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1อเรอง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา
มนษยลัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3000-1503) ที่มีต่อผลสัมถุทธึ๋ทางการเรียน 
ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/3 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

ชีอผู้ว ิจ ัย นาง ดุษณี ปญญาพฤกษ์
ภาศเรียนที่ 1
บีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาชอง 

.ศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3000-1503) 2) เพื่อพัฒนา 
^ลลัมถุทธี้ทางการเรียน ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีท่ี 1 กลุ่มท่ี 
3 จำนวน 30 คน ที่ลงทะเบียนเรียบในรายวิชา มบุษยสัมพันธ์กับปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง (3000-1503) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 
รายวิชา มนุษยลัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ และ 
การจัดการเรียนรู้ มี 5 ชั้นตอน คือ 1) ชั้นกระตุ้นความสนใจชองผู้เรียน 2) ชั้นนำเช้าสู่บทเรียนโดยใช้สื่อวัสดุ 
จรีง 3) ชั้นการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ และแผนการเรียนรู้ 4) ชั้นการวัดและประเมินผล 5) ช้ัน 
สรุปผล 2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า นักศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมถุทธึ๋ในการเรียน ในเกณฑ์การวัดผล ระดับมาก
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ผลการโซการสอนโวยากรณ์แบบอุปนัยต่อการเรียนโวยากรณ์
รุ/

ภาษา‘อังกฤษ ชองนักเรียนนักเรียนชันประกาสษณีชบัตรรีชาชัพ 'สาขา 
0^*11^ๆ ^'&4^59^ “1*5; 1/2 
นางสาวนิศา ธงสิบสอง
1โไ,'ไใป''ใไไ *}ไ-]

บทคดฟอ

การรีจัยครั้งนี้ฝึวัตถประสงค์เพี่อสิกษาการสอนโวยากรณ์แบบอุปนัย ต่อการเรียนโวยากรณ์ 

ะ'” ษ^อังกฤษ ใดยมืกลุ่มเบัาหมายลึอนักเรียนคึอ นักเรียนนักเรียนซนประกาศษณยบัตรวชาชพ สาขา'

มา*วเตอรีธุรกิจปีที่ 1/2 รีทยาลัยอาชัวสิกษาแพร่ จังหวัดแพร่จังหวัดเข้ยงใหม่ จำนวน26 คน โดย 

มิ**ร ีษงม ี^ไข ้ไนการเก ๊บรวบรวมข ้อม ูล เด ้แก ่ แผนการจัดการเรียนร้จำนวน 5 แผนการเรียน แผน
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พ่ีองานวจํย

มูว้จิยั
ฬ าชาว ิชา

วน®ร'■ วา วโไป ป6ชุว!:!','6 แสะ เวฉรร'!V© ห0เ06 จากนั้นไข้แบบทดสอบโวยากรณ์วัดและประเม่นผลการ

-รียนรีของนักเรียน แล้วจํงวเคราะห์ข้อมูลเดย!ชคะแนนหาค่าเฉลย ค่าร้อยละ และ ส่วนเบี่ยงเบน

มกตร*วนจ-ากนั้นจํงนำผลท'โดโปเปรียบเทียบกัประลับคุณภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งใวิ 

***วิจัย■ ฬซุบ่เฟ้ฟ้ง์น้ี
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ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ๙ทางการเรียนวิชา โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่อง
รูปแบบบรรทัดฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปีที่ 2/2 โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 

ผู้จัดทำ นายทวี ไพกุมภัณฑ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

บทคัดย่อ

จุดมุ่งหมายของการศึกษา
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชา 2204-2008 วิชาโปรแกรมจัดการ 

ฐานข้อมูล เรื่อง รูปแบบบรรทัดฐาน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้80/80
2. เพื่อศึกษาการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบ 

หลังเรียนวิชา 2204-2007 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องรูปแบบบรรทัดฐาน ที่สอนโดยใช้เอกสาร 
ประกอบการสอน

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน 2204-2008 โปรแกรม 
จัดการฐานข้อมูล เรื่องรูปแบบบรรทัดฐาน

วิธีการดำเนินการ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 2/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย 

อาชีวศึกษาแพร่ สำน ักงานคณะกรรมการการอาชีวศ ึกษา จำนวน 31 คน ซ ึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่าง
เจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ข้อสอบก่อนเรียน-หลังเรียน แบบสอบถามเกี่ยวกับ 
ผลงานทางวิชาการ 2 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของผลงาน และด้านประโยชน์ของผลงานทางวิชาการซึ่งเป็น 
แบบกำหนดค่านํ้าหนักคำตอบ ได้แก่ 5 หมายถึงระดับมากที่สุด 4 หมายถึง ระดับมาก 3 หมายถึง ระดับ 
ปานกลาง 2 หมายถึง ระดับน้อย 1 หมายถึง ระดับน้อยทีสุ่ด

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 51/52 
และผลลัมฤทธิ๙ทางการเรียนของผู้เรียนก่อน-หลังการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา 2204-2008 การ 
เขียนโปรแกรมมาตรฐานปิด และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี่อเอกสารประกอบการสอนวิชา 
'เปรแกรมจัดการฐานข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย (ฬ 6311) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (รเสฑช3๗ 06\03เ101โ) และ 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
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•วร ิ®ว ิจ ัย การส่งเสริมและพัฒนาการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์
รายวิซา องค์ประกอบคิลปีเบื้องต้น รหัสวิชา 20301-1001 
นักเรียนชั้นปวซ.1สาขาวิจิตรศิลป้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

ร ิ0ฟ้วิจัย นางสาวจุฑาทิพย์ ฝืนแบน
ระ®(ะเวลาการทำวิจัย วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม ปี 2562 -  วันท่ี 9 กันยายน ปี 2562

บทคัดย่อ

การวิจ ัยครั้งน ี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1)เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
ะ..?ส้มฤทธึ๋ทางการเรียบ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ 2) เพื่อ 
.•.ริ1บเทียบผลส้มฤทธี้ก่อนและหลังการเรียบโดยให้นักเรียนปฏิบัติ 3)เพื่อประเมินความพึงพอใจของ 
มุ่.ริยนทีมีผลงาบทางทัศนศึลฟ้ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นปวซ.1สาฃาวิจิตรศิลฟ้ 
ริ,?’!^ล ัยอาช ีวศ ึกษาแพร่ จำนวน 7 คน โดยให้นักเรียนดูตัวอย่าง และให้นักเรียนปีกปฏิบัติจริง 
ริ''''ชั้นเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใฃ้การจดบันทึก ถ ่ายภาพ และอภิปรายผลเป็นตารางร้อยละและหา 
*"เฉล ีย พร้อมอธิบายใต้ตาราง ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของการพัฒนาผลสัมฤทธึ๋ทางการ 
.ริ**- .ร่ือง การส่งเสริมและพัฒนาการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ รายวิซา องค์ประกอบคิลป๋ 
.น้ีฐ-งต้น รหัสวิซา 20301-1001 นักเรียนชั้นปวซ.1สาซาวิจิตรคิลป็ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ที่สร้าง 
น้ีนะ!บ,ระสิทธิภาพเท่ากับ 80.00 ผลสัมฤทธี้ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและ 
-  , 'ม'พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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ร®*ร©'4 การพัฒนาผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ
5000 1305) เรื่องปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/3 สาขาวิชาการบัญชี 

ด้วย''๚จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนภาพ

ช้อผัวิจ ัย นายคฑาธุธ สุขแก้ว

ทน่วองานที่ทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

จังคัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ใ}ที่ทำวิจัย 2566

การว ิจ ัยคร ั้งน ี้ม ีว ัตถ ุป ระสงค ์เพ ื่อ เพ ื่อ เป ร ียบ เท ียบ ผลส ้มถ ุท ธ ี้ท างการเร ียน  รายว ิชา 
ไทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ (3000 1305) เรื่องปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษา 
ระคับชั้น ปวส.1/3 สาขาวิขาการบัญชี ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โ*ยใช้ผังมโนภาพ

กลุ่มเป ้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา ระดับชั้น ป ว ส .!/3 สาขาวิชาการบัญชี 
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ (3000 -  1305) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
จำนวน 37 คน

เครื่องมือวิจ ัยได้แก่ แผนการสอนที่เน ้นการจัดกิจกรรมโดยใช้ ผังมโนภาพ และ
-.บบทดสอบวัดผลส้มฤทธิ้ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย น่าผลการเรียนเรื่องปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ 
ของนักศึกษาระดับ ปวส.!/3 สาขาวิขาการบัญชี มาหาค่าความแตกต่างผลส้มฤทธี้ ทางการเรียน 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ 1-1651: แบบ ป6|ว6ทช6 ก! ผลการวิจัยพบว่า

1. คะแนนผลส้มฤทธี้ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ผังมโนภาพ 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 คะแนน 
ผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียนหลังเรียนมืค่าเฉลี่ย 8.79 โดยมืค่าเฉลี่ย 4.86

2. ผลส้มฤทธี้ทางการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนภาพระหว่าง 
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทาง 
สกิติท่ีระดับ .05

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

บทคัดย่อ
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- -รศ ้*.น-ผลลัมฤทธี้'ทางการเรียน รายวิขาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจท่องเที่ยวและ 
'■ •ไ,':-รน(5 ๐ 6 0 0 6 ท่วโ70นก่ร๓ ลโฟ(-เ05เว11ล1117)รหัสวิชา 3000-1306 
ขอ-:นัภ*กษาระคับขั้น ปวส.1 สาขาวิชาการโรงแรม ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบ 

อน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

. Vง®**'ๆ©ย์ โขยะรินทร์ 

: 2362 ภ'''ศ,ริยนที่ 1)

บทคัดย่อ

ริ"'"ไร่วิแย่โน*ร๋ัะน้ีนิ'ว?ชุ,ประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธึ๋ฃองทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ง่■ ย!?-®ะลั6อ * ^ ' ' ไ —.-ะ''ารโรงแรม (5๐6006 (0โ ‘โฮบโเร๓ 30ป เ-เ๐5เว!13111}0 รหัสวิชา 3000-1306 
1— 3เฒ แ 869ฒ ่^เร ีะ‘น รองนกัศึกษาระดับขั้น ปวส.!/ สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

'เฒเศฒเ3 8 ฟ ! ะ บ-"-ร*-ษ^ 2562 ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
เภโ'**ะ,”^ท ีใช ้!นการวิจ ัยครั้งน ี้ ได้แก่ น ักศึกษาระดับขั้น ปวส.1 สาขาวิชาการโรงแรม 

ษ ', .* ร  ทีเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องาบธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม (5๐6006 
'ะ?' 'โวน!?®- 31ะ -?0 50วลเ.1?7) รหัสวิขา 3000-1306 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 
5  •น. * 3 ฒ®อ*ใ'ร.นภา'ร1วิจัย ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน ใบงาน และแบบทดสอบวัดผลส้มฤทธี้

V ^ *ษ - ศ*-ว ' ผลส ้มฤทธี้ทางการเร ียบของน ักเร ียนหลังจากการจ ัดการสอนโดยใช ้ 
ฒฒ?ๆป ?ี ๚ ? * "ร ? ร น ร-ไยวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม สูงกว่าก่อนเรียบ 
•̂©เป้ะ0๗ * 1 * ^ •ร ีอ ไ . . บ '‘บ 9.07 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 13.00 และนักศึกษามีความก้าวหน้า 
^ 139เนํน38คันรี^ฌฺ■ คัอ



บทคัดย่อ

งาบวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้น ปวข. 2 แผนกวิขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ 
ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิซา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้คำ 
ขมเขยแก่นักเรียน รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดขอบ สนใจเรียน และติดตามจากผู้ปกครอง คุณครู 
ที่เข้าสอนแต่ละวิชา ทำให้นักเรียนมีความกระตือรีอร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น มีความเอาใจใส่ต่อ 
การเรียน รับผิดขอบและสนใจเรียนมากขึ้น ทำให้บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มี
ความตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดขอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย ทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่ง 
งานตรงกำหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ



ก

ช ึณ ร ือง ะ การแก้ปัญหาการขาดทักษะการจัดทำงบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นของนักเรียนชั้นปวส. 2/1 
แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีชั้นสูง 
ช ือผ ู้ว ิจ ัย  ะ นายจรัญ ตันมา 

ป ี พ .ศ . ะ 2562 (1/2562)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ศึกษาผลสัมฤทธี้ทางการเรียนวิชา 3201-2006 การบัญชีชั้นสูง 2 เรื่อง การแก้ป็ญหาการขาด 

ทักษะการจัดทำงบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้น ของนักเรียนชั้นปวส.2/1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัย 
อาชีวศึกษาแพร่ โดยการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชา 3201-2006 การ 
บัญชีชั้นสูง 2 การแก้ปัญหาการขาดทักษะการจัดทำงบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้น ของนักเรียนชั้น ปวส.
2/1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2

- กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ัน'ปีท่ี 2/1 
1,ผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 33 คน

- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบแกทักษะการจัดทำงบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้น วิชา 3201- 
2006 การบัญชีชั้นสูง 2 และแบบทดสอบวัดผลลัมถุทธทางการเรียน

- สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ช้อยูล ได้แก่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย

ผอการวิจัย
1. ผลลัมฤท!)ทางการเรียนวิชา 3201-2006 การบัญชีชั้นสูง 2 เรื่อง การแก้ปัญหาการขาดทักษะ 

•■ '.ไรจัดทำงบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นของนักเรียนชั้นปวส. 2/1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
แพร่ โดฃการใช้แบบแกทักษะปฏิบัติ พบว่าผลสันถุทธึ๋ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนนีก่าเฉลี่ย 6.56

2. การเปรียบเทียบผลลัมฤทธของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชา วิชา 3201-2006 การ 
นญชีชั้นสูง 2 เรื่อง การแก้ปัญหาการขาดทัก่ษะการจัดทำงบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นของนักเรียนชั้น
บ่ว?. 21  แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชี 
ช ั้น?ง 2 พบว่าผลสัมฤทธึ๋ของคะแนนทดสอบหลังเรียน(16.08) สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน(6.56)
ฯ*.กงน็น้ลัสัาตัญ'ทางสถิติที่ระดับ .05

บทคดัยอ่
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ชีอเผํวิจั&
Vไ.':อเง่า'นท่ี,หำ-'วิจัย 
V'น-,1 ‘'นทีสังกัด 
ทีทีที!คารวิจัย

การพัฒนาผลส้มฤทธี้ทางการเรียน เร่ือง การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
(กโ©ปน(ะไ: ก©ร!ป©ก) วิชาการสร้างตราสิบคา ของนักศึกษา ระดับขั้น
ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด โดยใช้ผังแสดงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (ก๐ร:ไ:!0 กเก5 เปล[ว)
นางสาวนงนุช สวิง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2562

บทคัดย่อ
การพัฒนาการเรียนรูโดยใช้ผังแสดงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (ก05!ไ:0 ก:ก3 IVใ3{ว) เรื่อง การวางตำแหน่ง 

ผลิ*.ภัณฑ์ (กโ©ชนกไ: ไ5๐ร!ไ:!๐ก) วิฃาการสร้างตราสินค้า ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง 
•.ว?.' วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบผลส้มฤทซี้ทางการเรียน 
.รองการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (โ5โ©ชชช: ก©ร!ป©ก) ก่อนและหลังการใช้ผังแสดงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 
วกะ ไ ©ก:ก5 ไปล[ว) ประขากรทใช้ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด จำนวน 

