
ชีอเรื่อง การพัฒนาตบเองของนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และส่ือสารการศึกษา : กรณีศึกษานักเรียน ช้ัน ปวส.1 คอมพิวเตอร์กราพัก

นางสาวปิติญา อาจไชยชาญ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ผู้วิจัย

หน่วยงานที่ทำวิจัย 

สังกัด 

จที่ทำวิจัย 

แหล่งงบประมาณ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) การพัฒนาตนเองชองนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร 

การศึกษา: กรณีศึกษานักเรียน ช้ัน ปวส.1 คอมพิวเตอร์กราพัก 2) ศึกษาผลการประเมินโครงการการจัดอบรมพัฒนา 

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสบเทศและส่ือสารการศึกษาสำหรับนักเรียน ช้ัน ปวส.1 คอมพิวเตอร์กราพัก

3) จัดอบรมและประเมินผลลัมฤทธึ๋ฃองนักเรียนตามความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการศึกษา

4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อโครงการจัดอบรมนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการศึกษา:

กรณีศึกษานักเรียน ช้ัน ปวส.1 คอมพิวเตอร์กราพัก

ประชากร ท่ีใช้โนการศึกษา คือ นักเรียน ช้ัน ปวส.1 คอมพิวเตอร์กราพัก ปีการศึกษา 2561 จำนวน 36 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นเครื่องมือท่ีผู้ศึกษาด้นคว้าสร้างข้ึนเอง ประกอบด้วย

1. แบบสอบถามการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาของนักเรียน ช้ัน ปวส.1 

คอมพิวเตอร์กราพัก

2. แบบประเมินโครงการการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 

สำหรับนักเรียน ช้ัน ปวส.1 คอมพิวเตอร์กราพัก

3. หลักสูตรและโครงการผีเกอบรมนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการศึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ(?6โ06ก1356) ค่าเฉล่ีย(&/๒3ก) 

และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ร131า0เ3โฟ ว6พ่3ป๐ท : 5.อ.)

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1. นักเรียนมืพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 38.57 ไม่มีพื้นฐานด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 61.42 โดยระบุตามความต้องการพัฒนาตนเองต้องการ 

ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 92.85 จำแนกได้คือ ต้องการพัฒนา 1)ด้าน 

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการเรียน (ก ะะ 21) 2) ด้านการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย การ 

รับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (5-๓311) การสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ พูดคุยผ่านเครือข่ายอินเทอร์ฌ็ต (ก ะ 20) 3) 

ด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วย การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

(ก 28) และมืผู้ไม่ต้องการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 7.14

2. ผลงานหลังการเช้ารับการอบรมจากโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสารเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียน ช้ัน ปวส.1 คอมพิวเตอร์กราพัก มิความเหมาะสมในระดับมาก คือได้ระดับความ 

เหมาะสมค่าเอล่ียเท่ากับ 4.08 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83



เร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียนเรื่องโรคพยาธิวิชาโภชนาการเพื่อชีวิตของนักศึกษา

ระดับประกาศนียนัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

โดยใช้ IV!ฟกช ฬ3]ว{ก่ก8 

ชื่อผู้วิจัย โสพิศ วงศ์คำลือ

หน่วยงานที่ทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วีเท่ีทำวิจัย 2561

บทกัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ๙ทางการเรียนเรื่องโรคพยาธิวิชาโภชนาการ 

เพื่อชีวิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

โดยใช้ 1ฬ3{มล ก}*

กลุ่มเปาหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ป ีท ี่2 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 25 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กระบวนการ {ฬ{กล ̂ 301)๒8 เรื่องโรคพยาธิ แบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 

กระบวนการ {ฬ{กล 1ฬ3}){5{ก8 เรื่องโรคพยาธิ การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และค่าร้อยละ

ผลการวิจัย พบว่า

6.1 ก่อนจัดการเรียนการสอนเรื่องโรคพยาธิ โดยการใช้กระบวนการ !ฬ๒ล ฬ3เ^๒8 นักศึกษามี 

คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 6.22 คิดเป็นร้อยละ 62.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 

หลังจากการใช้เอกสารประกอบการสอน นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 14.05 คิด 

เป็นร้อยละ 140 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.85 นักศึกษามีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 100

6.2 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้กระบวนการ]ฬ๒ล]\13เห)๒8 เรื่องโรคพยาธิ โดยรวมใน 

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ IV!๒ล \13{)เ)๒8 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อผู้เรียน รายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยตาสุดคือ การแนะนำตัวอย่างที่ดี



เร่ือง การจัดการเรียน!โดยเน้นทักษะการจัดการแบบ ?00^ วิชาโครงการ รหัส 3203 - 8501 

สำหรีบ นักศึกษาระดับ ปวส 2 สาขาวิชาการเลขานุการ ปีการศึกษา 2561 

ผู้วจัย สายใจ วงศ์กาวี 

สาขา วิชาการเลขานุการ 

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพี่อศึกษาผลการจัดการเรียน! และความคิดเห็นของผู้เรียน 

ในการจัดการเรียน!โดยเน้นทักษะการจัดการแบบ ?00^. วิชาโครงการ สำหรับนักศึกษาระดับปวส. 2 

สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ กลุ่มเป็าหมายที่ใช้ไนการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษาจำนวน 

15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่แผนการจัดการเรียน! และแบบทดสอบความคิดเห็นของ 

ผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา 

พบว่า

ผลการจัดการเรียน!โดยเน้นทักษะการจัดการแบบ ? 0 0 \  วิชาโครงการ เรื่องโครงการสึ๋งประดิษฐ์ 

โดยใช้กระบวนการกลุ่มใช้เวลา 15 ชั่วโมงได้ผลการเรียน!คือ ผู้เรียนมีความรู้ด้านการเขียนโครงการและ 

ประเมินผลงานโดยได้คะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 66.67 ส่วนด้านการวางแผนได้คะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 

33.33 สำหรับด้านทักษะกระบวนการ การประเมินผลงาน ผู้เรียนได้คะแนนเต็มคิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนการ 

เขียนโครงการและการวางแผนกไรทำงานของผู้เรียนได้คะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 66.67 ด้านการประเมิน 

คุณธรรมจริยธรรมและคูณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการประเมินผลงานของผู้เรียนได้คะแนนเต็มคิดเป็น 

ร้อยละ 100 การวางแผนการทำงานได้คะแนนเต็มคิดเป็นคะแนนร้อยละ 100 และด้านการเขียนโครงการ 

ผู้เรียนได้คะแนนเต็มคิดเป็นร้อยละ 66.67



บทคัดย่อ

ซ่ือเร่ือง การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียน!เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียน เร่ือง 

การสร้างแบบและตัดเย็บเสื้ออย่างง่าย รายวิชา 2400-1001 ผ้าและการแต่งกายชองนักเรียน 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ซื่อผู้วิจัย นางสาวเบญญาภา ช่วงทิพย์

หน่วยงานที่ทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปีที่ทำวิจัย 2561

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนการสอบแบบร่วมมือกันเรียนรู้ใน 

รายวิชา2400-1001 เพื่อแก้ปัญหาการไม่เช้าใจวิธีการสร้างแบบและตัดเย็บเสืออย่างง่ายชองนักเรียน 

ชั้นปวซ 1สาฃาวิชาอาหารและโภชนาการเพื่อเปรียบเทียบผลส้มฤทธี้ทางการเรียนของนักเรียน ก่อน 

และหลังการจัดกิจกรรมการสอนแบบร่วมมือกันเรียน! และเพื่อหาดัชนีประสิทธิผลและความก้าวหน้า 

ทางการเรียนของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียน!

กลุ่มเป๋าหมายท่ีใซในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้น ปวซ 1สาฃาวิชาอาหารและโภชนาการท่ี 

เรียนรายวิชา 2400-1001 ผ้าและการแต่งกาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 คน

เคร่ืองมือวิจัยได้แก่ วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียน! แบบทดสอบก่อน 

และหลังเรียน เร่ืองการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้ออย่างง่าย จำนวน 20 ข้อ แบบ'ฝึกหัด จำนวน 2 ชุด

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าเฉล่ีย ( X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ร.อ) 
ของผลการทด่สอบก่อนเรียนและหลังเรียน เปรียบเทียบความแตกต่างของผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียน 

ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการสอนด้วยค่า 1-1651 หาค่าดัชนีประสิทธิผลและความก้าวหน้าทางการ 

เรียนตามวิธีของของกูดแมน เฟรทเชอร์ และขในเดอร์ ( 600๘๓3ก, 3ก๘ ร0เาท6'เ0๒โ.

1980 : 30-34.) โดยดัชนีประสิทธิผลท่ีใซ้ได้ควรมีค่า 0.50 ข้ึนไป 

ผลการวิจัยพบว่า

1. ก่อนจัดกิจกรรมการสอนแบบร่วมมือ เรื่องการสร้างแบบและตัดเย็บเส้ืออย่างง่าย 

นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 8.88 หลังการจัดกิจกรรม การสอนแบบ 

ร่วมมือกันเรียน! นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ หลังเรียน เท่ากับ!6.14นักเรียนมืผลสัมถุทธี้ 

ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน หรือผลส้มฤทฮ้ีทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่าง 

กันอย่างมืนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05



ข

บทคัดย่อ

ขื่อเรื่อง ะ การพัฒนาผลสัมฤทธึ่ทางการเรียน รายวิขาการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งบ้าน เรื่องการ 
พัฒนาทักษะการต่อผ้า ของนักศึกษาระดับขั้น ปวข.2 สาขาวิฃาคหกรรมศาสตร์ โดยใช้การสอบแบบ 
สาธิต

ฃ ื่อผู้ว ิจ ัย ะ นางสาวสายฃล มงคล

ปี พ.ศ. ะ ภาคเรียนท ี่ 2 ป ีการศ ึกษา 2561

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลส้มฤทธี้ทางการเรียนรายวิฃาการประดิษฐ์ของใช้ ของ 
ตกแต่งบ้าน เร่ืองการพัฒนาทักษะการต่อผ้า ของนักศึกษาระดับข้ัน ปวข.2 สาขาวิขาคหกรรมศาสตร์ โดยใช้ 
การสอนแบบสาธิต 2) เพื่อเปรียบเทียบผลส้มฤทธิ้ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน รายวิชาการ 
ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งบ้าน เร่ืองการพัฒนาทักษะการต่อผ้า ของนักศึกษาระดับข้ัน ปวซ.2 สาขาวิขาค 
หกรรมศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบสาธิต กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยได้แก่นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ (ปวข.) ขั้น1ปีท่ี 2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาซีศึกษาแพร่ จำนวน 20 คน ท่ีได้จากการ 
สุ่มแบบเจาะจง

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสอนแบบสาธิต วิชาการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งบ้าน เร่ือง 
การพัฒนาทักษะการต่อผ้า ของนักศึกษาระดับข้ัน ปวข.2 สาขาวิซาคหกรรมศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผล 
ส้มโ}ทธทางการเรียน

สถิติท่ีใขในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ 

เปรียบเทียบผลส้มฤทธ้ีทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า ไ

ผลการวิจ ัย

1. ผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียน รายวิขาการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งบ้าน เรื่องการพัฒนาทักษะการ 
ต่อผ้า ของนักศึกษาระดับขั้น ปวซ.2 สาขาวิขาคหกรรมศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบสาธิต พบว่าผลส้มฤทธ๋ึ 
ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.06 (5.0.  ̂ 1.65 ) และผลส้มฤทธ้ีของคะแนนทดสอบหลังเรียนมี 
ค่าเฉล่ีย 7.88 (5.0. ะะ 0.80 )

2. การเปรียบเทียบผลส้มฤทธของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนรายวิชาการประดิษฐ์ของใช้ 
ของตกแต่งบ้าน เรื่องการพัฒนาทักษะการต่อผ้า ของนักศึกษาระดับขั้น ปวข.2 สาขาวิฃาคหกรรมศาสตร์ 
โดยใช้การสอนแบบสาธิต พบว่าผลส้มฤทธี้ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมี 
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05



แรงจูงใจใฝ่ส้มฤทซ๋ึในการเรียบของ นักศึกษา ข้ัน ปวส.1/2 และ 1/4 แผนกวิชาการบัญชีรี®เร่ือง

ที่จบการศึกษาจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) และ จบการศึกษาจากระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6) ตามลำดับ ในรายวิชา มนุษยส้มพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง (3000-1503) วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รีอยูวิจัย นาง ดุษณี ป้ญญาพฤกษ์

ภาดเรียนท่ี 2

ใ!เการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจใฝ่ส้มฤทธ๋ิของนักศึกษา ขั้น ปวส.!/2 และ 1/4 

นกวิชาการบัญชี ซึ่งจบการศึกษาจากระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวข.) และ จบการศึกษาจากขั้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามลำดับ ในรายวิชามบุษยส้มพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3000- 

1503) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 72 คน ซ่ึงได้จากการลุ่มตัวอย่าง 

สิ?กงง่าย เครื่องมือท่ีใช้ใบการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ศาเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้ ค่าที (1-1651:) และวิเคราะห์ 

ศวามแปรปรวนทางเดียว

ผลท่ีได้จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาท้ังสองกลุ่มมีระดับแรงจูงใจใฝ่ส้มฤทธ้ีเดยเฉล่ียอยู่ใน 

ระดัขมาก นอกจากนี้ปีจจัยการแบ่งประเภท กลุ่มผู้เรียนที่จบการศึกษาจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

