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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
และ 2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการประยุกต์ใช้โครงงานหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ช้ันปีที่ 2  ปีการศึกษา 1/2556 จ านวน 34 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนการสอน และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
การค้าระหว่างประเทศ การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 6 เดือน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) นักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยการประยุกต์ใช้
โครงงานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง การประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีค่าร้อยละความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้ เป็นร้อย
ละ 20.76  และ (2) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 นั่นหมายความว่า วิธีการสอนโดย
การประยุกต์ใช้โครงงานส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางเรียนดีขึ้น  

 
ค าส าคัญ : การพัฒนาการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้โครงงาน,  การค้าระหวา่งประเทศ  
1 อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจดัการ 

ABSTRACT 

  The purposes of this research were 1) to compare the learning achievement before and 
after learning achievement, and 2) to compare the learning achievement by Applying the Used of 
Project-Based Instructional with the specified criteria (60%). The samples comprised of a class of 
34 students in Accounting in Semester 1/2013. The research instruments consisted of lesson 
plans and an achievement test. This research was conducted within six months. The descriptive 
statistics used in this research comprised frequency, percentage, arithmetic mean and standard 
deviation. The research findings were (1) the learning achievement of the students in the subject 
“International Trade : International Business” after Applying the Used of Project-Based 
Instructional was significantly higher at the level of .05.(2) the learning achievement of the 
students in the subject “International Trade : International Business” after Applying the Used of 
Project-Based Instructional have gained the learning achievement (60%). These meant the 
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Applying the Used of Project-Based Instructional really effected the learning achievement of 
“International Trade : International Business”. 
Keywords : A Development of Applying the Used of Project-Based Instructional,  International 
Trade 

  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การจัดการเรียนการสอนวิชาการค้าระหว่างประเทศ เป็นวิชาที่เน้นภาคทฤษฎีเป็นหลักจึงมีเนื้อหาที่
ซับซ้อนและค่อนข้างเข้าใจยาก วัตถุประสงค์ของรายวิชา คือ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่มีการติดต่อ
ค้าขายระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง การค้าระหว่างประเทศจึงมีความส าคัญที่ควรจะศึกษาทั้งทางด้านทฤษฎี 
นโยบาย ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น  ทั้งในระดับประเทศ และในเวทีการค้าโลก 

การจัดการเรียนการสอนวิชาการค้าระหว่างประเทศที่ผ่านมาใช้วิธีการสอนโดยการบรรยายทฤษฎี พร้อม
ยกตัวอย่างสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนรายวิชาการค้าระหว่างประเทศ น้อย
กว่าร้อยละ 60 และยังไม่เข้าใจแนวคิดที่แท้จริงของการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นตัวแปรความแตกต่างระหว่าง
นักศึกษา และตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการสอนก็อาจเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพได้ เช่น 
ในกลุ่มผู้เรียนที่ไมใช่วิชาเอก การสอนที่ไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือวิธีการสอนที่เหมาะสมกับกุ่มผู้เรียน   

การจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน (Project-based Learning, PBL) เป็นรูปแบบวิธีสอนที่น า
นักศึกษาเข้าสู่การแก้ปัญหาและสร้างช้ินงานได้ส าเร็จด้วยตนเองซึ่งจะช่วยสร้างสภาวะการเรียนรู้ภายในช้ันเรียน 
(สุภารัตน์ คุ้มบ ารุง, 2542) โดยมีจุดประสงค์คือ ต้องการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักสังเกต ตั้งค าถาม ตั้งสมมติฐาน และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อตอบค าถามที่ตน อยากรู้ รู้จักสรุป และท าความเข้าใจกับสิ่งท่ีค้นพบ (จิราภรณ์ ศิริทวี
, 2542) ดังนั้นเพื่อให้การเรียนในวิชาดังกล่าวมีประสิทธิภาพ นอกจากนักศึกษาจะต้องเข้าช้ันเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
ตรงต่อเวลา และเอาใจใส่ การจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
โอกาสพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ และวิธีการค้าระหว่างประเทศ ส าหรับผลการเรียนรู้ที่วัด คือ 
คะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผลงานวิจัยที่ได้จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป 

  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยการประยุกต์ใช้โครงงาน 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างหลัง
เรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 โดยการประยุกต์ใช้โครงงาน 

  วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ช้ันปีที่ 2 จ านวน 34 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

Th
e 1

st 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



224 
 

  

 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนด้วยการประยุกต์ใช้โครงงาน 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  
ขอบเขตด้านเวลา 
การจัดการเรียนการสอนด้วยการประยุกต์ใช้โครงงาน ใช้เวลา 3 คาบ/สัปดาห์ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวม 

