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บทคัดย่อ

ะ'นวิจ ํยชั้*น ึ๋เป ็นงานวิจัยในชั้นเรียน ม ีจ ุดม ุ่งหมายเพ ี่อท ีกษาและเปรียบเท ียบความลามารถทางการ
พุ.* ภกษ■ ■ อังกฤษ ของนักเรียนก่อนและหลังการทดลอง เพ ี่อท ีกษาความพ ึงพอใจของผู้เร ียนต่อการเร ียน
ร'อ ั:ข ',ภ''ษ-อ ังกฤษในซีว ิตจริง 1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขาการบญซี' ว ิท ยาล ัยอาเวท ีฑ ษาแพร่ 
ต ่''น :น 90 คน ที่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชา ภาษาอ ังกฤษในเว ิตจริง 1 รหัสวิชา 2000-2110 ในภาคเรียนที่ 1 ปี 
- - - • ร # '- - ,ษ . - .  2561

.ค1;องมีอที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
? อ-'':ร*ริยน!นราย'วิชาภาษาอังกฤษ'ใน1ช้วิต1จริง 1 สำหรับแบบทดสอบ ได้วับการตรวจและให้คะแนน หลังจาก 
น น น ่'ม '’•.^ค ่าเฉลี่ยและวิเคราะห ์ข ้อม ูลทางสถิต ิ ที่ระดับ 0 .05

มลการวิจ ัยพบว่า

1. ความสามารถในการใช ้ภาษาอ ังกฤษหลังเร ียนรายวิชาภาษาอ ังกฤษในเวิตจริง 1 โดยใช้เกมกระดาน 
น ิ*-ฐงกว่าก ่อนเริยนอย่างม ีน ัยสำคัญทางสถิต ิท ี่ระด ับ 0 .05  โดยสังเกตจากคะแนนเฉลี่ยที่เพ ี่มชั้น

2. ผลการสำรวจความพ ึงพอใจของผู้เร ียนท ี่ม ีต ่อการเร ียนรายว ิชาภาษาอังกฤษโนเว ิตจริง 1 โดยใช้ 

เกมกระคานอยู่ในระดับมากที่สุด (X ะะ 4.52, ร.อ. ะ 0.412)



ก

ขื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมถุทธึ๋ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรี เรื่องการใช้คำสั่ง 11
ของนักศึกษา ปวส. 2/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 

ขื่อผู้ว ิจ ัย นางนงนุช ไพกุมภัณฑ์
หน่วยงานที่ทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปี พ.ศ. 2561

บท ค ัดย ่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลลัมฤทธิ๙ชองคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน 
วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้คำสั่ง 11 ชองนักศึกษา ปวส. 2 /2  สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ธุรกิจ ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน

กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรประกาศปิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ันปี 
ท่ี 2/2 สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 31 คนได้มาจากการลุ่มแบบ 
เจาะจง

เครื่องมือ,ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เรื่องการใช้คำสั่ง II แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เรื่องการใช้คำสั่ง II สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เปรียบเทียบผลลัมถุทธิ๋ทางการ 
เรียนด้วยการทดสอบค่า 1
ผลการวิจัย

ผลลัมถุทธึ๋ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้คำสั่ง 11 ชองนักศึกษา ปวส. 
2/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบว่าผลลัมถุทธี้ชองคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.12 (5.0. ะะ
0.74) ผลลัมถทุธี้ฃองคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 6.70 (5.0. ะ: 1.68) และพบว่าผลลัมถุทธึ๋ฃอง 
คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05



ซ่ึอเร่ือง การพัฒนาตนเองของนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารการศึกษา: กรณีศึกษานักเรียน ช้ัน ปวข.1 คอมพิวเตอร์กราพัก

ผู้วิจัย นางสาวปีติญา อาจใขยขาญ
หน่วยงานที่ทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีที่ทำวิจัย 2561
แหล่งงบประมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) การพัฒนาตนเองของนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 
การศึกษา: กรณีศึกษานักเรียน ช้ัน ปวซ.1 คอมพิวเตอร์กราพัก 2) ศึกษาผลการประเมินโครงการการจัดอบรมพัฒนา 
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาสำหรับนักเรียน ช้ัน ปวข.1 คอมพิวเตอร์กราพัก
3) จัดอบรมและประเมินผลลัมฤทธึ๋ฃองนักเรียบตามความต้องการต้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อโครงการจัดอบรมนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา: 
กรณีศึกษานักเรียน ช้ัน ปวข.1คอมพิวเตอร์กราพัก

ประขากร ที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียน ชั้น ปวข.1คอมพิวเตอร์กราพัก ปีการศึกษา 2561 จำนวน
26 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาด้นคว้า เปีนเครื่องมือที่ผู้ศึกษาด้นคว้าสร้างขึ้นเอง ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามการพัฒนาตบเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาของนักเรียน ช้ัน ปวข.1 

คอมพิวเตอร์กราพัก
2. แบบประเมินโครงการการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 

สำหรับนักเรียน ช้ัน ปวข.1คอมพิวเตอร์กราพัก
3. หลักสูตรและโครงการ!!เกอบรมนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ(^61X6ก{336) ค่าเฉลี่ย(เฬ6ลก) 

และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (5*300๒1x1 อ6ฟ3ป๐ก : 5.0.)
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1. นักเรียนมืพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 38.57 ไม่มืพื้นฐานด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 61.42 โดยระบุตามความต้องการพัฒนาตนเองต้องการ 
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสบเทศและสื่อสารการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 92.85 จำแนกได้คือ ต้องการพัฒนา 1)ด้าน 
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการเรียบ (ก ะะ 21) 2) ด้านการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย การ



บ ท ค ัด ย ่อ

ซ่ือเร่ือง ผลการใช้โปรแกรม ผ61 รบ)ว(ว0 เฯ: รอเาอ๐[ในการปรับเปล ี่ยนพฤติกรรมการเร ียน
ชองนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวข.ร ในรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการ 
ออกแบบ ปีการศึกษา 2561 

ผู้ศึกษา นางสาววซิราภรณ์ รัศมี
ปีการศึกษา 2561

การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรม ผ61 รน)ว)วอป: 
รอเาออเ ในการปรับเปลี่ยนพถุติกรรมการเรียนชองนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวซ.ร ใน 
รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ ปีการศึกษา 2561 2) เพื่อเปรียบเทียบผลลัมถุทธี้ทางการเรียน 
ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้โปรแกรม ผ61 รบ)ว)วอป: รอเาออเ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ 
เรียนของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวข.3 ในรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราพิก ผลการวิจัยพบว่า

โปรแกรม ผ61 รน)ว)ว๐ป: รอเาออI มีประสิทธิภาพในกาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของ 
ผ ู้เร ียนซึ่งเปรียบเทียบจากผลคะแนนชองแบบทดสอบก่อนเรียนโดยไมใช้โปรแกรม ผ61 รน)ว)วอป: 
รอก่อ๐1 คะแนนเฉลี่ยที่ได้คือ 11 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คืดเป็นร้อยละ 55 และจากผล 
คะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้โปรแกรม ผ61 รน)ว)วอป: รอก่อ๐1 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 
17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย



บทคัดย่อ

ชีธเรือง -ไารพัฒนาผลสัมฤทธ๋ึทางการเรียน รายวิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม
เร่ือง สุขภาพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส. 1/1 สาขาวิชาการตลาด 
ใดยใช้เอกสารประกอบการสอน 

เอผู้ว ิจ ัย นางคิริรัตน์ เล็กอ่ิม
หนว.ยง่าบท่ีหำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
เงก ัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จท่ีทภวิจัย 2561

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้เอกสารประกอบการ 
ส.อน'ใน'รายวิชา การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม เรื่องสุขภาพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
.ที่อ-.กัขํ}ญหาการไม่เช้าใจในเนื้อหาวิชาและมีผลการประเมินก่อนเรียน,ตํ่ากว่าเกณฑ์ ของนักศึกษา 
ระได้'.-ช้ัน ปวส. 1/1 สาขาวิชาการตลาด เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธี้ทางการเรียนของนักศึกษา ก่อน 
.สงห-กังการจัดกิจกรรมการสอนแบบใช้เอกสารประกอบการสอนและเพื่อหาดัชนีประสิทธิผลและ 
' ไ -น "-วหนัาทางการเรียนของนักศึกษาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้เอกสาร 
ขรง ■ 'อบ'” รสอ-น

กชุมเป๋าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับชั้น ปาส. 1/1 สาขาวิชาการการตลาด 
ที,!บนในรายวิชา 3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา
ะะรี ะ รี้'นวน 26 คน

.ครองมีอวิจัยได้แก่วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใช้เอกสารประกอบการสอนแบบทดสอบ 
- -:น .วะ-,*ลัง.'ริยบ เรืองสุขภาพกับการ'พัฒนาคุณภาพ'ชีวิต จำนวน 10 ข้อ แบบ'ฝึกหัด จำนวน 2
ชุ*เ แ*©ใบงานจำนวน 5 ชุด

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าเฉลี่ย ( X)  และค่าเนียงเบนมาตรฐาน (5.0 )
• ไ-รVคสอบก่อนเรียนและหลังเร ียน เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธ้ิทางการเรียนก่อน 
น -ง ท ั:  --รเดกิจกรรมการสอนด้วยค่า1-1651: หาค่าดัชนีประสิทธิผลและความก้าวหน้าทางการเรียน 
ค*นา!*.อะ*;อง'5ทัแมนเฟรทเซอร์และซไนเดอร์ ( 6๐0๘๓3ก, กิ๒1(ะ1า6โ ลกฟ ร0เาก6]ฟ6โ. 1980 :

นะ ใด!เท่ีขนีประสิทธิผลท่ีใช้ได้ควรมีค่า0 .50 ข้ึนไป

ผ®ววรวิจัย,พบ-ว่า
1 -อนจัดกิจกรรมการสอนแบบใช้เอกสารประกอบการสอน เร่ือง นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 

?"ก:''รทดลอบก่อนเรียน เท่ากับ 3.50 หลังการจัดกิจกรรมการสอนแบบใช้เอกสารประกอบการสอน 
นักา.รี!?!ณี■ คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบ หลังเรียน เท่ากับ 8.12 นักเรียนมีผลสัมฤทธ้ี'ทางการเรียน หลัง 
..วิไนสุ ะ "ไไค่อนเรียนหรือผลสัมฤทธ๋ีทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
V'ง,*บิ? ท่ีระดับ 0.05

:  คได้';มีประสิทธิผล จากการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนมี 
* ',‘ค"กับ 0.710 แลดงว่ากิจกรรมการสอนแบบใช้เอกสารประกอบการสอนทำให้นักเรียน เกิดการ
รีไนริ-ไ ;น''น มีการพัฒนาหรือมีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงข้ึนร้อยละ 71.00



บ ท ค ัต ย ่อ

^ ริ&ง ะ การศึกษาผลสัมถุทธ้ิทางการเรียนวิชา พิมพ์ดีดไทยเบ้ืองต้น เร่ือง การพิมพ์สัมผัสแป้นอักษร 
ภาษาไทย ของนักเรียนระดับ ปวซ.1 สาขาวิชาการเลขานุการ โดยใช้ขุดแบบรี)กพิมพ์ 

ย®ผู้วิจ้ย่ ะ นายทัศนะ แดน'โพธ
บิ??รศึกษา : 2561

รายงานวิจัยในขั้นเรียนครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมถุทธี้ทางการเรียน และเปรียบเทียบ 
แสสัม;'หธ๋ึชองคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทยเบ้ืองต้น เร่ือง การพิมพ์สัมผัสแป้นอักษร 
. " ษ ■ ไทย ยองนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาฃีพขั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้ขุดแบบรีเกพิมพ์ ภาคเรียนที่ 1 
บ ิก"'ร'‘"ษ'า 2561 โดยการวิจัยครั้งนี้ได้นำขุดแบบรีเกพิมพ์ไปใช้จริงกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
4 น*บิ,9 1 สายๆวิชาการเลขานุการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

จากผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมถุทธึ๋ฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียน กับหลังเรียน 
ไ*■ พิมพ์ดีดไทย เบ้ืองต้น เร่ือง การพิมพ์สัมผัสแป้นอักษรภาษาไทย ชองนักเรียนระดับประกาศนียบัตร 
ไย•ย๊พรั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการเลขานุการ พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทยเบ้ืองต้น มีค่าเฉลี่ย 
สุ ;■ ว*ดะแนนทดสอบก่อนเรียนอยู่ 4.60 คะแนนทั้งนี้เนื่องมาจากการสอนโดยใช้ขุดแบบฝิกพิมพ์ ซึ่งการ 
สอนใสยใช้ขุดแบบฝึกพิมพ์ที่ นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนี้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชียวชาญ ซ่ึง 
ส■ น*รโ■ นำมา'ใช้ในการ แก้บัญหาการฝึกพิมพ์สัมผัสของนักเรียนได้ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยชอง นารีรัตน์ 
ไอน!นทร์ (2548 : บทคัดย่อ) การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะการพิมพ์ที่ดี ความสามารถใน 
''■ รพิมพ์ท่ีรวดเร็ว และแม่นยาทางการเรียนในวิชาพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับขั้น 
นวย 1 แผนกบริหารธรกิจ ใช้ว ิธการฝึกปฏิบ ัต ิตามเนื้อหาและการเรียนรู้ในห้องเรียน ที่ไม่มีความรู้ 
8ว-มสามารถในการเรียนพิมพ์ดีดมาก่อน จานวน 45 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตารางบันทึก การ 
พิมพ์แบฺฃก้าวหน้า ตารางแสดงผลการคิดคำสุทธิต่อนาทีตามหลัก บันได 9 ข้ัน แบบฝึกทักษะ พัฒนาการ 
4 นพ์ ขุดที 1-5 รวม 5 ขุด ผลการวิจัย ผู้เรียนสามารถพัฒนาการพิมพ์ให้รวดเร็วและแม่นยำ ยิงขึ้นจากการ 
บิ-'มฏิบ้ดิหลังจากได้รับการฝึกปฏิบัติท่ีถูกต้องและบ่อยคร้ังข้ึน

9



บ ท ค ัด ย ่อ

ซื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียน รายวิขาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ
(3000 1305) เร ื่องสารส ังเคราะห ์และผลิตภ ัณฑ ์ ของนักศึกษา ระดับชั้น ป ว ส .! /!  สาขาวิชา 
การตลาด ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียบรูเตยใช้ผังมโนภาพ

ซื่อผูว้ิจัย นายคฑาวุธ สุขแก้ว

หน่วยงานที่ทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปีท ี่ทำวิจ ัย 2561

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเปรียบเทียบผลสัมถุทธึ๋ทางการเรียน รายวิชา 
วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ (3000 1305) เรื่องสารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษา 
ระดับช้ัน ปวส.!/! สาขาวิชาการตลาด ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรูโดยใช้ผังมโนภาพ

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา ระดับชั้น ป วส .!/! สาขาวิชาการตลาด ใน 
รายวิขาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ (3000 -  1305) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
จำนวน 3 2 'คน

เครื่องมีอวิจ ัยได้แก ่ แผนการสอนที่เน ้นการจัดกิจกรรมโดยใช้ ผังมโนภาพ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธี้ทางการเรียบ ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง สารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย นำผลการเรียนเรื่องสารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์ 
ของนักศึกษาระดับ ปวส.!/! สาขาวิชาการตลาด มาหาค่าความแตกต่างผลสัมฤทธิ้ ทางการเรียน 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ 1-1651: แบบ ช6 เว6กช6 ก! ผลการวิจัยพบว่า

1. คะแนนผลสัมฤทธี้ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ผังมโนภาพ 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียบของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 คะแนน 
ผลสัมฤทธี้ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 9.11 โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5.46

