
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธี้ทางการเวียนวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบืองต้น เร่ือง
รูปแบบโปรแกรมโครงสร้าง สำหรับนักเวียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ัน'ปีท่ี 2/2 โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 

ผู้จัดทำ นายทวี ไพกุมภัณฑ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

บทคัดย่อ

จุดมุ่งหมายของการศึกษา
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชา 3204-2007 วิชาการเขียนโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง รูปแบบโปรแกรมโครงสร้าง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที 
กำหนดไว้ 80/80

2. เพื่อศึกษาการพัฒนาดารเวียนรู้ของนักเวียนจากคะแนนทดสอบก่อนเวียนกับคะแนนทดสอบ 
หลังเวียนวิชา 3204-2007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่องรูปแบบโปรแกรมโครงสร้าง ท่ี 
สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเวียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน3204-2007 การเขียน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่องรูปแบบโปรแกรมโครงสร้าง

วิธีการดำเนินการ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเวียน ปวส. ชั้นปีที่ 2/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย 

อาชีวศึกษาแพร่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศ ึกษา จำนวน 25 คน ซ ื่งได้มาโดยการสุ่มอย่าง 
เจาะจง .

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ข้อสอบก่อนเวียน-หลังเวียน แบบสอบถามเกี่ยวกับ 
ผลงานทางวิชาการ 2 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของผลงาน และด้านประโยชน์ของผลงานทางวิชาการซงเปีน 
แบบกำหนดค่านํ้าหนักคำตอบ ได้แก่ 5 หมายถึงระดับมากที่สุด 4 หมายถึง ระดับมาก 3 หมายถึง ระดับ 
ปานกลาง 2 หมายถึง ระดับน้อย 1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 51/1:2 
และผลสัมฤทธทางการเวียนของผู้เวียน ก่อน- หลัง การใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา 3204-2007 การ 
เขียนโปรแกรมมาตรฐานปีด และศึกษาความพึงพอใจของนักเวียนที่ม ีต ่อเอกสารประกอบการสอน 
วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องด้น โดยหาค่าเฉลี่ย (ฬอสก) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (รเสฑอสฬ 

0(^13บ่อก) และระดับความพึงพอใจของนักเวียน



ชี©เรื่อง การเรียนรู้วาดภาพระบายสีโดยใช้บทเรียนสื่อประสม 
เศ ึกษาค ับคว ้า นางสาวจุฑาทิพย์ ฝืนแบน
ระ©ะเวลาการทำวิจัย วันท่ี 21 เดือน ตุลาคม ปี 2562 -  วับที่ 29 กุมภาพันธ์ จ 2562

บทคัดย่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนวาดภาพระบายสีโดยใช้บทเรียนสื่อประสมเป็นสื่อในการเรียนรู้ 

^ ลค่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนวาดภาพระบายสีของนักเรียน บทเรียนสื่อประสมถือว่าเป็น 
นวัคกรรมใหม่ที่นำมาใช้กับผู้เรียนวาดภาพระบายสี โดยการนำสื่อหลายอย่างต่างซนิดหลายแบบ 
ม'*ใช้เป็นสื่งเร้าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ สนใจที่จะเรียนรู้มากขึ้น การศึกษา 
ทินคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนวาดภาพระบายสีโดยใช้บทเรียนสื่อประสม 
ทิมประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียบรู้โดยใช้บทเรียน 
สิอบระสม เพื่อประเมินทักษะการวาดภาพระบายสีโดยใช้บทเรียนสื่อประสม เพื่อศึกษาความ 
พังรเอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสื่อประสม กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นปวซ.1 
?าราวิจิตรศึลปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 คน เครื่องมือ 
ทิ,,ช้ใบการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มี 4 ชนิด คือ บทเรียนสื่อประสมจำนวน 12 ชุด แบบทดสอบวัด 
มสลัมฤทรี้'ทางการเรียน แบบประเมินทักษะปฏิบัติการวาดภาพระบายสีชองนักเรียน และแบบวัดความ 
พังทอใจของผู้เรียนที่มิต่อการเรียนวาดภาพระบายสีโดยใช้บทเรียนสื่อประสม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ช้อมุลใด้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฎดังนี้
1. นักเรียนที่โด้รับการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสื่อประสม มิคะแนนทักษะการวาดภาพระบาย 

สิเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92.30 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธี้ทางการเรียบคิดเป็นร้อยละ 84.30 และมีคะแนน 
ความพังพอใจในการเรียนด้วยสื่อประสมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.23 ของคะแนนเต็ม

2. บทเรียบสื่อประสมประสม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.86/88.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
80/80

3. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสื่อประสม มีค่าเท่ากับ 0.6796 แสดงว่านักเรียนมี 
ความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ' 67.96

4. นักเรียนมิความพังพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนสื่อประสม เรื่อง การวาดภาพ 
ระบายสี โดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 39.29 อยู่ในระดับมากที่สุด และรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ
ใแยสรุป การพัฒนาการสอนวาดภาพระบายสีโดยใช้บทเรียนสื่อประสมนักเรียนชั้นปวช.!สาขาวิจิตร 
คิลบั วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าด้านทักษะ 
ปฏิบัติและความรู้ในการเรียนเพื่มขึ้น จิงควรนำบทเรียนสื่อประสมนี้!ปใช้ในการจัดการเรียน 
การสอบต่อไป และสามารถนำโปประยุกตํใช้กับวิชาอื่น ๆ ได้



ซื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษรจีนของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1
สาขาวิขาการเลขานุการ แผนกวิขาการเลขานุการ โดยใช้แบบฟิก

ซื่อผู้วิจัย
สถานที่วิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ปีที่ว ิจัย ภาคเรียบที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การค้นคว้าครั้งน ี้ ม ีว ัตถุประสงค์เพ ื่อเพ ื่อการพัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษรจีนของนักเรียนระดับชั้น  
ประกาศนียบัตรวิขาชีพ(ปวซ.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการเลขานุการ แผนกวิชาการเลขานุการ โดยใช้แบบฟิก ที่มีปัญหา 
การอ่านสัทอักษรจีน 6 คนแล้วนำมาหาค่าร้อยละ

ผลการศึกษาพบว่า

บทคัดย่อ

คนท่ี 1 พบว่า มีคะแนนก่อนเรียน 15 คะแนน คิดเ'ปีนร้อยละ 30
พบว่า มีคะแนนหลังเรียน 32 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 64

คนท่ี 2 พบว่า มีคะแนนก่อนเรียน 11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 22
พบว่า มีคะแนนหลังเรียน 25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50

คนท่ี 3 พบว่า มีคะแนนก่อนเรียน 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 20
พบว่า มีคะแนนหลังเรียน 27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 54

คนท่ี 4 พบว่า มีคะแนนก่อนเรียน 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 16
พบว่า มีคะแนนหลังเรียน 25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50

คนท่ี 5 พบว่า มีคะแนนก่อนเรียน 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 40
พบว่า มีคะแนนหลังเรียบ 35 คะแบบ คิดเป็นร้อยละ 70

คนท่ี 6 พบว่า มีคะแนนก่อนเรียน 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 16
พบว่า มีคะแนนหลังเรียน 25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50



ร ี* ^ -ว ิจ ํอ  การศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี
ระดับ ปวช.ร ภาคเรียบที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
นางเกศอรชญาฌ์ คงอิว

บทคัดย่อ

การวิจ ัยคร ั้งน ี้ เพ ื่อศ ึกษาความพ ึงพ อใจต ่อการให ้บร ิการว ิชาช ีพของน ักศ ึกษา  
?'•• 'ไ* 'ก ''ร 1บัญชี ระดับ ปวซ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึง 

ริ®8'• ใรให้บริการวิชาชีพของนักเรียน สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
3 : 2  .พื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการแก้'ป็ญหา และการพัฒนาโครงการวิชาชีพในครั้งต่อๆโป จากกลุ่ม 
ด ้:อ!':ร ิ*ๆนวน2 7 คบโดยใช้เครื่องมือคือ แบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ว1?''ชี^อฑวักศึกษาฯ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศขาย ส่วนใหญ่ มีอายุ 45 -  54 ปี 
? วา-ใVญมีอาชีพ ค้าขาย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ม ีระดับการศึกษา ประถมศึกษา จากการ 
*๘*•ร'ะ•,'^วามพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาชีพของนักศึกษาฯ ของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับ 

‘ สุ*' Xอพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านผู้สอนแต่งกาย 
■ ๙ๆ ! ย’บร้อย รองลงมา คือ ด้านผู้สอนมีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีอัธยาศัย ด้านผู้สอนมีความ 

'ร ะ 5;[ริอ'ร้น และเต็มใจในการสอน และด้านเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ ควรจัดให้มีในครั้งต่อๆไป



เรื่อง การพัฒนาผลส้มฤทธทางการเรียนวิชาโภชนบำบัด
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ชื่อผู้วิจัย โส'พิศ คำลือ
ตำแหน่งป๋อจุบัน ครู

บทคัดย่อ

การว ิจ ัยคร ั้งน ี้ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื่อการพ ัฒนาผลส ้มฤทธทางการเร ียนว ิชาโภชนบำบ ัดของ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ ประชากรที่ใช้ในการ 
วิจัยครั้งนี้ ได้แก่น ักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับชั้นป ีท ี่2 สาขาวิชาอาหาร 
แสะโภชนาการ จำนวน 22 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน ี้ ได้แก่ น ักศึกษาระดับชั้นระกาศนีย 
บัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขางานอาหารและโภชนาการ จำนวน 22 คน การกำหนดกลุ่มตัวอย่างไม่อาศัย 
ความน่าจะเป ็นโดยเลือกกลุ่มต ัวอย่างแบบเจาะจง (บุญชม ศรีสะอาด. 2545) เครื่องมือที่ใช ้ในการเกีบ 
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรม และสมุดวัคผลส้มฤทธึ๋ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ค่าร้อยละ สรูปผลการวิจัย

พบว่า น ักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท ี่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 สอดคล้องกับข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมของ 
นักศึกษามีพฤติกรรมทัง 3 ด้านดีขึ้น ซํ่งชีให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
ร่วมมือ สามารถพัฒนาผลส้มฤทธทางการเรียนได้



ชี®เร๋ึ©ง 

ชีอผู้วิจัย
ทนวองานที่ทำวิจัย 
ทนวองาบท่ีสังกัด 
นทีทำภารวิจัย

พัฒนาผลลัมฤทธี้ทางการเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากร เรื่องภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนซ่วยเพื่อน
นางประภาภรณ์ ธะนะวงค์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2562

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลลัมฤทธี้ทางการเรียนรู้วิชาการบัญชีภาษีอากร เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดย 
ไ*■ 'ระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียนของ 
นั-ค ีกษา ระดับ ป วส /2 สาขาวิชาการบัญชี ที่มีผลสัมฤทธิ้ทางการเรียนตํ่า ในรายวิชากาสอบบัญชี เรื่อง 

รวางแผนงานสอบบัญชี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คอ นักเรียนระดับขั้นประกาศปิยบัตรวิขาชีพ 
ชั้นสุง บ 2/4  สาขาวิชาการบัญชี ว ิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 37 คน เครื่องมือที่'ใช้'ประเมิน คือ 

น''ารจัดการเรียนรูโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน และแบบทดสอบผลสัมฤทธทางการ 
•รีชน สถิตท่ีิใช ้ในการวิเคราะห์ข ้อม ูล ได้แก่ ค ่าเฉลี่ย และค่าแจกแจง * -  1:651: แบบ อ6|ว6กป6ท1: 
53โก0เ65

ผลการศึกษาพบว่า ผลส ัมฤทธี้ทางการเร ียนวิชาการบ ัญชีภาษ ีอากร เรื่อง,ภาษีเงินได้บุคคล 
ธรรมดา ของนักศึกษาระดับประกาศปิยบ ัตรวิชาช ีพขั้นส ูง ปี 2 ห้อง 4 สาขาวิชาการบ ัญชี โดยใช  ้
'ระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพ ื่อน ก่อนและหลังเรียนมิความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณา 
/,.รียบเทียบผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียนพบว่าค่าเฉลี่ยหลังเรียนที่นักเรียนทำแบบทดสอบมีผลการเรียนสูงกว่า 
•'©นเรียบ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05



งานวิจัยเร่ือง การสร้างส่ือการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม ด้วยโปรแกรม 60๐3๒ 5 เ๒
7(า6 (ะโ6ล'ช๐ก อเ7 ๒ ล๐เาเก3 ลกป ๒ล)'ทเก3 เวลร!0 (ะอชโ56 เวโ๐3โลกาทาเก3 พ!'ชา 1เา6 
6ออ3๒ 5)1:6 เวโอ3โลกา

ผู้1วิจัย กิตติธัช ตันมา
สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ปีท่ี'ทำวิจัย 2562

บทคัดย่อ

ระบบการเรียนการสอนแบบ 6-แ6ลโทเท3 ถือว่าเป็นความทันสมัยและนวัตกรรมอย่างหนึ่งใน 
กระบวนการศึกษาไทย ซึ่งเชื่อว่าผู้เรียนที่แสวงหาความรู้ด้วยตนเองซึ่งจะเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งกว่าการ เรียน 
โดยได้รับการถ่ายทอดจากผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว แต่ก็ยังพบป้ญหาว่าการเรียนผ่าน 6-เ-6ลโกเก3 อย่างเดียวนั้น 
มีอุปสรรคสำคัญคือ “ความจำเป ็นของศึกษาอีเล ิร ์นน ิ่งท ี่ต ้องม ีระเบ ียบวิน ัยมากกว่าน ักศึกษา แบบใน 
ห้องเรียน” (ศรีคักด้ิ,2551) ซึ่งอาจจะยังไม่เหมาะกับระดับปริญญาตรี แต่อาจจะเหมาะกับระดับบัณฑิตศึกษา 
ซึ่งการเรียนในระดับนี้ถือเป็นระดับการศึกษาที่มีความเป็นอิสระและมีความคล่องตัวกว่า(กาญจนา,2548) 
เพราะไม'สามารถตอบสนองด้านปฎิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้เรียนและผู้สอนได้อย่างเต็มท่ี จึงได้มีการจัดการ 
เรียนการสอนแบบผสมผสานขึ้น เรียกว่า “8๒กฟ6ป 10ลโกเก3” อันเป็นการผสมผสานวิธีการที่หลากหลาย 
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้!ดยการสอนในชั้นเรียนร่วมกับการสอนผ่านเครือข่าย 
เชื่อว่าการเรียนในรูปแบบผสมผสานนี้จะช่วยให้ผู้เร ียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่ส ุด 
(ไชยรัตน์ ,2551; เชษฐา, 2552;71า๐โก6,2003)

ตังน้ันผู้วิจัยจึงเห็นว่าการนำเอาบทเรียนออนไลน์มาเป็นสื่อการสอนจะทำให้เกิดการเรียนรู้ 
ตามความสามารถของผู้เรียนโดยไม,ต้องรอหรือเร่งให้ทันเพื่อนและถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจในส่วนใด ของบทเรียน 
ก็สามารถกลับไปเรียนซํ้าได้ซึ่งในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูที่สอนทราบดีว่าในการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาด 
ใหญ่ที่มีผู้เรียนจำนวนมากจึงเป็นการยากที่จะให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทันกันโดยเฉพาะเนื้อหาวิชา 
เป็นทฤษฎี จะมีบีญหาในการเรียนเนื่องจากทำความเข้าใจได้ยากต้องอาศัยการจินตนาการสูงจากเหตุผล 
ที่กล่าวมาจึงทำให้ผู้วิจัยสนใจสร้างและพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรม ทุก2 หน่วย 
การเรียน ข้ึนมาเพื่อเป็นการแก้บีญหาดังที่กล่าวมาข้างด้น ซึ่งได้ให้ทำการสำรวจความพึงพอใจจากนัก เรียน 
วิทยาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ช้ันปวช.2 ซ่ึงมีผลการประเมินดังน้ี

จากการประเมินของนักเรียนทางด้านเนื้อหา ประเมินว่ามีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี และ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามรายการประเมินด้านเนื้อหามีความเห็นวาคุณภาพด้านเนื้อหาดังนี้ คือ ความ 
น่าสนใจในการดำเนินเรื่อง ( X = 5.00) และรองลงมา ลำดับชั้นตอนในการนำเสนอเนื้อหา และ ความซัดเจน 
ในการอธิบายเนื้อหาของหัวข้อ( X ะะ 4.67) ส่วนคุณภาพด้านเนื้อหาที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ความถูกต้องของ



ก

ขื่อเรื่อง ะ การพัฒนาผลสัมฤทธทางการเรียน รายวิชา 20401-2101 การวาดภาพแฟช่ัน 1 เรื่องการวาดเสื้อผ้า
ประกอบโครงร่างทุ่นของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอโดยใช้การเรียนสอนแบบ
สาธิต ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562
ขื่อผู้วิจัย ะ นางสาวศุภมาส ญาณทัศนาการ
หน่วยงานที่ทำวิจัย ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สังกัด ะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีที่ทํใวิจัย ะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตอุประสงค์เพื่อ การพัฒนาผลสัมฤทธี้ทางการเรียน รายวิชา 20401-2101 การวาด 

ภาพแฟชั่น 1 เรื่องการวาดเสื้อผ้าประกอบโครงร่างทุ่น ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช. 1 สาขาวิชาแฟช่ันและ 
สิ่งทอโดยใช้การเรียนสอนแบบสาธิต และ เปรยบเทียบผลสัมฤทธฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลัง 
เรียน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชา 
แฟชั่นและสิ่งทอ ท่ีเรียนรายวิชา 20401-2101 การวาดภาพแฟช่ัน 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัย 
อาชีศึกษาแพร่ จำนวน10คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่การจัดการเรียนการสอนแบบสาธิต ที่เรียนรายวิชา 20401-2101 
การวาดภาพแฟช่ัน 1 เรื่องการวาดเสื้อผ้าประกอบโครงร่างทุ่น และแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล โดย วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นคะแนนแบบทดสอบ ด้วย ค่าเฉลี่ย และค่า เบ่ียงเบน 
มาตรฐานและวิเคราะห์เปรยบเทียบผลสัมฤทธิ้ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการทดสอบค่า I- 
1681 หาค่าวัอยละดัชนีประสิทธิผลหรือความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน

ผลการวิจัยพบว่า
1. ก่อนจัดการเรียนเรื่องการวิเคราะห์ลักษณะภาพลักษณ์ของบุคคลของนักเรียน โดยใช้การเรียนสอนแบบ 
สาธิต พบว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 5.1 (ร.อ. -  0.737 ) และคะแนนทดสอบหลังเรียนมี
ค่าเฉล่ีย 8.9 (ร.อ. = 0.875 ) นักเรียนมีผลลัมฤทธทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือผลศัมฤทธื้ฃอง 
คะแนนทดสอบหลังเรียนและก่อนเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ค่าร้อยละดัชนีประสิทธิผลหรือความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนเท่ากับ 0.7755 หรือร้อยละ 77.55

บทคัดย่อ

*
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ชื่อเรื่อง ะ การพัฒนาผลสัมฤทธทางการเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการสอน 
วิชาเคมีอาหาร รหัสวิชา 3404-2103 เรื่อง การวิเคราะห์สารอาหาร 
บางชนิด ชองนักสีกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

ชื่อผู้วิจัย ะ ว่าที่ ร.อ.สุรศักดี้ จันทรานิมิตร
ปี พ.ศ. ะ ภาคเรียนท่ี 2 จการสีกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลส้มฤทธื้ทางการเรียน'วิชาเคมีอาหาร รหัสวิชา 
3404-2103 เร่ือง การวิเคราะหัสารอาหารบางชนิด ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาชาวิชาอาหารและ 
โภชนาการ โดยการใช้เอกสารประกอบการสอน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธึ๋ของคะแนนทดสอบก่อน 
เรียนกับหลังเรียน ว ิชาเคมีอาหาร รหัสวิชา 3404-2103 เรื่อง การวิเคราะห์สารอาหารบางชนิด 
ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส. 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยการใช้เอกสารประกอบการสอน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นจที่ 1 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 25 คน ท่ีได้จากประชากร

