
ร®ผลงาบวิจัย การเปรียบเทียบผลส้มฤทธิ้ทางการเรียบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในรายวิซา
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี เรื่อง การรับ-จ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้า
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ชฟ[วจัย 
ธกาบศึกษา

ของนักเรียนระดับชันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้นสูง ปีที 1 ห้อง 1 
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
นายณัฐพล ดันขวัญ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประ๓ หงาบวิจัย วิจัยชั้นเรียน

บทคัดย่อ

งาบวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลส้มฤทธ๋ิทางการเรียบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอบ ใบรายวิชา 
โนรแภรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี เร่ือง การรับ-จ่ายเช็คลงวับท่ีล่วงหน้า ของนักเรียนระดับช้ัน 
นระ!ฑคนิยบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 ห้อง 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 
2ป ศบ เคร่ืองมีอท่ีใช้ในการทำวิจัย คือ แบบทดสอบเร่ือง การรับ-จ่ายเช็คลงวันท่ีล่วงหน้า 
2อค8มพัวเตอร์ช่วยสอบ การเก็บรวมรวมข้อมูลใต้แก่ แบบวัดผลแบบทดสอบเร่ือง การรับ-จ่ายเช็คลง 
บ้.ที?วงหน้า การเก็บรวบรวมข้อมูลน้ันผู้ศึกษาต้นคว้าไต้ดำเนินการทดสอบก่อนเรียน (?โ6-1:651) กับ 
ผู้.รีย'นโดยใชแ้บบทดสอบ และการทดสอบหลังเรียน (9051-1:651) กับผู้เรียนโดยใช้แบบวัดผลส้มฤทธ้ิ 
มุ้ไจัยโต้คึกษาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่างโดยใช้สถิติพ้ืนฐานดังบ้ี การหาค่าคะแนนเฉล่ีย การหาค่า 

•ร.เแยงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใช้ใบการตรวจสอบเคร่ืองมือค่าดัชนีความสอดคล้อง (100
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนแบบทดสอบก่อนใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยนักศึกษามีคะแนน 

•'•อบเรียบเฉล่ียอยู่ท่ี 6.90 คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 2.02 คะแนน แบบทดสอบหลังใช ้
^ คอมพัวเตอร์ช่วยสอน โดยนักศึกษามีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 16.30 คะแนน และค่าเบี่ยงเบน 
ม'*รฐานอยู่ที่ 1.59 ผลต่างของคะแนนก่อนและหลังทำแบบทดสอบ โดยมีคะแนนเฉลี่ย!88 คะแนน 
•๒?ะ**').บียงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.73 เมื่อพิจารณาพบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียบสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน 
.รีบน การเปรียบเทียบผลส้มฤทธิ้ทางการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในรายวิชาโปรแกรม 
ต้าเรีจรูบเพึอ๋งาบบัญชี เรื่อง การรับ-จ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ชองนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร 
วิร'■ ชีพช้ันสูงปีท่ี 1 ห้อง 1 สาชาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ พบว่านักศึกษามีการพัฒนา 
พั'ษะ และผลส้มฤทธทางการเรียบเรื่อง การรับ-จ่ายเช็คลงวับที่ล่วงหน้าใต้มากฃี้บหลังการใช้ 
* ธมพัวเตอร์ช่วยสอน จากการการเปรียบเทียบผลส้มฤทธี้ทางการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอบจะ 
.พันโต้วา คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบห่ลังการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนใช ้
1®คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แสดงให้เห็นว่าการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนเรื่อง 
‘''รรัน-จายเช็คลงวันทีล่วงหน้า ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้และเช้าใจเรีองมากขึ้น



ก

บทคัดย่อ

ข่ือเร่ือง การพัฒนาผลสัมถุทธ๋ึทางการเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เร่ืองคำส่ังควบคุมการ
ทำงานของโปรแกรมแบบเลือกทำ ของนักศึกบา ปวล. 1/2 สาขาวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีสอนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอน
ขื่อผู้วิจัย นางนงนุช ไพกุมภัณฑ์
หน่วยงานที่ทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2563

การวิจัยคร้ังน้ีมืวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมถุทธ้ิของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน 
วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เรื่องคำส่ังควบคุมการทำงานของโปรแกรมแบบเลือกทำของนักศึกษา 
ปวส. 1/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอบ

กลุ่มเป้าหมาย ท่ีใช้ในงานวิจัยได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิซาชีพช้ันสูง (ปวส.)
ช้ัน1ปีท่ี 1/2 สาขาวิฃาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 30 คนได้มาจากการลุ่มแบบ 
เจาะจง

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนวิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
เร่ืองคำส่ังควบคุมการทำงานชองโปรแกรมแบบเลือกทำ แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เร่ืองคำลัง 
ควบคุมการทำงานของโปรแกรมแบบเลือกทำ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เปรียบเทียบผลลัมถุทธึ๋ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า 1:
ผลการวิจัย

ผลลัมถุทธิ้ทางการเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เรื่องคำสั่งควบคุมการทำงานของ 
โปรแกรมแบบเลือกทำของนักศึกษา ปวส. 1/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบว่าผลสัมถุทธ๋ึฃองคะแนน 
ทดสอบก่อนเรียนมืค่าเฉล่ีย 3.80 (ร.อ. ะ 1.13) ผลลัมฤทธึ๋ฃองคะแนนทดสอบหลังเรียนมืค่าเฉลี่ย 8.27 
(ร.อ. ะะ: 1.55 )  และพบว่าผลสัมถุทธึ๋ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างม  ี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05



ขีอ*,ร่ีอง แรงจูงใจใฝ่สัมถุทธี้ในการเรียนของนักศึกษา ข้ัน ปวส.! แผนกวิขาการใรงแรม วิทยาลัย
อาชีวศึกษาแพร่ รายวิฃา มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน (30000-1605)

ซีอผู้วิจัย นาง ดุษณี ปิญญาพฤกษ์
ปี พ.ศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธึ๋ฃองนักศึกษาขั้น ปวส.! แผนกวิชา 
‘'ารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในรายวิชา มบุษยสัมพันธ์ในการทำงาน (30000-1605) โดยมี 
•''สุมตัวอย่าง จำนวน 51 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เตรื่องมีอที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบ 
ถาม สถิติที่ใชีในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ 
ศว!มแดกต่างชองค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่าที (1-1:651:) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลที่ได้จากการ 
ตักษ'ไพบว่า ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธี้โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ป้จจัยทางด้านเพศ อายุ และ 
สุมิ?'".นาส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธี้แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ



ขีอเรือง รายงาน การใช ้และพ ัฒ น าเอกส ารป ระกอบ การส อน ใน รายว ิขางาน แกะส ล ัก
รหัสวิชา 2406-2003 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

ผูศ้ึกษา นางสาวรัฃนีพร รักเรือง
ระยะเวลา 16 พฤษภาคม 2560 - 30 กันยายน 2560 
ป ีการศึกษา 25560

บทคัดย่อ
รายงานการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการสอนในรายวิชางานแกะสลัก รหัสวิชา 2406-2003 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพ่ือ 1.) หาประสิทธิภาพชองเอกสารประกอบการสอนในรายวิชางาน 
แกะส ล ัก  รห ัสว ิชา 2406-2003 ช อ งระด ับ ป ระก าศ น ีย บ ัต รว ิช าช ีพ  ต าม เก ณ ฑ ์ม าต รฐ าน
2.) หาผลส้มฤทธี้ทางการเรียนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการ 
สอบในรายวิชางาบแกะสลัก รหัสวิชา 2406-2003 ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3.) หาความ 
พ ึง พ อ ใจ ข อ ง น ัก เร ีย น ท ี่ม ีต ่อ ก า ร ใช ้เอ ก ส าร ป ร ะ ก อ บ ก าร ส อ น ใน ร าย ว ิช าง าน แ ก ะ ส ล ัก  
รหัสวิชา 2406-2003 ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยกลุ่มเป๋าหมาย ได้แก่ นักเรียนระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวนนักเรียน 
7 คน ที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียบรู้โดยใช้เอกสาร 
ประกอบการสอน แบบทดสอบวัดผลส้มฤทธิ๋ทางการเรียบ จำนวน 60 ข้อ แบบสอบถามความ  
พึงพอใจของนักเรียน จำนวน 10 ข้อ สถิติที่นำมาใซได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1-1:651: และค่าคะแนน 7  เฉลี่ย (/\เ/6โล5อ 7  ร(ะ๐โอ)

ผลจากการศึกษา สรุปได้ว่า (1.) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนในรายวิชางาน 
แกะสลัก รหัสวิชา 2406-2003 ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพนั้น คะแนนระหว่างเรียนและ 
คะแนนแบบทดสอบวัดผลส้มฤทธี้ มีค่าเท่ากับ 88.81 และ83.81 ตามลำดับ ดังนั้นสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว ้
(2.) เปรียบเทียบผลส้มฤทธี๋ทางการเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการในรายวิชางานแกะสลัก 
รหัสวิชา 2406-2003 ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (3.) นักเรียนม ี
ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนในรายวิชางานแกะสลัก รหัสวิชา 2406-2003 ของนักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ท ี่ 4.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.30 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด



บทคัดย่อ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จัดดอกไม้ โดยใช้วิธีการวิจัยเซิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู 
เจ้าหน้าที่และนักการภารโรง จำนวน 100 คน โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูล แล้ว
นำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม 8x061 ใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศซาย จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และเพศหญิง 
จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 90

อายุของผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 15-19 ปี จำนวน 92คน คิดเป็นร้อยละ 92 
อายุระหว่าง 20-25 ปี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 อายุระหว่าง 26-35 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อย 
ละ 1 อายุระหว่าง 36-45 ปีจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3 อายุตั้งแต่ 46 ปีขึ้นไปจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อย 
ละ 4

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียนจำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 77 นักศึกษาจำนวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ครูจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 เจ้าหน้าที่จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3 
-ละนักการภารโรงจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จัดดอกไม้ มี 4 ด้าน คือด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคงทน 
ด้านความประณีตและสวยงาม และด้านการนำไปใช้ประโยซนั ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดตังนี้

ด้านความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี ้
ผลิตภัณฑ์เป็นงานที่คิดประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 การออกแบบผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและ 
น''สนใจ ค่าเฉลี่ยเท ่ากับ 4.14 การเลือกวัสดุมาใช้มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ทำ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 
-ละการออกแบบและตกแต่งผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21

ด้านความคงทน(ขนาด/รูปร่าง/รูปทรง/สัดส่วน) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 โดยเรียงลำดับ 
จากมากโปหาน้อยดังนี้ ผลิตภัณฑ์มีขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ผลิตภัณฑ์มีความคงทน 
ตอการใช้งาน ค ่าเฉล ี่ยเท ่าก ับ 4.07 รูปทรงของผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ได้สมบูรณ์ ค ่าเฉลี่ยเท ่าก ับ 4.19 และ 
ผลิตภัณฑ์มีสีสันที่สวยงาม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3

ด้านความประณีตและสวยงามอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 โดยเรียงลำดับจากมากไปหา 
น้อยด้งนี้ ผลิตภัณฑ์ถูกประดิษฐ์ข ึ้นด้วยความละเอียดและประณีต ค่าเฉลี่ยเท ่าก ับ 4.36 ผลิตภัณฑ์มีการ 
ประกอบ/คิดด้วยความเรียบร้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และการจัดและตกแต่งผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม ค้า
.ฉลิยเท่ากับ 4.38

ด้านการนำไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี ้
ผลิตภัณฑ์สามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง ค่าเฉลี่ยท่ากับ 4.19 ผลิตภัณฑ์สามารถเคลื่อนย้ายได ้
สะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และผลิตภัณฑ์สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38



ก

บทคัดย่อ

ซื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธี้ทางการเรียน รายวิซาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ
(30000-1308) เรื่องสารละลาย ของนักศึกษา ระดับขั้น ปวส.1/3 สาขาวิชาการบัญชี ด้วยการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้!ดยใข้ผังมโนภาพ

ซื่อผู้วิจัย นายคฑาวุธ สุขแก้ว

หน่วยงานท่ีทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปีที่ทำวิจัย 2563

การว ิจ ัยคเงน ี้ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื่อ เพ ื่อ เปร ียบ เท ียบผลล ัมถ ุท ธ ึ๋ท างการเร ียน  รายว ิชา 
วิทยาศาสตร์งาบธุรกิจและบริการ(30000-1308) เรื่องสารละลาย ของนักศึกษา ระดับขั้น ปวส.1/3  
สาขาวิชาการบัญชี ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้!ดยใช้ผังมโนภาพ

กลุ่มเป ้าหมายที่ใช ้ในการวิจ ัย คือ นักศึกษา ระดับขั้น ป ว ส .!/3 สาขาวิชาการบัญช  ี
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ (30000-1308) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
จำนวน 32 คน

เครื่องม ือวิจ ัยได้แก่ แผนการสอนที่เน ้นการจัดกิจกรรมโดยใช ้ ผังมโนภาพ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง สารละลาย

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย นำผลการเรียนเรื่องสารละลาย ของนักศึกษา 
ระดับ ปวส.!/3 สาขาวิชาการบัญชี มาหาด่าความแตกต่างผลลัมฤทธี้ ทางการเรียบระหว่างก่อน 
เรียนและหลังเรียน โดยใช้ 1-1651: แบบ ช6|วอกปอก! ผลการวิจัยพบว่า

1. คะแนนผลลัมถุทธิ้ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้!ดยใช้ ผังมโนภาพ 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนเรียนมืด่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 คะแนน 
ผลสัมฤทธี้ทางการเรียนหลังเรียนมีด่าเฉลี่ย 8.68 โดยมีด่าเฉลี่ย 4.53

2. ผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนภาพระหว่าง 
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .05



บทคัดย่อ

ซื่องานวิจัย : เร่ือง การพัฒนาผลสัมถุทธี้ทางการเรียนเรื่องการแก้ใจทย์ป็ญหาระบบสมการเซิงเส้นของนักเรียน
สาขาวิซา คหกรรม ระดับขั้น ปวข.1 โดยใซ้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ เพื่อนซ่วยเพื่อน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ซ่ือผู้วิจัย : บางวิไลวรรณ ร่องพืช
ปีการศึกษา ะ 2563

การวิจัยใบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ การศึกษาผลสัมถุทธี้และเจตคติที่ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนระดับขั้น ปวซ.1 สาขา 
งานคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนสาขางานคหกรรม ปวซ.1 กลุ่ม 1 ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 12 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบปีกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ เร่ืองการแก้สมการ 
ระดับข้ัน ปวซ. 1 แบบทดสอบวัดผลลัมฤทธ๋ึทางการเรียน และแบบประเมินคุณภาพของแบบปีกทักษะ รูปแบบในการ 
ทดลองครั้งนี้ใซ้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวมีการวัดผล 2 คร้ัง คือ ก่อนและหลัง การทดลอง(7เา6 0 ก 6  6โ0น|ว 
8โ61651 80511651 065เ3ก) สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย (* )  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (5.0.) และเปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธ้ีทางการเรียนโดยใช้ 1 -  1651 (อ6[ว6กฝ6ก!)