2. ผลสัมฤทธิ้ทางการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนภาพระหว่าง 
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .05

3. นักศึกษามีความพึงพอใจ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ผังมโนภาพ โดยรวม
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 3.75 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า รายการที่นักศึกษา



พึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่ส ุดคือ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียบเหมาะสม ค ่าเฉลี่ย ( * )  เท่ากับ 
4.01 รองลงมาคือ เนื้อหา วิธีการการจัดกิจกรรมการเรียบรู้ โดยใช้ผังมโนภาพ แต่ละตอนซัดเจน 
เช้าใจง่าย และ แบบฝึกหัดทุกตอบสอดคล้องกับเนื้อหาในใบความรู้ ค่าเฉลี่ย (* )  เท่ากับ 3.99 การ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ผังมโนภาพ นี้ทำให้ผู้เรียบมีความรู้ความเช้าใจเรื่องสารสังเคราะห์และ 
ผลิตภัณฑ์(*) เท่ากับ 3.89 รายการที่นักเรียบพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ลำดับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้โดยใช้ผังมโนภาพ เหมาะสมทุกตอน ค ่าเฉล ี่ย(*) เท่ากับ 3.31 อยู่ในระดับปานกลาง



ชี®บีรํฐ: ; - 'รพัฒนาผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียนรู้เรื่องการพูดอภิปรายเพื่อเถนอความคิคเห็นในที่ป■5ะชุม วิขา
: "ษ*V'ะ..ทีออาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียนัตรวิขาชีพชั้นสูงวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการสอน

รื่■ เรั46 ะน'งพัช'รี'พรรณ บุญประสิทธึ๋ 
: ภาคเรียบท่ี 1/2561

บทคัดย่อ
■ 'รไจํยดรงนี้เป็นการวิจัยเซิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียนรู้ เร่ือง 

ข'*'ชุ??อั.ร"ย,พีอเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม วิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาฃีพฃองนักเรียนระดับ 
*3..--®นิ1นิ?รวิขาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการสอนแบบร่วมมือ

' ชุนคัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิซาชีพชั้นสูง แผนกการบัญชี ของวิทยาลัย 
?•■ ชิ-ที'ษ'.พรทิลงทะเบียนเรียนวิขาวิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

นิร*ะ: อ ัน '.น  33 คบโดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง
.ครื่องมีอทีใ่ช ใ้นการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรม และแบบ!)กทักษะประกอบการเรียนรู ้

•'•นไน :ะ .ผน ประกอบด้วย แผนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ นิอ-๐ เว นิอ-อเว จำนวน 8 แผน และแผนการ 
อ ัน :.-.* .น '!จ ำน วน  8 แผน แบบประเมินการอภิปรายต่อที่ชุมนุมขนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
''ไะนิ!ไ. 'ะ - จ 0- นิอ-อเว และกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติทดสอบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
.นน':'น่ :นิ?.'น โดยใช้ค่าที 1-1651 (06เว6ก0เ6ก1 ร3๓|ว๒) หาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาความสามารถ 
อ ัน;'-รช ุ? โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

•น?"รวิจัยพบว่า
น??มฤทธึ๋ทางการเรียนรู้ เร่ือง การพูดอภิปรายเพื่อเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม วิฃาภาษาไทย 

.ชินิ“ 'ช ิ‘ข โ ? 4-ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือนิอ-อ[วนิอ-อเวสูงกว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่าง 
บ ีน ิะอ ัอ ัญท'ง สถิติที่ระดับ .0 5 โดยมีผลส้มฤทธิ๋หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง



บทคัดย่อ
การศึกษาผลสัมฤทธี้ทางการเรียน วิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี เร่ือง 
การเตรียมฐานข้อมูลให้ครบทุกระบบ โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปาล.) ช้ันรี!พ่ี 1 ลาชาวิชาการบัญชี กาคเรียนพี่ 1 
รี!การศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

นางผ่องศรี สิรีรัตน์

พุทธศักราช 2561

ไนบัจะ,บัน,ทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นทำให้ผู้คนให้ความสนใจกันอย่างมากมาย ทำให้ส่งผล 
ด ้'น  ผู้จัดทำจึงคิดที่จะสำรวจความรู้เรื่องเกี่ยวกับผลสัมฤทธื้ฃองการเรียนรายวิชา 

ใ*^ชะฟ^!จรน,พีองานบัญชีโดยส่มดัวอย่างจากนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ระดับชั้นปวส.1 
บ ัน ุช ิ จำนวน 35 คน ว่ามีความรู้ในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด มีเครื่องมือที่ใช้ในการ 

* 5 -นนทดสอบเรื่องการเตรียมฐานข้อมูลให้ครบทุกระบบ แล้วนำมาเก็บรวบรวมข้อมูล 
•รนล้วนจากแบบสอบถาม นำมาวิเคราะห์หาสถิติ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ซึ่งสามารถ 
นชองวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ระดับชั้น ปวส. 1 สาขางานการบัญชี มีความรู้เรื่อง 

ช-ห้อมูลให้ครบทุกระบบ รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี อยูในระดับดีมาก
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ซื่อเรื่อง ะ การพัฒนาผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียนวิชาการแปรรูปอาหาร รหัสวิชา
3404-2006 เรื่อง การแปรรูปอาหารโดยใช้อุณหภูมิตํ่า ชองนักสืกษา 
ระดับชั้น ปวส. 1/1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยการใช้บทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ซื่อผู้วิจัย ะ ว่าที่ ร.อ.สุรศักดื้ จันทรานิมิตร
ปี พ.ศ. ะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการสิกษา 2561

บทดัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สืกษาผลส้มฤทธิ้ทางการเรียนวิชาการแปรรูปอาหาร รหัสวิชา 
3404-2006 เร่ือง การแปรรูปอาหารโดยใช้อุณหภูมิต่ํา ของนักสืกษาระดับช้ัน ปวส. 1/1 สาขาวิชาอาหารและ 
โภชนาการ โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลส้มฤทธ๋ึชองคะแนนทดสอบก่อน 
เรียนกับหลังเรียน วิชาการแปรรูปอาหาร รหัสวิชา 3404-2006 เร่ือง การแปรรูปอาหารโดยใช้อุณหภูมิตํ่า 
ของนักสืกษาระดับช้ัน ปวส. 1/1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักสืกษา ระดับประกาศปิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 1/2 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวสืกษาแพร่ จำนวน 22 คน ท่ีใด้จากประชากร

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
วิชาการแปรรูปอาหาร รหัสวิชา 3404-2006 เร่ือง การแปรรูปอาหารโดยใช้อุณหภูมิต่ํา

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบผลส้มฤทธ้ิทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า 1

ผลการวิจัย

1. ผลส้มฤทธ๋ึทางการเรียนวิชาการแปรรูปอาหาร รหัสวิชา 3404-2006 เร่ือง การแปรรูปอาหารโดย 
ใช้อุณหภูมิตํ่า ของนักค์กษาระดับชั้น ปวส. 1/1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยการใช้บทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าผลส้มฤทธี้ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 5.95 (ร-อ. ะะ 2.59) และ 
ผลส้มฤทธ๋ึชองคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉล่ีย 23.82 (ร.อ. ะะ 3.13)

2. การเปรียบเทียบผลส้มฤทธิ้ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาการแปรรูปอาหาร 
รหัสวิชา 3404-2006 เร่ือง การแปรรูปอาหารโดยใช้อุณหภูมิต่ํา ของนักสืกษาระดับช้ัน ปวส. 1/1 สาขาวิชา 
อาหารและโภชนาการ โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าผลส้มฤทธึ๋ชองคะแนนทดสอบ 
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

9



ฃ ื่อ ผ ู้ว ิจ ัย  ะ สายใจ วงศ ์กาว ี
ซ ื่อ เร ื่อง ะ รายงาบการใช ้เอกสารประกอบการเร ียนว ิซาเลขาน ุการบร ิห าร 
ป ี พ .ศ . ะ 2 5 6 1

บ ท ค ัดย ่อ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมีนคุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชา 

เลขานุการบริหาร 2) เปรียบเทียบผลลัมถุทธี้ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างการทดสอบก่อน 
เรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิฃาเลขานุการบริหาร 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิขาเลขานุการบริหาร

วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้นำเอกสารประกอบการเรียนวิชาเลขานุการบริหารที่สร้างฃึ้นใปใช้ 
กับกลุ่มตัวอย่าง เปีนนักศึกษาระดับประกาคนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 สาขาวิขาการ 
เลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ กลุ่มตัวอย่างเปีนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิฃาชีพขั้นสูง 
ข้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเลขานุการบริหาร 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 กลุ่ม มีนักศึกษาจำนวน 14 คน ได้มาโดยคัดเลือกแบบ 
เจาะจง (อชโ(ว๐ร!V6 รลทกเวแก5) เครื่องมือที่ไซ้ในการวิจัยประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียน 
วิชาเลขานุการบริหาร แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนวิขาเลขานุการบริหาร แบบประเมินความ 
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสร้างเอกสารประกอบการเรียนวิชาเลขานุการบริหาร และแบบ 
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจากการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาเลขานุการบริหาร 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนบาตรฐาน (ร.อ.) ค่าประสิทธิภาพ (อ1/ร 2) และ 
การทดสอบค่าที (1-1651:) ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาเลขานุการบริหารมีประสิทธิภาพ 8 2 .61 /82 .74  สูงกว่า 
เกณฑ์ที่กำหนด 80/80

2. ผลสัมถุทธึ๋ทางการเรียนของนักศึกษา หลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนสูงกว่าก่อนการ 
ใช้เอกสารประกอบการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชาเลขานุการบริหารอยู่ในระดับ 
มากที่สุด

*
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ชื่อเรื่อง 
ชื่อผู้ศึกษา 

ตำแหน่ง 

สถานที่ทำงาน 

ปีการศึกษา

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาอาหารครอบครัว รหัสวิชา 2400-1002
ฉัตรวิมล พิมพ์น้อย
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
2561

บทคัดย่อ

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาอาหารครอบครัว รหัสวิชา 2400-1002 ครั้งนี้ มีดังนี้
1. วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพหาประสิทธิภาพและเปรียบเทียบผลสัมฤทธทางการเรยน 

ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาอาหารครอบครัว รหัสวิชา 2400-1002 
รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาอาหาร 
ครอบครัว รหัสวิชา 2400-1002 ที่ผู้รายงานพัฒนาฃึ้น

2. กลุ่มเฟ้าหมายที่ใช้ในการทดลองครั้งนี คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ช้ัน'ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 25 คน 
ดำเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (0116-
01*01113 1ว1*0(6รเ-[30รแ6ร! ป้0ร1̂ ก)

3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
วิชาอาหารครอบครัว รหัสวิชา 2400-1002 ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาอาหารครอบครัว รหัสวิชา 2400-1002 มีประสิทธิภาพของ 

เอกสารเท่ากบ 82.52/81.30 ซํ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว่ไนสมมุติฐานตั้งไว้ที่ 80/80
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาอาหารครอบครัว รหัสวิชา 2400- 

1002 มีผลสัมฤทธทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาอาหาร 

ครอบครัว รหัสวิชา 2400-1002 อยู่ในระดับมากที่สูด
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; •'"รพัฒนาผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียบเรื่อง การแปลงค่างบการเงินของกิจการใน
งบระเทศ ในรายวิขาการบัญชีชั้นสูง 2 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อน 

ววยเพีอนของนักศึกษาระดับชั้นประกาศปิยบัตรวิขาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 ห้อง 1 
สาราวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ะ นายณ้ฐพล ดันขวัญ

: วทิยาลยัอาชีวศึกษาแพร่

บทดัดย่อ

ด‘เงนิ้นิวิ*อุ'ประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธี้'ทางการเรียน เรื่อง การแปลงค่างบการเงิน 
I ๚ฒ*๒''’■ ■ นํะน*- ประเทศ ในรายวิชาการบัญชีขนสูง 2 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วย 

พัฒิ®^ พั^''ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสง ปีท่ี 2 ห้อง 1 สาขาวิขาการบัญชี วิทยาลัย* ■ 0  *"* •ท 'ะดับชันประกาศปิยบัตรวิชาชีพซับสูง บที 2 ห้อง 1 สาขาวิขาการบัญชี วิทยาลัย 
^๒83๒*9ๆแ*ร บันวน 7 คน ที่ไม่สามารถทำแบบปีกหัดได้ และทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

•**®***|..ช.. IX. 1 . 1 . น 0  ฒ  1*. ,^, เ6 แ น แ 11 1. เ . 0 ■̂ 0^ 0 เบเฑ ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงบีญหา
? ๙  Vปีนอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เพื่อให้นักศึกษามี 

* เรียนที่ดีฃ้ีนต่อไป
4^-ะมีอพื่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

ะ *01'ชัน1๒*ะ๙น'น 3. สมุดแบบปีกหัด และแบบทดสอบเก็บคะแนนของนักศึกษา ท่ีผู้'วิจัยสร้าง'ข้ึน 
เ ^ ๒๕๔ชั®น&ชโ:กลุมเบีาหมายซื่งเปีนนักศึกษาระดับชั้นประกาศปิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 ห้อง 1 

• • ะ 'ส ิ! ,*,1 ^ ญ’ริ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 
ฒ&.วิส®สิ-V,ในการทดสอบก่อนเรียน และน0าผู้ที่ไม่สามารถ ที่จะทำแบบปีกหัดได้ และทำแบบทดสอบ 

ไ**น น ’"ธ*พัชี''หนดมาแบ่งกลุ่มผู้เรียนคละกันระหว่างผู้ที่มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนอยู ่
เ^ * เ&  *'๔:?อนอธิบายวิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนให้กับนักศึกษาทุกคนเข้าใจ การจัดการ 
:5ฮน!’'"■ •ระ?ชุ?น*?ละครง เมื่อครูผู้สอนบรรยายเนื้อหาและสาธิตวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการแปลงค่างบ 
-#๚เ^ร®:■ บัะ-' 'รโนต่างประเทศ ในรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เพื่อทบทวนเนื้อหาอีกรอบ จากนั้น 
3 8 0 8 ^ ให้นัธศึกษาทำแบบปีกหัดโดยการนั่งรวมกันเปีนกลุ่มตามที่ครูกำหนดไว้ เพื่อให้เพื่อน ๆ ช่วยกัน 
เฒ ่เฒ * * ง  รว!;กันคิด เพื่อนที่เรียนเก่งคอยช่วยเหลือ คอยแนะนำ อธิบายเนื้อหาและวิธีการบันทึกบัญชีที ่
.ลั๒ ๔ น.̂ ■ ลนโม,ชา้ใจ และถ้าหากเพื่อนสมาซิกในกลุ่มไม่เข้าใจก็ให้ปรึกษาครูผู้สอน ครูผู้สอนคอยสังเกต 
๚เฟ ๒ รรม''"-''รทํ'ไ-งานกลุ่ม การช่วยเหลือกันในกลุ่มเพื่อน และการช่วยกันแก้บีญหาของกลุ่ม เปรียบเทียบ 
*ฒ!ร๗นบปีกหัดและผลการทดสอบก่อนและหลังจัดการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนว่าดีฃี้นหรือไม่ และ 

ฝ



(ข)
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการปูเตียงโดยวิธีเพื่อนสอนเพื่อน รายวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
(3701-2002)ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาวิชา การโรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ่