บวช.) และ กลุ่มท่ีจบการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่ส้มฤทธ้ีแตกต่างกัน 

อย่างใม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05



บทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิขาบัญชีช้ันสูง 1 เร่ือง บันทึกบัญชีฝากขาย ด้านผู้ฝากขายวิธีแยกจากการ 

ขายปกติ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิขาชีพช้ันสูง ปวส. 1/3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

แพร่ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 4 ช้ันตอน พบว่านักศึกษามีทักษะการบันทึกบัญชีหลังใช้วิธีการสอนโดยใช้แบบ 

กระบวนการกลุ่ม 4 ช้ัน สูงกว่าก่อนใช้วิธีการสอนโดยใช้แบบกระบวนการกลุ่ม 4 ช้ัน เน่ืองจากผู้เรียนได้มีโอกาส 

ฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนการสอนทีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

จากการฝึกปฏิบัติกิจกรรมท่ีกำหนดไว้ โดยเรียบเรียงไว้อย่างเป็นลำดับจากง่ายไปหายาก ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

ด้วยตนเองตามหลักของการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ดา;๒ 66ก16โ) ทำให้สามารถสรุปได้ว่าสาเหตุท่ี 

ทำให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 1/3 แผนกวิชาการบัญชี มีผลสัมฤทธ้ีทางการ 

เรียน เรื่องการบันทึกบัญชีฝากขาย ด้านผู้ฝากขายวิธีแยกจากการขายปกติ ดีข้ึน ดังน้ัน วิธีการสอนแบบ 

กระบวนการกลุ่ม 4 ช้ันตอนทักษะ จึงเหมาะสมท่ีจะนำไปใช้สำหรับการสอน เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในทักษะด้าน 

ความเข้าใจ และทักษะในการบันทึกบัญชีฝากขาย เร่ือง การบันทึกบัญชีฝากขาย ด้านผู้ฝากขายวิธีแยกจากการ 

ขายปกติ ของนักศึกษาได้ โดยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1/3 แผนกวิชาการบัญชี ท่ี 

เรียนวิชาการบัญชีช้ันสูง รหัสวิชา 3201-2005 ได้ทำแบบทดสอบการบันทึกบัญชีฝากขาย ด้านผู้ฝากขายวิธี 

แยกจากการขายปกติ หลังจากใช้วิธีการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 4 ช้ันตอน มี 

ผลคะแนนเป็นท่ีนำพอใจ โดยมีคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 

ระดับ 5.40 ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเป็น 15.30 มากกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนซ่ึงมีเพียง 5.40



■-รพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียนสะกดคำคัพทํภาษาอังกฤษโดยใช้แบบผีเก 
ทัๆษะ รายวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาขีพ 
นางสาวณัฐนรี ต้ังตระกูล 
คำ■แหบ่งครู คศ.1
2.2561

บทคัดย่อ
'■วิ'I®ศร้ังน้ีมี'วัตถุประสงค์ ศึกษาสภาพและปีญหาการอ่านออกเสียงและการเขียนสะกด 

ะ*' 'ะ-ษ ร่วมไปถงการแก้ไขและพัฒนาคักยภาพการอ่านออกเสียงการเชียนสะกดคำคัพทํ 

นิ-***'ษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 กลุ่ม 2 สาขาการตลาด วิทยาลัย 

ร" Iวิ-ชา ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ รหัสวิชา 3000 -  1208 ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ 

ราศนิยบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 กลุ่ม 2 สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ รายวิชา 

นอาชีพ รหัสวิชา 3000 -  1208 จำนวน 24 คน เครื่องมือทีใช้ในการวิจัยคือ แบบผีเก 

■อัง■ฤษ และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ศ์.ฐ''นดังนี้การหาค่าคะแนนเฉลี่ย การหาค่าความ เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 

^ บ่''*-ษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 กล ุ่ม2 สาขาการตลาดวิทยาลัย 

อ ั--วน 22 คน ทำแบบทดสอบวัดผลได้คะแนนเฉล่ียก่อนใช้ชุดผีเกร้อยละ 13.09 และคะแนน 

สะ 15.82 และค่าเฉล่ียการแจกแจงความถี่แบบร้อยละก่อนใช้ชุดผเีก 3.01 และหลังใช้



ก

ชอเรึอ๋ง

รอผู้วิจัย 

ลาชาวิชา 

ห•นวยงานท่ีทำวิจัย

&เภํ!ค 

บิทํทำวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธ๋ึทางการเรียน เรื่องการวิเคราะห์งบการเงิน โดยใช้อัดว'ไล่ก(น 

ทางการเงินของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิซาชีพชั้นสูง ช้ันปีท่ี 2 ในรายวิขา 

การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน โดยใช้แบบรีเกทักษะ 

นางสาวเกสร จงปัญญาวัฒน์ 

การบัญชี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ืมีวัตถุประสงค์เพี่อพัฒนาผลสัมถุทธ้ีทางการเรียน เรื่องการวิเคราะห์งบการเงิน 

ใช้อัตราส่วนทางการเงิน ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2 ให้มีผลสัมฤทธี้และทักษะในการเรียบท่ีสูงขึ้น โดย 

ใช้-บบรีเก'ทักษะ และเพ่ีอวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้แบบรีเกทักษะเรื่องการวิเคราะห์

งบ.*?ฑรเงิน

กลุ่มเปัาหมายท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี ท่ีเรียน 

ร‘ ■‘ วิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 37 คน

เคร่ืองมีอท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบรีเกทักษะ เร่ืองการวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน 

.บบท ดสอบก่อนเรียน หลังเรียน แบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้แบบรี)ก

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉล่ีย (X)ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (5.0.) และ 

•'ร*.!.ละ ผลการวิจัยพบว่า
1. ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เร่ือง การวิเคราะห์โดยใข้อัตราส่วนทางการเงินโดย 

“ รไร้ แบบปีกทักษะ นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 8.49 คิดเปีบร้อยละ 42.43 

•บ.บิยงฒนมาตรฐาน 1.99 หลังจากการใช้แบบรีเกทักษะ นักศึกษามีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบหลังเรียน

บิบ 16.16 คิดเปีนร้อยละ 80.81 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.48 นักศึกษามีคะแนนทดสอบหลังเรียน 

ลุ^'ไ",■'ณฑ์ร้อยละ 20.81

2. นักศึกษามีความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อการใช้แบบรี!กทักษะ เร่ืองการวิเคราะห์โดยใช้ 

-?-ไนทางการเงินโดยรวมในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า

ร--.---รทีนักศึกษามีความพึงพอใจ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ เนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชาและคำอธิบาย 

ร-!.ไ-:- คาเฉล่ีย (X)เท่ากั บ 4.35 และรายการท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําท่ีสุด คือ การ 

.Vน-ยงานให้นักเรียนได้รีเกปฏิบัติมีความเหมาะสม ค่าเฉล่ีย (X) เท่ากับ 4.03



ก

*ว®®วิจิ®' การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ!เกฃอว์ ๒ ร่วมกับส่ือสังคม

ออนไลน์ในรายวิชา สัมมนาการเลขานุการ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ช้ันบี]ท่ี ๒ ลาชาวิชาการเลขานุการ

น̂""-ร,วิจัย นางลาวพรหทัย วังซ้าย 

■•ว■*^ วิ■ทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

๒(*๖๒

บทคัดย่อ

ไน"ารวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมโดยใช้การจัดการ 

.นบ!:'®*;'; ะ รวมกับส่ือสังคมออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี เอ 

*๙®̂ *ะ:.นริยน.ทียนมลสัมฤทธี้ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบจั๊กชอว์ เอ 

'■ไม.ไบ ั:บ ั# '-ม;;น'.?น์ สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปีท่ี เอ ประชากรและกลุ่ม 

วินฅรร่วิจัยคร้ัง'น้ี ประกอบด้วย นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปีท่ี เอ ลาชาวิชา 

"■นน?®■■'น■'ร บ ัน วน ๑ ๕ คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก(่๑ )แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการ 

3 ย น ร ู้. .น ! -* อ ว ์ © ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์จำนวน ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงมื ๕ ชั้นตอน 

*  วิ*’นสัน#ง**ม•ออนไลน์โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบจ๊ักซอว์ เอ ซ่ีงพัฒนาตามรูปแบบการลอน /\0ว16

*#1๒*®*. .•.'นบระ.มินทักษะการทำงานเป็นทีมแบบมาตราล,'วน’ประมาณค่า ๓ ระดับ ค่าสถิติท่ีใช้ในการ

วิสิ® บ ั;?'ะ ' " 1;?ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบ กล:โ6ป*-1651: ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี

8 ทั••'ษะคารทำงาบเป็นทีมของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการตัดการเรียนรู้แบบจ๊ํกชอวั เอ ร่วมกับ 

*๒*::8*น;1*นใ?บ มิ'โวภ.•'พระดับดี มืค่าเฉล่ียเท่ากับ เอ.๔๙ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.๒๒

อ มิ.รียบมีผลสัมฤทธี้ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 

ว. อ รวมกับ:?อสังคมออนไลน์ อย่างมืนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕

- บัวิ:.นมี!5วามพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบจ๊ักซอว' ๒ ร่วมกับส่ือสังคมออนไลน์ อยู่ใน 

'ะะ*.มม" X ^ ๐ ๕ , 5.0=๐.๑๔)



บทคดัยอ่

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพฤติกรรมการเข้าขั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษาปวช. 2/1 
แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก ให้เข้าเรียนตรงตามเวลา เพราะถ้าหากเข้าเรียนไม่ตรงเวลาอาจเกิดปัญหาอย่างอื่น 
ตามมา ปัญหาการเข้าข้ันเรียนไม่ตรงต่อเวลา เป็นปัญหามาจากพฤติกรรมของนักศึกษา ท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่อดีต 
จนถึง'ปัจจุบัน 'ปัญหาน้ีต้องหาวิธีการแก้ไขให้ถูกต้อง และนามาปรับปรุงพฤติกรรม อันไม่พึงประสงค์ของ 
นักศึกษาในข้ัวโมงเรียน จึงเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของครูผู้สอบทุกคน ท่ีจะแก้!,ขปัญหาน้ี เพราะเป็น'ปัญหา 
ท่ีทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในขั้นเรียน เช่น ทาให้เกิดการหยุดการสอนในช่วงหน่ึง เม่ือนักศึกษาท่ีมาสายเดินเข้า 
ในขั้นเรียนในขณะท่ีทุกคนกาลังเรียบ และเม่ือเข้าไปน่ังเรียนแล้ว ก็จะสอบถามเพื่อนที่นั่งเรียนว่า อาจารย์สอน 
อะไรบ้าง ทาให้เกิดการพูดคุยในเวลาเรียน บางคร้ังครูผู้สอนต้องเริ่มสอนใหม่ ทาให้ศึกษาท่ีต้ังใจเรียนอยู่ก่อน 
เกิดความเบ่ือหน่าย



บทคดัยอ่

ซ่ือเร่ือง : การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยการใช้การเสรีมแรงทางบวก 

ซื่อผู้วิจัย ะ ว่าท่ี ร.ต.หญิง วราภรณ์ สิรีพรรณมงคล
ปีการศึกษา : 2561

รายงานวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการส่งงานของนักเรียนใน 
รายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ของนักเรียนระดับชั้น ปวซ. 1/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
แพร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ทำแบบบันทึกการส่งงานของนักเรียนที่มีความ 
รับผิดชอบในการส่งงานในรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตามที่ครูกำหนดเวลาที่ดรูสั่งให้เปีนลักษณะนิสัยที่ดีติดตัว 
นักเรียนไป และจะได้เป ็นพื้นฐานในความรับผิดชอบในทุกๆด้านชองนักเรียนที่ต ้องนำไปใช้จริงๆใน 
ชีวิตประจำวัน

จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนระดับชั้น ปวซ. 1/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 3 คน 
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนใบวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ มีกำลังใจและทำคะแนนได้ดีฃ้ึน และสามารถ 
ลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการทำงานได้เป็นอย่างดี
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1®ริเจํ* "รน ิ*ไบ'ผล?มถทธี๋ทางการเรียน เร่ือง หลักกฎหมายประกันสังคม ผู้ประกันตนและการขึ้น
Vะ,นิ!■นนระกันตน รายวิชา 2001-1006 กฎหมายแรงงาน ของ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 
2 : ส'*577ชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการลอน 

& ,-ฃท บ'*.ชทณัฐ ฮวดหิน
1*นว&ง*านค่ตํ*ก'ษา วิV!าลัยอาชีวศึกษาแพร่
ดั*บิ,* ส'น้นิงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2561

บทคัดย่อ

น-*^.รทรี้ท-งการเ,รยน เร่ือง หลักกฎหมายประกันสังคม ผู้ประกันตนและการขึ้น 
'บ โ-!ไช' 2001-1006 กฎหมายแรงงาน ของ นักเรียนระดับชั้น ปวซ. 2/1 สาขาวิชา 

5  นิ?'!นโค'!*.,บ:'?'รบ'ระกอบการสอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลลัมฤทธึ๋ฃองทางการเรียน 
ร ไ-' 'ฝ -'’' ฎ*น---!บระ ■'บ?ง*ม ผู้ประกันตนและการขึ้นทะเบียนประกันตน รายวิชา 2001-1006 
' ฎ*-'•บ'บ -ระ:■บ ช?.•ะ บั-' .รี!นระดับชั้น ปวข. 2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีสอนโดยใช้เอกสาร