ผลการวิจัยพบว่า เป็นไปตามเกณฑ์สมมติฐานที่กำหนด นักเรียนมีผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียนหลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01



1®* —ร*®นาผลสัมฤทธี้ทางการเรียนวิชๅอ-เหๅรบํๅบัคโรคระดับประกาศนียบัตร
วํ๚''ฯโ**ช้ํบปีท่ี 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยใช้กิจกรรม ]ฬ11ฟ่ 1ฬ31)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธทางการเรียนวิชาอาหารบำบัดโรคของ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยใช้วิธีการเรียนแบบ ]ฬ่11ฟ่ ]ฬ313 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

• ข ั้^  ได ้ เก้ นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอาหารและ 
.ร'**•น - - ,ร จำนวน 35 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นระกาศนียบัตร 

วิ!ร-*ร ิ* 1ช้ัน'บิ ท่ี 2 สาขางานอาหารและโภชนาการ จำนวน 35 คน การกำหนดกลุ่มตัวอย่างไม่อาศัยความ 
3เ ••.ะ น-- ■ ดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (บุญชม ศรีสะอาด. 2545) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม 
'1118* ได ้เก ่ แบบสังเกตพฤติกรรม และทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน สถิติที่ใชีไนการวิเคราะห์ข้อมูล ค่า 
5ฒ 0ะ สรุปผลการวิจัย

พบว่า บักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
ชิ̂ ,:..,■ นนหลังเรียนสงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 สอดคล้องกับข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจ 
ร ' ..น '' -'.นทีมีล่อการจัดการเรียนการสอนแบบ1\1เฑ(1]\เ3[) ซื่งชี้ให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช ้
วิ,*!®รรน'-ารเรียน!แบบ ฬเถส ]ฬ31) สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ้ีทางการเรียนได้
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ช้ัอผู้วิจัย
ฬน่ว©ง'ฒท่ีทำวิจัย 
Vนว041นที่สังกัด
ปีทีทำการวิจัย 
แหล่งงบประมาณ

การพัฒนาการเรียนรู้ รายวิชา 3204-2006 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2/2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เร่ือง ?ฒ070?]ฬ
นายดำรงค์ ลุ[พล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1/2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตลุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียนของนักศึกษา ปวส. 2/2 
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช  ้
ส่ืฮนัธพิมีแเย เรื่อง ฅอ*!70ฅ4 เพื่อประเมินผลลัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียนและเพื่อศึกษาความ 
พิงพอใ!ของผู้เร ียนที่ม ีต ่อสื่อมัลติม ีเด ีย เรื่อง ? 7 ผ 7 0 ? ก ล ุ่ม เฟ ้า ห ม า ย  ในการวิจ ัยครั้งน ี้ คือ 
นักศึกษา ระดับ ปวส. 2/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำ ภาคเรียนที่ 1 ป ีการศึกษา 2563 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 30 คน เครื่องม ือท ี่ใช ้ในการวิจ ัย ได ้แก่ สื่อมัลติมีเดืย เรื่อง 
? 0 * 7  0?ฬ  แบบประเมินความพึงพอใจที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา 3204- 
2006 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้สื่อมัลติมีเดียร์ เรื่อง ?78770?1ฬ วิเคราะห์ข้อมูล 
ได©การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียนเรื่อง ?ธ8!70?ฬ  ก่อนและหลัง 
การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย พบว่า ผลสัมลุทธิหลังเรียนสูงกว่าผลส้มฤทธึ๋ก่อน 
รีฮนและการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ?ฒ*170?1* พบว่า ผู้เรียนมี 
*วานพิงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ในภาพรวมในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบรำ มีระดับความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับ ดังนี้ ด้านส่วนของเนื้อหา ด้าน 
ส?นชองโปรแกรม ด้านส่วนของตัวอักษร และด้านส่วนของเสียงและภาพประกอบ

*



บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษาปวข.!/! 
แผนกการตลาด ให้เข้าเรียนตรงตามเวลา เพราะถ้าหากเข้าเรียนไม่ตรงเวลาอาจเกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา 
ปีญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลา เป็นปีญหามาจากพฤติกรรมของนักศึกษา ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจบถึง 
ป้จจุบัน ปัญหานี้ต้องหาวิธีการแก้ไขให้ถูกต้อง และนามาปรับปรุงพฤติกรรม อันไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาใน 
ชั้วโมงเรียน จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดขอบของครูผู้สอนทุกคน ที่จะแก้!ขปัญหานี้ เพราะเป็นปัญหาที่ทาให้เกิด 
ปัญหาต่าง ๆ ในชั้นเรียน เซ่น ทาให้เกิดการหยุดการสอนในซ่วงหนึ่ง เมื่อนักศึกษาที่มาสายเดินเข้าในชั้นเรียน 
ในขณะที่ทุกคนกาลังเรียน และเมื่อเข้าไปนั่งเรียนแล้ว กิจะสอบถามเพื่อนที่นั่งเรียนว่า อาจารย์สอนอะไรบ้าง 
ทาให้เกิดการพูดคุยในเวลาเรียน บางครั้งครูผู้สอนต้องเริ่มสอนใหม่ ทาให้ศึกษาที่ตั้งใจเรียนอยู่ก่อนเกิดความ 
เบื่อหน่าย



การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอบ เรื่อง การใช้เรื่อง การใช้ 8ล๐เ(61.๐0๓ 
วิ,ซา 30216-2003 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน ระดับ'ช้ัน ปวส.1 
สาขาวิขาการจัดการสำนักงาน (ภาคเรียนที่ 1)
นางสาวรัขต์ธร พรหมศิลป็
2563

บทคัดย่อ

*5ะ.,* ว..สอร์'รวยสอน เป็นสื่อการเรียนการสอนทางเลือกหนึ่ง ซ่ึงนำเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ 
! .ค!ว:* *ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สนับสนุนแนวคิดสำคัญในเรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้
1  ฐ,™ระแ^ะ? จ'"รรมที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ความแตกต่างของผู้เรียน ให้ปีกทักษะ

ร#*ะ'ะะนภ"■ ๚■ ๒ ''"รจัดการ และการเผชิญสถานการณ์
''รวิจัย^เงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม 

เ-%2&ะ'...:ะ— ‘ ฯ' 30216-2003 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน ระดับขั้น ปวส.1 สาขาวิขาการจัดกาไ 
แ& ฿ **๚ **ะ,ห'’.ระ สิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบตามเกณฑ์มาตรฐาน80780กลุ่มตัวอย่างที ่
เ1รีร่นฯ'"*''จัร ด้อ น้•-'เรียน'จำน'วน 17 คน สำหรับนักเรียนระดับประกาคนียบัตรวิขาชีพขั้นสูงแผนกวิขาการจัดการ 
เ # ! ๔ ภ^ฯ. ไ ด ้ม-ไดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติพึ๋นฐาน ใต้แก่ ค่าเฉลี่ย 
เ ^ ^ - * • '  น..นรบรวนส่วนสถิติที่นำมาใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ค่าความยากง่ายขอ' 
I * ะบ*^??*.''จํ'นาจจำแนกของแบบทดสอบ ค่าความเที่ยงตรง และการหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียน 
ที่^*®^ไ^'?รฯว*สอน

น? ■ "รวิจัย พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนๆ ที่มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 บทเรียน คือ บทเรียนที่ 1 
1'•"'''น'วิ- วิ!ร*นภัยวก้บการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงา๐ บทเรียนที่ 2 การใช้โปรแกรม เท]๐โ๐5๙1 พ ๐ 
เไแ®"■น.ส•น' ะ'น บท.รียนที่ 3 การใช้โปรแกรม เท10โ๐5๐11; 8x๐61 ในงานสำนักงาน บทเรียนที่ 4 การใช้โปรแก,

-  : : 6 ,ว๐]ก1 ในงานสำนักงาน บทเรียนท 5 การใช้โปรแกรม เท!๐โ๐5๙!^๐๐655 ในงานสำนักงาน 
' 'ร*.ระ ณ์นบทเรียนในระดับดีแสดงว่าบทเรียนที่สร้างขึ้นมีคุณภาพเหมาะสมที่จะนำมาใช้ไต้และไต้ผล

■ ^  *™*..•.ระภ*•รีภ-พรองบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้,วิจัยสร้าง'ข้ึนเ'ท่ากับ 88.60786.22สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐ
! ๆ•ร#'ไวิทั 80 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้โปรแกรม เวล๐!161.๐๐1'
.''นบ"“"บ?บน-รีสรํ - ะข้ึนมีประสิทธิภาพ



ขื่อเรื่อง

ขื่อผู้วิจัย
หน่วยงานที่ทำวิจัย 
หน่วยงานที่สังกัด 
ปีท่ี'ทำการ่วิจัย

การพัฒนาผลสัมถุทฮิ้ทางการเรียน เรื่อง การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
(^โอฟน(ะ! 70รเปอก) วิฃาการสร้างตราสินค้า ของนักเรียน ระดับชั้น
ปวข.2 สาขาวิชาการตลาด โดยใช้ผังแสดงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (?อร(ปอกเก3 เฬล(ว)
นางสาวนงนุข สวิง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2563

บทคัดย่อ
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ผังแสดงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (โ,๐รเปอก!ก3 ('ดล!ว) เรื่อง การวางตำแหน่ง 

ผลิตภัณฑ์ (?โ๐0เนอไ: ?อร'เปอก) วิชาการตลาดเบื้องต้น ของนักเรียน ระดับชั้น ปวข.2 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการ 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน เรื่องการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ๐ชนอไ: เวอรเปอก) ก่อนและหลังการใช้
ผังแสดงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (?อ5เปอก[ก3 IV!ล!ว) ประซากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มนักเรียน ระดัช้ัน ปวข.2 
สาขาวิชาการตลาด จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน คือ แบบทดสอบผลสัมถุทธึ๋ทางการเรียน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ช้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมถุทธิ้ทางการเรียน เรื่อง การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 
(เ̂ โออเนอไ: โ,อร!ปอก) ก่อนและหลังการใช้ผังแสดงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (เ^อรเปอกเท3 (ดล!ว) ของนักศึกษา 
พบว่า ผลสัมถุทธิ๋หลังเรียน ( X  = 17.33) สูงกว่าผลสัมฤทธ้ีก่อนเรียน ( X  *11.71)



ชีองานวิจัย ะ การศึกษาผลลัมฤทธี้การดำเนินโครงการและประสิทธิภาพของความก้าวหน้าในกระบวนการ 
ทำงานโครงการวิขาชีพของนักเรียนระดับ ปวข.3/2 แผนกวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ่

ชี่อผู้วิจัย : นางสาวกัลยาณี ซมเขย
ปีการศึกษา ะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ
รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลส้มฤทธี้การดำเนินโครงการและประสิทธิภาพของความก้าวหน้าใน 

กระบวนการทำงานโครงการวิซาชีพของนักเรียนระดับ ปวซ.3/2 แผนกวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
แพร่นี้ มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรับผิดขอบในการปฏิบตหน้าที,ของตนเองโดยเฉพาะเรื่องความสนใจใฝ่รู้และ 
สามารถนำความรู้ที่ได้เรียบมาประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยซน้ต่อวิซาชีพได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัมฤทธิ้การ 
ดำเนินการโครงการวิขาชีพของนักเรียนระดับ ปวข.3/2 แผนกวิซาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและศึกษาผลความก้าวหน้าตาม 
กระบวนการทำงานโครงการวิขาชีพของนักเรียนระดับ ปวข.3/2 แผนกวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประซากร คือ 
นักศึกษาระดับ ปวข.3 /2  แผนกวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 20 คน

จากการดำเนินการวิจัย พบว่า หลังจากที่นักศึกษาได้ดำเนินการโครงการแล้ว นักศึกษามีผลการ 
บระเมินต่างกันไปเมื่อเปรียบเทียบคะแนนของแต่ละกลุ่ม ซึ่งนักศึกษาทุกกลุ่มมีผลสัมฤทธึ๋ในการดำเนินงานโครงการ 
คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ผลการประเมินกระบวนการทำงานทั้ง 2 คร้ัง ซึ่งคิดเป็นคะแนน 
ความก้าวหน้า ร้อยละ 7.00 และผลการประเมินผลงานและรายงานของนักศึกษาทุกกลุ่มมีผลงานและรายงาน คิด 
เป็นค่าเฉลี่ย 4.08 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดี



เรีอง การแก้ปีญหาการใช้สูตรและพิงก์ชั่นในโปรแกรม 5x061 ไม่ถูกต้องของนักศึกษา ขั้น ปวข.2 
สาขาวิฃา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ริ®ผู้วิจัย นายสุเทพ ชำนาญ  
พน่วยงานทีท่ำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีดัพำวิจัย 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ้ฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลัง 
เรีซนวิชาโปรแกรมตารางงาน รหัส 20204-2103 เรื่องการแก้ป้ญหาการใช้สูตรและพิงก์ซั่นใน
ใ-'ร-กรม 6x061ไม่ถูกต้องของนักศึกษา ขั้น ปวข.2 สาขาวิขาคอมพิวเตอ์ธุรกิจ ให้ส ูงกว่าเกณฑ์โดยใช้ 
ไ!"'ไรลอนแบบเน้นกระบวนการคิด

กลุ่มเป้าหมายที่ใช ้ในการวิจ ัยคือนักศึกษา ขั้น ปวซ.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอ์ธุรกิจ จำนวน 30 
“นทีเร ียนวิชาโปรแกรมตารางงานรห ัส 2 0 2 0 4 -2 1 0 3 ในภาคเรียนที่ 1 ป ีการศ ึกษ า 2563

■ ส์ฟเอที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
1. วิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ((10๐(วอโลปVอ แ6ลโก!ก3 เดออเอI) โดยการจับคูต่รวจ 

ส®บ ?ล!โร 0าออเ0
2. เอกสารประกอบการสอนเรื่องการใช้สูตรและพิงก์ชั่นในโปรแกรม 5X061
3. แบบปีกหัดเรื่องการใช้สูตรและพิงก์ซั่นในโปรแกรม 5X061
4. แบบทดสอบการใช้สูตรและพิงก์ซั่นในโปรแกรม 5X061 จำนวน 2 ชุด
5. แบบประเมินการใช้สูตรและพิงก์ชั่นในโปรแกรม 5X061
6. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา เกี่ยวกับการสอนแบบร่วมมือกันเรียนร้แบบจับค  ่

1™ .

^ รวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยพบว่า
ในการทดสอบการใช้สูตรและพิงก์ชั่นในโปรแกรม 5X061 ครั้งที่ 1 นักศึกษามืผลการประเมิน 

ในระค้บคี จำนวน 10 คนร้อยละ 33.40 ระดับพอใช้ จำนวน 14 คน ร้อยละ 46.76 และระดับต้อง 
บรับ•ปรุง 6 คน ร้อยละ 20.04

ใบการทดสอบการใช้สูตรและพิงก์ซั่นในโปรแกรม 5x061 ครั้งที่ 2 น ักศึกษามืผลการประเมิน  
ไนระ?บดมีาก จำนวน 20 คน ร้อยละ 66.80 ระดับดี จำนวน 10 คน ร้อยละ 33.40 และ 
ระดับต้องปรับปรุง - คน ร้อยละ -

นักเรียนพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ โดยการจับคู่ตรวจสอบ
ะ^05 0 า 6 0 เ0  โดยรวมในระดับมาก รายการที่น ักเรียนพึงพอใจที่ม ืค ่าเฉลี่ยมากที่ส ุดคือการเรียนการ



บทคดยอ
ผลการสอบถามการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้นปวส. 1 คหกรรมศาสตร์ วิชาโภชนาการและชีวิต 
มนุษย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ที่ได้ทำแบบสอบถามโดยสรุป ดังน้ี 

จากการสำรวจประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 16 คน
เพศของพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนสายของนักเรียนระดับชั้นปวส. 1 คหกรรมศาสตร์ วิชา 

โภชนาการและชีวิตมนุษย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นักเรียนชายท้ังหมด 4 คนคิดเปีนร้อยละ 23.52 คน และ 
มีนักเรียนหญิงท้ังหมด 9 คนคิดเป็นร้อยละ 76.47 ของจำนวนนักศึกษาท้ังหมด

จำนวนนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนสายนักเรียนระดับชั้นปวส. 1 คหกรรม 
ศาสตร์ วิชาโภชนาการและชีวิตมนุษย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีนักศึกษามีพฤติกรรม 
เข้าช้ันเรียนสายจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 64.70รองลงมา มีพฤติกรรมเข้าช้ันเรียนสาย จำนวน 9 คน คิด 
เป็นร้อยละ 35.29

ช่วงเวลาของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนสายของนักเรียนระดับช้ันปวส.1 คหกรรม 
ศาสตร์ วิชาโภชนาการและชีวิตมนุษย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ พบว่า ส่วนใหญ่นักเรียนมีพฤติกรรมเข้าช้ัน 
เรียนสาย หลังจากการเรียนการสอนเร่ิมช้ันจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ100 ของ จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

ระยะเวลาของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนสายของนักเรียนระดับชั้นปวส.! คหกรรม 
ศาสตร์ วิชาโภชนาการและชีวิตมนุษย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่พบว่า ส่วนใหญ่ มาเกินเวลาเข้าช้ันเรียน 
ต้ังแต่ 10 นาทีชั้นไป จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 รองลงมา มาเกินเวลาเข้าช้ันเรียนต้ังแต่ 5-10 
นาที จำนวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนนักศึกษาท้ังหมด

พฤติกรรมเมื่อเข้าชั้นเรียนสายของนักเรียนระดับชั้นปวส.! คหกรรมศาสตร์วิชา 
โภชนาการและชีวิตมนุษย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ พบว่า ส่วนใหญ่ ต้ังใจเรียน จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.66 รองลงมา ชวนเพ่ือนคุย จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนนักศึกษาท้ังหมด

แสดงผลกระทบจากการมีพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสายของนักเรียนระดับช้ันปวส.1 คหก 
รรมศาสตร์ วิชาโภชนาการและชีวิตมนุษย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ส่วนใหญ่โดนหักคะแนนจิตพิสัย 
จำนวน 12คน คิดเป็นร้อย 100ของจำนวนนักศึกษาท้ังหมด

การปรับปรุงตัวในการเข้าชั้นเรียนสายของนักเรียนระดับช้ันปวส. 1 คหกรรมศาสตร์ วิชา 
โภชนาการและชีวิตมนุษย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ พบว่า ส่วนใหญ่ปรับปรุงตนเอง จำนวน 12 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100ของจำนวนนักศึกษาท้ังหมด

สาเหตุการเข้าช้ันเรียนสายของนักเรียนระดับชั้นปวส. 1 คหกรรมศาสตร์ วิชาโภชนาการและชีวิต 
มนุษย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ พบว่า ส่วนใหญ่รับประทานอาหารกลางวัน จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
รองลงมาแวะคุยกับเพ่ือน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาเข้าห้องน้ํา จำนวน 2 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 16.66 ของจำนวนนักศึกษาท้ังหมด



ข

ชืธเรือง ะ การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียน วิชาศิลปะการแต่งกาย เรื่องการเยีบระบาย 
ชองนักศึกษา ระดับ ปวช. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ที่สอนโดยใช้การสอนแบบสาธิต

ชิ่อผูวิจัย ะ นาง กรณิศ ขจรบุญณินทร์

ป ี พ.ค. ะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตลุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธทางการเรียนวิชา ศิลปะการแต่งกายเรื่อง 
การเย็บระบาย ของนักศึกษา ระดับ ปวช. สาขาวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ ที่สอนโดยใช้การสอนแบบสาธิต 2) 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชาศิลปะการแต่งกาย เรื่องการเย็บ 
ระบาย ของนักศึกษา ระดับ ปวช สาขาวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ ที่สอนโดยใช้การสอนแบบสาธิต กลุ่ม 
ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยไดัแก่นักศึกษา ระดับ ปวช. กลุ่มที่ 1 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาช ี
ศึกษาแพร่ จำนวน 5 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสอนแบบสาธิต วิชาศิลปะการแต่งกาย เรื่องการเย็บระบาย 
ของนักศึกษา ระดับ ปวช. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ที่สอนโดยใช้การสอนแบบสาธิต และแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิทางการเรียน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห  ์

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ'ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า 1;

ผลการวิจัย

1. 'ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาศิลปะการแต่งกาย เรื่องการเย็บระบาย ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ที่สอนโดยใช้การสอนแบบสาธิต พบว่าผลสัมฤทธของคะแนนทดสอบก่อน 
เรียนมีค่าเฉลี่ย 3.06 (8.0. ~  1.65 ) และผลส้มลุทธึ๋ฃองคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 7.88 (ร.อ. ~
0.80)

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาศิลปะการแต่งกาย 
เรื่องการเย็บระบาย ของนักศึกษา ระดับ ปวช. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ท ี่สอนโดยใช ้การสอนแบบ  
สาธิต พบว่าผลส้มฤทธึ๋ของคะแนนทดสอบหลังเรียนธุ[งกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05



ข

ช่ือเรื่อง ะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ่ทางการเรียนวิชา 20401-1001 พื้นฐานโครงสร้างแบบตัด 
เรืองการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีเบื้องต้น ของนักเรียนระตับชั้น ปวช. 2 

สาขาวิชาแฟชันแสะสิ่งทอโดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิต 
ชีอยูวิจัย ะ เบญญาภา ข่วงทิพย์ 
ปี พ.ศ. ะ ภาคเรียนท่ี าปีการศึกษา 2563

บทคัดย ่อ

การวิจัยครั้งนมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) การพัฒนาผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียนวิชา 20401-1001 หืนฐานโครงสร้างแบบตัดเรื่องการสร้าง 

/ชบตัดเสือสตรีเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชัน ปวช. 2 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ โดยใช้วิธีการสอนแบบ 
สาธิต

2) เพื่อเปรียบเทียบผลลัมฤทธของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชา 20401-1001 พื้นฐาน 
เครงสร้างแบบตัดเรื่องการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีเบืองต้น ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาแฟชั่นและ 
'ะทอโดยใช้วิธ ีการสอนแบบสาธิต

กลุ่มเปาหมายทีใช้ในงานวิจัยได้แก่น ักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(บัวช.)ชั้นปีที่2 
ส’ชาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563จำนวน 10คน

เครืองมือทีใช้ในการวิจัย ได้แก่โดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิต และแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนวิชา 
ว ‘-  '.-1001 หืนฐานโครงสร้างแบบตัดเรื่องการสร้างแบบดัดเสือสตรีเบื้องต้น จำนวน 10ข้อ

สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์
‘รีบเทียบผลลัมฤทธ'ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า 1 

*4011ารวิจัย

!. การพัฒนาผลลัมฤทธทางการเรียนวิชา20401-1001พื้นฐานโครงสร้างแบบตัดเรื่องการสร้างแบบ 
ตัด* 1 2 สื-' สดรฌืองต้น ของนักเรียนระดับชัน ปวช. 2 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ โดยใช้วิธีการสอนแนบสาธิต 
*๖ :;ใ-ผลส์มถุฑธึ๋ฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย3.06(ร.0. = 1.65)และผลสัมถุทธึ๋ฃองคะแนน 
สเสสอทพลัง!รียนมีค่าเฉลี่ย 0.80 (ร.อ. = 7.88)

ะ. การเปรียบเทียบผลสัมถุทธึ๋ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน การพัฒนาผลลัมฤทธึ้ 
ส ง'-' ร■ รี'?นวิชา 2401-1001 หืนฐานโครงสร้างแบบตัดเรื่องการสร้างแบบตัดเสือสตรีเบื้องต้น ของนักเรียน 
ร;ะตับช้ัน ปาช. 2 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ โดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิต พบว่าผลลัมฤทธฃองคะแนน 

สศบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05



ก

ชื่อเร่ือง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการคิด
สร้างสรรค์ รายวิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อม สำหรับผู้เรียนระดับประกาศบียบัตร 
วิชาชีพ'ช้ันสูง สาชาการตลาด 

ซ่ืฮผู้วิจัย นางเพียงแพน อุปทอง
ปีหี่หำการวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาผลสัมถุท!รทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน 
ของนักศึกษา รายวิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อม 2) เพื่อศึกษาความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ 
ของนักศึกษา รายวิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อม และ 3) ศึกษาความพีงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ 
การจัดการเรียนรู้แบบผสมสานเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ รายวิชาการ 
บริหารธุรกิจขนาดย่อม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 33 
คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาการบริหารธุรกิจ 
ขนาดย่อม 2) แบบทดสอบ'วัดผลลัมถุทธ๋ึทางการเรียน รายวิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อม และ 3) 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบผสมสานเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการคิด 
สร้างสรรค์ รายวิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมถุทธึ๋ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนแบบ 

ผสมผิสานเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ รายวิชาการบริหารธุรกิจ ขนาดย่อม 
จำนวน 33 คน พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (X ะ 73.84) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (X ะ 
46.49) อย่างมืนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช ้
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียบ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รายวิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อม พบว่า คะแนนเฉล่ียหลัง 
เรียน ( X ะ 50.48) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( X ะ: 29.49) อย่างมืนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05



บทคัดย่อ
ที่ฟ ุเพ ํวรีจยัใบชั้นเรียน ะ นาย ปฏิภาณ สุภาษ ี

พั®รายงๆบการวิจัยในชั้นเรียน ะ
-"-รวิวัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธี้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยประยุกต์วิธีของเมลร์ด 
ร ิ-*  V;14} รองนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวะศึกษาแพร่

พัอตณะกรรมท่ีตรวจวิจัยในชั้นเรียน ะ

พัอปริญญา ะ ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ต์า3าพัญ ะ การอ่านเพื่อความเข้าใจ /  ประยุกต์วิธีสอนของเมอร์ดอกซ์

งานวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผลส้มฤทธึ๋การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ 
สิ'วิ.จ โตยประยุกต์วิธีสอนของเมอรีดอกข้ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) วิทยาลัย 
ะ-พ ัว*าษาแพร่ กลุ่มเปาหมายที่ใข้ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย จำนวน ๖  คน ซี่งใด้
ริ:' '' ไ?0 ารเสี อกแบบ เจาะจง โดย คัดจากผล การวัด และประเมินผล การอ่านเพื่อความเข้าใจ โดย 
นิ--.ริ1น ๖  คนนี้ม ีผลคะแนนตํ่ากว่าเกณฑ์ เครื่องมือที่ใข ้ในการวิจ ัยได้แก่ ๑) แผนการสอนวิชา 
1- -ษ-•อังกฤษเพิ่มเติม จำนวน ๕ แผน ใข้เวลาการสอน &๕ คาบ โดย’ประยุกต์วิธีสอน'ของเมอร์ดอกซ์ 
•3 .บ*.ทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ ื่อความเข ้า'ใจ ก่อนและหลังเรียน  
"•รว ิ ,*รไะห์ข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน 
โ*เะบระยุกต์วิธีสอนของเมอร์ดอกข้



ชึผรื่อง การศึกษาผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียน รายวิชาการจัดเตรียมห้องพัก
เรื่อง การจัดเตรียมและวิธีการทำความสะอาดห้องพัก ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 
สาขาวิชาการโรงแรม โดยใช้การสอนแบบทัศนศึกษา 

ชึอผุว้ิจัย นายสายชล ชูจุ้ย
หน่ายงานท่ีทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
เงคัค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีอีทำวิจัย 2563
ะ;?หย่งงบประมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

บทคัดย่อ
การวิจ ัยครั้งน ี้ม ีว ัตถุประสงค์เพ ื่อศ ึกษาผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียน และเปรียบเท ียบผลส้มฤทธื้ 

ทไงการเรียน รายวิชาการจัดเตรียมห้องพัก เรื่อง การจัดเตรียมและวิธีการทำความสะอาดห้องพัก ของ 
ใเกศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาการโรงแรม โดยใช้การสอนแบบทัศนศึกษา

กลุ่มเปาหมายที่ใช้ไนการวิจัย คือ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาการโรงแรม 
ทิรีอนรายวิชา 3701-2203 วิชาการจัดเตรียมห้องพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 35 คน 

เคร่ืองมือวิจัยได้แก่ การจัดการเรียนการสอนโดยการไปทัศนศึกษา แบบทดสอบก่อนและหลังรายวิชาการ 
จัด!ตรียมห้องพัก เรื่องการจัดเตรียมและวิธีการทำความสะอาดห้องพักจำนวน20 ข้อ35ชุด

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นคะแนนแบบทดสอบ ด้วยค่าเฉลี่ย 
X  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ร.!) ) เปรียบเทียบผลส้มฤท!)ทางการเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน 

*ว0ค่า 1-เ0รเ 
ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียนรายวิชาการจัดเตรียมห้องพัก เรื่อง การจัดเตรียมและวิธีการทำความ 
สะอาดห้องพัก ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาการโรงแรม โดยใช้การสอนแบบทัศนศึกษา 
พบว่าผลส้มฤทธึ๋ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค ่าเฉลี่ย3 .62( ร  *1.62) ส่วนผลลัมฤทธิ๙ของคะแนน 
ทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย.?.66 ( ร = 0.76)

2. การเปรียบเทียบผลส้มฤทธของคะแนนทดสอบก่อนเรียนหลังหลังเรียน รายวิชาการจัดเตรียม 
ห้องพัก เรื่อง การจ ัดเตรียมและวิธ ีการทำความสะอาดห ้องพ ัก ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 
สาชาวิชาการโรงแรม โดยใช้การสอนแบบทัศนศึกษา พบว่าผลส้มฤทธของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูง 
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บทคัดย่อ



งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ้ทางการเรียนและทักษะการเขียนโปรแกรมของนักศึกบา ระดับข้ัน ปวส.
1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทค ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

51น๐)V ๙  ปา6 ^๐3ชอกกเ'๐ ^๐ห!6ห6กก©ก! ลก๐) 8๐02โลเากกาเกฐ 5ผแร 01 \7ว๐ลปอกล!. 
51น๐)อก!ร 16761 1 เท เก!0 โกาลป๐ก 16๐1าก01๐27 ใไาล! ร!น๐เ7 พ!!เา ๐อร63๐๐)า-!วลรอ๐) 
๒ลโกเก2 เากลกล26๓ อก!