ชื่อผู้วิจัย นางปาริชาด สุพล 
วัน/เดือน/ปี ภาคเริยนที่! ปีการศึกษา 2561

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะการปูเตียงโดยวิธีเพื่อนสอนเพื่อน รายวิชาการจัดการ 
งานแม่บ้านโรงแรม (3701-2002) ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาวิชา การโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
แพร่กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ปีการศึกษา 2561 ซื่งผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิง 
ทดลอง แบบ 006 01-0015 ?1-6{65เ -  ?05แ65เ 06ร1ฐ0โดยให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้วิธี 
เพื่อนสอนเพื่อน จำนวน 24 คน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผลลัมฤทธึ๋ฃองการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการ 
โรงแรมหลังการใช้วิธีเพื่อนสอนเพื่อน สูงกว่าผลสัมฤทธึ๋ฃองการเรียนก่อนการใช้วิธีเพื่อนสอนเพื่อน โดย 
พบว่า ผลสัมฤทธึ๋หลังเรียน ( X  = 15.81) สูงกว่าผลสัมฤทธี้ก่อนเรียน ( X  9.71)



บทคัดย่อ

ขือเรือง ะ การพัฒนาชุดปีกทักษะ การสนทนาภาษาจีนของนักเรียนระดันข้ัน ปวช.!/!
แผนกวิซา การบัญชี

ซ่ือผู้วิจัย: นางสาวกิตติยา สายทอง
ปี พ.ศ. ะ 2561

การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพื่อเพิ่มบัระสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะภาษาจีนให้มืบัระสิทฐิภๅพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80 /80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธี้ฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนบ
ทดสอบหลังเรียนวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร โดยใช้สื่อบทเรียนท่ีหลากหลาย 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ี 
มีต่อวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ข้ันปีท่ี 1/1 แผนกวิชา การบัญช ี
จำนวน 33 คน ท่ีได้จากการลุ่มแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบ ภาษาจีนเพื่อสารสื่อสาร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธี้ทางการ 
เรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

ผลการวิจัย

1. การพัฒนาชุดปีกทักษะการสนทนาภาษาจีน ของนักเรียนระดับข้ัน บัว'ซ.!/! แผนกวิชา การบัญชี 
จำนวน 33 คน

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบทดสอบ ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร



ซื่อเรื่อง

ซื่อผู้วิจัย
หน่วยงานที่ทำวิจัย 
หน่วยงานที่สังกัด 
ปีที่ทำการวิจัย

การพัฒนาผลส้มถุทธิ้ทางการเรียน เร่ือง การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
(I3โ๐ชน(ะ! เ3อร!!เอก) วิชาการสร้างตราสินค้า ชองนักศึกษา ระดับชั้น
ปวส.1 สาชาวิชาการตลาด โดยใช้ผังแสดงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (เ^อร!!!อกเก5 ^ลเว)
นางสาวนงนุช สวิง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2561

บทดัดย่อ
การพัฒนาการเรียนรูโดยใช้ผังแสดงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (I3อร!!เอกเก5 เฬลเว) เรื่อง การวางตำแหน่ง 

ผลิตภัณฑ์ บัโออเนอ! ?๐5!!!อท) วิชาการสร้างตราสินค้า ชองนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบผลลัมฤทธิ้'ทางการเรียน 
เรื่องการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (โ5โ๐ปนอ! ?๐ร!!1๐ก) ก่อนและหลังการใช้ผังแสดงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 
บัอร!!!อก!ทฐ เฬลเว) ประชากรที่ใชีในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มนักศึกษาระดับ ปวส.!/! สาชาวิชาการตลาด จำนวน 
26 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน คือ แบบทดสอบผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียน เรื่อง การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 
(?โ(วอเนอ! ?0ร!!เอก) ก่อนและหลังการใช้ผังแสดงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ บัอรเปอกเก5 เฬล(ว) ชองนักศึกษา 
พบว่า ผลส้มฤทธิ๋หลังเรียน ( X  ^ 17.27) สูงก'ว่าผลลัมฤทธ๋ึก่อนเรียน(X 11.96)



ก

บทคัดย่อ

ช่ือเร่ือง ะ การพัฒนาผลสัมฤทธทางการเรียน รายวิชา 2401-2105 การออกแบบเสื้อผ้าเด็ก เรื่องการวาด
โครงร่างหุ่นในอิริยาบทต่างๆ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอโดยใช้การเรียน
สอนแบบสาธิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้วิจัย ะ นางสาวศุภมาส ญาณทัศนาการ
หน่วยงานท่ีทำวิจัย ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สังกัด ะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีท่ีทำ'วิจัย ะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การพัฒนาผลส้มฤทธิ๙ทางการเรียน รายวิชา 2401-2105 การ 

ออกแบบเสื้อผ้าเด็ก เรื่องการวาดโครงร่างหุ่นในอิริยาบทต่างๆ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 สาขาวิชา 
แฟชั่นและสิ่งทอโดยใช้การเรียนสอนแบบสาธิต และ เปรียบเทียบผลสัมฤทธื้ของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
กับหลังเรียน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา 
แฟชั่นและสิ่งทอ ที่เรียนรายวิชา 2401-2105 การออกแบบเสื้อผ้าเด็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 9 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่การจัดการเรียนการสอนแบบสาธิต ที่เรียนรายวิชา 2401-2105 การ 
ออกแบบเสื้อผ้าเด็ก เรื่องการวาดโครงร่างหุ่นในอิริยาบทต่างๆ และแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล โดย วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นคะแนนแบบทดสอบ ด้วย ค่าเฉลี่ย และค่า เบี่ยงเบน 
มาตรฐานและวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ๙ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการทดสอบค่า 1- 
เ0รเ หาค่าร้อยละดัชนีประสิทธิผลหรือความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน

ผลการวิจัยพบว่า
1. ก่อนจัดการเรียนเรื่องการวาดโครงร่างหุ่นในอิริยาบถต่างๆ ของนักเรียน โดยใช้การเรียนสอนแบบสาธิต 
พบว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 5.2 (ร.]ว. = 0.52 ) และคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 7.5 
(ร.อ. “  0.75 ) นักเรียนมีผลสัมฤทธทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือผลลัมฤทธิของคะแนน 
ทดสอบหลังเรียนและก่อนเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ค่าร้อยละดัชนีประสิทธิผลหรือความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนเท่ากับ 0.6.53หรือร้อยละ 60.53

9



ข

บทคัดย่อ

ฃือเร่ือง ะ การพัฒนาผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียบ รายวิชาการใช้และบำรุงรักษาจักร เรื่องการพัฒนาทักษะ 
การใช้เครื่องกุ๊นผ้า ชองนักศึกษาระดับช้ัน ปวช.! สาขาวิชาแฟชั่นและสิงทอ โดยใช้การสอนแบบสาฐิต

ฃ่ือผู้วิจัย ะ นางสาวสายซล มงคล
ปี พ.ศ. ะ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลลัมถุทธี้ทางการเรียนรายวิชาการใช้และบำรุงรักษาจักร 
เรื่องการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องกุ๊นผ้า ของนักศึกษาระดับชั้น ปวซ.! สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ โดยใช้การ 
สอนแบบสาธิต 2) เพื่อเปรียบเทียบผลลัมถุทธึ๋ฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน รายวิชาการใช้และ 
บำรุงรักษาจักร เรื่องการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องกุ๊นผ้า ของนักศึกษาระดับชั้น ปวซ.! สาขาวิชาแฟชั่นและ 
ส่ิงทอ โดยใช้การสอนแบบสาธิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ช้ันบีเท่ี 1 แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีศึกษาแพร่ จำนวน 6 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบ 
เจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสอนแบบสาธิต วิชาการใช้และบำรุงรักษาจักร เรื่องการพัฒนา 
ทักษะการใช้เครื่องกุ๊นผ้า และแบบทดสอบวัดผลลัมถุทธี้ทางการเรียน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลลัมฤทธี้ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า X
ผลการวิจัย

1. ผลลัมถุทธึ๋ทางการเรียน รายวิชาการใช้และบำรุงรักษาจักร เรื่องการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องกุ๊น 
ผ้า ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.! สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอโดยใช้การสอนแบบสาธิต พบว่าผลลัมถุทธิ๋ของ 
คะแนนทดสอบก่อนเรียนมืค่าเฉลี่ย 3.06 (5.0. ^ 1.65 ) และผลลัมฤทธี้ฃองคะแนนทดสอบหลังเรียนมี 
ค่าเฉลี่ย 7.88 (5.0. ะะ 0.80 )

2. การเปร ียบเท ียบผลลัมถ ุทธ ึ๋ฃองคะแนนทดสอบก่อนเร ียนก ับหล ังเร ียนรายว ิชาการใช ้และ 
บำรุงรักษาจักร เรื่องการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องกุ๊นผ้า ชองนักศึกษาระดับชั้น ปวซ.! สาขาวิชาแฟชั่นและ 
ส่ิงทอ โดยใช้การสอนแบบสาธิต พบว่าผลลัมถุทธี้ฃองคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
อย่างมืนัยลัาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ชิอเรื่อง รายงานการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาผ้าและการแต่งกาย
รหัสวิชา2400-1001หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 นักเรียน 
ระดับ ปวซ. 1สาฃาอาหารและโภชนาการ 

ยู่ศ ึกษา นางสาวเบญญาภา ช่วงทิพย์
ระยะเวลา ตุลาคม 2560 -  กุมภาพันธ์ 2561

บทคัดย่อ
รายงานการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาผ้าและการแต่งกาย รหัสวิชา 

2400-1001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 นักเรียนระดับ ปวซ. 1สาขาอาหาร 
-ละโภชนาการ เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพชองเอกสารประกอบการสอนวิชาผ้าและการแต่ง 
กาย รหัสวิชา 2400-1001 ใหัมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80 2) เปรียบเทียบ 
ผลส้มฤทธิ้ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สาขา 
อาหารและโภชนาการ วิชาผ้าและการแต่งกาย รหัสวิชา 2400-1001 โดยใช้เอกสารประกอบการ 
สอน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาผ้าและ 
การแต่งกาย รหัสวิชา 2400-1001 โดยกลุ่มประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 
1 สาชาอาหารและโภชนาการ ว ิทยาล ัยอาช ีวศ ึกษาแพร่ ภาคเร ียนที่ 2 ป ีการศึกษา 2559-2560 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 42 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 
สาชาอาหารและโภชนาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 27 คนได้มาโดยวิธีการเสือก 
แบบเจาะจง (เ̂ นโเว๐ร!ห6 รลโกเวแกฐ) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน แบบทดสอบวัด 
ผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียน จำนวน 70 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจชองนักเรียน จำนวน 10 ข้อ สถิติ 
ที่นำมาใช้ได้แก่ค่าเฉลี่ยร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าคะแนน 7  เฉลี่ย (/\ห6โ3ฐ6 7  ร(ะ0โ6)

- ผลจากการศึกษา สรุปได้ว่า (1) วิเคราะห์ประสิทธิภาพชองเอกสารประกอบการสอนใน 
รายวิชาผ้าและการแต่งกายรห ัสวิชา 2400-1001ฃองนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท ี่ 1 
สาขาอาหารและโภชนาการ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มืผลงาน ทำแบบผ้กหัดระหว่างเรียนและถูกประเมิน 
พฤติกรรมระหว่างเรียนแล้ว ภาพรวมมีคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนแบบทดสอบวัดผลส้มฤทธิ้ มี 
ค่าเท่ากับ 80.6 และ92 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (2) การเปรียบเทียบผลส้มฤทธิ้ทางการ 
เรียนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการสอนใบรายวิชาผ้าและการ 
แต่งกาย รหัสวิชา 2400-1001ฃองนักเร ียนระดับประกาศนียบ ัตรวิชาชีพปีท ี่ ใส'าฃาอาหารและ 
โภชนาการ ซึ่งหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนใน 
รายวิชาผ้าและการแต่งกาย รหัสวิชา 2400-1001ฃองนักเรียบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ใน 
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.74 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 มิความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ท่ีสุด
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รึ*(55ย
*5เ!ว©4านหีทำวิจัย 
•นๆ&งานท่ีสังกัด 
ปี,พิทํ-การวิจัย

พัฒนาผลส้มถุทธึ๋ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน เรื่องการแบ่งผลกำไรขาดทุน
ชองห้างหุ้นส่วน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “ร่วมมือ” ชองนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
นางประภาภรณ์ ธะนะวงศ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2561

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลส้มฤทธิ้ทางการเรียบรู้วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน เรื่องการแบ่งผลกำไรขาดทุนของห้าง 
หุ้น?วน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 
ไ V I - ลัยอาชีวศึกษาแพร่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียนรู้รายวิชาการบัญชีห้าง 
หุ้น2?วน เรื่องการแบ่งผลกำไรขาดทุนของห้างหุ้นส่วน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ของ 
น้' .โยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที' 2 สาขาวิชาการบัญชี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
บันรี!นระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาค 
.รียนที 1 ปีการศึกษา 2561 จำบวบ 36 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน คือ แบบ,ทดสอบผลลัมถุทธึ๋'ทางการเรียน 

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยและแจกแจง 1 - 1651: แบบ อ6|ว6ท0๒ก! 53๓0๒5
ผลการวิจัยพบว่า ผลส้มฤฑธี๋ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน เรื่องการแบ่งผลกำไรชาดทุนของ 

ห้' รหุ้นส่วน ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ก่อนและหลังเรียนมิความแตกต่างกัน 
.มือพิจารณาเปรียบเทียบผลส้มถุทธิ้ทางการเรียนพบว่าค่าเฉลี่ยหลังเรียบทีน่ักเรียนทำแบบทดสอบมืผลการ 
.รี!นสูงกว่าก่อนเรียนมิความแตกต่างอย่างมืนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่า 1-ก่6เว6กฟ6ก1:  ̂ 32.91



ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ รายวิชา 3204-2006 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2/2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดย1ใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่องแผนภาพกระแสข้อมูล (03(3 
?๒ผ 0๒21"3๓)
นายดำรงค์ สุพลชื่อผูวิจัย

หน่วยงานที่ทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีที่ทำการวิจัย 1/2561

แหล่งงบประมาณ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียนของนักศึกษา ปวส. 2/2 
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช ้ 
สื่อมัลติมีเดีย เรื่องแผนภาพกระแสข้อมูล (03(3 ฅอผ 0๒2๓๓) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิทางการ 
เรียนของผู้เรียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่ม ีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่องแผนภาพกระแส 
ข้อมูล (03(3 0๒2๓๓) กลุ่มเป็าหมาย ในการวิจ ัยครั้งน ี้ คือ น ักศึกษา ระดับ ปวส. 2/2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธ ุรกิจ ประจำ ภาคเรียนที่ 1 ป ีการศ ึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
จำนวน31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สื่อมัลติมีเดียเรื่องแผนภาพกระแส'ข้อมูล(03(3 
ฅ ๓V 0๒21-3๓) แบบประเมินความพึงพอใจที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา 
3204-2006 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้ส ื่อม ัลติม ีเด ียร์ เรื่องแผนภาพกระแสข้อมูล 
(03(3 0๒21-3๓) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนเรื่องแผนภาพกระแสข้อมูล 
( 0 3 ( 3 0 ๒ 2 ๓ ๓ )  ก ่อนและหล ังการใช ้แผนการจ ัดการเร ียนร ู้ โดยใช ้ส ื่อม ัลต ิม ีเด ีย  พบว่า 
ผลลัมฤทธหลังเรียนสูงกว่าผลลัมฤทธิก่อนเรียนและการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่ม ีต่อสื่อ 
มัลติมีเดีย เรื่องแผนภาพกระแสข้อมูล (03(3 0๒21-3๓) พบว่า ผู้เรยนมีความพึงพอใจต่อสื่อ
มัลติมีเคีย เร ื่องแผนภาพกระแสข้อม ูล (03(3 0๒2๓๓) ในภาพรวมในระดับมากและเมื่อ
พิจารณาเปีนรายข้อ พบว่า มีระดับความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับ ดังนี้ ด้าน 
ส่วนของเน ื้อหา ด ้านส่วนของโปรแกรม ด ้านส่วนของตัวอักษร และด้านส ่วนของเส ียงและ 
ภาพประกอบ
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ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลลัมฤทธึ้ทางการเรียนรายวิชา โปรแกรมประมวลผลคำ 
รหัสวิชา 2204-2108 ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
นางชลวรรณ์ เรือนคำ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้วิจัย

บทคัดย่อ

จุดมุ่งหมายของการศึกษา
1. เ พ ื ่ อพ ั ฒนา ผลส ั มฤทธ ี ้ ทา ง กา ร เ ร ี ยนร า ยว ิ ชา  โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ม ว ล ผ ล ค ำ  

รหัสวิชา 2204-2108 ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ่
โดยใช้เอกสารประกอบการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนรายวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ 
รหัสวิชา 2204-2108 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80

3. เพื่อเปรียบเทียบผลลัมฤทธี้ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบหลัง 
เรียนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาโปรแกรม 
ประมวลผลคำ

วิธืการดำเนินการ
กล ุ่มต ัวอย ่างท ี่ใช ้ในการศ ึกษา ได ้แก ่น ักเร ียนระด ับประกาศน ียบ ัตรว ิชาช ีพ(ปวช.) 

ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธ ุรก ิจ ว ิทยาล ัยอาช ีวศ ึกษาแพร่ สำน ักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา จำนวน 64 คน ซงใด้มาโดยเจาะจง

เครื่องมือที่ใช ้ในการศึกษา ได้แก่ ข้อสอบก่อนเรียน-หลังเรียน แบบสอบถามเกี่ยวกับ 
ผลงานทางวิชาการ 3 ด้าน คือ ความสมบูรณ ์ของเนื้อหาสาระด้านการพ ิมพ์และรูปเล ่มและด้าน  
ประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอนซํ่งเป ็นแบบกำหนดค่าน ํ้าหน ักคำตอบ 5 ระดับ ได้แก่ 
5 หมายถึงระดับมากที่สุด 4 หมายถึง ระดับมาก 3 หมายถึง ระดับปานกลาง 2 หมายถึงระดับน้อย 
1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด



๓

ฯ13&. I การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาบ
นางลาวบันท์นภัสร์ ไซยานุกูลภาพ ตำแหน่ง พนักงานราฃการ ครู 
แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

- ' .ะ".ร:ะรกกรทีศึกษา นักศึกษาชั้น ปวซ.๑ การตลาด จำนวน ๓๐ คน
รายวิชา ๒๒๐๐-๑๐๐๔ การขายเบื้องต้น ๑ 

ร*®®*'®' เดึอนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๖๑
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๔๖๑

ไญ่*ะแ̂ !̂เ̂ !̂ ' -̂ ,

- 'รวิวัยค'ร้ังบ้ีมี'วัตถุ,ประสงค์ ดังนี้ เพื่อปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงานชองนักศึกษารายวิชา 
ะ-*0 0 *  •'‘ รชายเบื้องต้น ๑  และเพื่อวัดผลลัมฤทธิ้ทางการเรียนภายหลังการปรับพฤติกรรม การเรียน 

.บะ' - ~'7? ะ I 'น บระชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด ชั้นปีที่ ๑ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 
ะ-ะ'-*0 0 4  การขายเบื้องต้น ๑ ในภาคเรียนที่ ๑ / ๒๔๖๑ จำนวน ๓๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

.แบบร’*?ฐ-*.•'ฐ-นการเรียน((วX6-1651)และแบบ,ทดสอบหลังการเรียน ((๖051-1:351:) แบบเลือกตอบ จำนวน ๑๐  
เท ีร ใน-- 'รวิ.คราะห้ข้อมูล ไตแ้ค่ ร้อยละ ผลการวิจัยมีดังนี้ 

ม้หัหัได้ลังเกตพฤติกรรมชองผู้เรียนในช่วงสัปดาห์ที่ ๑-๘ พบว่ามีพฤติกรรมการเช้าชั้นเรียนสาย ชาด 
35;'ไ.บ1 \ ไมชั้น ัจเร ียน พูดคุยกันเองและเล่น อินเตอร์เน็ต 1306ช00เ5 ผ่านมือถือ โดยไม่ยอมจดบันทึก 
.น้ี*"*'-ห้ผู้สอน'บรรยาย และไม่ทำแบบปีกหัด ใบงานที่มอบหมายในคาบเรียน จากการทดสอบก่อนการเรียน 
ะ บ -ยะ": พบวา คะแนนส่วนใหญ ่อย ู่ในระด ับปานกลาง(๔-๖ คะแนน) ร้อยละ ๔ ๖.๖๖ และ ๑๖.๖๗  

* 'น,-'วับ ..ส? นัวบห็นถึงพื้นความรู้ก่อนการเรียนของนักศึกษาชั้นปวข.๑ การตลาด วิชาการขายเบื้องต้น ๑  
: ไ’ ,'ะว ับบ'น*'ลาง ภายหลังจากการปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานแล้วได้ทำการ 
'บคสบบ*',หั''ร,รียน ((3051-1651) พบว่า คะแนนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (๗-๘ คะแนน) ร้อยละ ๒๓.๓๓ และ 
ะ': ะ: ค'มลักหับ ฌือเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (?โ6-1651) และคะแนนทดสอบหลังการ 
ห ับ, ะ.ะ51-1651) แสดงให้เห็นว่าหลังจากปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน จะส่งผลให้ผลลัมฤฑธี้ทางการเรียนของ 
ว่หัคิ-''ษ''คิร๋ึน



ก

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลส้มฤทธิ้ทางการเรียบ เร่ือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงินและการบันทึก
บัญชเีกี่ยวกับตั๋วเงิน ในรายวิชา 2201 2107 การบัญชีตั๋วเงินของนักเรียนระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) ช้ัน:ปีท่ี 2 /3  แผนกวิชาการบัญชี 
โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ

ชื่อผู้วิจัย นางสาวปานทิพย์ เรียนทอง
หน่วยงานที่ทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวะศึกษาแพร่
ลังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จ 4 ทำ!วิจัย 1/2561

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยคเงนี้เพื่อแก้ไข'ปิญหาทางการเรียนวิชาการบัญชีตั๋วเงินของนักเรียน 

ระดับชั้น ปว,ซ.2/3 สาขางานการบัญชี นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สาขาวิชาการบัญชี 
.จักนว'น 40 คน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนวิชาการบัญชีตั๋วเงินไดโดยไมเ่กิดความเบื่อหน่าย ผู้เรียน 
ส'มารถ,ปฏิบัติตามแบบสิก'ปฏิบัติ'ท้าย1หน่วยเรียน และมีผลการทำแบบทดสอบได้ผ่านเกณฑ์ตามที่ 
---หนตโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือแกัโฃปิญหาจากการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อแกัโฃปีญหาการ 
.รีบนวิชาการบัญชีตั๋วเงินของนักเรียนระดับชั้บปวช.2 /3  สาขาวิชาการบัญชี ซึ่งมืป้ญหาในการเรียน 
ผู้.รีอนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจขณะทำการสอนทำให้ผู้เรียบไม่สามารถทำแบบผึเกปฏิบัติท้าย 
หนว* เรียนได้และส่งผลทำใหโ้ม่สามารถทำแบบทดสอบได้ผลจากการทำแบบทดสอบหลังการใช้ 
•'ระบวนการกลุ่มกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแล้ว ปรากฎว่านักเรียนมืผลคะแนนการทำแบบทดสอบ 
ส?เน คิดเป็นค่าเฉลี่ย (X ^ 0.22) การใช้กระบวนการกลุ่มช่วยให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย ได้ 
.ส 5'.บลียนความคิดเห็บและช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียนซึ่งผู้วิจัยได้ทำการแบ,งกลุ่มอย่าง 
ะ'.บดัวยการจับฉลาก ซึ่งสมาซิกในกลุ่ม กลุ่มละ 5 คนมืความสามารถแตกต่างกัน นักเรียนที่มื 
*ว 'นสามารถใบการเรียบสูงกว่าเพื่อนสมาชิกในกลุ่มจะทำการช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อนกว่า การ 
รวนมือกันเพื่อช่วยแก้โขบ้เญหาที่พบจากการทำแบบ!)กหัดท้ายหน่วยเรียน จะทำให้ผู้เรียนสามารถทำ 
.บบท?.สอบเมื่อเรียนจบเนื้อหาในบทเรียนได้ดีขึ้นกว่าการเรียนแบบบรรยายตามปกติ



รึ®,รึ-อง การใช้การใช้สื่อโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถทักษะการสื่อสารในรายวิซาการสนทนาภาษาอังกฤษ 

เว ํจ ํอ  ณัฐนรี ตั้งตระกูล
รึบั■ รคิกษา: 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การใช้การใช้สื่อโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 
* ไ - . ม ? - ■ มารถ'ทักษะการส่ือสาร'โน'ราย่วิ 'ซาภาษาอังกฤษสำหรับ'งานโรงแรมม ี ,จุด,ประสงค์ เพื่อเพื่อเปรียบเทียบ 
น?การใช้ส่ือโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (&เว!ว. เบัเา0 V^) ในการจัดการเร ียนการสอนเพ ื่อพ ัฒนา 
- '.'ม?-:มารถในด้านทักษะการสื่อสารในรายวิซาภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม ก่อนและหลังเรียน โดยใช้ 
ส*:ไปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (/4|ว(ว. 5(ะเาอ V[ะ) ก่อนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครังนีคือ 
ป-.รึ!-นวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ แผนกการโรงแรม ป วส .!/! รายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 
: 2561 จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ วิธีการสอนโดยใช้สื่อโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที' 
.ะ^  5๘ 10\75)ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในรายวิชาการ 
ส*-ร”นาภาษาอังกฤษ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (X ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (51ลกชลฟ อ6หเลปอก) ผลการใช้ 
ส':ไปร*0รมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (/\เวเว: 5ธเาอ ป5)ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการ 
ส*:ส-รภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ไสยมี*-เฉลี่ย (X) เท่ากับ 13.06 และ 20.24 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (50) เท่ากับ 2.89 และ 2.39 ซ่ึง 
.ส? ะไห้เห็นอย่างชัดเจนว่านักเรียนมีความรู้ความเช้าใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

ณัฐนรี ตั้งตระกูล



บทคัดย่อ

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียบให้เป็นผู้มีวินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นฃองนักเรียนชั้นปวข.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราทิเก ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ 
ข้อมูลด้านการเรียนชองแต่ละวิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใช้แรงจูงใจเสรีมแรงโดยให้คำ 
ชมเชยแก่นักเรียน รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากผู้ปกครอง คุณครู 
ที่เข้าสอนแต่ละวิชา ทำให้นักเรียนมีความกระตือรีอร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น มีความเอาใจใส่ต่อ 
การเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น ทำให้บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มี
ความตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ชาดเรียนหรือมาสาย ทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่ง 
งานตรงกำหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ



ซื่องานวิจัย การสร้างสื่อประสมเพื่อพัฒนาผลลัมถุทธึ๋ทางการเรียน ระบบปฏิปติการเบื้องต้น ของ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิซาชีพ ชั้นปีท่ี 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย 
อาชีวศึกษาแพร่

ซื่อผู้จัย นางสาวกานต์พิซซา สังฆะสอน

บทลัดย่อ
การวิจัยในคเงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤฑธึ๋ทางการเรียน วิชา 

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
จำนวน 65 คน เครื่องมือ'ที่ใช้ไนการวิจัยผลสัมฤทธี๋ทางการเรียน สื่อประสม วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น และ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียบ วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้นเป็นแบบปรนัย จำนวน 20 ข้อ วิเคราะห์ 
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อศึกษา 
ความแตกต่างชองคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

ผลการ่วิจัยมีดัง'นี้
คะแนนจากการทดสอบ ด้วยแบบทดสอบวัดผสลัมฤทธิ้ทางการเรียนวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อประสม ชองกลุ่มตัวอย่าง แตกต่างกันอย่างมืนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สรุปได้ว่า การเรียนวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้นด้วยสื่อประสม ของกลุ่มตัวอย่างมีผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียน 
หลังเรียบสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ
การสร้างบทเรียนสื่อประสมนั้นยังสามารถพัฒนาต่อไป โดยมีแบบปีกหัดทบทวนหลังเรียนให้นักเรียน 

ทดสอบและทราบผลในทันที หรือพัฒนาเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ 0/41 นั่นเอง จะทำให้ 
ผู้สอนประหยัดเวลาในการสอน นักเรียนสามารถเรียบ และทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้น



®*ห์3*'. •-:พัฒนาผลสัมถุทธิทางการเรียน เรื่องการสำรองห้องพักโรงแรม รายวิชา2701-2008
***9*ฟ ้1 ใ3*แ 1ม  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ่
ไฒย็*4*ข?'รประกอบการสอน

นางสาวพัชรดา พงศ์พัฒนารุฒิ 
: กาศเรียนท่ี 1/2561

บทคัดย่อ

• ร:!'?■ ครงน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์1 . เพ่ือเป!ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน 
เสนของนักศึกษา 2. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุด!เกทักษะ เรื่องการสำรองห้องพัก 

''ะ-*53 : 'ะ:ช-ใ2701-2008 งานส่วนหน้าโรงแรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุทธศักราช
ะ!1''-"" วิ๒!โ-* ส*ใชี7ศึกษาแพร่

'ชุน*•วออ่างท่ีใช้คือ นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 
ฒเ& ราฟรํแนที่ 1 ปีการศึกษา2561 จำนวน 21 คน

เ*ะ*?มีอที่ใช้ในการวิจัยได้แก่เอกสารประกอบการสอนซื้งประกอบด้วย ใบความรู้ แบบ'ฝึกหัด 
■ - ข**®*■ น หวังรากจบการเรียนการสอน ในแต่ละหัวข้อ ให้นักศึกษาทำแบบ■ ฝึกหัดในหัวข้อน้ันๆ ทันที 
& ะ:.3 0 9 * 5 รบบทเรียนเรื่องดังกล่าวแล้ว ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบ หลังจากนั้นจึงนำคะแนนที่ได้จาก 

าหัค และแบบทดสอบมาคำนวณ หาประสิทธิภาพของชุดการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิต ิ
X  . ร้อยละ และ I - (681

รวิจัยปรากฎว่า เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การสำรองห้องพักโรงแรม ท่ีผูวิจัยสร้างข้ึนมี 
ร่าคับ 80.83/91.46 ซํ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้และผลสัมถุทธี้ทางการเรียนจากการ 

ประกอบการสอนทำให้คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ 
ขน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01



ก

ซํฟรํ*4 ะ การพัฒนาผลสัมฤทธ๋ึทางการเรียนวิชา 2203-2101 พิมฟไทยข้ันพัฒนา
เร่ือง การพิมพ์จดหมายธุรกิจไทยแบบต่างประเทศ ชองนักเรียนข้ันปวซ. 3 แผนก 
วิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาซีวสืกษาแพร่ โดยใช้แบบ!เกทักษะ

V ส ิเว ้'จ ่อ  ะ บางป ิยะพ ันธ ุ ต ันมา 
ะ พ * ะ  2561 (1/2561)

บ ท ค ัด ย ่อ

' 'รวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ะ ศึกษาผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียนวิชา 2203-2101 พิมพ์ไทยชั้นพัฒนา เร่ือง การพิมพ์จดหมายธุรกิจไทย 

•  .บ*^บระเทศชองนักเรียนชั้นปวซ. 3 แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้ 
*2.ฟ&*ลษะ

:  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธี้ฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชา 2203-2101 พิมพ์ไทยช้ัน 
' .ร ี'ง  การพิมพ์จดหมายธุรกิจไทยแบบต่างประเทศของนักเรียนชั้นปวช. 3 แผนกวิชาการเลขานุการ 