'.ร .ะ* ''”: โดั-ไ' น ิ'',ร ี!นระด ับช ั้นปวซ.2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
นิ'ริ!'น-ร-#. ว ิร" ะ-:*:1-1006 กฎหมายแรงงาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 28 คน 

ง*ร ี®® ®?®  ไ*พก่
ไ ะ- 'ส 'รบ ระ ‘ อบการลอน เร่ือง หลักกฎหมายประกันสังคม ผู้ประกันตนและการขึ้น

ะ '.บ:'บ .รี';:ผู้-บระกันตน (10 คะแนน)
.ะ. .บบ.สรฺบบระ,มินผลการเรียน 

'•''รวิน*ร":ะ*ท่ชํ;ะบส
: ริ.*ร':ะห่ช้'ะมลที่เปีนคะแนนใบงาบ ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยค่าเฉล่ีย (X ) และค่า

30๒■ ผ * . . น ิ . . ว เ
ะ บริ!บ,นิ!บผ?ส้มถทริ๋ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยค่า 7-1651:
ะ. ห"*-•ช*!!'บระสิทธิผล (71า6 8กั66ปห6ก655 เกช6X ะ 8.1.) ของการจัดกิจกรรมการเรียน

ไ*!ไ?เ^.*'รบระ-'?บ'-' 'รสอน

'?บ:4*ห'ร?:*-บ .รีอะ ห?กกฎหมายประกันลังคม ผู้ประกันตนและการขึ้นทะเบียนประกันตน 
บ '.ร ะ '!บ - -ร ? !บ  มิ•ะ*'ษนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 50.00 หลังการจัด

ช?รเะ̂ •'ร®®*บ น 'ิ,ร ิ!บ ม ิ•ะ*บบ.ฉล่ียจากการทดสอบ หลังเรียน เท่ากับ 88.60 นักศึกษามีผลลัมฤทธี้ 
.■ะ'—..ริ!-บ * * ะ,ริ-บ.?ะ-ไ--'';บ.รี! บ หรีอผลลัมฤทธี้ทางการเรียนก่อนเรียบและหลังเรียนแตกต่างกัน 

3ฮ-■ช่มิ•นิ!2ส ้าต 'ง® ม ิ*  หิระดับ 0.05
ดัช*มิบน::?**นิบ?หริ•'•'.'มริ''วหน้าทางการเรียนของนักศึกษา เท่ากับ.0771 หรือ ร้อยละ

ฒ



ซ่ือเร่ือง การแก้ปัญหานักเรียบท่ีมีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียนในรายวิชา
2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ โดยใข้กระบวนการกลุ่มนักเรียน 
ระดับขันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราพิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ผู้วิจัย
หน่วยงานที่ทำวิจัยธ**
แหล่งงบประมาณ

นางสาวสุนิสา พรมใจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

บทคัดย่อ

การศึกษาเร่ือง การแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน 
รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพโดยใช้กระบวนการกลุ่มมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ปัญหานักเรียนที่มี 
พฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชาการสร้างทีมงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลชองนักเรียนวิทยาลัย 
อาชีวะศึกษาแพร่ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
จำนวน 26 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดืออัตราร้อยละ (เ^รท&ฐอ) ค่าเฉล่ีย (^63ก)

ผลการศึกษาพบว่า
1. ข้อมูลท่ัวไปของผ้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศขาย คิดเป็นร้อยละ 50.0 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ

5000  .  . โ  ,
2. การศึกษาพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม

2.1 ความคิดเห็นท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (ด้านการพูด) โดยรวมนักเรียนมีความคิดเห็นทั่วไปเก่ียวกับพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออก 
อย่างเหมาะสมในช้ันเรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (ด้านการพูด) อยู่ในระดับบางครั้ง มีค่าเฉล่ีย 3.37 
และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการพูด อยู่ในระดับบ่อยครั้ง 
ลำดับแรก คือ คุณสามารถส่ือสารกับเพ่ือนของคุณได้อย่างเปีดเผยและตรงไปตรงมา มีค่าเฉล่ีย 4.06 รองลงมาคือ 
ถ้าเพ่ือนทำอะไรเพ่ือคุณ คุณจะบอกให้เขาทราบว่าคุณซาบซ้ึงเพียงใด มีค่าเฉล่ีย 4.04

2.2 ความคิดเห็นท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในช้ันเรียน 
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (ด้านการกระทำ)โดยรวมนักเรียนมีความคิดเห็นท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมขาดการ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน โดยใช้กระบว่นการกลุ่ม (ด้านการกระทำ) มีค่าเฉล่ีย 3.29
และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการกระทำ อยู่ในระดับบ่อยครั้ง 
ลำดับแรกคือ คุณสามารถแสดงความรู้สึกยอมรับและนับถือ
เมื่อเพ่ือนของคุณทำงานประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ขวยเขิน มีค่าเฉล่ีย 4.16 รองลงมาคือ การได้ทำงานกับเพ่ือน 
ทำให้ปฏิสัมพันธ์ด้านความรู้สึก ความคิดและการกระทำ กับเพ่ือนมีการพัฒนาขึ้น มีค่าเฉล่ีย 4.02

2.3 ความคิดเห็นท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (ด้านการแสดงความคิดเห็น) โดยรวมนักเรียนมีความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมขาดการ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (ด้านการแสดงความคิดเห็น) มีค่าเฉล่ีย 3.29



และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับ 
บ่อยครั้ง ลำดับแรกคือ การได้ร่วมทำงานหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือนทำให้คุณมีความเข้าใจในเน้ือหาที่เรียน 
มีค่าเฉล่ีย 3.78 รองลงมาคือ การทำงานเป็นกลุ่มทำให้คุณรู้สึกมีความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉล่ีย 3.68
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การพัฒนาผลสัมฤทธี้ทางการเรียนเรื่อง ความ!เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ รายวิชาการประดิษฐ์ 

งานตามสมัยนิยม (3406-2002) ระดับชั้นปวส.1 แผนกคหกรรมศาสตร์ โดยการใช้เอกสาร 

ประกอบการเรียน!

ช่ือผู้เขียน ะ นางสาวไพรินทร์ กาศสกุล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธทางการเรียน รายวิชาการประดิษฐ์ 

งานตามสมัยนิยม (3406-2002) ระดับชั้นปวส.1 แผนกคหกรรมศาสตร์ ให้?[งกว่าเกณฑ์ โดยใช้ 

เอกสารประกอบการเรียน! แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

กลุ่มฟ้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นฐง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 

แผนกคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนท่ี 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่ 

จำนวน 9 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียน!เรื่อง ความ!

เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ รายวิชาการประดิษฐ์งานตามสมัยนิยม (3406-2002) ระดับชั้นปวส.1 

แผนกคหกรรมศาสตร์ และแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน

ผูศึกษาดำเนินการสอนด้วยตนเองตามเอกสารประกอบการเรียน!ที่สร้างชื้น รวม 

เวลา 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนและนำแบบวัดผลสัมฤทธึ๋ทางการ 

เรียน แบบทดสอบหลังเรียนมาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผอการศึกษาปรากฎ ดังน้ี

จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนเรื่อง ความ!เบื้องต้นเกี่ยวกับงาน 

ประดิษฐ์ รายวิชาการประดิษฐ์งานตามสมัยนิยม (3406-2002) ของนักเรียนชั้น ปวส. 1 คหกรรม 

ศาสตร์ โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน! สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
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ข่ือเร่ือง

ซ่ือผู้วิจัย
หน่วยงาบท่ีทำวิจัย 
หน่วยงานท่ีสังกัด 
ปีท่ีทำการ'วิจัย

แหล่งงบประมาณ

การศึกษาผลล้มฤทธ๋ึท"งการเรียน วิชาจัดดอกไม้และการแกะสลักเซิงธุรกิจ 
เร่ืองการจัดดอกโม้แบบลากล ของผู้เรียนระดับชั้น ปวส. 1 
สาขาวิชาการโรงแรม ไดยใช้เอกสารประกอบการสอน 

สายชล ขจัย
วิทยาลัย•อาขวศึกษ". .พร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2561

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เพีอก"รสร้'ง.ละทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียบการสอน วิชาจัด 
ดอกไม้และการแกะสลักเชิงธุรกิจ พื่มิประสิทธิภาพดามเกณฑ์ 80 / 80 และค่าดัชนี ประสิทธิผล 
ต้ังแต่ 0.50 ข้ึนไป เพ่ือเปรียบเทียบผลล้มฤทธิ๋ทางการเรียนของผู้เรียน ปวส.1 สาขาวิชาการโรงแรม 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน .เละ.พึอศึกษาความคิดเห็นชองผู้เรียน ปวส.1 สาขาวิชาการโรงแรม 
ที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบก"ร.รียนก"ร?อนรายวิชาการจัดดอกไม้และการแกะสลักเซิงธุรกิจ 
ประชากร ได้แก่ ปวส. 1 สาขาวิข';การโรงแรม “ การศึกษา 2561 จำนวน 47 คน ดำเนิน การทดลอง 
โดยใช้เคร่ืองมือในการศึกษา คือ .อก??"รบระกอบการเรียบการสอนรายวิชาการจัดดอกไม้และการ 
แกะสลักเชิงธุรกิจ จำนวน 1 ชด .บบทด?อบจัดผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียบก่อนเรียนและหลังเรียน 
จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยแบบทดสอบจัด,ควานร้เนีนแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก และ 
แบบทดสอบชั้นตอนการจัดดอกไม้แบบสากล จำนวน 1 ฉบับ นอกจากนี้ยังมืแบบสอบถามความ 
คิดเห็น ชองผู้เรียนที่มีต่อการใช้เอกลารบระกอบ'การเรียบการสอน

ผลการศึกษาพบว่า เอก?"รบระกอบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.06 / 
87.92 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท"กับ 0.75 ชีงมีบ1ระสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด คะแนนเฉล่ีย 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสลืดํท่ีระดับ .01 ผู้เรียนมี ความคิดเห็นว่าเอกสาร 
ประกอบการเรียนการสอนมีความ.หมาะ?มอยในระดับมากท่ีสุด
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ซ่ือเร่ืองงานวิจัย ะ การพัฒนาผลสัมฤทธ๋ิทางการเรียนเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงิน ในรายวิฃาการ 
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อน 
ช่วยเพื่อนของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิฃาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 ห้อง 4 
สาขาวิซาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ซ่ือผู้ทำวิจัย ะ นายณัฐพล ดันขวัญ

ซ่ือสถานศึกษา ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนื้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ้ีทางการเรียน เร่ือง การวิเคราะห์งบ 
การเงิน ในรายวิซาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วย 
เพ่ือนนักศึกษาระดับชั้นประกาคนียบัตรวิซาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 ห้อง 4 สาขาวิฃาการบัญชี วิทยาลัย 
อาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 5 คน ท่ีไม่สามารถทำแบบปีกหัดได้ และทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
ซ่ึงมีผลทำให้ผลลัมฤทธ้ีทางการเรียนต่ําไม่สามารถนำไปสู่การเรียนรู้ช้ันต่อไปได้ ผู้วิจัยได้ตระหนักถึง'ปิญหา 
ท่ีจะเกิดขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการเรียนการสอนวิขาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน เพ่ือให้ 
นักศึกษามีผลลัมฤทธ้ิทางด้านการเรียนท่ีดีข้ึนต่อไป

เครื่องมือที่ใข้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
2. แบบบันทึกคะแนน 3. สมุดแบบปีกหัด และแบบทดสอบเก็บคะแนนของนักศึกษา ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน 
เพื่อเก็บข้อมูลของกลุ่มเบีาหมายซึ่งเป็นนักศึกษาระดับชั้นประกาศบียบัตรวิซาชีพช้ันสูง ปีท่ี 2 ห้อง 4 
สาขาวิซาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 
5 คน โดยดำเนินการทดสอบก่อนเรียน และนำผู้ท่ีไม่สามารถ ท่ีจะทำแบบปีกหัดได้ และทำแบบทดสอบ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดมาแบ่งกลุ่มผู้เรียนคละกันระหว่างผู้ท่ีมีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนอยู่ 
ด้วยกัน ครูผู้สอนอธิบายวิธีการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนให้กับนักศึกษาทุกคนเข้าใจ การจัดการ 
เรียนการสอนแต่ละครั้ง เมื่อครูผู้สอนบรรยายเนื้อหาและสาธิตวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบ 
การเงิน ในรายวิซาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน เพ่ือทบทวนเน้ือหาอีกรอบ จากนั้นมอบหมายให้ 
นักศึกษาทำแบบปีกหัดโดยการน่ังรวมกันเป็นกลุ่มตามท่ีครูกำหนดไว้ เพ่ือให้เพ่ือน ๆ ช่วยกันระดมสมอง 
ช่วยกันคิด เพ่ือนท่ีเรียนเก่งคอยช่วยเหลือ คอยแนะนำ อธิบายเน้ือหาและวิธีการบันทึกบัญชีท่ีเพ่ือนในกลุ่ม 
ไม่เข้าใจ และถ้าหากเพ่ือนสมาซิกในกลุ่มไม่เข้าใจก็ให้ปรึกษาครูผู้สอน ครูผู้สอนคอยสังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม การช่วยเหลือกันในกลุ่มเพ่ือน และการช่วยกันแถ้บีญหาซองกลุ่ม เปรียบเทียบผลการทำ 
แบบปีกหัดและผลการทดสอบก่อนและหลังจัดการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนว่าดีขึ้นหรือไม่ และวิเคราะห์ 
ข้อมูล

