, mean and standard deviation. Statistic used for testing the
hypothesis was T-test. The research results were as follows.

1.The teaching materials consisting of teaching supervision manual
teacher development courses and handouts were rated at the high level.

2. The trained of participants of supervising teacher development in
educational institution had knowledge after the training was higher than
before the training with 0.05 level of significance, and the satisfaction was
at the high level.

3. The trained of participants of development of education
management for marketing subject had knowledge after the training was
higher than before the training with 0.05 level of significance, and the
satisfaction was at the high level. 4. The students had statistically different
knowledge and presentation skill to sell goods or services and close the
sales at .05 confidence level. The experimental group had higher knowledge
and skills than the control group.
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5. Persons related to the implementation of the framework were
satisfied at the highest level.

In summary, the evaluation of implementation of educational
framework to create students with characteristics consistent to the
requirements of enterprises was appropriate for educational institutions to
apply to the education management and to create students with
characteristics consistent with the requirements of enterprises. The overall
findings are in consistent with the assumptions.

Keywords : Framework, development, student characteristics, consistency,
integrated education management

บทนํา
จากการศึ กษาข อ มูลความ

ตองการแรงงานจําแนกตามหมวดอาชีพ
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหา
งาน กระทรวงแรงงาน เดือนมกราคม
(2558) พบวา อาชีพท่ีมีความตองการ
มากท่ีสุด ไดแก อาชีพงานพื้นฐาน
จํานวน 10,406 คน อาชีพพนักงาน
บริการ อาชีพพนักงานขายในรานคา
หรือตลาด จํานวน 6,442 คน อาชีพ
เสมียน เจาหนาท่ี จํานวน 5,262 คน
อาชีพช างเทคนิคและผูปฏิ บัติ งาน ท่ี
เกี่ยวของ จํานวน 4,083 คน และ
อาชีพผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุม
เคร่ืองจักร จํานวน 2,870 คน จาก
อาชีพท่ีมีความตองการท้ัง 5 อาชีพน้ีจะ
เห็นไดว า อาชีพพนักงานขายหรือ
พนักงานการตลาดเปนท่ีตองการของ
ต ล า ด แ ร ง ง าน อ ยู เ ป น จํ าน ว น มา ก
เชนเดียวกัน จากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณลักษณะผูเรียน
แผนกวิชาการตลาดท่ีสถานประกอบการ
ตองการ พบวา ยังมีขอจํากัดอยูหลาย
ประการ เชน การนําเสนอขายสินคา
และบริการ การจัดกิจกรรมการสงเสริม
การตลาด และการวางแผนการตลาด
ดาราวรรณ แกวเขียว (2554) โดย
ปจจัย ท่ีส งผลตอการพัฒนาคุณภาพ
ผู เ รี ย นมา จ าก ห ล าย ส า เ ห ตุ เ ช น
ครูผูสอน ผูเรียน การบริหารจัดการของ
สถานศึกษา การเรียนการสอน และ
ปจจัยเกื้อหนุน ซ่ึงปจจัยท่ีสําคัญและ
ส าม า รถ พั ฒ นา ไ ด เ ร็ ว ท่ี สุ ด มี 3
ประการ ไดแก ครูผูสอน ผูเรียน และ
การจัดการเรียนการสอน ซ่ึงปจจัยท่ีมี
ความสําคัญมากท่ีสุด คือ ครูผูสอน
เม่ือเน้ือหาวิชาเปลี่ยน เทคโนโลยีมีความ
ทันสมัยมากข้ึน การท่ีจะทําใหผูเรียน
รับรู เ น้ือหาไดดี ค รูผูสอนตองมีการ
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พัฒนาสื่อการสอน และทําอยางไรท่ีจะให
ครูผูสอนใชสื่ออยางเหมาะสมกับวิชาชีพ
และวัยของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
ดังน้ันครูผูสอนตองมีการปรับวิธีการเรียน
เ ป ลี่ ย น วิ ธี ก า ร ส อ น ใ ห มี คุ ณ ภ า พ
ขณะเดียวกันผูเรียนก็มีความตองการสื่อ
การสอนท่ีทันสมัย การจัดกิจกรรมท่ี
สอดคลองกับวัยเพื่อใหผูเรียนเกิดความ
สนใจและชวยกระตุนใหผูเรียนอยากเรียน
ดังน้ันผูวิจัยไดไปสอบถามและสัมภาษณ
สถานประกอบการจํานวน 132 แหง
เกี่ยวกับความสามารถของผู เ รียนใน
ตําแหนงพนักงานขายหรือพนักงาน
การตลาดท่ีสถานประกอบการตองการ
พบวา คุณลักษณะวิชาชีพแผนกวิชาการ
ตลาด ท่ีสถานประกอบการตองการมาก
ท่ีสุด ไดแก การนําเสนอขายสินคาหรือ
บริการและปดการขาย การวางแผน
การตลาด และการจัดกิจกรรมสงเสริม
การตลาด โดยสอดคลองกับจุดประสงค
ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) แผนกวิชาการตลาด
ขอ ง สํ า นั ก ง านค ณ ะก ร รม ก า รก า ร
อา ชีวศึกษา (2545) กํ าหนดไว ว า
ครูผูสอนจะตองจัดการเรียนการสอนให
ผู เ รี ยน ท่ี สํ า เ ร็ จกา รศึ กษาสามารถ
ปฏิบัติงานไดในอาชีพหลัก ไดแก การ
เปนพนักงานขาย พนักงานการตลาด
พนักงานจัดซ้ือ พนักงานวิจัยและสถิติ
และเปนผูประกอบการธุรกิจ

การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เ รียนการสอนเพื่ อสร า งผู เ รียนให มี

คุณลักษณะท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการเปนรูปแบบท่ี
เสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการ
สอนใหกับนักศึกษาแผนกวิชาการตลาด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
(ปวส.) มีคุณลักษณะสอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการและมี
ความรูความสามารถในวิชาชีพท่ีเรียนมา
สงผลใหผูสอนมีวิธีการจัดการเรียนการ
สอนท่ีดี เหมาะสม ตรงตามท่ีสถาน
ประกอบการตองการ ซ่ึง รูปแบบท่ี
พัฒนาข้ึนแบงออกเปน 6 ระยะ ดังน้ี
ระยะท่ี 1 สถานศึกษามีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน ระยะท่ี 2
เชิญตัวแทนสถานประกอบการเขามารวม
ทําหนา ท่ีในการนิเทศการสอน การ
พัฒนาคูมือนิเทศการสอน การพัฒนา
เค ร่ือง มือประ เ มิน และการพัฒนา
หลักสูตรรวมกับครูผูสอนในแผนกวิชา
ระยะท่ี 3 ผูนิเทศการสอนนําหลักสูตรท่ี
พัฒนาข้ึนมาใชในการพัฒนาศักยภาพ
ครูผูสอน ครูผูสอนเขารับการพัฒนา
ศั ก ยภ าพ ต า มคุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี ส ถ า น
ประกอบกา รต อ งก า ร ร ะยะ ท่ี 4
ครูผูสอนท่ีผานการพัฒนาศักยภาพมา
พัฒนาวัสดุการสอน เชน แผนบทเรียน
สื่อ กิจกรรมทางการตลาด เคร่ืองมือวัด
และประเมินผล ระยะท่ี 5 ครูผูสอนนํา
วัสดุการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมาจัดการเรียน
การสอนใหกับผูเรียนโดยระยะน้ีจะมีการ
ประเมินการสอนของครูผูสอนโดยผูนิเทศ
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การสอน ครูผูสอนมีการวัดและประเมิน
กิจกรรมทางการตลาดของผู เ รียนใน
ระหวางเรียน และจะตองมีการประเมิน
คุณลักษณะผูเรียนโดยตัวแทนจากสถาน
ประกอบการ ระยะท่ี 6 นําผลการ
ดํา เ นินงานตามโครงการ ท้ังหมดมา
ประชุมกลุมผูเกี่ยวของ เพื่อสรุปผลและ
รายงานผลตอสถานศึกษา โดยนําผล
การดําเนินงานท่ีไดมาพิจารณาปรับปรุง
แกไขในประเด็นท่ีมีผลการดําเนินงานต่ํา
ก ว า เ ก ณ ฑ ท่ี กํ า ห นด เ พื่ อ ใ ห ก า ร
ดําเนินงานตามรูปแบบมีประสิทธิภาพ
และใชเปนตนแบบในการจัดการเรียนการ
สอน แสดงในภาพท่ี 1