ก้*ยา©*'เชีวศึกษาแพร่ โดยใช้แบบรี!กทักษะ
-'?ม#วอย่างที่ใช้ใบงานวิจัยได้แก่นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 แผนกวิชา 

ร - ^ - ^ ' ร  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 20 คน
.ตรี!}งมีอที่ใช้ใบการวิจัยได้แก่แบบสอบถามวิชา 2203-2101 พิมพ์ไทยชั้นพัฒนา เรื่อง การพิมพ์ 

^ ะ:-เะรฺร*จไทยแบบต่างประเทศ และแบบทดสอบวัดผลลัมฤทธี้ทางการเรียน
?รี?ทัโช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค้าร้อยละ ค้าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 2

1. ผลลัมฤทธี้ทางการเรียน วิชา 2203-2101 พิมพ์ไทยชั้นพัฒนา เร่ือง การพิมพ์จดหมาย
I บบตางประเทศของนักเรียนชั้นปวซ. 3 แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้

พบว่าผลลัมฤทธึ๋ฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค้าเฉลี่ย 62.30 (ร .อ . ะะ 8.67) ส่วนผลลัมฤทธ้ี 
ร&*ะ®ะ,Vพดส&บ-หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 66.60 ( ร.อ. ะะ 7.33)

2. การเปรียบเทียบผลลัมฤทธึ๋ฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนหลังหลังเรียนวิชา 2203-2101 
พํใ*6-ชั้นพัฒนา เร่ือง การพิมพ์จดหมายธุรกิจไทยแบบต่างประเทศชองนักเรียนชั้นปวซ. 3 แผนกวิชาการ

■ 2" - ' ร  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้แบบรีเกทักษะ พบว่าผลสัมฤทธี้ฃองคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่า 
'-ว ัะน  จ!:'งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

*



ซื&เร่ือง การแก้ปัญหาการใช้ส ูตรและฟังก์ช ั่นในโปรแกรม 5x061 ไม่ถูกต้องของนักคืกษา ชั้น ปวส.1
ส'ซาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ซอผุ้วิจัย นายสูเทพ ชำนาญ
หน่วยงานที่ทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวสืกษาแพร่
สังลัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวสืกษา
โ)ที่ทำ'วิจัย 2561

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ม ีว ัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลัง 

รีธน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัส 3001-2001 เรื่องการแก้ปัญหาการใช้สูตรและ 
ฟังค์ชนในโปรแกรม 5x061 ไม่ถูกต้อง1ของนักสืกษา ชั้น ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
‘ หสูงกว่าเกณฑ์โดยใช้วิธีการสอนแบบเน้นกระบวนการคิด

กลุ่มเป็าหมายที่ใช้ไนการวิจัย คือนักสืกษา ชั้น ปวส.! แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 28 
ศน ที่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัส 3001-2001 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการสืกษา 
2561

#เรืองฆือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
1. วิธ ีการสอนแบบร่วมมือกันเรียน!(00006๓1^6 563๓๓2 440461) โดยการจับคู่ตรวจสอบ 

?แ0ร 011605)
2. เอกสารประกอบการสอนเรื่องการใช้สูตรและฟังค์ชั่นในโปรแกรม 5 x061

3. แบบแกหัดเรื่องการใช้สูตรและฟังก์ชั่นในโปรแกรม 5X061
4. แบบทดสอบการใช้สูตรและฟังก์ชั่นในโปรแกรม 5X061 จำนวน 2 ชุด
5. แบบฺประเมินการใช้สูตรและฟังค์ชั่นในโปรแกรม 5x061

6. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักสืกษาเกี่ยวกับการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบจับคู่ 
แรร*สอบ

'•'รวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยพบว่า
ในการทดสอบการใช้สูตรและฟังก์ชั่นในโปรแกรม 5x061 ครั้งที่ 1 นักสืกษามีผลการประเมินใน 

ระดับดี จำนวน 8 คน ช้อยละ 28.57 ระดับพอใช้ จำนวน 10 คน ช้อยละ 35.71 และระดับต้อง 
ปรับปรุง 10 คน ช ้อยละ35.71

ในการทดสอบการใช้สูตรและฟังค์ชั่นในโปรแกรม 5X061 ครั้งที่ 2 นักคืกษามีผลการประเมิน 
ไนระดับดี จำน วน 11คน ช้อยละ 39.28 ระดับพอใช้ จำนวน 15คน ช้อยละ 53.57 และระดับต้อง 
ปรับปรุง 2 คน ช้อยละ 7.14



ซื่องานวิจัย ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน ระดับ ปวส. 1/2 ,2/2
สาขาวิซาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียบของนักเรียน โดยศึกษากลุ่ม 

ตัวอย่างประขากร จำนวน 6 คน จากกลุ่มตัวอย่างห้องเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน เคร่ืองมือท่ีใซ้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยโปรแกรมสำเร็จรูป รภรร เพิอหาค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลย ส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์พหุคูณแบบข้ันบันได ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรมที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของ 
นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาวิขาคอมพิวเตอร์ แต่ละด้านมาก น้อย 
ตามลำดับ โดยปิจจัยที่นักเรียนมีความคิดเห็นว่า มืผลกระทบต่อการเรียนเป็นอันดับ 1 คือ ปิจจัยด้านความยุติธรรม' 
อันดับรองลงมา คือ บัจจัยด้าน'ทะเลาะวิวาท /  ชู้สาว /  ยาเสพติดส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมเป็นอันดับที่ 3

*



ก

ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นทำให้ผู้คนให้ความสนใจกันอย่างมากมาย ทำให้ส่งผลเสีย 
ต ่อหลายๆด้าน ผู้จัดทำจึงคิดที่จะสำรวจความรู้เรื่องการคูณและการหารเลขฐาน โดยสุ่มตัวอย่างจาก 
นักเร้ยนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานการบัญชี จำนวน 36 คน ว่ามีความรู้ใน 
เรื่องนี้มากน้อยเพียงใด มีเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ คือแบบทดสอบเรื่องการคูณ และการหารเลขฐาน 
เป็นแบบอัตนัยจำนวน 5 ข้อ และแบบปรนัยจำนวน 5 ข้อ แล้วนำมาเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ 
ความครบล้วนจากแบบสอบถาม นำมาวิเคราะห์หาสถิติ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ซงสามารถสรุปได้-ว่า 
นักเรยนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานการบัญชี มีความรู้เรื่องการคูณและ 
การหารเลขฐานอยู่ในระดับดีด้วยคะแนนเฉลี่ย 36.58 คะแนน

บทคดัยอ่

ธนิพนธ์ คุณวงศ์ 
2561

*



ซื่อวิจัย การพัฒนาผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียน เรื่อง หลักการจัดการกับเศรษฐกิจพอเพ ียง รายวิชา
3200-1002 หลักการจัดการ ชอง นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 /2  สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 

ผู้ศึกษา นายชวณัฐ ฮวดหิน
หน่วยงานที่ศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีที่ศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียน เร่ือง หลักการจัดการกับเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา 3200- 
1002 หลักการจัดการ ชอง นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2/2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีสอนโดยใช้เอกสาร 
ประกอบการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลส้มฤทธึ๋ของทา■ เการเรียน เรื่อง หลักการจัดการกับ 
เศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา 3200 1002 หลักการจัดการ ของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2/2  สาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน

ประชากร ได้แก่ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2/2 สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
แพร่ ที่เรียนรายวิชา 3200-1002 หลักการจัดการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 31 คน 

เครื่องมือวิจัย ได้แก่
1. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง หลักการจัดการกับเศรษฐกิจพอเพียง
2. ใบงาน เรื่อง แนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพ,’]เพียงไปใช้ในการจัดการชีวิต

(10 คะแนน)
3. แบบสรุปประเมินผลการเรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นคะแนนใบงาน ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยค่าเฉลี่ย ( X)  และค่า 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (5.0)
2. เปรียบเทียบผลส้มฤทธํ่ทางการเรียนก่อนเรียนแ; )ะหลังเรียนด้วยค่า 7-1651;
3. .หาค่าดัชนีประสิทธิผล ( โเา6 (ะกั60ปท6ก655 เ ท เ ^  : 5.1.) ของการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน

ผลการศึกษาพบว่า
1. ก่อนจัดการสอน เร่ือง หลักการจัดการกับเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา 3200-1003 หลักการ 

จัดการ โดยใช้เอกสารบระกอบการสอน มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 28.26 หลังการ 
จัดกิจกรรมการสอน นักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ หลังเรีแน เท่ากับ 58.96 นักเรียนมืผลส้มฤทธิ้ 
ทางการเรียน หลังเรียนสูงทว่าก่อนเรียน หรือผลส้มฤทธทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลหรือความก้าวหน้าทางการเรียนชองนักเรียน เท่ากับ .6170 หรีอ ร้อยละ

ก

61.70



ขื่อเรื่อง ะ การพัฒนาความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามขั้นตอนและกระบวนการออกแบบกราฟิก 
บรรจุภัณฑ์โดยการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวชร.) 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ขื่อผู้วิจัย: นางวิยาดา ซนาธินาถพงศ์

ปี พ.ศ. ะ 2561 1บทคดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามขั้นตอนและ 
กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์นักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )'ข้ันปีท่ี 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
ประชากรที่ใชีในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปีการศึกษา 2561 จำนวน 26 คน 
เครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ 
รูปแบบการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ซึ่งจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนท่ี 1 การ 
ออกแบบโครงสร้าง ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ไต่แก่ การออกแบบร่าง การสร้างภาพคลี่ การสร้าง 
แบบจำลอง ส่วนท่ี 2 การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม /ฬ ๐ช6 เแนรบล10โ

ผลคะแนนทดสอบหลังเรียนจากการวัดทักษะการอกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงานมีความแตกต่างจากการทดสอบก่อนเรียน ซ่ึงพบว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนมืค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
38.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 ส่วนผลการทดสอบหลังเรียนมืค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 62.27 และมีค่า 
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.52 จึงกล่าวได้ว่า นักเรียนมีทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยรูปแบบการเรียนรู ้
แบบเน้นภาระงานเพ่ิมข้ึนและรูปแบบการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานนี้ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถใน 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์มากขึ้น มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความกระตือรีอร้นในการเรียนรู้ด้วย 
ตนเอง มีความรับผิดขอบต่อหน้าท่ีภาระงานของตนเองและตรงต่อเวลา มีวินัยในการทำงาน มีการทำงานตาม 
ข้ันตอนมากข้ึน



ข

ช่ือเร่ือง ะ การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียน วิชาการตกแต่งเส้ือผ้า เร่ืองการเย็บแขนเส้ือ 
ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สาขาวิชาแฟชันและสิงทอทืสอนโดยใช้การสอนแบบ 
สาธิต
ช่ือผู้วิจัย ะ นาง กรฌิค ขฉรบุญณินทร์

ป ีพ.ศ. ะ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชา การตกแต่งเสือผ้าเรื่อง 
การเย็บแขนเสื้อ ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ ที่สอนโดยใช้การ 
สอนแบบสาธิต 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชาการตกแต่ง 
เสื้อผ้า เรื่องการเย็บแขนเสื้อ ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน สาขาวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ ที่สอน 
โดยใช้การสอนแบบสาธิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน กลุ่มที่ 
1 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีศึกษาแพร่ จำนวน 9 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจงI 111 1 1 1 * I ]เ Iเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่การสอนแบบสาธิตวิชาการตกแต่งเสือผ้าเรืองการเยบแขนเสือ 
ของนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ที่สอนโดยใช้การสอนแบบสาธิต และ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า 1

ผลการวิจัย่
1. ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาการตกแต่งเสื้อผ้า เรื่องการเย็บแขนเสื้อ ของนักศึกษาหลักสูตร 

วิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ที่สอนโดยใช้การสอนแบบสาธิต พบว่าผลสัมฤทธิของ 
คะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 3 .06 (ร .ซ .= 1.65 ) และผลสัมฤทธิ”ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมี 
ค่าเฉลี่ย 7.88 (ร.ซ. ~  0.80 )

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาการตกแต่งเสื้อผ้า 
เรื่องการเย็บแขนเสื้อ ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ที่สอนโดยใช้การ 
สอนแบบสาธิต พบว่าผลสัมฤทธของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

9



บท ค ัดย ่อ

การพัฒนาทักษะรายการบัญชีในสมุดรายวันเฉพาะ ในรายวิชาการบัญชีการเงิน รหัส 3201 -2109 
ชองนักศึกษาระดับขั้น ปวส. 1/1 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ พบว่านักศึกษามี 
ทักษะรายการบัญชีในสมุดรายวันเฉพาะ หลังใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ สูงกว่าก่อนใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ 
เนื่องจากผู้เรียนได้มีโอกาสผึเกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ช่วยให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการผึเกปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนดไว้ โดยเรียบเรียงไว้อย่างเป็นลำดับจาก 
ง่ายไปหายาก ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด ้วยตนเองตามหลักของการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้ 
สามารถสรุปได้ว่าสาเหตุที่ทำให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขั้นปีที่ 1/1 แผนก 
วิชาการบัญชี มีผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียน เรื่องการทักษะรายการบัญชีในสมุดรายวันเฉพาะ สูงข้ึน ดังน้ัน 
แบบ,สิก,ปฏิบัติ เรื่อง “ทักษะรายการบัญชีในสมุดรายวันเฉพาะ” จึงเหมาะสมที่จะน่าไปใช้สำหรับการสอน 
เพื่อแก้ไชข้อบกพร่องในทักษะด้านความเช้าใจ และทักษะรายการบัญชีในสมุดรายวันเฉพาะ ของนักศึกษาได้ 
โดยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ขั้นปีท่ี 1/1 แผนกวิชาการบัญชี ที่เรียนวิชาการบัญชีการเงิน 
รหัสวิชา 3201-2109 ได้ทำแบบทดสอบการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันเฉพาะ หลังจากใช้วิธีการสอนโดยใช้ 
เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ มีผลคะแนนเป็นที่น่าพอใจ โดยมีคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อน 
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 5.73 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเป็น 50.71มากก'ว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน 
เรียน ซึ่งมีเพียง 32.85



ผู้วิจัย
หน่วยงานที่ทำวิจัย 
สังกัด 
ปีที่ทำวิจัย 
แหล่งงบประมาณ

ซื่อเรื่อง การศึกษาสาเหตุการไม่ส่งงาน/การบ้านตามเวลาที่กำหนดในรายวิจาออกแบบนิเทศศิลบ้
ของนักเรียบ ข้ัน ปวซ. 1/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
นางสาวสุนิสา พรมใจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ส์านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1)เพื่อศึกษาสาเหตุการไม่ส่งงาน/การบ้านตามเวลาที่กำหนดในรายวิชาการออกแบบนิเทศศึลบ้ 
ของนักเรียนระดับขั้น ปวซ.! แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียบที่, 1 ปีการศึกษา 2561 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประชากร ที่โขในการศึกษา คือ นักเรียน ข้ัน ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 จำนวน 26 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นเครื่องมือที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นเอง 
เป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุการไม่ส่งงาน /  การบ้านในรายวิชาการออกแบบนิเทศศิลปี 
ชองนักเรียนระดับขั้น ปวซ.! แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า สาเหตุการไม่ส่งงาน/การบ้านตามกำหนดในรายวิชาการออกแบบนิเทศศิลบ้ 
ที่สำคัญมากที่สุด จนถึงสาเหตุที่น้อยที่สุดในการไม่ล่งงาน/การบ้าน คือ งาน/ การบ้านมากเกินไป,
การบ้าน/แบบผีเกหัดยาก ทำไมได้,นักเรียบลืมทำงาน/ การบ้าน, ครูให้เวลาทำงาบน้อยเกินไป,
นักเรียนติดเล่นอินเทอร์เน็ต, ครูมอบหมายงานไม่น่าสบใจ, นักเรียนไมได้นำสมุดมา, นักเรียนไม่เข้าใจคำสั่ง,
ครูผู้สอนพูดเร็วเกินไป, นักเรียนมีภาระงานบ้าน, นักเรียนติดงานวิชาอื่น, นักเรียนไม่มีคนให้คำปรึกษา 
1นักเรียนติดกิจกรรม'วิทยาลัย, นักเรียนเสีกเบื่อหน่าย ไม่อยากทำและนักเรียนเตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น