9
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'"รทํ?นนาผลส้มฤทธี้ทางการเรียนรู้ เร่ือง พฤติกรรมการทำงาน วิขาการบริหารงาน 

คุณภ''-พใบองค์การ ( 3001-1001 ) ของนักศึกษาระดับขั้น ปวส. 1 การเลขานุการ 

น1-..ไข้'ใ,ผนภูมิความคิด ( เทเกช เทฝ็เวเวเกรู )

น' ะกรองทอง ซะม้าย

โทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

?-นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2561

บทคดย่อ

ร'**.น-ผลส้มฤทธทางการเรียนรู้เรื่อง พฤติกรรมการทำงาน วิฃา การบริหารงานคุณภาพใน 

3 II - : ของน ั กศ ึ กษาร ะ ด ั บข ั ้ น ปวส. 1 การเลขานุการโดยใช้แผนภูมิความคิด (เทเกป 

บิ*5ะ-ลัย;:-ข้ไ?*-ษาแพร่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธึ๋ทางการ 

33 *น5 - รรน*'ารทำงาน ก่อนและหลังการใช้แบบประเมิน แผนภูมิความคิด (เท!กป เทลเวเวเก5 ) 

บ ิน '"'รว ิว ัยครั้งน ี้ กลุ่มนักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาวิขาการเลขานุการ จำนวน 14 คน 

มีน *อ แบบทดสอบผลส้มฤทธี้ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 

า•&นบิ! นบนน-.?■รฐาน

'ฒ ร ว ิ! ย 1พข'วา ผลการเปรียบเทียบผลส้มฤทธ้ีทางการเรียนรู้ เร่ือง พฤติกรรมการทำงาน ก่อนและ 

*ล ัน 5,ผนภูมิความคิด(เทเกปเทลเวเวเกรู)ของนักศึกษา พบว่า ผลส้มฤทธ้ีหลังเรียน 

- - 1~ I ? ะ-ไ- ผ?ลันฤทธก่อนเรียบ( X  ะ 10.29 )



ชือเรื่อง ผลสัมฤทธิในการเรียนวิชา 2000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

เร่ือง ชุลินทรีย์ในอาหาร โดยการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคนิคการเรียนร่วมกันแบบ 

ร่วมกันคิด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชือผู้วิจัย นางสาวกัญญาพัชร อุดมผล

หน่วยงานที่ทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปีที่ทำวิจัย 2561

ก

บทคัดย่อ

การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชา 2000-1303 วิทยาสาสตร์ 

เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ เร่ือง จุลินทรีย์ในอาหาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้มีประสิทธิภาพ 

2) เพื่อเปรียบเทียบผลศัมฤทธิทางการเรียน เรื่อง จุลินทรีย์ในอาหาร รายวิชา 2000-1303 วิทยาศาสตร์ 

เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยการจัดการเรียนการสอน 

ที่ใช้เทคนิคการเรียนร่วมกันแบบร่วมกันคิด และ 3) เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ร่วมกัน 

ของกลุ่มเปาหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/3 การบัญชี 

รวมจำนวนทั้งหมด 33 คน นำมาจัดกลุ่มแบบคละความสามารถ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 

กิจกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินทักษะกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และแบบ'วัดผลส้มฤทธ สถิติที่ใช้ ได้แก่ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติ เ-เ6ร{ (0116 รส!ท!)๒) ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของกิจกรรม 

การเรียนมีค่า 21/22 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี 

นัยสำคัญ และผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ร่วมกันทุก ๆ ข้อ ในระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย 

รวมพบว่าอยู่ในระดับมาก

9



ะ-*Xว*®I?-;

เร®เ
ฒฒชิ*8,เษ'

การฬฒนาทักษะการพัฒนาเว็บเพจ ในรายวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจของ 

นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดย 

’ ช้ทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคเพื่อนเรียน (?3สถ61-ร)

เรวัช จิตจง

ไทยาสัยอาชีวศึกษาแพร'

2561

บทคัดย่อ

รพัฒนาทักษะการพัฒนาเว็บเพจ ในรายวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจของนักศึกษา 

ระพั^“ไ:'ระ'ก'^นัยบัดรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้ทักษะการเรียนรู้แบบ 

ร '® & 1 •วอเทศนัศเพื่อนเรียน (?สกทผ•ร) มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการพัฒนาเว็บเพจ ในรายวิชาการ 

ฒิฒ&าเไ*-* 5ชตัไน3านธุรกิจของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา 

ร**&,•ว*สอรีร ุรก ิจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

งก*!"วิชาค®̂ พัว*อร','ธุรกิจ จำนวน 29 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับ 

ร- ^รี*บั?รวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจำนวน 4 คน 

' ไ#'’*ร.^ธุมตัวอย่างใช้การสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

■ Vไ-**ร?*..:.?:วชบสังเกตสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ(“/0) สรุปผลการวิจัย 

ฬบว่า

การพัฒนาทักษะการพัฒนาเว็บเพจ ในรายวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจของนักศึกษา 

ะะะ#*.-รี-ระก''*น็ฮบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบว่า นักศึกษาระดับ 

ไ ,' :  " 'ทก่วิ®บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีผลสัมฤทขึ้ทางการเรียนด้วยค่าเฉล่ีย 

ท4*ริ!รนตั•ฒนร้อยละ 78.33 สูงกว่าก่อนเรียนที่มีค่าเฉลี่ย 52.50 ซึ่งชี้ให์เห็นว่าการจัดกิจกรรม โดยใช้ 

'ทิศจ®ะก'ร.'รี'ฮนรู้แบนร่วมมือ ด้วยเทคนิคเพื่อนเรียน (?สนถ61-ร) สามารถพัฒนาทักษะการพัฒนาเว็บเพจ ใน 

- ก■ร'-''รพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกตนักศึกษา หลัง 

-, - 5 - ;รมด้วยทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนเรียน(?3กท61-ร)ปรากฎว่า นักศึกษา 

* ร ีะ'''รว ัตกิจกรรมด้วยทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคเพื่อนเรียน (?สก061■ร) มีการพัฒนา 

••''.ต--'รรี!โนต็ข้ึน มีความกระสือรือร้น เอาใจใส่ในบทเรียนมากขึ้นและสามารถพัฒนาเว็บเพจตามใบงาน 

ไแด้ ชิ-#®1ห์นักศึกษามืผลสัมอุฑชั้ทางการเรียนสูงขึ้น



ก

ซอเร่ือง ะ การพัฒนาผลลัมฤทธทางการเรียนวิชา 2203-2103 การใช้เคร่ืองใช้สำนักงาน 
เร่ือง การคูณและการหารเลข ของนักเรียนช้ันปวช. 2/3 แผนกวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยอาชีวสืกษาแพร่ โดยใช้แบบแกทักษะ
ซิอผู้วิจัย ะ นางปิยะพันธุ ตันมา 

ปหิ.ศ. ะ 2561 (2/2561)

บทคดัยอ่

การวิจัยคเงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ศึกษาผลลัมถุทธ๋ึทางการเรียนวิชา 2203-2103 การใช้เคร่ืองใช้สำนักงาน เรื่องการคูณและการหาร 

ป้?ธ ชองนักเรียนฃ้ันปวซ. /23 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรโดยใช้แบบ!)กทักษะ

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมถุทธึ๋ฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชา 2203-2103 การ 

ใ*,ศรีองใช้สำนักงาน เร่ือง การคูณและการหารเลข ชองนักเรียนซ้ันปวข. /23 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัย 

'ะ''ซิวศึกษาแพรโดยใช้แบบ13กทักษะ

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยได้แก่นักเรียบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2/3 แผนกวิชา 

''รบ ัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 40 คน

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามวิชา 2203-2103 การใช้เคร่ืองใช้สำนักงาบ เร่ือง 

•''รคูณและการหารเลขและแบบทดสอบวัดผลสัมถุทธ้ืทางการเรียน

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. ผลสัมถุทธ้ีทางการเรียบ วิชา 2203-2103 การใช้เคร่ืองใช้สำนักงาน เร่ือง การคูณ

-สะการหารเลข ของนักเรียนชั้นปวช. 2/3 แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้ 

*ฌ่ปสิก'ทักษะ พบว่าผลสัมฤทธ๋ึฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนมืค่าเฉล่ีย 64.03 ( 5.0. ะะะ 8.97)

สวนผลสัมฤทธ้ิฃองคะแนนทดสอบหลังเรียนมืค่าเฉล่ีย 82.65 ( ร.อ. ะะ 8.72)

2. การเปรียบเทียบผลสัมถุทธ๋ึฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนหลังหลังเรียนวิชา 2203-2103 

-"-รไช้เคร่ืองใช้สำนักงาน เร่ือง การคูณและการหารเลข ของนักเรียนช้ันปวซ. 2/3 แผนกวิชาการบัญชี 

ไา'ยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดย'ใช้แบบ'ฝ็ก'ทักษะ พบว่าผลสัมฤทธ้ีฃองคะแนนทดสอบหลังเรียบสูงกว่า

ๆธนเรียน อย่างมืนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05



ก

ซ่ือวิจัย การปรับปรุงพฤติกรรมการเช้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจกับนักศึกษา

ระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาการตลาด ท่ีเรียนในรายวิชา สัมมนาวิชาชีพทางการตลาด ประจำ 
ภาคเรียนที่ ๒/๒(ะ๖๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

ผู้ศึกษา นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน
หน่วยงานท่ีศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีท่ีศึกษา ๒๕๖๑

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเซิงทดลอง โดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ ในการแก้ไขปีญหากับกลุ่มเป้าหมาย 
ของนักเรียนระดับชั้น ปวส. ๒ สาขาวิชาการตลาด ที่เช้าเรียนสายในรายวิชาสัมมนาวิชาชีพทางการตลาด 
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลใดันำมาอภิปราย่ และให้ข้อเสนอแนะ โดยมี 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้, คือเพ่ือศึกษาการแกไฃปิญหาการเช้าช้ันเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษา 
ระดับชั้น ปวส. ๒สาขาวิชาการตลาด ท่ีเรียนในรายวิชาการสัมมนาวิชาชีพทางการตลาดและกำลังศึกษาอยู่ใน 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ท่ีเช้าเรียนสายจำนวน ๘ คน โดยในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย 
ได้ดำเนินการดังนี้ดือ ๑)ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมคัดเสือกนักเรียนที่มีปิญหาการเช้าเรียนสาย คัดเลือก 
กลุ่มเป้าหมาย ได้จำนวน ๘ คน ซี่งเป็นนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒  สาขาวิชาการตลาด ที่เรียนในรายวิชา 
การสัมมนาวิชาชีพทางการตลาดและกำลังศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาแพร่ ๒) ผู้วิจัยไดให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายช่วยกันสำรวจและวิเคราะห์ป้ญหาการเช้าเรียนสายโดย 
ให้นักเรียนเขียนระบุสาเหตุในการเช้าเรียนสาย ๓)ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเขียนแนวทางในการแก้ป้ญหา 
ของแต่ละคนว่า มีสาเหตุมาจากอะไรและมีแนวทาง แก้ไขอย่างไร๔)วิเคราะห์สาเหตุที่นักเรียนได้ระบุใน 
แบบสอบถามและแนวทางการแก้ไขโดยครูผู้สอนช่วยวิเคราะห์หาทางแก้ไขให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล 
เพิ่มเติมเพราะสาเหตุการมาสายแต่ละคนจะต่างกัน พร้อมกับให้นักเรียนทำสัญญาการเรียนกับครูผู้สอน (เป็น 
ความสับระหว่างครูกับนักเรียนที่ทำสัญญา) และครูใช้ทฤษฎีแรงจูงใจให้ผู้เรียนเช้าเรียนได้ตรงเวลาโดยการให้ 
รางวัล คำซมเชย หรือคะแนนจิตพิสัยเพิ่ม ๕) สังเกตพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เป็นระยะเวลา ๕ 
สัปดาห์โดยใช้แบบสังเกต และบันทึกพฤติกรรมที่นักเรียบแสดงออก ๖) บันทึกคะแนนในแบบสังเกต
พฤติกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย ต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง วันท่ี ๓© ธันวาคม ๒๕๖๑

จากการผลการศึกษาพบว่า จากการแก้ป้ญหาโดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ ให้พบว่านักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
มีการแสดงพฤติกรรมต่อการเข้าชั้นเรียนในวิชาการสัมมนาวิชาชีพทางการตลาด ในจำนวนครั้งที่ตรวจสอบ 
พบว่ามีพฤติกรรมการเช้าเรียนตรงเวลาและมาเรียนก่อนเวลา ๓-๕ นาที พฤติกรรมที่ตรวจนับนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีการเช้าเรียนตรงเวลาเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ 
ท้ังน้ี พฤติกรรมที่แสดงออกของนักศึกษาต่อการเช้าเรียนตรงเวลาเพราะมีสัญญาบังคับและเงื่อนไขการจูงใน 
ซ่ึงหมายถึงคะแนนหรือบทลงโทษตามสัญญาท่ีให้ไวัIนการทำสัญญา พฤติกรรมดังกล่าวยังไม่เชื่อมั่นได้ว่าจะ 
เป็นพฤติกรรมที่ถาวรสำหรับนักศึกษา จึงอยากเสนอให้ผู้ที่ต้องการทำวิจัยศึกษาในครั้งต่อไปว่าควร 
ทำการศึกษาถึง วิธีการใดท่ีจะทำให้พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมท่ีถาวรได้ต่อไป
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หัวข้อรายงาน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใช้โปรแกรม 6005๒ 0๒55800๓ ใน

