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บทคัดย่อ 
ผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา รายวิชาการริเริ่มและจดัการธุรกิจขนาดย่อม มีวัตถุประสงค์เพื่อ      
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการรเิริม่และจัดการธุรกิจขนาดย่อมของนักศึกษาช้ันปทีี่ 3 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กรณศีึกษาระหว่างก่อนเรยีนและหลังเรียน 2. เปรียบเทียบผลผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาการรเิริม่และจัดการธุรกิจขนาดย่อมของนักศึกษาช้ันปทีี่ 3 ที่ได้รับการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้
กรณีศึกษาระหว่าง  หลังเรียนกับเกณฑ์ แหล่งข้อมลูที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ทั้งหมด จ านวน 10 
คนมีอายุระหว่าง 20-25 ปี โปรแกรมวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ศึกษาวิชาการริเริ่มและจัดการธุรกิจขนาดย่อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกรณีศึกษา การ
เปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาการริเริม่และจัดการธุรกิจขนาดย่อมของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ที่ได้รับ
การจัดการเรยีนรู้โดยใช้กรณศีึกษา พบว่าโดยภาพรวมคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนของนักศึกษาเท่ากับ 8.30 คะแนน
เฉลี่ยหลังเรยีนของนักศึกษาเท่ากับ 15.40  มีผลต่างเท่ากับ 7.10 แสดงว่านักศึกษาสามารถท าการทดสอบ
รายวิชาการรเิริม่และจัดการธุรกิจขนาดย่อมโดยใช้กรณีศึกษา หลังเรียนได้สูงกว่าก่อนเรยีน ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 1 การเปรียบเทียบผลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการริเริ่มและจดัการธุรกจิขนาดยอ่มของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ที่ได้รับการจัดการเรยีนรู้โดยใช้กรณศีึกษาระหว่างหลังเรียนกับเกณฑร์้อยละ 50 พบว่าผ่าน
เกณฑร์้อยละ 50 ได้ทุกคน ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 
  

ค าส าคัญ : ผลของการจัดการเรียนรู้ / กรณีศึกษา 
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ABSTRACT 
The Result of Learning by Using Case Study of Entrepreneur and Small Business Management 
Subject has the aims 1. to compare the result of learning by using pre-post tests of 
Entrepreneur and Small Business Management Subject of the 3rd year students 2. to compare 
the result of learning by using post-test of Entrepreneur and Small Business Management 
Subject of the 3rd year students with the criterion. The samplings were 10 students, age 
between 20-25 years, studiying Food Science Program, 3rd year, Science and Technology 
Faculty, Kamphaeng Phet Rajabhat University. The tools were case studies. The comparison of 
learning by using pre-post tests of Entrepreneur and Small Business Management Subject of 
the 3rd year students was found that the pre-test mean point was 8.30, and the post-test 
mean point was 15.40. The mean point increased +7.10. When considered as the whole, it was 
found that most of them increased their points. This means that the students can do post-test 
higher than pre-test, so this accepted the 1st hypothesis. The comparison of learning by using 
post-test of Entrepreneur and Small Business Management Subject of the 3rd year students 
with 50% criterion was found that all students passed 50% of criterion mean point, so this 
accepted the 2nd hypothesis. 
 

Keywords : The Result of Learning / Case Study 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การเปลีย่นแปลงในโลกของธุรกิจ รวมถึงการแข่งขันที่มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันน้ี ท าให้กิจการ ทุก

