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กกกกกกกกการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง  พ.ศ. 2546) เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลังมัธยมศึกษาตอนตน  เพื่อ
พัฒนากําลังคนระดับฝมือใหมีความชํานาญเฉพาะดาน  มีคุณธรรม  บุคลิกภาพและเจตคติดีที่
เหมาะสม  สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบ
อาชีพอิสระ  สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับทองถ่ินและระดับชาติ  โดยมี
มาตรฐานวิชาชีพดานหาขอมูลและวิเคราะหขอมูลทางดานการขาย  และกําหนดชองทางการ
จําหนาย  จากการวิเคราะหมาตรฐานวิชาชีพ  ผูวิจัยไดเตรียมการสําหรับการจัดการเรียนการสอน
โดยการจัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอนขึ้น  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ  สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพผูเรียน ผลจากคะแนนในใบงานฝกปฏิบัติทางการขาย  ผูวิจัย
พบวาผูเรียนยังขาดความรวมมือในการปฏิบัติ  เพื่อใหเกิดความสามัคคีและความเขาใจ  ดังนั้น
ผูวิจัยไดนํากระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ  ซึ่งกระบวนการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ  เปนวิธีการ
จัดการเรียนรูหนึ่งที่จะชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในวิชา 2201 – 2210 ศิลปการ
ขาย  ใหสูงขึ้นได  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ  นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปที่ 2
ประเภทวิชาพณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานการขาย  จํานวน 4  คน  ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2556



ผลการศึกษา พบวา
1.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  พบวา  การนํากระบวนการ

เรียนรูแบบกลุมรวมมือ  วิชา 2201 – 2210 ศิลปการขาย ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูแบบกลุมรวมมือวิชา
2201 – 2210 ศิลปการขาย พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยกระบวนการเรียนรู
แบบกลุมรวมมือ มีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด



คํานํา

รายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา 2201 – 2210 ศิลปการขาย  ดวยกระบวนการ
สอนรูปแบบกลุมรวมมือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง
พุทธศักราช 2546) จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน วิชา 2201 –
2210 ศิลปการขาย  ดวยกระบวนการสอนรูปแบบกลุมรวมมือ และศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่
มีตอการเรียน  วิชา 2201 – 2210 ศิลปการขาย  ดวยกระบวนการสอนรูปแบบกลุมรวมมือ โดยมี
รายละเอียดการดําเนินการทั้งหมด  จะเปนประโยชนแกผูที่สนใจเพื่อนําไปเปนแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนตอไป

ผูรายงานขอขอบคุณนายวิศวะ  คงแกว  ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราช  รองผูอํานวยการทุกฝาย  นางคนึงนิจ  รพีภัทรกุล  บุคลากรที่เก่ียวของ นักเรียน
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิ  และผู เชี ่ยวชาญที่ใหคําแนะนําและให
คําปรึกษา

คุณคาและประโยชนของการศึกษาคนควาฉบับนี้  ผูรายงานขอมอบเปนเครื่องสักการะ
พระคุณของบิดาและมารดา  รวมทั้งครูอาจารยผูที่มีพระคุณทุกทาน

                                                                                นางอําภา กงเมง
ครูชํานาญการ

                                                               วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
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บทที่ 1
บทนํา

กกกกกกกกการดําเนินการศึกษาในครั้งนี้  มีความมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนหลังจากเรียน วิชา 2201 – 2210 ศิลปการขาย  ดวยกระบวนการสอนรูปแบบกลุม
รวมมือ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียน วิชา 2201 – 2210 ศิลปการขาย  ดวย
กระบวนการสอนรูปแบบกลุมรวมมือ  สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปที ่ 2
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชพณิชยการ  สาขางานการ ขาย  วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  เพื่อนําผลการศึกษามาพัฒนา  ปรับปรุง  ในการจัดการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  ซึ่งจะไดกลาวถึงสาระสําคัญในบทนํา  ดังนี้

1. ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา
2. วัตถุประสงคของการศึกษา
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
4. ขอบเขตการศึกษา
5. คํานิยามศัพทเฉพาะ

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนจะตองทําใหผูเรียนเกิดทักษะการวิเคราะหและมีความรู

ทางดานการบริหารและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  จากประสบการณการสอนนักเรียน
สาขางานการบัญชีที่ผานมา  นักเรียนสาขางานการบัญชียังขาดทักษะการวิเคราะหและความ
เชี่ยวชาญดานการวิเคราะหเปนจํานวนมาก  เนื่องจากนักเรียนยังขาดความเขาใจและความสนใจใน
การเรียน  ผูศึกษาจึงมีความสนใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมเขามารวมในการเรียน
ซึ่งกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  คือ  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมมากที่สุด  ทั้งดานรางกาย  สติปญญา
สังคมและอารมณ  โดยผูเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  ผูศึกษาจึงนําวิธีการจัดการเรียนการสอนดวย
กระบวนการสอนรูปแบบกลุมรวมมือ  มาใชในการพัฒนา



1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  กอนเรียนและหลังเรียน วิชา

2201 – 2210 ศิลปการขาย  ดวยกระบวนการสอนรูปแบบกลุมรวมมือ
1.2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการ วิชา 2201 – 2210 ศิลปการขาย

ดวยกระบวนการสอนรูปแบบกลุมรวมมือ

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ผูเรียนไดมีโอกาสในการพัฒนาการเรียนรูใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. ผูเรียนไดมีโอกาสคิด  วิเคราะหและฝกปฏิบัติจริงจนเกิดความเชี่ยวชาญ

1.4 ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา  ดังนี้
1.4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  ประกอบดวย

ผูเรียน  ไดแก  ผูเรียนที่กําลังศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปที่ 2  ประเภทวิชาพณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  ในที่นี้กลุม
ตัวอยางเปนการสุมแบบเจาะจง  คือ  นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปที่ 2  สาขางานการ
ขาย  ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช   ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 4
คน

1.4.2 ตัวแปรที่ศึกษา  ประกอบดวย
1) ตัวแปรอิสระ  ไดแก การเรียนการสอน วิชา 2201 – 2210 ศิลปการขาย  ดวย

กระบวนการสอนรูปแบบกลุมรวมมือ
2) ตัวแปรตาม  ไดแก

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 ความพึงพอใจของผูเรียน

1.4.3 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556

1.5 คาํนิยามศัพทเฉพาะ
1.5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ระดับผลการเรียนของผูเรียนที่ไดจากการ

ประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556



1.5.2  ผูสอน  หมายถึง  ผูสอนวิชา 2201 – 2210 ศิลปการขาย ของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1.5.3  ผูเรียน  หมายถึง  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปที่ 2  ประเภทวิชาพณิช
ยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานการขาย  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

1.5.4 การเรียนการสอนแบบกลุมรวมมือ  หมายถึง  การเรียนการสอนที่ผสมผสาน
ระหวางการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  และการเรียนการสอนรายบุคคลดวยกัน  โดยใหนั กเรียนทํา
กิจกรรมการเรียนดวยตนเองตามความสามารถจากแบบฝกทักษะ  และสงเสริมความรวมมือภายใน
กลุม  มีการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู  ตลอดจนการปฏิสัมพันธทางสังคม



บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

การดําเนินการศึกษาในครั้งนี้  มีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการดําเนินการศึกษา
ดังนี้

1. เอกสารที่เก่ียวของกับการสรางความคิดรวบยอด
2. การวิเคราะหและประเมินคาเอกสารวิชาการ
3. งานวิจัยที่เก่ียวของ

2.1 เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการสรางความคิดรวบยอด
การเรียนการสอน  วิชา 2201 – 2210 ศิลปการขาย เปนวิชาชีพสาขาวิชา  หมวดวิชาชีพ

มีจํานวน 3 หนวยกิต  เวลาเรียน 4 ชั่วโมงตอสัปดาห  ในการจัดทําเอกสารประกอบการเรียนดังกลาว
ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารที่เก่ียวของเพื่อใชในการสรางความคิดรวบยอด ดังนี้

2.1.1 หลักการของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง  พุทธศักราช 2546)

กระทรวงศึกษา (2546 : 1) ไดกําหนดหลักการ  ดังนี้
1) เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลังมัธยมศึกษาตอนตน  เพื่อ

พัฒนากําลังคนระดับฝมือใหมีความชํานาญเฉพาะดาน  มีคุณธรรม  บุคลิกภาพและเจตคติที่
เหมาะสม  สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบ
อาชีพอิสระ  สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับทองถ่ินและระดับชาติ

2) เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง  เพื่อเนนความชํานาญ
เฉพาะดานดวยการปฏิบัติจริง  สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน  ถายโอน
ผลการเรียนสะสมผลการเรียน  เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยากร  สถานประกอบการ
และสถานประกอบอาชีพอิสระได

3) เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศีกษารวมกัน
ระหวางหนวยงานและองคกรที่เก่ียวของ  ทั้งภาครัฐและเอกชน

4) เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา  ชุมชนและทองถ่ินมีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพชุมชนและทองถ่ิน