การสอน วิซา 3203-2003 เลขานุการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวส.1 

สาขาวิชาการเลขานุการ (ภาคเรียนท่ี 2)

ชื่อผู้'รายงาน นางสาวรัชต์ธร พรหมศิลป๋

ปีการสืกษา 2561

บทคัดย่อ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการเรียนการสอนทางเลือกหน่ีง ซ่ึงนำเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ 

มาเป็นส่วนช่วยใบการจัดกิจกรรมการเรียบรู้ ท่ีสนับสบุนแนวคิดสำคัญในเรื่อง การจัดกระบวนการเรียบรู้ 

เนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ความแตกต่างของผู้เรียน ให้'ฝึกทักษะ 

กระบวนการคิด การจัดการ และการเผชิญสถานการณ์

การวิจัยครั้งนื้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใช้โปรแกรม 

6005๒ 0.355800๓ ในการสอน วิชา 3203-2003 เลขานุการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวส.1 

สาขาวิชาการเลขานุการและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอบแบบ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

80/80กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนจำนวน 15 คน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

แผนกวิชาการเลขานุการ ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 

ค่าเฉล่ีย และค่าความแปรปรวน ส่วนสถิติท่ีนำมาใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ ค่าความเท่ียงตรง และการหา 

ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอบ

ผลการวิจัย พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฯ ท่ีมืเน้ือหาแบ่งออกเป็น 9 บทเรียน คือ บทเรียนท่ี 1 

แนวคิด: เลขานุการกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ บทเรียนท่ี 2 เทคโนโลยีกับการประยุกต่ใช้ในงานเลขานุการ 

บทเรียนท่ี 3 การปฏิบัติงานเลขานุการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ บทเรียนที่4 การสื่อสารของเลขานุการด้วยระบบ 

อินเตอร์เน็ต บทเรียนที่5 การสืบค้นด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บทเรียนที่6 การรับ-ส่งข้อมูลด้วยระบบ 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนท่ี 7 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ บทเรียนท่ี 8 

จรรยาบรรณในงานอาชีพเลขานุการ บทเรียนท่ี 9 การน้อมรับกระแส พระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ

ประยุกต์ใช้เพื่อความก้าวหน้าในงานอาชีพเลขานุการ ซึ่งได้ผลการประเมินบทเรียนในระดับดี แสดงว่าบทเรียน 

ที่สร้างขึ้นมืคุณภาพเหมาะสมที่จะนำมาใช้ใด้และได้ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเท่ากับ 88.60/86.22 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนดไว้ท่ี 80/80 ซ่ึงถือว่าอยู่ใบเกณฑ์ดี 

แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้โปรแกรม 6 0 0 5 ๒  6 ๒ 55800๓  ในการสอนที่สร้างขึ้นมืประสิทธิภาพ



ก

*อ.รีอ'! การพัฒนาผลส้มฤทธ้ิ'ทางการเรียน เร่ือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงินและการบันทึก

บัญฃีเกี่ยวกับต๋ัวเงิน ในรายวิชา 2201 2107 การบัญชีตั๋วเงินของนักเรียนระดับ 

บระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 2/2 แผนกวิชาการบัญชี 

โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ

•อผู้วิจัย นางสาวปานทิพย์ เรียนทอง

Vนวยงานที่ทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวะทึกษาแพร่

ดัง ต̂ สำนักงานคฌะกรรมการการอาชีวศึกษา

'ริ}หทำวิจัย 2/2561

บทคัดย่อ
วิตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพ่ือแก้ไขป้ญหาทางการเรียนวิชาการบัญชีตั๋วเงินของนักเรียน 

ระดับชั้น ปวซ.2/2 สาขางานการบัญชี นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สาขาวิชาการบัญชี 

บ ันวน 36 คน เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนวิฃาการบัญชีต๋ัวเงินไดโดยไม่เกิดความเบ่ือหน่าย ผู้เรียน 

ส"ม"รถปฏิบัติตามแบบผึเกปฏิบัติท้ายหน่วยเรียน และมืผลการทำแบบทดสอบได้ผ่านเกณฑ์ตามท่ี 

''"หนด โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือแก้ไขปีญหาจากการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อแก้ไขปิญหาการ 

เรียนวิชาการบัญชีตั๋วเงินของนักเรียนระดับชั้นปวซ.2/2 สาขาวิฃาการบัญชี ซ่ึงมืปีญหาในการเรียน 

ผู้.รียนเกิดความเบ่ือหน่าย ไม่สนใจขณะทำการสอนทำให้ผู้เรียนไม่สามารถทำแบบธี)กปฏิบัติท้าย 

หน่วยเรียนได้ และส่งผลทำให้ไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ ผลจากการทำแบบทดสอบหลังการใช้ 

''ระบวนการกลุ่มกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแล้ว ปรากฎว่านักเรียนมืผลคะแนนการทำแบบทดสอบ 

สงข้ึน คิดเป็นค่าเฉล่ีย (X  ̂ 0.22) การใช้กระบวนการกลุ่มช่วยให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย ได้ 

..สกเปล่ียนความคิดเห็นและช่วยเหลือกันระหว่างเพ่ือนร่วมชั้นเรียนซ่ึงผู้วิจัยได้ทำการแบ่งกลุ่มอย่าง 

ง"ยด้วยการจับฉลาก ซ่ึงสมาขิกในกลุ่ม กลุ่มละ 6 คนมืความสามารถแตกต่างกัน นักเรียนที่มื 

ว̂ามสามารถในการเรียนสูงกว่าเพื่อนสมาขิกในกลุ่มจะทำการช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อนกว่า การ 

รวมมือกันเพ่ือช่วยแก้ไขป้ญหาท่ีพบจากการทำแบบผึเกหัดท้ายหน่วยเรียน จะทำให้ผู้เรียนสามารถทำ 

5,ปบทดสอบเมื่อเรียนจบเนื้อหาในบทเรียนได้ดีขึ้นกว่าการเรียนแบบบรรยายตามปกติ



บทคัดย่อ

เร่ื&ง การศึกษาผลลัมฤทธ้ีทางการเรียน วิชา สอบบัญชี เร่ือง กระดาษทำการของผู้สอบ
บัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาการบัญชี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ผู้5วิจัย นางผ่องศรี ศึริรัตน์

ปีทิวิจัย พุทธศักราช 2561

นๆ*หิฟอ

ในป็จจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นทำให้ผู้คนให้ความสนใจกันอย่างมากมาย ทำให้ส่งผล 
.3-1 ศอ,หลาย  ๆ ด้าน ผู้จัดทำจึงคิดที่จะสำรวจความรู้เรื่องเกี่ยวกับผลลัมฤทธี้ฃองการเรียนรายวิชา 
—รสอบบัญชีโดยสุ่มตัวอย่างจากนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ระดับชั้น ปวส. 2 สาขางานการ 
บัญริ จำน'วน 39 คน ว่ามีความรู้ในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด มีเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ คือ
- ,.บ ,***สอบเรื่องกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี แล้วนำมาเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความ 
*รบ'*วนจากแบบสอบถาม นำมาวิเคราะห์หาสถิติ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า 
บบรี!นรองวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ระดับชั้น ปวส. 2 สาขางานการบัญชี มีความรู้เรื่องกระดาษ 
หั"!■"รรอ:ผู้สอบบัญชี รายวิชาการสอบบัญชี อยู่ในระดับดี



บทคัดย่อ

ข้องาบวิจัย ะ แบบ!เกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธ้ี'ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวล.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ อำเภอ เมือง จังหวัด แพร่ 

ข้อผู้วิจัย ะ นางสาวกษมา แห่วตระกูลปีญญา

ที่ปรีกษาวิจัย: คุณครูสุจิตรา เมฆอากาศ 

คุณครูณัฐบรี ต้ังตระกูล 

คุณครูนิศา ธงสิบสอง

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบผีเกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการ 

- เรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

แพร่ อำเภอ เมือง จังหวัด แพร่ เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบผีเกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ 

วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปว?บ! ให้มืประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้แบบผีเกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ 

ร่วมมือเพ่ือพัฒนาผลลัมฤทธ๋ึทางการเรียน

ประซากรท่ีใช้ใบการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ นักศึกษาระดับช้ัน ปวส.! วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

อำเภอ เมือง จังหวัด แพร่ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 42 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ 

(1) แผนการจัดการเรียนรู้ (2) แบบทดสอบผีเกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ 

ร่วมมือ (3) แบบผีเกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวน 4 ชุดและ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ 

การใช้แบบผีเกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ้ิ 

ทางการเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า (1) ทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ 

รวมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.!วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ อำเภอ 

มือง จังหวัด แพร่ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 58.25/70.75 (2) นักศึกษาระดับชั้น ปวส.! 

■.ทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ มีความพึงพอใจท่ีมืต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยการใช้ 

แบบมืกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ๋ิทางการ 

.ริยนสำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.! วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ อำเภอ เมือง จังหวัด แพร่ 

อ*.ในระดับดี ตามสมมติฐานข้อ 3

คัาสำคัญ แบบผีเกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ้ิ'ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.! วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

อำ๓ อ เมือง จังหวัด แพร่



วิจัยในช้ันเรียนเร่ือง :การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์และการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน โดยใช้ 
การีดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเอง

ช่ือผู้วิจัย นางสาวกิตติยา สายทอง

ระยะเวลาของการวิจัย ภาคเรียนท่ี ๒ ปี การศึกษา ๒๕;๖๑

ช่ือสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์และการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน 

โดยใช้การ์ดคำศัพท์ บททวนด้วยตัวเองของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชาคหกรรม 

ศาสตร์ ในภาคเรียบที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕าอ๑ จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๒๐ คน ด้วยวิธีการประเมินที่เน้นผู้เรียบ 

เป็นสำคัญ ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น ๑ ภาคเรียน

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์เพิ่มขึ้น และมีการอ่านออกเสียงคำศัพท์

ภาษาจีบท่ีถูกต้องและชัดเจนกว่า เติมด้วยวิธีการใช้การ์ดคำศัพท์บททวนด้วยตัวเอง



ก

บทคัดย่อ

ชณรอง ะ การแก้ป็ญหาการขาดทักษะการการแก้ป็ญหาการขาดทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน

ของนักเรียนชันบัวส. 1/1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการใช้แบบ‘ฝึกทักษะปฎินัติ 

ชือผู้วจิยั ะ นายจรัญ ตันมา 

ป ี พ.ศ. ะ 2562 (2/2561)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) ศึกษาผลสัมฤทธทางการเรียนวิชา 3201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2 เร่ือง การแก้ป็ญหาการขาด 

ทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน ของนักเรียนชั้นปวส.!/! แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

โดยการใช้แบบ‘ฝึกทักษะปฏิบัติ

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชา 3201-2002 การ 

บัญชีช้ันกลาง 2 การแก้ป็ญหาการขาดทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน ของนักเรียนชั้น ปวส. 1/1 

แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการใช้แบบ‘ฝึกทักษะปฏิบัติ

- กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1/1 

แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 34 คน

- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบ!เกทักษะเรื่องหนี้สิน วิชา 3201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2 

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทางการเรียน

- สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละและค่าเฉล่ีย

ผลการวิจัย

1. ผลสัมถุทธึ๋ทางการเรียนวิชา 3201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2 เร่ือง การแก้ป็ญหาการขาด 

ทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินของนักเรียนชั้นปวส. 1/1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

โดยการใช้แบบ!เกทักษะปฏิบัติ พบว่าผลสัมฤทธึ๋ฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 6.56

2. การเปรยบเทียบผลลัมฤทธของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชา วิชา 3201-2002 การ 

บัญชีช้ันกลาง 2 เร่ือง การแก้ป็ญหาการขาดทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินของนักเรียนชั้นปวส. 1/1 

แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการใช้แบบ!เกทักษะปฏิบัติ พบว่าผลลัมฤทธี้ของคะแนน 

ทดสอบหลังเรียน(16.08) สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน(6.56) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05



■'Vวิจ่® การศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาชีพของนักศึกบา สาขาวิซาการบัญชี

ระดับ ปวข.ร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

I#^^6 นางเกศอร1ซญาณ์ คงอิว

บทคัดย่อ

การวิจ ัยครั้งน ี้ เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาชีพของนักศึกษา 

#*๙วิร-^ารบัญชีระดับปวช.3 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561มีวัตอุประสงค์เพื่อศึกษาความพึง 

1*6*จ** -'ารให้บริการวิชาชีพของนักเรียน สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

ะร&: .พึอรวบรวมข้อมูลสำหรับการแก้'ปิญหา และการพัฒนาโครงการวิชาชีพในครั้งต่อๆไป จากกลุ่ม 

'ดั.&-ะ'■๙•'น'วน 20 คนโดยใช้เครื่องมือคือ แบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

วิ*,"ซิ**•ะ ,’นักศึกษา  ๆพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่ มีอายุ ต่ํากว่า 25 

1 9ะนใหญเปีบ'นักเรียน นักศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ประถมศึกษา จาก

*.'''•บิ,*ร'::ห์ความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาชีพของนักศึกษาฯ ของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ใบ