ผู วิ จัยได นําผลการประเ มิน
รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนนําเสนอในงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ Benjarat, Piya,
Sirichai, TSU - AFBE International
Academic Conference (2014)
จากน้ันจึงนํารูปแบบท่ีไดผานการประเมิน
แลวมาสูการนําไปใชจริงและไดทําการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการ ซ่ึงเปน
การประเมินแนวทางการดําเนินงานตาม
รูปแบบเพื่อใหครูผูสอนสามารถจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห กั บ ผู เ รี ย น มี
คุณลักษณะสอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการและมีความรู
คว ามสามารถ ในวิช า ชีพ ท่ี เ รี ยนมา

(Patrick, William J and Stanley,
1998)

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาองคประกอบตาม

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อสราง
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการ

2. เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานตามรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพื่อสรางผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
ท่ีสอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการ

สมมติฐานการวิจัย
1. สมมติฐานท่ี 1 ครูผูสอนท่ี

เขารวมโครงการพัฒนาครูนิเทศกภายใน
สถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนา
ในการนิเทศการสอนสูงกวากอนไดรับ
การพัฒนา

2. สมมติฐานท่ี 2 ครูผูสอน
ในแผนกวิชาการตลาดท่ีเขารวมโครงการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพแผนกวิชาการตลาดมีผลสัมฤทธิ์
จากการพัฒนาตามหลักสูตรสูงกวากอน
ไดรับการพัฒนา

3 สมมติฐานท่ี 3 ผู เรียนท่ี
ผานการเรียนโดยการสอนแบบบูรณาการ
มีคุณลั กษณะ ท่ีสอดคล อ งกั บความ
ตองการของสถานประกอบการสูงกวา
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ผูเรียนท่ีผานการเรียนโดยการสอนแบบ
ปกติ

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี
เปน ครูผูสอน และผูเรียน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

แผนกวิชาการตลาด สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ัง
น้ีเปน ครูผูสอน และผูเรียน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยพณิชยการ
บางนา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยเลือกแบบเจาะจง

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการ

(purposive sampling) รายวิชาในภาค
เรียนท่ี 3/2557 ไดแก วิชากลยุทธ
การตลาด วิช าการตลาดทางตรง

วิชาการตลาดเพื่อการสงออก และวิชา
เทคนิคการนําเสนอ ประกอบดวย

ระยะท่ี 1 พัฒนาองคประกอบ
ตามรูปแบบ ประกอบดวย ครูผูสอน
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และผูเรียนแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัย
พณิชยการบางนา จํานวน 30 คน
ไดมาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) โดยวิธีการ
เลือกใชวิธีการสุมอยางงาย (sample
random sampling)

ระยะท่ี 2 ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการ
เ รียนการสอนเพื่ อสร า งผู เ รียนให มี
คุณลักษณะท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการ ประกอบดวย
ผูบริหารสถานศึกษา ผูนิเทศการสอน
ครูผูสอนในแผนกวิชาการตลาด จํานวน
39 คน และผูเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557
จํานวน 28 คน จาก 1 หองเรียน
กําหนดเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
โดยสุมแบบอยางงาย (simple random
sampling) โดยวิธีการเลือกใชวิธีการสุม
อยางงาย (sample random sampling)

ระยะท่ี 3 ประเ มินผลการ
ดําเนินงานตามรูปแบบ ประกอบดวย
คณะกรรมการดําเนินงาน ผูนิเทศการ
สอน ครูผูสอน นักศึกษาแผนกวิชาการ
ตลาด และตัวแทนสถานประกอบการ
จํานวน 38 คน ไดมาโดยการเลือก
แ บ บ เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง ( purposive
sampling)