2.1.2 จุดมุงหมายของของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง  พุทธศักราช 2546)

กระทรวงศึกษา (2546 : 3) ไดกําหนดจุดมุงหมาย  ดังนี้
1) เพื่อใหมีความรู  ทักษะและประสบการณในงานอาชีพตรงตามมาตรฐาน

วิชาชีพ  นําไปปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถเลือกวิธีการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตน  สรางสรรคความเจริญตอชุมชน  ทองถ่ิน  และประเทศชาติ

2) เพื่อใหเปนผูมีปญญา  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ฝาเรียนรู  เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการประกอบการอาชีพ  สามารถสรางอาชีพ  มีทักษะในการจัดการและพัฒนา
อาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ

3) เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ  มีความมั่นใจและภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน  รัก
งาน  รักหนวยงาน  สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี  โดยมีความเคารพในสิทธิและหนาที่ของ
ตนเองและผูอ่ืน

4) เพื ่อใหเปนผู มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  ทั ้งในการทํางาน  การ อยู
รวมกัน  มีความรับผิดชอบตอครอบครัว  หนวยงาน  ทองถิ่นและประเทศชาติ  อุทิศตนเพื่อ
สังคม  เขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น  รู จ ักใชและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสรางสิ่งแวดลอมที่ดี

5) เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และวินัย
ในตนเอง  มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ  ทั้งรางกายและจิตใจ  เหมาะสมกับงานอาชีพนั้น ๆ

6) เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง
ของประเทศและโลกปจจุบัน  มีความรักชาติ  สํานึกในความเปนไทย  เสียสละเพื่อสวนรวม  ดํารง
รักษาไว  ซึ่งมีความมั่นคงของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

2.1.3 ลักษณะรายวิชา  2201 – 2210 ศิลปการขาย
กระทรวงศึกษา (2546 : 51) ไดกําหนดจุดประสงครายวิชา  มาตรฐานรายวิชา

และคําอธิบายรายวิชา  ดังนี้

จุดประสงครายวิชา
1). มีความรูเก่ียวกับคุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย
2). สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและในการประกอบอาชีพขาย



3). มีทักษะในการเขียนคําพูดขาย  และเสนอขายอยางมีประสิทธิภาพ
4). ตระหนักและเห็นความสําคัญของศิลปะการขาย
มาตรฐานรายวิชา
1). อธิบายทฤษฎีการขาย  เทคนิคการเสนอขาย
2). เขียนแผนการขาย  เขียนคําพูดขาย
3). เขียนรายงานการขาย  จัดเตรียมเอกสารการขาย
4). อธิบายการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองใหเหมาะสมกับอาชีพขายและ

จรรยาบรรณของอาชีพขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับทฤษฎีการขาย  เทคนิคการเสนอขาย  การเขียนแผนการ

ขาย  การเขียนคําพูดขาย  และการเสนอขาย  การเขียนรายงานการขาย  เอกสารการขาย  การ
พัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับอาชีพขาย  จรรยาบรรณของอาชีพขาย

2.1.4  แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สุพน  ทิมอํ่า (2549 : 13 – 15) กลาววา  การเรียนการสอนที่ดีมีลักษณะดังนี้
1) ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
2) เนนความตองการของผูเรียนเปนหลัก
3) ตองพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน
4) ตองเปนที่นาสนใจ ไมทําใหผูเรียนรูสึกเบ่ือหนาย
5) ตองดําเนินไปดวยความเมตตา กรุณาตอผูเรียน
6)  ตองทาทายใหผูเรียนอยากรู
7)  ตองตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสม ที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรู
8) ตองสรางสถานการณใหผูเรียนไดเรียนรู โดยการปฏิบัติจริง
9) ตองสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรู
10) ตองมีจุดมุงหมายของการสอน
11) ตองสามารถเขาใจผูเรียน
12) ตองคํานึงถึงภูมิหลังของผูเรียน
13) ไมยึดวิธีการใดวิธีการหนึ่งเทานั้น



14)  การเรียนการสอนที่ดีเปนพลวัตร (Dynamic) กลาวคือ มีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งในดานการจัดกิจกรรม การสรางบรรยากาศ รูปแบบ เนื้อหาสาระ
เทคนิควิธี ฯลฯ

15)  ตองสอนในสิ่งที่ไมไกลตัวผูเรียนมากเกินไป
16) ตองมีการวางแผนการเรียนการสอนอยางเปนระบบ
นอกจากนี้ นักการศึกษาทานนี้ยังไดกลาวถึง สิ่งที่ควรคํานึงเกี่ยวกับความสุข