น''*' เมือ'พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านผู้สอนมีความ 

ญ ^  I I นนัอมถ่อมตน มีอัธยาศัยดี รองลงมา ด้านเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ ควรจัดให้มีในครั้ง 

มืข้อเสนอแนะให้เพิ่มระยะเวลาการสอนให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการ

บางเกศอรซญาณ์ คงอิว 

สาขางานการบัญชี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

กุมภาพันธ์ 2562



วิจัย

ค

การศ ึกษาผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงร ักษา

เร็่อง การถอด-ประกอบคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ช้ัน ปวช.3/1 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยวิธึการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

สาขาวิชา

เ̂ *อุ̂ ชลวรรณ์ เรีอนคำ
■©•านศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาธีวศึกษาแพร่

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาผลลัมฤทธิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา เรื่อง การถอด

-บระ*'■อบคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ชั้น ปวซ.3/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยวธิการจัดการเรียนรู้แบบ 

;•ว*มือ มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาผลลัมฤทธทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา เร่ือง 

" ร 'โอด-ประกอบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มืวิธีการคืกษาคือ 1) จัดทำแผนการ 

จ ัด ''?ร ียนร ู้แบบร่วมม ือ 2) จัดทำลือการสอนเรื่องการถอด-ประกอบคอมพิวเตอร์ 3) ลอน และ4) 

บ?ะ*มีนผล ประชากรได้แก่ นักเรียน'ชั้น ปว'ช.3/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวคืกษาแพร่ 

จัใข*-ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 31 คน เค์ร่ืองมือที่ใซ้ในการวิจัย คือ 1) แบบทดสอบ 

'อ*-3ขน และหลังเรียน 2) แบบลังเกตพฤติกรรม (ความร่วมมือ, ความลนใจ, การช่วยเหลือ, ผลงาน) 3) 

.บบบระเมินผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลโดย 1) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียน และ 

ร'!’:,รยนโดยใข้ค่าเฉลี่ย (X ) 2) เปรียบเทียบการกระจายของคะแนนโดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ะ ว 3) วิเคราะห์คะแนนจากแบบลังเกตพฤติกรรม และ 4) วิเคราะห์คะแนนจากแบบประเมินผลงาน 

■'ไรศึกษาพบว่า ผลลัมฤทธฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.61 (ร.0. ะ  1.62) คิดเป็นร้อย 

*ะ 36.13 ส ่วนผลล ัมฤทธ ิ ้ฃองคะแนนทดสอบหล ัง เร ียนม ีค ่า เฉล ี ่ย  7.80 (ธ.อ.  ̂ 0.74) 

บิน'ร้อยละ 78.06 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าค่า 1 ที่คำนวณได้มืค่าเท่ากับ 13.03 มากกว่า 

*" โ ในตารางนั่นคือคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน 

ออ'งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็น1โปตามสมมติฐาน'ที่ต้ัง,ไว้

ร



ก

ซ่ือเร่ือ-* การสร้างและหาประสิทธิภาพใบกิจกรรม!!กทัภษะวิชาวิทยาสาลตร์^พื่คูงานธุรกิจและ

บริการ เร่ืองไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า หลักสูตรวิชาชีพช้ันสูง

ซื่อผู้วิจัย นายคฑาวุธ สุขแก้ว

หน่วยงานที่ทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปีที่ทำวิจัย 2561

แหล่งงบประมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาค่าดัชนีประสิทธิผลชองใบกิจกรรมวิทยาศาลตร์เรื่อง 

ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เปรียบเทียบผลส้มฤทธี้ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/4 สาขาวิชา 

การบัญชี ในรายวิชาวิทยาคาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ (3000 1305) ก่อนและหลังการใช้ใบกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และเพื่อศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ใบกิจกรรมเพื่อ 

พัฒนาการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมายท่ีใซในการวิจัย คือ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/4 ลาชาวิชาการบัญชี ในรายวิชา 

วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ (3000 -  1305) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 คน

เคร่ืองมือวิจัยได้แก่ แบบ!!กทักษะวิทยาศาสตร์เพี่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แบบทดสอบก่อน 

และหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ แบบทดสอบย่อย จำนวน 2 ชุด และแบบสอบถาม ความพึงพอใจของ 

นักศึกษาท่ีมืต่อ.การใช้ใบกิจกรรมการเรียบรู้เร่ืองไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าดัชนีประสิทธิผลชองแบบสืก วิเคราะห์ข้อมูลที่ 

เป้นคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ร.อ) 
เปรียบเทียบผลส้มฤทธ้ิทางการเรียบ ก่อนและหลังเรียน จากคะแนนเฉลี่ย วิเคราะห์ความพึงพอใจของ 

นักศึกษาท่ีมืต่อแบบ!เกด้วยค่าเฉล่ีย ( X )  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ร.อ )ผลการวิจัยพบว่า

1. ใบกิจกรรม!เกทักษะวิทยาศาสตร์เพี่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า มืค่าดัชนี 

ประสิทธิผล เท่ากับ 0.7153 หรือร้อยละ 71.53

2. ผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียนชองนักศึกษาหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียบ คะแนนเฉลี่ย (* ) จากการ

ทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 4.77 ผลการทดสอบ หลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย ( I )  เท่ากับ 15.66

บทคัดย่อ



: -นIIธในชั้นเรียนฉบบนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและ

* '^ ! !นั?ช?เบสํอหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้นปวช.1 การตลาด รายวิชา 2200-1005 การขาย 

4 -: ะจั- ะ -- •‘ รียนที่ 2ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต 

"̂''รส ั^?'ษน ั, ข้อมูลล้านการเรียนของแต่ละวิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใช้แรงจูงใจ 

4ะรี':̂  ร;"®*:ให้ลำชมเชยแก่นักเรียน รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตาม

ร.:: ชุผครูที่เข้าสอนแต่ละวิชา ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนมากขึ้น มีความ 

รี'*รี®*^'รสซืน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น ทำให้บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อ 

'--:ร :--| มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย ทำงานที่ไล้รับ

* - - . ล!ส่งงานตรงกำหนดเวลารู้จักช่วยเหลือซงกันและกันด้วยความเต็มใจ

บทคัดย่อ



ข

ช่ือเร่ือง ะ การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียน วิชาผลิตภัณฑ์งานผ้า เร่ืองการเย็บกระเป้าผ้า 

ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชึพระยะส้ัน สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอท่ีสอนโดยใช้การสอนแบบ 

สาธิต

ช่ือผู1วิจัย ะ นาง กรณิศ ขจรบุญณินทร์

1) พ.ศ. ะ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชา ผลิตภัณฑ์งานผ้า เร่ืองการ 

เย็บกระเป้าผ้า ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ ที่สอนโดยใช้การสอน 

แบบสาธิต 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชาผลิตภัณฑ์งานผ้า 

เรื่องการเย็บกระเป้าผ้า ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ ที่สอนโดยใช้ 

การสอนแบบสาธิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มท่ี 1 

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีศึกษาแพร่ จำนวน 9 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสอนแบบสาธิต วิชาผลิตภัณฑ์งานผ้า เรื่องการเย็บกระเป้าผ้า 

ของนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ที่สอนโดยใช้การสอนแบบสาธิต และ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ช้อยูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า 1

ผลการวิจัย

1. ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาผลิตภัณฑ์งานผ้า เรื่องการเย็บกระเป้าผ้า ของนักศึกษาหลักสูตร 

วิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ที่สอนโดยใช้การสอนแบบสาธิต พบว่าผลสัมฤทธิของ 

คะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.06 (ธ.ซ. “  1.65 ) และผลสัมถุทธิของคะแนนทดสอบหลังเรียนมี 

ค่าเฉล่ีย 7.88 (ธ.ซ. “  0.80 )

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาผลิตภัณฑ์งานผ้า 

เรื่องการเย็บกระเป้าผ้า ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ที่สอนโดยใช้ 

การสอนแบบสาธิต พบว่าผลสัมฤทธิของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่าง 

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

9



**5*4 ะ การพัฒนาผลลัมถทุธึ ่ทางการเรียน วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่ยงมารยาททางสังคม ของ 

จ©®*๘ระสันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น!]ที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้ 

ง#®®"'รษ่ระกอบการสอน 

ช**วิ,® : นางสาวพัชรดา พงศ์พัฒนาวุฒิ 

1*7ร*®ษไ ะ ภาคเรียนท่ี 2/2561

บทคัดย่อ

การวิสัยครั้งนี้เปีนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลลัมฤทธิทางการเรียน 

Iะะ ท ลังเรียนของนักศึกษา 2. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดแกทักษะ โดยใช้เอกสารประกอบการ 

ร3!-^รีองมารธาฑทางสังคม วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ( 2701-2002) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชุกเรอิกราช2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ภชุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นักเรียนสาขาวิชาการโรงแรม ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 

•'•ฯ! ••วิฯกการโรงแรม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา2561 จำนวน 30 คน

^รื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ เอกสารประกอบการสอนซํ่งประกอบด้วย ใบความรู้ แบบแกหัด 

^ ษร’#สอบ หลังจากจบการเรียนการสอน ในแต่ละหัวข้อ ให้นักศึกษาทำแบบแกหัดในหัวข้อนั้นๆ ทันที 

นั!กร ธีนจบบทเรียนเรื่องดังกล่าวแล้วให้นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังจากนั้นจึงนำคะแนนที่ได้จาก 

*•'รทัไแชบแกหัด และแบบทดสอบมาคำนวณ หาประสิทธิภาพของชุดการสอน วิเคราะห์ข้อรุ(ลโดยใช้สถิติ 

•* •0 8 ( X ) , ร ้อยละและ1- 1651

ผลการวิจัยปรากฎว่า เอกสารประกอบการสอนเรื่อง มารยาททางสังคม ที่ผูวจัยสร้างขื้นมี 

กระ สิ^เภาพเท่ากับ 80.83/91.46 ซื่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้และผลลัมฤทธทางการเรียนจากการ 

ฑ์ว018กสารประกอบการสอนทำให้คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนมีค่ๅสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ 

- ' : ตอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01



ช่ือเรื่อง ะ การพัฒนาผลส้มฤทธ้ีทางการเรียน รายวิชา 2401-2101 การวาดภาพแฟช่ัน 1 เร่ืองโครงร่างหุ่น

แฟช่ันเพ่ือการแสดงแบบเส้ือ ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช. 1 สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอโดยใช้การเรียนสอน

แบบสาธิต ภาคเรียนท่ี 2ปีการศึกษา 2561

ชื่อผู้วิจัย ะ นางสาวศุภมาส ญาณทัศนาการ

หน่วยงานที่ทำวิจัย ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

สังกัด ะ ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปีทีท่ำวิจัย ะ ภาคเรียนท่ี 2ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ การพัฒนาผลส้มฤทธ้ีทางการเรียน รายวิชา 2401-2101 การวาด 

ภาพแฟช่ัน 1 เร่ืองโครงร่างหุ่นแฟช่ันเพ่ือการแสดงแบบเส้ือ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชา 

แฟช่ันและส่ิงทอโดยใช้การเรียนสอนแบบสาธิต และ เปรียบเทียบผลส้มฤทธของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

กับหลังเรียน

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยได้แก่นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชา 

แฟช่ันและส่ิงทอ ท่ีเรียนรายวิชา 2401-2101 การวาดภาพแฟช่ัน 1 ภาคเรียนท่ี 2ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัย 

อาชีศึกษาแพร่ จำนวน 7 คน

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่การจัดการเรียนการสอนแบบสาธิต ท่ีเรียนรายวิชา 2401-2101 การ 

วาดภาพแฟช่ัน 1 เร่ืองโครงร่างหุ่นแฟช่ันเพ่ือการแสดงแบบเส้ือ และแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล โดย วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นคะแนนแบบทดสอบ ด้วย ค่าเฉล่ีย และค่า เบ่ียงเบน 

มาตรฐานและวิเคราะห์เปรียบเทียบผลส้มฤฑธ๋ึทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการทดสอบค่า I- 

เ68เ หาค่าร้อยละดัชนีประสิทธิผลหรือความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ก่อนจัดการเรียนเร่ืองการวิเคราะห์ลักษณะภาพลักษณ์ของบุคคลของนักเรียน โดยใช้การเรียนสอนแบบ 

สาธิต พบว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 3.8 (ร.อ. = 0.90 ) และคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉล่ีย 

6.2 (ธ.อ. “  0.64 ) นักเรียนมีผลส้มฤทธทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือผลส้มฤทธของคะแนน 

ทดสอบหลังเรียนและก่อนเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

2. ค่าร้อยละดัชนีประสิทธิผลหรือความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนเท่ากับ 0.75หรือร้อยละ 75.0

บท คัดย่อ

9



ชื่อเรื่!