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน และแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
วิชาเคมีอาหาร รหัสวิชา 3404-2103 เร่ือง การวิเคราะห์สารอาหารบางชนิด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ๋ึทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า 1

ผลการวิจัย

1. ผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียนวิชาเคมีอาหาร รหัสวิชา 3404-2103 เรื่อง การวิเคราะห์สารอาหาร 
บางชนิด ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส. 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยการใช้เอกสารประกอบการสอน 
พบว่าผลลัมฤทธิ้ฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 6.00 ( 50 ะะ 1.68 ) และผลสัมฤทธึ๋ฃองคะแนน 
ทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉล่ีย 11.28 ( 50 ะะ 2.23 )

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธึ๋ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาเคมีอาหาร รหัสวิชา 
3404-2103 เร่ือง การวิเคราะห์สารอาหารบางชนิด ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาอาหารและ 
โภชนาการ โดยการใช้เอกสารประ.กอบการสอน พบว่าผลลัมฤทธ้ีฃองคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนน 
ทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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ซอ;รึ๋อง : การพัฒนาผลสัมฤทธทางการเรียนวิซา 3 2 1 6 -2 0 0 6  หลักการติดต่อส่ือสาร 
เร่ือง การพิมพ์จดหมายธุรกิจไทยแบบต่างประเทศ ของนักศึกษาซ้ันปวส. 1 
แผนกวิขา การจัดการสำนักงาน วทิยาลัยอาขีวศึกษาแพร่ โดยใข้แบบ!เกทักษะ 

ขีอผู้วิจัย ะ นางปิยะพันธ์ ตันมา 
จ พ .ศ . ะ 2 5 6 2  (2 /2 5 6 2 )

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาผลสัมถุทธี๋ทางการเรียนวิชา 3216-2006 หลักการติดต่อสื่อสาร เรื่อง การพิมพ์จดหมายธุรกิจ 

ไทยแน่บต่างประเทศ ของนักศึกษาชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาก่ารจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร, โดยใช้
แน่ไ.'3 กทักษะ

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมถุทธื้ฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชา 3216-2006 หลักการ 
วัคตอสื่อสาร เรื่อง การพิมพ์จดหมายธุรกิจไทยแบบต่างประเทศ ชองนักศึกษาชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาการจัดการ 
ส'นักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้แบบ!เกทักษะ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 แผนกวิชา 
---รจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 30 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามวิชา 3216-2006 หลักการติดต่อสื่อสาร เรื่อง การพิมพ์ 
ะค*/ม'•บธุรกิจไทยแบบต่างประเทศ และแบบทดสอบวัดผลสัมถุทธึ๋ทางการเรียน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มลการวิจ ัย

1. ผลลัมถุทธึ๋ทางการเรียน วิชา 3216-2006 หลักการติดต่อสื่อสาร เรื่อง การพิมพ์จดหมายธุรกิจไทย 
-กบ?'งประเทศ ของนักเรียนชั้นปวส. 1 แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้ 
.บ บ !กทักษะ. พบว่าผลสัมถุทธึ๋ฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนมืค่าเฉลี่ย 64.90 ( 5.0. ะะ 9.33)
สบบน?สมฤฑฮิ้ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมืค่าเฉลี่ย 81.80 ( 5.0.  ̂ 8.47)

2. การเปรียบเทียบผลสัมถุทธิ้ฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนหลังหลังเรียนวิชา 3216-2006 หลักการ 
ว ัค ?:สอส-ร เรื่อง การพิมพ์จดหมายธุรกิจไทยแบบต่างประเทศ ของนักเรียบชั้นปวส. 1 แผนกวิชาการจัดการ
ส 'บ ่'.‘■ น วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้แบบ!เกทักษะ พบว่าผลสัมถุทธึ๋ฃองคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่า 
- สบ.รี*บ, อยางมืนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัย 
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนระดับ ปวช.2 ลาชาวิชาการตลาด ปีการดีกษา 
2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการ 
เรียนชองแต่ละวิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้คำซมเชยแก่ 
นักเรียน รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากผู้ปกครอง คุณครูที่เข้า 
สอนแต่ละวิชา ทำให้นักเรียนมีความกระตือรีอร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น มีความเอาใจใส,ต่อ 
การเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น ทำให้บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย ทำงานที่ได้รับมอบหมายและ 
ส่งงานตรงกำหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ
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ชื่อผ้เขียน

ช่ือเร่ือง การเข้าห้องเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.แเผนกอาหารและโภชนาการ 
ที่เรียนวิชางานศิลปะประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
นางสาวรสคุคนธ์ปีนตา ตำแหน่ง ครูพิเศษ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตลุประสงค์ศึกษาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสาย สาเหตุที่ทำให้เข้าเรียนสาย 
แนวทางในการแก!ขและฟ้องกันการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้นปวช.1แผนกอาหารและโภชนาการ 
ที่เรียนวิชางานศิลปะประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า นักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษา'ปีท่ี 3 ที่เรียนวิชา งานประดิษฐ์จากวัสลุเหลือใช้ โรงเรียนโยธินบูรณะระดับชั้นปวช.แเผนก 
อาหารและโภชนาการ ที่เรียนวิชางานศิลปะประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 34 คน

เครื่องมือที่ใช่ไนการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ ท่ีผู้วิจัย 
ได้สร้างขึ้นเอง สถิติที่ใชีไนการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ผลการสอบถามการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้นปวช.1แผนก 
อาหารและโภชนาการ ที่เรียนวิชางานศิลปะประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ที่ได้ทำแบบสอบถามโดย

จากการสำรวจประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 34 คน เพศของพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน นักเรียนชาย 
ท้ังหมด 8 คนคิดเป็นร้อยละ 23.52 คน และมีนักเรียนหญิงทั้งหมด 26 คนคิดเป็นร้อยละ 76.47 ของจำนวน 
นักศึกษาทั้งหมด , จำนวนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสาย พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีนักศึกษามี 
พฤติกรรมเข้าชั้นเรียนสายจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 64.70รองลงมา มีพฤติกรรมเข้าชั้นเรียนสาย 
จำนวน12คนคิดเป็นร้อยละ 35.29, ช่วงเวลาของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสาย พบว่าส่วน 
ใหญ่นักเรียนมีพฤติกรรมเข้าชั้นเรียนสาย หลังจากการเรียนการสอนเริ่มขึ้นจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ100 
ของ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด , ระยะเวลาของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสาย พบว่า ส่วนใหญ่ 
มาเกินเวลาเข้าชั้นเรียนตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 รองลงมา มาเกินเวลาเข้า 
ชั้นเรียนตั้งแต่ 5-10นาที จำนวน4 คนคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด,พฤติกรรมเมื่อ 
เข้าชั้นเรียนสาย พบว่า ส่วนใหญ่ ตั้งใจเรียน จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 รองลงมา ชวนเพื่อนคุย 
จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด , แสดงผลกระทบจากการมีพฤติกรรมการ 
เข้าชั้นเรียนสาย ส่วนใหญ่โดนหักคะแนนจิตพิสัยจำนวน 12คน คิดเป็นร้อย 100 ของจำนวนนักศึกษา 
ท้ังหมด , การปรับปรูงดัวในการเข้าชั้นเรียนสาย พบว่า ส่วนใหญ่ปรับปรูงตนเอง จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อย 
ละ 100 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด , สาเหตุการเข้าชั้นเรียนสาย พบว่า ส่วนใหญ่รับประทานอาหาร 
กลางวัน จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาแวะคุยกับเพื่อน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
รองลงมาเข้าห้องนํ้า จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครูควรให้ระยะเวลามากกว่านี้
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ชื่อเรื่อง ะ การแก้ป็ญหาการขาดทักษะการการแก้ป็ญหาการขาดทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับทุนซอง 
บริษัทจำกัดของนักเรียนชั้นปวส. 1/3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการใช้แบบ‘ฝึก 
ทักษะปฏิบัติ
ชือผู้ว ิจ ัย ะ นายจร'ญ ตันมา

ป ี พ.ศ. ะ 2562 (2/2562)

การวิจัยครั้งนีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ศึกษาผลส้มฤทธทางการเรียนวิชา 3201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่อง การแกัป็ญหาการขาด 

ทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน ของนักเรียนชั้นปวส.!/3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
โดยการใช้แบบฝึกทักษะปฏิบํติ

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธื้ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชา 3201-2002 การ 
บัญชีชั้นกลาง 2 การแก้ป็ญหาการขาดทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนีสิน ของนักเรียนชัน ปวส. 1/3 
แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการใช้แบบฝึกทักษะปฏิบํติ

■ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1/3 
แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 34 คน

- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบฝึกทักษะเรื่องหนี้สิน วิชา 3201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2 
และแบบทดสอบวัดผลส้มฤทธทางการเรียน

- สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัย
1. ผลส้มฤทธทางการเรียนวิชา 3201-2002การบัญชีชั้นกลาง2 เรื่องการแก้ป็ญหาการขาด 

ทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินของนักเรียนชั้นปวส. 1/3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
โดยการใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติพบว่าผลส้มฤทธี้ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย6.56

2. การเปรียบเทียบผลส้มฤทธของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชา วิชา 3201-2002 การ 
บัญชีชั้นกลาง 2 เรื่อง การแก้ป็ญหาการขาดทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินของนักเรียนชั้นปวส.
2/3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติ พบว่าผลส้มฤทธี้ของ 
คะแนนทดสอบหลังเรียน (16.08) สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน (6.56) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ี 
ระดับ .05



^ * ร ื8 4  การแก้ป ัญหาการใช ้ส ูตรและฟ ังก์ช ั่นในโปรแกรม 2 x ๗  ไม่ถูกต้องของนักศึกษา ชัน ป วส .1
ะ-'*ไวิชาการบัญชี
•อเงุวิจัย นายสูเทพ ชำนาญ

วองานท่ีทำวิจ ัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ริ*กัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ไเฟัทาวิจัย 2562

บทคดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ม ีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธึ๋ ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลัง 

วิ,':*น วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัส 3001-2001 เรื่องการแก้ปัญหาการใช้สูตรและ 
*5--'ชั๋นในโปรแกรม 5x061 ไม่ถูกต้องของนักศึกษา ชั้น ปวส.! สาขาวิชาการบัญช ี
ให ัสูงกว่าเกณฑ์ โดยใช้วิธีการสอนแบบเน้นกระบวนการคิด

กลุ่มเแาหมายที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษา ชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี จำนวน 35 คน ที่เรียน 
วิชา(.ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัส 3001-2001 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

•รองมอที่ใช้ในการ,วิจัย,ได้แก่
1. วิธีการสอนแบบร่วมมือก้นเรียนรู (0001561-31^6 563๓1112ฬอ(๒1) โดยการจับคู่ตรวจสอบ

ร 0116010
2. เอกสารประกอบการสอนเรื่องการใช้สูตรและฟังก์ชั่นในโปรแกรม 5X061
3. แบบแก หัดเรื่องการใช้สูตรและฟังก์ชั่นในโปรแกรม 5X061
4. แบบทดสอบการใช้สูตรและฟังก้ชั่นในโปรแกรม 5x061 จำนวน 2 ชุด
5. แบบประเมินการใช้สูตรและฟังก์ชั่นในโปรแกรม 5X061

6. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนแบบร่วมมือกันเรียน!'แบบจับคู่
•ะว*สอบ

* ''ร"วิ#เรไะห์ข้อมูลผลการวิจัยพบว่า
ในการทดสอบการใช้สูตรและฟังค์ชั่นในโปรแกรม 5X061 ครั้งที่ 1 นักศึกษามีผลการประเมินใน 

ะะ®บดี เานวน 10 คน เอยละ 28.60 ระดับพอใช้ จำนวน 14 คน เอยละ 40.04 และระดับ ต้อง 
'ป ี รๆ ปรูง 11 คน เอยถะ 31.46

ไนการทดสอบการใช้สูตรและฟังก์ชั่นในโปรแกรม 5X001 ครั้งที่ 2 นักศึกษามีผลการประเมินใน 
38*1® เานวน 22 คน เอยละ 62.92 ระดับพอใช้ จำนวน 9 คน เอยละ 25.74 และระดับต้อง 
ฟ®!๗ สูง 4 คน เอยละ 11.44



ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัต7วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รายวิชาหลักการจัดการ (3200- 1002) เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักการจัดการ ที่สอนโดย 

การจัดการเรียนการสอนวิธีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

ชื่อผู้วิจัย นางสูทินา แสนบ่อ
หน่วยงานที่ทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รีเที่ทำวิจัย 2562

บทกัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1.การพัฒนาผลส้มฤทธทางการเรียนรายวิชาหลักการจัดการ 
(3200- 1002) เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักการจัดการ ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ที่สอนโดยใช้วิธีกลุ่ม 
เพื่อนช่วยเพื่อน 2.เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลหรือความก้าวหน้าทางการเรียน ของนักศึกษาเรื่องอ รายวิชา 
3200-1002 หลักการจัดการ 3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการสอนวิธีกลุ่ม 
เพื่อนช่วยเพื่อน

กลุ่มเปาหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปวส. 1 ห้อง 3 สาขาวิชาการบัญชี ที่เรียน 
รายวิชา 3200-1002 หลักการจัดการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบ!เกหัดเสริม เรื่องการประยุกต์ใช้หลักการจัดการ แบบทดสอบก่อน 
เรียนหลังเรียน แบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนโดยใช้วธีกลุ่ม 
เพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการประยุกต์ใช้หลักการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่าเฉลี่ย(X ) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า
1.ก่อนจัดการเรียนการสอนเรื่องการประยุกต์ใช้หลักการจัดการ โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อน 

ช่วยเพื่อน นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ ก่อนเรียน เท่ากับ 7.76 นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 
หลังจากใช้การสอนโดยใช้วิธีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 13.97 มีผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อน 
เรียน นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ91.50

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลหรือความก้าวหน้าทางการเรียนเท่ากับ 0.532 นักศึกษามีความก้าวหน้า
ทางการเรียน ร้อยละ 53.20



ซื่อเรื่อง : การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2/1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา รหัสวิชา 3204-2107
ปี พ.ศ. : 2562
ซ่ือผู้วิจัย : นายพรขัย สว่างทิศ

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อแก้ไขปิญหาการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวซ.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ 
ธุรกิจ ที่เรียนวิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกคะแนนพฤติกรรมนักศึกษารายบุคคล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบสอบถามโดยการ 

คำนวณหาค่าทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รกรร/ก0-1- (51ลปร1:10ล18ล0๒36 (๖โ 5๐0๒1 
5๐6๐06/ก 6โ50ทล1 0๐๓1วน161' ก๒ร)
ผลการวิจัย

ผลการการวิจัยพบว่า โดยรวมนักศึกษาที่มืผลการเรียนในระดับ 8 - / 4  ที่มืความสัมพันธ์กับคะแนนความ 
รับผิดชอบต่อเวลาที่ระดับคะแนน 8 - 1 0  มีจำนวน 8 คน และนักศึกษาที่มืผลการเรียนในระดับ 8 - / 4  ทโม่มี 
ความสัมพันธ์กับคะแนนความรับผิดชอบต่อเวลา ไมม ส่วนนักศึกษาที่มืผลการเรียนใบระดับ 0  -  0ง- ท่ีมี 
ความสัมพันธ์กับคะแนนความรับผิดขอบต่อเวลาที่ระดับคะแนน 3 - 7  มีจำนวน 6 คน และนักศึกษาที่มีผลการ 
เรียนในระดับ 0 -0 -1 - ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับคะแนนความรับผิดชอบต่อเวลา มีจำนวน 2 คบ และมีนักศึกษาที่มีผล 
การเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 คน โดยมีคะแนน 0 - 2  คะแนน มีความสอดคล้อง สวัสด้ ปทุมราช (ม.ป.ป.: 
2 อ้างถึงใน สุรจิต คำมะสอน 2548: 27 )ได้ให้คำจำกัดความการตรงต่อเวลาหมายถึง การปฏิบัติงาบหรือกิจกรรม 
อย่างหนึ่งอย่างใดให้เสร็จตามที่กำหนด เซ่นนักเรียบทำแบบฝึกหัดส่งหันตามเวลาที่ครูกำหนดทุกครั้ง



บทคัดย่อ

•อ,รีอ-* ---รพั?น.น:ผลลัมฤทธิททงการเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาให์รแกรม เรื่องการกำหนดและ 
วิ.*'ราะฑ์ปีโ8ห''. ชองนักศึกษา ปวส. 1/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สอนโดยใช้เอกสาร
น'ระ''-อบก''--รสอน

ชิอนัวินัธ นางนงนุช ไพกุมภัณฑ์
ทนว;เฮ*''นท่ี,ทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

?'น*'' ทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
รี! *บ*. 2562

''โ;วิย*ระนํ่มีว้ตถุบระสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลลัมฤทธี้ฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน 
วิช*น'■ รทอ'-นน*?ะพ้®น''โปรแกรม เรื่องการกำหนดและวิเคราะห์ปีญหาของนักศึกษา ปวส. 1/2 
?**"วิ*'-’*--อม*ร.*อร์ธุรกิจ ทีสอนโดยไข้เอกสารประกอบการสอน

'.•น,วิ'•.'น'ย ทีใช้'นงานวิจัยได้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ันปี 
ที 1 1  ส•ช''วิชา*ธมพัวเดอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่จำนวน 27 คนได้มาจากการลุ่น'แบบ 
..จ-วะ'จะ

.'ว ิ :ะมิ-:ทีใช้ใน'รา'รวิ'จํย ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนวิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
วิริน -ร ‘'น.--สะวิ,*ร'ะห์นัญหา แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เรื่องการกำหนดและวิเคราะห์ 
วิ:,' ' *วิ'?ที','บัน"-วิ.*ร'ะห์ช้อมล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ 
นรียบ.ที*'นม??ม;■ *'-■ 1- - 'ร,รียนด้วยการทดสอบค่า 1:

■ ฒ*'•■ไ̂ 86
-ส น- โทรึ๋ท ‘ บ"ร,1๒นวิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เรื่องการกำหนดและวิเคราะห์ปีญหา 

ช-:'! ว ิ'ท ี; •  น .3 ; 2 ส'ช'วิ'ช"1คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบว่าผลลัมฤทธี้ฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนมี 
* น .-: ว ิะ '  ว ิ:  ^ 1 18  ผลส้มฤทธี้ชองคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 7.74 (5.0. ะะ 1.63) 
: ะ,'*นน*นน-3น;' วิ, : น ะ •--.น'.'ด?อบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่



บทคัดย่อ

รวิจัยศรั้งนี้มวัตถุประสงค์เพื่อ,พัฒนาผลสัมถุทธื้'ทางการเรียนและความสามารถ'โนการทำงาน 
'โวะ. '■ .ผู้-!,-"!•ะ:นักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ในวิชา การขายเบื้องต้น ระหว่างเรียน 
เว ิจ ัฮโห ัม ิ''*-าษาทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ประเมินการปฏิบัติการทดลองและการนำเสนอ 
* บา)รนัรั้ไ.,รียน ทำแบบทดสอบย่อยในแต่ละหัวข้อ สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ นักศึกษาประเมิน 
*นแ*งน-ละ.•ศึฮนไนการทำงานเป็นกลุ่ม และทำสังคมมิติเกี่ยวกับการทำงาบกลุ่มก่อนและหลังการเรียน 
น.*.รวนมิ? น?-■ '"รวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีคะแนนหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 8 
•'ไฟป็น ะ'- •น  * ดกต่างจากคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีทักษะ 
ไผู้^ 5 บ•ร ^--ษะ^^รนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และมีคะแนนทดสอบท้ายคาบเรียนที่เพิ่มมากขึ้นอย่าง 
ฒ&.ไน&-? น ั' • 'ษ '’สวนใหญ่พอใจกับการสอนรูปแบบนี้ มีการช่วยเหลือกลุ่ม ความรับผิดชอบ การแสดง 
•วกย****. "รรับพังศวามคิดเห็นหลังการเรียนแบบร่วมมือโดยเฉลี่ยสูงขึ้นและนักศึกษามีความสัมพันธ ์
งษฟะฟ^*?นเพ ัมขึ้น
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9ฟ ร8ง ะ ก ารพ ัฒ น าผ ล ส ัม ฤ ท ธ ท างก าร เร ีย น ว ิช าก ารแป รร ู,ปอาหาร รห ัสว ิชา
3 4 0 4 -2 0 0 6  เร ือ ง  ก าร แ ป ร ร ูป อ าห าร โด ย ก าร ใช ้ส าร เค ม ีใน อ าห าร  
ของ นักสีกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยการใช้ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