ผู้วิจัย กิตติธัข ตันมา
สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ปีที่ทำวิจัย 2563

บทคัดย่อ

ระบบการเรียนการสอนแบบ 6-1-63๐ก!ก2 ถือว่าเป็นความทับสมัยและนวัตกรรมอย่างหนี่งใน 
กระบวนการศึกษาไทย ซึ่งเชื่อว่าผู้เรียนที่แสวงหาความรู้ด้วยตนเองซึ่งจะเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งกว่าการ เรียน 
โดยได้รับการถ่ายทอดจากผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว แตกยังพบปีญหาว่าการเรียนผ่าน 6-163๐ท!ก2 อย่างเดียวนั้น 
มีอุปสรรคสำคัญคือ “ความจำเป ็นของศ ึกษาอ ีเล ึร ์บน ังท ีต ้องม ีระเบ ียบว ิน ัยมากกว ่าน ักศ ึกษา แบบใน 
ห้องเรียน” (ศรีคักดี้,2551) ซึ่งอาจจะยังไม่เหมาะกับระดับปริญญาตรี แต่อาจจะเหมาะกับระดับบัณฑิตศึกษา 

ซึ่งการเรียนในระดับนี้ถือเป็นระดับการศึกษาที,มีความเป็นอิสระและมีความคล่องตัวกว่า(กาญจนา,2548)
เพราะไม่สามารถตอบสนองด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้เรียนและผู้สอนได้อย่างเต็มที่ จีงได้มีการจัดการ 
เรียนการสอนแบบผสมผสานขึ้น เรียกว่า “8๒กช6๐! 163๐ก!ก2” อันเป็นการผสมผสานวิธีการที่หลากหลาย 
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใดยการสอนในขั้นเรียนร่วมกับการสอนผ่านเครือข่าย 
เช ื่อว ่าการเร ียนในรูปแบบผสมผสานนี้จะข ่วยให ้ผ ู้เร ียนเก ิดการเร ียนร์ใต ้อย ่างม ีประส ิทธีภาพมากที่ส ุด  
(ไขย'รัตน์ ,2551; เขษฐา, 2552;7เา0โกอ,2003)

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าการนำเอาบทเรียบออนไลนํมาเป็นสือการสอนจะทำให้เกิดการเรียนรู ้
ตามความสามารถของผู้เรียนโดยไม,ต้องรอหรือเร่งให้ทันเพื่อนและถ้าผู้เรียนไม'เช้าใจในส่วนใด ของบทเรียน 
ก็สามารถกลับไปเรียบซํ้าได้ซึ่งในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูที่สอบทราบดีว่าในการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาด 
ใหญ่ที่มีผู้เรียนจำบวบมากจึงเป็นการยากที่จะให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรูใด้ทันกันโดยเฉพาะเนื้อหาวิชา 
เป็นทฤษฎี จะมีบีญหาในการเรียนเนืองจากทำความเข้าใจได้ยากต้องอาศัยการจินตนาการสูงจากเหตุผล 
ที่กล่าวมาจึงทำให้ผ ู้ว ิจ ัยสนใจสร้างและพัฒนาบทเรียนออนไลนัวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เซ ิง



ก

เอ;รอง การพัฒนาการจัดการเรียนเรายวิซาโครงการ โดย1ใช้วิจัยเป็นฐาน
สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี’ท่ี 3 สาขาวิชาการบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ่

ชีอผู้วิจัย นางเกศอรซญาณ์ คงอิว
ปีที่หำการวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการเรียนรู้รายวิชาโครงการ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรูโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน รายวิชา 
โครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/2  ,3 สาขาวิชาการบัญชี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 68 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย. 
ไส้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธี้ทางการเรียน
รายวิชาโครงการ รหัสวิชา 2201-8501 และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มืต่อ 
เรียนรู้โดยใช แ้ผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ไส้แก่ การทดสอบ ค่า 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการเปรียบเทียบผลส้มฤทธี้ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 

จากการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน รายวิขาหลักการจัดการ ของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ 
วิจัย พบว่า คะแนนหลังเรียน (X  * 33.00) สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน (X  ะะ: 19.86)

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มืต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
รายวิชาโครงการ พบว่าความพึงพอใจของผู้เรียนที่มืต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
รายวิชาโครงการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X  ะะ 4.58) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มืระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2 ด้าน เรียงตามลำดับ ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
( X  ะะ 4.78) และด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ (X  ะ : 4.60) ส่วนรายการที่มี 
ระดับความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ด้านประโยชน์ที่!ด้รับ (X  ะ: 4.29)



* 3 3 9 4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้เทคนิคคำถาม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียน ปวซ. 1/2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ่
นางประภาภรณ์ ธะนะวงค ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ร ํฒ เว ิเฮ
•ว*;ง"นท่ทาว่จ่ย

ทนว®'เาน?ทีลังกัค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ไ!?ชีคจัวก'ารวิจัย 2563

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้เทคนิคคำถาม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
บวร:. 1 2  สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ มีวัตถุประสงคํเพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรม 
-*•ร,ร ี!:นเแนบใช้เทคนิคคำถามเพ ื่อพ ัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เร ื่องการวิเคราะห ์รายการค ้า ใน  
ร•บวร'"''รบัญชีเบื้องต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคเงนี้ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
นิ 1 ห์อง 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 31 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการคิดวิเคราะห์หลังการเรียนรู้โดยใช  ้
^ V■ 'รจัดการเรียนรู้แบบใช้เทคนิคคำถาม สูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 36.56



ช่ืองาบวิจัย การศึกษาพฤติกรรมเร่ืองการไม่ส่งงาน /  การบ้านของ 
นักเรียนระดับข้ันปวข.1 การตลาด 
นางสิริพร ประจญมารช่ือผู้วิจัย

บทคัดย่อ

การศ ึกษาว ิจ ัยคร ั้งน ี้ ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ี่อศ ึกษาพฤติกรรมของน ักเร ียนระด ับข ั้นปวข .1 
การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน /  
การบ้านของนักเรียนจำนวน 15 ข้อ โดยให้นักเรียนเรียงลำดับสาเหตุการไม่ส่งงาน /การบ้านตามลำดับ 
ที่มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุตจากลำดับ 1 -  15 และได้ทำการนำผลของแต่ละสาเหตุ มาหาค่า ร้อยละ 
แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งนำเสนอในรูปของตารางประกอบคำบรรยาย เพื่อ 
ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาบ /  การบ้าน

ผลการศึกษาปรากฏว่า จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมเรื่อง 
การไม่ส่งงาบ /  การบ้าน นักเรียนระดับข้ันปวซ .1 การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่แสดงให้เห็นว่า 
สาเหตุของการไม่ส่งงาน /  การบ้าน ลำดับท่ี 1 คือ การให้การบ้านมากเกินไป และครูอธิบายเร็วเกินไป 
โดยคิดจากนักเรียน 39 คน ท่ีเลือกเป็นสาเหตุอันดับท่ี 1 จำนวน 23 คน คิดเป็น ร้อยละ 58.94



ก

ซื่อเรื่อง

ซื่อผู้วิจัย
หน่วยงานที่ทำวิจัย 
หน่วยงานที่สังกัด 
ปีที่,ทำการ่วิจัย

การพัฒนาผลลัมฤทธิ๋ทางการเรียนรู้ เรื่อง พฤติกรรมการทำงาน วิชาการบริหารงาน 
คุณภาพในองค์การ ( 3001-1001 ) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 /2  คอมพิวเตอร  ์

ธุรกิจโดยใช้แผนภูมิความคิด ( ^เกฟ ^3|ว!วเก? )
นางกรองทอง ชะม้าย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2563

บทคัดย่อ
การพัฒนาผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียนรู้เรื่อง พฤติกรรมการทำงาน วิชา การบริหารงานคุณภาพใน 

องค์การ ( 3001-1001 ) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 /2  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้แผนภูม ิความคิด ( 
^เกป เฬล*วเว!ก? ) วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ใน คเงน ี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบผลลัมถุทธึ ่
ทางการเร ียนร ู้ เรื่อง พฤติกรรมการทำงาน ก ่อนและหลังการใช ้แบบประเม ิน แผนภูม ิความคิด ( ^ เกป 
&/เล!ว!วเก? ) ประชากรท่ีใช้ในการวิจ ัยค!งนี้ กลุ่มนักศึกษาระดับ ปวส.2 /2  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 30 
คน เครื่องมีอที่ใช้'ประเมิน คือ แบบทดสอบผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะทํข้อมูล ได้แก  ่
ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียนรู้ เรื่อง พฤติกรรมการทำงาน ก่อน 
และหลังการใช้แบบประเมิน แผนภูมิความคิด ( &/แทป เฬล!ว!ว!ก? ) ชองนักศึกษา พบว่า ผลลัมฤทธึ๋หลัง 
เรียน
( X  ะะ̂ 1 4 .6 3 ) สูงกว่า ผลลัมฤทธก่อนเรียน ( X  = 9.60 )



ก

๚04รี®ง : การพัฒนาผลลัมฤทธี้ทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนหน่วย รายวิขาวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาทักษะ ของนักเรียนระดับชั้น ปว,ซ .!/! สาขาวิซาการบัญชี ที่สอนโดยใข ้
แบบรี)กทักษะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รี®*?ริจัอ ะ นางลัดดาวัลย์ ไซยะรินทร์

ปี *.11. ะ 2563 (ภาคเรียนที่ 1)

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลลัมถุทธิ๋ฃองทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยน 
* ไ.•ว!. รายวิขาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ปว'ซ.!/! 
ส-*"ว ิขาการบ ัญ ช ี ว ิทยาล ัยอาช ีวศ ึกษาแพ ร ่ ใน ภาคเร ียน ท ี่ 1 ป ีการศ ึกษา 256 3  ท ี่สอนโดยใซ้ 
.•.บปี-',ทักษะ กลุ่มเปัาหมายที่ใข้โนการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น ปวซ .!/! สาขาวิซาการบัญช ี
ใ * !  •ลัยอาชีวศึกษาแพร่ ที่เรียนรายวิขาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
3 6 3  จำบวน 29 คบ เครื่องมือที่ใซ้โนการวิจัย ได้แก่ แบบรี)กทักษะ เรื่อง การเปลี่ยนหน่วย รายวิซา 
ใ ร,!.■ ไศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธึ๋ เรื่อง การเปลี่ยนหน่วย รายวิขา
ใร'ย าศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

จากการศ ึกษา พบว่า ผลสัมฤทธี้ทางการเรียนของนักเร ียนหลังจากการจัดการสอนโดยใซ ้ 
1-.ไ.บปีกทักษะ เรื่อง การเปลี่ยนหน่วย รายวิขาวิทยาศาสตร์เพ ื่อพ ัฒนาทักษะชีว ิต สูงกว่าก่อนเรียน  
*ะ *นบเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 3.66 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 6.79 หรือผลส้มฤทธิ้ทางการเรียน 
๏ๆบเรียบและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมืนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05



ริ®เริ** ะ การฒั&.นาผลล้นฤทธ่ํทางการเรียบ เร่ืองการคืนห้องพัก รายวิ•ซา 20701-2008 งานส่วนหน้า
.ร:-รน รอภนักศึกษาระดับประกาศบียบัตรวิชาชีพข้ันปีท่ี 1 ห้อง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้
.อก?"'รนระ-'•อบการ?อน
ริ®ผุวิจัย ะ นางลาวพัชรดา พงศ์พัฒนาวุฒิ
บการศึกษา ะ ภาศเรียนที 1/2563

บทคัดย่อ

"ารวิจัยคร้ังน้ีเบันการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงศ์ 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลลัมฤทธ้ีทางการเรียน 
"■ น-?ะหลัง.รียนร)องนักศึกษา 2. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดปีกทักษะ เร่ืองการคืนห้องพักโรงแรม 
ร"57!Vๆ 20701-2008 งานส่วนหน้าโรงแรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิซาชีพ พุทธคักราช 2562
วิVะ-?!, อ''๚วศึกษาแพร่

■ ''.ลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นักคืกษาแผนกการโรงแรม ระดับข้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ข้ันปีท่ี 1 กลุ่ม 
1 ภ!ศเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 21 คน

เคร่ืองมีอท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ เอกสารประกอบการสอนซ่ึงประกอบด้วย ใบความรู้ แบบปีกหัด 
..บ•.ทดลอบ หลังจากจบการเรียนการสอน ในแต่ละหัวข้อให้นักศึกษาทำแบบปีกหัดในหัวข้อน้ัน  ๆ ทันที และ 
Xณรี®บจบบทเรียนเร่ืองดังกล่าวแล้ว ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบ หลังจากน้ันจึงนำคะแนนท่ีได้จากการทำ 
..•.'.ปี‘'หัด และแบบทดสอบมาคำนวณ หาประสิทธิภาพชองชุดการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย ( 
X  . ร้อยละ และ 1: -  1651

ผลการวิจัยปรากฏว่า เอกสารประกอบการสอนเร่ือง การสำรองห้องพัก ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมี 
'.ระ?Vธิภาพเท่ากับ 92.06/90.79ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีกำหนดไว้ และผลลัมฤทธิ้ทางการเรียนจากการ 
.รี*นด้วยเอกสารประกอบการสอนทำให้คะแนนเฉล่ียชองการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉล่ียชอง 
"•รท??อบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