ะ3 คน .ศรึ่องมึอที๋ใช้ประเมิน คือ แบบทดสอบผลส้มฤทธิ้ทางการเรียน สลิตํที่ใช้,เนการวิเคราะหฃอมูล ได้แก่ 
ค'.ฉลิยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลส้มฤทธี๋ทางการเรียน เรื่อง การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 
'■ '๐ชนเกไ: ก©ร!ป©ก) ก่อนและหลังการใช้ผังแสดงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (ก©ร!ป©ก!กรู เปล(ว) ของนักศึกษา 

พบว': ผลส้มฤทธี้หลังเรียน ( X  = 17.37) สูงก'ว่า ผลส้มฤทธก่อนเรียน ( X  = 11.55)
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การพัฒนาผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียนเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ รายวิชาการประดิษฐ์ 
งานดามสมัยนิยม (3406-2002)ระดับชั้นปวส.1 แผนกคหกรรมศาสตร์โดยการใช้เอกสาร 
ประกอบการเรียนรู้

ชื่อผุ้เขียน : นางสาวไพรินทร์ กาศสกุล ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มี'วัตถุประสงค์เพื่อ'พัฒนาผลลัมฤทธิ๙ทางการเรียน รายวิชาการประดิษฐ์ 
งานดามสมัยนิยม (3406-2002) ระดับชั้นปวส.! แผนกคหกรรมศาสตร์ ให้สูงกว่าเกณฑ์ โดยใช้ 
อกสารประกอบการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

กลุ่มเปาหมาย ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ัน'ปีท่ี 1 
เ®ฒกคหกรรมศาสตร์ป ีการศ ึกษา2561 ภาคเรียนที่2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่ 
4ไนวน 9 คน

เครื่องมือที่ใช้ไนการศึกษาประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง ความรู้ 
.บื้องด้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ รายวิชาการประดิษฐ์งานตามสมัยนิยม (3406-2002) ระดับชั้นปวส.! 
แผ-นกค**กรรมศาสตร์ และแบบทดสอบก่อนเรียน■ หลังเรียน

ผุศึกษาดำเนินการสอนด้วยตนเองตามเอกสารประกอบการเรียนรู้ที่ส!'างขึ้น รวม 
1วสา 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนและนำแบบวัดผลสัมฤทขึ้ทางการ 
1รีฮน แบบทดสอบหลังเรียนมาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ไรตีกษาปรากฎ ดังนี้
จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธทางการเรียนเรื่อง ความรู้เบื้องด้นเกี่ยวกับงาน 

ประดิษฐ์ รายวิชาการประดิษฐ์งานตามสมัยนิยม (3406-2002) ของนักเรียนชั้น ปวส. 1 คหกรรม 
ศาสตร์ โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้



บทคัดย่อ

ซึ่อเรี่อง

ผู้ศึกษา 
จการศึกษา

ผลการใช้โปรแกรม ผ61 รบเวเวอ!! รอเาออ!.ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน 
ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศบียบัตรวิชาชีพ ปวซ.1 ใบรายวิชา การออกแบบฟ้าย 
โฆษณา ปีการศึกษา 2561 
นางสาววชีราภรณ์ รัศมี 
2561

การวิจัยในช้ันเรียนคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรม รบ[ว[วอ!!
5๙1001 ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวซ.! ใน 
รวยวิชา การออกแบบป้ายโฆษณา ปีการศึกษา 2561 2) เพื่อเปรียบเทียบผลลัมฤทธี้ทางการเรียนก่อน 
;รียนและหลังเรียน จากการใช้โปรแกรม ผ61 รน(ว[วอ!! รอเา001 ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน 
ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 ในรายวิชา การออกแบบปัายโฆษณา สาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์กราทิเก ผลการวิจัยพบว่า

โปรแกรม ผ61 รน[ว[วอ!! รอห0 อ1 มีประสิทธิภาพในกาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนซี่งเปรียบเทียบจากผลคะแนนของแบบทดสอบก่อนเรียนโดยไมใช้โปรแกรม ผ61 รนเว[วอ!! 
รอเาออ!. คะแนนเฉลี่ยที่ไดัคือ 11 คะแนน จากคะแนนเติม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 55 และจากผล 
คะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้โปรแกรม ผ61 รน[ว[วอ!! รอ!!๐๐I คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 
17 คะแนน จากคะแนนเติม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย



ชื่อเรื่อง การแก้ป้ญหานักศึกษาที่ไม่ชอบการคำนวณหาค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ
อุปทาน รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ รหัส 3200-1001 ของนักศึกษาชั้น ปวส. 1 โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้
ชื่อผู้วิจัย นางสุทินา แสนบ่อ
หน่วยงานที่ทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีที่ทำวิจัย 2562

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ใน 
รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ เพื่อแก้ป็ญหานักศึกษาที่ไม่ชอบการคำนวณหาค่าความยืดหยุ่นของอุป 
สงค ์และอ ุปทาน รายว ิชาห ล ัก เศรษฐศาสตร ์ รหัส 3200-1001 ของน ักศ ึกษาช ั้น  ปวส. 1 เพื่อ 
เปรียบเทียบผลสัมฤทเทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการสอนแบบร่วมมือ 
ก ันเร ียนรู้ และเพ ื่อหาด ัชน ีประส ิทธ ิผลและความก้าวหน ัาทางการเร ียนของน ักเร ียนจากการจ ัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู

กลุ่มเปาหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับชั้น ปวส 1 /2 สาขางาน คอมพิวเตอร์ 
ธุรกิจที่เรียนรายวิชา 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 
36 คน

เครื่องมือวิจัยได้แก่ วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบทดสอบก่อน 
และหลังเรียน เรื่องค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน จำนวน 30 ข้อ แบบ!!กหัด

จำนวน 2 ชุด

การวิเคราะห์ข้อยูล วิเคราะห์ข้อมุลโดย หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบ ี่ยงเบนมาตรฐาน(ร.อ) 
ของผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน .เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธทางการเรียน 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการสอนด้วยค่า เ-เ68เ หาค่าดัชนีประสิทธิผลและความก้าวหน้าทางการ 
เรียนตามวิธีของของกู๊ดแมน เฟรทเชอร์ และชไนเดอร์ ( 000(101311, ฑผิฝ!ฅ- 30(1 รฝน!ผิชผ-, 1980 ะ 
30-34.) โดยดัชนีประสิทธิผลที่ใช้ได้ควรมีค่า 0.50 ขึ้นไป 

ผลการวิจัยพบว่า
1. ก่อนจัดกิจกรรมการสอนแบบร่วมมือ เรื่องการอ่านเรื่องสั้น เรื่องมอม นักเรียนมีคะแนน 

เฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 8.78 หลังการจัดกิจกรรม การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้

บทคัดย่อ



ข

นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ หลังเรียน เท่ากับ 21.56 นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน หรือผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี 
นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

2. ค่าดัชนีประสิทธิผล จากการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ มีค่าเท่ากับ0.602 
แสดงว่ากิจกรรมการสอนแบบร่วมมือ ทำให้นักเรียน เกิดการเรียนเร่วมกัน มีการพัฒนาหรือมี 
ความก้าวหน้าทางการเรียน สูงขึ้นร้อยละ 60.20



*8084 การเข้าห้องเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.แเผนกอาหารและโภชนาการ
ที่เรียนวิชางานศิลปะประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เฒผู้แซน นางสาวรสสุคนธ์ปีนตา ตำแหน่งครูพิเศษ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสาย สาเหตุที่ทำให้เข้าเรียนสาย 

.น!ฑางในการแก!ขและฟ้องกันการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้นปวช.!แผนกอาหารและโภชนาการ 
ที,ใธนวิชางานศิลปะประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า นักเรียนช้ัน 
นั๚ยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนวิชา งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โรงเรียนโยธินสุรณะระดับชั้นปวช.นเผนก 
8 ไหารและโภชนาการที่เรียนวิชางานศิลปะประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่จำนวน34คน

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเฟ้นแบบศอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ ท่ีผู้วิจัย 
*ดัสร้างช้ืนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเครา ะห้ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ผลการสอบถามการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้นปวช.!แผนก 
อาหารและโภชนาการ ที่เรียนวิชางานศิลปะประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ที่ได้ทำแบบสอบถามโดย 
สรูป ดังน้ี
จากการสำรวจประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 34 คน เพศของพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน นักเรียนชาย 
ท้ังหมด 8 คนคิดเป็นร้อยละ 23.52 คน และมีนักเรียนหญิงทั้งหมด 26 คนคิดเป็นร้อยละ 76.47 ของจำนวน 
นักศึกษาท้ังหมด , จำนวนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสาย พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีนักศึกษามี 
พฤติกรรมเข้าชั้นเรียนสายจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 64.70รองลงมา มีพฤติกรรมเข้าชั้นเรียนสาย 
จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29 , ช่วงเวลาของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสาย พบว่า ส่วน 
'หญ่นักเรียนมีพฤติกรรมเข้าชั้นเรียนสาย หลังจากการเรียนการสอนเริ่มขึ้นจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ100 

รอง จำนวนนักศึกษาท้ังหมด , ระยะเวลาของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสาย พบว่า ส่วนใหญ่ 
มไ!กินเวลาเข้าชั้นเรียนตั้งแต่10 นาทีขึ้นไป จำนวน8 คนคิดเป็นร้อยละ 66.66 รองลงมา มาเกินเวลาเข้า 
ชั้นเรียนต้ังแต่ 5-10นาที จำนวน4 คนคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด,พฤติกรรมเมื่อ 
.ข้าชั้นเรียน่สาย พบว่า ส่วนใหญ่ ตั้งใจเรียน จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 รองลงมา ชวนเพ่ือนคุย 
จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด , แสดงผลกระทบจากการมีพฤติกรรมการ 
ข้าชั้นเรียนสาย ส่วนใหญ่โดนหักคะแนนจิตพิสัยจำนวน 12คน คิดเป็นร้อย 100 ของจำนวนนักศึกษา 
ท้ังหงเพ , การปรับปรูงตัวในการเข้าชั้นเรียนสาย พบว่า ส่วนใหญ่ปรับปรูงตนเอง จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อย 
สะ :00ชองจำนวนนักศึกษาทั้งหมด , สาเหตุการเข้าชั้นเรียนสาย พบว่า ส่วนใหญ่รับประทานอาหาร 
-'ไ® ไ เวน จำนวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ50 รองลงมาแวะคุยกับเพื่อน จำนวน4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
ร? ?ลงมาเข้าห้องนํ้าจำนวน2 คนคิดเป็นร้อยละ16.66 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครูควรให้ระยะเวลามากกว่านี้

บทคัดย่อ



ก

ะ การคั*นาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิซา 2203-2104 การโต้ตอบจดหมายใบงาบ
สำนักงาบเร่ือง การพิมพ์โต้ดอบจดหมายราชการภายบอก ของนักเรียนข้ันปวช. 3 
แ&แ^วิซากาไเพขานการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้แบน!๒ทักษะ 

ร ® !1เอ ้ธ ะ น■ ไงจยะพันธุ ตันมา
น ซษเ. ะ 2562 (1/2562)

บทคัดย่อ

" ■ รวิ?ย*,-เงนี้มี'วัตถประสงค์เพื่อ
ะ ต้•ษ•น??นฉทธิ้ทางการเรียนวิชา 2203-2104 การโต้ดฉนจดหมายในงานสำนักงานเรื่ฉง การ'พิมพ์ 

ไ* ฒบ900*นา27?9ก1ร/?ว&น&ก ชองนกัIรยีนชัน้ปา®. 3  แ&นอว่ชิว/)วรเลขวVการ วฬิIเวกยัอวชวีด/ี)‘ยาแพรใดย

จ**ะ."*:‘บง-น?"นักงาน เรื่อง การพิมพ่ใต้'ตอบจดหมายราชการภายนอก ชองนักเรียนชั้นปวซ. 3 แผนกวิชาการ 
ผุค'"ร วิท!:-ลัยอาชวฅกษาแพรใดยโชีแบบผกทักษะ

''&เต้า'อย'''งหีะ.ชัโนงานวิจัยได้แก่นักเรียน ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 แผนกวิชา 
'•"“น?ช"’บ/—ร รีท!'ล ัยอาชีวศึกษาแพร่ จานวน 14 คน

,* รี*ะ นัอตัใช้โนการวิจัยได้แก่แบบสอบถามวิชา 2203-2104 การโต้ตอบจดหมายใบงานสำนักงานเรื่อง
ท๚แ๗ .จ*หม่ายราชการภายนอก และแบบทดสอบวัดผลลัมฤทธทางการเรียน

•ลัต้ทืไร้*.นการวิเคราะห์ช้อ^]ล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เ ^ ^ ^ ^

1 -?สัม่กทริ๋ทางการเรียน วิชา 2203-2104 การโต้ตอบจดหมายใบงานสำนักงาบ เรื่อง การพิมพ์ 
ไ**®บจเ*ทม่''ไ!'ร*"5การภาย'นอก ของนักเรียนชั้นปวซ. 3 แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่โดย 
ชแะ?น&าด',ไ*าแท-วร*'ลลัมฤทธของคะแนน'ทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 66.85 ( ร.อ. = 5.01) ส่วน 
3๗8พ*0ร3ผคะนน,นเทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 83.85 ( ร.อ. ะ 2.38)

1 '- •ร,บรี!บ.ทียบผลสัมฤทธิ้ฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนหลังหลังเรียนวิชา 2203-2104
...'นัสั*®บจ9*ศน'า!,ไนงานสำนักงาน เร่ือง การพิมพ์โต้ตอบจดหมายราชการภายนอก ชองนักเรียนชั้น
รว* 5 -นบ.••รี*---"ร--'•.•นุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่โดยใช้แบบ!เกทักษะ พบว่าผลสัมฤทธึ๋ฃองคะแนน 
ทฒ®บ.*#*รี?น?ง•'ร-'- อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05



•■ ฑรพั*นาผลสัมฤทธทางการเรียนเรื่องการจัดรายการอาหารวิชาอาหารครอบครัว 
*0 งนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
โศอ3• ช เีอกสารประกอบการสอน 
Vดรวินล พิมพ์น้อย 
ครุ

บทคัดย่อ

- -ไวิชี*ศเงนิ้มืวํตธุประสงค์เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธทางการเรียนเรื่องการจัดรายการอาหารวิชา 
* - - . - * * * : ;  ช-?}นัก!รียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)โดยใช ้เอกสารประกอบการสอน
1*สิะ?ช'''--'': I I  ร*--- ''-;จ ัย ด เงน ี้ ได้แก่นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา 
ธ๚ *ไ*® ะไ?ชน 'เการ จำนวน 30 คน กล ุ่มเฟ ้าหมายท ี่ใช ้ในการวิจ ัยครั้งน ี้ ได้แก่ น ักเร ียนระดับชั้น 
•*® เ* ฒ ็๘ * ร •ว ิช าช ีพ พ ั้ป ีท ี่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 30 คน การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง 
ใ๒!๗๒!0ไ8เนา*ะเบนโคอเสือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (บุญชม ศรีสะอาด. 2545) เครื่องมือที่ใช้ในการ 
รี*? ใศึ*ศ &?*I?ไ-รประกอบการสอน และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สถิต ิท ี่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ร0 เ0- ชา!!*3 *  สาเบื่องฒนมาตรฐาน 