วิจัย ะ ว่าที ร.อ.สุรศักดิ จันทรานิมิตร
0  ลม*. ะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการสีกษา 2562 * 1 2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลสัมถุทธิ,ทางการเรียนวิชาการแปรรูปอาหาร รหัสวิชา 
3404-2006 เรือง การแปรรูปอาหารโดยการใช้สารเคมีในอาหาร ชองนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชา 
อาหารและโภชนาการ โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ้ีชองคะแนน 
ทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชาการแปรรูปอาหาร รหัสวิชา 3404-2006 เร่ือง การแปรรูปอาหารโดยการ 
ใช้สารเคมีในอาหาร ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยการใช้บทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในงานวิจัยได้แก่นักศึกษา ระดับประกาคนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 
สาซาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 28 คน ท่ี1ด้จากประชากร

เครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
วิชาการแปรรูปอาหาร รหัสวิชา 3404-2006 เร่ือง การแปรรูปอาหารโดยการใช้สารเคมีในอาหาร

สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห ์
เปรียบเทียบผลสัมถุทธ๋ึทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า *

ผลการวิจัย

1. ผลสัมฤทธ๋ีทางการเรียนวิชาการแปรรูปอาหาร รหัสวิชา 3404-2006 เร่ือง การแปรรูปอาหารโดย 
การใช้สารเคมีในอาหาร ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส. 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยการใช้บทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าผลสัมฤทธิ,ชองคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 6.61 (ร.อ. :: 1.59) และ 
ผลสัมถุทธ๋ึฃองคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉล่ีย 13.86 (5.0. ะะ 1.84)

2. การเปรียบเทียบผลลัมฤทธิ,ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาการแปรรูปอาหาร 
รหัสวิชา 3404-2006 เรื่อง การแปรรูปอาหารโดยการใช้สารเคมีในอาหาร ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าผลลัมถุทธิ,ของคะแนน 
ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05



'•■ "ร*๒.-’'น 'น??นโV**,--*/''ร5'ริ!;นในราย'วิใ;าการประ'ซาสัมพันธ์เพื่อสำนักงานโดยใช้วิธีการลอน 
ฒ ่?จ■ อ1น * ‘ะ ;น ั'5 •'•ะ-' ระ?บช ั้นป ว?.: ล"ฯ',วิซาการจัดการลำนักงาน

นะ..'3ส*ต*'. ะ36ะ

บ ท ค ัดย ่อ

'•-ะ ~ . ไ ' ' ะ .น *น .ร ิ1 น''■ ร ั้งน ี้ม ีจ ุดประสงค์เพ ื่อพ ัฒนาผลส้มฤทธี้ทางการเรียนในรายวิชาการ  
.'รง-*''ล้น’*น.ะ . ดั:?•■ วิ' •'น ไ.®!.ใช้วิธีการลอนแล้วสอบ ของนักคิกษา ระดับชั้น ปวล.1 สาขาวิชาการจัดการ 
#ใ3*ง*-*น น?"'ร#--า?* 2562 วิทยาลัยอาขีวคิกษาแพร่ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยดำเนินการสอบตาม
1'แต*',บิ!'1|||1 *11..............  * าาาเาโแเฑึ๋กำ!11เก'1า พร้อมทั้งแจ้งให้นักคิกษาได้รับทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการ
*8!ะ ^ ' '  *-!:ป '•''ไ?':* . .ว?',ทิจะสอบรับผิดขอบ พบว่าน ักศ ึกษาที่เร ียนใช้ว ิธ ีการสอนแล้วลอบ มี 
'คะแนนน^#รน?ล้น;V:?'ง---'ร.ริยนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 7 0 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

I ฒ80ร่^*?"^*^'!■ ะ"น'ใช้วิ?" 'ร ? อนV.ล้วสอบ มีคะแนนเฉลี่ยผลส้มฤทธิ้ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
'ร  จั-นวน วิว *น นร้อยละ 86 โม่ฝานเกณฑ์ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14

I
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ชีก ู,ร ี*; ก''รพัตนนาผลส้มฤทรึ๋ทางการเรียน ในรายวิชา 2201 2107 การบัญชีตั๋วเงิน ของนักเรียน
ระดันนระกาคนียบัตรวิขาชีพ (ปวข.) ขั้นปีท่ี 2/2 แผนกวิขาการบัญชี 
โตยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ 

ช ีก ูน ัว!! นางสาวปานทิพย์ เรียนทอง
Vน■ ว!;: ; "นทีทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวะศึกษาแพร่
Iป ี'#  ส'นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีทีที'ว!'!. 2  2562

บทคดัยอ่

วิ?;;บระสงคของการวิจัยครั้งนี้เพื่อแก้ไขป้ญหาทางการเรียนวิขากกรบัญชีตั๋วเงินของนักเรียน 
ต้บข้ัน บวเซ-2 /2  สาขางานการบัญชี นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศกีษ'-.5นร สาข-วิข--'ารบัญ?

!~นวน 3ะ *น .ทีอใหันักเรียนสามารถเรียนวิชาการบัญชีตั๋ว!งินได้โดยใมเกิดความเบื่อหน",ย ผู้เรียน 
-?'ว•ร;ขปี*วิ?ต"ม,.บปผี,กบฏิบัติท้ายหน่วยเรียนและมีผลการ,ทำ..บบทตสอบใต้ผานเกณฑ์ตามทกำหนด 
โ#ปี,วิวริ--ร,รียนแบ่บร่วมมือแก้ไขปีญหาจากการใช ก้ระบวนการกลุ่มเพือแก้ไขปีญหาการเรียนวิฃาการบัญชี 
ตั๋วปีก-วอ ป ี',ร ิย น ระดับขั้นบวข.2 /2  สาขาวิขาการบัญชี ชีง่มืบัญหาในการเรียน ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่ 
สนโอขณะที-■ -* 'รสอนทํปีห้ผู้เรียนไม่สามารโ]ทำแบบผีเกปฏิบัติท้ายหน่วยเรียนได้ และส่งผลทำให้ไม่สามารถ 
ที’นบบร^สอบโก้ ผลจากการทำแบบทดสอบหลังการใข้กระบวนการกลุ่มกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแล้ว
วร-'-นฺว'วิ-.ริ*ปีนปีผลคะแนนการทำแบบทดสอบสูงขั้น คิดเปีนค่าเฉลี่ย (X  ̂ 1.88) การใช้กระบวนการกลุ่ม 
ข-บโท ีว ิ',ร ิยนโนปี.''ว'ม,ป ีอหนาย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและฃ่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนร่วมขั้น,ริยน 
ทีชุ่ทีว้เยโ#-ที'---ร-บ:กลุ่มอยางง่ายด้วยการจับฉลาก ฃี่งสมาขิกในกลุ่ม กลุ่มละ 6 คนมีความสามารถแตก?-: 

ว ิ'.ร ิยน “ ปี'ว"ม?-ม-.รถโนการเรียนสูงกว่าเพื่อนสมาขิกในกลุ่มจะทำการฃ่วยเหลือนัก,รียนที,ริยนกู!;น 
-- 'ร';:บปีบ-ปี,ที*:ขวย,,-ปีขบ้ญหาที่พบจากการทำแบบผี!กหัดท้ายหน่วยเรียน จะทํบัหัผู้เรียนสามารถทิ-
นบบ **?’อบปี!อ,ริยนอบ,นี้กูห"โนบทเรียนได้ดีขั้นกว่าการเรียนแบบบรรยายตามบกติ
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ไ•-ไ?*รูบันฒคโน ใลยีก้าวหน้ามากขึ้นทำให้ผู้คนให ้ความสนใจกันอย่างมากมาย ทำให้ส่งผลเสีย 
**'*?'ว*''' - ‘น ผู้**8!ท็ 1ๆงคืลที่จะสำรวจความรู้เรื่องการคูณและการหารเลขฐาน โดยสุ่มตัวอย่างจาก 
น้--'*1*. วิ'ทไ -ส่ไ*อ'ช ืวศึกษาแพร่ ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานการบัญชี จำนวน 42 คน ว่ามีความรู้ใน 
วิ?'?น้ี!*''นํอ.■ ไ,สียงใด มีเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ คือแบบทดสอบเรื่องการปรับปรุง เป็นแบบอัตนัย 
ไ - '  - 5 บั: 8,ละแบบปรนัยจำนวน 5 ข้อ แก้วนำมาเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความครบถ้วน 
* '  บไ-สธบถาม นำมาวิเคราะห์หาสถิติ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ซื่งสามารถสรุปไถ้ว่านักเรยนของวิทยาลัย 
อ-สี-.สี'-'^-,.พร่ ระตับชั้น ปวช. 3 สาขางานการบัญชี มีความรู้เรื่องการปรับปรุงบัญชี ในระดับดีถ้วย 
• ะ - นน®&สิ* นะ.58 คะแนน

บทคัดย่อ

ธนิพนธ์ คุณวงศ์
2562



ร ิ8 0 8 * การพฒนาผลสมฤทธทางการเรยนรู เรอง พฤตกรรมการทางาน วซาการบรหารงาน 
" ^ใน*; งคืการ ( 3001-1001 ) ของนักศึกษา

ระดับขั้นปวส 1 การเลขานุการ โดยใช้แผนภูมิความคิด (เพ โฟ  เหลเวเวเท3 )
ขํฒเวิ!? นางกรองทอง ซะม้าย

ไ,:; นน'?ที•.วิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
^ ไน ะ"'นทีลังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ร1จัย 2562

บทคัดย่อ
การพัฒนาผลลัมฤทธี้ทางการเร ียนรูเ้ร่ือง พฤติกรรมการทำงาน วิชา การบริหารงานคุณภาพใน 

ไ:’'*'■ ■ ไ 3001-1001 ) ของนักศึกษาระดับขั้น ปวส. 1 การเลขาน ุการโดยใช้แผนภูม ิความคิด ( (VIIกะ] 
น!ระนกนุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ ีอศึกษาการเปรียบเทียบผลส้มฤทธี้ทางการ
ะ!.นนรุ่ .รีอง พฤติกรรมการทำงาน ก่อนและหลังการใช แ้บบบระเมิน แผนภูมิความคิด (เหเกะ] เห3เว(วเก5 ) 
นร^"'''-รทีใช้',นการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มนักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาวิชาการเลขานุการ จำนวน 9 คน เครื่องมือ 
ช้ช้บรง*มิน คือ แบบทดสอบผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียน สถิติทีใช้เนการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่า 
*■ "'ไน.บ! นบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธี้ทางการเรียนรู้ เรื่อง พฤติกรรมการทำงาน ก่อนและ 
* ๕ ■ะ,"''รใช้แบบ,ประเมิน แผนภูมิความคิด

''" 'ะ  ’300เกร ) ของนักศึกษา พบว่า ผลลัมฤทธ้ีหลังเร ียน( X  = 15.33 ) สูงกว่า ผลณฤัทธ้ีก่อนเรียน ( X



ขื่องานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาบ /  การบ้านของ 
นักเรียนระดับชั้นปวซ.๙ ๑  การโรงแรม

ขื่อผู้ว ิจ ัย นางสิริพร ประจญมาร

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับช้ันปวซ.๙ ๑  การ 
โรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน /  
•“'ร บ้านของนักเรียนจำนวน ๑๕:ข้อ โดยให้นักเรียนเรียงลำดับสาเหตุการไม่ส่งงาน /การบ้านตามลำดับ 
ทิมากที่สุดจบถึงน้อยที่สุดจากลำดับ ๑ -  ๑๕: และได้ทำการนำผลของแต่ละสาเหตุ มาหาค่า ร้อยละ 
..ลัวนำข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งนำเสนอในรูปของตารางประกอบคำบรรยาย เพ่ือ 

ษาพฤติกรรมของนักเรียนในเร่ืองการไม่ส่งงาน /  การบ้าน

ผลการศึกษาปรากฏว่า จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมเรื่อง
วารไม่ส่งงาน /  การบ้าน นักเรียนระดับซั้บปวซ.๙ ๑  การโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่แสดงให้เห็น 
ไ' สาเหตุของการไม่ส่งงาน /ก ารบ ้าน  ลำดับที่ ๑  คีอ การให้การบ้านมากเกินไป และครูอธิบายเร็ว 
.กินไป โดยคิดจากนักเรียน ๓๕: คน ที่เล ือกเป ็นลาเหตุอ ันดับที่ ๑  จำนวน ๒๓ คน คิดเป็น ร้อยละ
แนฟ*กิ̂



ช่ือเร่ือง

ช่ือผู้วจัย
หน่วยงานท่ีทำวิจัย 
หน่วยงานท่ีสังกัด 
ปีที่ทำการวิจัย
แหล่งงบประมาณ

การพัฒนาการเรียนรู รายวิชา 3204-2006 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2/1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เร่ือง88  0๒0301 (801117

8.6๒1!008บ่!โ) 0๒03๓)
นายดำรงค์ สุพล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2/2562

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธทางการเรียนของนักศึกษา ปวส. 2/1 

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้ 
สือมัลติมีเคีย เรือง!;8  0๒0301 (ธกบ่า}' 86๒บ่008๒{5 0๒03๓) เพอประเมินผลสัมฤทธทางการ 
เรียนของผู้เรียนและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรยนท่ีมีต่อส่ือมัลติมีเดีย เร่ืองป8  0๒0310 (ปฑบ่า}' 
86๒11008๒15 0๒0310) กลุ่มเฟ้าหมาย ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา ระดับ ปวส. 2/1 สาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 15 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สือมัลติมีเดีย เรือง!:8 0 ๒0301 (801117 86๒บ่00ร๒15 0๒0310) 
แบบประเมินความพึงพอใจที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา 3204-2006 การ 
วิเคราะห ์และออกแบบระบบ โดยใช ้ส ื่อม ัลต ิม ีเด ียร ์ เร ื่อง880๒0310(80111}'86๒11008๒15 
0๒0301) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบผลสัมถุทธทางการเรียนเรื่อง88  0๒0310 (80111}' 
86๒11008๒15 0๒0310) ก่อนและหลังการใช้แผนการจัดการเรียน! โดยใช้สื่อมัลติมีเคีย พบว่า 
ผลสัมฤทธี้หลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ๙ก่อนเรียนและการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อ 
มัลติมีเดีย เรื่อง88  0๒0301 (80111}' 86๒11008๒15 0๒0301) พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อ 
มัลติมีเคีย เร่ือง88  0๒0301 (80111}' 86๒11008๒15 0๒0310) ในภาพรวมในระดับมากและเม่ือพิจารณา 
เป็นรายข้อ พบว่า มีระดับความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับ ดังน้ี ด้านส่วนของ 
เน้ือหา ด้านส่วนของโปรแกรม ด้านส่วนของตัวอักษร และด้านส่วนของเสียงและภาพประกอบ



ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนของการใช้วิธีการจัดการการเรียน|(1(ป้!0ฟ๗86^ ^ 2 6 ๓ 6 ฬ) 
รายวิชาการตลาดธุรกิจบริการ(3701-2005)ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาวิชา การโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร,

ชื่อผู้วจัย นางปาริชาด สุพล 
วัน/เดือน/ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วัตถุประสงค์ของการวิจัย พัฒนาผลสัมถุทธิทางการเรียนของการใช้วิธีการจัดการการเรียนรู้ 
(1010ฬ6 ( 1 ฬ'5ายวิ ,ชาการตลาดธุรกิ'จบริ 'การ (3701-2005) ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 
สาขาวิชา การโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษา 
อยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงชันปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ปี 
การศึกษา 2562 ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลอง แบบ 7 ^ 0  01-011158 ?1-6เ6ร1 -  ?0รแ6ร1 ๐6ร1^ฑโดยให้ 
นักศึกษาที่เรียนในปีการศึกษา 2562 จำนวน 34 คน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิของการเรียนของ 
นักศึกษาสาข!วิชาการโรงแรม-หลังการใช้วิธีการจัดการการเรียนรู้(10101?ฝ๗86 &๒!!386๓ สูงกว่า 
ผลสัมฤทธของการเรียนก่อนการใช้วิธีการจัดการการเรียนรู้(1010ฬ๗ ^ โดยพบว่า 
ผลส ัมฤทธิหล ังการใช ้(X =15.44) ส ูงกว่าผลสัมฤทธิก ่อนการใช้(X ^ 10.29)

บทคัดย่อ



ก

บ่®Vริ&ง ะ การพัฒนาผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาลตรีเพื่องานอาหารและโภชนาการ
(5๐6๐๐6 (๖โ I1๐๐๐) ลกช ผนฒ*เอก) รหัสวิชา 3000-1307 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2562

ร®!ว ัจ ํ* ะ นางลัดดาวัลย์ ไชยะรีนทรี

1  แน่ศ. ะ 2562 (ภาคเรียนที่ 2)

บทคัดย่อ

'"รวิวัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลลัมฤทธึ๋ฃองทางการเรียบ รายวิชาวิทยาศาสตรี 
.*5 ะ"--*!-"V--รแล:ะ'โภชนาการ (5๐6๐๐6 1๖โ 1=๐๐๐1 อก๐) ผน!:แป๐ก) รหัสวิชา 3000-1307 ก่อนเรียนและ 
แเง*1.รี*'ไ. •อรน ักศ ึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาชาว ิชาอาหารและโภชนาการ ว ิทยาล ัยอาช ีวศ ึกษาแพร่ 
ไะ '̂-'#^ริ!;'นที 2 ปีการศึกษา 2562 ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน

'ลน.ป ี'หมายท ี่ใช ้ในการว ิจ ัยคร ั้งน ี้ ใต ้แก ่ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาอาหารและ 
* ร ไ-*'ย'ลัยอาชีวศึกษาแพร่ ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานอาหารและโภชนาการ (506๐๐6 
^  -:*ะ*ะ 3๐0 ผนยโเป๐ก) รหัสวิชา 3000-1307 ใบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 คน 
ฟศ58® ๘ ^?เใน ’-:ารวิจัย ไต้แก่ เอกสารประกอบการสอน ใบงาน และแบบทดสอบวัดผลลัมฤทธิ้รายวิชา 
วิแ!••'^า6แ^,แอ-ะ'นอาหารและ'โภชนาการ

- -  - - - -ร3 ^ ษา หบว่า ผลลัมถ ุทธ ึ๋ทางการเร ียนของน ักเร ียนหลังจากการจ ัดการสอนโดยใช ้ 
.ฒ”๚บ่บ่,ไ.*นะ-'?บ"รสอน รายวิชาวิทยาคาสตรีเพื่องานอาหารและโภชนาการ(5๐๒๐๐6 1๐โ 1=๐๐๐) อก๐) 

ะบบ่ป ี! - . รไค้?วิบ่' 3000-1307 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 8.52 และการทดสอบ 
๚ & & &  ฃ*"บ่บ 13.72 นักศึกษามีผลลัมถุทธึ๋ทางการเรียบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ



งวน่วิจัย*.รอง 

ผัวิจั!
ทนัว?^ไน/สถานศึกษา 
ปีทีทำวิจัย

การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ขั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาชีพการตลาด โดยแบบเกพิมพ์สัมผัส
นางซลวรรณ์ เรือนคำ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การว ิจ ัยคข ั้งน ี้ ม ีว ัตถ ุป ระส งค ์เท ือส ร ้างแบ บ ฝ ึกพ ิม พ ์ส ัม ผ ัส  ของน ักเร ียนระด ับ  
บระกาศนิยบัตรวิชาชีพขั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาล ัยอาช ีวศ ึกษาแพร่ และเท ือศ ึกษา 
มลสันฤหธิ๋ทางการเรียนการพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ข้ันปีที 2 สาขาวิชาการตลาด โดยแบบเกพิมพ์สัมผัส

การดำเนินการวิจัย ได้มีกลุ่มเปัาหมาย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นปีที่ 2 
ส-ข-วิขาการตลาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 คน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องการพัฒนา 
ที'-ษะ:ก'•รพิมพ์สัมผัส ร ูปแบบ การว ิจ ัยใช ้แบ บแผน การท ดลองแบ บก ่อน การท ดลอง (?โ6- 

ก!ลเ. 065เ5ทร) แบบแผนที่ 1 ศึกษากลุ่มเดียววัดหลังการทดลอง (Xห6 0ก 6- รเา01 นิล56 
ะ■ •น.ะ. ใช ้เครื่องมือในการวิจัยคือแบบเรียนด้วยตนเองโดยการให้น ักเรียนกลุ่มเป้าหมายเกทักษะ 
-ส ะ* ว"ม!จากแบบเกพิมพ์สัมผัส จากนั้นทำการทดสอบหลังการเกด้วยแบบทดสอบและใบงานใน 
-น'น.ใยนร้วยตนเอง แล้วทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้สถิติในการหาค่าต่าง ๆได ้แก ่ สถิติค่าเฉลี่ย 
IX. * 'นบิยงเบนมาตรฐาน และหาค่าร้อยละ 

มสการวิจัยพบว่า
ม?'■ 'ไรหดสอบความ! ด้วยแบบทดสอบและใบงาน พบว่า นักเรียน ระดับประกาศนิยบัตร 

วิข-ทีห. น-,ข ขั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด นักเรียนมีทักษะการพิมพ์สัมผัสสูงกว่าเกณฑ์ที ่
--า 'น ? ท ี!!? ะ  80 ท ี่ค ่าเฉล ี่ย 86.25 จีงซ ี้ให ้เห ็นว่าการเรียนโดยใช้แบบเกพ ิมพ ์ส ัมผัส ทำให  ้
นิ- .รี!-นะ:ที'-ษะ-—รพิมพ์สูงข้ึน

---รที!-รณาผลการทดสอบสมมติฐาน จากเกณฑ์ผ่านที่กำหนดที่ร้อยละ 80 มีค่าเฉลี่ยร้อย 
ส-ะ■ •รวมที' ะ'ะ 25 ของคะแนนรวมทั้งหมด ถือว่าน ักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ท ี่กำหนด สรุปได้ว่า 
ม?--รว ิ!!.ม-น ,-ณ ฑ ์?.ามสมมติฐานที่กำหนด



บทคดัยอ่

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ มีจูดมุ่งหมายเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและ 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้นปวช.!/! คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายวิชา 20200-1001 
เสรษฐสาสตร์เบื้องต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
จากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลต้านการเรียนของแต่ละวิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การ 
ใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้คำชมเชยแก่นักเรียน รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน 
และติดตามจากผู้ปกครอง คุณครูที่เข้าสอนแต่ละวิชา ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนมากขึ้น 
มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น ทำให้บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่ 
‘อ ื้อต่อการเรียนรู้ มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย ทำงานที่ 

ต้รับมอบหมายและส่งงานตรงกำหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซํ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ



ก

ซื่อเรื่อง การพัฒนาผลลัมถุทฮึ๋ทางการเรียนวิซาโภซนาการ เรื่องการกำหนดและคำนวณความ
ต้องการสารอาหารของบุคคลวัยต่างๆ ของนักเรียนระดับชั้น ปวซ. 1 แผนกวิซาอาหารและ 
โภขนาการ โดยใซ้แบบฉกคำนวณปริมาณพลังงานและสารอาหาร 
ซื่อผู้วิจัย นางสาวอำภา สุภาพ
หน่วยงานที่ทำวิจัย แผนกวิซาอาหารและโภซนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปีที่ทำวิจัย 2562 
แหล่งงบประมาณ -

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ้ 
ซองคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนรายวิขา 20404 -  2101 
โภซนาการ เรื่อง การกำหนดและคำนวณความต้องการสารอาหารซองบุคคลวัยต่างๆ โดยใช้แบบ 
ฉกคำนวณปริมาณพลังงานและสารอาหาร

กลุ่มเป้าหมายที่โช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้น ปวซ. 1 แผนกวิซาอาหารและ 
โภซนาการ ที่เรียนรายวิซา 20404 -  2101 โภซนาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
จำนวน 35 คน

เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบฉกคำนวณปริมาณพลังงานและสารอาหาร แบบทดสอบ
ก่อนและหลังเรียน เร่ือง การกำหนดและคำนวณความต้องการสารอาหารซองบุคคลวัยต่างๆ

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยนำคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
มาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( รอ ) และเปรียบเทียบผลลัมฤทธี้ 
ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบค่า 1:

ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลลัมถุทธิ้ทางการเรียนวิซา โภซนาการ เรื่อง การกำหนดและคำนวณความ 

ต้องการสารอาหารของบุคคลวัยต่างๆ ของนักเรียนระดับชั้น ปวซ. 1 แผนกวิซาอาหารและ 
โภซนาการ โดยใช้แบบฉกคำนวณปริมาณพลังงานและสารอาหาร พบว่าผลลัมฤทธิ้ฃองคะแนน 
ทดสอบก่อนเรียนมืค่าเฉลี่ย 3.84 ( 5  ̂ 1.72 ) และผลสัมถุทธื้ฃองคะแนนทดสอบหลังเรียบมี 
ค่าเฉลี่ย 8.72 ( 5 = 1.48 )

2. การเปรียบเทียบผลสัมถุทธี้ฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า 
ผลลัมฤทธิ้ฃองคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .05

บทคัดย่อ
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๚®แร®* ''•'รพฒันาผลลนัฤทธึ๋ทางการเรียบ รายวิชาเสื้อผ้าเด็กเบื้องต้น เรื่องการพัฒนาทักษะการเย็บ
'••♦ ระ'.-1 - ระไ •.รงชุส•เล็ก ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวฃ.2 สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ โดยใช้การสอนแบบสาธิต

ว -ิ^ ะ บางสาวสายชล มงคล
1  *  **.. ะ ภาคเรียบท่ี 1 จ การศึกษา 2562

บทคัดย่อ

-- -ร ่ร ิเ1ตรั๋งนี้บีวัคอุบระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลลัมฤทธิ๋ทางการเรียนรายวิขาเสือผ้าเด็กเบื้องต้น 
3 * ร- 'รพ ั*น''ทั-''ษะ'''ๆรเย็บรูดระบายกระโปรง'ชุดเด็ก ของนักศึกษาระดับชั้น ปวซ.2 สาขาแฟชั่นและสิ่ง 

'กบ: .,1*':ใ*'"'''รสอนแบบสาธิต 2} เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธื้ฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน
ร บ าร'-,*';■ น บ ึ๋องต ้น  รีองการพัฒนาทักษะการเย็บรูดระบายกระโปรงขุดเด็ก ของนักศึกษาระดับชั้น
0 1 .-2  ส-**”*พร้นแสะสิ่งทอ โดยใช้การสอนแบบสาธิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักศึกษา ระดับ 
บรส•-■ ■ น̂ :บ ้5รไร-บิV, {บ่'}ข.) ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิซาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาซีศึกษาแพร่ จำนวน 7 คน ท่ี 
ไ#ร!'•ก'ก■•••รสบ่.บบ่*'ชุ-:สุ?ง

-*ริ*::บี*:ทัรีรินการวิจัย ได้แก่ การสอนแบบสาธิต รายวิซาเสือผ้าเด็กเบื้องต้น เรื่องการพัฒนาทักษะ
*บกระโบรงขุดเด็ก ของนักศึกษาระดับชั้น ปวข.2 สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ และแบบทดสอบ 

ริเฒ๗ ^ ฟ ^ ''งก1 -ร้!ริ?!น
ส- ; ติ ^, ไรว ิ เ คราะห์ ข้ อยู ล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์

,“.ริบน:,*:บน??1บ:หรํ่Vางการรียนด้วยการ'ทดสอบค่า ไ:

ฒ ® ''ฟ แ &

น©ส้นฤทธึ๋ทางการเรียน รายวิชาเส ือผ้าเด ็กเบ ื้องด้น เรื่องการพัฒนาทักษะการเย็บรูดระบาย 
''รสรีบร?ร ุ# ร ี- ' ร©ง่นักศึกษาระดับชั้น ปวข.2 สาขาแฟชั่นและสิ่งทอโดยใช้การสอนแบบสาธิต พบว่า 

งคะแนน หดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.06 (ร-อ. = 1.65 ) และผลลัมฤทธี้ของคะแนนทดสอบ
'-•นัน!บนบี-นนฉเ: 7.88 (ร.อ. ะะ 0.80)

1 ก ■ •ร.นรียน.หียบผลลัมฤทธี้ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการ
ร ีบ ร# รสน  '■บ -'ระ,บ รงร ุด ร ีร ี ของนักศึกษาระดับชั้น ปวข.2 สาขาแฟชั่นและสิ่งทอโดยใช้การสอนแบบสาธิต
* 0 รุ*:งคะแนนทดสอบ'หลังเรียนสูงก’ว่าคะแนน'ทดสอบก่อนเรียนอย่างมี'นัยสำคัญ'ทางสถิติ'ท่ีระดับ 
ฒ &  . I



บ่อ"*บนวิจัย การสร้างชุดปีกปฏิบัติ วิขา การบัญชีเบ้ืองต้น ของนักเรียนสาขาวิฃาเลขานุการ ระดับ
บระ'*'-*นิยบัดรวิขาชีพข้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

บ่อนัวิจัย นางเกศอรซญาณ์ คงอิว

บทคัดย่อ

‘''รวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาการหาประสิทธิภาพของชุดปีกปฏิบัติของนักเรียน ปวซ. เรื่องการวิเคราะห์ 
รร®การคา ของนักเรียนสาขาระดับขั้นปวข.1 สาขางานเลขานุการ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ มี 
ไ?รุบระสงค์เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดปีกปฏิบัติของนักเรียน ปวข. เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า และศึกษา 
.นร?ฌ.หิยบคะแนนทดสอบก่อน-หลังเรียน ด้วยชุดปีกปฏิบัติ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า กลุ่มตัวอย่าง 
บับไน 12 คน การใช้ชุดการสอนเซิงทดลองของนักเรียนกลุ่มเป็าหมาย ทำ'ให้ผลลัมฤทฐึ๋ทางการเรียนหลัง 
.ริ®บ?'?กว่าก่อนเรียน อยู่ในระดับดี
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การฟรียบเทียบผลส้มฤทธิ้ทางการเรียนโดยใช้ใบความรู้ในรายวิชา
การบัญชีขั้นสูง 2 เร่ือง การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาต่าง'ประเทศ
‘ 'องนักเรียนระดับขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขั้นปีที่ 2 ห้อง 4 สาขาวิชาการ
บัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
นายณัฐพล ตันขวัญ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ษระษ*ทงาน:วิจัย วิจัยขั้นเรียน

บทคัดย่อ

ะ‘บวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลส้มฤทธิ้ทางการเรียนโดยใช้ใบความรู้ในรายวิชา การบัญชี 
ขั้นสู4 2 .รีอง กกรบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาต่างประเทศ ของนักเรียนระดับขั้นประกาศนียบัตร 
วิ"''■ ชี*ข้ั..สุ ะข้ันบัท่ี 2 ห้อง 4 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 37 คน เครื่องมือที ่
ไข้ใน,- ‘'ร■ ที-วิจัย ศึอ แบบทดสอบเรื่อง การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาต่างประเทศ และสื่อใบความรู้ 
'■ ‘'รนข้รวม'รวมข้อมูลได้แก่ แบบวัดผลแบบทดสอบเรื่อง การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาต่างประเทศ 
•■ '•ร.ม น รไนรวมช้อมูลนั้นผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดาเนินการทดสอบก่อนเรียน(^โอ-ยอรย)กับผู้เรียนโดยใช ้
...ร'*'-??อบ มละการทดสอบหลังเรียน (I3๐รบ!;รรย) กับผู้เรียนโดยใช้แบบวัดผลส้มฤทธี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา 
“  ■ •รว ิ.-ร -5:’,ข้อมูลแบบต่างโดยใช้สถิติพื้นฐานดังนี้การหาค่าคะแนนเฉลี่ย การหาค่าความเบี่ยงเบน 
ม"*รฐ-บ -ละสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องมือค่าดัชนีความสอดคล้อง (100

ม?ก-รวิจัยพบว่า คะแนนแบบทดสอบก่อนใช้สื่อใบความรู้โดยนักศึกษามีคะแนนก่อนเรียน 
,®ะ2ฮ๏ยที 55.75 คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 2.70 คะแนน แบบทดสอบหลังใช้สื่อใบ 
®ไ-มรี ไ?นนั'ศึกษามีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 77.50 คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 2.28 
บ?'*'ก*-::®งมบนก่อนและหลังทำแบบทดสอบโดยมีคะแนนเฉลี่ย 21.75 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
'ช ุท ี 2 28 .มีอหิจารฌาพบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน การเปรียบเทียบ 
ม?#ม':^ขั้•- :•'าร.รียนโดยใช้ใบความรู้ในรายวิชาการบัญชีขั้นสูง 2 เร่ือง การบัญชีสำนักงานใหญ่และ 
5*ร๚เ^ง,บ่ระ.'ทศ ของนักเรียบระดับขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขั้นปีที่ 2 ห้อง 4 สาขาวิชาการ 
บัญชี วิVย-ลัยอาชีวศึกษาแพร่ พบว่านักศึกษามีการพัฒนาทักษะ และผลส้มฤทธ้ีทางการเรียนเรื่อง การ 
บ ั;.ช ี?•บ ้ - ะ^บใหญ่มละสาขาต่างประเทศได้มากขี้บหลังการใช้ใบความรู้ จากการการเปรียบเทียบ 
ว?#ม';'Vขั้*-งการเรียนโดยใช้ใบความรู้จะเห็บได้ว่า คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังการใช้สื่อใบ 
^ไาม•เม•-^‘'วว*ะแนนเฉลี่ยก่อนใช้สื่อใบความรู้ แสดงให้เห็นว่าการใช้สื่อใบความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ 
.วิ:น.,ร* ะ -'"รบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาต่างประเทศ ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้และเช้าใจเรื่อง 
•^รบัญชี'ส■ นักงานใหญ่และสาขาต่างประเทศมากข้ึน



บทคัดย่อ

ช ี-รนร ีว ิ!. ะ 00รพัตฌาผลสัมฤทธี้ทางการเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิง1,ส้บสองตัๆแปรข0ง 
นักเรียน สาขางานบัญชี กลุ่ม 3 ระดับชั้น ปวซ.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใซ้แบบแกทักษะ 

ชี“นัว*ะ นางวิไลวรรณ ร่องพืข
วิ-"•ร5 •ษ- : 2562

'■ รวิลัยใบคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบแกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการ 
ชี นส้น วิราคณิตสาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ ของนักเรียนสาขางานการบัญชี ระดับชั้น ปวซ1.และเพื่อเปรียบเทียบผลส้มถุทธ้ี 
▼ ' ะ - ‘ร,!ย'น.รื่องการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวปแปร ของนักเรียนสาขางานการบัญชีระดับชั้นปวส.

วร?เ* ~ลัยการอาชีพสอง โดยไข้แบบแกทักษะ ก่อนและหลังการใช้แบบแกทักษะ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนสาขางาน 
" ร ’วิ:; ชี นวข.! กลุ่ม 3 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 29 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิลัยคือแบบแกทักษะการแก้โจทย์ 
นิอุเๆ ต’',ระน,นลมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิซาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ ระดับช้ัน ปวซ. 1 แบบทดสอบวัดผลส้มฤทธ้ิทางการ 
.ริะน —ฯะแบ’บประเมินคุณภาพของแบบแกทักษะ รูปแบบในการทดลองครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวมีการวัดผล 2 คร้ัง 
*6 'วน*ละหลัง การทดลอง(71า6 (วก6 (วิโ๐บเว ภโ61651 ?๐511651 อ65เ5ก) สถิติที่ใช้ใบการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย (X )
* น'บิะ. นบนมาตรฐาน (ร.อ.) และเปรียบเทียบผลส้มถุทธ๋ีทางการเรียนโดยใช้ ! - 1:651: (อ6|ว6ก0๒ก1)

ผลการวิจัยพบว่า แบบแกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเซิงเส้นสองตัวแปรวิขาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
วนชี*.ระตับชั้นปวข.1 มีประสิทธิภาพ 85 .3 1 /8 0 .1 0  เป็นไปตามเกณฑ์สมมติฐานที่กำหนด นักเรียนมีผลลัมฤทธิ้ 
▼  - น ■ ร.รี!.นหลังเรียบสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05



ช ี*ช ี** “'รพัฒนาผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียน รายวิชา มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสวิชา 3000-1503 ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัย 
อาชีวศึกษาแพรี โดยใช้ เอกสารประกอบการสอน

ช ี®เร ิ^* ะ นาง ดุษณี ปัญญาพฤกษ์

น เฒแ. ะ ภาศเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

'--รไลัยในครั้งบี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมถุทธิ้ฃองทางการเรียน รายวิชา มบุษยสัมพันธ ์
^ นร้ร■ โ.'ขอ-:.1•ร'บฐกิจ1พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 
: ส-ร'ริราการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ที่สอนโดยใช้เอกสาร
น'ระ'.าไ?น"'''''ร?'อน

-ลฺม*นิ-ร*มกยที่ใช้[นการวิจัยครั้งบี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.! สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัย 
•ว'*น* ■ ษ-.พร ที่เรียน รายวิชา มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ใน 
■ -̂ .ริ!.นที 2 นิการศึกษา 2562 จำนวน 2 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ เอกสารประกอบการสอน 

ไน ะ"น .ละ.นนทดสอบวัดผลสัมถุทธึ๋ รายวิชา มบุษยสัมพันธ์กับปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง
ฯ - - - ' ” รศึกษา พบว่า ผลสัมถุทธึ๋ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการจัดการสอนโดยใช้เอกสาร 

นรงะ■ ■ กอน*-'รสอน รายวิชา มบุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูงกว่าก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ย 
■ 'น .ร !ิน .ท---น 7.04 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 11.63 และนักศึกษามีความก้าวหน้าทางการเรียนใน 
ระ#นทีน--*อใจ



ก

ยิ่อว ิจ ัยเร ื่อง

ย ิ่อผ ู้ว ิจ ัย

การพ ัฒ นาท ักษะการเร ียนร ู้คำศ ัพท ์ของน ักเร ียนช ั้นประกาศน ียบ ัตร  
วิชาธีพชั้นปึที่ 1 สาขาการโรงแรม โดยว ิธ ีการสอนคำศ ัพท ์โดยใช ั้การ  
ให้ต ัวอย่างตามธีวิตจริง