แห่งต้องเผชิญทั้งความเสี่ยงภัยทีส่งูขึ้นและการสร้างโอกาสที่ดีมากขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจากโลกาภิวตัน์ของเศรษฐกิจ 
(Globalization) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้มทางสังคม องคก์ารแบบคลาสสิก ไมส่ามารด าเนนิการไดด้ี
ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้ังนี้เนื่องจากโครงสร้างระบบปฏิบัติการ และวัฒนธรรม เป็น
เหตุที่ท าให้เกิดความล่าช้า และเปน็อุปสรรค ท าให้ยากต่อการเปลี่ยนแปลงการรเิริ่มและจดัการธรุกิจขนาดย่อม 
เป็นวิชาเอกเลือกในหลักสูตรบริหารธุรกิจ เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความหมายความส าคญั 
และประโยชน์ของการรเิริ่มและจดัการธุรกิจขนาดย่อม ใหส้อดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยสามารถ
น าเอาเทคนิคทางด้านการบริหารจัดการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ขององค์การได้ รวมไปถึงความสามารถน ากลยุทธ์และเทคนิคการบริหารมาประยุกต์ใช้ในการริเริ่มและ
จัดการธุรกจิขนาดย่อมขององค์การในยุคใหม่ได้การริเริม่และจัดการธุรกิจขนาดย่อมถือได้ว่าเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีส าคัญของระบบเศรษฐกจิในทุกประเทศ นอกจากนั้นการทีธุ่รกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่เป็นภาคเศรษฐกิจ
ที่แท้จริง  ดังนั้นธุรกิจขนาดย่อมจงึมีบทบาทที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิด
วิกฤตทางเศรษฐกิจ การรเิริม่และจัดการธุรกจิขนาดย่อมถือเป็นกลไกส าคัญที่มีบทบาทในการกระตุ้นให้ระบบ
เศรษฐกิจโดยส่วนรวมเติบโตขึ้น อย่างไรก็ตามในการด าเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมต้องฝ่าฟัน
อุปสรรคหลายประการ และผู้ประกอบการธุรกิจเป็นจ านวนมากต้องพบกับอุปสรรคจนไม่อาจแก้ไขได้ ในที่สุดก็
ต้องล้มเลิกกิจการนอกจากน้ัน ในปัจจุบันสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ท่ัวโลกเต็มไปด้วยข่าวสารและข้อมูลต่างๆ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจของผู้คนอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้  ผู้ที่สามารถเข้าถึงและมีความ
แม่นย าในข่าวสารและข้อมูลมากกว่า ย่อมตัดสินใจในการรเิริ่มและจดัการธุรกิจขนาดย่อมได้อย่างเหมาะสมและ
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ถูกต้อง การรับรู้ข่าวสารและข้อมลูเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพ้ืนฐานของการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน การทดสอบเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการเรียน การสอน เพื่อน าผลการทดสอบไปแก้ปัญหาในช้ันเรียน ซึ่งจะ
ส่งผลใหผู้้สอนจดัการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ในการน าทฤษฎีไปใช้ได้ว่ามีความถูกต้องและ
เหมาะสม แต่ปญัหาในการเรียนการสอนในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นการท่องจ าเพื่อการท าข้อสอบให้ผา่น จึงเป็น
ความจ าเป็นในเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนโดยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยทดสอบสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งก่อนเรยีน และหลัง
เรียน เพื่อประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่างๆ ที่เรียนมาได้อย่างมปีระสิทธิภาพการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงและจัดระบบการ
บริหารจดัการให้ง่ายขึ้นน้ัน มคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพยากรณ์ถึงองค์การในอนาคต และการบริหาร
จัดการที่ประสบความส าเรจ็ว่าควรมีลักษณะอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามการคาดการณ์ในอนาคตเป็นเรือ่งยากและ
มีความเสี่ยงจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องศึกษาการริเริ่มและจัดการธุรกิจขนาดย่อม ผู้วิจยัไดฝ้ึกค้นคว้า คดัสรร และ
จัดกระบวนการเรียนรูโ้ดยใช้กรณศีึกษา ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อให้ทราบถึงผลของ
การจัดการเรยีนรู้โดยใช้กรณศีึกษาที่มีต่อการรเิริม่และจัดการธุรกิจขนาดย่อมของนักศึกษาในครั้งนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาการริเริ่มและจดัการธุรกิจขนาดย่อมของนักศึกษา 

ช้ันปีท่ี 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กรณศีึกษาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการริเริม่และจัดการธรุกิจขนาดย่อมของนักศึกษา

ช้ันปีท่ี 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กรณศีึกษาระหว่างหลังเรยีนกับเกณฑ์ 
 

สมมุติฐานของการวิจัย 
 1. นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาการริเริ่มและจัดการธุรกิจขนาดย่อมหลังเรียนไดสู้งกว่าก่อน
การจัดการเรยีนรู ้
 2. นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรยีนผ่านเกณฑร์้อยละ 50 ได ้
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยประเภท การวิจัยในช้ันเรียน (Classroom Research) โดยมี