ข

*



-’ ๚ทั#นาแผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรฌาการ

น-เสไวอัจฉราภรณ พิมพ์ศรี

จ* -  จ* ^าชีาศึกษาแพร่

บทคัดย่อ

การ'|วิจัขครงน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรฌา 
1~*:1##การวัดสัมถุทธผลการเรียน และสำรวจความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมของครูผู้สอน กลุ่มเป็าหมายท่ี 
V-.-*-ร โ*ธ เป็นนักเรียนชั้นปวช. 2/1 แผนกวิชาการโรงแรม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 
ะ- ไดยใช้รูปแบบการวิจัยก่อนทดลอง เครื่องนือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการสอนแบบ

เสบูรณาการ ในรายวิชาท่ีเรียนในภาคเรียนเดียวกัน จำนวน 3 แผน แบบทดสอบจำนวน 3 ชุด 
เะฒน*เลทักษะ/กระบวนการ แบบสอบถามจำนวน 1 ชุด วิเคราะห์ช้อมูลโดยการความถ่ี ค่าเฉล่ีย 

*86 •ไร้!®#ะ
^ลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการอยู่ใน 

33*®*มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.6 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อสือ 
ร'’ไฝรีIนเอถู่ในระดับดีมาก โดยค่าเฉลี่ย 4.60 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการประเมินผลการเรียนรู้ 

-..าก มีค่าเฉล่ีย 5.00 และคะแนนเฉลี่ยสอบหลังเรียนร้อยละ 86.87 ซ่ํงมีประสิทธิภาพสูงกว่า
ท่ี-'''ใ'หนดใว้ที่ร้อยละ 70



ข

บทคัดย่อ

ชีอหอืง ะ การพัฒนาผลสันฤทธิ่ทางการเรียนวิชาศิลปะงานผ้า เร่ืองการพัฒนาทักษะการกุ๊นกระเปาผ้า 
ของนักศึกษาระดับช,นปวส.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่สอนโดยใช้การสอนแบบสาธิต

เอผ ้ว ิจ ัย  ะ นางสาวสายชล มงคล

ข  พ.ส. ะ ภาคเรียนที่ 1 ป ีการศ ึกษา 2563

การวิจัยครังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลลัมฤทธทางการเรียนวิชาศิลปะงานผ้า เร่ืองการ 
พัฒนาทักษะการกุ๊นกระเป้าผ้า ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่สอนโดยใช้ 
ก'รสอนแบบสาธิต 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ๙ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน รายวิชา 
คัลปะกนผ้า เร่ืองการพัฒนาทักษะการกุ๊นกระเป้าผ้า ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.I สาขาวิชา 
ก ■ 'กรรมสาสตร์ ที่สอนโดยใช้การสอนแบบสาธิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักศึกษา ระดับ 
ก-ะกาสนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)ชั้น'ปีท่ี 1 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์วิทยาลัยอาชีศึกษาแพร่ จำนวน 
1-6 กน ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสอนแบบสาธิต วิชาการตัดเย็บงานประดิษฐ์ เร่ืองการพัฒนา 
กักษะการกุ๊นกระเป้าผ้า และแบบทดสอบวัดผลลัมฤทธี้ทางการเรียน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์

ป !’:บ ๓ขบผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า I 

ผลการวิจัย

1. ผลลัมฤทธทางการเรียนวิชาศิลปะงานผ้า เรื่องการพัฒนาทักษะการกุ๊นกระเป้าผ้าของ 
กั-'ศิกษใระดับ ช้ัน ปวส.2 สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ ที่สอนโดยใช้การสอนแบบสาธิต พบว่าผลลัมฤทธิ 
*;■ โงคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 3.06 (ร.0. = 1.65 ) และผลลัมฤทธฃองคะแนนทดสอบหลังเรียน 
โ ' '  ฉล่ีย ".88(ร.0 . “  0.80)

2. การเปรียบเทียบผลลัมฤทธิของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาศิลปะงานผ้า เร่ือง 
' ' 7 ห่ฒ่นาทักษะการกุ๊นกระเป้าผ้า ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจที่สอนโดยใช้ 
?ทรสอนแบบสาธิต พบว่าผลลัมฤทธิของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่าง 
โนัอส่ากัญทางสถิติท่ีระดับ .05



การพัฒนาผลลัมฤทธึ่ทางการเรียนรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์(3200- 1001) 
เร่ือง การใช้แบบฟิกทักษะของนักศึกษา ระดับช้ัน ปวส. ท่ีสอน 
โดยใช้แบบฟิกหัดเสริม

ชีอพัวิจัย นางลุ[ทินา แสนบ่อ
หน่วฮงานท่ีฑำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
จังคัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีหิฑ่ใวิจัย 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตลุประสงค์เพ่ือ!.การพัฒนาผลลันฤทธึ๋ทางการเรียนรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร ์
’ 3290- 1001) เร่ือง การใช้แบบฟิกทักษะของนักศึกษา ระดับช้ัน ปวส. ที่สอนโดยใช้แบบฟิกหัดเสริม 2. 
พ ึ? าดัชนีประสิทธิผลหรือความก้าวหน้าทางการเรียน ของนักศึกษาเร่ืองกระบวนการจัดการ รายวิชา 
.-ะ':*:-: X1: หลักการจัดการ 3.เพื่อศกึษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี่อเอกสารประกอบการสอน 
รีรง''ระบวนการจัดการ

กลุ่มเป็าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปวส. 2 ห้อง 3 สาขาวิชาการบัญชี ท่ีเรียน 
รไ®วิชา 3200-1002 หลักเศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

เคร่ืองมือวิจัยได้แก่ แบบฟิกหัดเสริม เร่ืองการใช้แบบฟิกทักษะ แบบทดสอบก่อนเรียนหลัง 
รี.!!น แบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับแบบฟิกหัดเสริม เร่ืองด้นทุน 
ร-®ริบ และกำไร

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่าเฉล่ีย(^  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า

1. ก่อนจัดการเรียนการสอนเร่ืองต้นทุน รายรับ และกำไรโดยการใช้แบบฟิกหัดเสริม นักศึกษามี 
®งะแนนเฉล่ียชใกการทดสอบ ก่อนเรียน เท่ากับ 7.50 นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย หลังจากใช้ เอกสาร
บระกอบการสอน 14.15 มีผลลัมฤทธึ่ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักศึกษามีคะแนนเฉล่ีย 

ารฑดสอบหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ91.50
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลหรือควานก้าวหน้าทางการเรียนเท่ากับ 0.532 นักศึกษามีควานก้าวหน้า 

ทไง--'ไรเรียน ร้อยละ 53.20



บทคัดย่อ

ที่อเรื่อง ะ การพัฒนาทักษะการพิมพ์],ทยเบื้องต้นด้วยเครื่องมือแกทักษะการพิมพ์ ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) ชั้นปีท่ี 1/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย 
อาชีวดีกษาแพร่ ในรายวิชาพิมพ์ไทยเบื้องต้น 

ขึ้อผู้วิจัย ะ นายทัศนะ แดนโพธ
ปีการดีกษา ะ 2563

รายงานวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดสัมผัสให้เร็วขึ้นม ี
จำนวนคำสุทธิที่เพิ่มขึ้น และแก้ไขปีญหาการพิมพ์ผิดของผู้เรียนในรายวิชาพิมพ์ไทยเบื้องต้น โดยการ 
วิจัยครั้งนี้ได้นำเครื่องมือแกทักษะการพิมพ์ ไปใช้จริงกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 /2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธ ุรกิจ ว ิทยาล ัยอาช ีวด ีกษาแพร่ ในภาคเร ียนท ี่ 1 ปี 
การดีกษา 2563

จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนแต่ละคนมืการพัฒนาศักยภาพและผลลัมฤทธึ๋ทางการ พิมพ์ 
ไทย มีจำนวนคำ/นาทีเพ่ิมสูงข้ึน ดังน้ี คร้ังท่ี 1 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 17.70 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่าง 
สามารถพิมพ์สัมผัสอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ คร้ังท่ี 2 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 22.35 หมายความว่า อยู่ในเกณฑ์ ดี 
คร้ังท่ี 3 ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 24.00 หมายความว่า อยู่ในเกณฑ์ ดี คร้ังท่ี 4 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 26.20 หมายความ 
ว่า อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก คร้ังท่ี 5 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 28.80 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก และครั้งที่ 6 ค่าเฉลียอยู่ที ่
31.40 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก เปรียบเทียบระหว่างครั้งที่ 1 กับคร้ังท่ี 6 จะเห็น ถึงการเปลี่ยนแปลงที ่
นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพเพ่ิมสูงข้ึนเฉล่ียอยู่ท่ี 13.70 คำ/นาที จากครั้งที่ 1 คร้ังท่ี 1 พิมพ์ได้ 
เฉลี่ยอยู่ท่ี 17.70 คำ/นาที รวมแล้วพิมพ์ได้เฉล่ีย 31.40 คำ/นาที

เม ื่อเปรียบเทียบระหว่างครั้งท ี 1 กับครั้งที่ 6 จะเห ็บถึงการเปลี่ยนแปลงที่น ักเรียน  
สามารถพัฒนาศักยภาพเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 13.70 คำ/นาที จากครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 พิมพ์ได้เฉลี่ยอยู่ที่ 
17.70 คำ/นาที รวมแล้วพิมพ์ได้เฉลี่ย 31.40 คำ/นาที



ก

ขิณรีอง การพัฒนาผลสัมถุทธ๋ิทางการเรียน เร่ืองการวิเคราะห์งบการเงิน โดยใช้อัตราส่วน 
ทางการเงินของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิฃาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 ใบรายวิชา 
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน โดยใช้แบบปึกทักษะ

ขีอม้วิจัย นางสาวเกสร จงป้ญญาวัฒน์
สาขววิขา การบัญชี
หนวองานที่ทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ลังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
ปีที่ทำวิจัย 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนื้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธี้ทางการเรียน เรื่องการวิเคราะห์งบการเงิน 
ไคยใช้อัตราส่วนทางการเงิน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ให้มีผลสัมฤทธี้และทักษะใบการเรียนที่สูงขึ้น โดย 
ใช้แบบปึกทักษะ และเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้แบบปึกทักษะเรื่องการวิเคราะห์ 
งบการเงิน

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิซาการบัญขี ที่เรียบ 
รายวิขาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 37 คน

เครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบปึกทักษะ เรื่องการวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน 
-บบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียบ แบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้แบบปึก 
ทักษะ

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ร.อ.) และ 
คาร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า

1. ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน โดย 
การใช้แบบปึกทักษะ นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 8.49 คิดเป็นร้อยละ 42.43 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.99 หลังจากการใช้แบบปึกทักษะ นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียบ 
เท่ากับ 16.16 คิดเป็นร้อยละ 80.81 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.48 นักศึกษามีคะแนนทดสอบหลังเรียน 
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 20.81

2. นักศึกษามีความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อการใช้แบบปึกทักษะ เรื่องการวิเคราะห์โดยใช ้
อัตราส่วนทางการเงินโดยรวมในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า 
รายการที่นักศึกษามีความพึงพอใจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิขาและคำอธิบาย 
รายวิขา ค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 4.35 และรายการที่นักศึกษามีความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ การ 
มอบหมายงานให้นักเรียนได้ปึกปฏินัติมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย ( X )  เท่ากับ 4.03



ข

ร ิ* ร่ื&งวิจั฿ ผลการใช้เกมเพ่ือส่งเสริมการรู้คำศัพท์และความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษชองนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1/2
แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ริสิผุทำ'วิจัย นางสาวทิพย์วิมล พรรัตนพิทักษ์
เ&*เษภวิซา สามัญสัมพันธ์

บทคัดย่อ

•'"รวิจัยเรื่องผลการใช้เกมเพื่อส่งเสริมการรู้คำศัพท์และความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของ 
นํะ'.ริยนระด้นชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1/2 แผนกวิชาการบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้ 
เ-ร.'ค่-ค้ษท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนโดยใช้เกมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1/2  
*?■ ะ,พีอศึกษาผลสัมฤทธิ้ด้านความเช้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร 
วิ,ร 'ร ิ*  ะ/2 ใตยกลุ่มเป๋าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1/2 แผนกวิชาการบัญชี 
วิ*''ย-ลัยอ-รีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 31 คน ซึ่งเครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัย 
ว ิเ . '  ^เนกา-รสอน'โดยการ'ใช้เกมคำศัพท์'ประกอบการสอน จำนวน 3 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 60 
ใ*"'* รวมทั้งสิ้น 3 คาบ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 

พ*ภ"ษ''■ อังกฤษก่อนเรียบและหลังเรียน รวมท้ังส้ิน 20 ข้อ และแบบทดสอบวัดผลส้มฤทธึ๋ด้านความ 
.ร ิ-ใจใน '-รอ ่าน ภ าษ าอ ังกฤษ  รวมทั้งสิ้น 30 ข้อ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ว ิธ ีการหาค่าร้อยละ 
ะ*2โ■ ะ©ค?3 8 ๙  ค่าเฉลี่ย (^6ลท) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ร1ลท0๒ฟ  06พ่3?1๐ท)

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ะ * ■ .'ม!ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนโดยการใช้เกม 

ริ ะมั*.ะ.นน,ะ!ลยรวม 10.72 คิดเป็นร้อยละ 53.59 โดยก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวม 6.49 คิดเป็นร้อยละ 
ะ:. — -?ะ*,- ะ.วิยนมีคะแนนเฉลี่ยรวม 17.21 คิดเป็นร้อยละ 86.03

1  มลริม; ทริ่ด้'นความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษชองนักเรียนร้อยละ 87.18 มีผลส้มฤทธี้ผ่าน 
."ะ.* - - รVใะมันทีสิ้ม่,วัคิอร้อยละ 60 '



“ รไว้,^จากสื่อออนไลนั[นการจัดการเรียนการสอบวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ของ 
^ ริวฺนระคับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟฟิก วิทยาลัย 
ธ-ริวริ*■ ษาแพร 
นํฐนริ แพระกล

บทคัดย่อ

ร ว ิเอ เร ึ๋อ ง  การใช ้เกมจากส ื่อออน ไลน ์ใน การจ ัดการเร ียน การสอน  ระดับชั้น
ร ิ,* ไ-ว*. 1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ชองนักเรียน

3 *1 ..ส์อ*••ริ',ริ•‘ ษ''.แพร่ มีจุดประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้สื่อโดยใช้น ักเรียนเล่นเกมส์
แ&^-รจ*^“ ร.รียนการสอนเพื่อพ ัฒนาความสามารถในด้านทักษะการสื่อสารในรายวิชา 