ะ7บ*©ค^วิจ ัย พบว่า
•©ศารพ์• ม า ผส่สัมฤทขทางการเรียนเรื่องการจัดรายการอาหารวิชาอาหารครอบครัวระดับ 

ฒ & ® •ร''ว ิชาช ีพ ' ป วช )ป ีท ี่2 นักเรียนมคีะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 6.9 
ฒฟเ®เ^สิ!!®*รฐา■ น 1.30หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าว นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจาก 
:*55**8สิ?บศโ-;รี''น ท่ากับ 14.5ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน4.95 จากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทีไ่ด้ 
ชไ!*?'ไ:'**.??•.--อนรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ีร่ะดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้



เอ เร ื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพขุดรี!กทักษะการเขียนอักษรจีน ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิซาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รอ#ว ิจ ัย นาง?!าวกิตติยา ?(ายทอง
ทนํวยงานที่ทาวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สังคัต สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นทีทำวิจัย 2562

บทคัดย่อ
การวิจ ัยครั้งน ี้ม ีว ัตถ ุประสงค์ เพ ื่อหาประสิทธิภาพของ ข ุดร ีเกท ักษะการเช ียนอกษรจีน เพื่อ 

.บรยบเทียบผลลัมฤทธิ้ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน จากการเรียนด้วย ขุดรี)กทักษะ 
การเรียบอักษรจีน เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของขุดรี)กทักษะการเขียนอักษรจีน และเพื่อศึกษาความพัง 
พอใจชองนักเรียนที่มืต่อขุดรี)กทักษะการเขียนอักษรจีน

กลุ่มตัวอย่างที่ใซ้คือ นักเรียนระดับขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขั้นปีที่ 1/1 
^,-ะ 1/2 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาจีนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
จ-ไ-วน 80 คน โดยใช้การลุ่มแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้โนการวิจัยได้แก่ ขุดรี)กทักษะการเขียนอักษรจีน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาทั้งหมด 3 ขุด 
.บบทศสอบวัดผลลัมถุทธี้ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้ ขุดรี)กทักษะการเชียนอกษรจีน แบบสอบถาม 
* บมพังพอใจของนักเรียนที่มีต่อขุดรีเกทักษะการเขียนอักษรจีน

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าประสิทธิภาพของแบบรี)ก 51/52 วิเคราะห์ข้อมูล ท่ี 
.บั้นศะแบนแบบทดสอบ ด้วยค่าเฉลี่ย ( X 7  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (5.0 ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธื้ 
ทางการเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยค่า 1-1651: วิเคราะห์ความพังพอใจของนักเรียนที่มืต่อขุดรี)ก 
ท้าษะการเขียนอักษรจีนด้วยค่าเฉลี่ย ( X-) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (5.0 )

ผลการศึกษาพบว่า
1. ป ระส ิทธ ิภาพ ของข ุดร ี)กท ักษะการเข ียน อ ักษรจ ีน  จาก ก ารท ด ส อ บ ระห ว ่างเร ียน แล ะ 

แบบทศสอบผลสัมฤทธี้ทางการเรียนหลังเรียนครบทุกเรื่อง ได้ค่า ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป 51 
ร้อยละ 76.55 และ 5 2 ร้อยละ 77.95 หรือ 51 / 5 2 ะะ 76.55 /  77.95 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 
ลรบว่า ขุดรีเกทักษะการเขียนอักษรจีน ที่สร้างขึ้นมืประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. ผลส้มฤทธี้ทางการเรียนวิชาภาษาจีน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน จากการเรียนด้วย 
รุศสิกทักษะการเขียนอกษรจีน ของนักเรียนระดับขั้นประกาศนียบัดรวิชาชีพ แตกต่างอย่างมืนัยสำคัญ ทาง 
สถิติท่ีระดับ 0.01

3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของขุดรี)กทักษะการเขียนอักษรจีน มืค่าเท่ากับ 0.532 การเรียนโดยใช้ 
ชุศ่ฝ็กทักษะการเขียนอักษรจีน ทาให้นักเรียนมืความรู้เพิ่มขึ้น 0.532 หรือร้อยละ 53.20

4. นักเรียนมืความพังพอใจต่อการใช้ขุดรีเกทักษะการเขียนอักษรจีนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สด
คาเฉลี่ย ("X ) เท่ากับ 4.52



รื่เฟเ&*

ช ้อ เร ิเย
เฟ้โทํบ่วิจัย 

▼ ไ.วอ-ะ'■ •น'ทีลังกัด 
บ,ท ี# ’!โVโร ่ว ัเ6

การพัฒนาผลสัมฤทธิ้ทางการเรียนรู้ เรื่อง พฤติกรรมการทำงาน วิชาการบริหารงาน 
คุณภาพในองค์การ ( 3001-1001 ) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 /2  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โดยใช้แผนภูมิความคิด ( เพทช เฬ3เวเวเก5 )
นางกรองทอง ชะม้าย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2562

บทคัดย่อ
การพัฒนาผลส้มฤทธิ๋ทางการเรียนรู้เรื่อง พฤติกรรมการทำงาน วิชา การบริหารงานคุณภาพใน 

5:ะ* '''ร  3001-1001 ) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 /2  คอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยใช้แผนภูมิความคิด (เพทฟ 
V *.ะ©'.''-"5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ ื่อศึกษาการเปรียบเทียบผลส้มฤทธี้ทางการ 
.ริ*ไ-รู .รีอง พฤติกรรมการทำงาน ก่อนและหลังการใช้แบบประเมิน แผนภูมิความคิด (เพทช เฬลเวเวเก5 ) 
บระชากรทีไช้ใบการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มนักศึกษาระดับ ปวส.2/2  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 25 คน เครื่องมีอที่ 
ใช้บระบั้น คิอ แบบทดสอบผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียน สถิติที่ใซในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่า 

'น'.บิยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลส้มฤทธิ้ทางการเรียนรู้ เรื่อง พฤติกรรมการทำงาน ก่อนและ 

V--ะ '"รใช้.,บบประเมิน แผนภูมิความคิด ( เฬเกช เฬ3|วเวเก5 ) ของนักศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธี้หลังเรียน 
X  = 14.16 } สูงกว่า ผลสัมฤทฮ๋ึก่อบเรียน ( X  1 8.56 )



การวิจยัไนขัน้เรยีนเรือ่ง ศกึษาสมรรถภาพทางกายดา้นความคลอ่งแคลว่วอ่งไว ของนกัเรียน 
ระดน้ขัน้ปวซ. แผนกวชิา บญัช1ี/3 วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่ 
ภาคเรียนที ่ 1/2562
ชี่อผู้วจิยั ะ นายธีร์นวัช ต่อตัน
ประ๓ ทผสงาบวชิาการ ะ ผลงาบวิจัย

บทคัดย่อ

!~ารวิจัยครั้งบี้เป็นการวิจัยเซิงปฏิบัติการใบขั้นเรียบ มีวัตถุประสงค์เพื่อสมรรถภาพทางกายตาม 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาชองชาติ พระราชบัญญ้ติการศึกษาแห่งชาติ. พ.ศ. 2542 แก้ไชเพ่ิมเติม 
(0บัชท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 31 กำหนดไห้กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการ 
ส่งเสริม และกำกับดูแลการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผนและ 
มาตรฐานการศึกษา รวมท้ังการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา มาตรฐานช้อท่ี 2 
คุณลักษณะของคบที่พีงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและหลโลก คบไทยเป็นคบเก่ง คบดี และมี 
ความสุข มืกำลังกายกำลังใจที่สมบูรณ์ คบไทยส่วนไหญ่มืสุชภาพกายและจิตไจที่ดี มีพัฒนาการ 
ด้านร่างกาย สมองและสติปีญญา และด้านจิตใจ เจริญเติบโตอย่างลมบูรณ์ตามเกณทํการพัฒนาใบ 
แต่ละช่วงวัย

ผู้วิจัยไดท้ำการวจิยัโดย ใช้แบบ!)กการเคล่ือนไหว
จากการศึกษาสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียน ประชากรท่ีใช้ใน 

การ'วิจัยครั้งบี้คือ นักเรียน นักศึกษา ระดับขั้น ปวช. 1 แผนกวิชาการบัญชี!/ร ของวิทยาลัย 
อาชีวศึกษาแพร่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 จำบวบ 20 คน โดยใช้แบบ!)กการเคล่ือนไหว 
วิเคราะห์ช้อมูลโดยใช้ คะแบบเฉล่ียร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียบระดับข้ัน ปวช. 1 แผนกวิชาการบัญชี 1/3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
แพร่ ภาคเรียบที่ 1/2562 มีสมรรถภาพทางกาย ด้านความคล่องตัว ดี ด้ังบ้ันการใช้แบบ!)กการ 
เคล่ือนไหวมีผลต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องตัวของนักเรียบดีช้ึบ



ที®เรี®•ง 

ที®ผุ่เวิจั®
ทบว®งาบทีทำวิจัย 
ทน■ ร®งานทีสังกัด 
ปีทีทำกาว่วิจ ัย

พัฒนาผลสัมฤทธิ้ทางการเรียนวิชาการสอบบัญชี เรื่องการวางแผนงานการสอบ
บัญชี โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
บางประภาภรณ์ ธะนะวงค์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2562

บทคัดย่อ

''"รพัฒนาผลสัมถุทธี้ทางการเรียน!วิชาการสอบบัญชี เรื่องการวางแผนงานการสอบบัญชี โดยใช้ 
'ระบวน-'' ารเรียบการสอบแบบเพื่อน'ช่วยเพื่อน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมถุทธึ๋ทางการเรียนรู้ 
ร'''-*:''"•รสอบบัญชี เรื่องการวางแผนงานการสอบบัญชีโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อน 
ชร*:.ทีอบ กลุ่มคัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี 2/3 
ส"-บวิช'0ารบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน คือ แบบทดสอบ 
ผสลัม?ว'''ทางการเรียน สถิติที่ไช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัยพบว่า ผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียนวิชาการสอบบัญชี เรื่องการวางแผนงาบการสอบบัญชี 
'  อบ-สะVลังเรียนมืความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียนพบว่าค่าเฉลี่ยหลัง 
.ใบบVVบ่ร็ยนทำแบบทดสอบมืผลการเรียนสูงก'ว่าก่อนเรียนมิค'วามแตกต่างอย่างมืนัยสำคัญ'ทางสถิติ'ที่ 
ระะศ้บ .05



0

-ก-

การพัฒนาศักยภาพการทำผังความคิดให้สอดคล้องและครอบคลุมเรื่อง “ ความสำคัญของวัฒนธรรมที่ม ีต ่อ 
สังคมโทย'' ของนักศึกษาระดับ ปวข. ๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่ ©/๒๕๖๒

วรํค,รา เย็นใจมา
พนักง'1นราขการท่ัวไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

บทคัดย่อ
การว ิจ ัยเร ื่องน ี้ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื่อพ ัฒนาศ ักยภาพการทำผ ังความค ิดให ้สอดคล ้องและครอบคล ุม 

.รอง ■‘ความสำคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย” ของนักศึกษาระดับ ปวข. ๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและ 

.ลช"นุการ ภาคเร ียนที่ ๑/ ๒๕๖๒ ที่กำลังศึกษาวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัสวิชา ๒ ๐๐๐'ว-๑๕๐๑ 
ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๒ เพื่อสรุปบทเรียนและเชื่อมโยงการเรียนรู้ในหน่วยการเรียน เรื่อง “สถาบันทางสั■ .คมไหย’’ 

ประชากรที่ใซ้ในการวิจัยครั้งนี้เปีนนักศึกษาระดับ ปวช. ๑ สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเลขานุการ 
ภ"คเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ กลุ่ม ที่กำลังศึกษาวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัสวิชา ๒๐๐๐๐ - ๑๕๐๑ 
ภ'คเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๒ โดยเปรียบเทียบการพัฒนาศักยภาพก่อนและหลังการทำผังความคิด คิดเป็นร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ๑ กลุ่ม มีการพัฒนาศักยภาพการทำผังความคิดโดยให้มืการ 
•-ภิบ้ฅิตาม'ขั้นตอน คือ การระดมสมอง การสร้างหัวข้อหลัก หัวข้อรอง หัวข้อย่อย มืความเชื่อมโยงและสอดคล้อง 
■ 'บเร่ืองท่ีกำหนด ซึ่งก่อนการพัฒนามีการคัดลอกกันมาตามเนื้อหาที่เรียนเพียงเรื่องเดียวไม่มืการเชื่อมโยงการ 
เรียนรู้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์การทำผังความคิดตรงตามเรื่องที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐



ซ*♦ าน5เข ้ย 

ข้*นัวิจัอ

การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน /  การบ้านของ 
นักเรียนระดับชั้นปวข.1 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
นางสิริพร ประจญมาร

'  •'1ร ? ,'ษ าว ิจ ัย ค ร ั้งบ ี้ ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื่อศ ึกษาพฤต ิกรรมของน ักเร ียนระด ับช ั้นปวข .1 
ร^อ:ร์'''ราฟิกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุของ 

'  'ร ’.น?.*;''น /  การบ้านของนักเรียนจำนวน 15 ข้อ โดยให้นักเรียนเรียงลำดับสาเหตุการไม่ส่งงาน /  
' 'ร บ ํ' 'น ?';มลำดับที่มากที่สุดจบถึงน้อยที่สุดจากลำดับ 1 - 1 5 และได้ทำการนำผลของแต่ละสาเหตุ 
ะ!'ไร*ๆ *': ระ:!;!ละ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งนำเสนอในรูปของตารางประกอบคำ 
'.รไร'•ย .ข้อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน /  การบ้าน

ผลก ารศึกษาปรากฏว่า จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมเรื่อง 
'ร*.นละงาน /  การบ้าน นักเรียนระดับชั้นปวซ .1 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

-ล ? ะ/.'.หนวา สาเหตุของการไม่ส่งงาน /  การบ้าน ลำดับที่ 1 คือ การให้การบ้านมากเกินไป และครู 
อวับ"?:,!ไ.“นไป โดยคิดจากนักเรียน 35 คน ที่เลือกเป็นสาเหตุอันดับที่ 1 จำนวน 23 คบ คิดเป็น



ก

ร*,ริ*-* การพั&น่าผลสัมฤทธี้ทางการเรียน เร่ือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงินและการบันทึก
บ่ญกิ,,กิยวกับตั๋วเงินในรายวิชา 2201 2107 การบัญชีตั๋วเงินชองนักเรียนระดับ 
บ่ระกาคนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ข้ันปีท่ี 2/1 แผนกวิชาการบัญชี
ไสยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ

ร® !1วิ*!ะ นางลาวปานทิพย์ เรียนทอง
* น-วฮงบ่น5สำสำวิจัย วิทยาลัยอาชีวะศึกษาแพร่
เ * ' *  ? ■ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

บทคัดย่อ
ไ*รุบระ?ะ/ชองการวิจัยครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเรียนวิชาการบัญชีตั๋วเงินของนักเรียบ 