ของผูเรียนวา กิจกรรมการเรียนรูที่จัดจะทําใหนักเรียนมีความสุขไดนั้น ครูควรคํานึงถึงองคประกอบ
ที่สําคัญ  ดังนี้

1) ครูตองยอมรับวานักเรียนแตละคน เปนมนุษยที่มีหัวใจและสมอง
2) ครูตองใหความกัลยาณมิตร ตอนักเรียนทุกคนอยางทั่วถึง
3) ครูตองชวยใหนักเรียนเกิดความรักและภูมิใจในตนเอง รูจักปรับตัวไดทุกที่

ทุกเวลา
4) ครูตองจัดใหนักเรียนแตละคนไดมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและ

ความสนใจของตนเองก
5) ครูตองใหบทเรียน  และจัดประสบการณการเรียนรูใหสนุกแปลกใหม จูงใจ ชวน

ใหติดตาม และเราใจ ใหนักเรียนคนหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง
6)  ครูตองจัดใหนักเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่ผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนที่เนนผู เรียนเปนสําคัญวา

ครูผูสอนจะตองวิเคราะหประสบการณผูเรียนและกระตุนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง รูจักควบคุม
ตนเองได และมีความรับผิดชอบตอตนเอง โดยอาศัยความชวยเหลือจากครู   ซึ่งการเรียนรูจะเกิด
จากการที่ผูเรียนมีประสบการณตรงในเรื่องนั้น ๆ

2.2 การวิเคราะหและประเมินคาเอกสารวิชาการ
ชุติมา  สัจจานันท  และคณะ (2542 : 192) กลาววา  การวิเคราะหคาเอกสารวิชาการ

เปนการวิเคราะห  ตัดสิน  ตีคา  เพื่อใหทราบวาเอกสารวิชาการนั้น ๆ  มีความเหมาะสม  และ
มีคุณคาการใชประโยชนเพียงใด  รวมทั้งเนื้อเรื่อง  ความคิดเห็นและทวงทํานองการแตง

สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหนั้นมีอยูหลายแบบ  ซึ่งแตละแบบก็มีทั้งขอดีและ
ขอเสียอยูที ่ผูวิเคราะหจะตองคํานึงถึง เมื่อเลือกและสรางเครื่องมือเพื่อนํามาใชรวบรวมขอมูล
ใหไดตามวัตถุประสงคและเกณฑที ่วางไว เครื่องมือที่นิยมใช  ไดแก  มาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) แบบใหคะแนน (Scoring) แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบตรวจสอบรายการ



(Checklists) สําหรับมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) อาจเรียกวามาตราสวนประเมินคา  หรือ
มาตราจัดอันดับคุณภาพ  ประกอบดวยขอความที่เปนประโยควลี  หรือคําที่ตองการวัดอยูทางซายและ
มีอันดับ  หรือลักษณะอยูทางดานขวาซึ่งอาจจะมี 4-7 อันดับ  สําหรับใหผูใชเครื่องมือหรือผู
จัดอันดับ (Rater) แสดงความคิดเห็นใหตรงกับขอความทางดานซายซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภท แบบ
ตัวเลข (Numerical) แบบกราฟ (Graphic) และแบบบรรยายลักษณะ (Descriptive) โดยแบบ
ตัวเลข  เปนการใชตัวเลขเรียงลําดับของคุณภาพจากมากไปหานอยหรือนอยไปหามาก  เชน  ซึ่ง
ตัวเลขมีความหมาย  ดังนี้

5 = ดีที่สุด  เหมาะสมที่สุด
4 = ดี  เหมาะสม
3 = ปานกลาง
2 = ควรปรับปรุง  ไมเหมาะสม
1  =  ควรปรับปรุงอยางย่ิง  ไมเหมาะสมที่สุด

ขอคํานึงในการสรางมาตราสวนประมาณคา
1) คําชี้แจงในการใชเครื่องมือควรเขียนใหชัดเจน
2) วิธีการเขียนขอความที่จะวัดแตละขอควรคลายคลึงกัน  อาจเขียนเปนประโยค

หรือวลีก็ได  เชน  กระดาษปกมีความทนทานหรือความทนทานของกระดาษปก
3) ขอความควรจะกะทัดรัด  เขาใจงาย  ไมใชขอความที่เปนประโยคปฏิ เสธ

เพราะจะทําใหเปนประโยคปฏิเสธซอน  เชน  ขอความบนปกไมครบถวน  ควรเปลี่ยนเปนความ
ครบถวนของขอความบนปก