ขั้นตอน ดังนี ้
1. แหล่งข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติช้ันปีท่ี 3 โปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ศึกษาในภาคเรียนท่ี 1/2558 ศึกษาวิชาการ
ริเริม่และจัดการธุรกิจขนาดย่อม จ านวน 10 คน 

2. เครื่องมือท่ีใช้ คือ แผนการสอนรายวิชาการรเิริม่และจัดการธุรกจิขนาดย่อม ที่จัดการเรยีนรูโ้ดยใช้
กรณีศึกษา และแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

3. การด าเนินการทดลอง ผู้วิจยัใช้กรณีศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนในการเก็บข้อมูลกับนักศึกษาภาค
ปกติช้ันปีท่ี 3 โปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร ศึกษาในภาคเรียนท่ี 1/2558 ศึกษาวิชาการริเริ่มและจดัการธุรกิจขนาดย่อม จ านวน 10 คน 

4. รวบรวมข้อมูลโดยการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบค่าคะแนนการจัดการเรียนรู้ วิชาการริเริ่มและจดัการธรุกิจขนาดย่อม 

เรื่องการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ที่ได้รับโดยใช้กรณีศึกษาก่อนเรียนและหลังเรยีน โดย
การหาค่าเฉลี่ย 
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบค่าคะแนนการจัดการเรียนรู้ วิชาการริเริ่มและจดัการธรุกิจขนาดย่อม 
เรื่องการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ที่ได้รับโดยใช้กรณีศึกษาหลังเรียนกับเกณฑ์ โดยการหา
ค่าเฉลี่ย 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาการริเริ่มและจดัการธุรกิจขนาดย่อมของนักศึกษา  

ช้ันปีท่ี 3 โปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ศึกษาในภาคเรยีนที่ 1/2558 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศกึษาระหว่างก่อนเรยีนและหลังเรยีน พบว่า
โดยภาพรวมคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนของนักศึกษาเท่ากับ 8.30 คะแนนเฉลี่ยหลังเรยีนของนักศึกษาเท่ากับ 15.40 
มีผลต่างเท่ากับ 7.10 แสดงวา่นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการริเริ่มและจดัการธรุกิจขนาดย่อมโดยใช้
กรณีศึกษาหลังเรยีนได้สูงกว่าก่อนเรียน  

2. การเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการริเริม่และจัดการธรุกิจขนาดย่อมของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 3 โปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ศึกษาในภาคเรยีนที่ 1/2558 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศกึษาระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ พบว่าโดย
ภาพรวมผลของการจดัการเรียนรูร้ายวิชาการรเิริม่และจัดการธุรกิจขนาดย่อมของนักศึกษาภาคปกตโิดยใช้
กรณีศึกษากับเกณฑร์้อยละ 50 นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑร์้อยละ 50 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาการริเริ่มและจดัการธุรกิจขนาดย่อมของนักศึกษา  

ช้ันปีท่ี 3 โปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏก าแพงเพชร 
ศึกษาในภาคเรยีนที่ 1/2558 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศกึษาระหว่างก่อนเรยีนและหลังเรยีน พบว่า
โดยภาพรวมคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนของนักศึกษาเท่ากับ 8.30 คะแนนเฉลี่ยหลังเรยีนของนักศึกษาเท่ากับ 15.40 
มีผลต่างเท่ากับ 7.10 แสดงว่านักศึกษาสามารถท าการทดสอบรายวิชาการริเริม่และจัดการธุรกิจขนาดย่อมโดย
ใช้กรณีศึกษาหลังเรียนได้ดีกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้จึงเป็นข้อดีของการใช้กรณีศึกษาในการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม
และข้อมลูส าคญัของธุรกิจที่ใช้ในการประกอบการตดัสินใจ การวางแผนแนวทางการด าเนินงาน และควบคุมการ
ปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งได้สอดคล้องกับผลงานของ Srisawat, P. (2013) ท าการศึกษาเรื่อง     
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต็ รายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ พบว่า 
บทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เนต็รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ มีคณุภาพสามารถน าไปใช้
ประกอบ การเรียนการสอนได้ โดยประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายมีค่า E1/E2 เท่ากับ 83.05/82.10  
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคลอ้งกับผลงานของ Kwangram, R. (2011) ได้ศึกษาเรื่อง การปรบัพฤติกรรม
การเรยีนในช้ันเรียนและการส่งงาน พบว่า คะแนนการทดสอบก่อนเรียนของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลาง (5-6 คะแนน) ร้อยละ 50 และ 15.38 ตามล าดับ แสดงว่าพ้ืนความรู้ก่อนการเรียนของนักศึกษาปีท่ี 4 
เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศอยู่ในระดับปานกลาง หลังจากการปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่ง
งานแล้ว พบว่า คะแนนหลังเรียน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (7-8 คะแนน) ร้อยละ 23.07 และ 30.76 ตามล าดับ 
แสดงว่าหลังจากปรับพฤติกรรมในช้ันเรียนจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักศึกษาดีขึ้น และสอดคล้อง
กับผลงานของ Jarupananon, W. (2009) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองส าหรับครผููส้อน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบครีีขนัธ์ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
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ครูผูส้อนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองประจวบครีีขันธ์ หลังการใช้ชุด ฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การวิจัยในช้ัน
เรียน สูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึกอบรมดว้ยตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

2. การเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการริเริม่และจัดการธรุกิจขนาดย่อมของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 3 โปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย    ราชภฏั
ก าแพงเพชร ศึกษาในภาคเรียนท่ี 1/2558 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กรณศีึกษาระหว่างหลังเรยีนกับเกณฑ์ 
พบว่าโดยภาพรวมผลของการจดัการเรยีนรู้รายวิชาการรเิริม่และจัดการธุรกิจขนาดย่อม ของนักศึกษาภาคปกติ
โดยใช้กรณศีึกษากับเกณฑ์ร้อยละ 50 นักศึกษาสามารถท าการทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 จึงเป็นข้อดีของการ
ใช้กรณีศึกษาที่สามารถท าให้ผูเ้รียนทราบถึงกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะหเ์กี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์รวมของธุรกิจ และสามารถน าความรูไ้ปวิเคราะห์ใช้ในการบริหารธรุกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานของ Jarupananon, W. (2009) ได้ท าการ ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง
ส าหรับครูผูส้อนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบครีีขันธ์ พบว่า ผลการหา
ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การวิจัยในช้ันเรียนมปีระสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพ 82.88/83.75 และสอดคล้องกับผลงานของ Tuntiset, P. (2006) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การเสริมทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้ากรณีมภีาษีมลูค่าเพิม่ของนักศึกษา 
ปวส. 1/1 แผนกวชิาคอมพิวเตอร ์พบว่า การให้นักศึกษาใช้การเสรมิทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขาย
สินค้ากรณีมภีาษีมลูค่าเพิ่ม โดยใหน้ักศึกษาท าใบงานการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้ากรณีมี
ภาษีมูลคา่เพิ่มวันละ ½ ช่ัวโมงเปน็เวลา 4 สัปดาห์ ท าให้นักศึกษามกีารพัฒนาการบันทึกบัญชีเกีย่วกับการซื้อ
ขายสินค้ากรณีมภีาษีมลูค่าเพิม่ไดถู้กต้องผ่านเกณฑ์ 77.78 % สรุปได้ว่าชุดการสอนย่อยเรื่องการบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้ากรณมีีภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถเพิ่มทักษะดา้นการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
กรณีมภีาษีมลูค่าเพิ่มของผูเ้รียนได ้และยังสอดคล้องกับผลงานของ Srithong, A. (2006) ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
แผนการจดัการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือ (STAD) พบว่า แผนการจัดการเรยีนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่ม
ร่วมมือ (STAD) เรื่องสถิติวิชาคณติศาสตร์ประยุกต์ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 มีประสทิธิภาพ 
91.18 /78.54 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ในด้านการสื่อสาร และ     

การเรยีนรู้ ควรใช้รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งทีส่ามารถ
น าความรูไ้ปวิเคราะห์ใช้ในการบรหิารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   ควรมีการศึกษาวิจัยในช้ันเรยีนที่เกี่ยวข้องกับทุกรายวิชาท่ีท าการจัดการเรียนการสอน ท้ังภาค

ปกติและภาคการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) โดยใช้กรณีศึกษามาประยุกต์ในการวเิคราะห์
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจ วิเคราะห์กลยทุธ์ระดับ
องค์การ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยทุธ์ระดับหน้าที่ และกลยุทธ์รวมของธุรกิจ 
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