นิศา ธงสิบสอง

ปึท ี่ดำเน ินการวิจ ัย 2562

บทคัดยอ

การค ืกษาว ิจ ัยคร ั้งน ี้ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ี่อ เพ ี่อ เป ร ียบ เท ียบผลการเร ียน ร ู้คำศ ัพ ท ์ก ่อน และห ล ัง  
เร ียนด้วยวิธ ีการสอนคำศัพท ์โดยการให ้ต ัวอย่างตามธีว ิตจริง และเพ ี่อค ืกษาประสิทธิภาพของ 
วิธ ีการสอนคำศัพท์โดยการให้ต ัวอยางตาม!เวิตจริง ในการสอนคำศัพท์ โดยมีกล ุ่มเป ้าหมายค ือ  
นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชา!เพ ปึที่ 1 สาขาการโรงแรม ป ึการค ืกษา 256 2  ภาคเรียนที่ 2 
จำนวน 25 คน เคร ื่องม ีอท ี่ใชโนการค ืกษาโด ้แก ่ แผนการเรียนการสอนทั้งหมด 2 แผนละ 50  
นาที พร้อมสือการสอน แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน เ ^ - 1051: และ ?057-10ร1 และแบบฝึกหัด 
ระหว่างเรียนจำนวน 2 แบบฝึก

จากจุดประสงค ์แรก ย ิ่งแบบทดสอบก่อน-หลังเร ียน พบว่า ผ ู้เร ียนสามารถทำคะแนน  
แบบทดสอบหลังเร ียน โด ้ส ูงก 1ว ่า แบบทดสอบก่อนเร ียน ตามสมม ุต ิฐานท ี่ท ั้งใว ้ และผ ู้เร ียน  
จำนวน 19 คน คิดฟ]น'ร้อยละ 76 ม ีคะแนนแบบทดสอบหลังเร ียน มากกว ่าแบบทดสอบก่อน  
เรียน ย ิ่งมากกว ่าร ้อยละ 70 ยิ่งเฟ ้นโปตามสมมุต ิฐานที่ท ั้งโร ้ หล ังจากโด ้ว ับการเร ียนการสอน  
คำศ ัพ ท ์โดยใช ้โสตท ัศน และการใช ้กรณ ีต ัวอย ่าง ย ิ่งโปกว ่าน ั้น  การค ืกษาประส ิทธ ิภาพ ของ  
นวัตกรรมจากแบบฝึกหัดระหว่างเรียนจำนวน 2 แบบฝึก พบว่า ผู้เร ียนสามารถทำคะแนนผ่าน  
ครื่งของคะแนนทั้งหมด โด ้มากว ่า'ร ้อยละ 70 ของน ักเร ียนท ั้งหมดยิ่งเฟ ้นโปตามสมม ุต ิฐาน  
หลังจากโด้ว ับการเรียนการสอนคำศัพท์โดยใช้[สตทัศนและการใช้กรณีต ัวอยางอีกด้วย
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บทคัดย่อ
ริ!.ร ี®ง การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวข. ๒

สาขา'วิ'ข''การเลขานุการ โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก 
ริฟุ!'วิจัย ะ นางสาวธัญขนก วงษ์เวช
บกกรศึกษา : 2(1๖๒

รายงานวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปีญหาเกี่ยวกับการส่งงานของ 
น,"‘.รี!น,,นรายวิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานเลขานุการ (๒๒0 ๓ -  ๒0 0 ๖) ของนักเรียนระดับชั้น ปวซ.๒ 
ส'บ'วิบาการ.ลขาบุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕ ๖๒ โดยการวิจัยครั้งนี้ใด้ทำ 
๖ . บบVรี-'"'-ร?งงานของนักเรียนที่มีความรับผิดชอบในการส่งงานในรายวิฃาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงาน 
นา'นุ"“ ร "บทีครูกำหนดเวลาที่ครูสั่งให้เป็นลักษณะนิสัยที่ดีติดตัวนักเรียนไป และจะได้เป็นพื้นฐานในความ 
รับนิค*อบในทุกๆด้านของนักเรียนที่ต้องนำไปใช้จริงๆในชีวิตประจำวัน

จากผลการวิจ ัย พบว่า นักเรียนระดับชั้น ปวฃ.๒ สาขาวิชาการเลขาน ุการ จำนวน’๓ คน 
บิ-"รบ รับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนในวิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานเลขานุการ มีกำลังใจและทำ 
' ะ-บบ'./?'ข้ึน และสามารถลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดขอบในการทำงานได้เป็นอย่างดี



บทคัดย่อ

ริ©.ริ*ง การจัดการงานวิชาซีพคหกรรมศาสตร์
ริ!**ริ®'น นางสาวทาริกา สายพรม

■ ■ "รวิจัยเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ข่อบูเก้ มีวัตถุประสงค์ เพือหาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ข่อบูเกั และ 
•ท่'■ ษ'-**■ - -!มดิ&เห็นเก่ียวกับผลิตภัณฑ์'ข่อใ5แก้ โดยใช้วิธีการวิจัยเซิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างใดแก่นักเรียน นักศึกษา 
•ร ุ .จํ-หนั"ที่และนักการภารโรง จำนวน 100 คน โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถา เก็บรวบรวมข้อมูล แล้ว 
ป'ะ.''•'ไ,.*ร'Vะห์ข้อมูลด้วย'โปรแกรม 5x061 ใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และเพศหญิง 

90 คน คิดเป็นร้อยละ 90
อายุชองผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 15-19 ปี จำนวน 92คน คิดเป็นร้อยละ 92 

ระหว่าง 20-25 ปี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 อายุระหว่าง 26-35 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อย 
25 : อ',ยุระหว่าง 36-45 ปีจำนวน 3 คบ คิดเป็นร้อยละ 3 อายุตั้งแต่46 ปีข้ึน'โป'จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อย
25 1

สถานภาพชองผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียนจำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 77 นักศึกษาจำนวน 
15 ‘•น คิดเป็นร้อยละ 15 ครูจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 เจ้าหน้าที่จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3 
42*140การภารโรงจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข่อบูเก้ มี 4 ด้าน คือด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคงทน ด้าน 
* 'ว๚ช'ประณีตและสวยงาม และด้านการนำไปใช้ประโยชน์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้

ด้านความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 .1 8 โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
ผลิ•คภัณฑ์เป็น่งานที่คิดประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 การออกแบบผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและ 
ไ-'ลนใจ ค่าเฉลี่ยเท ่ากับ 4.14 การเสือกวัสดุมาใช้มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ทำ ค่าเฉลี่ยเท ่ากับ 4.14  
.-ละการออกแบบและตกแต่งผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21

ด้านความคงทน(ชนาด/รูปร่าง/รูปทรง/สัดส่วน) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 โดยเรียงลำดับ 
ะ'กมากไปหาน้อยดังนี้ ผลิตภัณฑ์มีฃนาดและสัดส่วนที่เหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ผลิตภัณฑ์มีความคงทน 
ค®การใช้งาน ค่าเฉลี่ยเท ่าก ับ 4 .07 รูปทรงชองผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ได้สมมูรณ์ ค ่าเฉลี่ยเท ่าก ับ 4.19 และ 
ผลิตภัณฑ์มีสีสันที่สวยงาม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3
ด้•นความประณีตและสวยงามอยู่ใบระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
ผลิตภัณฑ์ถูกประดิษฐ์ขึ้นด้วยความละเอียดและประณีต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ผลิตภัณฑ์มีการประกอบ/ติด
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ซ่ือเร่ือง 

ผู้วิจัย
หน่วยงานที่หำวิจัย 
สังกัด 
ปีที่,หำ1วิจัย 
แหล่งงบประมาณ

การแก้'บีญหานักเรียนมีพฤติกรรม1ขาดการกล้าาแ.ส,ดงออกในชันเรียน วิชา 2308-2007
กราปีกแอนเมช้ันโดยใช้กระบวนการกลุ่ม นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราปีก
นางสาวสุนิสา พรมใจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง การแก้บีญหานักเรียนมีพฤติกรรมชาดการกล้าแสดงออกในชั้นเรียน วิชา 2308-2007

กราปีกแอนิเมชันโดยใช้กระบวนการกลุ่ม นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 มีวัตถุประสงค์
เพื่อแกปิ้ญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมชาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน รายวิซากราปีกแอนิเมชั้น 
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การวิจัยคร้ังน้ีเปีนการวิจัยเซิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใบการเก็บรวบรวม 
ช้อมูลของนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 2308-2007 กราปีกแอนิเมชัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 
21 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คืออัตราร้อยละ (1ว6โ06ท*ล56) ค่าเฉล่ีย (เฬ63ก)

ผลการศึกษาพบว่า
1. ข้อมูลท่ัวไปชองผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.14 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 42.86
2. การศึกษาพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในช้ันเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม

2.1 ความคิดเห็นท่ัวไปเก่ียวกับพฤติกรรมชาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในช้ันเรียน โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม (ด้านการพูด) อยู่ในระดับบางคร้ัง มีค่าเฉล่ีย 3.31 และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่านักเรียนมีความ 
คิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการพูด อยู่โนระดับบ่อยครั้ง ลำดับแรก คือ เมื่อครูให้คุณออกมาพูด
หน้าช้ันเรียบ นักเรียนจะรู้สึกประหม่า พูดเสียงเบาหรือพูดเร็วเกินไป มีค่าเฉล่ีย -3.86 รองลงมาคือ ถ้าเพ่ือนทำอะไร 
เพื่อคุณ คุณจะบอกให้เขาทราบว่าคุณซาบซี้งเพิยงใด มีค่าเฉลี่ย 3.76 ส่วนระดับนาน  ๆ คร้ัง คือ คุณสามารถพูด 
เร่ืองเก่ียวกับตัวคุณเองให้เพ่ือนพิงได้อย่างไม่ขวยเขิน มีค่าเฉล่ีย 2.57

2.2 ความคิดเห็นท่ัวไปเก่ียวกับพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในช้ันเรียนโดยใช้ 
กระบวนการกลุ่ม (ด้านการกระทำ)โดยรวมนักเรียนมีความคิดเห็นท่ัวไปเก่ียวกับพฤติกรรมชาดการกล้าแสดงออก 
อย่างเหมาะสมในช้ันเรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (ด้านการกระทำ) มีค่าเฉลี่ย 3.29 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
นักเรียนมีความคิดเห็นท่ัวไปเก่ียวกันพฤติกรรมด้านการกระทำ อยู่ในระดับบ่อยคร้ัง ลำดับแรกคือ คุณสามารถแสดง 
ความรู้สึกยอมรับและนับถือ เมื่อเพื่อนของคุณทำงานประสบความสำเร็จไดอ้ย่างไม่ขวยเขิน มีค่าเฉลี่ย 4.16 
รองลงมาคือ การได้ทำงานกับเพื่อน ทำให้ปฏิสัมพันธ์ด้านความรู้สึก ความคิดและการกระทำกับเพื่อนมีการ 
พัฒนาข้ึน มีค่าเฉล่ีย 4.02

2.3 ความคิดเห็นท่ัวไปเก่ียวกับพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในช้ันเรียน โดยใช้ 
กระบวนการกลุ่ม (ด้านการแสดงความคิดเห็น) มีค่าเฉลี่ย 3.20 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่านักเรียนมีความ 
คิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการแสดงความคิดเห็น อยู่ในระดับบ่อยครั้ง ลำดับแรกคือ การได้ร่วมทำงาน 
หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนทำให้คุณมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.81 รองลงมาคือ 
การทำงานเป็นกลุ่มทำให้คุณรู้สึกมีความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉล่ีย 3.6 ส่วนระดับความคิดเห็นบางคร้ังคือ คุณไม่กล้า 
แสดงความรู้สึกไม่สบายใจ หริอความไม่เห็นด้วยกับบุคคลอืนมีค่าเฉสึย 3.48 รองลงมาคือ เม่ือร่วมกันอภิปรายกลุ่ม 
ในช้ันเรียน คุณกล้าวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นของคนอ่ืน มีค่าเฉล่ีย 3.24

ร



ก*วิฒ ํใVช ั้น เร ืธน ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้ที่มี 
♦ -:‘ว^ร#น ..บ *:ร ริิ'"' มีกาวการณ์เป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้น กรณีศึกษากลุ่ม 
นั•ร#บ*-ระ'#*.ไ. ระ•■ "ศนีฮบัดรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ปี 
- ‘๖*ก ?ๆ- ะ -- : บันวน 10คน โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการสัมภาษณ์ข้อมูลด้านการเรียน 
รฒ®เต!ร'วิร" .ริ::-'นรฬอบแบบสอบถามจากนัก ศึกษา การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้คำชมเชยแก่ 
113ซิ®& รไ.น พ ื้:ด ุ,,ลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากผู้ปกครอง คุณครูที่เข้า 
ฒเฒเ®®ะวิ!รก; ปไให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้นมีความเอาใจใส่ต่อการ 
.90® รบ##'รร ิบ เ ละสนใจเรียนมากขึ้นทำให้บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีความ 

เฟรีบ*-ะ.'"กรีโ่น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย ทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงาน 
• บ บ ั^ น * ;? - :  ! รักช่วยเหลือซํ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ

บทคัดย่อ



ข

ข ีอเร ื่อง ะ การพัฒนาผลสัมฤทธึ่ทางการเรียน รายวิขา การประดิษฐ์'ของ'1ข้ ของตกแต่งบ้าน เรื่องการ 
พัฒนาทักษะการปะผ้า(^เวเว1เ0เนอ) ของนักสีกษาระดับขัน ปวข.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยไซ้การ 
สอนแบบสาธิต
ชอผู้วิจัย ะ นางสาวสายซล มงคล
ใ!! พ.ศ. ะ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียนการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง 
บ้าน เรืองการพัฒนาทักษะการปะผ้า ของนักศึกษาระดับชั้น ปวซ.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยใช้การ 
สอบแบบสาธิต 2) เพื่อเปรียบเทียบผลลัมฤทธฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน รายวิชาการประดิษฐ์ 
•ะองใช้ตกแต่งบ้าน เรื่องการพัฒนาทักษะการปะผ้า ชองนักศึกษาระดับชั้น ปวซ.2 สาชาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ไ*ยใช้การสอบแบบสาธิต กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใบงาบวิจัยได้แก่นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ัน 
"ท ี่ 2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีศึกษาแพร่ จำนวน 10 คบ ที่ได้จากการลุ่มแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสอนแบบสาธิต วิชาการประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้าน เรื่องการ 
พัฒนาทักษะการปะผ้า และแบบทดสอบวัดผลลัมฤทธี้ทางการเรียน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์
•นรียบเทียบผลลัมฤทธี้ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า ไ:

ผลการวิจัย
1. ผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียน วิชาการประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้าน เรื่องการพัฒนาทักษะการปะผ้า 

ของนักศึกษาระดับชั้น ปวซ.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบสาธิต พบว่าผลลัมฤทธิ๋ฃอง 
คะแนนทดสอบก่อนเรียนมืค่าเฉลี่ย 3.06 (ร.อ. ะะะ 1.65 ) และผลลัมฤทธิ๋ฃองคะแนนทดสอบหลังเรียนม  ี
ค่าเฉลี่ย 7.88 (5.0.  ̂ 0.80 )

2. การเปรียบเทียบผลลัมฤทธึ๋ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียบวิชาการประดิษฐ์ของใช้ 
ศกแค่งบ้าน เรื่องการพัฒนาทักษะการปะผ้า ของนักศึกษาระดับชั้น ปวซ.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตรโดยใช ้
0 ~รสอบแบบสาธิต พบว่าผลลัมฤทธี้ฃองคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05



หัวข้อวิจัย การสำรวจการส่งงานในรายวิชา ๒๐๒๐๐ ๑๐๐๕ พิมพ์อังกฤษเบ้ืองต้น โดยใช้
แบบบันทึกพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียษัดรวิชาชีพ ช้ัน1ปีท่ี ๑ 
สาขาวิชาการตลาด

ผู้ดำเนินการวิจัย นางสาวพรหทัย วังซ้าย 
หน่วยงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้เกี่ยวกับการพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนในการส่งงานในวิชา พิมพ์ 
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ซึ่งข้าพเจ้าไต้จัดทำแบบบันทึกพฤติกรรมการส่งงานชองนักเรียนในการส่งงานแบบแก 
พิมพ์ฯ ซ่ึงได้ข้อสรุปว่าในตอนแรกชองงานวิจัยนักเรียนบางคนยังไม่สามารถปรับตัวเองให้มีความรับผิดขอบใน 
งานที่ไต้รับมอบหมายแต่เมื่อไต้รับการกวดขันจากครูผู้สอนนักเรียนสามารถปรับปรุงความรับผิดชอบของ 
ตนเองในการส่งงานไต้มากย่ิงข้ึน



ช่ค่?80ร๚®*รII การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใช้โปรแกรม เท่เต'๐50ป: 763๓ ร
ในการสอนวิชา 3216-2001 การจัดสำนักงานสมัยใหม่ ระดับช้ัน ปวส.1 
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน (ภาคเรียนที่ 2)

•๒4รา**งาบ นางสาวรัซต์ธร พรหมคิลฟ้
รี!?,-''รพิกษา 2562

บทคัดย่อ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เปีนสื่อการเรียนการสอนทางเลือกหน่ึง ซึ่งนำเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ 
-  Vใน?วนช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนับสนุนแนวคิดสำคัญในเรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
น ื้;ห 'สาระและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ความแตกต่างชองผู้เรียน ให้แกทักษะ 
■ นะน;นการคิด การจัดการ และการเผชิญสถานการณ์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย เร่ือง การใช้โปรแกรม เท่!(ะ!'05๐0: 
■ นะ:""ร ไนการสอนวิชา 3216-2001 การจัดสำนักงานสมัยใหม่ ระดับช้ัน ปวส.1 สาชาวิชาการจัดการสำนักงาน 
.สะห"ประสิทธิภาพชองบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
-ปนั•"เรียนจำนวน 15 คน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการสำนักงา ได้มาโดย 
ใช่นุ้รัก"รสุมตัวอย่างแบบง่าย การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าความแปรปรวน 
5วนสถิติท่ีนำมาใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ ค่าอำนาจ 
'■ น*น-'ชองแบบทดสอบ ค่าความเที่ยงตรง และการหา ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ม?การวิจัย พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนๆ ที่มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 8 หน่วย คือหน่วยที, 1 ความหมาย 
ะ*;"ม?'คัญของการจัดการงานสำนักงาน หน่วยท่ี 2 การวางแผนการทำงานในสำนักงาน หน่วยท่ี 3 กำหนดการ 

ใน;ย-'''รหรือการสั่งการและการมอบหมายงานหน่วยที่4 การปรับปรุงในสำนักงานหน่วยที่5 การติดต่อส่ือสาร 
-?ะนระสานงาน หน่วยท่ี 6 เครื่องมือในการควบคุมสำนักงาน หน่วยท่ี 7 องค์ประกอบสำนักงานอัตโนมัติ หน่วยท่ี 8 
เป'"รจ ัดสำน ักงานภาคร ัฐและเอกชน สู่การประยุกต่ใช้เพ่ือความก้าวหน้าในงานอาชีพซึ่งได้ผลการประเมิน 
ปา*นรี!.นในระดับดี แสดงว่าบทเรียน ท่ีสร้างขึ้นมืคุณภาพเหมาะสมท่ีจะนำมาใช้ได้และได้ผลการหาประสิทธิภาพของ 
ป'*นรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเท่ากับ 88.60/86.22 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนดไวัท่ี 80/80 
•น?*!ว"อยู่ในเกณฑ์ดี แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้โปรแกรม เท่'!(ะ!'05๐0: 763๓5 ในการสอน 
พิสร้'ะ'ข้ึนมิ,ประสิทธิภาพ



บทคัดย่อ

■ ๚ ฿ ป ีฒ เ. "ร*;*.น'น??มถทรี๋ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย 20000-1502
.ร?': •..ระวัติ*"ส?ร์ขาติไทยสมัยอยุธยา ของนักเรียน ระดับขั้น ปวข. 1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ไ#?:ไ*.?-■ ส■ ไร,.ระกอบการสอน 

๚ เ ป วีิขิเ น' ยศืริริ?นิ เล็กอิ่ม 
ฒ ป ีเ & เ๚เส ่เ ต ป วีิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา แพร่ 
แฟ*  #ฯนิ- ง'"นคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
-ร ี*เบ ัว ั1ฆ ิ' 2 5 6 2