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

ระยะท่ี 1 พัฒนาองคประกอบ
ตามรูปแบบฯ

1. แบบทดสอบความรูผูเขา
รับการพัฒนากอน-หลังการพัฒนาเปน
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 36
ขอ

2. คู มื อ นิ เ ท ศ ก า ร ส อ น
หลักสูตรฝกอบรม และแบบประเมิน
ความสอดคลองของรายการประเมิน
ความเหมาะสมกับคูมือท่ีตองการประเมิน
(IOC) ผู เ ช่ียวชาญเปนผูประเมิน ใช
เกณฑการประเมินความเหมาะสมเทากับ
หรือมากกวา .50 จึงจะถือวารายการ
น้ันมีความเหมาะสมสามารถนําไปใชเปน
รายการประเมินได

ระยะท่ี 2 ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนตามรูปแบบ

1. เอกสารประกอบการ
สอน และแบบประเมินความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญท่ีมีตอเอกสารประกอบการ
สอน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ

2. แบบประเมินทักษะ
ผูเรียน ผูเช่ียวชาญเปนผูประเมิน ใช
เกณฑการประเมินความเหมาะสมเทากับ
หรือมากกวา .50 จึงจะถือวารายการ
น้ันมีความเหมาะสมสามารถนําไปใชเปน
รายการประเมินได

ระยะท่ี 3 ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามรูปแบบ

1. แบบสอบถามความพึง
พอใจของผูเกี่ยวของตอการดําเนินงาน
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ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
สรางผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีสอดคลอง
กับความตองการของสถานประกอบการ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับ

การดําเนินการวิจัย
1.พัฒนาอ งค ป ร ะกอบตาม

รูปแบบ ไดแก การพัฒนาคูมือนิเทศการ
สอน การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม การ
พัฒนาวัสดุการสอน

2. ดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบ มีข้ันตอนดังน้ี

2.1 แบงนักศึกษาออกเปน
2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุม
ควบคุม โดยวิธีการเลือกกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมใชวิธีการสุมแบบอยาง
งาย (sample random sampling)
สําหรับกลุมทดลอง คือกลุม ท่ีผู วิ จัย
เลือกใชในการสอนแบบบูรณาการตาม
รูปแบบงานวิ จัย และกลุมควบคุมใช
วิธีการสอนแบบปกติ

2.2 นํารายวิชาท่ีผานการ
ประ เ มินความสอดคล องสมรรถนะ
รายวิ ช า มาต ร ฐ านรายวิ ช า กั บ
คุณลักษณะนําเสนอขายสินคาหรือบริการ
และปดการขายมาวางแผนการสอน
รวมกันโดยใชในการสอนกลุมทดลอง
ไดแก วิชากลยุทธการตลาด (3202-
2003) วิชาการตลาดทางตรง (3202-
2017) วิชาการตลาดเพื่อการสงออก
(3202-2008) และวิชาเทคนิคการ

นําเสนอ (3202-2022) เร่ิมตั้งแตการ
วิเคราะหแผนการเรียนโดยนําสมรรถนะท่ี
ตองการมาสูการจัดทําแผนการเรียนใน
แตละรายวิชาโดยท้ัง 4 รายวิชา
จะตองจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ท่ีครูผูสอนไดผานการฝกอบรมตามท่ี
สถานประกอบการตองการโดยเร่ิมจาก
วิชากลยุทธการตลาด สรรถนะท่ีตองการ
คือ การเขียนแผนสวนผสมกลยุทธทาง
การตลาด การวิเคราะหตลาดเปาหมาย
และกําหนดกลุมเปาหมาย จากน้ัน
ครูผูสอนในรายวิชา การตลาดทางตรง
จัดการเ รียนการสอนในสมรรถนะ ท่ี
ตองการ คือ การจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดแบบบูรณาการ วิชาการตลาดเพื่อ
การสงออก สมรรถนะท่ีตองการ คือ
การเขียนแผนการขาย และวิชาเทคนิค
การนําเสนอขาย สมรรถนะท่ีตองการคือ
การฝกทักษะการพูด การนําเสนอขาย
การปดการขาย การเสริมสรางและ
พัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย โดย
ครูผูสอนแตละรายวิชาจะมีการจัดการ
เรียนการสอนท่ีสัมพันธ และตอเน่ืองกัน
จบครบสมรรถนะ ท่ี ต อ ง ก า ร การ
มอบหมายงานในการวิเคราะหกรณีศึกษา
จะเปนผลิตภัณฑเดียวกันท้ัง 4 รายวิชา
โดยครูผู สอนแตละรายวิชาจะทราบ
เน้ือหาการสอน และการมอบหมายงาน
ของกันและกันเพื่อไมใหเน้ือหาซํ้าซอน
กัน