ระ*, ขั้น บ ่' ' :  . ? 'บ่"บ่นการบัญชี นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สาขาวิชาการบัญชี 
I"■ น’- .  3 : ‘บ่ ป, : ,•'‘บ่-'.รียนสามารถเรียนวิชาการบัญชีตั๋วเงินได้โดยไม่เกิดความเบื่อหน่ายผู้เรียบ 
เ^น •^;:บ่ปุบ่'*®■ บ่-บ่บ่วิ-'บ่ฎิบัติท้ายหน่วยเรียน และมืผลการทำแบบทดสอบได้ผ่านเกณฑ์ตามที่ 
เ๚เ&เI ไ{แฮ; ไ,ฑ์บั;; ■ไ'®'* * วิ. ไ-*ะ*ไ-; บร่วมมือแก้ไขปัญหาจากการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาการ 
^ น.ะ*'':'"'•ร'“บ่*/'.บ่:นบ่องนักเรียนระดับขั้นปวข.2/1 สาขาวิชาการบัญชี ซึ่งมีปัญหาในการเรียน 
ข ั้1ะ®•น,บ่#-‘บ่ 'บ่.,บ่ •บ่/น-.ย ไมสนใจขณะทำการสอนทำให้ผู้เรียนไม่สามารถทำแบบผีเกปฏิบัติท้าย 
* นะป *ี น',/ -บ่:?ะ--?ทํบ่ห้ไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ ผลจากการทำแบบทดสอบหลังการใช้ 
■ บ่ะ'บ่*’บ ่ บ ่"บ่น'บ่น-'เรียนกลุ่มตัวอย่างแล้ว ปรากฎว่านักเรียนมืผลคะแนนการทำแบบทดสอบ 
?ะข้ัน บ่#บ่!นบ่ บ ่: ,- :  . ะะ 0.22) การใช้กระบวนการกลุ่มฃ่วยให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย ได้ 

บ่^ยน*■ บ่น''?.*/น-?ะขวยเหลือกันระหว่างเพื่อนร่วมขั้นเรียนซี่งผู้วิจัยได้ทำการแบ่งกลุ่มอย่าง 
บ่ะ:'*''บ่*:'-*-?น.-?.- - ร ะุ?ม'ขิกในกลุ่มกลุ่มละ5 คบมีความสามารถแตกต่างกันนักเรียนที่มี

* ...น?''น■ 'ร;ใน' '  ร,รี!น?งกว่าเพื่อนสมาชิกใบกลุ่มจะทำการข่วยเหลือนักเรียบที่เรียนอ่อนกว่า การ
รวน&บ่-.ะ*อบ่ไบ่-บ่,!บ่ญ*/าทีพบจากการทำแบบผีเกหัดท้ายหน่วยเรียน จะทำให้ผู้เรียนสามารถทำ 
X .บ ่-*น ?:บ ่ว ิ: วิบ่น:บ่,นึ๋อห"ไนบทเรียนได้ดีขึ้นกว่าการเรียนแบบบรรยายตามปกติ



ชํ®'เรี®ง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (00๐|ว6โ3*1ห6 163โท!ก3) ที่มีต่อผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียน
วิชา 2308-2309 เทคนิคการนำเสนองานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
เรื่องการออกแบบสื่อสำหรับการนำเสนอ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปี'ท่ี 2 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ผุ่ร ิจ ัย
หนว®งๆนพื่หำวิจัย 
ธํงคัแ
จ*หำว ํจ ัอ  
บ*©+*บประมาณ

นางสาวสุนิสา พรมใจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
256๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

บทคัดย่อ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้มืวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (0!00|ว6โลบV®
- ! ล '-  ร ^  ทิมีต่อผลส้มฤทธิ้ทางการเรียน วิชา 2308-2309 เทคนิคการนำเสนองานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
รี*; :-"รออทษ.บบสื่อสำหรับการนำเสนอ ภาคเร ียน ท ี่1 ปีการศึกษา 2 5 6 2 โดยผู้วิจัยได้จัดทำแบบทดสอบ 
• ะ'-.ร ิ!น -สะหลังเรียนเพื่อทำการเปรียบเทืยบผลการทดสอบของนักเรียนจากการพัฒนาโดยใช้การจัดการเรียนรู้ 
^บน'รไะอ(0อ๐{36โลบ!V© แลลโก!กฐ)ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 
ร ีบวน 21 ศบ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธึ๋ ทางการเรียนจากการทดสอบ 
'จบ.ริ!'บ-?ะหลังเรียน วิชา 2308-2309 เทคนิคการนำเสนองานคอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่องการออกแบบสื่อ 
ชิ-หริน----รบ่ทเสนอ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและ 
■ "ร’''ค*?'?บหลัง.รียนมืความแตกต่างกัน การทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 8.76 ในขณะที่การทดสอบหลังเรียน 

15.71 ชีงเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น



บทคัดย่อ
๙ ' I#  ะ .รบปีกทักษะการเขียนคำศัพท7 ทษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนา

น ; ' ^ " '  ะ ' •ร,รี*‘น สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ อำเภอ เมือง จังหวัด แพร่ 
1 * 0 * !  ะ น ' งสาวกษมา แห่วตระกูลป็ญญา

* โ-*,รสจิตรา เมฆอากาศ 
- โ . * , รูโ'รัฐนรี ตั้งตระกูล 
'บุ-.*•รูน็ศา ธงสิบสอง

ร'.?*-*ร:น ี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบปีกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการ

#ะ*ร " " •  '■5 X*: : รังหวัด แพร่เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบปีกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ 
.& ,•"■ 'น,รี?!*.รู.,. ’.ร-;นมีอ สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ให้มืประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 /80  

'ษ''*ร'นพึะพอใจในการใช้แบบปีกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ 
ระ3;623*6**®*.''น:?ส้นถทรี้'ทางการเรียน

บบ 
)ใจต่อ

น?^■ รวิจัยพบว่า (1) ท ักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธ ีการเรียนรู้แบบ 
๗ มฤทรี้ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.!วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ อำเภอ
’ ? ร่'ะชั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 58.25/70.75 (2 )นักศึกษาระดับชั้นปวส.! 
.พ ร  มี*(วามพึงพอใจที่มืต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยการใช้ 
'1 น- '  ^พท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลลัมฤทธี้ทางการ 
กระตัน“ช้ัน ปวส.! วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ อำเภอ เมือง จังหวัด แพร่ 
นมติ■ ฐ'•น''ช้อ 3

.พึอพัฒนาผลส้มฤทธทางการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับขน ปวส.! วิทยาลัยอาชีวศึกษา

.ระ*:'กรทัโช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาระดับซั๋น ปวส.! วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ม*.‘.ปี'^ษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนา 
-??น;'Vรี้ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.! วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
/ '-โ อ  Xอง จังหวัด แพร่



ร^.รอง ' รแกป้ญหาการใช้สูตรและฟ้งกชันในโปรแกรม 5x061 ไม่ถูกต้องของนักศึกษา ชั้น ปๆส.1 

สาชาวซา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ริ®นัวิจัย นายสุเทพ ชำนาญ 
หน่วอ’?านห่ีพำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศ ึกษาแพร่
เงต ัห  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จ#พ ำ'ว ิจ ัย  2562

บทคัดย่อ

ก 'รวิจัยครังนีมืวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลลัมฤทธี้ฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลัง 
.ว ิ!นไซ-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัส 3001-2001 เรื่องการแก้ป้ญหาการใช้สูตร 
^ะพ ับ -ช ัน ใน โปรแกรม 5X061 ไม่ถูกต้องของนักศึกษา ชั้น ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอ์ธุรกิจ ให้สูง 
' ไ',.--โ-ทวิด!ใช้วิธีการสอนแบบเน้นกระบวนการคิด

"สุมเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษา ชั้น ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอ์ธุรกิจ จำนวน 31 
*น ท ี,วิ!.’นวิซาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัส 3001-2001 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการ 
พ ั-ษ - 2562

๘ควิอ’?มิอทีใช้ใบการวิจัยได้แก่
1. วิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (รัออ[ว6โล1 ^6  ย6ล๓เกฐ [ฬ0ช6เ) โดยการจับคู่ตรวจ 

36บ -ธเโร ร ัเา60เ0
2. เอกสารประกอบการสอนเรื่องการใช้สูตรและฟ้งก์ชั้นในโปรแกรม 5X061
3. แบบปีกหัดเรื่องการใช้สูตรและฟ้งก์ชั้นในโปรแกรม 5X061
ม  แบบทดสอบการใช้สูตรและพึงก์ชั้นในโปรแกรม 5X061 จำนวน 2 ชุด
5. แบบประเมินการใช้สูตรและพิงก์ชั้นในโปรแกรม 5X061
6 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา เกี่ยวกับการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบจับคู่

คร'ว®สอบ

ว ิ,คราะห ์ช ้อม ูลผลการว ิจ ัยพบว ่า
ในการทดสอบการใช้สูตรและฟ้งก์ชั้นในโปรแกรม 5X061 ครั้งที่ 1 น ักศึกษามืผลการประเมิน 

ในร!.-บ? จำนวน 10 คน ร้อยละ 32.25 ระดับพอใช้ จำนวน 12 คน ร้อยละ 38.70 และระดับ 
ค้อ-!บ-รับบรุง 9 คน ร้อยละ 29.03

ในการทดสอบการใช้สูตรและฟ้งก์ชั้นในโปรแกรม 5X061 ครั้งที่ 2 น ักศึกษามืผลการประเมิน 
ในร;ะดับดี จำนวน 21 คน ร้อยละ 67.74 ระดับพอใช้ จำนวน 7 คน ร้อยละ 22.58  และระดับต้อง 
บ,รีบบ-รุง. 3 คน ร้อยละ 09.67

นักเรียนพิงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ โดยการจับคู่ตรวจสอบ
: 5■ บ ร ัก 60*0 โดยรวมในระดับมาก รายการที่น ักเรียนพึงพอใจที่ม ืค ่าเฉลี่ยมากที่ส ุดคือการเรียนการ



ชีอเริอง ะการพัฒนาความสามารถด้านการพูดนำเสนองานวิซาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ ของ 
ว ิ'' .ร ิ!นระดับบระกาศนียบัตรวิขาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการสอนแบบบทบาทสมมุติ 
ชีอผู้วิจัย ะ นายประสพขัย สินธุเทาว์
บกา'รศึกษา ะ ภาคเรียนที่ 1/2562

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเซิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

,1*3ะ การพูดนำเสนองานวิซาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ ซองนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิขาชีพ 
ไทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการสอนแบบบทบาทสมมุติ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพ่ือ 
.บ่ริ!บเทียบความสามารถด้านการพูดนำเสนองานวิขาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการสอนแบบบทบาทสมมุติ ระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียนร. เพื่อศึกษา 
ดับ่นีบ่ระสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การพูดนำเสนองานวิซาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ซองนักเรียน 
ระดับบระกาศนียบัตรวิซาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการสอนแบบบทบาทสมมุติ

กลุมตัวอย่างที่ใฃ้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับขั้นประกาศนียบัตรวิฃาชีพขั้นปีที่ 1/2 แผนกการบัญชี 
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ที่ลงทะเบียนเรียนวิซาวิฃาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพในภาคเรียนที่ 1 
บการศึกษา 2562 จำนวน 40 คนโดยใซ้การสุ่มแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใข้ในการวิจัยได้แก่แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูดนำเสนองานวิขาภาษาไทยเพื่อ 
อาชีพเป็นข้อสอบแบบปรนัย ขนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อแบบประเมินการพูดนำเสนองาน 
ทดสอบความแตกต่างซองคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใฃ้ค่าที 1-1651 (อ6}ว6 กป6ก1 5ล๓ (ว๒) 
หาดัขนีประสิทธิผลของการพัฒนาความสามารถด้านการพูด โดยใข้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อย 
ละ

ผลการวิจัยพบว่า
ความสามารถด้านการพูดนำเสนองานมีประสิทธิภาพ 81.69/86.56ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

มีค่าดัขนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5870 แสดงว่านักศึกษามีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 58.70 นักเรียนที่ 
เรียนโดยใฃ้บทบาทสมมุติมีความสามารถในการพูดนำเสนองานเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน สรุปการพัฒนา 
ความสามารถด้านการพูดนำเสนองานโดยใข้การสอนแบบบทบาทสมมุติ ซ่วยให้นักเรียบมีการพัฒนาการด้าน 
การพูดนำเสนองานมากขึ้น และการแสดงบทบาทสมมุติฃ่วยให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการเลือกใข้ภาษาใน 
สถานการณ์จริง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมตั้งสามารถมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ร#ิ^"*.วจิรํ. •ร?'ษา.พ ื่อแสวงหาแนวทางในการแก ้ไขป ัญ หาของการไม ่ส ่งงานรายว ิชา
ระ;.บิ?ารลนเทศในงานเลขานุการ ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวซ.3 การเลขานุการ 

*๒นิ  ̂ขํ& นายทัศนะ แดนโพธ้ิ
'โก้'"*ร*?'ว?- 2562

บทคัดย่อ
'* ร;?*?รั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาเพ่ือแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน 

ร®วิ^'■ ระ?-บส'รสนเทศในงานเลขานุการ ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวซ.3 การเลขานุการ จำนวน 14 คน 
& ช ็& นิ,;น ิน ิไน''’รวิจัย การส่งเสริมเจตคติโดยการใข้คำพูดในการเสริมแรง การส่งเสริมเจตคติในการใช้ 
ระ^ระ-#บเ,สคะแนนการส่งงาน ระดับผลคะแนนการส่งงานวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ียร้อยละ 

น,--'':รวิจ้ยสรุนัโด้ดังน้ี
* ' -ฉสิย'ของการส่งงาน ในรายวิฃาระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ หลังการส่งเสริมเจตคติ 

*บิ" - ' ร? ะงานสูงข้ึนกว่าก่อนได้รับการส่งเสรีมเจตคติ ซ่ีงหมายถีง ของนักเรียน ระดับชั้นปวข.3 ควร 
*9*บิ"' ร?บิลริม.จดคติจากครูผู้สอน เพ่ือซ่วยให้นักเรียนมีความรับผิดขอนในการส่งงานสูงข้ึน

*40 ©1140?
- วรมิการเสริมแรงและยกย่องซมเชยให้กำลังใจกับนักเรียนอย่างสมาเสมอ ในขณะที่ทำการเรียน

ข



ข็่องานวิจัย การศึกษาผลลัมฤทธี้ทางการเรียน วิฃาทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ
เร่ือง ศิลปะการแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ ของผู้เรียนระดับชั้น ปวส.๑
สาขาวิชาการโรงแรม โดยใช้กิจกรรม

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ ๑) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้ 

?จกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ (๓๗๐๑-๙๐๑๐) ระดับช้ัน 
บวส. ๑ สาชาวิชาการโรงแรม ๒) เพื่อพัฒนาความรู้ ความเช้าใจชองผู้เรียนในรายวิชาทัศนคติและบุคลิกภาพ 
ในงานบริการ (๓๗๐๑-๙๐๑๐) ๓) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการใช้กิจกรรมต่อการ
จัดการเรียบรู้ในรายวิชาทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ (๓๗๐๑-๙๐๑๐) จำนวน ๔๐ คน โดยเครื่องมือที่ 
ใช้,,นการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ ใบงาน แบบสอบถามประเมินความ 
เทมาะสม ๔ ด้าน คือ ด้านเนื้อหา วิธีและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ ด้านสื่อและส่ิง 
อำนวยการประกอบการสอน ด้านการวัดและประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการคำนวณหาค่าร้อยละ
* น©ลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเปรียบเทียบ (1-1:651;) และวิเคราะห์เนื้อหาสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัยพบว่า ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือโดยใช้กลยุทธ์การจัดการ 
.ริ!'นแบปจิก1ซอว์ ผู้เรียนมืผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียนหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมืนัยสำคัญ 
V- ะสถิติท่ีระดับ .๐๑ ๒. ผลการพัฒนาความรู้ ความเช้าใจพบว่า ผู้เรียนสามารถสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๔ 
รื่นใ! คิดเป็น ร้อยละ ๘๗.๐๐ ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๓. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ภาพรวมมี 
®ว-ม ,,สมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ มีความ
.ทม-ะสมอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านสื่อและลิงอำนวยความสะดวกในการเรียน การสอน ด้าน 
.น้ืโ*.,- วิธี--'1รสอนและเทคนิคการสอน และด้านการวัดและประเมินผล ๔. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ 
น'สน,.1: คือ ๑) ด้านเนื้อหา วิธีการและเทคนิคการเรียนการสอนวิธีนี้ เหมาะสมกับเรื่องที่สอน ช่วยสร้าง 
วรร! — -พการเรียนให้สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ สามารถทำความเช้าใจเนื้อหาได้ดี การจับกลุ่มเหมาะสมไมใหญ่ 
ว ัน ’. !  .วสาเหมาะสมกับเนื้อหา ๒) ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ ผู้สอนมีความรู้ดี เช้าสอนตรงเวลา ใช้ 
•'"'พุ•ด',หมา®สม แต่งกายสุภาพ สะอาดเป็นแบบอย่างที่คีแก่นักเรียน ๓) ด้านสื่อประกอบการสอนอาจารย์มี 
.ะ-ส'ร!ร*กฮบการสอน และส่ือ เว0ผ6โ (ว!๐ก! วิชาทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ (๓๗๐๑-๙๐๑๐) 
-3 ะะม,. !  ะ-นเดี่ยว ใบงาบกลุ่ม แบบทดสอบ และห้องเรียบมีเครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องเสืยง 
ไมใ*'•รไพน คลิปวิดีโอ ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิผล 
2- ติ-น—รวัดและประเมินผลข้อสอบค่อนช้างยากการออกข้อสอบคิดว่าอาจารย์ได้ออกข้อสอบครอบคลุมทุก 
•.ระ^น-คัวการตรวจให้คะแนนประเมินผลมืความยุติธรรมกับผู้เรียน



ก
บทคัดย่อ

ในป็จจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นทำให้ผู้คนให้ความสนใจกันอย่างมากมาย ทำให้ส่งผลเสีย 
ต่อหลาย ๆ ด้าน ผู้จัดทำจึงคิดที่จะสำรวจความรู้เรื่องการประยุกต์ระบบบัญชีคู่ไปใช้ทำบัญชีในกิจการ 
ต่าง โดยสุ่มตัวอย่างจากนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ระดับช้ัน ปวช. 3 สาขางานการบัญชี จำนวน 
38 คน ว่ามีความรู้ในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด มีเครื่องมือท่ีใช้ในการสำรวจ คือแบบทดสอบเร่ืองการทำ 
บัญชีของกิจการพิเศษ ต่าง  ๆ เช่น สมาคม สโมสร วิชาชีพอิสระ เกษตรกร เป็นด้น เป็นแบบอัตนัยจำนวน 
5 ข้อ และแบบปรนัยจำนวน 5 ข้อ แล้วนำมาเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความครบล้วนจาก 
แบบสอบถาม นำมาวิเคราะห์หาสถิติ ค่าเฉล่ียและร้อยละ ซงสามารถสรุปได้ว่านักเรียนของวิทยาลัย 
อาชีวศึกษาแพร่ ระดับช้ัน ปวช. 3 สาขางานการบัญชี มีความรู้เร่ืองการคูณและการหารเลขฐานอยู่ใน 
ระดับดีด้วยคะแนนเฉล่ีย 38.58 คะแนน

ธนิพนธ์ คูณวงศ์
2562



^^
**

**
^^

**
*!
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^ นิจัาไนรั้น.รียนฉนับน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้ 
..ะไะป้&า,นิ.ธ๒๕:ะ -  ไ*น!นมิ?ขอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนขั้นปวซ.2/1 แผนก 
|ฒ 8 # 3 * ร ร ร ฺV ' \  ;า-ศน่รํยนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยมีการเก็บ 
ร363ฉ๘66ะ ^ * ^  •รลัง๓ ด การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียน และการตอบแบบสอบถามจาก 
& ฃ ํ& .  '‘ 'รไ*-*.ร:1 นัจเสริมแรงโดยให้คำขมเขยแก,นักเรียน รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความ 
^ # 1 ค®ไ. สน'ไฯ,'ริ!'น ทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น มี 

อ -* 'ร .รีซน รับผิดขอบและสนใจเรียนมากขึ้น ทำให้บรรยากาศการเรียนภายใน
1เ®0เะ๒ฟ Iเ!อ 5 ■- าร,รียนรู้ มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดขอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือ 
3ต*๚1 า*น*.ต่!นมอบหมายและส่งงานตรงกำหนดเวลา รู้จักซ่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความ
X I  X

นางสาวกานต์พิซขา สังฆะสอน
ผู้วิจัย
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ท่ี®&เ®ง การพัฒนาผลส้มฤทธทางการเรียน เรื่องการจัดทำงบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ข้ันปีท่ี 1 ในรายวิชาการบัญชี
ด้นทุน 1 โดยใช้แบบปีกทักษะ

ริ?ชุ่เวิจิ*) นางสาวเกสร จงป็ญญาวัฒน่
•ร๚โ?'วิ*า การบัญชี

ที่ทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
*-‘■̂ •ริ' สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
น*ริท่"วิจัย 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลส้มฤทธิ๋ทางการเรียน เรื่องการจัดทำงบการเงิน 
ร? ะ-*' ฯ "'รอุตสาหกรรมให้นักศึกษาระดับขั้น ปวส.! ให้มีผลส้มฤทธิ้และทักษะใบการเรียนที่สูงขึ้น โดยใช้ 
.๔น*.2 'ท ักษะ และเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้แบบปีกทักษะเรื่องการจัดทำงบ
ะ?ห์เาเ*ฒเ?*

กลุ่มเปีาหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับขั้น ปวส.! สาขาวิซาการบัญชี ที่เรียน 
ร '! ; ร ’ 0 'รบัญชีต้นทุน 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบผีเกทักษะ เรื่องการจัดทำงบการเงินของกิจการ 
ริ*?'*'*กรรม แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน แบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ 
'"รใช้*นบปีกทักษะ

การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(ร.อ.) และ 
*"'รีอบละ ‘ผลการวิจัยพบว่า

1. ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การจัดทำงบการเงิน โดยการใช้แบบผีเกทักษะ 
นัคริ*'ษามีคะแนนเฉลี่ยจากการ'ทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 9.60 คิดเป็นร้อยละ 48.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1  — หลังจากการใช้แบบผีเกทักษะ นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียบ เท่ากับ 16.27 คิดเป็น 
ะ !บ?ะ 81.35 ค่าเบ ี่ยงเบนมาตรฐาน!.82 นักศึกษามีคะแนนทดสอบหลังเรียบสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ21.35

2. นักศึกษามีความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อการใช้แบบผีเกทักษะ เรื่องการจัดทำงบการเงิน 
ใ#!■ รวมโนระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า รายการที่นักศึกษามี 
•ว'มพึงพอใจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ค่าเฉลี่ย

X  .ท่ากับ 4.45 และรายการที่นักศึกษามีความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ การมอบหมายงานให้ 
บั-*•'''ษ'ได้ปีกปฏิบัติมืความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 3.88



ก

ชือเรืองวิจับในชั้น(1ยน

โดย
"ไ?\\?,ช.า, 1

II ไรสีกษ เผลส้มฤทธิและ!จดคติที่ 1ช้ก ไรจัดการเรียน!โดยใช้แผนที่ 
ความคิดในการจัดการเรียนกไรสอน กรณีศึกษารายวิชาการจัดการ 
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ของนักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาการตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร ่
ะนายนิพน'ธ ร่องพืช 
- ก 1?เฬ,เด,,..

บทคัดย่อ
การศึกษาครงนึ๋ม ีวัตอุประสงค์ เพ ื่อศ ึกษาผลส้มฤทธึ๋ในการจัดการเรียน!โดยใช้แผนที ่

ความคิด และ ศึกษาเจตคติที่ดีในการจัดการเรียน!โดยใช้แผนที่ความคิด ของร ไยวิชาการประกันภัย 
ราใสวิช) 2202-2I0 9 ของนักเรียนชั้น ป ไช.2 สาขาวิชไกไรดลได ว ิท ย 1ลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี๋ไท้แก่นักเรียนสาขาวิชาการตลาดชั้น'IIที่ 2 จำนวน 3 4 คน โดย 
ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นปวช. 2 สาขาวิชาการตลาด จำนวน 34 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
แพร่ จังหวัดลำปาง ที่เรียนวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รหัสวิชา 2202-2109 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบทดสอบก่อน -  
หลังการใช้การจัดกไรเรียน!'โดยใช้แผนที่ลวไมคิด มก1รวิIกรไะ41หไค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า [-1051 จากการศึกษาดังกล่าวพบว่าค่าร้อยละความพึงพอใจของกลุ่ม 
ตัวอย่างในการจัดการเรียน!โดยใช้แผนที่ความคิดในรายวิชาการประกันภัย โดยรวมนักเรียนมี 
ความพึงพอในอยู่ใน ระดับมาก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ในการจัดการเรียนรู้โดย 
ใช้แผนที่ความคิดในราผวิชาการประกันภัย โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก มี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบฑ่เาสุ่มตัวอย่างมีความ พึงพอใจต่อใช้สื่อการ 
เรียนการสอน ผลการทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียน!โดยใช้แผนที่ความคิดพบว่า 
ผลส้มฤทธิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการทำแบบทดสอบดีขึ๋น เมื่อเทียบกับผลสัมฤทธ  ิ
ทางการเรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียน!โดยใช้แผนที่ความคิด แบนทดสอบวัดผลสัมฤทธ  ิ
ทางการเรียนมีคะแนนทดสอบหลังการใช้การจัดการเรียน!โดยใช้แผนที่ความคิดคะแนน มากกว่า 
คะแนนก่อนการใช้การจัคกไรเรียน!•โดยใช้แผนที่คา]มคิตคะแนน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 แสดงว่าการใช้การจัดการเรียน!โดยใช้แผนที่ความคิดคะแนนในร ไยวิชาการประกันภัยทำใท้ 
กลุ่มตัวอย่างมีผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียนสูง และเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียน!ดังกล่าว
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ร&ฟวิ**- •'“ รพ้*บาผลส้มถุทธิ้ทางการเรียน เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัซญาฃองเศรษฐกิจพอเพียงในการ
.•ไ-ผู้บระกอบการ รายวิชา 2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ ของ นักเรียนระดับชั้น ปวซ. 
2  1 ลาขาวิชาการบัญชี ที่ลอนใดยใช้เอกลารประกอบการลอน 

ฒุ้ฒ ็1ษ ': บายชวณัฐ ฮวดหิน
'•น'ว6ะ-บ! *ๆเด่?*ษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
เ*ช ิ*  ลำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2562

บทคัดย่อ

“ รา^บาผลส้มฤทธทางการเรียน เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็น 
®เร®ขธ*, ■ ■ ร ร-!ว ิชา 2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ ของ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/1 สาขาวิชา 
“ ร*.ไชุ5*! ^?*:น.*!โรเอกสารประกอบการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลส้มถุทธิ๋ของทางการเรียน 

^ รบระบุ--'-ต์ไช้ปรัชญาจองเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ รายวิขาการเป็นผู้ประกอบการ 
ร** ไ3*5เริฮบ'ระ'คัน'ช้ัน ปวข. 3/2 สาขาวิขาการบัญชี ก่อนและหลังเรียนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ 

ๆ *^-ร® ศฒ .1การสอน
บ'ชะราฅร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น ปวซ.3/2 สาขาวิขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ที่เรียน 

ร '* ,วิร" 2301-1002 การเป็นผู้ประกอบการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 35 คน 
-)*ริ&งมี?•วิจัย ได้แก่

1. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็น
เผ ^ ฒ ส า ร

2. ใบงาน เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจ (10 คะแนน)
3. แบบสรุปประเมินผลการเรียน 

“ รวิ4*ร-ะห์ช้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นคะแนนใบงาน ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยค่าเฉลี่ย ( X )  และค่า

มี®-*บบะ.''ๆ*ชุฐาน (5.0)
- 2. เปรียบเทียบผลส้มถุทธิ๋ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยค่า 74651:

3. หาค่าดัขนีประสิทธิผล (7เา6 ^6(4!ห 6ก655 เกช6X ะ ธ.!.) ของการจัดกิจกรรมการเรียน
•'ๆ 'ช®®บ โ*®บัช้*อกสารประกอบการสอน

**การศึกษาพบว่า
1. ก่อนจัดการสอน เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็น

ฮบ?'-ร'โ*ย,ใช้เอกสารประกอบการสอน มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 49.42 หลัง 
’-ร .'ร 'ร ะ .''ไ -าร ส อ น  นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ หลังเรียน เท่ากับ 89.14 นักศึกษามี 

๒6เฟเร^-ะ“ รเรียบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน หรือผลส้มถุทธิ้ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
ฒฒ*■  ะ '* .I 6 ■ “ นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลหรือความก้าวหน้าทางการเรียนของนักศึกษา เท่ากับอ.7853 หรือ



บทคัดย่อ

งานวิจัยในชั้นเรียน ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผูมวินัย 
ไ"'มรับผิดชอบต่อหน้าทีและการเรียนดีขึ้น ในการเรียนวิชา งานส่วนหน้าโรงแรม กรณีศึกษานักศึกษา 

ะ.ะ*!ไ:’;ะภาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ปีการศึกษา 2562 โดยมี
* ■ -"'- ร ■ .นรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชา และการตอบแบบสอบถาม 
^ ษ ' '  การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้คำชมเชยแก่นักเรียน รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ 
- !  1,ร ี: !  วละติดตามจากผู้ปกครอง คุณครูทีเข้าสอนแต่ละวิชา ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียน
. ^ ' - รีรนมากขึ้นมีความเอาใจใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น ทำให้บรรยากาศการเรียน

* ง รีซนที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย 
ว 'น !* ,ด้รับมอบหมายและส่งงานตรงกำหนดเวลารู้จักช่วยเหลือซํ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ



ชืธ•รีธง ะ การพัฒนาผลสัม!)ทธิทางการเรียนวิชา 2401-1001 พื้นฐานโครงสร้างแบบตัด 
เรื่องการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีเบื้องต้น ของนักเรียนระตับชั้น ปวช. 2 

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอโดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิต 
ช็**วิ■ เอ ะ ฌญญใภา ข่วงทิพย์ 
1  ชน*- : กาคเรียนที่ 1รี1การศึกษา 2562

ข

บทคัดย่อ

ส. -':วิ*?ต I งนี้มีวัตลุประสงค์เพื่อ
1 เ การพัฒนาผลลัมฤทธิทางการเรียนวิชา 2401-1001 พื้นฐานโครงสร้างแบบตัดเรื่องการสร้างแบบ 

ตัเฟเธสตรี:เบื้องต้น ของนักเรียนระตับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ โดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิต 
ะ) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธึ๋ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชา 2401-1001 พื้นฐาน 