■ ธนและหลังเรียนโดยใช้ส่ือส่ือโดยใช้นักเรียบเล่นเกมส์ (^3ห00*) เพ่ือปรับทัศนะคติ 
* จะษ '•อนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในคเงนี้คือ นักเรียนระดับชั้น
รวิ*1!'"ริพ บวร. 1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ช่ึงผลการใช้ส่ือผล 

บ‘๚ณ์.คสื่อนท่ีในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในด้านทักษะการ 
ในชีวิตจริง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือ 

;วินคั••นที'กษะการส่ือสารภาษาอังกฤษใบรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง หลังเรียนสูง 
'รับ?•ริ'ญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาจากความรู้ที่ได้จากการเรียนด้านการรู้โดยส่ือ 
“ “ •ธนที ในการส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษใน 

(X) เท่ากับ 11.49 และ 20.03 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (รอ) เท่ากับ 3.27และ 
น*วว:ะแ*กVาง'ชองการส่ือสาร,ของนักเรียน’ท้ัง เวเ-6 - 1:651 และ [3051 1651 พบว่า แตกต่างกัน 

จ©0*ท่ีระคับ ,01 น่ันคือ การเรียบรู้คร้ังน้ีคือ นักเรียนท่ีเรียนโดยการใช้ส่ือโปรแกรมบน 
บ*-.:*:: มีความรู้เก่ียวกับการส่ือสารทางภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน

ณัฐนรี ต้ังตระกูล



บทคัดย่อ

งานวิจัยในช้ันเรียนฉบับน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้ 
เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดขอบต่อหน้าท่ีและการเรียนดีข้ึนของนักเรียนช้ันปวซ.2/1 แผนก 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยมกีารเก็บ 
รวบรวมข้อมูลจากการลังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียน และการตอบแบบสอบถามจาก 
นักเรียน การใข้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้คำซมเขยแก่นักเรียน รวมท้ังดูแลด้านการเรียนให้มีความ 
รับผิดขอบ สนใจเรียบ ทำให้นักเรียนมีความกระตือรีอร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากข้ึน มี 
ความเอาใจใส่ต่อการเรียน รับผิดขอบและสนใจเรียนมากข้ึน ทำให้บรรยากาศการเรียนภายใน
ห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความต้ังใจเรียนมากข้ึน มีความรับผิดขอบต่อหน้าท่ี ไม่ขาดเรียนหรือ 
มาสาย ทำงานท่ีIด้รับมอบหมายและส่งงานตรงกำหนดเวลา รู้จักข่วยเหลอข้ึงกันและกันด้วยความ 
เต็มใจ

นางสาวกานต์พิซ'ซา ลังฆะสอน 
ผู้วิจัย



ชี©เร่ือง ะ การพ ัฒนาผลสํ'มฤทธทางการเร ียนวิชาการแปรรูปอาหาร รหัสวิชา
30404-2006 เร่ือง การแปรรูปโดยการอาบรังสิ ของนักสิกษาระดับชั้น ปวส. 
1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ช้ัอผู้วิจัย ะ ว่าที่ ร.อ.สุรศักด๋ึ จันทรานิมิตร
ปี พ.ศ. ะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการสิกษา 2563

บทดัดย่อ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลลัมถุทธํ่ทางการเรียนวิชาการแปรรูปอาหาร รหัสวิชา 

30404-2006 เรื่อง การแปรรูปโดยการอาบรังสี ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาอาหารและ 
ใภชบาการ โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมถุทธี้ของคะแนนทดสอบ 
•"อนเรียนกับหลังเรียน วิชาการแปรรูปอาหาร รหัสวิชา 30404-2006 เร่ือง การแปรรูปโดยการอาบรังสี ชอง 
นักศึกษาระดับช้ัน ปวส. 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในงานวิจัยได้แก่นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 33 คน ท่ี!ด้จากประชากร

เครื่องมือทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
วิชาการแปรรูปอาหาร รหัสวิชา 30404-2006 เร่ือง การแปรรูปโดยการอาบรังสี

สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห ์
.ปรียบเทียบผลสัมถุทธ้ีทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า 1:

ผลการวิจัย

1. ผลสัมถุทธี้ทางการเรียนวิชาการแปรรูปอาหาร รหัสวิชา 30404-2006 เร่ือง การแปรรูปโดยการ 
อาบรังสี ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน พบว่าผลลัมถุทธึ๋ฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 6.091 (ร.อ. 2.44) และผลลัมฤทธี้ของ 
คะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉล่ีย 11.61 (ร.อ. = 2.38)

2. การเปรียบเทียบผลสัมถุทธึ๋ฃองคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาการแปรรูปอาหาร 
รหัสวิชา 30404-2006 เร่ือง การแปรรูปโดยการอาบรังสี ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาอาหาร 
และโภชนาการ โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าผลสัมถุทธ๋ิฃองคะแนนทดสอบหลังเรียนสูง 
กว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

ก



บทคัดย่อ
ขื่อเรื่อง: การศึกษาผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องาบอาชีพ 

เรื่อง ตรรกศาสตร์ ของนักศึกษา ช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ที่สอนโดยใช้ใบงาน 

ข่ือผู้วิจัย: นางสาวปภาดา เหมืองศรี
การวิจัยครั้งนี้มืวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลส้มฤทธี้ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อ 

งานอาชีพ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ของนักศึกษา ที่สอนโดยใช้ ใบงาน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลส้มฤทธิ้ของ คะแนน 
ทดสอบระหว่างเรียนกับหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ของ นักศึกษา 
ช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.1) ที่สอนโดยใช้ ใบงาน
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ นักศึกษา ระดับประกาศบียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส') ชั้นปีท่ี 1 จำนวน 42 คบ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ใบงาน วิชา คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ เรื่อง ตรรกศาสตร์ และ 
แบบทดสอบวัดผลส้มถุทธี้ทางการเรียน
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
ผลส้มถุทธึ๋ทางการเรียนด้วยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัย
1. ผลส้มฤทธื้ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ของ นักศึกษา ช้ัน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) โดยใช้ ใบงาน พบว่าผลส้มฤทธึ๋ของคะแนนทดสอบ ระหว่างเรียนม ี
ค่าเฉลี่ย 5.43 (6 ^ 0.70) และผลส้มฤทธี้ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมืค่าเฉลี่ย 6.71 ((3  ̂ 1.40)
2. การเปรียบเทียบผลส้มถุทธึ๋ของคะแนนทดสอบระหว่างเรียนกับหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติเพื่องาน 
อาชีพ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ของนักศึกษา ช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.!) โดย ใช ้ใบงาน พบว่า 
คะแนนทดสอบหลัง'เรียนวิชา คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ มืค่าเฉลี่ยสูงกว่า คะแนนทดสอบระหว่าง 
เรียนอยู่ 1.28 คะแนน



ก

ฯฒ*ริ*-ะ การพัฒนาผลส้มฤทธึ๋ทางการเรียบวิชาโภชนาการเพื่อชีวิต เรื่องการกำหนดและ
* 'น *,:;.เองการสารอาห ารของบ ุคคลว ัยต ่างๆ ของนักเรียนระดับชั้น ปวส. 1 แผนกวิชา 
ร ■ ไ*’,-ร*?ะโภร'นาการเพื่อ'ชีวิต โดยใช้แบบแกคำนวณปริมาณพลังงานและสารอาหาร 
๚ฒเโวัเ6 นางสาวอำภา สุภาพ

น'พัพัาวิจัย แผนกวิชาอาหารและโภชนาการเพื่อชีวิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
■ ■ ฒI สำ,น้ก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
^ * * ’-นจัฮ 2563
"ฒแฒเฒเไเ*3 เาณ  -

บทคัดย่อ

''รวิจํยคเงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลส้มฤทธี้ทางการเรียนและเปรียบเทียบผลส้มถุทธี ้
ซ?-ง*ค:*นนา'คลอบก่อนเรียนกับหลังเรียน ชองนักเรียนที่เรียนรายวิชา 30404 -  2001 
น **‘น ' ■ ร,พัฐรีวิต เรื่องการกำหนดและคำนวณความต้องการสารอาหารของบุคคลวัยต่างๆโดย 

นนเใ^'นาณปริมาณพลังงานและสารอาหาร
•“̂ น.บ้'หมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาอาหารและ 

โ,;’*รน*'''ร,คํอริวิ? ที่เรียนรายวิชา 30404 -  2001 โภชนาการเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 1 ปี
ค 2563 จำนวน 33 คน 
.รริะ-:มี'อวิจัย ได้แก่ แบบแกคำนวณปริมาณพลังงานและสารอาหาร แบบทดสอบ 

X นรี*'น เรื่อง การกำหนดและคำนวณความต้องการสารอาหารชองบุคคลวัยต่างๆ 
''ร ว ิ๙*ราะห์ข้อมูล วิเคราะหโดยนำคะแนนที่ใด้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

คำเอลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( 50  ) และเปรียบเทียบผลส้มถุทธื้
ร'#-''น.ริ!:นเว!แบบทดสอบค่า 1; 

น?-*'''รวิจัยพบว่า
: ผลส้มถุทธิ้ทางการเรียนวิชาโภชนาการเพื่อชีวิต เรื่อง การกำหนดและคำนวณ 

-*■ ะนคํ-ะ:-''ร?'รฐาหารชองบุคคลโรคต่างๆ ของนักเรียนระดับชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาอาหาร 
1*?ระ'ป''ร-.'---รเพื่ะ?ชีวิต โดยใช้แบบแกคำนวณปริมาณพลังงานและสารอาหาร พบ'ว่าผลส้มฤทธ๋ึ 
ร®®:ะแ2.■ น'ท#เส8 ฃก่อนเรียบมีค่าเฉลี่ย 4.75 ( 5 ะ: 1.62 ) และผลส้มถุทธึ๋ของคะแนนทดสอบ
■ ฟ?®ริ©!เ^ฟช* 7.57 ( 5 = 1.38 )

2. การเปรียบเทียบผลส้มถุทธึ๋ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า
คะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ



ชื่อเรื่อง ะ การพัฒนาผลสัมฤฑธทางการเรียน รายวิชา 20401-2105 การออกแบบเสื้อผ้าเด็ก เร่ืองการวาด
โครงร่างทุ่นในอิริยาบทต่างๆ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอโดยใช้การเรียน
สอนแบบสาธิต ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้วิจัย ะ นางสาวศุภมาส ญาณทัศนาการ
หน่วยงานท่ีทำวิจัย ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สังกัด ะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีท่ีทำ,วิจัย : ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ๙ทางการเรียน รายวิชา 20401-2105 การ 

ออกแบบเส้ือผ้าเด็ก เรื่องการวาดโครงร่างทุ่นในอิริยาบทต่างๆ ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช. 2 สาขาวิชา 
แฟชั่นและสิ่งทอโดยใช้การเรียนสอนแบบสาธิต และ เปรียบเทียบผลสัมฤทธของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
กับหลังเรียน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่2 สาขาวิชา 
แฟชั่นและส่ิงทอ ที่เรียนรายวิชา 20401-2105 การออกแบบเส้ือผ้าเด็ก ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 7 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่การจัดการเรียนการสอนแบบสาธิต ที่เรียนรายวิชา 20401-2105 
การออกแบบเส้ือผ้าเด็ก เรื่องการวาดโครงร่างทุ่นในอิริยาบทต่างๆ และแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูล โดย วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นคะแนนแบบทดสอบ ด้วย ค่าเฉลี่ย และค่า เบ่ียงเบน 
มาตรฐานและวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรยน ด้วยการทดสอบค่า เ- 
เธรเ หาค่าร้อยละดัชนีประสิทธิผลหรือความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน

ผลการวิจัยพบว่า
1. ก่อนจัดการเรียนเรื่องการวาดโครงร่างทุ่นในอิริยาบถต่างๆ ของนักเรียน โดยใช้การเรียนสอนแบบสาธิต 
พบว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 5.42 (ร.อ. = 0.534 ) และคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 9.14 
(ร.อ. “ 0.899 ) นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือผลสัมฤทธของคะแนน 
ทดสอบหลังเรียนและก่อนเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
2. ค่าร้อยละดัชนีประสิทธิผลหรือความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนเท่ากับ 81.25 หรือร้อยละ 81.25

บทคัดย่อ



ช่ือเรื่อง

ชื่อผู้วิจัย 
สถานที่วิจัย 
ปีที่วิจัย

บทคัดย่อ
การพัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษรจีนของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(บัวซ.) ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาแฟชั่นและสื่งทอ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยใช้แบบผีเก
นางสาวกิตติยา สายทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การค้นคว้าครั้งน ี้ ม ีวัตถุประสงค์เพ ื่อเพ ื่อการพัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษรจีนของนักเรียนระดับชั้น 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(บัวซ.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาแฟชั่นและสื่งทอ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยใช้แบบผีเก ท่ีมี 
ป้ญหาการอ่านสัทอักษรจีน 2 คนแล้วนำมาหาค่าร้อยละ

ผลการศึกษาพบว่า
คบที่ 1 พบว่า มีคะแนนก่อนเรียน 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 30

พบว่า มีคะแนนหลังเรียน 32 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 64
คนท่ี 2! พบว่า มีคะแนนก่อนเรียบ 11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 22

พบว่า มีคะแนนหลังเรียน 25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50



หัวข้อวิจัย การสำรวจการส่งงานในรายวิชา ๒๒๐๓ ๒๑๐๑ พิมพ์ไทยช้ันพัฒนาโดยใช้
แบบบันทึกพฤติกรรมการส่งงานชองนักเรียนระดับ'ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี ๓ 
สาขาวิชาการเลขานุการ

ผู้ดำเนินการวิจัย นางสาวพรหทัย วังซ้าย
หน่วยงาน วิทยาลัยอาชีวสืกษาแพร่

บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้เกี่ยวกับการพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนในการส่งงานในวิซา พิมพ์ 
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ซ่ึงข้าพเจ้าไต้จัดทำแบบบันทึกพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียนในการส่งงานแบบผิก 
พิมพ์ฯ ซ่ึงไต้ข้อสรุปว่าในตอนแรกของงานวิจัยนักเรียนบางคนยังไม่สามารถปรับตัวเองให้มีความรับผิดชอนใน 
งานที่ไต้รับมอบหมายแต่เมื่อไต้รับการกวดชันจากครูผู้สอนนักเรียนถามารถปรับบัรุงความรับผิดขอบซอง 
ตนเองในการส่งงานไต้มากย่ิงช้ิน



บทคัดย่อ

- 'รพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีร่วมค้า เรื่อง การบันทึกบัญชีร่วมค้าโดย!ม่เปีดสมุดของกิจการร่วมค้า 
*6ศ*ๆ**าก ชองนักศึกษา ระดับประกาศนียบัดรวิขาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ใซ้วิธีการสอนโดยใช้แบบกระบวนการ 