หัวข้อวิจัย การพัฒนาทักษะการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ (3204-2106)
ของนักเรียนระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ข้ันปัท่ี 1
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยวิธีการสาธิต

ผู้ดำเนินการวิจัย ว่าท่ี ร.ต.เรวัธ จิตจง
ตำแหน่งปัจจุบัน ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแล
ปีท่ีวิจัย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจของนักเรียนระดับ 
ประกาศนิยบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.) ข้ัน1ปีท่ี 1/2 สาขางานคอมพิวเตอรธุ์รกิจโดยวิธีการสาธิต และศึกษาความ 
พิงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกระบวนการสอนการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ โดยวิธกีารสาธิต

ประฃากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่นักเรียนระดับประกาคนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) ข้ัน 
ปีท่ี 1/2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่จำนวน 24 คน และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยใน 
คร้ังน่ิใด้แก่นักเรียนระดับประกาศนืยบัตรวิชาชีพข้ันสูง(ปวส.) ช้ันปีท่ี 1/2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย 
อาชีวศึกษาแพร่จำนวน 6 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี ได้แก่ แบบประเมิน และแบบสอบ 
สถิติท่ีใช้ใใมฑรวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สรุปผล ดังน้ี

1. ผลการวิเคราะห์ทักษะการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ ของนักเรียน พบว่า นักเรียน มีทักษะการ 
พัฒนาเว็บไซต!.นงานธุรกิจ ได้ โดยภาพรวมอย่ในระดับปฏิบัติดี มิค่าเฉลี่ย 4.13 เมื่อพิจารณาเรียงจาก 
มากไปหาน้อย พบว่า ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเกิดองค์ความรูค้วามเข้าใจในเน้ือหา ท่ีได้จากการเรียนโดยวิธีการ 
สาธิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก มิค่าเฉล่ีย 4.83 ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นท่ีได้จากการเรียนโดย 
วิธกีารสาธิต โดยภาพรวมอยูใ่นระดับปฏิบัติดี มีค่าเฉล่ีย 4.50 ผู้เรียนมีการยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนขณะ 
เขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ 6บ1 และผู้เรียนมิความกระติอรีอร้นในการทำกิจกรรมการเรียนโดยวิธีการ 
สาธิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติดี มิค่าเฉล่ีย 4.33

2. ผลการวิเคราะห์ความพิงพอใจที่กระบวนการสอน โดยวิธีการสาธิต พบว่า นักเรียน มีความพิงพอใจ 
ต่อกระบวนการสอน โดยวิธีการสาธิต วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดย 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน 3.96 เมื่อพิจารณาเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ครูมีด้าน 
เทคนิควิธีการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.03 ครูมีด้านความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา 
โดยภ'':พรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.00 ครูมีด้า•นความรู้ความสามารถในรายวิชาท่ีสอน โดยภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมาท ค่าเฉลี่ย 3.99



ช่ือเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ๙ทางการเรียนวิชาการดำเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เรื่อง องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นักศึกษาระดับชั้น ปวส.!/! 
สาขาวิชาการโรงแรม โดยใช้การสอนแบบทัศนศึกษา 

ช่ือผู้วิจัย นายสายชล ชูจุ้ย
หนว่ยงานท่ีทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปทีีท่ำวจิยั 2561
แหล่งงบประมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

บทคัดย่อ

บท ค ัดย ่อ

การวิจัยครั้งนีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัมฤทธทางการเรียน และเปรียบเทียบผลลัมถุทธของ 
คะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชาการดำเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เรื่อง องค์ประกอบของ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยใช้การสอนแบบทัศนศึกษา

กลุ่มเฟ้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.!/! สาขาวิชาการโรงแรม 
ที่เรียนรายวิชา 3700-1000 วิชาการดำเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จำนวน 24 คน

เครื่องมือวิจัยได้แก่ การจัดการเรียนการสอนโดยการไปทัศนศึกษา แบบทดสอบก่อนและหลัง 
เรียนวิชาการดำเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เรื่อง องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จำนวน 20 ข้อ 24 ชุด

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย วิเคราะห์ข้อมูลที่เปีนคะแนนแบบทดสอบ ด้วยค่าเฉลี่ย 
( X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ร.!ว ) เปรียบเทียบผลลัมฤทธิทางการเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน 
ด้วยค่า 1-เ0ร1

ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลลัมฤทธทางการเรียนวิชาการดำเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เรื่อง องค์ประกอบของ 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว นักศึกษาระดับชั้น ปวส.!/! สาขาวิชาการโรงแรม โดยใช้การสอนแบบทัศน 
ศึกษา พบว่าผลลัมฤทธของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.62 ( ร ^1.62) ส่วนผลสัมฤทัธี้ของ 
คะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย.?.66 ( ร 0.76)



(ก)

4* 3*

\ ■ ศว้า

นครรศึค'ษ'ไ

การแกไขปัญหานักเรียบไม่ลนใจเรียนด้วยกระ‘นๆนการกลุ่ม
กับนักเรียนระดับชัน ปวข.2 /3  สาขาวิชาพาณิชยการ สาขางานการบัญชี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกบา 2561

นางเกศอรซญาณ์ คงอิว

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ
จากการศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหานักเรียนไม่สนใจเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มกับนักเรียนระดับขั้น 

บ■ ๚1 3 ส'ชาวิชาพาณ ิชยการสาขางานการบ ัญชีภาคเร ียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประชากรในการวิจ ัย 
**: นักเรียบระดับขั้น ปว'ซ.2/3  สาขาวิชาพาณิชยการ สาขางานการบัญชี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

-•น"'ไ. ■ ะ: *น พบว่า การประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่มด้านการเรียบของรายวิชาการจัดการสินค้าคงคลัง 
.ฟ้ะ'นิ.,*.'.ทดสอบก่อนเรียนและหนังเรียน รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และ 

'มจ'••ผิ-บกครอง ครูผู้สอน ซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมีอเปีนอย่างดี ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อ 
ช^ะะ!1รี?*-และการเรียนมากขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.83

ะ-?'"รวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบการทำแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน พบว่า การแก้ไข 
ไ^;*^นิร.ริยนไม่สนใจเรียนด้วยกระบวบการกลุ่มกับนักเรียนระดับขั้น ปวซ.2 /3  สาขาวิชาพาณิชยการ สาขา 

เ ฒ * ภ า ค เ ร ี ย น ท ี ่  1 ป ีการศึกษา 2561 ที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก โดยอยู่ในเกณฑ์ดี 
'''''."น  2 '  คน คิดเป็นร้อยละ 61.36 และอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จำนวน 17 คบ คิดเป็นร้อยละ 38.64

" 'รจัดการเรียนการสอนชองกระบวนการกลุ่ม ซึ่งการกิจกรรมมีประสิทธิภาพของกระบวนการกลุ่มที่ 
เคแ'ร.?-•'ไชปัญหานักเร ียนไม่สนใจเรียนได้และนักเรียนมีผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียนดีฃ ี้น ซึ่งเป็นไปตาม 
8นน^น'?องการวิจ ัยที่ต ั้งไว้



บทคดัยอ่

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการเรียบการสอนวิซาทัศนธาตุและองค์ประกอบ 
ศิลป็ให้มีผลการเรียน'ให้'ดีขึ้น'ของนักเรียน'ชั้นปว1ซ.1 แผนกวิซาคอมพิวเตอร์กราพิก ภาคเร ียนท ี่2 ปี 
การสืกษา 2561 วิทยาลัยอาซีวสืกษาแพร่ โดยมีการเก็บรวบรวมซ้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ 
ข้อมูลด้านการเรียนซองแต่ละวิซา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้คำ 
ขมเขยแก่นักเรียน รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดขอบ สนใจเรียน และติดตามจากผู้ปกครอง 
คุณครูที่เข้าสอนแต่ละวิชา ทำให้นักเรียนมีความกระตือรีอร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากฃี้บ มีความเอา 
ใจใส่ต่อการเรียน รับผิดซอบและสนใจเรียนมากข้ึน ทำให้บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดซอบต่อหน้าที่ ไม่ซาดเรียนหรือมาสาย ทำงานที่โด้รับ 
มอบหมายและส่งงานตรงกำหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซี่งกันและกันด้วยความเต็มใจ



^ * * * *  ะ การพัฒนาความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามชั้นตอนและกระบวนการออกแบบกรา9เก 
บรรจุภัณฑ์โดยการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานของนักศึกษาระดับประกาศบียบัตรวิซาชีพขึ้นสูง 
(ปวส!.) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

รี®*!วิจัย: นางวิยาดา ชนาซิ'นาถพงศึ

บ *-ส. ะ 2561 0, 1บทคดย่อ

ๆารวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามขั้นตอนและ 
■ ว:บ.วนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์นักศึกษา
ไ: จํบบ;ระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. )ช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
บระบ '''รท่ีใช้โบการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
บ ัน ;น  26 คบ เครื่องมือที่ใช้[นการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ซึ่งจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 
สวนV 1 การออกแบบโครงสร้าง ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ได่แก่ การออกแบบร่าง การสร้างภาพคลี่ 
'"ว?•บังแบบจำลอง ส่วนท่ี 2 การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม ฬ ๐!วก II!นรสอ!๐โ

ผลคะแนนทดสอบหลังเรียนจากการวัดทักษะการอกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบเน้น
.■ ■ 'ระงานมีความแตกต่างจากการทดสอบก่อนเรียน ซึ่งพบว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
38 27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 ส่วนผลการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 62.27 และมีค่า 
.นิ?: นบนมาตรฐานเท่ากับ0.52 จึงกล่าวได้ว่า นักศึกษามีทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ 
.บน.น้นภาระงานเพิ่มขึ้นและรูปแบบการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานนี้ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ 
ใ น •"รออกแบบบรรจุภัณฑ์มากขึ้น มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความกระตือรีอร้น'โนการเรียนรู้ 
•ว*♦ นเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ภาระงานของตนเองและตรงต่อเวลา มีวินัยในการทำงาน มีการทำงาน 
•  'ไมช้ันตอนมากข้ึน
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ะ การพัฒนาผลสัมฤทธี้ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจท่องเที่ยวและ 
การโรงแรม (5๐61X6 (๖โ 7 อชก่รกา ลกป แอร!ว!!ฝ็111}วั รหัสวิชา 3000-1306 
ของนักศึกษาระดับขั้น ปวส.!/! สาชาวิชาการโรงแรม ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบ 
การสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ะ นางลัดดาวัลย์ ไชยะรีนทร์

ะ 2561 (ภาคเรียนที่ 1)

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธี้ฃองทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
.พั^'ร.ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม (5๐61X6 (๖โ 7๐นทํร๓ ลกฝ แอรเวเ!ล!.!!V) รหัสวิชา 3000-1306 
■ 'ะ*..รีย*นและหลังเรียน ชองนักศึกษาระดับขั้น ป วส.!/1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

ไะ#ภาคเรียนห๋ึ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
กลุ่มเฟ้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใดแ้ก่ นักศึกษาระดับขั้น ป วส .!/! สาขาวิชาการโรงแรม 

V I  - ลัยอาชีวศึกษาแพร่ ที่เร ียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม (5๐61X6 
-ะเ' า'อนก่ร๓ ลกอ! แอร!ว!!ล!.!ปุ/) รหัสวิชา 3000-1306ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 
1 ะ •น 4ครีองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน ใบงาน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋

จากการศ ึกษา พบว่า ผลส ้มฤทธิ๋ทางการเร ียนของน ักเร ียนหลังจากการจ ัดการสอนโดยใช ้ 
.'1■ 'ส‘รบระกอบการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม สูงกว่าก่อนเรียน 

.บน.-ฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 7.04 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 11.63 และนักศึกษามีความก้าวหน้า 
*'■ 'ง', ‘ร.รียบในระดับที่น่าพอใจ

1



.ะ. ต*ศึทิมีต่อวินัยในตัวเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทน และแรงจูงใจสัมฤท0ทาง 
'''ร .ร ียน  ชอง ผู้เรียน ระดับขั้น ปวส.!/! การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เ !  น ':ดุษณ บีัญญาพฤกษ์

"ร"-ร*-ษ'- 1 2561

บทคัดย่อ
'"'รวิจัยครังนี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา เจตคติที่มีต่อวินัยใบตัวเองด้านวินัยในห้องเรียน ความ 

๚ & ฒ เ(เ^1ต*-ะ*'ๆรเรียน และแรงจูงใจใฝ่ส้มฤทธิ๋ทางการเรียน ของ ผู้เรียน ระดับขั้น ปวส.!/! การบัญชี 
# * 3 5 * 3 ^  •น: ตัล,ฯ*ะเบียนเรียน รายวิชา มบุษยลัมพันธ์กับปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง (3000-1503) ใน 
ร '* เบ ั'V ?  : " ก 'ร ศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โยผู้วิจัยสร้างเครื่องมือและเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง 
นบ■ '̂ ?นบ” น ท ํ?บ ั สี1นถามถึงเจตคติที่มีต่อวินัยในตัวเองด้ายวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน 
แ58ะณ5ตุ■ -ะบัไม่ลัน;'ทธ'ทางการเรียน รวมทั้งหมด 20 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใข้ค่าสถิติร้อยละ

ะ.?*"'รวิจัย พบว่า ผู้เรียนในกลุ่มนี้มีเจตคติที่ดีต่อวินัยในตัวเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัน 
■ ฒ®* ■ * ''^ ยน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธึ๋ทางการเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.36 ซ่ึงสอดคล้องกับ 
* # ๒ ?* ■ ธ่ํ■ ■ '■ 'ร.รัยนโนรายวิชาที่ผู้เรียบในกลุ่มทุกคบใด้รับจากการวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนใต้รับ 
*■ *■ 81 . 'ร #  2 ข้ันโป คิดเป็น ร้อยละ 100
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ซื่อเรื่อง

ซื่อผู้วิจัย 
สาขาวิชา 
หน่วยงานที่ทำวิจัย
สังกัด 
ปีที่ทำวิจัย

การพัฒนาผลลัมถุทธิทางการเรียม เรืองการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรนดา 
ของนักคิกษาระดับประกาศบียบัตรวิซาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 ในรายวิซา 
การบัญชีภาษีอากร โดยใช้แบบแกทักษะ 
นางสาวเกสร จงษีญญาวัฒน์ 
การบัญชี
วิทยาลัยอาชีวคิกษาแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวคิกษา
2561

บทคดัยอ่

การวิจัยครั้งนื้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลลัมฤทธิ้ทางการเรียน เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้ 
บุคคลธรรมดา ของนักคิกษาระดับชั้น ปวส.2 ให้มีผลลัมถุทธึ๋และทักษะในการเรียนที่สูงขึ้น โดยใช้แบบแก 
ทักษะ และเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักคิกษาที่มีต่อการใช้แบบแกทักษะเรื่องการคำนวณภาษีเงินได้ 
บุคคลธรรมดา