'■ '"รวิวัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้เอกสาร
ร,ระก-*น'"''รสรินในรายวิชา ประวติศาสตร์ชาติไทย เร่ือง ประวัติศาสตร์ซาติไทยสมัยอยุธยา เพ่ือ 
น'ริ:รุ^":มักัยนมิผสการประเมินก่อนเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ การไม่เช้าใจในเนื้อหาวิชาและความความ
® เ ฒ ํ8 เ  •อ'ะนักเรียนระดับขั้น ปวซ. 1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมถุทธึ๋ทางการ 
3®น-?'สนั'วิร ิน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการสอนแบบใช้เอกสารประกอบการสอนและเพื่อหา

ะเรบัน?^ละความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เฒ ^เ® จส ไรประกอบการสอน

•'ส ุมเป ีาหมายท ี่ใซ ้ในการว ิจ ัย คือ น ักศ ึกษาระด ับข ั้น ปวซ. 1/1 คอมพิวเตอร์ธ ุรกิจ 
^ ๒ , ว ับ 'บระวิติศาสตร์ชาติไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 29 คน

เครื่องมือวิจัยได้แก่วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใช้เอกสารประกอบการสอนแบบทดสอบ 
'ไ?''น -?ะ'หลังเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยอยุธยา จำนวน 20 ข้อ แบบปีกหัด จำนวน 
- รุ* -ละ ใบงาน จำนวน 4 ขุด

"รวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าเฉลี่ย ( X )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (5.0 ) 
บ?*..?■ --รทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เปรียบเทียบความแตกต่างของผลลัมถุทธิ้ทางการเรียนก่อน 

ะ'ห■ ลัไ'"รจัดกิจกรรมการสอนด้วยค่า 1-1651: หาค่าดัชนีประสิทธิผลและความก้าวหน้าทางการเรียน 
3 'ม-ไร*:ะงของกู๊ดแมนเฟรทเชอร์และซไบเดอร์ ( (300ชกาลก, โ ลทป 5(ะเาก6เ0๒1ไ 1980 ะ
31-ะ-ะ- ไดยดัชนีประสิทธิผลที่ใขได้ควรมีค่า 0.50 ข้ึนไป

* * ฑรวิจัยพบว่า
1. ก่อนจัดกิจกรรมการสอนแบบใช้เอกสารประกอบการสอน เร่ือง นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 

*๓รทดสอบก่อนเรียบ เท่ากับ 7.00 หลังการจัดกิจกรรมการสอนแบบใช้เอกสารประกอบการสอน 
นิ:"'.รี’ะ .นมิคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ หลังเรียน เท่ากับ 16.03 นักเรียนมีผลสัมฤทธี้ทางการเรียน 
ไ"บ ัว ัย น สูงกว่าก่อนเรียนหรือผลสัมถุทธึ๋ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี 
นิย?'ตญิทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

2. ค่าดัชนีประสิทธิผล จากการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
นิ*"■ .ท■ กับ 0.694 แสดงว่ากิจกรรมการสอนแบบใช้เอกสารประกอบการสอนทำให้นักเรียน เกิดการ 
วัย'‘.รูรวมกัน มีการพัฒนาหรือมีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 69.94



5®*'?นวิจัเย ะ แบบแกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนา
888สํนโ-:•ทร่ํทางการเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ อำเภอ เมือง จังหวัด แพร 
๚ฒุ่เริวํจั® ะ นางสาวกษมา แห่วตระกูลปัญญา
♦ Vริ'-ษาวิจัย: คุณครูสุจิตรา เมฆอากาศ 

คุณครูณัฐนรี ตั้งตระกูล 
คุณครูนิศา ธงสิบสอง

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบแกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการ 
.ริ-ะนริแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลลัมฤทธี้ทางการเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
แ*ร อำเภอ เมือง จังหวัด แพร่ เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบแกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ 
วิธี-' "รเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ 
.®*:พักษาความพึงพอใจในการใช้แบบแกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
..พัอพัฒนาผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียน

ประซากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น ปวซ.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ่
เ-แภอ เมือง จังหวัด แพร่ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ 
ะ -ผนการจัดการเรียนรู้ (2) แบบทดสอบแกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ 

ร;มมือ (3) แบบแกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวน 4 ชุดและ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ 
'"รใช้แบบแกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลลัมฤทธิ้ 
ท'' ,1การ1:ธุยน ลถิติที่ใช้ในกๅ-5วิเคราะห่ข้0มูล ดือ ค่าเฎลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า (1) ท ักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ว ิธ ีการเรียนรู้แบบ  
ไ;มมือเพื่อพัฒนาผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ อำเภอ 
•มือ-ง จังหวัด แพร่ ที่สร้างชั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 58.25/70.75 (2) นักเรียนระดับชั้น ปวซ.1 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ มีความพึงพอใจที่มืต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยการใช ้
-บบ่ผิก'ทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ'ใดย'ใช้วิธีการเรียนรู้แบบ'ร่วมมือเพื่อพัฒนาผลลัมฤทธึ๋'ทางการ 
.ริยนสำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ อำเภอ เมือง จังหวัด แพร่ 
'ะ!ในระดับดี ตามสมมติฐานข้อ 3

ศำสำคัญ แบบแกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนา
ผลลัมฤทธึ๋'ทางการเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวซ.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ่
อำเภอ เมือง จังหวัด แพร่

บทคัดย่อ^



ข

บคัคัดย่อ

เอ (ร ีอ ง  ะ การพ ัฒนาผลสัมฤทธิทางการเร ียนวิชาศ ิลปะการตกแต่ง เรืองการเย็บกระเปา 
ช ะพ าย รองน ักศ ึกษา ระดับ ปวช. สาขาวิชาแฟชันและสิงทอทีสอนโดยใช้การสอนแบบสาธิต

เอ เ0 9 ย ะ นาง กรณิศ ขจรบุญณินฑร์

11 ต-ก. ะ ภาคเรียนที่ 2 ป ีการศ ึกษา 2562

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชา ศิลปะการตกแต่ง เรื่อง 
* ■ ร1*บกระเป้าสะพาย ของนักศึกษา ระดับ ปวช. สาขาวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ ที่สอนโดยใช้การสอนแบบ 
ะ-'-ร* ะ*เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ'ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชาศิลปะการตกแต่ง 
3 9 4 การเฮึบกระเป้าสะพาย ของนักศึกษา ระดับ ปวช สาขาวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ ที่สอนโดยใช้การสอน 
.บบสาธิตกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักศึกษา ระด ับ ป วช.กล ุ่ม ท ี่1 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 
ไท*ใลัฮอาชีศึกษาแพร่ จำนวน 9 คน ที่ได้จากการชุ่มแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสอนแบบสาธิต วิชาศิลปะการตกแต่ง เรื่องการเย็บกระเป้า 
จ ะ 1(วอ ของนักศึกษา ระดับ ปวช. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ที่สอนโดยใช้การสอนแบบสาธิต และ 
ม่;บบทตสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ 

บ่ริอบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า 1:

(เแภ ใรว ิจ ัย

1. ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาศิลปะการตกแต่ง เรื่องการเย็บกระเป้าสะพาย ของนักศึกษา ระดับ 
ใ]รข. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ที่สอนโดยใช้การสอนแบบสาธิต พบว่าผลสัมฤทธิของคะแนนทดสอบ 
ค่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.06 (ร.๐. = 1.65 ) และผลสัมฤทธิของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 7.88
(ร-๐. -  0.80 )

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิของคะแนนทดสอบค่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาศิลปะการตกแต่ง 
รองการเย็บกระเป้าสะพาย ของนักศึกษา ระดับ ปวช. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ที่สอนโดยใช้การสอน 

แบบสาธิต พบว ่าผลสัมฤทธิของคะแนนทดสอบหลังเร ียนส ูงกว ่าคะแนนทดสอบก่อนเร ียนอย ่างม ี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05



-ก-

การพัฒนาศักยภาพการทำผังความคิดให้สอดคล้องและครอบคลุมเรื่อง “ความสำคัญซองวัฒนธรรมที่มีต่อ 
สังคมไทย” ของนักศึกษาระดับ ปวซ. ๑ สาขาวิซาการบัญชี ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๒

วริศรา เย็นใจมา ^
พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำผังความคิดให้สอดคล้องและครอบคลุม 

เรื่อง “ความสำค ัญ ของวัฒ นธรรมท ี่ม ีต ่อส ังคมไทย” ของน ักศ ึกษาระด ับ ปวซ. ๑ สาขาว ิชาบ ัญช ี 
ภาคเรียนท่ี ๒/ ๒๕๖๒ ท่ีกำลังศึกษาวิซาประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา ๒๐00๐-®๕๐๒ ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๒ 
เพ่ือสรุปบทเรียนและเชื่อมโยงการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียน เร่ือง " ส ถ า บ ัน ท า ง ส ัง ค ม ไ ท ย ”

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคเงนี้เป็นนักศึกษาระดับ ปวซ. ๑ สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๒ 
จำนวน ๓ กลุ่ม ที่กำลังศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา ๒๐๐๐๐ - ๑๕๐๒ ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๒ 
โดยเปรียบเทียบการพัฒนาศักยภาพก่อนและหลังการทำผังความคิด คิดเป็นร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ๑ กลุ่ม มีการพัฒนาศักยภาพการทำผังความคิดโดยโห้มีการ 
ปฏิบัติตามข้ันตอน คือ การระดมสมอง การสร้างหัวข้อหลัก หัวข้อรอง หัวข้อย่อย มีความเช่ือมโยงและสอดคล้อง 
กับเรื่องที่กำหนด ซึ่งก่อนการพัฒนามีการคัดลอกกันมาตามเนื้อหาที่เรียนเพียงเรื่องเดียวไม่มีการเชื่อมโขงการ 
เรียนรู้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์การทำผังความคิดตรงตามเร่ืองท่ีกำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐



บทคัดย่อ

ชิ?,รี!'•เ ‘'ไรจัดการเรียบการสอนแบบร่วมมือก้นเรียนรู้เพื่สืพัฒนาผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียน เรื่อง 
ช*'ร©ร''•ง?-บ'บ'แล:ะคัตเย็บเส้ืออย่างง่าย รายวิชา 20400-1001 การตัดเยบเบองตน ของนักเรียน 
ร^*-?เนบระกาดนียบัตรวิชาชีพ

ชิ®เวิจั®. นางลาวเบญญาภา ช่วงทิพย์
ทน'วฮง^น*พำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
©•ชิด สำ,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บ'ชิทํ■'ว ิจ ัย 2563

‘"รวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ใน 
ร-ชวิ,ช•ใ?:400-1001 เพื่อแก้ปีญหาการไม่เข้าใจวิธีการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้ออย่างง่ายชองนักเรียน 
ช่ัน*นไร : ? 'ช-วิชาอาหารและโภชนาการเพื่อเปรียบเทียบผลส้มฤทธิ๋ทางการเรียนของนักเรียน ก่อน 
แ©รา๗ ง ’'ารจัตกิจกรรมการสอนแบบร่วมมือกันเรียบรู้ และเพื่อหาดัชนีประสิทธิผลและความก้าวหน้า 
^ ••■ ะ--ร.รียนชองนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้

กลมเบาหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้น ปวช 1สาฃาวิชาอาหารและโภชนาการที ่
.วิ-ไนร-ยวิชา 20400-1001 การตัดเย็บเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 35 คน 

.ครองมือวิจัยใต้แก' วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบทดสอบก่อน 
แ*ะ-ห?:.รีย-น เรื่องการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้ออย่างง่าย จำนวน 20 ข้อ แบบผีเกหัด จำนวน 2 ชุด

'า'รวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าเฉลี่ย ( X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ร.อ) 
ย;งะ.,--•รทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เปรียบเทียบความแตกต่างของผลส้มฤทธิ๋ทางการเรียน 
-อน,-ละหลังการจัดกิจกรรมการสอนด้วยค่า 1-1651 หาค่าดัชนีประสิทธิผลและความก้าวหน้าทางการ 
วัยน?'มวิธีชองชองกู๊ดแมน เฟรทเซอร์ และซไนเดอร์ ( 6ฮ๐ป๓ลก, ^ (ะ เา อ โ  ลกช ร(ะเากอ!ป6โ.
: ; •ะ.: 30-34.) โดยดัชนีประสิทธิผลที่โข้ใต้ควรมืค่า 0.50 ข้ึนไป 

ผลการวิจัยพบว่า
1. ก่อนจัดกิจกรรมการสอนแบบร่วมมือ เรื่องการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้ออย่างง่าย 

นั-วัยนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 8.88 หลังการจัดกิจกรรม การสอนแบบ 
รวมมี-อกันเรียนรู้ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ หลังเรียน เท ่ากับ16.14นักเรียนมืผลส้มถุทธิ ๋
ทาง:' 'รเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน หรือผลส้มฤทธิ้ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่าง 
กั.อช-งมินัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05



บทคัดย่อ

ร®เร็®ง

ซฟ1ว®*",*'เ ,̂ทำ1วิจัย
เฟ *:

--' รใช้แบบปีกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการออกแบบกราฟิก
รอ*นักเรียนระดับ ขั้นปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราพัก 
ใน 3308-2401 การออกแบบกราพักเพื่องานสิ่งพิมพ ์
บางส'1ววชิราภรณ์ รัศมี "
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สำ,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

น**ว่วิจ ัฮ 2562
* 'รวิจั^เบนื้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้แบบปีกทักษะใบการพัฒนาความสามารถในการ 

คุคุ":.นน*'■ ร-'ทั' รองนาเรียนระดับขั้นปวส.! แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราพักใบราย
วิ**" 3303-2401 ''"รออาแบบกราฟิกเพื่องานสิ่งพิมพ์ และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการออกแบบ
'ร '"* '' โ:๕น -  หลังใช้-บบปีก ของนักเรียบระดับขั้นปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราพักในราย 
วิ*:- ะะ.:'ะ - : ■ ะ-:: "รอ อ ก แบบกราพักเพ่ืองานส่ิงพิมพ์

‘■ ชุน1บัรหมายที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนระดับข้ัน ปวส.! แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่เรียน 
ร'รวิร" วิ*!" 3308-2401 การออกแบบกราพักเพื่องานสิ่งพิมพ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562

.คุ!*: ะมิอวิจัยได้แก่ 1)แบบทดสอบก่อนเรียน 2)แบบปีกทักษะชุดที่ 1 ประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับ 
*'นไน-คุน'น.,.,-คุ*!'ม,ปีนมาของงานกราฟิก/หลักการและองค์ประกอบชองงานกราฟิก,ขั้นตอนและการวาง 
.น'น' -รน,-** ง'น ร"ฟิก โดยแยกให้นักเรียนปีกทำเป็นตอบ 3)แบบทดสอบหลังเรียน 4)แบบสอบถามความพิง 
•ะใ:*  ะ “ว ิ” นอนทิมิต่อแบบปีกทักษะในการพัฒนาความสามารถในการออกแบบกราพัก

‘' 'ร ว ิ, .คุร"คุห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าดัชนีประสิทธิผลชองแบบปีกทักษะวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น 
* ะ .น นชุ’ " - 'ะรทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียบ ด ้วยค่าเฉลี่ย ( X )  และค่าเบ ี่ยงเบนมาตรฐาน (ร.อ) 
แย่วิ®!ไน*®!-*®ลันชุทธ้ีทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน จากคะแนนเฉลี่ย วิเคราะห์ความพิงพอใจของนักเรียน 
ช้นิ5*'คุ--'.นปี"ด้วยคา.ฉลีย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(ร.อ )ผลการวิจัยพบว่า

.เบนปี"ทักษะเพื่อพัฒนาทักษะใบการออกแบบกราพักมีค่าดัชนี ประสิทธิผล 
-,*'"■ ย ะ '1 5 ?  หรอร้อยละ 71.53

2 นลลัมถุทธิ้ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ย (X ) จากการ 
นคุน,รินน เท '"บ  4.77 ผลการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย(I) เท ่าก ับ!5.66 ผลสัมฤทธี้1ทางการ 

วิ!น* : “น ิ-.ร ิ'.น '.'ลันริยนโดยการใช้แบบปีกทักษะสูงกว่าก่อนเรียน ผลสัมฤทธี้ทางการเรียนก่อนเรียบและ 
ฟ&&ริร*นแ*'คุ ” นวัน คุย -น ิ,นัยสำคัญทางสถิติที่1.05

3 นิ',วิอนนิคุวามพิงพอใจ ต่อแบบปีกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะในการออกแบบกราฟิกโดยรวม 
ในร5'ด้น:น"*' คุ■ น,&?1 X เท ่ากับ 3.75 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ารายการที่นักเรียนพิงพอใจที่มี 
คุ’'แ*®*3เ**^อ.น*.V*ลอบก่อนและหลังเรียบเหมาะสม ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.01 รองลงมาคือ เน้ือหาใบ 
คุน"น!.#นัค ุค ุค ุนช้ค ุ.ค ุน .ช้'ใจง่ายและแบบปีกหัดทุกตอนสอดคล้องกับเนื้อหาในใบความรู้ ค่าเฉลี่ย (ใ-) 
น"'"น 3 นา น.น?"นิ"ษะ:นิ๋นิ'ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบกราพัก (X)เท่ ากั บ 3.8 9 
ร' ะ ' - รพิ*วิ".ริ* น*ทีวิ’*!คุใ ร ทีนีฬ''เฉ ล ีย่ตํ่าที่สุดคือ ภาพประกอบในแบบปีกเหมาะสมทุกตอน ค ่าเฉล ี่ย(X ) 

\  331 คุยในระ'ด้น'บ,',นกล,-;ง



ห้วช ่อว ิจ ัย การพ ัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียน เรื่อง การระบายส ีน ํ้าโดยใช ้ สื่อวีดี
ทัศน์

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิชาหฒัาการใช้สี รหัสวิชา 2301-2103
เอ ผ ู้ว ิจ ัย  นางสาวจุฑาทิพย์ ฝันแบน
ระยะเวลาการท ำว ิจ ัย  วันที่ 21 เดือน ตุลาคม ปี 2 5 6 2 -ว ันท ี่ 16 ก ุมภาพ ันธ์ ปี 2563

บทคดย ่อ
•V

การวิจ ัยครั้งน ี้ ม ีวัตถุประสงค์ของการวิจ ัย คือ 1)เพ ื่อพ ัฒนาและหาประสิทธิภาพของ 
ผลส้มฤทธิทางการเรียน เรื่อง การระบายส ีน ี้าโดยใช ้ สื่อวีดีทัศน์ พ ัฒนาการเรียนการสอน และ 
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 2) เพ ื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิกอนและหลังการเรียนโดยให้น ักเรียน  
ปฎิม ่ต 3)เพ ื่อประเม ินความพ ึงพอใจของผ ู้เร ียนท ี่ม ีผลงานทางท ัศนค ืลป ็ โดยศ ึกษ าจากกล ุ่ม  
ต้วอย่าง คือ นักเรียนชั้นปวซ.! แผนก วิจิตรศิลป็ จำนวน 5 คน โดยให ้น ักเร ียนดูต ้วอย่างจากวี 
ลีท ัศน์ และให้น ักเรียนฝึกปฏิบัต ิจริง จากน ั้นเก ็บรวบรวมข้อม ูลโดยใช ้การจดบันท ึก ถ ่ายภาพ  
และอภ ิปรายผลเป ็นตารางร ้อยละและหาค ่าเฉล ี่ย  พ ร ้อมอธ ิบายใต ้ตาราง ผลการว ิจ ัย พบว่า 
ประส ิทธ ิภาพของการพ ัฒนาผลลัมฤทธิทางการเร ียน เรื่อง การระบายส ีน ํ้าโดยใช ้ สื่อวีด ีท ัศน์ 
เพ ื่อ พ ัฒ น าส ื่อ ก าร เร ียน ก ารส อ น  ว ิช าห ล ัก ก ารใช ้ส ี (ว ิจ ิตรศ ิลป ็) ช ั้น ป วช .! ท ี่สร ้างข ึ้นม  ี
ประสิทธิภาพเท ่าท ับ 80.00 ผลล ัมฤทธิทางการเร ียนของน ักเร ียนท ี่เร ียนโดยใช ้ส ื่อว ีด ีท ัศน ์ ช ั้น  