?ๆ& * ช้ัน พบว่านักศึกษามีทักษะการบันทึกบัญชีหลังใช้วิธีการสอนโดยใช้แบบกระบวนการกลุ่ม 4 ชั้น สูงกว่า 
ไ.ช้วิธีการสอนโดยใช้แบบกระบวนการกลุ่ม 4 ชั้น เน ื่องจากผู้เร ียนใด้ม ีโอกาสฉกทักษะกระบวนการคิด 

วิ#*ราะพั ชงเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียบรู้ด้วยตนเองจากการฉกปฎินัตกิจกรรม 
^ พนดไว้ โดยเรียบเรียงไว้อย่างเป็นลำดับจากง่ายไปหายาก ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามหลักของ 
"“ร^ริ*'นรุแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ดา;๒ 0601:6โ) ทำให้สามารถสรุปได้ว่าสาเหตุที่ทำให้นักศึกษาระดับ 
.ระ''"'*'นิยบัตรวิขาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1/2 แผนกวิชาการบัญชี มีผลสัมฤทธี้ทางการเรียน เรื่องการ 

'& *(ร,บัญชีร่วมค้า เรื่องการบันทึกบัญชีร่วมค้าโดยไม่เป็ดสมุดของกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก ดีขึ้น ดังนั้น 
วิ?“ - รสอนแบบกระบวบการกลุ่ม 4 ช ั้นตอบทักษะ จ ึงเหมาะสมที่จะนำไปใช้ลำหรับการสอน เพื่อแก้ไข 
๚?น:"-พ'รอง,ไน'ทักษะด้านความเช้า'ไจ และทักษะในการบันทึกบัญชีร่วมค้า เรื่อง การบันทึกบัญชีร่วมค้าโดยไม่ 
บั•สมุดรองกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก ของนักศึกษาได้ โดยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิขาชีพชั้นสูง ชั้นปี 
* 1 2 -ผนกวิขาการบัญชี ที่เรียนวิขาการบัญชีชั้นสูง รหัสวิขา 30201-2005 ได้ทำแบบทดสอบการบันทกบัญชี 

•'โดยโม่เป็ดสมุดของกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก หลังจากใช้วิธีการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบ 
ร*บวนฅารกลุ่ม 4 ชั้นตอน มีผลคะแนนเป็นที่น่าพอใจ โดยมีคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
^'* นํ!นิ!;สำคัญทางสถิติที่ระดับ 5.73 ขึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเป็น 50.71มากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 

ง 32.85



ก

รํ๏เรํ&ง ะ การพัฒนาผลลัมฤทธิ้ทางการเรียนวิชา 20203-2104 ซวเลขไทยเบ้ืองต้น
เรีอง การชาดทักษะการเขียนผสมคำเปีนซวเลข ของนักเรียนขั้น ปวซ. 2 แผนก 
วิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้แบบแกทักษะ 

%เ& & อ ะ นางปียะพันธุ ตันมา
1 1 0 1 . ะ 2563 (1/2563)^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

- '^ วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1 ศึกษาผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียนวิซา 20203-2104 ซวเลขไทยเบื้องต้น เรื่อง การซาดทักษะการเขียน 

^ ะ.*-;'ไ-น'ซ-วเส'ซ ของนักเรียนขั้น ปวซ. 2 แผนกวิซาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้แบบ!!เก 
#9—

2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิซา 20203-2104  
•ไ*^ร*.Vร.บื้องต้น เร่ือง การขาดทักษะการเขียนผสมคำเป็นซวเลข ของนักเรียนขั้น ปวซ. 2 แผนกวิซาการ 
๕'ซ'นุ-''"ร วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้แบบแกทักษะ

^ลฺมต้วอย่างที่ใซ้ในงานวิจัยไต้แก่นักเรียบ ระดับประกาศนียบัตรวิขาขีพ ขั้นปีท่ี 2 แผนกวิขา 
1^5๕รานุกรร วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 10 คน

.ครองมีอที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามวิซา 20203-2104 ซวเลขไทยเบื้องต้น เรื่อง การขาดทักษะ 
“ 'ร.ซิ?น^?มคำเป็นขวเลขและแบบทดสอบวัดผลสัมถุทธิ้ทางการเรียน

??ต้ทีไซ้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ฒ เทร่& 8
1. ผลลัมถุทธ,ทางการเรียน วิ'ชา 20203-2104 ซวเลขไทยเบื้องต้น เรื่อง การขาดทักษะการเขียนผสมคำ 

นันรไ-?ร ซองนักเรียนขั้น ปวข. 2 แผนกวิซาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้แบบแกทักษะ 
* .ว"&ลส้มฤทธของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 61.90 ( ร-อ. ะะ 8.82) ส่วนผลสัมฤทธึ๋ฃองคะแนน 

ลังเรียบมีค่าเฉลี่ย 81.70 ( 5.0. 8.33)
2  การเปรียบเทียบผลลัมฤทธี้ของคะแบบทดสอบก่อนเรียบหลังหลังเรียนวิขา20203-2104 ซวเลขไทย 

บื้รงต้ไ. เรื่อง การขาดทักษะการเขียนผสมคำเป็นซวเลข ของนักเรียนขั้น ปวข. 2 แผนกวิขาการเลขานุการ 
ร ิ*6ก86อ',ซิวศึกษาแพร่ โดยใช้แบบแกทักษะ พบว่าผลลัมฤทธึ๋ฃองคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
•ซ'งมํนัย?"ดัญทางสถิติที่ระดับ .05

บทคัดย่อ
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ช่ือเร่ือง การพัฒนาผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียนวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น เร่ือง
รูปแบบโปรแกรมโครงสร้าง สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชัน'ปีท่ี 2/2 โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 

ผู้จัดทำ นายทวี ไพกุมภัณฑ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

บทคัดย่อ

จุดมุ่งหมายของการศึกษา
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชา 20204-2007 วิชาการเขียนโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ เร่ือง รูปแบบโปรแกรมโครงสร้าง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 
75/75

2. เพื่อศึกษาการพัฒนาดารเรียนเของนักเรียนจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบ 
หลังเรียนวิชา 20204-2007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่องรูปแบบโปรแกรมโครงสร้าง ท่ีสอน 
โดยใช้เอกสารประกอบการสอน

3. เทือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน 20204-2007 การเขียน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เร่ืองรูปแบบโปรแกรมโครงสร้าง

วิธีการดำเนินการ
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียน ปวช. ชันปีท่ี 2/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย 

อาชีวศึกษาแพร่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 28 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่าง 
เจาะจง

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

การวิเคราะห้ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 51/52 
และผลสัมฤทธี้ทางการเรียนของผู้เรียน ก่อน-หลังการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา 20204-2007 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน 
วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยหาค่าเฉล่ีย (1ด6ลก) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (รเลกอ31-ล 5^13แอก) 
และระดับความพึงพอใจของนักเรียน



ก

การศึกษาผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียนเรื่อง งานมาลัย รายวิชา งานดอกไม้สด ( 2406-2001) ระดับชั้น 
ปวช.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้

ชื่อผู้เขียน ะ นางสาวไพรินทร์ กาศสกุล ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัมฤทธิ๙ทางการเริยน รายวิชา งานดอกไม้สด 
( 2406-2001) ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ให้สูงกว่าเกณฑ์ โดยใช้เอกสาร 
ประกอบการเรียนรู้

กลุ่มเม้าหมาย ได้แก่นักเรียนระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ(บัวช.) ช ั้นป ีท ี่2 สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 9 
คน

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

ผูศึกษาดำเนินการสอนด้วยตนเองตามเอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้น รวม 
เวลา 4 สัปดาห์ หลังจากนันให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนและนำแบบวัคผลลัมถุทธิทางการ
เรียน ทดสอบหลังเรียนมาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

* ต้ั ผอการศีกษาปรากฎ ดังน
จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมถุทธทางการเรียนเรื่อง งานมาลัย รายวิชา งานดอกไม  ้

สด (2406-2001) ของนักเรียนชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยการใช้เอกสาร 
ประกอบการเรียนรู้ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้

1. ผลสัมฤทชื่ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้เอกสาร 
ประกอบการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน ( คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 4.56 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
เท่ากับ 8.11 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้แสดงว่าผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ 
เอกสารประกอบการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนมากขึ้น ทั้งนี้



-ก-

การพัฒนาศักยภาพการทำผังความคิดให้สอดคล้องและครอบคลุมเรื่อง “ความสำคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อ 
สังคมไทย” ของนักศึกษาระดับ ปวข. ๑ สาขาวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ ©/๒๕๖๓

วริศรา เย็นใจมา
พนักงานราชการทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

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

เรื่อง “ความสำคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย” ชองนักศึกษาระดับ ปวซ. ๑  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๒ ที่กำลังศึกษาวิชาหน้าที่พลเม ืองและศึลธรรม รหัสวิชา ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ -๑ ๕ ๐ ๑  ภาคเรียนที ่
๑/ ๒๕๖๓ เพื่อสรุปบทเรียนและเชื่อมโยงการเรียนรู้ในหน่วยการเรียน เรื่อง “สลาปนีทางสงัคมไทย”

ประชากรที่ใซในการวิจัยครั้งนี้เป ็นนักศึกษาระดับ ปวซ. ๑  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที ่
๑/ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ กลุ่ม ที่กำลังศึกษาวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัสวิชา ๒ ๐๐๐๐ - ๑๕ ๐๑ ภาคเรียนที ่
๑/ ๒๕๖๓ โดยเปรียบเทียบการพัฒนาศักยภาพก่อนและหลังการทำผังความคิด คิดเป็นร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ๙ กลุ่ม มีการพัฒนาศักยภาพการทำผังความคิดโดยให้มืการ 
ปฏิบัติตามขั้นตอน คือ การระดมสมอง การสร้างหัวข้อหลัก หัวข้อรอง หัวข้อย่อย มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง 
กับเรื่องที่กำหนด ซึ่งก่อนการพัฒนามีการคัดลอกกันมาตามเนื้อหาที่เรียนเพียงเรื่องเดียวไม่มืการเชื่อมโยงการ 
เรียนรู้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์การทำผังความคิดตรงตามเรื่องที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ๐
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บทคัดย่อ

ซอเรื่อง การพัฒนาผลส้มฤทธ้ื'ทางการเรียน รายวิชา 30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย
เร่ือง ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาชองไทย ของนักศึกษา ระดับช้ัน ปวส. 1/2 การบัญช ี
โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 

ซ๋ึอผู้วิจัย นางคิริรัตน์ เล็กอิ่ม 
หน่วยงานท่ีทำวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปีท่ีทำวิจัย 2563

การวิจัยครั้งนี้มีวัตอุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้เอกสารประกอบการ 
สอนในรายวิชา ชีวิตกับสังคมไทย เร่ือง ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาชองไทย เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน 
มิผลการประเมินก่อนเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ การไม่เช้าใจในเนื้อหาวิชา และความความสนใจใฝ่รู้ของ
น้'ศึกษา ระดับช้ัน ปวส. 1/2 การบัญชี เพื่อเปรียบเทียบผลส้มฤทธี้ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและ 
หลังการจัดกิจกรรมการสอนแบบใช้เอกสารประกอบการสอน และเพื่อหาดัชนีประสิทธิผลและ
ความก้าวหน้าทางการเรียนชองนักศึกษา จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบใช้เอกสาร
บระกอบการสอน

กลุ่มเปัาหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/2 การบัญชี ที่เรียนรายวิชา 
30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 33 คน

เครื่องมือวิจัยได้แก่วิธีการจัดการเรียนการสอบแบบใช้เอกสารประกอบการสอนแบบทดสอบ 
ก่อน และหลังเรียน เรื่อง ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาชองไทย จำนวน 10 ข้อ แบบปีกหัด 
บันวน 1 ชุด และ ใบงาน จำนวน 5 ชุด

การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(ร.อ) 
รองผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เปรียบเทียบความแตกต่างของผลส้มฤทธี้ทางการเรียนก่อน 
-ละหลังการจัดกิจกรรมการสอบด้วยค่า 1-1651: หาค่าดัชนีประสิทธิผลและความก้าวหน้าทางการเรียน 
ส'มวิธีชองของกู๊ตแมนเฟรทเชอร์และชไนเดอร์ ( 6๐0ชทาลก, เปอปะเาอโ ลกป 5(±กอ10เ6โ. 1980 ะ 
30-34.) โดยดัชนีประสิทธิผลท่ีใช้ได้ควรมีค่า 0.50 ข้ีบ'ไป

ผลการวิจัยพบว่า
1. ก่อนจัดกิจกรรมการสอนแบบใช้เอกสารประกอบการสอน เร่ือง นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 

จากการทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 3.55 หลังการจัดกิจกรรมการสอนแบบใช้เอกสารประกอบการสอน 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ หลังเรียน เท่ากับ 8.30 นักเรียนมีผลส้มฤทธี้ทางการเรียน
หลั:เรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือผลส้มฤทธี้ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียบแตกต่างกันอย่างมี 
นัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05

2. ค่าดัชนีประสิทธิผล จากการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
มิคาเท่ากับ 0.737 แสดงว่ากิจกรรมการสอนแบบใช้เอกสารประกอบการสอนทำให้นักเรียน เกิดการ 
.รียนเร่วมกัน มีการพัฒนาหรือมิความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 73.70



บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการปูเตียงโดยวิธีเพ่ือนสอนเพื่อน รายวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 

(30701-2003) ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาวิชา การโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
ชื่อผู้วิจัย นางปาริชาต สุพล 
วัน/เดือน/ปี ภาคเรียนที่) ปีการศึกษา 2563

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะการปูเตียงโดยวิธีเพื่อนสอนเพื่อน รายวิชาการจัดการ 
งานแม่บ้านโรงแรม (30701-2003) ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาวิชา การโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
แพร่กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ปีการศึกษา 2563 ซงผูวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิง 
ทดลอง แบบ 0112 01-0111) -  ?08แ65* ซ6ร18ฑโดยให ้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนและหลังการใช วิ้ธี
เพ่ือนสอนเพื่อน จำนวน 24 คน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธฃองการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการ 
โรงแรมหลังการใช้วิธีเพื่อนสอนเพื่อน สูงกว่าผลสัมฤทธฃองการเรียนก่อนการใช้วิธีเพื่อนสอนเพื่อน โดย 
พบว่า ผลสัมฤทธี้หลังเรียน ( X  ^ 5 .8 1 )  สูงกว่าผลลัมฤทธื้ก่อนเรียน (X  = 9.71)



ก

ชอเรื่อง การสอนโดยใช้วิธีการสาธิตเพื่อพัฒนาผลส้มถุทธิ้ทางการเรียนเรื่องการทำขนมปัง