2.3 จากน้ันครูผูสอน
ประเมินความรูผู เ รียน ไดแก กลุม
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ทดลองและกลุมควบคุมท่ีผานการเรียน
การสอนจากครูผู สอนในเ น้ือหาวิชา
เดียวกันแตมีวิธีการสอนท่ีแตกตางกัน
โ ด ย ใ ช ข อ ส อ บ ชุ ด เ ดี ย ว กั น ใ นก า ร
ประเมินผล ซ่ึงครูผูสอนจะตองรวมกัน
จัดทําขอสอบเพื่อวัดความรูผูเรียนและนํา
ขอสอบไปหาคุณภาพของแบบทดสอบ
โดยมีการหาคาความเช่ือม่ัน คาอํานาจ
จําแนก และค าความยากง ายของ
แบบทดสอบ

2.4 ครูผูสอนจะดําเนินการ
ฝกทักษะใหกับผู เ รียน ไดแก กลุม
ทดลองและกลุมควบคุม โดยวิธีการฝก
ทักษะมีความแตกตางกัน ดังน้ี กลุม
ทดลองจะถูกฝกตามเน้ือหาท่ีมีการสอน
แบบบูรณาการตามหลักสูตรฝกอบรมท่ี
สถานประกอบการตองการ โดยท้ัง 4
รายวิชาจะมอบหมายงานในการฝกทักษะ
การ นํ า เสนอแล ะป ดกา รขาย ซ่ึ ง ใ ช
ผลิตภัณฑเหมือนกัน สวนกลุมควบคุม
ค รูผู ส อนจะ ทํ าการฝ ก ทักษะตาม ท่ี
ครูผูสอนมีประสบการณ และผลิตภัณฑ
ท่ีทําการฝกทักษะมีความแตกตางกันท้ัง
4 รายวิชา โดยครูผูสอนจะไมทราบวา
ในแตละรายวิชาฝกอยางไร

2.5 ครูผูสอนจัดกิจกรรม
ประเมินทักษะของผู เ รียนท้ังสองกลุม
ไดแก กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดย
จัดกิจกรรมการประเ มินคุณลักษณะ
ผูเรียนโดยเชิญตัวแทนสถานประกอบการ
ท่ีมีความเช่ียวชาญในผลิตภัณฑท่ีทําการ
คัดเลือกมาเปนผูประเมิน นําผลการ

ประเมินทักษะเปรียบเทียบกับผูเรียนท้ัง
2 กลุม

2.6 ประเมินความพึงพอใจ
ผูเรียนกลุมทดลองในการสอนแบบบูรณา
การรวมกันนําไปสูการปรับปรุงแกไข
วิธีการจัดการเรียนการสอนตอไป

3. ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามรูปแบบ โดยเชิญผูเกี่ยวของตอการ
ดํ า เ นิ น ง านตาม รูปแ บบมาปร ะ ชุ ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานตามรูปแบบ

การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยได

ดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี
ร ะ ย ะ ท่ี 1 ก า รพั ฒ น า