กลุ่มเปีาหมายที่ใช้ไนการวิจัย คือ นักคืกษาระดับ1ช้ัน ปวส.2 สาฃาวิซาการบัญชี ที่เรียน 
รายวิซาการบัญชีภาษีอากร ภาคเรียบที่ 1 ปีการคืกษา 2561 จำนวน 40 คน

เครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบแกทักษะ เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน แบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจซองนักสืกษาต่อการใช้แบบ'สี,ก 
ทักษะ

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ( 'โ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (5.0.) และ 
ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า

1. ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยการ 
ใช้แบบแกทักษะ นักคืกษามีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 18.48 คิดเ'ปีน'ร้อยละ 61.58 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.00 หลังจากการใช้แบบแกทักษะนักคืกษามีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน 
เท่ากับ 26.13 คิดเปีนร้อยละ 87.08 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.52 นักคืกษามีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูง 
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 25.50

2. นักคืกษามีความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อการใช้แบบแกทักษะ เรื่องการคำนวณภาษีเงิน 
ได้บุคคลธรรมดา โดยรวมในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ( * )  เท่ากับ 4.23 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
รายการที่นักคิกษามีความพึงพอใจ ซี่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชาและคำอธิบาย 
รายวิซา ค ่าเฉ ล ี่ย ( X )  เท่ากับ 4 .3 8 รองลงมาคือ การลำดับชั้นตอบการสอนเหมาะสมเช้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 
( * )  เท่ากับ 4.33 และรายการที่นักคิกษามีความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ การมอบหมายงาบให้ 
นักคิกษาไดแกปฏิบัติมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.03



2

บท ค ัดย ่อ

ชือเรืองงานวิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนัก*รียนระดับ ปวข.2
สาขาวิชา การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้ทำวิจัย นายณเรศ ชูภักดิ่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวช. 2 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ

ปวช.2 สาขาวิชาการตลาด การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับซั้นปวช.2 สาขาวิชา 
การตลาดไต้มีความรู้ความสามารถในการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง รวมทั้งยังต้องการให้ 
นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองในการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ดียี่งขึ้น และสามารถสะกดคำศัพท์ไต้ 
ด้วยตนเองซงจะช่วยใหนั้กเรียนสามารถจดจำคำศัพท์ไต้มากยิ่งขึ้น โดยใช้กิจกรรมการถ่ายเสียงพยัญชนะ 
หรือสระภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย มีการใช้กิจกรรมการแกสะกดคำศัพท์จากบัตรคำที่ผูวิจัยเตรียมไวิให้ 
ผู้เรยนไต้แก รวมทั้งการลงมือทำแบบแกหัดเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และประเมินผลส้มฤทธ 
ทางการพัฒนาต้านการเรียนรู้ดัวเลขเป็นภาษาอังกฤษตามทักษะกระบวนการเขียน โดยผู้วิจัยไต้จัดทำการ 
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน รวมทั้งทำการคิดวิเคราะห์ผลคะแนนโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อย 
ละ จากการศึกษาผลปรากฏว่าการทดสอบจากทักษะการเขียนและการอ่านคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ และทำ 
แบบแกทัดทุกชุดที่กำหนดให้นั้น นักเรียนมีความรู้ สามารถจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษไต้มากขึ้น และ 
สามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนไต้คะแนนดียิ่งขึ้น ซงจะเห็นไต้จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อน 
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เพื่มขึ้น
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ชื่อ!’เอง การพัฒนาผลสัมฤทธ็๋ทางการเรียน เรื่องผักและผลไม, รายวิชา 3404 -  2002 วิทยาศาสตร์การ 

ประกอบอาหาร ของนักศึกษาระดับชั้นปวส.1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยการใช้ผังมโนทัศน์

ชื่อผู้วิจัย นาง บังอร ชุณน์วัฒนะ

หน่วยงานท่ีฑำวิจัย แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปีที่ทำวิจัย 2561 

แหล่งงบประมาณ -

การวิจัยครั้งนีมีวัตสูประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธึ๋ฃอง 
คะแนนสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนรายวิชา 3404 -  2002 วิทยาศาสตร์การประกอบ 
อาหารเรื่องเนื้อสัตว์ โดยการใช้ผังมโนทัศน์เพื่อพัฒนาผลสันสูทชื่ทางการเรียน กล่นเปาหมายที่ใช้ในการ 
วิจัยคือ นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการที่เรียนรายวิชา 3404-2002 วิทยาศาสตร์ 
การประกอบอาหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 37 คน

เคร ื่องม ือว ิจ ัยได ้แก ่ การส อน โดยใช ้ผ ังมโน ท ัศน ์ แ ผ น จ ัด ก าร เร ียน เว ิช าว ิท ยาศ าส ต ร ์ 
การประกอบอาหาร ใบมอบหมายงาน ใบงาน แบบประเม ินผลงานก ่อนเร ียนและหล ังเร ียน
แบบบันทึกคะแนน

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยนำคะแนนที่ได้จากการประเมินผลงานก่อนและหลังเรียนมา 
หาค่าร้อยละ ค่าเฉ่ลี่ย(X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(ร.!ว) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธี้ทางการเรียนด้วย 
แบบทดสอบค่า 1 
ผอการวิจัยพบว่า

1.ผลสัมฤทธทางการเรียนรายวิชา 3404-2002 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร เรื่องผักและผลไม้ 
ของนักศึกษาระดับชั้นปวส.! แผนกวิชาอาหารและโภชนาการโดยการใช้ผังมโนทัศน์ พบว่า ผลสัมฤทธึ๋ 
ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.72 (ร “  1.59)และผลสัมฤทธึ๋ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมี 
ค่าเฉลี่ย 7.29 (ร ~  1.22)

2 .ก า ร เ ป ร ีย บ เ ท ีย บ ผ ล ส ัน ฤ ท ธ ี้ข อ ง ค ะ แ น น ท ด ส อ บ ก ่อ น เ ร ีย น แ ล ะ ห ล ัง เ ร ีย น พ บ ว ่า ผ ล ส ัม ฤ ท ธ ี้ข อ ง  

คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

บทคัดย่อ

9



ชีฒร่ือง ะ กไรพัฒนากล่องใส่ของที่ระลึกจากกระดาษสา 
ผู้ว ิเอ ะ รัชนีพร รักเรือง 
แ .ศ .  ะ 2561

บทกัดย่อ

การวิจัยเร่ือง การพัฒนากล่องใส่ของท่ีระลึกจากกระดาษสา มีวัตฤประสงค์เพ่ือ
1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อรูปแบบกล่องใส่ของท่ีระลึกจากกระดาษสา
2) เพ่ือพัฒนาช้ินงานกล่องใส่ของท่ีระลึกจากกระดาษสา ในเร่ืองรูปแบบ สีสัน การตกแต่ง 
ประโยชน์ใช้สอย และราคา ประชากร เป็นประชาชนในเขตจังหวัดแพร่ ท่ีมีหลากหลายสาขา 
อาชีพ กสุ่มตัวอย่าง เป็นประชากรผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และผู้ใช้กล่องใส่ของท่ีระลึกเป็นประจำ ท่ีมี 
หลากหลายอาชีพ ท้ังนักเรียน นักศึกษา พ่อค้านักธุรกิจ ช้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ 
ประชาชนท่ัวไปรวมจำนวน 50 คน ไค้มาโดยการ สุ่มตัวอย่างแบบง่าย(รย่ฑเฟ่?ร;!๓{บ๓8 
*(3040๓) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ไค้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน มีท้ังหมด 
12 หมวดตามช้ินงาน แต่ละหมวดมีคำถาม 5 ค้าน ซ้ืงแยกเป็นคำถามย่อยภายในหมวดรวม 
หมวดละ 9 ประเด็น การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากแบบวัดความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการพัฒนากล่องใส่ของท่ี 
ระลึกจากกระดาษสา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การค่าเฉล่ีย 0ฬ6!๓) และ การหาส่วน 
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (รเ3ฟ3ฬ 0(ะฟ3บ0ฑ)

ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการพัฒนากล่องใส่ของท่ีระลึก 
จากกระดาษสา โดยเฉล่ียท้ังหมดอยู่ระดับ มาก (คะแนนเฉล่ียท้ังหมดเท่ากับ 4.35) ซงสรูป 
ร ยีงตามลำดับไค้ตังน้ี

1. มีความพึงพอใจต่อกล่องล่ี,เหล่ียมผืนผ้าแบบมีขอบใน ตกแต่งค้วยดอกไม้ อยู่ระดับ 
มากท่ี{รูด (คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.63)

2. มีความพึงพอใจต่อกล่องล่ีเหล่ียมผืนผ้าแบบมีขอบในตกแต่งค้วยโบ อยู่ระดับมาก 
(คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.49)

3. มีความพึงพอใจต่อกล่องล่ีเหล่ียมผืนผ้าแบบไม่มีขอบในตกแต่งค้วยดอกไม้ อยู่ระดับ 
มาก(คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.47)



ก

ช่ือเรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ให้เป็นผู้มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการเรียนวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
บางสาวกัญญาพัชร อุดมผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2561

ชื่อผู้วิจัย
หน่วยงานที่ทำวิจัย
สังกัด
ปีที่ทำวิจัย

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนให้เป็นผู้มี 
วินัยและมีความรับผิดขอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนขั้น ปวซ.2 สาขาการตลาด กลุ่มเป็าหมายที่ 
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนขั้น ปวซ. 2 สาขาการตลาด จำนวนทั้งหมด 24 คน ผลการวิจัยพบว่า 
การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้คำซมเชยแก่นักเรียน รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดขอบ สนใจเรียน 
และติดตามจากผู้ปกครอง คุณครูที่เช้าสอนแต่ละวิชา ซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้นักเรียน 
มีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียบและการเรียนมากขึ้น จากแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและ 
รับผิดชอบในห้องเรียน เมื่อนำผลสรุปของการตอบแบบสอบถามครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พบว่า นักเรียบขั้น 
ปวซ.2 สาขาการตลาด ความกระตือรีอร้น เอาใจใส่ต่อการเรียน และมีวินัยและความรับผิดชอบมากขึ้น 
ในการตอบแบบสอบถามครั้งที่ 2 นักเรียนมีพฤติกรรมดังกล่าวมากกว่าครั้งที่ 1 หากพิจารณาในภาพรวม 
จะเห็นได้ว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ซัด คือ นักเรียนไม่นำงานวิชาอื่นมาทำขณะที่กำลังเรียนวิชาหนึ่ง ไม่คุยและเล่น 
เพื่อนในขณะที่ครูสอน ส่งงานและการบ้านตรงเวลาที่ครูกำหนด ไม่นอนหลับในห้องเรียนขณะชั่วโมงเรียน 
ทำการบ้านและไม่ลอกการบ้านเพื่อน ทำผิดจะพยายามแกไขโดยไม่ท้อแห้ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ 
มอบหมาย มาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน รู้จักวางแผนและเตรียมพร้อมที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และ 
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยซนํโดยการอ่านหนังสือ ทำให้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็น 
ผู้มีวินัยและความรับผิดขอบต่อหน้าที่และการเรียน ส่งผลให้การเรียนดีขึ้น และเป็นผู้ที่มีความสำเร็จในชีวิต 
ตามจุดหมายที่ตั้งไว้
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ซื่อเรื่อง ะ การพัฒนารูปแบบการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการคัด 
สร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนัยบัตรวิขาชีพขั้นสูง รายวิซาการบรีหาร 
ธุรกิจขนาดย่อม สาขาการตลาด 

ซื่อผู้ว ิจัย นางเพียงแพน อุปทอง
ปีท ี่ทำการวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลส้มฤทธทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน 
ของนักศึกษา รายวิซาการบรีหารธุรกิจขนาดย่อม 2) เพื่อศึกษาความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ 
ของนักศึกษา รายวิซาการบรีหารธุรกิจขนาดย่อม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ 
การเรียนรู้แบบผสมสานเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ รายวิซาการบริหารธุรกิจ 
ขนาดย่อม กลุ่มตัวอย่างที่ใซ้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนัยบัตรวิซาซีพซั้นสูงขั้นปีที่ 1/1 
สาขาวิขาการตลาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 26 คน 
เครื่องมือที่ใข้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิซาการบริหารธุรกิจ 
ขนาดย่อม 2) แบบทดสอบวัดผลส้มฤทธทางการเรียน รายวิขาการบริหารธุรกิจขนาดย่อม และ 3) 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบผสมสานเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการคิด 
สร้างสรรค์ รายวิซาการบริหารธุรกิจขนาดย่อม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า
1..ผลการเปรียบเทียบผลส้มถุทฮี้ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนแบบ 

ผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ รายวิชาการบริหารธุรกิจ ขนาดย่อม 
จำนวน 26 คน พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (49.77) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (29.77) อย่างมื 
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้ 
รูปแบบการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนระดับ 
ประกาศนัยบัตรวิซาชีพขั้นสูง รายวิขาการบริหารธุรกิจขนาดย่อม จำนวน 26 คน พบว่า คะแนน 
เฉลี่ยหลังเรียน (51.04) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (33.12) อย่างมืนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05



ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาการไม่ชอบทำโจทย์คำนวณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทานใน
รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ของนักศึกษาชั้น ปวส. โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 
กันเรียนรู้
ชื่อผู้วิจัย นางสุทินา แสนบ่อ 
หน่วยงานที่ทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีที่ทำวิจัย 2561

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนเใน 
รายวิชารายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาการไม่ชอบทำโจทย์คำนวณค่าความยืดหยุ่นของอุป 
สงค์และอุปทาน ของนักศึกษาชั้น ปวส. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธทางการเรียนของนักเรียน ก่อน 
แ ล ะห ล ังก ารจ ัด ก ิจก รรม ก ารส อ น แบ บ ร ่วม ม ือ ก ัน เร ียน ร ู้ แล ะเพ ื่อห าด ัช น ีป ระส ิท ธ ิผลและ 
ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 

กลุ่มเข้เาหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 /! สาขาวิชาการบัญชีที่เรียน 
รายวิชา 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 คน

เครื่องมือวิจัยได้แก่ วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบทดสอบก่อน 
และหลังเรียน เรื่องความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน จำนวน 20 ข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าเฉลี่ย ( X  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ร.อ ) 
ของผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เปรียบเทียบความแตกต่างของผลส้มฤทธทางการเรียน 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการสอน ผลการวิจัยพบว่า

1. ก่อนจัดกิจกรรมการสอนแบบร่วมมือ เรื่องความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน 
นักซึดษามีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 11.13 หลังการจัดกิจกรรม การสอนแบบ 
ร่วมมือกันเรียนรู้ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ หลังเรียน เท่ากับ 16.48 นักเรียนมี 
ผลสัมฤทธิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2. ค่าดัชนีประสิทธิผล จากการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ มีค่าเท่ากับ0.601 
แสดงว่ากิจกรรมการสอนแบบร่วมมือ ทำให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการพัฒนาหรือมี 
ความก้าวหน้าทางการเรียน สูงขึนร้อยละ 82.38

บท ค ัดย ่อ



ชือเรือง การพัฒนาผลลัมฤทธ๋ึทางการเรียนวิชา การเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิด เร่ือง
รูปแบบโปรแกรมโครงสร้าง สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ัน'ปีท่ี 2/2 โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 

ผู้จัดทำ นายทวี ไพกุมภัณฑ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

บทคดัยอ่

จุดมุ่งหมายของการศึกษา
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชา 2204-2207 วิชาการเขียนโปรแกรม 

มาตรฐานเปิด เร่ือง รูปแบบโปรแกรมโครงสร้าง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว ้
80/80

2. เพ่ือศึกษาการพัฒนาดารเรียนรู้ของนักเรียนจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบ 
หลังเรียนวิชา 2204-2007 การเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิด เรื่องรูปแบบโปรแกรมโครงสร้าง ท่ีสอน 
โดยใช้เอกสารประกอบการสอน