4) ขอความแตละขอควรจะมีพฤติกรรมหรือลักษณะที่จะตอบเพียงเรื่องเดียวไมควรมี
ขอความหลายเรื่องในขอเดียวกัน  เชน “รูปภาพมีขนาดพอเหมาะและชัดเจน” ควรจะแยกเปน 2
ขอความเพื่อถามขนาดของรูปภาพและความชัดเจนของภาพยกเวนขอความที่เสริมใหเขาใจ  เชน
บทสรุปสั้น  กะทัดรัดและเขาใจงาย

5) ขอความที่ถามควรเก่ียวของและเปนเรื่องที่ตองการทราบจริง ๆ เพื่อไมให
เครื่องมือมีความยาวเกินไป

สวนแบบใหคะแนน (Scoring) จะมีลักษณะคลายกับมาตราสวนประมาณคา  คือ
ใหผูตอบจัดอันดับ  หรือใหระดับคุณภาพตามที่ผูสรางเครื่องมือกําหนดมาตราสวนประมาณคา จะ
มีอันดับหรือระดับคุณภาพใหผูตอบตอบประมาณ 4-7 อันดับ  สวนแบบใหคะแนนจะมีคะแนนเต็มตาม
ความสําคัญของขอความแตละขอ ดังนั้นคะแนนเต็มในแตละขอจึงไมจําเปนตองเทากัน



สําหรับแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือที่สรางขึ้น  เพื่อใหผูตอบกรอก
ขอความ  หรือเขียนเครื่องหมายลงในชองคําตอบใหตรงกับความเปนจริง   หรืออาจเปนความ
คิดเห็นของผูตอบ  แบบสอบถามแบงตามลักษณะของประเภทคําตอบออกเปน 3 ประเภทคือ  แบบ
จํากัดคําตอบหรือแบบปด (Closed form) แบบตอบอิสระหรือแบบเปด (Opened  form) และแบบ
ผสม (Mixed  form)

ขอดี  ของแบบจํากัดคําตอบ  คือ  ผูตอบไดสะดวกรวดเร็ว  ทําไดงายแกการ
รวบรวมขอมูล  และแปลความหมาย

ขอเสีย  คือ  ผูตอบไมมีโอกาสไดเลือกมากเพราะคําตอบมีจํากัด  บางทีไมมี
คําตอบที่ตรงใจผูตอบ  ในการสรางเครื่องมือทําไดยากที่จะครอบคลุมคําตอบ

ขอควรคํานึงถึงในการสรางแบบสอบถาม
1) ถามเฉพาะเรื่องที่นาสนใจและตองการทราบขอมูลจริง ๆ เทานั้นเพื่อให

แบบสอบถามสั้น  และไมเสียเวลาผูตอบมาก
2) ควรใชคําที่มีความหมายชัดเจน  เขาใจงาย  ไมควรใชคําที่ไมเฉพาะเจาะจง  หรือ

มีความหมายหลายอยาง  เชน  สวนใหญ  สวนมาก  บางที  เสมอ  บอย ๆ ฯลฯ  ถาตองการทราบ
ปริมาณก็ใหถามเปนจํานวนจะทําใหไดขอมูลที่ชัดเจน

3) ควรจะใชประโยคบอกเลาจะดีกวาประโยคปฏิเสธ  เชน  ใชประโยควา
“รูปภาพที่ชัดเจนมีจํานวนทั้งหมดก่ีรูป”  ดีกวา “รูปภาพที่ไมชัดเจนมีจํานวนทั้งหมดก่ีรูป”

4) คําถามและคําตอบแตละขอควรจะมีเนื้อหาเพียงเรื่องเดียว  ไมควรมีหลายเรื่อง
ในหนึ่งขอ  เชน  ขอความบนปกมีขนาดตัวอักษรเหมาะสมมีขอความครบถวนหรือไม

5) ควรหลีกเลี่ยงการใชคําศัพทเฉพาะ  ถาจะใชควรอธิบายความหมายใหชัดเจน
เชน  บูรณาการ  สังกัป  นวัตกรรม  ฯลฯ

สวนสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติอยางงาย  ที่นิยมใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก  คาเฉลี่ย  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ลดาเดือน  ศรีขันซาย (2545 : 79 – 80) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทยปญหาระคน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยวิธี
แบงกลุมตามสังกัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน (STAC) และนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนตามคูมือครูของ
สสวท. กลุมตัวอยาง  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หองเรียนรวม 48 คน  ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนที่เรียนโดยวิธีแบงกลุมตามสังกัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน (STAC) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน



วิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนตามคูมือครูของ  สสวท. อยางมีนัยสัมทางสถิติที่
ระดับ .01

จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวาในการจัดการเรียนการ
สอน  วิชา 2201 – 2210 ศิลปการขาย มีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองจัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุมรวมมือเพื่อใหผู เรียนไดรับการฝกฝน  อบรมใหมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีและมีทักษะในวิชาชีพถึงเกณฑ  ซึ่งเปนที่ยอมรับกอนที่จะเขาสู
ตลาดแรงงาน



บทที่ 3
วิธีดําเนินการ

การดําเนินการศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน  กอนเรียนและหลังเรียนวิชา 2201 – 2210 ศิลปการขาย  ดวยกระบวนการสอนรูปแบบกลุม
รวมมือ  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียน วิชา 2201 – 2210 ศิลปการขาย
ดวยกระบวนการสอนรูปแบบกลุมรวมมือ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง  พุทธศักราช 2556) ของนางอําภา กงเมง  เพื่อนําผลการศึกษามาพัฒนา  ปรับปรุงใน
การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นตอไป  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา
2.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3. วิธีการสรางเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษามี 2 กลุม  คือ
ผูเรียน  ไดแก  ผูเรียนที่กําลังศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ใน

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปที่ 2 ประเภทวิชาพณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางาน
การขาย  ในที่นี้กลุมตัวอยางเปนการสุมแบบเจาะจง  คือ  นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปที่ 2 สาขางานการขาย  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช   ภาคเรียนที่ 1  ป
การศึกษา 2556  จํานวน 4 คน

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ใชเครื่องมือที่ใชในการศึกษา  ดังนี้
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. แบบสอบถามความพึงใจของผูเรียน

3.3 วิธีการสรางเคร่ืองมือ
ผูศึกษาไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ดังนี้



3.3.1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก  ซึ่งมีวิธีดําเนินการ  ดังนี้

2.1 ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 ศึกษาคูมือแนวการวัดผลและประเมินผล
การพัฒนาแบบทดสอบ
การพัฒนาแบบทดสอบมีขั้นตอน คือ
(ก) สรางตารางวิเคราะหหลักสูตร
(ข) เขียนคําถาม
(ค) ใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
(ง) หาคาความยากงาย อํานาจจําแนก
(จ) หาคาความเชื่อมั่น
การหาคาคุณภาพของขอสอบ
(ก) การหาคาความยากงาย
(ข) การหาคาอํานาจจําแนก
(ค) การหาคาความเชื่อมั่น

3.3.2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
ของการเรียนการสอนกลุมเพื่อนชวยเหลือเพื่อเปนรายบุคคล วิชา 2201 - 2210 ศิลปการขาย

มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1) ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ
2) สรางแบบประเมินเพื่อวัดความคิดเห็นของผูเรียน  ประกอบดวย 10 โดยแบบ

ประเมินประกอบดวยคําถามปลายเปดและคําถามปลายปด  แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูประเมิน
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผูประเมิน  โดยสรางแบบประเมินเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating  scale) ตามแบบการประมาณคาของลิเคอรท (Likert) ซึ่งมีชวง
แสดงทัศนะ 5 ชวง  คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย และนอยที่สุด

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
3) ตรวจสอบความถูกตองของแบบประเมินความคิดเห็นโดยให นางคนึงนิจ  รพี

ภัทรกุล  ตําแหนง  ครู  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ   ตรวจสอบความครบถวนและความสมบูรณ
ของขอคําถาม  เพื่อนําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไข



4) หาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความคิดเห็นโดยหาวิธีหาคาเฉลี่ย  และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
หลังจากที่ไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนที่เรียบรอยแลว  ผูศึกษา

ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
3.4.1 ขอความรวมมือจากครูที่ปรึกษาในการแจกแบบสอบถามให กับผู เรียน

กลุมเปาหมาย
3.4.2 กลุมผูวิจัยดําเนินการเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง  แบบสอบถามไดรับกลับคืน

มาครบทุกชุดสมบูรณสามารถนํามาวิเคราะหได

3.5 การวิเคราะหขอมลู
ในการศึกษาครั้งนี้  มีการวิเคราะหขอมูลดังนี้
3.5.1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  กอนเรียนและหลังเรียนวิชา

2201 – 2210 ศิลปการขาย  ดวยกระบวนการสอนรูปแบบกลุมรวมมือ
3.5.2 ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียน วิชา 2201 – 2210 ศิลปะการ