องคประกอบตามรูปแบบฯ ผลการ
วิเคราะหความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญตอ
คู มือนิเทศการสอน หลักสูตรพัฒนา
ครูผูสอน และเอกสารประกอบการสอน
สถิติพื้นฐานท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ไ ด แ ก ค า เ ฉ ลี่ ย ( mean)แ ล ะ ส ว น
เ บ่ี ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น ( standard
deviation)

ระยะท่ี 2 ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ ผล
การเปรียบเทียบความรูของผูเขาอบรม
กอน หลังการอบรม ผลการ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมในการประเมิน
คุณลักษณะผูเรียนท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการ สถิติ
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พื้นฐานท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คารอยละ (percentage ) คาเฉลี่ย
(mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) และทดสอบ
สมมติฐานโดยใช t-test

ระยะท่ี 3 ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามรูปแบบ โดยผลวิเคราะห
ความพึงพอใจของผู เกี่ยวของตอการ
ดําเนินงานตามรูปแบบฯ เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจตอข้ันตอนตางๆ ในการ
จัดเรียนการสอน สถิติพื้นฐานท่ีใชในการ
วิ เคราะหข อ มูล ไดแก ค า ร อยละ
(percentage ) คาเฉลี่ย (mean) และ
สวนเ บ่ียง เบนมาตรฐาน (standard
deviation)

ผลการวิจัย
ผู เ ช่ียวชาญเห็นดวยตอการ

พัฒนาคูมือนิเทศการสอน และหลักสูตร
ฝกอบรม อยูในระดับมาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ย
4.47 และ 4.01 ตามลําดับ

ผู เ ช่ียวชาญเห็นดวยตอการ
สรางเอกสารประกอบการสอนเพื่อสราง
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของสถานประกอบการ อยู
ในระดับมาก ( = 4.31)

ระดับความรูของผูเขารับการฝก
กอนและหลังการอบรม การพัฒนาครู
นิเทศกภายในสถานศึกษา ในภาพรวมผู
อบรมมีความรูหลังการอบรมสูงกวากอน
การอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05

ระดับความรูของผูเขารับการ
ฝกอบรมกอนและหลังการอบรมการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพแผนกวิชาการตลาด ในภาพรวม
ผูอบรมมีความรูหลังการอบรมสูงกวา
กอนการอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05

ผลการ เป รี ยบ เ ที ยบคว าม
แตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมในการประเมินคุณลักษณะผูเรียน
ท่ีสอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการ ดานความรู และทักษะ
กลุมทดลองมีความรูและทักษะสูงกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05

ผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอ
การดําเนินงานตามรูปแบบ อยูในระดับ
มากท่ีสุด ( = 4.69) (ตาราง 1-6)
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญตอการสรางเอกสารประกอบการสอน

รายการ S.D ความหมาย
1. วิชา กลยุทธการตลาด (3202-2003) 4.41 .63 มาก
2. วิชา การตลาดทางตรง (3202-2017) 4.30 .64 มาก
3. วิชา การตลาดเพื่อการสงออก (3202-2008) 4.22 .66 มาก
4. วิชา เทคนิคการนําเสนอ (3202-2022) 4.34   .67 มาก

รวม 4.31 .62 มาก

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความรูของผูเขาอบรมกอนและหลัง
การพัฒนาครูนิเทศกภายในสถานศึกษา

คะแนน S.D t df Sig.
กอนอบรม 21.31 5.66
หลังอบรม 27.18 2.88
* p < .05

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความรูของผูเขาอบรมกอนและหลัง
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพแผนกวิชาการตลาด

คะแนน S.D t df Sig.
กอนอบรม 10.66 2.95
หลังอบรม 13.22 2.81
* p < .05

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความรูการนําเสนอขายสินคาหรือบริการและปดการขาย
โดยเปรียบเทียบกับนักศึกษา 2 กลุม

คะแนน S.D t df Sig.(p)
กลุมควบคุม 28.07 6.22
กลุมทดลอง 41.14 7.45
* p < .05

-5.109*        21   .000

-4.235*        8 .003

7.045* 53 .000
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินทักษะการนําเสนอขายสินคาหรือบริการและปดการขาย
โดยเปรียบเทียบกับนักศึกษา 2 กลุม