ปวช.! วิจิตรศิลป้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนที่ม ีต ่อการเรียนโดย 
ใช ้ส ื่อว ีด ีท ัศน ์ช ั้นปวช.! วิจิตรศิลป็ ในภาพรวมอยู่ในระต้บมาก



ก

เฮ พ่ีอง 

รีฉผวิจัย
หบ่'วยง'าบท่ี-หำ,วิจัย 
จัเกัด 
บิ!ท่ีทำวิจัย

การปรัชเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนของบักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิซาชีพ (ปวซ.)
ให้เป็นผู้มีวิน้ยและมีความรับผิดขอบตอหน้าทีในการเรียนวิชาวิทยาคาสตร์เพอพัฒนา
อาชีพศิลปกรรม
นางสาวกัญญาพัชร อุดมผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2562

บทคัดย่อ

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนให้เป็นผู้มี 
วินัยแ?ะมิความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนล๊ขี้นของนักเรียนชั้น ปวซ.2 สาขาวิซ'': คอมพัวเตอร์กราพัก 
บลุมกใ'*/มายท่ีใช้โนการ'วิจัยคร้ังน้ีได้แก่ นักเรียนช้ัน ปวซ. 2 คอมพิวเตอร์กราพัก จำนวนท้ังหมด 21 คน 
นโ- รวิจัยพบวา การใซัแรงจุงไจเสรีมแรงโดยใท้ค์าขมเชยแกนักเร่บน รวมท้ังดูแลด้านการเรียนเหํมความ 
รี,- " ' ‘'ะอบ สนใจเรียน และติดตามจากผู้ปกครอง คุณครูท่ีเข้าสอบแต่ละวิชา ซ่ืงนักเรียนให้ความร่วมมีอเป็น 
-.1 ะ? ทำให้นักเรียบ มีความกระตอรีอรับต่อการมาเรียบและการเรียบมากข้ิน จากแบบสอบกามนักเรียน 
นับว*ร. ค” มมีวิใเยและรับผิดซอนในห้องเรียบ เม่ือนำผลสรุปของการตอบแบบสอบถามคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 
2 าแน่ว่า นักเรียบช้ัน ปวซ.2 สาขาคอมพัวเตอร์กราพัก ความกระต่อร่อร่น เอาใจใสตอการเรียน และมีวินัย 
แ- ' '-* ว'■ บ'รับผิด'ขอบมาก'ข็น ในการตอบแบบสอบถามคร้ังท่ี 2 นักเรียนมีพฤติกรรมดังกล่าวมากกว่าครั้งท่ี 1 
'-' 'V  รน''■ ใน/เไพรวม จะเห็บได้ว่าดข้ิบอยางเห็บโต้ซัด คอ นักเรียบไมนำงาบวิชาอบมาทำขณะทีกำลัง 
.รี- นวิ';*หนีง นัคุยและเล่นเฟือนในขณะท่ีครูสอน ส่งงานและการบ้านตรงเวลาท่ีครูกำหนด ไม่บอนหลัง.)

งเรียนขณะขวโมงเรียน ทำการบ้านและโมลอกการบ้านเพัอน ทำผิดจะพยายามแกเขโดย'เมฟ้อแท้ 
มี- ว' นรับผิ? ชอบเต่องาบท่ีได้รันมอบหมาย มาเรียนตรงเวลาและต้ังใจเรียน รู้จักวางแผนและเตรียมพร้อม 
ข้๚ง:''บ'ตอไนมหาวิทยาลัย และใช้เวลาว่างไห้เป็บประโยขนํโดยการอ่านหนังสีฐ ทำให็'นักเรียนสามารถ 
■ -รี'ขน-?ขน'''1ฤติกรรมการเรียน'ให้เป็นผู้มีวินัยและความ-รับผิดชอบต่อหน้า'ท่ีและการเรียน ส่งผลให้การเรียบ 

น -.สะนันผิทีมีความสำเร่จ!นชีวิตตามจุดหมายทีต้ังไว้
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ฒเ^เ&
':*5ก3ยก*',น*กิฑ์'วิจัย
๚ ® เ^'3โาฟคํแค้*?.- 

ป้ณ-ฐเค?*'?"'รกจ*

การศึกษาผลส้มฤทธิ้ทางการเรียน วิชาจัดดอกไม้และการแกะสลักเซิงธุรกิจ 
เรื่องการจัดดอกไม้แบบสากล ของผู้เรียนระดับชั้น ปวส. 1 
สาขาวิชาการโรงแรม โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 

สายชล ชูจุ้ย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ่
สำนักงานดณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2562

บทคัดย่อ

"•ร**''ษ''ค้นคว้าครั้งนี้เพื่อการสร้างและ'ทดลอง'ไซ้เอกสาร'ประกอบการเรียนการสอน วิชาจัด 
เ ฒ ! 36ะเฑรแกะสลักเชิงธุรกิจ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และค่าดัชนี ประสิทธิผลตั้งแต่ 
1.51 ช้ันโบ เพีอเปรียบเทียบผลส้มฤทธี้ทางการเรียนของผู้เรียน ปวส.1 สาชาวิชาการโรงแรม 
ร * ® น เร ียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นชองผู้เรียน ปวส.1 สาชาวิชาการโรงแรม 

'รใ**®แสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการจัดดอกไม้และการแกะสลักเชิงธุรกิจ 
ชุ&**1กร' โ!*--' นวล. 1 สาขาวิชาการโรงแรม ปีการศึกษา 2562 จำนวน 40 คน ดำเนิน การทดลอง 
โ**;โ4 -*รอะมี*ในการศึกษา คือ เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการจัดดอกไม้และการ 
^ ะ:*#* 5  รรฺรกิจ จำนวน 1 ชุด แบบทดสอบวัดผลส้มฤทธี้ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
#น,กน : ชุด ประกอบด้วยแบบทดสอบวัดความรู้เปีนแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก และ 

กก®'#ส1บชั้นตอนการจัดดอกไม้แบบสากล จำนวน 1 ฉบับ นอกจากนี้ยังมีแบบสอบถามความ 
ช^ผู้,รียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน
ะ.ส’■ "รศึกษาพบว่า เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.06 /  

5 “ '-: .สะมี#'ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.75 ซี่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คะแนนเฉลี่ย 
ริกน?:กว่ากอนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้เรียนมี ความคิดเห็นว่าเอกสาร 

ระะ^นก"๚เรียนการสอนมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด



บทคัดย่อ

1®4รอง ะ การพ ัฒนาการดำเน ินงานเพ ื่อเสร ิมสร ้างการม ีค ุณ ธรรมพ ื้นฐาน ๘ ประการ
ด ้าน ค วามส ะอาด ของน ักเร ียน ระดับช ั้น ปวส. ๒/ ๑  คอมพ ิวเตอร ์ธ ุรก ิจ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ขึอยู้วิจัย ะ ว่าที่ ร.ต.เรวัธ จิตจง

ปี พ.ศ. ะ ๒๕๖๒

**********************************************************
การวิจัยครั้งนี้ม ีความมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการดำเนินงานการมีคุณธรรมพื้นฐาน 

๘ ประการ ด ้านความสะอาด ของน ักเร ียน ถ ือเป ็นพ ื้นฐานของการพ ัฒ นาค ุณ ธรรมพ ื้นฐาน 
ของน ักเร ียนในด ้านอ ื่น   ๆ เซ่น ความขย ัน  ประหยัด ซ ื่อส ัตย์ ม ีว ิน ัย ส ุภาพ สามัคค ี ม ีน ํ้าใจ 
แสะการมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ดังกล่าว จะส่งผส่ให้นักเรียนดำรงชีวิต 
อยู่ในสังคมอย่างปกติส ุข การศึกษาค ้นคว้าครั้งน ี้ใช ้หลักการวิจ ัยเฃ ิงปฏิบ ัต ิการแบบมีส ่วนร่วม 
(?3โ1:1๐|ว31:๐17 /\บป๐ก ^65631x1า ะ ^ )  ตามแนวคิดของเคมมิสและแม๊คแทการ์ท ( ^ ๓ ๓ เ5 & 
?ฬ07333ลเ1:,๑๙๘๘ ๐1:6๘ เก แ(วเวเจํกร, ๒๐๐๒, เว.๔๖) ที่ประกอบด้วยการวางแผน ([ะ1๒ก) การ 
ปฏิบัติ (/\(ป;!๐ก) การสังเกต (อช561^6) และการสะท้อนกลับ (^6เใ6(ป:) เพื่อปลูกฝืงคุณธรรมพื้นฐาน 
ด้านความสะอาด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน ระดับชั้น ปวส. ๒/ ๑ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 
๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖ คน เครื่องมีอที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึก และ 
แบบประเมิน การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า วิเคราะห์และนำเสนอผล 
การศึกษาค้นคว้าโดยวิธีพรรณวิเคราะห์ ผลการศึกษาค้นพบว่า ดำเนินการโดยใช้กลยุทธ์ การประขุม 
แบบมีส่วนร่วม

กิจกรรมการตรวจความสะอาดร่างกายและแต่งกาย ผลการพัฒนาพบว่า นักเรียนสามารถ 
ดูแลรักษาความสะอาด ของร่างกายและการแต่งกายของตนได้ดีผลจากากรสังเกตและการประเมินอย ่
ในรุ ะดับดี ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ด ี ร ่าเร ิงแจ่มใส และมีผลการเรียนดีข ึ้น และกิจกรรม 
ห้องเรียนน่าอยู่ ผลการพัฒนาพบว่านักเรียนมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนใน 
การดูแลความสะอาดของห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน จัดสิ่งของ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นระเบียบมากขึ้นมืผลทำให้ห้องเรียนน่าเรียนมากขึ้น นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการ 
บระเมินอยู่ในระดับดี และนักเรียนส่วนน้อยมีผลการประเมินอยู่ในระดับควรปรับปรุง ซึ่งโรงเรียนต้อง 
ดำ;บันการพัฒนานักเรียนกลุ่มนี้ด้วย่กลยุทธ์อื่น ๆ ต่อไป



การศึกษาผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียนเรื่อง งานมาลัย รายวิชางานใบตองและแกะสลัก ( 2406-2303) 
ระดับชั้นปวช.2 แผนกคหกรรมศาสตร์ โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้

ชื่อผู้เขียน:นางสาวรัชนีพร รักเรือง ตำแหน่งครูคหกรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตอุประสงห์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธึ้ทางการเรียน รายวิชางานใบตองและ 
แกะสลัก ( 2406-2303) ระดับชั้นปวช.2 แผนกคหกรรมศาสตร์ ให้สูงกว่าเกณฑ์ โดยใช้เอกสาร 
ประกอบการเรียนรู้

กลุ่มเบัาหมาย ได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่2 แผนก 
คหกรรมศาสตร์ 'ปการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 
11 คน

เคร่ืองมือที่ใช้ไนการศึกษาประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอนเรื่อง งานมาลัย 
รายวิชางานใบตองและแกะสลัก ( 2406-2303 ) ระดับชั้นปวช.2 แผนกคหกรรมศาสตร์

ผูศึกษาดำเนินการสอนด้วยตนเองตามเอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้น รวม 
เวลา 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนและนำแบบวัดผลสัมฤทธิทางการ 
เรียน ทดสอบหลังเรียนมาหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการศึกษาปรากฎ ดังนี้

จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธื้ทางการเรียนเรื่อง งานมาลัย รายวิชางานใบตอง 
และแกะสลัก (2406-2303) ของนักเรียนชั้น ปวช. 2 แผนกคหกรรมศาสตร์ โดยการใช้เอกสาร 
ประกอบกา•รเรียนรู้ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1. ผลสัมฤทธี้ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้เอกสาร 
ประกอบการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน(คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 4.56 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
เท่ากับ 8.11 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้แสดงว่าผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ 
เอกสารประกอบการสอน ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนมากขึ้น ท้ังน้ี 
เพราะ การร้อยมาลัยเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการแกปฏิบัติ เมื่อครูผู้สอนสาธิตการร้อยมาลัย 
และอธิบายประกอบทุกชั้นตอนตามเอกสารประกอบการสอนและใบงาน ส่งผลผู้เ!ยนมีความเข้าใจ 
ในกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น และสามารถปฏิบัติตามได้ 
ลูกต้องสวยงาม สอดคล้องกับแนวคิดของรัชนิกร ทองสุขตี(2545: 101)กล่าวว่าการสอนโดยใช้



ก

ซื่อเรื่อง การใช้แบบ!!กทักษะวิทยาศาสตร์เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
ระดับขั้น ปวส.1 /4  สาขาวิชาการบัญชี รายวิชาวิทยาศาสตร์เพ ื่องานธุรกิจและบริการ (3000-1305) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ซื่อผู้วิจัย นายคฑาวุธ สุขแก้ว

หน่วยงานที่ทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปีที่ทำวิจัย 2562

แหล่งงบประมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

การว ิจ ัยคร ั้งน ี้ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื่อหาค ่าด ัชน ีประส ิทธ ิผลชองแบบ!เกท ักษะการเร ียนรู้และ  
เปรียบเทียบผลลัมฤทธิ้ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับขั้น ปวส.1 /4  สาขาวิชาการบัญชี ในรายวิชา 
วิทยาศาสตร์เพ ื่องานธุรก ิจและบริการ (3000 -  1305) ก ่อนและหลังการใช ้แบบ!เกทักษะเพ ื่อพ ัฒนา 
ศักยภาพการเรียนรู้และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับแบบ!เกทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี

กลุ่มเป๋าหมายที่ใซในการวิจัย คือ นักศึกษา ระดับข้ัน ป วส .!/4 สาขาวิชาการบัญชี ในรายวิขา 
วิทยาศาสตร์เพื่อฺงานธุรกิจและบริการ (3000 -  1305) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 38 คน

เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบ!เกทักษะวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แบบทด?(อบก่อน 
และหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ แบบทดสอบย่อย จำนวน 2 ขุด และแบบสอบถาม ความพึงพอใจของ 
นักศึกษาที่มีต่อแบบ!เกการเรียนรู้ เรื่องปฏิกิริยาเคมี

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบ!เก วิเคราะห์ข้อมูลที่ 
เป็นคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยค่าเฉลี่ย ( X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (5.0) 
เปรียบเทียบผลลัมฤทธี้ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน จากคะแนนเฉลี่ย วิเคราะห์ความพึงพอใจของ 
นักศึกษาที่มีต่อแบบ!เกด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ร .อ ) ผลการวิจัยพบว่า

บทคัดย่อ

'4



บฑค้ดย่อ

การพ ัฒ นาแบบฝ ึกว ิชาภาษาไทยเร ื่องการเข ียนสะกดทำ ของน ักเร ียน ระดับ ป วช.1 
สาขางานการบัญชี ว ิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

การวิจ้ยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดทำ ของ 
ของนักเรียน ระดับ ปวซ.1 สาขางานการบัญชี ว ิทยาลัยอาช ีวศ ึกษาแพร่ให ้ม ีประสิทธิภาพตาม  
เกณ ฑ ์ 80/80และเพ ื่อพ ัฒนาผลลัมฤทธิดานการเขียนสะกดทำของนักเรียน ระดับ ปวช.1 สาขา 
งานการบ ัญชี ว ิทยาล ัยอาช ีวศ ึกษาแพ ร ่ โดยใช ้แบบฝ ึกว ิชาภาษาไทยเร ื่องการเข ียนสะกดทำ 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน ระดับ ปวช.1 สาขางานการบัญชี ว ิทยาลัยอาชีวศ ึกษาแพร่ ภาคเรียน  
ที่ 2 ป ีการศ ึกษา 2562 เป็นจำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 29คน ซ ึ่งได ้มาจากการเส ือก 
ตัวอย ่างแบบเจาะจง (0น|-กอรเV© รลกากแกฐ) ใช ้เวลาในการทดลอง 10 คาบเร ียน คาบเรียนละ 
50 นาที เครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัย คือแบบฝึกวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดทำ การวิเคราะห์ 
ข้อมูลใช้สถิติ ค ่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลของการวิจ ัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 4.5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผล 

การทดลองระหว่างเรียนได้คะแนนเฉลี่ย (X) เท่ากับ 14.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (5.0.) เท่ากับ
0.89และคะแบบเฉลี่ยของผลการทดลองหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย (X) เท่ากับ 18.36 ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (5.0.) เท่ากับ 0.85 และค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเรื่องการอ่านจับใจความจากเรื่องสั้น 
ที่สร้างขึ้บมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 74.00/91.80



บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษาปวซ.2/1 
แผนกการโรงแรม ให้เข้าเรียนตรงตามเวลา เพราะถ้าหากเข้าเรียนไม่ตรงเวลาอาจเกิดปัญหาอย่างอ่ืนตามมา 
ปัญหาการเข้าช้ันเรียนไม่ตรงต่อเวลา เป็นปัญหามาจากพฤติกรรมของนักศึกษา ท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่อดีตจนถึง 
ป็จจุบัน ป้ญหาน้ีต้องหาวิธีการแก้ไขให้ถูกต้อง และนามาปรับปรุงพฤติกรรม อันไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาใน 
ช้ัวโมงเรียน จึงเป็นหน้าท่ีความรับผิดขอบของครูผู้สอนทุกคน ท่ีจะแก้ไขป้ญหาน้ี เพราะเป็นปัญหาท่ีทาให้เกิด 
ปัญหาต่าง ๆ ในช้ันเรียน เข่น ทาให้เกิดการหยุดการสอบในช่วงหน่็ง เม่ือนักศึกษาท่ีมาสายเดินเข้าในชั้นเรียน 
ในขณะท่ีทุกคนกาลังเรียน และเม่ือเข้าไปน่ังเรียนแล้ว ก็จะสอบถามเพ่ือนท่ีน่ังเรียนว่า อาจารย์สอนอะไรบ้าง 
ทาให้เกิดการพูดคุยในเวลาเรียน บางคร้ังครูผู้สอนต้องเร่ิมสอนใหม่ ทาให้ศึกษาท่ีตั้งใจเรียนอยู่ก่อนเกิดความ 
เบ่ือหน่าย



ซื่อเรื่อง ะการพิ่ดัณาความสามารถด้านการพูดนำเสนองานวิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ ของ 
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการสอนแบบบทบาทสมมุต ิ
ซื่อผู้วิจัย ะ นายประสพชัย สินธ์เทาว์
ป ีการศึกษา ะ ภาคเรียนที่ 2/2562

บทดัดย่อ
การวิจัยคเงนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เร่ือง การพูดนำเสนองานวิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ ชองนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการสอนแบบบทบาทสมมุติ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพ่ือ 
เปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดนำเสนองานวิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ ของนักเรียนระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการสอนแบบบทบาทสมมุติ ระหว่างหลังเรียนกับ 
ก่อนเรียนร. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การพูดนำเสนองานวิชาภาษาไทย 
เพื่อสื่อสารในงานอาชีพ ชองนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการ 
สอนแบบบทบาทสมมุติ

กลุ่มตัวอย่างที่ใซ้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่!/2 แผนกการบัญช ี
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 จำนวน 40 คนโดยใช้การลุ่มแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูดนำเสนองานวิชาภาษาไทยเพื่อ 
สื่อสารในงานอาชีพเป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อแบบประเมินการพูด 
นำเสนองานทดสอบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่าที 1-๒5! 
(06เว6กช6ก! รล๓ เว๒)หาดัชนีประสิทธิผลชองการพัฒนาความสามารถด้านการพูด โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า
ความสามารถด้านการพูดนำเสนองานมีประสิทธิภาพ 81.69/86.56ซื่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5870 แสดงว่านักศึกษามีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 58.70 นักเรียนที่ 
เรียนโดยใช้บทบาทสมมุติมีความสามารถในการพูดนำเสนองานเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน สรุปการพัฒนา 
ความสามารถด้านการพูดนำเสนองานโดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติ ช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาการด้าน 
การพูดนำเสนองานมากขึ้น และการแสดงบทบาทสมมุติช่วยให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการเลือกใช้ภาษาใน 
สถานการณ์จริง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ซ่ือเร่ือง