ไ*’ร*สร้าาแษ่บตัดเรื่องการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้น ป วช .2 สาขาวิชาแฟชั่นและ 
***® โคอใช้วิธีการสอนแบบสาธิต

กล่นเปาหมายที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักศึกษา ระตับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 
สกชกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 10 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่โดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิต และแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนวิชา 
ะ-*01-1001 พื้นฐานโครงสร้างแบบตัดเรื่องการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีเบื้องต้นจำนวน 10ข้อ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห๙ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์

ปวิ':ะ.ฑยบผลลัมฤทธทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า 1

แฒฑรวิชั้ย

1. การพัฒนาผลสัมฤทธทางการเรียนวิชา2401-1001พื้นฐานโครงสร้างแบบตัดเรื่องการสร้างแบบ 
* * เสื้อสตรีฒองต้น ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ โดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิต 
ช,ะ: ไ’ผลสัมชุทธฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.06(8.0. = 1.65) และผลลัมฤทธี้ของคะแนน 
^ * ส ' ะหลังเรียนมีค ่าเฉลี่ย0 .80 ( ร .อ .^ 7.88)

ะ. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธี้ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน การพัฒนาผลลัมฤทธี้ 
? ' ะคไรรีเฒวิชา 2401-1001 พื้นฐานโครงสร้างแบบตัดเรื่องการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีเบื้องต้น ของนักเรียน 
ไ:ต ่ะช ั่น ป!ช. 2 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ โดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิต พบว่าผลสัมฤทธิของคะแนน 

ชหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05



ก

"'ร*กษาผกสัฆชุฑธึ๋ทางการเรียนเรื่อง งานมาลัย รายวิชา งานคอกไม้สด ( 2406-2001) ระดับชั้น 
.■ ไ'ร- ะ''-ชาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้

ช ีฟ ุ®**^ : นางสาวไพรินทร์ กาศสกุล ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธทางการเรียน รายวิชา งานดอกไม้สด 
ะ-*:*6-2001) ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ให้สูงกว่าเกณฑ์ โดยใช้เอกสาร 

ใ.,ระกอบการเรียนรู้
กล่นเป็าหนาย ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น!!ที่ 2 สาขาวิชา 

กรรมสาสคร์ ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 9 
พน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง งานมาลัย 
ราสวิชา งานคอกไม้สด ( 2406-2001 ) ระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ห้ศึกษาดำเนินการสอนด้วยตนเองตามเอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้น รวม 
{■ ว©ใ 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนและนำแบบวัดผลสัมฤทธทางการ 
.ริ©น ทดสอบหลังเรียนมาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
**8การศีกษไปรากฎ ดังนี้

จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธทางการเรียนเรื่อง งานมาลัย รายวิชา งานดอกไม้ 
สด '2406-2001) ของนักเรียนชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยการใช้เอกสาร 
ไ)ระกอบการเรียนรู้ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้

1. ผลลัมฤทธทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้เอกสาร 
ไ]ระกอบการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน ( คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 4.56 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
เทากับ 8.11 เป็นไปตามสมบุติฐานที่ตั้งไว้แสดงว่าผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ 
อกสารประกอบการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเช้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนมากขึ้น ทั้งนี้



*■ ะ5•'ไ?':-..-?;.;'ทธ้ื,ทางการเรีย•นราย1วิชาคอมพิวเตอร์'โนงานธุรกิจ 
' :  “นั■ .ริ!นช้ันไ.ว'ทุ.3/2 สา6'บางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ไ.4Iไ" -*.ไ.ผิ6’ปกิบ้ติเสริมทักษะ

ไ"?ไรรณ .รอนคา

ลัยอาชีวศึกษาแพร่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ระ'*'รวงศึกษาธิการ

.ริ!'นที 1 ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

■ะ'น้ี น ิไ?โ,..'ระงค์.พิอศึกษาผลสัมฤทธิ้ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 
■ *.51 ส’*'!"นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้แบบปีกปกิบัติเสริม 
ไ 'น ?'-น*’—โ' า' .ริ!นที 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 31 คน เครือมือท่ีใช้ในการทดลอง 

■ ■ '''ร-ริ!*.'ริ - ,.นทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบปีกเสริมทักษะ และแบปีกเสริม 
ร1 แฒฟ^?♦ ริ,นะ’นธุรกิจ จากน้ันผู้วิจัยได้นำข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะหืโดยใช้ค่าเฉล่ีย วนเบ่ียงเบน 
ฒล ่ฒ ้เ65ะ .ละท??-;งค่าที (อกค-รล๓ [ว16 1-1651) ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี

ริ',•โ':"■ ร.ริยนวิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ของนักเรียนชั้น ปวช. 3/2 สาขางาน 
ะ**"ลัยอาชีวศึกษาแพร่ ท่ีสอนโดยใช้แบบปีกปฏิบัติเสริมทักษะ พบว่าผลลัมฤทธ้ีชอง 

•น.ริ!นที*8’ .ฉลี่ย 7.90 ( 5.0. = 1.44 )ส่วนผลสัมฤทธิ๋ฃองคะแนนทดสอบหลังเรียนมี
1 2  ะ 1.28 )

I '“•น:..ชี!! .'ไ*.ผล?โ.โทธี่ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
; 1|฿|เ8| I ~1 ร."ะ? 322 ล‘ ชางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ท่ีสอนโดยใช้แบบปีก
ฒ เ■ 8 เฟ*®#,"*86 ท! ■. ^??โ-โทธ๋ีชองคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมืนัยสำคัญทางสถิติที่

*  -



บทคัดย่อ

ร ิ? .ริ14 การพัฒนาผลส้มถุทธึ๋ทางการเรียบวิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เรื่องการกำหนดและ 
ไ.*5๚าะห์ปิญหา ชองนักศึกษา ปวส. 1/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สอนโดยใช้เอกสาร 
บระกอบการสอน

ริ?:นัวจัย นางนงนุช ไพกุมภัณฑ์
■ ไยงาบท่ีทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

& ค ั*  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
น ษ.ศ. 2562

ก

การวจิยัครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลส้มฤทธึ๋ชองคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน 
ไ * '0 ''รออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เรื่องการกำหนดและวิเคราะห์ปีญหาชองนักศึกษา ปวส. 1/1 
บ•ช-ไชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน

กลุ่มเปีาหมาย ที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ช้ัน'ไV 1/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 31 คนได้มาจากการสุ่มแบบ 
.V *จง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนวิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
.ริไง0 ารกำหนดและวิเคราะห์ปีญหา แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เรื่องการกำหนดและวิเคราะห์ 
บรุ.,ห' สถิติที่ใซในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ 
.บร!.บเทียบผลส้มฤทธิ้ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า 1

ไารวิจัย
ผลส้มฤทธี้ทางการเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เรื่องการกำหนดและวิเคราะห์ปิญหา 

ร ' ■ .นักศึกษา ปวส. 1/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบว่าผลส้มถุทธี้ชองคะแนนทดสอบก่อนเรียนมี 
- .ฉลิย 3.26 (ร.0. ะะ 0.96) ผลส้มฤทธี้ชองคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 6.68 (ร.ว. ะ 1.27) 
--ะพบว่าผลส้มฤทธึ๋ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ร*คับ .05 ’



'  ■ ร''.Vจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ใ'นรายวิ'ขาธุรกิจขนาดย่อม (๒๒๐0 -๒๐๐๓) 
—ค้น'ข้ัน ปวช.๒ สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

"ร่ว ิจ ัยคร ั้งน ี้ มีวัตถุ'ชระสงค์ดังนี้คือ ๑) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียบต่อการใช้ 
'"ร.ริยนรู้ในรายวิชาธุรกิจขนาดย่อม (๒๒๐๐-๒๐๐๓) ระดับขั้น ปวฃ.๒ สาขาวิชา 
*.นา■ ความรู้ ความเช้าใจของนักเรียนในรายวิชาธุรกิจขนาดย่อม (๒๒๐๐-๒๐๐๓) ๓) เพ่ือ 
■ ะ:ข้อเสนอแนะที่มีต่อการใช้กิจกรรมต่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาธุรกิจขนาดย่อม 
ร'-วน ๓๒ คน ใต้มา โดยการสุ่มอย่างง่ายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการ 

ะบน! แบบทดสอบ ใบงาน แบบสอบถามประเมินความเหมาะสม ๔ ด้าน คือ ต้านเนื้อหา วิธี 
?น คา้นบคุลกิลักษณะของอาจารย์ ด้านสื่อและสิ่งอำนวยการประกอบการสอน ด้านการวัด 
"รวิ.คราะห์ข้อมูลด้วยการคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ 

ร-'®รา -สะวิเคราะห์เนื้อหาสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ
^ ' ' ' ' รวิจัยพบว่า ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือโดยใช้กลยุทธ์การจัดการ 

ว์ ■ "สุมตัวอย่างมีผลลัมฤทธ้ิทางการเรียนหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมี
3:ตับ .๐๑ ๒. ผลการพัฒนาความรู้ ความเช้าใจพบว่า นักเรียนสามารถสอบผ่านเกณฑ์

ะ4ะนับ * ^ .บ้ัน ร้อยละ ๘๗.๐๐ ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๓. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เ&ค:”'&แจ^าะสมอยุ่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ มี 

ตับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านลี่อและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน การสอน 
'• วิ!"'ร?บน.ละ.เทคนิคการสอนและด้านการวัดและประเมินผล๔ .ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ค้'นเนื้อหา วิธีการและเทคนิคการเรียนการสอนวิธีนื้ เหมาะสมกับเรื่องที่สอน ข่วยสร้าง 
ใ,')เสบุกสนาน ไม่น่าเบื่อ สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้ดี การจับกลุ่มเหมาะสมไมใหญ่ 
2ะมกับเน้ือหา ๒) ด้านบุคลิกลักษณะชองอาจารย์ ผู้สอนมีความรู้ดี เช้าสอนตรงเวลา ใช้ 

I แ#-ะกๆVสุภาพ สะอาดเปีนแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ๓) ด้านสื่อประกอบการสอนอาจารย์มี 
ร ิ ® V ? น ' ค ย ่ อ ม  (๒๒๐๐-๒๐๐๓) และมีใบงานเดี่ยว ใบงานกลุ่ม แบบทดสอบ และห้องเรียนมี 

\เฒ ๚ .ช * -  คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไมโครโฟน คลิปวิดีโอ ท่ีมืป'ระสิทธิภาพสูง ทำให้การเรียน 
|ฒ ฒ *' วามราบรื่นและมีประสิทธิผล ๔) ด้านการวัดและประเมินผลข้อสอบค่อนช้างยากการออก

ไค้ออกข้อสอบครอบคลุมทุกประเด็นแล้วการตรวจให้คะแนนประเมินผลมีความยุติธรรม
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ซือเรือง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
(3300-1001) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ประเภท 
ว ิชาค ิลปกรรม สาขาว ิชาคอมพ ิวเตอร ์กราพ ัก ระดับชั้นปีที่ 1 ภาคเร ียนท ี่ 1ปี 
การศึกษา 2562

ผู้ศึกษา วิยาดา ชนาซินาถพงศ์
ระยะเวลา พฤษภาคม 2562 -  กันยายน 2562
ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ
การวิจ ัย เรื่อง รายงานผลการใช ้เอกสารประกอบการสอนรายว ิชา การพ ัฒนาความคิด 

สร้างสรรค์ (3300-1001) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ประเภทวิชา 
คิลปกรรม สาขาว ิชาคอมพ ิวเตอร ์กราพ ัก ระดับชั้นปีท ี่ 1 ภาคเร ียนท ี่ 1 ป ีการศ ึกษา 2560 มี 
วัตถุประสงค์การวิจัยเพ ื่อ 1) ว ัดประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนา 
ความคิดสร้างสรรค์ (3300-1001) หลักสูตรประกาศปิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ประเภท 
วิช^ศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราพัก 2) เปรียบเทียบผลลัมฤทธิ้ทางการเรียนของผู้เรียนด้วย 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนาความคิด 
สร้างสรรค์ (3300-1001) หลักสูตรประกาศปิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ประเภทวิชา 

ปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราพิก 3) ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่ม ีต ่อการใช้ 
.อ 0 ส ารป ระก อ บ ก ารส อ น รายว ิช า ก ารพ ัฒ น าความ ค ิด ส ร ้างส รรค ์ (3300-1001) หล ักส ูตร 
ประกาศปิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
■ 'ร'พัก โดยมีกลุ่มประชากร ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรประกาศปิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 
บระเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราพัก ระดับชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
บ ันวน 32 คน และทำการเล ือกกลุ่มต ัวอย่างโดยวิธ ีการคัดเล ือกแบบเจาะจงจากกลุ่มประชากร 
บ ันไน 32 คน เครื่องมือการวิจ ัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเร ียนเของเอกสารประกอบการสอน 
ร'รว ิชา การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (3300-1001) หลักสูตรประกาศปิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
*  ศ. 2557 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราพัก 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง 
.บ ันรองรายวิชา การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (3300-1001) หลักสูตรประกาศปิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
นไ? พ.ศ. 2557 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราพัก จำบวบ 60 ข้อ 3) แบบ 

นใะ,มินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่ม ีต ่อการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนา 
* ไ*'นคิ*สร้างสรรค์ (3300-1001) หลักสูตรประกาศปิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ประเภท



บหคัดย่อ

3*5*4 ะ การพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างการมีคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ
ด้านความสะอาด ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส. ๒/๒ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ริ®!วิจ่* ะ ว่าท่ี ร.ต.เรวัธ จิตจง

ร ี •.ศ. ะ ๒๕๖๒

**********************************************************
‘ ''รวิขยครั้งนี้ม ีความม่งหมายเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด0าเนินงๅนการมีคุณธรรมพื้นฐาน 

5  บ'*.ะว''.ร ด ้านความสะอาด ของน ักเร ียน ถ ือเป ีนพ ื้นฐานของการพ ัฒ นาค ุณ ธรรมพ ื้นฐาน 
* 5 ะ■ รี'.ริ!ะนใบ ด้านอื่น  ๆ เซ่น ความขย ัน  ประหยัด ซ ื่อส ัตย์ ม ีว ิน ัย ส ุภาพ สามัคคี ม ีน ํ้าใจ 

'■ ■ รรี*คุณธรรม จริยธรรม ซื่งคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ดังกล่าว จะล่งผลให้นักเรียนดำรงชีวิต 
ไ.ไ-.?;'*มอย่างปกติส ุข การศึกษาค ้นคว้าครั้งน ี้ใซ ้หล ักการวิจ ัยเซ ิงปฏิบ ัต ิการแบบมีส ่วนร่วม 

ว3 * 0 ^  /ฬว ่0ก เว656ลโ0เา ะ ก/\(ว) ตามแนวคีดฃองเคมมิสและแม๊คแทการ์ท (X©กก๓!5 & 
^ ~ บ.®.๙๘๘ ๐1:601 เก แอเวผกร, ๒๐๐๒, เว.๔๖) ที่ประกอบด้วยการวางแผน (ก๒ก) การ 
.รี''-โ3 ■ จ0บ0ก) การสังเกต ((วเวร6 ก/6) และการสะท้อนกลับ ((ว6มั601:) เพื่อปลูกฝืงคุณธรรมพื้นฐาน 
ศ-*น•'.•ม?ะอาด กลุ่มเบีาหมาย ได้แก่ นักเรียน ระดับชั้น ปวซ. ๒/ ๕ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 
* รี^*รศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๓๘ คน เครื่องมีอที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึก และ 
แบบบระ.รีน การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า วิเคราะห์และนำเสนอผล 
'“•ร•‘"ษ'ดันคว้าโดยวิธีพรรณวิเคราะห์ ผลการศึกษาค้นพบว่า ดำเนินการโดยใช้กลยุทธ์ การประขุม 
* ฟ8#9เ!3าม่