12 คาบ 
 
 
 
 
 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการค้าระหว่างประเทศ 
1.1 การจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนเดิม ซึ่งเรียนรู้แนวคิด ทฤษฎีเรื่อง การประกอบธุรกิจ

การค้าระหว่างประเทศโดยวิธีการบรรยาย 
1.2 ประเมินผล โดยท าแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
1.3 การจัดการเรียนการสอนด้วยการประยุกต์ใช้โครงงาน โดยให้น าแนวคิด ทฤษฎีด้านการค้า

ระหว่างประเทศ และการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้ท าโครงงานโดยศึกษาลักษณะธุรกิจ
ต่างๆ ท่ีกลุ่มมีความสนใจ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านท่ีกลุ่มจะสง่ออกสินค้าไปจ าหน่าย แล้วน าความรู้จากการศึกษาท่ี
ได้มาเชื่อมโยงกับความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

1.4 จัดการความรู้ โดยน าความรู้จากการจัดท าโครงงาน เรื่องการประกอบธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ มาน าเสนอในห้องเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าความเข้าใจ พัฒนาทักษะการคิดจากการสะท้อนความคิด
เกี่ยวกับการเรียนรู้ของตน โดยผู้สอนมีการเสนอแนะและสรุปร่วมกันตอนท้าย 

1.5 ประเมินผล โดยท าแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้วิธีการเรียนการสอนโดย
การประยุกต์ใช้โครงงาน 

1.6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยการประยุกต์ใช้โครงงาน 
2.    แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

          2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  จ านวน 10 ข้อและอัตนัย
จ านวน 1 ข้อ รวมเป็น 20 คะแนน โดยผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60  

      2.2 น าคะแนน Pre-test และคะแนน Post – test มาวิเคราะห์ทางสถิติ 

วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

แบบแผนการวิจยัครั้งนี้ใช้การทดลองแบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน   1 ครั้ง ( The 
Single Group Pre-test Post-test Design ) (บรรดล สุขปติิ, 2548) 

1.  แบบแผนการวิจัย 

ตัวแปรต้น 

1.การจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้โครงงาน  

 

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่องการประกอบธุรกิจการค้า

ระหว่างประเทศ 
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   O1 X O2 
     O1 หมายถึง การทดสอบก่อนการเรยีนโดยการประยุกต์ใช้โครงงาน 
       X หมายถึง การจัดการเรยีนการสอนโดยการประยุกต์ใช้โครงงาน 
     O2 หมายถึง การทดสอบหลังการการเรียนโดยการประยุกต์ใช้โครงงาน 
     O1 และ O2 วัดด้วยแบบทดสอบชุดเดียวกัน 
2. การด าเนินการทดลอง  ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง ดังนี ้

        2.1  ก่อนด าเนินการทดลอง 
                 1) อธิบายถึงจุดประสงค์ และ จุดมุ่งหมายในการทดลองให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง เข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเรียนการสอนได้ด าเนินไปตามปกติเหมือนที่เคยปฏิบัติมา  
                 2) ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การค้าระหว่าง
ประเทศ เรื่องการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บันทึกผลการทดลองไว้ใช้เป็นข้อมูล 
        2.2  ด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยสอนนักศึกษากลุ่มตัวอย่างโดยการประยุกต์ใช้โครงงานระหว่างเรียนให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 5 คน เพื่อท ากิจกรรมโครงงานการค้าระหว่างประเทศ  
      2.3  หลังจากเรียนเนื้อหาจบแล้วให้นักศึกษาทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชา การค้าระหว่างประเทศ เรื่องการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  และเป็นฉบับเดียวกันกับที่ใช้สอบ
ก่อนเรียน ตรวจผลการสอบและเก็บคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนไว้ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย และ
ใช้แบบทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กลุ่มเดียวทดสอบก่อน-หลัง   

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในงานวิจัย ใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) สถิติทดสอบที (T-test Independent)  

  สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการประยุกต์ใช้โครงงาน สรุปผลได้ ดังนี้  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการค้าระหว่างประเทศ เรื่องการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ของ

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ช้ันปีที่ 2 หลังจากที่ได้รับการสอนโดยการประยุกต์ใช้โครงงาน พบว่า ค่าคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (Posting) มีค่าสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (Pretest) ( X =14.29 และ 
X =7.24 ตามล าดับ) 

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างของผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการเรียนโดยการประยุกต์ใช้
โครงงาน 

สภาพการเรียน N X  S.D. t P 
ก่อนเรียน 34 7.24 2.03 

19.967* .000 
หลังเรียน 34 14.29 1.54 

* t  ที่ระดับ 0.05 ( df = 33 ) = 2.0345 (เป็นการทดสอบสองทาง)    
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ที่