คะแนน S.D t df Sig.(p)
กลุมควบคุม 84.90 5.46
กลุมทดลอง 90.69 8.02
* p < .05

ตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของเกี่ยวของตอการดําเนินงานการพัฒนา
รูปแบบ การจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีสอดคลอง
กับความตองการของสถานประกอบการ

รายการ S.D ความหมาย
1. ดานผูเรียน 4.68 .46 มากท่ีสุด
2. ดานตัวแทนสถานประกอบการ 4.60 .57 มากท่ีสุด
3. ดานตัวแทนสถานศึกษา 4.80 .37 มากท่ีสุด

รวม 4.69 .46 มากท่ีสุด

อภิปรายผล
จากผลการวิ จัย เ ร่ือ ง การ

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เพื่ อ ส ร า งผู เ รี ยน ให มี คุณลั กษณะ ท่ี
สอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการมีท้ังหมด 6 ระยะ และได
นํ า รู ป แ บ บ ไ ป ดํ า เ นิ น ก า ร จ ริ ง ใ น
ส ถ า น ศึ ก ษ า สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีบาง
ประเด็นท่ีผูวิ จัยไดนํามาอภิปรายเพิ่ม
ดังน้ี

1. การพัฒนาองคประกอบตาม
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อสราง
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการ

ผู วิ จั ยได สร างคู มื อประกอบรูปแบบ
ประกอบด วย คู มื อ นิ เทศการสอน
หลักสูตรฝกอบรม เอกสารประกอบการ
สอน จํานวน 4 รายวิชา สรุปผล
ตามลําดับดังน้ี วิชา กลยุทธการตลาด
(3202-2003) วิชา การตลาดทางตรง
(3202-2017) วิชา การตลาดเพื่อการ
สงออก (3202-2008) และวิชาเทคนิค
การนําเสนอ (3202-2022) ซ่ึงมีคาเฉลี่ย
4 . 6 1 4 . 4 7 4 . 0 1 แล ะ 4 . 3 1
ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ
สิริชัย นัยกองสิริ (2555: 78-87) ได
ทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีโดยบูรณาการการสอนในสถาน

3.115*        53           .003
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ประกอบการ ผลการวิจัยพบวา โดย
ภาพรวมผูเกี่ยวของเห็นดวยกับคูมือการ
ดําเนินงานตามรูปแบบระดับมาก ( =
4.48) ซ่ึงการจัดพิมพรูปเลมคูมือมีระดับ
ความเหมาะสมมากท่ีสุด ( = 4.61)
เน่ืองมาจากมีการวางผังลําดับข้ันตอนการ
ดําเนินงานทุกระยะไวในคู มือไดอยาง
ชัดเจน และสามารถท่ีจะนําไปศึกษา
ข้ันตอนการดําเนินงานตามรูปแบบไดดวย
ตนเอง

2. ดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบและเก็บรวบรวมขอมูล
การดําเนินงานตามรูปแบบจากผลการวิจัย
พบวา ระดับความรูของผู เขารับการ
ฝกอบรมกอนและหลังการอบรมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
สอดคลองกับงานวิจัยของ คํานึง ทอง
เกตุ (2547:195-210) ไดทําการศึกษา
ง านวิ จั ย เ ร่ื อ ง ก า รพั ฒนาแ ล ะห า
ประสิทธิภาพรูปแบบการนิเทศภายใน
ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า ท่ี ส อ น ด า น ช า ง
อุตสาหกรรม พบวา ประสิทธิภาพของ
หลักสูตรการฝกอบรม ในข้ันตอนการ
วิจัยภาคทฤษฎี มีประสิทธิภาพ รอย
ละ 80.56 โดยเน้ือหาในการนิเทศการ
สอนชวยใหครูผูสอนมีการพัฒนาวิธีการ
จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนสนใจ และ
นําไปสูการชวยเหลือเพื่อนครูใหสามารถ
ปรับปรุงการสอนไดดีข้ึน โดยจะตองมี
แบบประเ มิน เกณฑการประเ มิน ท่ี
ชัดเจน ทําใหเกิดความนาเช่ือถือ