กิจกรรมการตรวจความสะอาดร่างกายและแต่งกาย ผลการพัฒนาพบว่า นักเรียนสามารถ 
*แ^ร่บษ'•ศวามสะอาด ของร่างกายและการแต่งกายของตนได้คีผลจากากรสังเกตและการประเมินอยู่ 
ไรีร.ะด้บ? สงผลให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ด ี ร่าเริงแจ่มใส และมีผลการเร ียนดีข ึ้น และกิจกรรม 
• จ .5.ริบ'บนาอยุ ผลการพัฒนาพบว่านักเรียนมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนใน 

เฒ9*วใ*!สะอาดของห้องเรียบและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน จัดสิ่งของ 
?บ '  ร,รี*'■ 'ง  ๆ เปีบระเบียบมากขึ้นมีผลทำให้ห้องเรียนน่าเรียนมากขึ้น นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการ 
บะะ^นอยู่ในระดับดี และนักเรียนส่วนน้อยมีผลการประเมินอยู่ในระดับควรปรับปรุง ซึ่งโรงเรียนต้อง 
ศ่*รี-น:' ■ รพัฒนานักเรียนกลุ่มน้ีด้วยกลยุทธ์อ่ืน  ๆ ต่อไป



ข

บทคัดย่อ

*■ ^ ** ะ 0 1 รหฒนาผลสัมฤฑธิ๋ทางการเรียน วิชาศ ิลปะการตกแต่ง เรื่องการเย็บกระ!ป้า 
& *1*1 •องน ักศ ึกษาหลักส ูตรวิชาช ีพระยะส ั้น สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอที่สอนโดยใช้การ
1 1 1 1 ฒ ก ธ ค

ฯฅเ&**  : นาง กรณิค ขจรบุญณินทร์

1  พ..* ะ ภาคเรียนที่ 1 ป ีการศ ึกษา 2562

การวิเยครังนีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชา ศิลปะการตกแต่ง เรื่อง . 
"''■ "ร.ลั*-กระ!ป็าสะพาย ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ ที่สอนโดยใช้ 
"̂■ "ะ ร'?"ร...บ บสาธิต 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมถุทธของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชาศิลปะ 
’ ■ •ะ . .9•^ .,* *  5 รื่องการเย็บกระเป้าสะพาย ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชา แฟชั่นและสิ่ง 

▼ ะ'*'-โดยใช้การสอนแบบสาธิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะ 
ส้ัะ. ะ*!ชุฆท่ี 1 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีศึกษาแพร่ จำนวน 9 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบ 

I•ระชง
กรองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสอนแบบสาธิต วิชาศิลปะการตกแต่ง เรื่องการเย็บกระเป้า 

ระ'*'?: รองนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ที่สอนโดยใช้การสอนแบบ 
ร-’®*..สะ-บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์

ฟรํร’!เที?บผลสัมฤทธิ”ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า 1

— ทไาพัน

1. ผลส ัมฤทธทางการเร ียนวิชาศ ิลปะการตกแต่ง เร ื่องการเย ็บกระเป ้าสะพาย ของนักศึกษา 
^ รุ*รวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ที่สอนโดยใช้การสอนแบบสาธิต พบว่าผลสัมฤทธ 
ชฒ®®^ •น!เทคสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.06 (ร.ซ. “  1.65 ) และผลสัมฤทธิของคะแนนทดสอบหลังเรียน 
1 * 1 * 0 6  '.88  (ร.ซ. -  0.80 )

ะ. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ0ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาศิลปะการตกแต่ง 
เส ืแ ^ '’ร*บกระเป้าสะพาย ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ที่สอนโดย 
เ* เ’"ร สอนแบบสาธิต พบว่าผลส้มถุทธของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
1*1**นั©ส่ากัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ซิะ:.ร่ือง การปรับพฤติกรรมการเรียนในขั้นเรียนและการส่งงาบ
ชุวิจIั  นางสาวนันท์นภัสร์ ไซยานุกูลภาพ ตำแหน่ง พนักงานราขการ ครู

แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
ลัก'ษณะ,ประ1ซากรที่ศึกษา นักศึกษาขั้น ปวฃ.๒ การตลาด จำนวน ๓๔ คน

รายวิซา ๒๒๐๒-๒๐๐๒ การหาข้อมูลทางการตลาด 
ระยะเวลา เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๒ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๖๒

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๔๖๒

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงานซองนักศึกษารายวิซา 
๒*0๒-๒00๒ การหาข้อมูลทางการตลาด และเพื่อวัดผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียนภายหลังการปรับพฤติกรรม 
กุก.รเรียนและการส่งงาน ประซากรและกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาแผนกวิซาการตลาด ขั้นปีที่ ๒ ที่ลงทะเบียน 
.รี!.นวิซา ๒๒๐๒-๒๐๐๒ การหาข้อมูลทางการตลาด ในภาคเรียนที่ ๑/ ๒๔๖๒ จำนวน ๓๔ คน เครื่องมือที่ใข้ 
ไนการวิจัย แบบทดสอบก่อนการเรียน(เวโ6-*65*)และแบบทดสอบหลังการเรียน (|ว0ร*-*อร*) แบบเลือกตอบ 
จํ" นวน ๑๐ ข้อ สถิติที่ใข้ในการวิเครา ะห์ข้อมูล ได้แค่ ร้อยละ ผลการวิจัยมีดังนี้

ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมซองผู้เรียนใบช่วงสัปดาห์ที่ ๑-๘ พบว่ามีพฤติกรรมการเข้าขั้นเรียนสาย ขาด 
.รียนปอย ไม่ตั้งใจเรียน พูดคุยกันเองและเล่น อินเตอร์เน็ต *8๔6๖00^ ผ่านมือถือ โดยไม่ยอมจดบันทึก 
.นี้อหาที่ผู้สอนบรรยาย และไม่ทำแบบผึเกหัด ใบงาบที่มอบหมายในคาบเรียน จากการทดสอบก่อนการเรียน 
ว'อ-*65*) พบว่า คะแนนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง(๔-๖ คะแนน) ร ้อยละ ๔๔.๑๑ และ ๑๗.๖๔ 

5"■ มล0'าดับ แสดงให้เห็นถึงพื้นความรู้ก่อนการเรียนซองนักศึกษาขั้นปวซ.๒ การตลาด วิชาการหาข้อมูลทาง 
กุกรตลาด อยู่ในระดับปานกลาง ภายหลังจากการปรับพฤติกรรมการเรียนในขั้นเรียนและการส่งงานแล้ว ได้ 
ทำการทดสอบหลังการเร ียน (|ว05*-*65*) พบว่า คะแนนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (๗-๘ คะแนน) ร้อยละ 
ะ’ะ•'.๔๑ และ ๒๙.๔๑ ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (กโอ-*65*) และคะแนน 
บ??อบหลังการเรียน (|ว05*-*65*) แสดงให้เห็นว่าหลังจากปรับพฤติกรรมในขั้นเรียน จะส่งผลให้ผลส้มฤทธึ๋ 
บ ' 'การเรียนซองนักศึกษาดีขึ้น



เต?"ขก
เฟ ว * 4ๆ!นทีศึกษา 
เฒแ 
เส ์ส ืศษก

ข้ันป'ว'ซ. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 1/2562
ที่สอนโดยใซ้เอกสารประกอบการลอน
นางสาวกัญญารัตน์ อุตรวิเชียร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2562

บทคัดย่ล

. -ก^าวิ จั ยครั ้ งนี ้ มี วัตถุประสง4 ที่อส่งเสริมจริยธรรมในนักเรียนขั้น ปว'ซ.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ไ**ช"^*:'ช ิ';ศ ึกษาแพร่จำนวน 26 คนในภาคเรียนที่ 1/2562 โดยผู้วิจัยไดให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
* 'ไน.นบ?อบถ"ม ผลการศึกษาปรากฏว่า จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพีอศึกษาพฤติกรรมของ 
บิ"• . . ร ิส ุ'น'ข้ัน บวช.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 26 คน ข้อจริยธรรมที่นักเรียน
บิ*';,-น*#,ห็น-ละตัดสินใจเลือกเป็นข้อที่ 1,2 และ 4 นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับจริยธรรมข้อนี้

•ร"น#*คัญ .ชนเดียวกัน แต่เห็นว่าป้ญหาสังคมส่วนใหญ่คือคนขาดจริยธรรมอันดับ 1 , 2 , 4
น'"1‘" "ว'?รนจริยธรรมอันดับสุดท้าย ยังไม่เป็นป้ญหาสังคมมากเท่าไร สามารถเติมเต็มในจริยธรรมข้อนี้ได้
■ะา&ก,ร"ข้ออัน ๆ



***
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รํ๏.^  ะ-'รพัฒนาผลส้มฤทธิพื้ทงการเรียนรู้เรื่องการพูดอภิปรายเพื่0 เสน0ความ^เท ัน โนที่ประชุม วิชา
ร-ใ- : ‘“มฐ-นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัย0าชีวศึกทาแพร่โดยการส0นแบบร่วมมื0 

รี๒เร ิ Vะ น' ‘นัขรีพรรณ บุญประสิทธ์ 
* .-—̂ ท-. - .กาคเรียนที่ 1/2562

บทคัดย่อ
รวิวิ*-ครั้งนี้เป็นการ1วิจัยเชีง,ทดลอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลส้มฤทธํ่ทางการเรียนรู้ เร่ือง

1 ■ ''ร**‘/บ ร '* -1พีอเสนอความคิดเห็บในที่ประขุมวิฃาภาษาไทยพื้นฐานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
■ ^  ^  ไ'ร?!-,-1อ'ชีวศึกษาแพร่ โดยการสอนแบบร่วมมือ

'©นดัไฮยางคีอ นักเรียนระดับขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของ 
.ป,: •ร''ษ"แพร่ท ี่ลงทะเบียนเรียบวิขาวิชาภาษาไทยพื้นฐานใบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

1 ^ น ." น ::  " น .:1โขการสุ่มแบบเจาะจง
งค่ริ! เนอท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรม และแบบปีกทักษะประกอบการเรียนรู้ 

ร่เ น. น ะ -นน นระกอบด้วย แผนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ป๐-๐(ว บี๐-๐)ว จำนวน 8 แผน และแผนการ 
นน้ันน .น - ? วิ-นวน 8 แผน แบบประเมินการอภิปรายต่อที่ขุมนุมซนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม 

ร ® & ' '..ไ-ะ': บีะ-©?ะ' และกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติทดสอบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
ฒ#®เ#®35น. โ?!ใช้ค่าที 1-1651: (อ6เว6ทช6ก1: 5ล๓|ว๒) หาดัฃนีประสิทธิผลของการพัฒนาความสามารถ 

รแ *  ^  •.ใช้ "นะเลย ส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน และร้อยละ 
*6ศ"รวิ'จั!;'พบว่า

โา'รํ่ทางการเรียนรู้ เร่ือง การพูดอภิปรายเพื่อเสนอความคิดเห็นในที่ประขุม วิฃาภาษาไทย 
•พ้ืนฐ11น ^ ใช้^ะ-'รรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมอ บี๐-๐เวบี๐-๐)ว สูงกว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมี 
นม?'*‘๒ " '& วิ?'พ ีระดับ.0 5 โดยมืผลส้มฤทธึ๋หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง;



3*5©® 5 ' ษ'ความพึงพอใจในการเรียนวิชาการประยุกต์ใข้ใปรแกรมส่ือ■ ประถม
*  *  * 2562 .กาคเรียนที่ 1

น '!พรช ัย สว่างทิศ

บทคัดย่อ

1 * * 3 3 * ด ้ช ? : ะ-- -รศึ^ษาดังต่อไปนี้
1 .-พึอ*--ษ-ความพึงพอใจด้านสถานที่ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาขีพขั้นสูง 

'เ^ะ®.., *®แ' ^ - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับขั้น ปวส.!/2 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร,
1  โ*? ษาความพึงพอใจด้านอุปกรณ์การเรียบการสอน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร 

ร ี® #® !® ง: ไ.".? แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับขั้น ปวส.1/2 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
1  .พึจ*-'ษ-พึงพอใจด้านวิธีการเรียนการสอน ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ข ั้ฒ ฺเ* งะไ*.. .แบ-วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับขั้น ปวส.!/2 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
-  พึ*ะ*--ษ^ด้านป้ญหาและอุปสรรคที่มักพบระหว่างเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร 

* # * 5 8 8  “.ว,? .ผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับขั้น ปวส.!/2 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เ๚ เ■ เ"นพึ จ-กผลการวิจัยพบว่า

ฟ ® ^* . * ะ -  น ั' 1.‘.ว.'ะสม อยู่ในระดับปานกลาง (X ะะ3.10) การจัดสถานที่กระตุ้นให้นักเรียบสนใจ 
4^®■ ๒น'า? อธุ่ในระเปปาบกลาง (X 5=3.47) และอากาศถ่ายเทสะดวก อยู่ใบระดับ มาก (X 5=4.30) 

กระ.กกรเรียนการสอน จากผลการวิจัยพบว่า
ะพอใจด้-นอุปกรณ์การเรียนการสอนในระดับ ปานกลาง (X 5=3.08) เมื่อพิจารณาข้อ 

* ะ.ะะ. นั*นัว;ะ-?-ะ. '';■ โท-ความเข้าใจง่ายเมื่อมีเครื่องช่วยสอบ เช่นโปรเจคเตอร์ อยู่ใบระดับมากที่สุด 
เ฿฿*&&เ฿ ^ ๕ ะ'ร.ไ/ไ,ไ.ครึองคอมพิวเตอร์อย่างสมํ่าเสมอ อยู่ในระดับปานกลาง (X 5=3.00) เครื่อง

ฒ**ก! ะ*. 5=2.50 -ละเครื่องคอมพิวเตอร์มีปริมาณเพียงพอกับจำนวนนักเรียน อยู่ในระดับ

•ใจด้านสถานที่ ในระดับ มาก 0^"ะ53.62) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าพึงพอใจ

-'-น*?นสมัยอยู่ในระดับปานกลาง (X 5=2.85) เครื่องคอมพิวเตอร์มีความสมบูรณ์ อยู่ใน



19

ก

ริ®;รอิงงานวิจัย ะ การพัฒนาผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียนเรื่อง การคำนวณโดยใช้อัตรากำไรขั้นต้น 
ในรายวิชา ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า
โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาระดันขั้น ปๅข. 2 
แผนกวิชาการบัญชี