ช่ือผู้วิจัย

หน่วยงานที่ทำวิจัย 

หน่วยงานที่สังกัด 

บททำการวจัย

แหล่งงบประมาณ

การพัฒนาผลลัมฤทธทางการเรียน รายวิชา 3204-2001 การประกอบเครื่อง

คอมพิวเตอร์และติดตั้งซอร์ฟแวร์ของนักศึกษาระดับชั้น ปๆส. 1/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้สื่อวิดทัศน์ เรื่องขั้นตอนการประกอบ

เครื่องคอมพิวเตอร์

นายดำรงค์ สุพล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2/2561

บทลัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตลุประสงค์เพื่อพัฒนาผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียนของนักศึกษา ปวส. 1/1 

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ รายวิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และ 

ติดตั้งซอร์ฟแวร์ โดยใช้สื่อวิดิทัศน์ เรื่องขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อประเมิน 

ผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียนของผู้เรียนและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อสื่อวิดทิัศน์ เร่ือง 

ขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มเป็าหมาย ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา ระดับ 

ปวส. 1/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สื่อวิดิทัศน์ เรื่องขั้นตอนการประกอบเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ แบบประเมินความพึงพอใจที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา 

3204-2001 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์แถะติดตั้งชอร์ฟแวร์ โดยใช้สื่อวิคิทัศน์ วิเคราะห์ 

ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบผลส้มฤทธทางการเรียนเร่ืองข้ันตอนการประกอบเคร่ือง 

คอมพิวเตอร์ ก่อนและหลังการใช้แผนการจัดการเรียน! โดยใช้สื่อวิดิทัศน์พบว่า ผลลัมฤทธหลัง 

เรียนสูงกว่าผลลัมฤทธก่อนเรียนและการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อวิคิทัศน์ เร่ือง 

ขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ พบว่า ผู้พียนมีความพึงพอใจต่อส่ือวิดิทัศน์ เร่ืองข้ันตอน 

การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในภาพรวมในระดับมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายช้อ พบว่า มีระดับ 

ความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับ ดังนี้ ด้านส่วนของเนึ้อหา ด้านส่วนของ 

โปรแกรม ด้านส่วนของตัวอักษร และด้านส่วนของเสียงและภาพประกอบ



ก

จ  1 0 1

ะ การพัฒนาผลสัมฤทธี้ทางการเรียนโดยการใช้เอกสารประกอ‘ชการสอน 

วิชาเคมีอาหาร รหัสวิชา 3404-2103 เรื่อง สมบัติทางกายภาพของ 

สารอาหาร ของนักสืกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิขาอาหารและโภชนาการ 

ะ ว่าที่ ร.อ.สุรศักดึ๋ จันทรานิมิตร 

ะ ภาคเรียบที่ 2 ปีการสืกษา 2561

บทดัดย่อ

''•รไจั**•รั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลลัมฤทธี้ทางการเรียนวิซาเคมีอาหาร รหัสวิซา 

3*ะ*-1ะ:3.รี';สมบัติทางกายภาพของสารอาหารของนักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิซาอาหารและ 

■ร โ*ธ^ารโช้พกสารประกอบการสอน 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ้ีของคะแนนทดสอบก่อน 

8*1;.รีฮน วิขาเคมีอาหาร รหัสวิซา 3404-2103 เร่ือง สมบัติทางกายภาพของสารอาหาร 

ร ?̂นั'ศึย่'■ษ-ใ*ดัปช้ัน ปวส. 1 สาขาวิซาอาหารและโภซนาการ โดยการใซ้เอกสารประกอบการสอน

'รุมติ;อย่างที่ใช้ไนงานวิจัยได้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิซาชีพชั้นสูง(ปวส.)ชั้นปีที่ 1 

3-ฯโ"วิชา®''''รค''ร*สะ'โภ,ซ'นาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 36 คน ท่ีได้จากประซากร

-•รี':มีอทิใช้ไนการวิจัย ได้แก่เอกสารประกอบการสอน และแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 

ร ิ* ! * • & - ร  รหัสวิชา 3404-2103 เร่ือง สมบัติทางกายภาพของสารอาหาร

สร้ติ•ทไร่ไน"ไรวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ 

ฒซ่*ฮ*ว&®๙นภทธ๋ึทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า 1

: น.-สันรทธทางการเรียนวิซาเคมีอาหาร รหัสวิซา 3404-2103 เร่ือง สมบัติทางกายภาพของ 

ส""’*:̂ ''*'''ร รอ:'น้"ศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิซาอาหารและโภซนาการ โดยการไซ้เอกสารประกอบ 

ร;'น?ส้มถทธี้ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 4.67 (รอ ะ 2.56) และผลสัมฤทธ้ีซอง 

แสฟ&รียนมีค่าเฉล่ีย 11.61 ( 50 ะะ 1.71 )

1 "ร.'นรอบเทียบผลลัมฤทธ๋ึฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิซาเคมีอาหาร รหัสวิซา 

3®*'-2ะเ15 .รี*:; สมบัติทางกายภาพของสารอาหาร ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส. 1 สาขาวิซาอาหารและ 

ไส*®* ะ̂' ไ** ' 'รไซ้เอกสารประกอบการสอน พบว่าผลสัมฤทธ้ีของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนน 
■■■ผ ุ' III ̂ โอนจ^างมป้ย่สำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งบี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบ!!เกเสริมทักษะ 

ใต้ไ*;’''•สึกษา สามารถแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับเร่ือง ตรรกศาสตร์ สถิติเบื้องต้นและความน่าจะเป็น 

^ะนํนับบระยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆ ไต้ ซ่ึงนำไปใช้ใต้จริงในชีวิตประจำวัน ผู้วิจัยไต้ทำการวิจัยโดย กลุ่มตัวอย่างใน 

•'"รวิจัยในคร้ังนี๋ได้แก่นักศึกษาระดับประกาศปิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

จั-นวน 15 คนท่ีควรได้รับการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิตเพ่ืองานอาชีพ (3000-1401)

^ริองมีอท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบปีกเสริมทักษะการแก่โจทย์ปัญหาเร่ือง ตรรกศาสตร์ สถิติเบื้องต้นและความ

ผลการวิจัยปรากฏว่า จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

■"รใช้แบบปีกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เร่ือง การแก้!จทย์ปัญหาเร่ือง ตรรกศาสตร์ สถิติเบื้องต้นและความน่าจะเป็น 

นัหรับนักศึกษาระดับประกาศปิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 15 คน ผลปรากฏว่า คะแนนก่อนเรียนได้ 

- ะ - ,นนเฉล่ีย 8.60 คิดเป็นร้อยละ 50.00 ผลการทดสอบหลังเรียนไต้คะแนนเฉลี่ย 15.13 คิดเป็นร้อยละ 72.17 

ง่เมชึ๋น ร้อยละ 44.34



ก

ซ่ือเร่ือง ะ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการคิด

สร้างสรรค์ รายวิชาการตลาดบริการ สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ข้ันสูง สาขาการตลาด 

ซื่อผู้วิจัย นางเพียงแพน อุปทอง

ปีที่ทำการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตลุประสงค์เพื่อ 1) เพ่ือศึกษาผลส้มฤทธ้ีทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน 

ของนักศึกษา รายวิชาการตลาดบริการ 2) เพ่ือศึกษาความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ของ 

นักศึกษา รายวิชาการตลาดบริการ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการเรียน 

การสอนแบบผสมสานเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ รายวิชาการตลาดบริการ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใซในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขั้นปีที่ 1/1 สาขาวิชา 

การตลาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 25 คน เคร่ืองมือท่ีใซ้ 

ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน รายวิชาการตลาดบริการ 2)

แบบทดสอบวัดผลส้มฤทธี้ทางการเรียน รายวิชาการตลาดบริการ และ 3) แบบสอบถามความพึง 

พอใจต่อการเรียนการสอนแบบผสมสานเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ รายวิชา 

การตลาดบริการ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการเปรียบเทียบผลส้มฤทธื้ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนการสอน 

แบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ รายวิชาการตลาดบริการ จำนวน 

25 คน พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (50.60) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (30.24) อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ชองนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้ 

กระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์สำหรับ 

ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง รายวิชาการตลาดบริการ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 

(51.92) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (32.04) อย่างมืนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

?



ฑ

เอวิจ ัยเรื่อง ฑารพัฒนๆทัฑษะการเรียนรู้ฅำศพท์ขยงนั?นรียนบ่ระกๆศนิยบัดร

วิชาเพซนสูง ปี 1 ห้อง 2 ฬาขา บัญชีโดยวิธีการสอนคำศัพท์โดยใช้ 

โฬตทัสน และการใช้กรณีตัวอย่าง

เอผ ู้ว ิจ ัย นางสาวนิศา ธงสิบสอง

ฟ้ท ี่คำเน ินการวิจ ัย 2561

บทตัดย่อ

'‘'^ คิกษาวิจัยครั้งนี๋มรัตถุประสงค์เพี่อเพี่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้คำศัพท์ก่อนและหลัง 

2๒นด้วยวิธีการสอนคำศัพท์โดยใช้โสตทัศน และการใช้ตัวอย่าง และเพ่ีอสกษาประสิทธิภาพ 

•.ธงวิธีการลอนคำศัพท์โดยใช้โสตทัศนและการใช้กรณีตัวอย่าง ในการสอนคำศัพท์ โดยมี 

กลุ่มเฟ้าหมายคือ นักเรียนประกาศนียฟ้ตร'วิชา'ชีพซ้ั'นสูง ปี 1 ห้อง 2 สาขา บัญชี ปีการคืกษา 

2561 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 35 คน เครี่องมึอท่ีใช้ในการคืกษาใด้แก่ แผนการเรียนการสอน 

ทั้งหมด 2 แผนละ 120 นาที พรัอมส์อการสอน แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 1̂ -1:651 และ 

0̂51-1651; และแบบฝึกหัดระหว่างเรียนจำนวน 2 แบบฝึก

จากจุดประสงค์แรก ชีงแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน พบว่า ผู้เรียนสามารถทำคะแนน 

-.,บบทดสอบหลังเรียน ใต้สูงกว่า แบบทดสอบก่อนเรียน ตามสมมุติฐานที่ต'งโว้ และผู้เรียน 

จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 74.28 มีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน มากกว่าแบบทดสอบ 

ว่อนเรียน ชีงมากกว่าร้อยละ 70 ที่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ หลังจากได้รับการเรียนการ 

ลอนคำศัพท์โดยใช้โสตทัศนแสะ?!ๆรใช้?!รณีตัวอย่าง ย่ิงไป?!ว่าน้ัน ?!ารศ?!ษาบ่ระลทธิ?!าพซอง 

นรัตกรรมจากแบบฝึกหัดระหว่างเรียนจำนวน 2 แบบ'ฝึก พบว่า ผู้เรียนสามารถทำคะแนนผ่าน 

ศรีงซองคะแนนทั้งหมด ได้มากกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมดที่งเป็นไปตามสมมุติฐาน

1- ! 81 V I I 1 I 6 7 1 0 1—1 11 16601-1 •'๐II I 0 ถ  บ  เโเ I11 11 1 1 011 เน่ 8น 61)1 1า 1 11 I **000019/1 1 1 3 0 I 3 0 V I 3 เบ 1 V 1—1 7 1 1 (71—1ต ั® (น ? ® ] ',/๙(๙จุ/!/๙จ ุ111^จุ'0 0 * 5  ' ร { ' ไ - - ไ



ชื่องานวิจัย การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงต่อเวลาการ!,ชียนโปรแกรมโดยใช้,ดร่ืองมือ

กราฟิกโหมดของนักเรียนระดับช้ัน ปวข.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อผู้วิจัย นายพรขัย สว่างพิศ

บทคัดย่อ

งานวิจัยซ้ินน้ีเก่ียวกับการพัฒนาความรับขอบของนักเรียนในการส่งงานในการเชียนโปรแกรมโดยใช้ 

เครื่องมือกราฟิกโหมด ซี่งข้าพเจ้าได้จัดทำแบบบันทึกพฤติกรรมการส่งงาบของนักเรียนใบการส่งงาบ 

แบบปีกหัดและการทำใบงานปฏิบัติ ซี่งได้ช้อสรุปว่าในตอนแรกของงานวิจัยนักเรียนบางคนยังไม่สามารถ 

ปรับตัวเองให้มืความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย แต่เมื่อได้รับการกวดขันจากครูผู้สอน นักเรียน 

สามารถปรับปรุงความรับผิดขอบของตนเองในการส่งงานได้มากย่ิงข้ึน



-ก-

เาผังความคิดให้สอดคล้องและครอบคลุมเรื่อง “ความสำคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อ 

ระดับ ปวซ. ๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฉก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

1*. ครุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

บทคัดย่อ

1.ร*18.รี? ‘นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำผังความคิดให้สอดคล้องและครอบคลุม

*‘'*^ ฟ า ค ํว ํ๒!®รรมที่มีต่อสังศมโทย” ของนักศึกษาระดับ ปวซ. ๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

® ® *.๕๖® ทีกำลังศึกษาวิชาหน้าที่พลเมืองและศึลธรรม รหัสวิชา ๒๐๐๐-๑๕๐๑ ภาคเรียนที่ 

'ร*.บV.รี*-นและเข่ือม'ใยงการเรียบรู้ ใบหน่วยการเรียน เร่ือง “สถาบันทางสังดมไทย”

รที'.*ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับ ปวข. ๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียบที่ 

#1ะวน 6 ■'ลุม ที่กำลังศึกษาวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัสวิชา ๒๐๐๐ - ๑๕๐๑ ภาคเรียนที่ 

1รี1น.ทียบการพัฒนาศักยภาพก่อนและหลังการทำผังความคิด คิดเป็นร้อยละ

นวานักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ๑ กลุ่ม มีการพัฒนาศักยภาพการทำผังความคิดโดยให้มืการ 

น  ที? การระดมสมอง การสร้างหัวข้อหลัก หัวข้อรอง หัวข้อย่อย มืความเช่ือมโยงและสอดคล้อง 