ผลการ เป รี ยบ เ ที ยบคว าม
แตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมในการประเมินคุณลักษณะผูเรียน
ท่ีสอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอ
ท่ี 3 ผูเรียนกลุมทดลองมีความรู และ
ทักษะในการเรียนสูงกวากลุมควบคุม
แสดงใหเห็นวาการสอนแบบบูรณาการ
สามารถจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียน
มีคุณลั กษณะ ท่ีสอดคล อ งกั บความ
ตองการของสถานประกอบการไดจริง มี
ความเหมาะสม สามารถดําเนินการได
อยางรวดเร็วตามเอกสารและตัวอยาง
ตางๆ ท่ีอยูในคูมือ หลักสูตร เอกสาร
ประกอบการสอนท่ีครูผูสอนพัฒนาข้ึน
จึงควรนํารูปแบบน้ีไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนตอไป

3. ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามรูปแบบ ผูวิจัยไดประเมินผลการ
ดํ า เ นินงานตาม รูปแบบโดยประ ชุม
ผูเกี่ยวของ โดยภาพรวมคาเฉลี่ยความ
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู เ กี่ ย ว ข อ ง ต อ ก า ร
ดําเนินงานตามรูปแบบฯ อยูในระดับ
มากท่ีสุด ( = 4.69) สอดคลองกับ
งานวิจัยของ พรธิดา วิเศษศิลปานนท
( 2555:18-19) ได ทํ าการศึ กษาแนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใน
ดานหลักสูตร จะตองมีการจัดเน้ือหาให
ทันสมัย และเ ช่ือมโยงกับงานตาม
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วิชาชีพของนักศึกษา ชุมชน และสังคม
มี ก า ร ป รั บ วิ ธี ก า ร ส อ น เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอน กิจกรรมการเรียนการ
สอน ท่ีสอดคลองกับผูเรียน ออกแบบ
การเรียนรูใหสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของผูเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนํา

ผลการวิจัยไปใช
1.1 การพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมการเปนพนักงานขาย ควรเนน
เร่ืองของบุคลิกภาพเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดใน
การ นํ า เสนอขายสิ นค าห รื อบ ริการ
เน่ืองจากบุคลิกภาพของการเปนพนักงาน
ขายเปนความประทับใจแรกท่ีลูกค า
มองเห็นกอนการนําเสนอขาย และนักขาย
จะตองรูและเขาใจสินคาของบริษัทอยาง
ทองแท พรอมท้ังสินคาของคูแขงขัน ขอ
เปรียบเทียบ เพื่ อการขาย ตอบขอ
ซักถามแกลูกคา เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ัน
แกลูกคาในการท่ีจะปดการขาย อีกสิ่ง

สําคัญคือ ความซ่ือสัตยสุจริตของนักขาย
ท่ีจะตองมีตอลูกคาและบริษัท

1.2 การประเมินทักษะ
ผูเรียน พนักงานขายท่ีดีไมควรมุงในการ
ขาย ควรมีการพูดคุย สรางเปนกันเอง
ใหกับลูกคา เพราะบางคร้ังการตัดสินใจ
ซ้ือไมไดอยูท่ีคนขายพูดเกงแตอยูท่ีความ
จริงใจท่ีมีใหกับลูกคา และเปดโอกาสให
สถานประกอบการมาเปนสวนหน่ึงในการ
จัดการเ รียนการสอนทําใหทราบถึ ง
มุมมองของการเรียนการสอนมากข้ึน

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
คร้ังตอไป

จากการดําเนินงานพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อสราง
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการ
ควรเนนเร่ืองการพัฒนาบุคลิกภาพเปนสิ่ง
สําคัญ โดยมีการสรางหลักสูตรฝกอบรม
หรือเชิญผูเช่ียวชาญดานบุคลิกภาพมาทํา
การพัฒนาผู เ รียน โดยจัดอบรมเปน
หลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อใหผูเรียนมีบุคลิกภาพท่ีดีในการเปน
พนักงานขาย
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