ริ®ผู้■ ทำวิจัย ะ นายณัฐพล ตันขวัญ

รอสถานศึกษา ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนื้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียน เรื่อง การคำนวณโดย 
ใช้เ^รากำไรขั้นตับ ในรายวิชา ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อน 
ขไ!,ทึอนของนักศึกษาระดับขั้น ปวซ. 2 แผนกวิชาการบัญชี จำนวน 7 คน ท่ีไม่สามารถทำแบบผีเกหัดได้ 
*?ะาบ ั๙นนทดสอบ'ไม่ผ่านเกณฑ์'ท่ีกำหนด ซึ่งมีผลทำให้ผลส้มฤทธิ้ทางการเรียนตาไม่สามารถนำไปสู่การ 
.ร ิ!บ เข ั้น ต่อไปได้ ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปีญหาที่จะเกิดขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการเรียนการสอน 
วิ'ร" ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า เพื่อให้นักศึกษามีผลส้มถุทธิ๋ทางด้านการเรียนที่ดีฃึ้นต่อไป

,ครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
1  -บบบันทึกคะแนน 3. สมุดแบบผี!กหัด และแบบทดสอบเก็บคะแนนของนักศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
.ริ* ,:'บ•จมุลของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียนระดับขั้นปวข.2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัย 
อ"ริไ5 '*ษ"-พร่ ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียน'ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 คน โดยดำเนินการ

อบ•'อ'นเรียน และ'นำผู้ท่ี'ไม่สามารถ ที่จะทำแบบผี!กหัดได้ และทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
น'-บง''?มผู้เรียนคละกันระหว่างผู้ที่มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนอยู่ด้วยกัน ครูผู้สอนอธิบาย 
วิ?---'ร.ริยนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนให้กับนักศึกษาทุกคนเช้าใจ การจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้ง 
ป้ใ®ครุผู้?จนบรรยายเนื้อหาและสาธิตวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ การคำนวณโดยใช้อัตรากำไรขั้นต้น ใน 
รบ!วิ'ข' ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า เพื่อทบทวนเนื้อหาอีกรอบ จากนั้นมอบหมายให้นักศึกษาทำแบบผี!กหัด 
ใดบ-'รบังรวมกันเป็นกลุ่มตามที่ครูกำหนดไว้ เพื่อให้เพื่อน  ๆ ช่วยกันระดมสมอง ช่วยกันคิด เพื่อนที่เรียน 
.'ง*อบขไ!,หลีอ คอยแนะนำ อธิบายเนื้อหาและวิธีการบันทึกบัญชีที่เพื่อนในกลุ่มไม่เข้าใจ และถ้าหาก 
'.ริ!'น?น '••'ในกลุ่มไม่เช้าใจก็ให้ปรึกษาครูผู้สอน ครูผู้สอนคอยสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม การ 
ข'ไ!!'0 ต่ลี๙ V.นกลุ่มเพื่อน และการช่วยกันแถ้ป้ญหาของกลุ่ม เปรียบเทียบผลการทำแบบผี!กหัดและผลการ 
'•แฒอบ' ไบ.-?ะหลังจัดการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนว่าดีขึ้นหรือไม่ และวิเคราะห์ข้อมูล 

ชลคารวิจัยปรากฎว่า
: 1•"รพัฒนาผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียน เร่ือง การบัญชีเกี่ยวกับการคำนวณโดยใช้อัตรากำไรขั้นต้น

ใน'ร'!!.วิ-!- ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษา 
ระริบ,ข้ึน บ ไข 2 แผนกวิชาการบัญชี จำนวน 7 คนดีขึ้น



บทคัดย่อ

ชีอเรื่อง

รอผู้วิจัย
*นวยงานที่ทำวิจัย 
ส์งกัด

การใช้แบบปีกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถใบการออกแบบกราพัก
ของนักเรียนระดับ ขั้นปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราพัก
ใน วิขา 3308-2005 หลักการออกแบบกราพัก
นางสาววขิราภรณ์ รัศมี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปีที่ทำวิจัย 2562
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใข้แบบปีกทักษะในการพัฒนาความสามารถในการ 

ะเะกแบบกราพัก ของนักเรียนระดับ ขั้นปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราพักในราย 
วิรา 3308-2005 หลักการออกแบบกราพัก และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถใบการออกแบบกราพัก ก่อน -  
หลัง ใช้แบบ'ปีก ของนักเรียนระดับ ข้ัน ปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราพักในราย 
วิรา 3308-2005 หลักการออกแบบกราพัก

กลุ่มเปัาหมายที่ใข้ในการวิจัยคือนักเรียนระดับขั้น ปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราพัก ที่เรียน 
ไก!)วิชา วิขา 3308-2005 หลักการออกแบบกราพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562
จันวน 35 คบ

เครื่องมือวิจัยได้แก่ 1)แบบทดสอบก่อนเรียน 2)แ'บบปีกทักษะ1ชุดที่ 1 ประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับ 
•-:■ •มหมายและความเป็นมาของงานกราพัก,หลักการและองค์ประกอบของงาบกราพัก,ขั้นตอนและการวาง 
๔.Vวารผลิตงานกราพัก โดยแยกให้นักเรียนปีกทำเป็นตอน 3)แบบทดสอบหลังเรียน 4)แบบสอบถามความพิง 
*3ใจชองนักเรียนที่มีต่อแบบปีกทักษะในการพัฒนาความสามารถใบการออกแบบกราพัก

การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าดัขนีประสิทธิผลของแบบปีกทักษะวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น 
* ะ -นนจากการทดสอบก ่อนเร ียนและหล ังเร ียน ด ้วยค ่าเฉล ี่ย  ( X )  และค ่าเบ ี่ยงเบนมาตรฐาน (5.0) 
ม-นิ!:บเทียบผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน จากคะแนนเฉลี่ย วิเคราะห์ความพิงพอใจของนักเรียน 
ที!ะ*,■ ะแนบ'ปีกด้วยค่าเฉล่ีย ( X  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(ร.อ )ผลการวิจัยพบว่า

1.แบบปีกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะในการออกแบบกราพักมืค่าดัชนี ประสิทธิผล 
ม*ๆ คับ 0.7153 'หรือร้อยละ 71.53

2. ผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ย (X ) จากการ 
ก่อนเรียบ เท่ากับ 4.77 ผลการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย(X) เท่ากับ15.66 ผลลัมฤทธึ๋ทางการ

นิ?;*-ระ;นักเรียบ หลังเรียนโดยการใข้แบบปีกทักษะสูงกว่าก่อนเรียน ผลส้มฤทธี้ทางการเรียนก่อนเรียนและ 
ฟผํเ.รี®นแตกต่างกัน อย่างมืนัยสำคัญทางสถิติที่- .05

3. นักเรียนมีความพิงพอใจ ต่อแบบปีกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะใบการออกแบบกราพักโดยรวม 
'..'ะ*■ ■ บม า ก ค ่า เฉ ล ี่ย (X ) เท ่า ก ับ 3 .7 5 เม ื่อพ ิจารณาในรายละเอ ียดพบว่ารายการท ี่น ักเร ียนพิงพอใจท่ีมี 
•ว®เสิ► สูงทีสุดคือแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเหมาะสม ค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 4.01 รองลงมาคือ เนื้อหาใบ 
► "ไ.รุ.?ละดอน'ซัดเจน เข้าใจง่ายและแบบปีกหัดทุกตอนสอดคล้องกับเนื้อหาในใบความรู้ ค ่าเฉลี่ย ( X )  
•X- “บ 3 99 แบบปีกทักษะนี้ทำให้ผู้เร ียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบกราพัก (X ) เท่ากับ 3.8 9

ภาพประกอบในแบบปีกเหมาะสมทุกตอน ค ่าเฉ ล ี่ย (X )
•ๆค ับ  331  อย่ใบระดับปานกลาง



ก

บทคัดย่อ

V©เรือง ะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ๙ทางการเรียน รายวิชา 2401-2105 การออกแบบเสื้อผ้าเด็ก เรื่องการวาด
โครงร่างหุ่นในอิริยาบทต่างๆ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอโดยใช้การเรียน
สอนแบบสาธิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชือผูวิจัย ะ นางสาวศุภมาส ญาณทัศนาการ
หน่วยงานที่ฑำวิจัย ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ลังกด ะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีทีทาวิจัย : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การพัฒนาผลลัมฤทธิ๙ทางการเรียน รายวิชา 2401-2105 การ 

ออกแบบเสือผ้าเด็ก เรื่องการวาดโครงร่างหุ่นในอิริยาบทต่างๆ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 สาขาวิชา 
ฟชั่นและสิ่งทอโดยใช้การเรียนสอนแนบสาธิต และ เปรียบเทียบผลสัมฤทธของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

คับหลังเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา 

แฟชั่นและสิ่งทอ ที่เรียนรายวิชา 2401-2105 การออกแบบเสื้อผ้าเด็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ริทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 7 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่การจัดการเรียนการสอนแบบสาธิต ที่เรียนรายวิชา 2401-2105 การ 
ออกแบบเสื้อผ้าเด็ก เรื่องการวาดโครงร่างหุ่นในอิริยาบทต่างๆ และแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล โดย วิเคราะห์ข้อมูลที่เปีนคะแนนแบบทดสอบ ด้วย ค่าเฉลี่ย และค่า เบี่ยงเบน 
มาตรฐานและวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการทดสอบค่า I- 
1251 หาค่าร้อยละดัชนีประสิทธิผลหรือความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน

ผลการวิจัยพบว่า
I. กอนจัดการเรียนเรื่องการวาดโครงร่างหุ่นในอิริยาบถต่างๆ ของนักเรียน โดยใช้การเรียนสอนแบบสาธิต 
หบว่ใคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 5.42 (ร.0 . = 0.534 ) และคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 9.14 
ร 0. =0.899 ) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ๙ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าค่อนเรียนหรือผลสัมฤทธื้ของคะแนน 

ทดสอบ่หลังเรียนและก่อนเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ะ ค่าร้อยละดัชนีประสิทธิผลหรือความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนเท่ากับ 81.25 หรือร้อยละ 81.25



บทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิขาบัญชีข้ันสูง 1 การบันทักบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายด้านผู้ฝากวิธีแบบรวม 
"V''รขายปกติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ปาส. 1/2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัย 
อ 'ขำ*--ษาแพร่ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 4 ข้ันตอน พบว่านักศึกษามีทักษะการบันทักบัญชหีลังใช้วิธีการสอน 
โ!'!*.ขํ-บบกระบวนการกลุ่ม 4 ข้ัน สูงกว่าก่อนใช้วิธีการสอนโดยใช้แบบกระบวนการกลุ่ม 4 ข้ัน เน่ืองจากผู้เรียน 
'ทัน',::-"?มีกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
* ไ.!.?น.องจากการผึเกปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนดไว้ โดยเรียบเรียงไว้อย่างเป็นลำดับจากง่ายไปหายาก ทำให้ 
ผู้ ทัน'ทั,ริยนรู้ด้วยตนเองตามหลักของการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (0า1๒ 06ท1:6โ) ทำให้สามารถ 
? ;น ไ/ ' . 'ส '.หตุทัทำให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.)ขั้นปีที่ 1 /2 แผนกวิชาการบัญชี มี 
..สส้น:Vรี้ทางการเรียน เรื่องการบันทักบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายด้านผู้ฝากวิธีแบบรวมกับการขายปกติดีฃึ้น 
ค ั“น่ํน วิธีการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 4 ข้ันตอนทักษะ จึงเหมาะสมท่ีจะนำไปใช้สำหรับการสอน เพ่ือแก้ไข 
**5บ-'พ'ไอ':ในทักษะด้านความเช้าใจ และทักษะในการบันทักบัญชีฝากขาย เร่ือง การบันทักบัญชีเกี่ยวกับการ 
.  - -- -1 /-นผู้ฝากวิธีแบบรวมกับการขายปกติของนักศึกบาได้ โดยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง 
ข้ันทัทั ะ '2  ..ผนกวิชาการบัญชี ท่ีเรียนวิชาการบัญชีข้ันสูง รหัสวิชา 3201-2005 ได้ทำแบบทดสอบการบันทัก 
‘.‘ท ัป ! ว"บการฝากขายด้านผู้ฝากวิธีแบบรวมกับการขายปกติหลังจากใช้วิธีการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนการ 

สอ*.-*. ไ . ''ระบวนการกลุ่ม 4 ข้ันตอน มีผลคะแนนเป็นท่ีน่าพอใจ โดยมีคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่า 
ไน.ป-.นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 5.40 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเป็น 15.30 มากกว่าคะแนนเฉลี่ย 

'•.'น1ไน  ขึงมี.พียง 5.40



-- ะนลลัมฤฑเทางการเรียนรายวิชา 3204-2001 การประกอบเครื่อง
* .. ส้ไ. ?โร่ .สะวิดดงชอร์ฟแวร์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/2
ร''ร*;'ร'*’อมหิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้สื่อวิดทัศน์เรื่องขั้นตอนการประกอบ
^ รี?-*ศอมทิวฬเอร์
ม'*๗'?รงต์ สูพล
ว▼ งโ-®ะ(ธ?ชิวศึกษาแพร่
ส ่'บ ี-';''-''-ม;'ารรมการการอาช ีวศ ึกษา

บทคัดย่อ

■ ***1ะ-ใ. บีบี*' - บ:ะ?’งตัพื่อหัฌนาผลลัมฤฑธึ๋ทางการเรียนของนักศึกษาปวส. 1/2 
รี'’* ร ีศ* 'ล ัยอ 'ช ีวศ ึกษ าแพ ร ่ รายวิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และ 

ร์ *ร , ร ’ ''- '! '^ 'บ  'โงชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ย ุกต์ใหม่ เพ ื่อประเมินผลส้มฤทธิ 
ท ิโ * กษ ากวามพึงพอใจของผู้เร ียนท ี่ม ีต ่อส ื่อว ิด ิทัศน ์เร ื่องช ิ้นส ่วน 

•'นับ.—  *'บ*- 'นการวิจัยครั้งนี้ คือ น ัก ศ ึก ษ าระด ับ ป วส .!/2 แผนกวิชา 
; . บ ี รี-■ 'ไรศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 30 คน 

*8  '•■ .■ ะ' Iบ ีว ิดท ัศน ์เร ื่องชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ย ุกต์ใหม่ แบบประเมิน 
ร-บ ี*''รรมการรีขนการสอน รายวิชา 3204-2001 การประกอบเครื่อง 

ไ; ด'.รีช้สื่ธวิดิทัศน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วน

ง**?•ะ:วิ!**■ บ -- ไ: ร ี : บ-ก็ ยบผลลัมฤทธิทางการเรียนเรื่องชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ยุกต์ 
1 * * 3*®***®ะ๗*■ 'บีทั^-.-'“'.บ ี-----ร ี::น!โดยใช ้ส ื่อว ิด ิท ัศน ์พบว่า ผลสัมฤทธึ่หลังเรียนสูงกว่า 
ศ*#ฅ ํเฒ เ*®**^8&!าช'■ มง•ะ-'' ไ '' --!. * 'ไ-มพงพอใจของผ ู้เร ียนท ี่ม ีต ่อส ื่อว ิด ิท ัศน ์เร ื่องช ิ้นส ่วน  
ข®#*ปฒีฟฃ&ฒศรี*3 .  *■บ ไ ผู้รี ธน บี กวามพึงพอใจต่อสื่อวิดิทัศน์ เรื่องชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ยุกต์
ใ***รี6ฒฒ*วฟเ3 2 9 เช& ■ ■ ะ-'*...ะบ:..นิ โ ทิริ-รฉเาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 

5*1ฒ**ไโ*1เตัด ัป ♦ .■ บ •สวนของเนื้อหา ล้านส่วนของโปรแกรม ล้านส่วนของตัวอักษร