ขาย  ดวยกระบวนการสอนรูปแบบกลุมรวมมือ

3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
กกกกกกกกในการศึกษาครั้งนี้  มีสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้
กกกกกกกก3.6.1 คาเฉลี่ย (mean) แทนดวยสัญลักษณ X   ใชสูตร (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สาย
ยศ. 2538 : 73) ในการคํานวณ  ดังนี้

N

X
X




เมื่อ  X หมายถึง  ผลรวมระดับความคิดเห็นของผูประเมิน
N หมายถึง  จํานวนผูประเมินทั้งหมด

กกกกกกกก3.6.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation) แทนดวยสัญลักษณ S.D.  โดยใช
สูตร (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ, 2538  :  79) ในการคํานวณ  ดังนี้




n(n-1)

                                     N X2 -  (X)2

เมื่อ  X หมายถึง  ผลรวมระดับความคิดเห็นของผูประเมิน
X2 หมายถึง  ผลรวมของ (ระดับความคิดเห็นของผูประเมินยกกําลังสอง)

n หมายถึง  จํานวนผูประเมิน

S.D. =



บทที่  4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การดําเนินการศึกษาในคร้ังน้ี  ผูศึกษามีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน  กอนเรียนและหลังเรียนวิชา 2201 – 2210 ศิลปการขาย  ดวยกระบวนการสอนรูปแบบกลุมรวมมือ เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียน วิชา 2201 – 2210 Lb]xdki-kp  ดวยกระบวนการสอนรูปแบบกลุม
รวมมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ    มีผลการวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี

4.1  ผลการเปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
4.2  ผลการประเมินความคดิเห็นของผูเรียนท่ีมตีอเอกสารประกอบการเรียน

4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ผูศึกษาไดทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและ

หลังเรียน วิชา 2201 – 2210  ศิลปการขาย  ไดนําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใชกับผูเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปท่ี 2 สาขาวิชาการบัญชี  ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 ไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดังตารางท่ี 4.1

ตารางที่ 4.1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
 วิชา 2201 – 2210 ศิลปการขาย

                ดวยกระบวนการสอนรูปแบบกลุมรวมมือ

(N = 4)
รายการ จํานวนผูเรียน ผลการเรียนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

กอนเรียน 4 9 2.25

หลังเรียน 4 37 9.25

**  P<.01 (df  =  11)

จากตาราง 4.3 พบวา หลังจากไดทําการสอนวิชา 2201 – 2210 ศิลปการขาย ดวยกระบวนการ
สอนรูปแบบกลุมรวมมือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  มีคะแนนรวม 37  สูงกวากอนเรียน (คะแนนรวม 9)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

ดังน้ันจากผลการวิเคราะหขางตน  แสดงใหเห็นวา การเรียนการสอน วิชา 2201 – 2210 ศิลปการขาย
ดวยกระบวนการสอนรูปแบบกลุมรวมมือ  มาปรับปรุงและพัฒนา  สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น
ดังเอกสารประกอบในภาคผนวก  ข

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียน



ผูศึกษาไดนําวิธีการเรียนการสอน  วิชา 2201 – 2210 ศิลปการขาย ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ
กลุมรวมมือ ท่ีไดผานการพัฒนาและปรับปรุงแลว พรอมทั้งไดสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนไดผลการ
วิเคราะหขอมูล  ดังน้ี

ตารางที่ 4.2  ขอมูลท่ัวไปของผูเรียน

(N = 4)
รายการ จํานวน รอยละ

1. เพศ
-  ชาย
-  หญิง

-
4

-
100

2. สาขาวชิาการบัญชี 4 100

จากตารางท่ี 4.1  พบวา  จํานวนผูเรียนสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 100)

ตารางที่ 4.2 ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียน  วิชา 2201 – 2210 ศิลปการขาย
ดวยกระบวนการสอนรูปแบบกลุมรวมมือ โดยภาพรวม

 (N = 4)

รายการประเมิน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

1. เน้ือหาสาระในบทเรียนสอดคลองกับ
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวงั

4.50 0.58 มากท่ีสุด

2. มีแบบประเมินผลการเรียนรูท่ีสามารถเพ่ิม
     ความรูของผูเรียน

4.75 0.50 มากท่ีสุด



3. มีใบงานท่ีทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู 4.50 0.58 มากท่ีสุด
4. แบบทดสอบสอดคลองกับเน้ือหาสาระและ 5.00 0.00 มากท่ีสุด
     ครอบคลุมผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
5. เน้ือหาสาระมีความตอเน่ืองสามารถนําไปใชได 4.50 0.58 มากท่ีสุด
6. ใบงานมีความนาสนใจ นาอาน  นาติดตาม 5.00 0.00 มากท่ีสุด
7. เน้ือหาสาระมีความทันสมัย 4.25 0.50 มาก
8. การเรียนกระบวนการสอนรูปแบบกลุมรวมมือ