รี:•'อนการพัฒนามีการคัดลอกกันมาตามเนื้อหาที่เรียนเพียงเรื่องเดียวไม่มีการเชื่อมโยงการ 

'ไ̂ ,.■ร’ร?วิ**; นระสงค์การทำผังความคิดตรงตามเรื่องท่ีกำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐



ชื่อเร่ือง ะ การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่างๆ วิชา ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ชื่อผู้วิจัย ะ นายประสพชัย สินธ์เทาว์ 

ปีการศึกษา ะ ภาคเรียนท่ี 2/2561

บทคัดย่อ
การวิจัยครังนีเปีนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตลุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เร่ือง การพูดนำเสนองานวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัย 

อาชีวศึกษาแพร่ โดยการสอนแบบบทบาทสมมุติ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ รอ/80 2. เพ่ือเปรียบเทียน 

ความสามารถด้านการพูดนำเสนองานวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการสอนแบบบทบาทสมมุติ ระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียน 3. เพ่ือศึกษาดัชนี 

ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง การพูดนำเสนองานวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ของนักเรียนระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการสอนแบบบทบาทสมมุติ

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1/1 แผนกการ 

บัญชีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2561 จำนวน 38 คนโดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูดนำเสนองานวิชาภาษาไทย 

พื้นฐานเป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อแบบประเมินการพูดนำเสนองาน 

ทดสอบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่าที 1-(ธร1 (อรภณฟ่ผแ รลฑไ1ฝ6)หา 

ดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาความสามารถด้านการพูด โดยใช้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และร้อย 

ละ

ผลการวิจัยพบว่า

ความสามารถด้านการพูดนำเสนองานมีประสิทธิภาพ 81.69/86.560!งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตงไว้ 

มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5870 แสดงว่านักศึกษามีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 58.70 นักเรียนที่ 

เรียนโดยใช้บทบาทสมมุติมีความสามารถในการพูดนำเสนองานเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน สรุปการพัฒนา 

ความสามารถด้านการพูดนำเสนองานโดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติ ช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาการ 

ด้านการพูดนำเสนองานมากขึ้น และการแสดงบทบาทสมมุติช่วยให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการเลือกใช้ 

ภาษาในสถานการณ์จริง มีมุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีและสามารถทำงาน 

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ซื่องานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านของ 
นักเรียนระดับชั้นปวซ .1 อาหารและโภชนาการ

ซ่ือผู้วิจัย นางสิรีพร ประจญมาร

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับช้ันปวช .1 อาหาร 
และโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสาเหตุของการไม่ส่ง 
งาน / การบ้านชองนักเรียนจำนวน 15 ข้อ โดยให้นักเรียนเรียงลำดับสาเหตุการไม่ส่งงาน /การบ้าน 
ตามลำดับท่ีมากท่ีสุดจนถึงน้อยท่ีสุดจากลำดับ 1 -  15 และได้ทำการนำผลชองแต่ละสาเหตุ มาหาค่า 
ร้อยละ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมท้ังนำเสนอใบรูปของตารางประกอบคำบรรยาย 
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในเร่ืองการไม่ส่งงาน / การบ้าน

ผลการศึกษาปรากฏว่า จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมเรื่อง 
การไม่ส ่งงาน/การบ้านนักเรียนระดับชั้นปวข.1 อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
แสดงให้เห็นว่า สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ลำดับท่ี 1 คือ การให้การบ้านมากเกินไป และครู 
อธิบายเร็วเกินไป โดยคิดจากนักเรียน 39 คน ที่เลือกเป็นสาเหตุอันดับที่ 1 จำนวน 23 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 58.94



ซ่ือเร่ือง ะการพัฒนาผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียนรู้เรื่องการพูดอภิปรายเพ่ือเลน0ความคิดเห็นในท่ีประชุน ริขา 
ภาษาไทยเพ่ืออาชีพของนักเรียนระดับประกาศปิยบัตรวิชาชีพริทยาลัยอาชีวคิกษาแพร่ โดยการสอนแบบ 
ร่วมมือ
ซื่อผู้วิจัย ะนางพัขรีพรรณ บุญ'ประสิทธ๋ึ 
ปีการศึกษา ะ ภาคเรียนที่ 2/2561

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเขิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียนรู้ เร่ือง 

การพูดอภิปรายเพื่อเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม วิขาภาษาไทยเพ่ืออาชีพของนักเรียนระดับประกาศปิยบัตร 
วิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการสอนแบบร่วมมือ

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นประกาศปิยบัตรวิขาชีพแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัย 
อาชีวศึกษาแพร่ท่ีลงทะเบียนเรียนวิขาวิชาภาษาไทยเพ่ืออาชีพในภาคเรียนท่ี 2 ปีก:!รศึกษา 2561 จำนวน 40 
คนโดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรม และแบบผึเกทักษะประกอบการเรียนรู้ 
จำนวน 16 แผน ประกอบด้วย แผนการเรียนรู้แบบกสุ่มร่วมมือ 00-0(3 00-0(3 จำนวน 8 แผน และแผนการ 
เรียนรู้แบบปกติจำนวน 8 แผน แบบประเมินการอภิปรายต่อท่ีชุมนุมชนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบกสุ่ม 
ร่วมมือ 0๐ ๐|ว 00-๐9 และกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติทดสอบความแตกต่างชองคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
และหลังเรียน โดยใช้ค่าที 1-1651: (อ6|ว6ก(ว่6ท! 53171(3๒) หาดัชนีประสิทธิผลชองการพัฒนาความสามารถ 
ด้านการพูด โดยใช้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่า
ผลส้มฤทธทางการเรียนรู้ เร่ือง การพูดอภิปรายเพื่อเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม วิชาภาษาไทย 

เพ่ืออาชีพ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกสุ่มร่วมมือ 00-๐(3(10-0(3 สูงกว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่าง 
มืนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมืผลส้มฤทธ๋ึหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง



(ข)
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง พัฒนาผ ล สัมฤทธื้,ทาง การเร ียนของการใช้วิธีการ จัดการ การ เรยน !(15.11๐ผ16(1̂ 6 1ฬ3แ3861ฑเ01น)
ร าย ว ิช าก า รต ล าด ธ ุร ก ิจ บ ร ิก า ร  (3701-2005) ข อ งน ัก ศ ึก ษ า ร ะด ัน  ป ว ส .  1 สาขาว ิช า  ก า ร โ ร ง แ ร ม  

ว ิทยาล ัยอาช ีวศ ึกษาแพร ่ 

ชื่อผู้วิจัย น างป า ร ิช าต  ส ุพ ล  

วัน/เดือน/ปี ภาค เร ิย นท ี ่2 ป ีก า รศ ึก ษ า  2561

วัตถุประสงค์ของการวิจัย พัฒนาผลสัมถุทเทางการเริยนของการใช้วิธีการจัดการการเริยนเ 
(&ฑ0ผ( ๗ ^ ฬ'ราลัวิชาการตลาดธุรกิจบริการ (3701-2005)ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 
สาขาวิชา การโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครังนี ได้แก่ นักศึกษาทีศึกษา 
อยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ปี 
การศึกษา 2560 และปีการศึกษา ซํ่งผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลอง แบบ 7^0 01-011138 ก!-01281 -  ?08แ08เ 
00ร18ฅโดยให้นักศึกษาที่เรียนในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 4 คน ผลการวิจัยสรุป 
ได้ว่า ผลสัมฤทเฃองการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมหลังการใช้วิธีการจัดการการเรียนรู ้
(1010^๒^6 ]ฬ3113861ฑ01น)สูงกว่าผลสัมฤทเข'องการเรียนก่อนการ'ใช้1วิธีการจัดการการเรีย'นรู้1(10ใอฬฝ0ลฐ6 
1ด3113801ฑ0ฬโดยพบว่า ผลสัมฤทเห ล ังการใช ้( X  = 15.81) ส ูงกว ่าผลส ัมฤทเก ่อนการใช ้(X  =9.71)



บทคัดย่อ

"'■■'ร*-ร้*...บ่ลียนพฤติกรรมการเรียบให้มีวินัยและความรับผิดชอบใบรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปใน 

ะ’''น68?ราใ*การ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวข. 2 สาขาวิชาการเลขานุการ 

Vๆ*าค้คนะ แดนโพธ

2561

ร'๚^นวิจัยในช้ันเรียนคร้ังบ้ีมีจุดประสงค์เพ่ือเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและ 

1**'̂ ’/รั..ละการเรียนดีขึ้นของนักเรียน ระดับชั้น ปวข.2 สาขาวิชาการเลขานุการ ปีการศึกษา 

วิ*!'ๆ ®!!' นิ-,ที-'ษาแพร่ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียบ 

48ะ-1ๆรดอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้คำซมเขยแก่นักเรียน 

.ไห้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และการติดตามผล ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น 

ฒ ว & ”น^.น*?ะ---รเรียนมากขึ้น มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น ทำให้ 

น ิ® *ฒ*จ*^&&น?'ยใบห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความต้ังใจเรียนมากข้ึน มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

ใ ® !'1*ฟเ!'น;ดนิ.?น'-ส-ย ทำงานท่ีได้รับมอบหมายและส่งงานตรงกำหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซ่ึงกันและกันด้วย



-'กรพัฒนาผลสัมฤทธ๋ึทางการเรียน เร่ือง การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 
ะ-ะปีน๐! ก๐ร!!เฮก) วิชา นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา ชองนักศึกษา ระดับชั้น 

บว*\2 สาขาวิชาการตลาด โดยใช้ผังแสดงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (กปีรเปฮก'เก3 เทอ[ว) 
น''•ะสาวนงนุช สวิง 

วิห&-'ภัยอาชีวศึกษาแพร่ 
?-น้างานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2561

บทคัดย่อ
.ก''ร.วิ!นรํใคยใช้ผังแสดงตำแหน่งผลิตภัณฑ(์ก๐ร!!10กเก5 เทลเว)เร่ือง การวางตำแหน่ง

แฟ้■*0** ว๐ X .ะ ะ-ะ'5.’บ่©ก) วิชานโยบายผลิตภัณฑ์และราคา ของนักศึกษาระดับประกาคนียนัดรวิขาชีพ
' เ ^ ’)"'-* วิ*!*'**?'•ชิวศึกษาแพร่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมถุทธ้ิทางการ 
11*®*3ฒ้แะวโ7เ3พั•ผ?น-*ลิดภัณฑ์ (กโ0ปน๐! ก๐ร!!!๐ก) ก่อนและหลังการใช้ผังแสดงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 
:'0*ฯ3ฒ ป *ี*"* รระร-'‘'รที่ไช้ในการวิจัยครั้งน ี้ กลุ่มนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด จำนวน

*31ฟ8®*น ํพับระ^น คอ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ้ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
0฿ฒ฿ฒฒเ■เส*!ะ-®เฟ้®งฒนมาดรฐาน

น■ ค"1-"ะชิ*81*1วก ผลการเปรียบเทียบผลสัมถุทธ้ีทางการเรียน เร่ือง การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 
|แ๒ธ&*ะ' ะา250๐1- ๆ6*.— ละหลังการใช้ผังแสดงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (?๐ร!1!๐กเก5 เท8[ว) ชองนักศึกษา 

40สิน๕ ลัน่ริบน ( ห์โ ะ 17.23) สูงกว่า ผลสัมฤทธ้ีก่อนเรียน ( ห์โ = 12.46)



ข

ทิวจ้อวิจัย

ชิอผู้วิจัย

ระยะเวลาการทำวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธ้ีทางการเรียนเร่ือง การวาดภาพลายเส้น
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนหักสูตรระยะส้ัน

รายวิซา องค์ประกอบศิลป๋เบ้ืองต้น รหัสวิชา 2301-1001

นักเรียนหลักสูตรระยะส้ันเรือนจำจังหวัดแพร่

นางสาวจุฑาทิพย์ ฝืนแบน

วันท่ี 20 เดือน พฤศจิกายน ปี 2561 -วัน'ท่ี 1 มีนาคม ปี 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1)เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ 

•-.ล?มกฺทธ๋ึทางการเรียน เร่ือง การวาดภาพลายเส้น พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาความคิด 

สร้างสรรค์ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลลัมฤทธ๋ึก่อนและหลังการเรียนโดยให้นักเรียนปฏิบัติ 3)เพ่ือประเมิน 

ศวามพีงพอใจของผู้เรียนท่ีมีผลงานทางทัศนศิลป๋ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนหลักสูตร 

ระยะส้ันเรือนจำจังหวัดแพร่ จำนวน 22 คน โดยให้นักเรียนดูตัวอย่าง และให้นักเรียนแกปฏิบัติจริง 

จากน้ันเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การจดบันทึก ถ่ายภาพ และอภิปรายผลเปีนตารางร้อยละและหา 

? 'แะล่ิย พร้อมอธิบายใต้ตาราง ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของการพัฒนาผลสัมฤทธ้ีทางการ 

.ริยน เร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธ้ิทางการเรียนเร่ือง การวาดภาพลายเส้น เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

ที"สูตรระยะส้ัน รายวิชา องค์ประกอบศิลป๋เบ้ืองต้น รหัสวิชา 2301-1001 นักเรียนหลักสูตรระยะส้ัน 

.ริอนจำจังหวัดแพร่ท่ีสร้างฃ้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00 ผลลัมฤทธ๋ึทางการเรียนของนักเรียน หลัง 

.รียนสูงกว่าก่อนเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

I