ได้รับการสอนโดยการประยุกต์ใช้โครงงาน โดยสรุป พบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนร้อยละ 71.45 สูงกว่า
เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 60  นั่นแสดงวา่ การสอนโดยการประยุกต์ใช้โครงงาน ส่งผลท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ ร้อยละ 60   

 สภาพการเรียน N ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 0  S.D. t 
หลังเรียน 34 71.45 60 1.54 8.54* 

* t  ที่ระดับ 0.05 ( df = 33 ) = 1.6924    
 
  การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้โครงงาน ในรายวิชา การค้าระหว่าง
ประเทศ เรื่อง การประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้  

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง การประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ช้ันปีท่ี 2 ท่ีสอนโดยการประยุกต์ใช้โครงงาน พบว่า  ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน (Posting) มีค่าสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (Pretest) ( X =14.29 และ X =7.24 
ตามล าดับ) และมีข้อสังเกตว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ท าข้อสอบได้มากกว่า 14 คะแนน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) ใน
การวัดและประเมินผลหลงัเรียน ในขณะที่การวัดและประเมินผลก่อนเรียน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ได้คะแนนไม่ถึง 
14 คะแนน แสดงให้เห็นว่า เนื้อหาสาระเรื่องการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีขั้นตอนและกระบวนการ
ส่งออกที่ค่อนข้างซับซ้อน อาจท าให้นักศึกษาเกิดความสับสนและกังวลจึงต้องอาศัยความเข้าใจ เรียนรู้และวิธีการ
สอนที่ไม่น่าเบื่อแต่ได้ผล โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ที่
ได้รับการสอนโดยการประยุกต์ใช้โครงงาน ผลการวิเคราะห์ Dependent t-test ของค่าคะแนนที่ได้จากการท า
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2556 แสดงให้เห็นว่า การสอนโดย
การประยุกต์ใช้โครงงานท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริงอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ .05 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนร้อยละ 71.45 สูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 60  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  
นั่นแสดงให้เห็นว่า การสอนโดยการประยุกต์ใช้โครงงานสามารถพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้เรื่อง การ
ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของนักศึกษาใหด้ีขึ้น เพราะขณะท ากิจกรรมโครงงาน พบว่านักศึกษาได้เรียนรู้
ตามความสนใจ ความถนัด เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจด้วยตนเอง และสามารถตอบค าถามและอธิบายเนื้อหา
ให้กับอาจารย์และเพื่อนๆ ในห้องเรียนได้ หากมีข้อสงสัยก็จะถามจากอาจารย์ผู้สอน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในการท ากิจกรรมโครงงาน โดยท าส่งได้ครบถ้วน ซึ่งแตกต่างจากการสอนตามปกติ ที่กิจกรรมส่วนใหญ่มักจะอยู่ที่ครู
เป็นผู้อธิบาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิชชุกร มาลาวิทยา (2543, หน้า 29) ที่กล่าวว่าโครงงานเป็นกิจกรรมที่ให้
ผู้เรียน ได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด ได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นเพียงผู้ให้ความช่วยเหลือ
แนะน า สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ กระบวนการเรียนรู้มีหลาย
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ลักษณะ ท่ีส าคัญและควรจัดให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนารอบด้าน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสยาม สิงหาทอง  
(2549, หน้า 70-75) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ความคงทนในการเรียนรู้
และความพึงพอใจต่อวิธีสอนแบบโครงงาน  พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้วิธีการสอน
แบบโครงงานสูงกว่าก่อนเรียนและมีความคงทนในการเรียนรู้จริง  งานวิจัยของสงวนศรี  นักงาน (2530) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา
ด้วยการสอนแบบโครงงานและการสอนตามคู่มือครู การสอนวิชาสังคมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสามารถในการแก้ปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

  ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
1.1 ควรน าวิธีการสอนแบบการประยุกต์ใช้โครงงานไปปรับปรุงประมวลรายวิชา (Course syllabus) และ

แผนการสอนของวิชาการค้าระหว่างประเทศในปีการศึกษาต่อไป 
1.2 ควรน าผลการวิจัยไปสู่การจัดการเรียนรู้ (Knowledge management) ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร 

เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน และควรก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ 
2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  

2.1 หัวข้อวิจัยส าหรับรายวิชาการค้าระหว่างประเทศอาจพิจารณาเลือกวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
แบบใหม่มาทดลองใช้ เช่น การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด (Concept Attainment) เป็นต้น 
  เอกสารอ้างอิง 
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