ชวยทําใหการเรียนรูไดดียิ่งขึน้
5.00 0.00 มากท่ีสุด

9. มีตัวอยางท่ีสามารถนําไปประยุกต
ใชในการศกึษาตอและประกอบอาชีพได

4.75 0.50 มากท่ีสุด

10. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอวิธสีอน
ดวยกระบวนการสอนรูปแบบกลุมรวมมือ

 ของผูสอน

5.00 0.00 มากท่ีสุด

รวม 4.73 0.45 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนจํานวน 4 คน โดยภาพรวมใน
ดานตาง ๆ ดังกลาวพบวา  ผูเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  มีคาเฉล่ีย 4.73 (S =  0.45)



บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การดําเนินการศึกษาคร้ังน้ี  มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  กอน
เรียนและหลังเรียน  วิชา 2201 – 2210 ศิลปการขาย  ดวยกระบวนการสอนรูปแบบกลุมรวมมือ  เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียน  วิชา 2201 – 2210 Lb]xdki-kp  ดวยกระบวนการสอนรูปแบบกลุมรวมมือ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง  พุทธศักราช 2546) ของนางอําภา กงเมง  เพ่ือนําผล
การศึกษามาพัฒนา  ปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ
ผูเรียน  ไดแก  ผูเรียนท่ีกําลังศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ในระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปท่ี 2  ประเภทวิชาพณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  ในท่ีน้ีกลุมตัวอยางเปนการสุมแบบ
เจาะจง  คือ  นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปท่ี 2  สาขางานการขาย  ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราช   ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556  จํานวน 4 คน

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึง
พอใจท่ีมีตอวิชา 2201 – 2210 ศิลปการขาย

5.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถสรุปผลไดดังน้ี

กกกกกกกก5.1.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ผู ศ ึกษาไดนํา เอกสารประกอบการเร ียนว ิชา 2201 - 2210 ศิลปการขาย   ด วย

กระบวนการสอนรูปแบบกลุมรวมมือ  ไปใชในการเรียนการสอนผูเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปท่ี 2
สาขางานการบัญชี  ในภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2556 จํานวน 4  คน  เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  จากคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พบวา  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน (คะแนนรวม 37) สูงกวากอนเรียน (คะแนนรวม 9) แสดงวาการเรียน วิชา 2201 – 2210
ศิลปะการขาย  ดวยกระบวนการสอนรูปแบบกลุมรวมมือ ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน

กกกกกกกก5.1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการเรียนของผูเรียน
ผลจากการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนจํานวน 4 คน โดยภาพรวมในดานตาง

ๆ ดังกลาวพบวา  ผูเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  มีคาเฉล่ีย 4.73 (S =  0.45)

5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี



5.2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน วิชา 2201 – 2210 ศิลปการ
ขาย  ดวยกระบวนการสอนรูปแบบกลุมรวมมือ พบวา  หลังจากไดดําเนินการสอน วิชา 2201 – 2210 ศิลปการขาย
ดวยกระบวนการสอนรูปแบบกลุมรวมมือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (คะแนนรวม 37) สูงกวากอนเรียน
(คะแนนรวม 9) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แสดงถึงความตั้งใจในการเรียน วิชา 2201 – 2210
ศิลปการขาย  ดวยกระบวนการสอนรูปแบบกลุมรวมมือ  ของผูเรียนมีเพ่ิมมากขึ้น  ประกอบกับการจัดกิจกรรม
ของแบบฝกหัดท่ีเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ท้ังในเร่ืองของการเก็บขอมูล  วิเคราะหข อมูล  และการแปล
ความหมายขอมูล  พรอมท้ังนํามาอภิปรายหนาชั้นเรียน   จึงสงผลใหผูเรียนเกิดทักษะและไดตระหนักถึงการนําไปใช
ประโยชน

5.2.2 การประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียน พบวา  ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการ
เรียน  โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด

5.3 ขอเสนอแนะ
ในการเรียนการสอนวิชา 2201 – 2210 ศิลปการขาย  ดวยกระบวนการสอนรูปแบบกลุมรวมมือ

สําหรับประกอบการเรียนการสอนใหกับผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพณิชยการ สาขางาน
การขาย  ควรดําเนินการศึกษาคนควา  ตรวจสอบขอมูลของกลุมตัวอยาง  เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางท่ีคละ
ความสามารถ  คือ  คนเกง  คนปานกลาง  และคนออน
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