ซ่ือผู้วิจัย
หน่วยงานที่ทำวิจัย 
หน่วยงานที่สังกัด 
ปีที่ทำการวิจัย

การพัฒนาผลส้มฤทธิ๋ทางการเรียน เรื่อง การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
(^โ๐ชน(ป: ควรเยอก) วิขา นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา ของนักศึกษา ระดับชั้น
ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด โดยใช้ผังแสดงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (ควรเยอท!ก3 เทล(ว)
นางสาวนงบุข สวิง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2562

บทคัดย่อ
การพัฒนาการเรียนรูโดยใช้ผังแสดงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (ควร!ยอกเก3 เทล!ว) เรื่อง การวางตำแหน่ง 

ผลิตภัณฑ์ (คอชน(ป: ?อ5เยอก) วิชานโยบายผลิตภัณฑ์และราคา ของนักศึกษาระดับประกาคนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันสูง (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรในคเงนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธึ๋ทางการ 
เรียน เรื่องการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (คอชน(ป: ครเยอท) ก่อนและหลังการใช้ผังแสดงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 
(I3อรเยอก!ก3 เทล(ว) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด จำนวน 
40 คน เครื่องมือท่ีใช้!ประเมิน คือ แบบทดสอบผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใด้แก่ 
ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลส้มฤทธิ๋ทางการเรียน เรื่อง การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 
(คาวชน(ป: ?อ5เยอท) ก่อนและหลังการใช้ผังแสดงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (ครเยอก!ก3 เทล!ว) ของนักศึกษา 
พบว่า ผลส้มถุทธี้หลังเรียน ( X  = 17.27) สูงกว่า ผลส้มฤทธ้ีก่อนเรียบ ( X  ะะ 12.55)
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การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงานรายวิชา 
การนริหารงานคุณภาพในองค์การ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับขั้น ปวส.2 
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
นางสาวปีติญา อาจไซยซาญ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน 

ร-1วิข'การบริหารงานคุณภาพในองค์การ ของนักเรียบ นักศึกษา ระดับขั้น ปวส.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
จ ัน ไ ,- 2 8 คน เครื่องมือที่ใขในการวิจัยการส่งเสริมเจตคติโดยการใช้คำพูดในการเสริมแรงการส่งเสริม 
.จ?'ค?ในการใช้การให้ระดับผลคะแนนการส่งงาน ระดับผลคะแนนการส่งงานวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช  ้
ค V I?'ร ีอ 'ล ะ

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
คำเฉลี่ยของการส่งงาน ในรายวิขาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ หลังการส่งเสริมเจตคต  ิ

วิ'1'‘พรส่งงานสูง1ขึ้นกว่าก่อน'ได้'รับการส่งเสริมเจตคติ ซึ่งหมายถึง ของนักเรียน นักศึกษา ระดับขั้น 
บ'.? 2 คอมพิวเตอร์กราฟิก ควรได้รับการส่งเสริมเจตคติจากครูผ ู้สอน เพ ื่อช่วยให้น ักเรียนมีความ  
จันิคบอบในการส่งงานสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ
คว่รมีการเสริมแรงและยกย่องซมเขยให้กำลังใจกับนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอ ในขณะที่ทำการเรียน

ฒ ่ฒ©น



บทคัดย่อ

ซ่ืณ่ร่ํอง การพัฒนาผลสัมฤทธ้ีทางการเรียนรายวิชา 2000-1507 ประวิติศาสตร์ชาติไทย เร่ือง 
ประว้ติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย ชองนักเรียน ระดับช้ัน ปวช. 1 สาขาวิชา การโรงแรม โดยใช้ส่ือ 
มัสติมีเดีย
ซ่ือผู้วิจัย นางศึรีรัตน์ เล็กอ่ิม
หน่วยงานที่ทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีที่ทำวิจัย 2562

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกิจกรรมการเรียนการ์สอนแบบใช้ส่ือมัลติมีเดียในการ 
พัฒนาผลส้มฤทธี้ทางการเรียนรายวิชา 2000-1507 ประวัติศาสตร์ชาติไทย เร่ือง ประวัติศาสตร์ชาติ 
ไทยสมัยสุโขทัย เพื่อแก้ปีญหาการไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชาและมีผลการประเมินก่อนเรียนตํ่ากว่าเกณฑ ์
ของนักเรียนช้ัน ปวช.1 สาขาวิชา การโรงแรม เพ่ือเปรียบเทียบผลส้มฤทธี้ทางการเรียนชองนักเรียน 
กอนและหลังการจัดกิจกรรมการสอนแบบใช้ส ื่อม ัลติม ีเด ียและเพ ื่อหาดัชน ีประสิทธิผลและ 
*'วามก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้ส่ือมัลติมีเดีย

กลุ่มเป๋าหมายท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน ระดับช้ัน ปวซ.1 สาขาวิชา การโรงแรม ท่ีเรียน 
ใบรายวิชา 2000-1507 ประวัติศาสตร์ชาติไทย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 36 คน 

เคร่ืองมือวิจัยได้แก่วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ส่ือมัลติมีเดียแบบทดสอบก่อน และ 
หลังเรียน เร่ืองประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย จำนวน 20 ข้อ แบบฉกหัด จำนวน 2 ชุด 
-ละ ใบงาบจำนวน 5 ใบงาน

การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(ร.อ) 
ของผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เปรียบเทียบความแตกต่างชองผลส้มถุทธ้ิทางการเรียนก่อน 
-ละหลังการจัดกิจกรรมการสอนด้วยค่า 1-1651: หาค่าดัชนีประสิทธิผลและความก้าวหน้าทางการเรียน 
?ามวิธีของชองกู๊ดแมนเฟรทเชอร์และซไนเดอร์ ((วิ000เกาลก, โ ๒๒เาอโ ลกช ร0กิก61ป6โ. 1980 : 
30-34.) โดยดัชนีประสิทธิผลท่ีใช้ได้ควรมืค่า 0.50 ข้ึนไป

ผลการวิจัยพบว่า
1. ก่อนจัดกิจกรรมการสอนแบบใช้ส่ือมัลติมืเดีย เร่ืองเอกลักษณ์วัฒนซรรมไทย นักเรียนมี 

'ะ-,นบเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 6.06 หลังการจัดกิจกรรมการสอนแบบใช้ส่ือมัลติมืเดีย 
น้" เรียบมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบ หลังเรียน เท่ากับ 14.06 นักเรียนมีผลสัมถุทธ้ิ'ทางการเรียน
หลัง,รียบสูงกว่าก่อนเรียน หรือผลส้มฤทธ้ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05

2. ค่าดัชนีประสิทธิผล จากการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ มีค่าเท่ากับ 0.573 
-?ดงว่ากิจกรรมการสอนแบบใช้ส่ือมัลติมีเตียทำให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการพัฒนาหรือมี 
ดรามก้าวหน้าทางการเรียนสูงข้ึนร้อยละ 57.3



ก

ชื่อเรื่อง การสอนโดยใช้วิธีการสาธิตเพื่อพัฒนาผลสัมฤทซิ้ทางการเรียนเรื่องการทำพายขั้น

รายวิชา ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ข้ัน ปวส 1 แผนกอาหารและโภชนาการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ่

ชื่อผู้วิจัย นายสัญญลักษณ์ คำตํ๋น

หน่วยงานที่ทำวิจัย แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปีที่ทำวิจัย 2562

แหล่งงบประมาณ -

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมถุทธิ้ทางการเรียนและเปรียบเทียบผลสัมถุทธึ๋ฃอง 
คะแนนสอบก่อนเรียนกับหลังเรียบของนักเรียนที่เรียนรายวิชา ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ใช้การสอนโดยวิธีการ 
สาธิต

กลุ่มเปาหมายที่ใช้โนการวิจัยคือ นักเรียนระดับขั้นปวล 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการที่ 
เรียนรายวิชา ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 คน

เครื่องมือวิจัยได้แก่ ใบงาน และแบบประเมินผลงานก่อนและหลังเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยนำคะแนนที่ใด้จากการประเมินผลงานก่อนและหลังเรียนมา 
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย-( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (5.0) และเปรียบเทียบผลสัมถุทธึ๋ทางการเรียนด้วย 
แบบทดสอบค่า 1:

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียนวิชา ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การทำพายขั้น ชองนักเรียนระดับขั้นปวส1 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการใช้การสอนโดยวิธีการสาธิต พบว่าผลลัมถุทธึ๋ฃองคะแนนทดสอบก่อน 
เรียบมีค่าเฉลี่ย 4.21 (ร ะะ 1.38)และผลสัมถุทธึ๋ฃองคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 7.42 (5 ะ: 1.31)

บทคัดย่อ



ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลลัมฤทธิ๙ทางการเรียนวิชา โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เร่ือง
รูปแบบบรรทัดฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ัน'ปีท่ี 2/1 โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 

ผู้จัดทำ นายทวี ไพกุมภัณฑ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

บทค ัดย ่อ
จุดมุ่งหมายของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบ 

หลังเรียนวิชา 2204-2007 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องรูปแบบบรรทัดฐาน ที่สอนโดยใช้เอกสาร 
ประกอบการสอน

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน 2204-2008 โปรแกรม 
จัดการฐานข้อมูล เรื่องรูปแบบบรรทัดฐาน

วิธีการดำเนินการ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย 

อาชีวศึกษาแพร่ สำน ักงานคณะกรรมการการอาชีวศ ึกษา จำนวน 25 คน ซํ่งได้มาโดยการลุ่มอย่าง 
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ข้อสอบก่อนเรียน-หลังเรียน แบบสอบถามเกี่ยวกับ 
ผลงานทางวิชาการ

ผลการศึกษา
1. ผลส ัมฤทธ ิของคะแนนทดสอบก ่อนเร ียนหล ังหล ังเร ียนว ิชา 2204-2008 โปรแกรมจัดการ 

ฐานข้อมูล พบว่าผลสัมฤทธของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าผลต่างการพัฒนา 
ความรู้ 4.88 คิดเป็นค่าร้อยละการพัฒนาความรู 69.51 ทั้งนี้เนื่องมาจากเอกสารประกอบการสอน วิชา 
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นได้มีการศึกษาค้นคว้า และผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดย 
ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความสอดคล้องในการนำเอกสารประกอบการสอนไปใช้ และ นักศึกษาสามารถ 
ศึกษาเอกสารก่อนเข้าเรียนได้และการมอบหมายงานของครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องเนื้อหาวิชาและแบบ!เกให้ 
น ักศึกษาได!เกปฏิบ ัต ิม ีความเหมาะสมทำให้น ักศึกษามีความสนใจและกระสือรือร้นที่อยากจะเรียน 
ส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ๙ทางการเรียนสูงขึ้น

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ม ีต ่อเอกสารประกอบการสอนวิชา 2204-2008 โปรแกรมจัดการ 
ฐานข้อมูล พบว่าม ีค ่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( X  = 4.60,ร -  0.53) ท ั้งน ี้อาจเน ื่องมาจากเอกสาร
ประกอบการสอนมีคุณภาพด้านผลงานทางวิชาทั้งด้าน เนื้อหาสาระ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค้และด้าน 
รูปแบบการพิมพ์อีกทั้งครูและสถานศึกษา ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสอนได้จริง



ผู้วํค่๒ ะ นางสาวอัจฉราภรณ์ พิมพ์ครึ

'•■ รึ®ง ะ การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบพูรณาการแบบสอดแทรก

•ไ■ ษนง ะ ครู

าชีวศึกษาแพร่

บทคิดยอ

1 การวิจัยครั้งนี้มีวัตลุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบพูรณา
'' รไ*0การวัดส้มฤทธื้ผลการเรียน และสำรวจความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมของครูผู้สอน กลุ่มเบ้เาหมายที ่
ใช ใ้นการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นปวช. 2 แผนกวิชาการโรงแรม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 
34 คน โดยใช้รูปแบบการวิจัยก่อนทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการสอนแบบ 
30ฒ1ทรกพูรณาการ ในรายวิชาที่เรียนในภาคเรียนเดียวกัน จำนวน 3 แผน แบบทดสอบจำนวน 3 ชุด 
บ-ข!]ระเมินผลทักษะ/กระบวนการ แบบสอบถามจำนวน 1 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการความถี่ ค่าเฉลี่ย 
3ะะ ค่าบ้อยละ

I ผลการวิจัยพบว่าควานคิดเห็นขอองนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพูรณาการอยู่ใน
'ะดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 คะแนนเฉลี่ย แบบประเมินผลทักษะ/กระบวนการ อยู่ในระดับดีมาก มี 
•  ใเฉลี่ยเท่ากับ 2.6 คะแนนเฉลี่ย แบบประเมินผลคูณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 
ลคากับ 2 !  และ คะแนนเฉลี่ยสอบหลังเรียนร้อยละ 86.86 ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
: วมอยู่ในระดับดีมาก โดยค่าเฉลี่ยรวมของการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับ 4.69 และความคิดเห็นของนักเรียนที่ 
นิคอศอการเรียนรูอ้ยู่ในระดับดีมากโดยค่าเฉลี่ยรวมของการใช้สือการเรียนรู้อยู่ในระดับ4.6



บทคัดย่อ

ชีอ'ะไนวิจัย : การศึกษาผลลัมฤทธิใเละเจตคติที่ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนที่ฅวามคิดในการจัดการเรียนการ 
สธนกรณศีึกษาเรื่องการตั้งราคาขาย รายวิชา คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ ของนักเรียนระดับชั้น ปวข.! สาขา 
ง■ 'น.*า'รบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ่
ชีธนุ้วิจัย : นางวิใลวรรณ ร่องพืช
บิ---รศึ’-ษ - : 2562

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ การศึกษาผลสัมฤทธิ้และเจตคติที่ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนที่ 
* ; 'นศึ*ใน-การ'จัดการเรียนการสอนกรณีศึกษาเรื่องการตั้งราคา'ขาย รายวิชา คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ ของ 
น-',!รนระลับชั้น บ่วซ.! สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ กลุ่มตัวอยางได้แก่ นักเรียนสาขางาบการ 
บัญชี บวช.! กชุ่ม 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 29 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบผีเกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ 
รน-จ-ล!ะบริการ เร่ืองการต้ังราคาขาย ระดับช้ัน ปวช. 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ้ืทางการเรียน และแบบประเมินคุณภาพ 
รบ'นบ’บผี'-ทัก-ษะ รูปแบบในการทดลองคร้ังน ี้ใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวมีการวัดผล 2 คร้ัง คือ ก่อนและหลัง การ 

ธ ^ 6 (วก6 0โ0บเว ?๐รป:65! 065เ5ก) สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย (* )  ค่าเบี่ยงเบน
น-"*รฐาน (ร.อ.} และเปรียบเทียบผลสัมฤทธี้ทางการเรียบโดยใช้ 1 -  !6ร! (อ6|ว6กช6ก1)

น?การวิจัยพบว่า เปีนไปตามเกณฑ์สมมติฐานทีกำหนด นักเรียนมีผลสัมถุทธี๋ทางการเรียนหลังเรียน 
ลุ;?''-ว'*'รน,ริยนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01



ชอเรีองวิจัย การใช้แบบปีกในการพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับข้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง 1 แผนกวิชาการเลขานุการ 
วิทยาลัยอาชีวสีกษาแพร่

ชีอผู้ทำวิจัย นางสาวทิพย์วิมล พรรัตนพิทักษ์
แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษหลังการใช ้
แบนปีกของนักเรียน กลุ่มเปาหมายท่ีศึกษาคือ นักเรียนระดับขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง 1 
แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่ ที่กำลังเรียนวิชาการสนทนา 
ภาษาอังกฤษ 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 9 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
-ผบการจัดการเรียนการสอน และแบบประเมินการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ จากนั้นนำข้อมูลที ่
'.ด้มาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าเฉล่ีย ร้อยละ และการเทียบผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

ผลวิจัยพบว่า
1) ผู้เรียบมืผลคะแนนการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน หลังจากการใช้แบบ'ฝึกการอ่าน 

ออกเสียงภาษาอังกฤษโดยมืค่าเฉลี่ยหลังการใช้แบบปีกเท่ากับ 25.16 คะแนน คิดเ'ปีนร้อยละ 83.86 
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ซ่ืงเพ่ิมจากคะแนนก่อนเรียนเฉล่ีย 11.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 37.5



•‘ร'*๚นัน:^,,*'' -"*รไ* - ? * รและพังก์ชันในโปรแกรม 5\061 ไม่ถูกต้อง'ของ1นักศึกษา ซน ปว?!.1 
โทํไฯโ* *8ฬ(ิว*,?อรธ์รุกจิ 

นร&อุ®** ร ิ'น าญ
ไทฮ าล อ อ าชีวศึกษาแพร่ 

#๚น "ิงาน^^*-เรรนการการอาขีวสืกษา 
3563

บทคัดย่อ

' '" ๆ ^ จ ั5 * 4 ะ วิ*ลุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลลัมฤทธี้ฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลัง

ฒ■ ส๒ ร ิน !* .ร - .-* ร ม  5x061 ไม่ถูกต้องของนักศึกษา ชั้น ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอ์ธุรกิจ ให้สูง 
ฃฒ*ฒฒ&เ)&&ส ิ' ' ‘ รลอนแบบเน้นกระบวนการคิด

ๆ^บ'*•ทะ.าฮทีไช้ในการวิจ ัยคือนักศึกษา ชั้น ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอ์ธุรกิจ จำนวน 30  
*6เ ฒ®&วิ?!'!***‘ไนโลยิสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัส 3001-2001 ในภาคเรียนที่ 2 ป ีการ

256 2

.๗!๒®•คืไ.ชัไไ/*’■ารวิจัยใด้แก่
1 วิธี''"ร?อนแ■ ขบรวมมือกันเรียนรู้ ((100เว6โล11\^6 16ลโก;กฐ เฬ๐ 6 61) โดยการจับคู่ตรวจ 

®บ :̂ เ5  ;3|*๗ เ|
2  ^ - '? 'รบระกอบการสอนเรื่องการใช้สูตรและฟ้งก์ชั้นในโปรแกรม 5X061
3  .บบปี-'??เรีองการใช้ส ูตรและฟ้งก์ช ั้นในโปรแกรม 5X061

.น:-; ม. . ‘.บ**-??อบการใช้สูตรและฟ้งก์ชั้นในโปรแกรม 5x061 จำนวน 2 ขุด 
ะ .บบบระเมินการใช้สูตรและฟ้งก์ช ั้นในโปรแกรม 5x061

4  -บบ?อบถามความคิดเห ็นของนักศึกษา เกี่ยวกับการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบจับคู่

ใบ"รท?สอบการใช ้ส ูตรและฟ้งก ์ช ั้นในโปรแกรม 5X061 ครั้งที่ 1 นักศึกษามีผลการประเมิน 
ใ:ะะ®*บ* น ับ ไน  10 คนร้อยละ 33.40  ระดับพอใช้ จำนวน 14 คน ร้อยละ 46.76 และระดับต้อง 
'3 * .บ - บ ะ  * บ ร้อยละ 20.04

ใบ:"•รทดสอบการใช้สูตรและฟ้งก์ชั้นในโปรแกรม 5X061 ครั้งที่ 2 นักศึกษามีผลการประเมิน 
ไ22!๗ บ * น "  จำบวน 20 คน ร้อยละ 66.80 ระดับดี จำนวน 10 คน ร้อยละ 33.40 และ
ระ3*ะ.*“ “.ร้นบร : - คน ร้อยละ