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน2204-2007 การเขียน 
โปรแกรมมาตรฐานเปิด เรื่องรูปแบบโปรแกรมโครงสร้าง

วิธืการดำเนินการ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียน ปวช. ช้ัน,ปีท่ี 2/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย 

อาชีวศึกษาแพร่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 31 คน ชํ่งได้มาโดยการสุ่มอย่าง 
เจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ข้อสอบก่อนเรียน-หลังเรียน แบบสอบถามเกี่ยวกับ 
ผลงานทางวิชาการ 2 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของผลงาน และด้านประโยชน์ของผลงานทางวิชาการซ่ืงเป็น 
แบบกำหนดค่าน้ําหนักคำตอบ ได้แก่ 5 หมายถึงระดับมากท่ีสุด 4 หมายถึง ระดับมาก 3 หมายถึง ระดับ 
ปานกลาง 2 หมายถึง ระดับน้อย 1 หมายถึง ระดับน้อยท่ีสุด

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 21/22 
และผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียนของผู้เรียน ก่อน- หลัง การใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา 2204-2007 การ 
เขียนโปรแกรมมาตรฐานปิด และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน 
วิชาการเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิด โดยหาค่าเฉลี่ย (1ฬ6311) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (รณ:๗3ฟ
0^131100) และระดับความพึงพอใจของนักเรียน



ชื่อเร่ือง การเข้าห้องเรียนสายของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.แเผนกอาหารและโภชนาการ
ที่เรียนวิชางานศิลปะประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ่

ชื่อผู้เขียน นางสาวรสคุคนธ์ปีนดา ตำแหน่งครูพิเศษ
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตคุประสงค์ศึกษาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสาย สาเหตุที่ทำให้เข้าเรียนสาย 

แนวทางในการแกไขและฟ้องกันการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้นปวช.!แผนกอาหารและโภชนาการ 
ที่เรียนวิชางานศิลปะประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่กลุ่มตัวอย่างท่ีใชีไนการศึกษาค์นคข้า นักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนวิชา งานประดิษฐ์จากวัสตุเหลือใช้ โรงเรียนโยธินมูรณะระดับชั้นปวช.!แผนก 
อาหารและโภชนาการ ที่เรียนวิชางานศิลปะประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 34 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเกึบรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ ท่ีผู้วิจัย 
ได้สข้างขึ้นเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าข้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาด้นคข้าพบว่า ผลการสอบถามการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้นปวช.!แผนก 
อาหารและโภชนาการ ที่เรียนวิชางานศิลปะประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ที่ได้ทำแบบสอบถามโดย 
สรูป ดังน้ี
จากการส่ารวจประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 34 คน เพศของพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน นักเรียนชาย 
ท้ังหมด 8 คนคิดเป็นร้อยละ 23.52 คน และมีนักเรียนหญิงท้ังหมด 26 คนคิดเป็นร้อยละ 76.47 ของจำนวน 
นักศึกษาท้ังหมด , จำนวนนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนสาย พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีนักศึกษาม ี
พฤติกรรมเข้าช้ันเรียนสายจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 64.70รองลงมา มีพฤติกรรมเข้าช้ันเรียนสาย 
จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29, ช่วงเวลาของนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสาย พบว่า ส่วน 
ใหญ่นักเรียนมีพฤติกรรมเข้าช้ันเรียนสาย หลังจากการเรียนการสอนเรื่มข้ึนจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ100 
ของ จำนวนนักศึกษาท้ังหมด , ระยะเวลาของนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนสาย พบว่า ส่วนใหญ่ 
มาเกินเวลาเข้าชั้นเรียนต้ังแต่ 10 นาทีขึ้นไป จำนวน8 คนคิดเป็นร้อยละ66.66 รองลงมา มาเกินเวลาเข้า 
ช้ันเรียนต้ังแต่ 5-10นาที จำนวน4 คนคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด,พฤติกรรมเมื่อ 
เข้าช้ันเรียนสาย■ พบว่า ส่วนใหญ่ ต้ังใจเรียน จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 รองลงมา ชวนเพ่ือนคุย 
จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนนักศึกษาท้ังหมด , แสดงผลกระทบจากการมีพฤติกรรมการ 
เข้าชั้นเรียนสาย ส่วนใหญ่โดนหักคะแนนจิตพิสัย จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อย 100 ของจำนวนนักศึกษา 
ท้ังหมด , การปรับปรูงดัวในการเข้าชั้นเรียนสาย พบว่า ส่วนใหญ่ปรับปรูงตนเอง จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อย 
ละ 100 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด, สาเหตุการเข้าช้ันเรียนสาย พบว่าส่วนใหญ่รับประทานอาหาร 
กลางวัน จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาแวะคุยกับเพื่อน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
รองลงมาเข้าห้องน้ํา จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 ของจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครูควรให้ระยะเวลามากกว่านี้

บทคัดย่อ



ซื่อเร่ือง

ซื่อผู้วิจัย
หน่วยงานที่ทำวิจัย 
หน่วยงานที่สังกัด 
ปีที่ทำการวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธี้ทางการเรียนรู้ เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค วิชา หลักการตลาด 
(3200-1003 ) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/2 การตลาด โดยใช้แผนภูมิความคิด 
( เห!กป เหลเวเวเกฐ )
นางกรองทอง ซะม้าย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2561

บทคัดย่อ
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบประเมินแผนภูมิความคิด เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค วิซา หลักการ 

ตลาด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิซาชีพขั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
ศ ึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียน เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคก่อนและหลังการใช้แบบประเมิน 
แผนภูมิความคิด(เหเกฟ เหลเว(วเก5 ) ประซากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มนักศึกษาระดับ ปวส. 1/2 สาขาวิขา 
การตลาด จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้'ประเมิน คือ แบบทดสอบผลสัมฤทธี้ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการ 
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธี้ทางการเรียนเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค ก่อนและหลัง 
การใช้แบบประเมิน แผนภูมิความคิด (เหเกป เหลเว{วเก5 ) ของนักศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธี้หลังเรียน 
( X -  14 .26) สูงกว่า ผลสัมฤทธ้ีก่อนเรียน ( X  = 9.36 )



ใ

ชือผูว้จัย ะ นางมาลา แควชล 
1 1

ชือเรื04 ะ การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
เร่ือง การลงทุน ของนักสีกษาระดับช้ัน ปวช. 2 สาขาวิชาการตลาด 

ป ีการศึกษา ะ ภาคเรียนท่ี 1/2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อส!'างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
เร่ือง การลงทุน วิชา การเป็นผู้ประกอบการ (รหัส วิชา 2201-1002) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ทุทธศักราช 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

กลุ่มตัวอย่างที่ใชี'คือนักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
จำนวน 24 คน

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยไดัแก่ ชุดการสอนซ่ํงประกอบห้วย คู่มือสอน สือการเรียนการสอน ในคู่มือการ 
สอนประกอบดัวย ใบเนื้อหา ใบงาน แบบ'ฝึกหัด เร่ือง การลงทุน ชุดการสอน เหล่านี้นำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
หลังจากจบการเรียนการสอน ในแต่ละหัวข้อ ให้นักศึกษานำแบบศึกหัตในหัวข้อนั้นๆ ทันที และเม่ือเรียนจบ 
บทเรียนเร่ืองดังกล่าวแลัว ให้นักศึกษานำแบบทดสอบ หลังจากน้ันจึงนำคะแนนท่ีไดัจากการนำแบบศึกหัด และ 
แบบทดสอบมาคำนวณ หาประสิทธิภาพของชุดการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ( X  ) , ร้อยละ 
และ 1-1684

ผลการวิจัยปรากฎว่า ชุดการสอนวิชาวิชา การเป็นผู้ประกอบการ (รหัส วิชา 2201-1002) ท่ีผู้วิจัยสร้าง 
ฃ้ืนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.20/88.00 ชํ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้และผลส้มฤทธี้ทางการเรียนจากการ 
เรียนห้วยชุดการสอน ทำให้คะแนนเฉล่ียของการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉล่ียของการทดสอบก่อน 
เรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01



ชี**รี81 ะการพัฒนาความสามารถด้านการพูดนำเสนองานวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ของนักเรียนระดับ 
1 ; ‘ะ-'''ศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยอาชีวสืกษาแพร่ โดยการสอนแบบบทบาทสมมุติ 
ชี#น้ฬย ะ นายปร ะสพชัย สินธ์เทาว  ้
ปีภารคึกษา ะ ภาคเรียนที่ 1/2561

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียน! 

วิ-: ะ การพูดนำเสนองานวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัย 
ไ ' ,สิวศึกษาแพร่ โดยการสอนแบบบทบาทสมมุติ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบ 
* ไ ''มสามารถค้านการพูดนำเสนองานวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
วิ'}'1.าลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการสอนแบบบทบาทสมมุติ ระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียน 3. เพื่อศึกษาดัชนี 
ไ ระ สิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการพูดนำเสนองานวิชาภาษาไทยพื้นฐานของนักเรียนระดับ 
บระกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการสอนแบบบทบาทสมมุติ

กลุ่มตัวอย่างที่ใชีไนการวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น!)ที่ 1/1 แผนกการ 
บัญชีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิชาภาษาไทยพื้นฐานไนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 จำนวน 38 คนโดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบทดสอบวัดความสามารถค้านการพูดนำเสนองานวิชาภาษาไทย 
ดันฐานเป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อแบบประเมินการพูดนำเสนองาน 
ทดสอบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่าที 1-1651 (ซ6{)611ส6111 ร&ก!!)๒)หา 
ลัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาความสามารถด้านการพูด โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อย
ละ

ผลการวิจัยพบว่า
ความสามารถด้านการพูดนำเสนองานมีประสิทธิภาพ 81.69/86.564งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5870 แสดงว่านักศึกษามีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 58.70 นักเรียนที่ 
รียนโดยใช้บทบาทสมมุติมีความสามารถในการพูดนำเสนองานเพิ่มขื้นจากก่อนเรียน สรุปการพัฒนา 
ความสามารถค้านการพูดนำเสนองานโดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติ ช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาการ 
ด้านการพูดนำเสนองานมากขึ้น และการแสดงบทบาทสมมุติช่วยให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการเลือกใช้ 
ภาษาในสถานการณ์จริง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีและสามารถทำงาน 
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ



บ ท ค ัด ย ่อ

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ■ ชรับพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษาปวซ.1/2 
แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต ให้เข้าเรียนตรงตามเวลา เพราะถ้าหากเข้าเรียนไม่ตรงเวลาอาจเกิดปัญหา 
อย่างอื่นตามมา ปัญหาการเข้าช้ันเรียนไม่ตรงต่อเวลา เป็นปัญหามาจากพฤติกรรมของนักศึกษา ท่ีเกิดข้ึน 
ต้ังแต่อดีตจบถึงปัจจุบัน ปัญหาน้ีต้องหาวิธีการแก้ไขให้ถูกต้อง และนามาปรับปรุงพฤติกรรม อันไม่พึงประสงค์ 
ของนักศึกษาในช้ัวโมงเรียน จึงเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของครูผู้สอนทุกคน ท่ีจะแก้ไขปัญหาน้ี เพราะเป็น 
ปัญหาท่ีทาให้เกิดปัญหาต่าง  ๆในช้ันเรียน เซ่น ทาให้เกิดการหยุดการลอนในช่วงหน่ึง เม่ือนักศึกษาท่ีมาสาย 
เดินเข้าในช้ันเรียนในขณะท่ีทุกคนกาลังเรียน และเม่ือเข้าไปน่ังเรียนแล้ว ก็จะสอบถามเพ่ือนท่ีน่ังเรียนว่า 
อาจารย์สอนอะไรบ้าง ทาให้เกิดการพูดคุยในเวลาเรียน บางคร้ังครูผู้สอนต้องเร่ิมสอนใหม่ ทาให้ศึกษาท่ีต้ังใจ 
เรียนอยู่ก่อนเกิดความเบ่ือหน่าย

9



ชือเรือง ะ การแก้ป็ญหาการขาดทักษะการการแก้ป็ญหาการขาดทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน 
ระยะยาวของนักเรียนชั้นปวส. 1/1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการใช้แบบฝึกทักษะ 
ปฏิบัติ
ช ือผ ูวิ้จัย ะ นายจรัญ ตันมา 
ป พี .ศ . ะ 2561 (1/2561)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ศึกษาผลสัมฤทธทางการเรียนวิชา 3201-2001 การบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง การแก้ป็ญหาการขาด 

ทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาว ของนักเรียนชั้นปวส.2/3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัย 
อาชีวศึกษาแพร่ โดยการใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติ

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธึ๋ฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชา 3201-2001 การ 
บัญชีชั้นกลาง 1 การแก้ป็ญหาการขาดทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน ของนักเรียนชั้น ปวส. 1/1 
แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการใช้แบบ,ฝึกทักษะปฏิบัติ

■ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1/1 
แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 38 คน

- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบฝึกทักษะเรื่องหนี้สิน วิชา 3201-2001 การบัญชีชั้นกลาง 1 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทางการเรียน

- สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อทุล ได้แก่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธทางการเรียนวิชา 3201-2001 การบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง การแก้บัญหาการขาดทักษะ 

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาวของนักเรียนชั้นบัวส. 1/1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัย 
อาชีวศึกษาแพร่ โดยการใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติ พบว่าผลสัมฤทธึ๋ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 
6.56

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธี้ฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชา วิชา 3201-2001 การ 
บัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง การแก้ป็ญหาการขาดทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาวของนักเรียน 
ชั้นบัวส. 1/1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติ พบว่า
ผลสัมฤทธของคะแนนทดสอบหลังเรียน(16.08) สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน(6.56) อย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05

ก

บทคัดย ่อ
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ก

ขือ่เรือ่ง การสอนโดยโซ้วิธีการสาธิตเพื่อพัฒนาผลสัมฤทรี้ทางการเรียนเรื่องการขลิบขนม
รายวิชา อาหารว่าง ของนักเรียน ระดับชั้นปวข. 3 แผนกอาหารและโภขนาการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ขือ่ผูว้จิยั นางสาวอำภา สุภาพ

หน่วยงาบที่ทำวิจัย แผนกวิขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปีท ี่ทำว ิจ ัย 2561

แหล่งงบประมาณ -

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัมฤทรี้ทางการเรียนและเปรียบเทียบผลลัมฤทรี้ฃอง 
คะแนนสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรายวิชา อาหารว่างเรื่องการขลิบขนมใช้การสอน 
โดยวิธีการสาธิต

กลุ่มเป็าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้น ปวข. 3 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
ที่เรียบรายวิชา อาหารว่าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 10 คน

เครื่องมือวิจัยได้แก่ ใบงาน และแบบประเมินผลงานก่อนและหลังเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยนำคะแนนที่ได้จากการประเมินผลงานก่อนและหลังเรียนมา 
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย-( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (5.0) และเปรียบเทียบผลสัมฤทรี้ทางการเรียนด้วย 
แบบทดสอบค่า *

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลลัมฤทรี้ทางการเรียนวิชา อาหารว่าง เรื่องการขลิบขนม ของนักเรียนระดับชั้นปวซ. 3 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการใช้การสอนโดยวิธีการสาธิต พบว่าผลลัมฤทธิ้ฃองคะแนนทดสอบก่อน 
เรียนมีค่าเฉลี่ย 4.7 (5 ะะ 1.49)และผลลัมฤทธี๋ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมืค่าเฉลี่ย 8.1 (5 = 1.19)

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธึ๋ฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าผลลัมฤทรี้ฃอง. 
คะแนนทดสอบหลังเรียบสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมืนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

บทคดัยอ่

*