รายวิฃา เบเกอรี่เพื่อการค้า ปวซร แผนกอาหารและโภชบาการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ่

ซอผู้วิจัย นายลัญญลักษณ์ คำตั๋บ

หน่วยงานท่ีทำวิจัย แผนกวิชาอาหารและโภชบาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปีที่ทำวิจัย 2563

แหล่งงบประมาณ -

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลส้มถุทธี้ทางการเรียนและเปรียบเทียบผลส้มถุทธึ๋ของ 
คะแนนสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนชองนักเรียนที่เรียนรายวิชา เบเกอรี่เพ ื่อการค้า ใช้การสอนโดย 
วิธีการสาธิต

กลุ่มเปัาหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้น ปวช3 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการที่ 
เรียบรายวิชา เบเกอรี่เพื่อการค้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 25 คน

เครื่องมือวิจัยได้แก่ ใบงาน และแบบประเมินผลงานก่อนและหลังเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยนำคะแนนที่ได้จากการประเมินผลงานก่อนและหลังเรียนมา 
หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย--( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (5.0) และเปรียบเทียบผลส้มฤทธิ้ทางการเรียนด้วย 
แบบทดสอบค่า *

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลส้มฤทฮี้ทางการเรียนวิชา เบเกอรี่เพื่อการค้า การทำขนมปัง ของนักเรียนระดับชั้นปวซ3 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการใช้การสอนโดยวิธีการสาธิต พบว่าผลส้มฤทธี๋ของคะแนนทดสอบก่อน 
เรียบมีค่าเฉลี่ย 4.21 (5 ะะ 1.38)และผลส้มถุทธิ๋ชองคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 7.42 (5  ̂ 1.31)

บทคัดย่อ



'''•รพ ัฒ นาผลส ัมฤทธี้ทางการเร ียน เรื่อง การปร ับปรุงรายการว ันส ิ้นงวดบ ัญ ช ี 
-1.?ะบัดบัญชีกิจการห้างหุ้นส่วน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 /2  
ในรายวิชากระบวนการจัดทำบัญชี โดยใช้แบบปีกทักษะ 
น-ง?"วดวงลมร เพ่ิมข้ึน 
•“ 'รบัญชี
ร ิ1ฒาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ล่-น้กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2563

บทคัดย่อ
"'•รวิเย*รื่:นํ่นิไดถุประลงค์เพื่อพัฒนาผลล้มฤทธี้ทางการเรียนเรื่องการปรับปรุงรายการวันสิ้นงวด 
1ญชี ชีจ'••ไรห้-งหุ้นส่วน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 /2 ในรายวิชา 

นุ'ชี ไดยใช้-.นบปีกทักษะ และเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบปีก
ร::-?ง:บัดบัญชีกิจการห้างหุ้นส่วน

*?นนริ'-'?ม•ย•ไข้ในก''■ รวิจัยคือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวซ.)ปีที่ 3 / 2 สาขาวิชา 
'.แพร่ จำนวน 34 คน

#ร ํย  บ ั1วิ,.ช้',น’''-รวิจัยครั้งนี้ใด้แก่ แบบทดสอบการปรับปรุงและปิดบัญชี วิชากระบวนการการ 
ชี ไฟ้®ริร'' 1201-2008 ซ ึงใช ้ว ิธ ีการสอนโดยใช้แบบปีกท ักษะภาคเรียนท ี, 1 ป ีการศ ึกษา 2563 

บัน.บบบรนัย จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน 
เ ร ๙๒'ราะทัแ3ะก''รนปรผลข้อมูล
I  สํ*•รวจ*?ะระบุบญหา เมื่อตรวจผลงานนักเรียนที่ทำแบบปีกหัดที่ส ่งมาครั้งแรกแล้วพบว่า 
[ชี4 - 4 '.ฐ-น’น.?-'-รบันทึกบัญชี การคำนวณไม่ถูกต้อง ไม่เรียบร้อย คะแนน การประเมินผลงาน 

■ ง:.นน จาก 20 คะแนนจึงดำเนินการหาสาเหตุที่นักเรียน โม่สามารถ ปรับปรุงรายการ 
ข้ด้วยการพูดคุยซักถามนักเรียนอย่าง โม่เป็นทางการ 

1  * '.ร ิ-? '-ร ? ’;':-ละพัฒนาการจัดทำแบบปีกสร้างทักษะ โดย
1:. 'ฒด#''.นบทดสอบก่อนเรียน - แบบทดสอบหลังเรียน พร้อมอภิปรายและวิเคราะห์ปีญหา 

รานบั.ในขึ้น.!ยไ. .พี*วเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข
1 2  ริ---วิวนบ!นบรุ:-’-ไขแบบปีกทักษะ และนำส่งเพื่อตรวจผลการปรับปรุงแก้ไข 
๚"'-"--รริจํย-*4 : •ริสรุปโต้ว่า นักศึกษาระดับประกาศบียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาการบัญชีที่เรียน 

'ญชี. รหัสวิชา 2201-2008 แบบทดสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงและปิด 
ใช ้-บ!.ปีกทักษะ เป็นที่น่าพอใจ โดยมิคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อน 

ชีญ ะ?ภิด้ทึระดับ 9.24 ชึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เป็น 16.71 มากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน
ร®.



การ'ใช้'ชุดสิกทักษะดามแนวคิด 578ฬ ศกึษา เพือ่พฒันาความคดิสรา้งสรรค์ 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิซาชีพชั้นปีที่ 1 
สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร ่
นายณัฐวุฒิ ศรีใจ
ชุด^กทักษะ ระดับความคิดสร้างสรรค์ 

บทคัดย่อ

- •ร*--’--วิจัยนั้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดผี)กทักษะตามแนวคิด 57!ะ^ ศึกษา ใน 
•"ร'จ ั*,น''#'.'ะ.*ดสร้างสรรค์ และเพื่อศึกษาผลคะแนนระดับความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้น 
.ร2ะ''-•■ "นิ!:บํ,# รวิ•า ช ็พชั้นป็ที่ 1 สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่ ก่อนและ
ร*ล ั^^.ก''รจ ัด''ารเร ียนร ู้โดยใช ้ชุด!ใกทักษะตามแนว 576^/1 ศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
■ *̂ .;'ว ิ™ ; ร ์ ร'ยวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาชา
'“ร ? ? -#  วิ▼ ย-•ลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่ ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ห้องจำนวน 85 
•น  ,*รี.ะ ะนิ■ ะ▼ ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดผีเก'ทักษะตามแนว 517/ผ เ ศึกษารายวิชา 
ะ*ช-!*'3#รี -?ะ#บน วัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร ์

รวิจัย'พบว่า
" ร จ ั# 'าร เรียนการสอนโดยการใช้ชุดผีเกทักษะตามแนวคิด 57!ะฬ ศึกษาในการพัฒนา 

♦ 'ไ 'น•ะ#'?รี' ะ?รร* ชีงผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและ!!เกให้นักเรียนได้ผี!กทำแบบหัดตาม 
*3ฅศึ*  ะ”ะ.-,,.' ศึกษาน้ันมีประสิทธิภาพดี สามารถให้ความรู้นักเรียนได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผล 
*&เะ1เน-ระดับความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประกาศปิยบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 สาขาการตลาด
วิ๒!61883®-""เวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่ ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการเรียบรู้โดยใช้ชุดผีกทักษะตาม 
๕ * : ะ ’ ะ *&  ศึกษ'' หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียบ

ข



ก

ซ่ือเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธี้ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะของกิจการอุตสาหกรรมและการ 
บัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ในรายวิชา 20201 - 2004 การบัญชีอุตสาหกรรมของ 
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันบี!ท่ี 2/3 แผนกวิชาการบัญชี 
โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ

ซื่ฮผู้วิจัย
หน่วยงานที่ทำวิจัย
สังกัด
ปีท่ี'ทำ1วิจัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1/2563

นางสาวปานทิพย์ เรียนทอง

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค่ฃองการวิจัยคเงนี้เพี่อแก้เขปัญหาทางการเรียนวิชาการบัญชีอุตสาหกรรมของ 

นักเรียนระดับชั้น ปว'ซ.2/3 สาขางานการบัญชี นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สาขาวิชาการบัญช ี
จำนวน 30 คน เพีอให้นักเรียนสามารถเรียบวิชาการบัญชีอุตสาหกรรมได้โดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย 
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามแบบ!เกปฏิบตท้ายหน่วยเรียน และมีผลการทำแบบทดสอบได้ผ่านเกณฑ์
ตามที่กำหนด โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือแก้ไขปัญหาจากการใช้กระบวนการกลุ่มเพี่อแก้ไขปัญหา 
การเรียนวิชาการบัญชีอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับชั้นปวซ.2 /3  สาขาวิชาการบัญชี ซ่ืงมี'ปีถ!'หา'โน 
การเรียน ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจขณะทำการสอบทำให้ผู้เรียนไม่สามารถทำแบบ!เก
ปฏิบัติท้ายหน่วยเรียบได้ และส่งผลทำให้ไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ ผลจากการทำแบบทดสอบ 
หลังการใช้กระบวนการกลุ่มกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแล้ว ปรากฎว่านักเรียบมืผลคะแนนการทำ
แบบทดสอบสูงขึ้น คิดเบีนค่าเฉลี่ย (X -  0.22) การใช้กระบวนการกลุ่มช่วยให้นักเรียนไม่เกิดความ 
เบื่อหน่าย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียนซื่งผู้วิจัยได้ทำการ 
แบ่งกลุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก ซึ่งสมาชีกในกลุ่ม กลุ่มละ 6 คนมืความสามารถแตกต่างกัน 
นักเรียนที่มืความสามารถในการเรียนสูงกว่าเพื่อนสมาชีกในกลุ่มจะทำการช่วยเหลือนักเรียนที่เรียน 
อ่อนกว่า การร่วมมือกันเพี่อช่วยแก้ไขปัญหาที่พบจากการทำแบบ!เกหัดท้ายหน่วยเรียน จะทำให้ 
ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบเมื่อเรียนจบเนื้อหาในบทเรียนได้ดีขึ้นกว่าการเรียนแบบบรรยาย
ตามปกติ



บทคัดย่อ

ซื่อเรื่อง ะ การใช้เสริมแรงทางบวก กระตุ้นการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวซ. 2 สาขาวิขาการเลขานุการ 
ซื่อผู้วิจัย ะ นางสาวธัญชนก วงษ์เวช
ปีการศึกษา ะ 2563

รายงานวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการส่งงานของนักเรียบใน 
รายวิชาพมษ์อังกฤษชั้นพัฒนา ของนักเรียนระดับชั้น ปวซ.2 สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ทำแบบบันทึกการส่งงานของนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ 
ในการส่งงานในรายวิชาพมพัอังกฤษชั้นพัฒนา ตามที่ครูกำหนดเวลาที่ครูสั่งให้เปีนลักษณะนิสัยที่ดีติดดัวนักเรียน 
ไป และจะได้เปีนพื้นฐานในความรับผิดชอบในทุกๆด้านของนักเรียนที่ต้องนำไปใช้จริงๆในชีวิตประจำวัน

จ าก ผ ล ก ารว ิจ ัย  พบว่า น ัก เร ียบระด ับช ั้น  ปวข.2 ส าข าว ิช าก าร เล ข าน ุก าร  จำนวน 3 คน 
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนในรายวิชาพมพ์อังกฤษชั้นพัฒนา มีกำลังใจและทำคะแนนได้ดีฃี้น และ 
สามารถลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการทำงานได้เปีนอย่างดี



ซ่ือเร่ือง การส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในด้านศิลปะการวาดภาพ
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวจุฑาทิพย์ ฝืนแบน
ระยะเวลาการทำวิจัย วันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม ปี 2563 -  วันท่ี 16 ตุลาคม ปี 2563

บทคัดย่อ
การจัดกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในด้านศิลปะการวาดภาพเป็บสื่อใ,บการ 

เรียนรู้ท่ีมีผลต่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนวาดภาพระบายสีของนักเรียน การส่งเสริมศักยภาพถือว่า 
เป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีนำมาใช้กับผู้เรียนวาดภาพระบายสี โดยการนำสื่อหลายอย่างต่างขนิดหลายแบบ 
มาใช้เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ สนใจท่ีจะเรียนรู้มากข้ึน การศึกษาค้นคว้า 
คร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนวาดภาพระบายสีโดยใช้บทเรียนสื่อ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยประเมินทักษะการวาดภาพ 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนช้ันปวข.2 สาขาวิจิตร 
ศิลป๋ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 7 คน เคร่ืองมือท่ี'ใช้1น 
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มี 4 ชนิด คือ สื่อเทคโนโลยี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ้ทางการเรียน แบบ 
ประเมินทักษะปฏิบัติการวาดภาพของนักเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติท่ีใข้ในการ 
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และร้อยละผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังน้ี

1. นักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้ด้วยส่ือ มีคะแนนทักษะการวาดภาพระบายสีเฉล่ียคิดเป็น 
ร้อยละ 92.30 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธี้ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 84.30 และมีคะแนนความพึงพอใจ 
ในการเรียนด้วยสื่อเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.23 ของคะแนนเต็ม

2. การส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในด้านศิลปะการวาดภาพ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
89.86/88.88 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

3. ดัชนีประสิทธิผลของการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในด้านศิลปะการวาดภาพ มีค่า 
เท่ากับ 0.6796 แสดงว่านักเรียนมี ความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 67.96

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิจัยในช้ันเรียน เร่ือง การส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนใน 
ด้านศิลปะการวาดภาพ โดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 39.29 อยู่ในระดับมากที่สุด และรายข้ออยู่ในระดับมาก 
ที่สุดทุกข้อโดยสรุป การพัฒนาการสอนวาดภาพระบายสีโดยใช้บทเรียนสื่อประสมนักเรียนชั้นปวซ.2 
สาขาวิจิตรศิลป๋ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าด้านทักษะปฏิบัติและความรู้ใน 
การเรียนเพิ่มขึ้น จึงควรนำบทเรียนสื่อประสมนี้ไปใข้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป และสามารถ 
นำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่น ๆ ได้



บทคัดย่อ

ขื่อผู้วิจัย
หน่วยงานที่ทำวิจัย
สังกัด
ปีที่,ทำ1วิจัย

ชีอเรือง การใช้แบบปีกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการออกแบบกราฟิก
ของนักเรียนระดับ ชั้นปวซ.!/! แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ในวิชา 20308 - 2002 การใช้!ปรแกรมกราฟิกพ้ืนฐาน 
นางสาวสุนิสา พรมใจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2562

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้แบบปีกทักษะในการพัฒนาความสามารถใบการ 
ออกแบบกราฟิก ของนักเรียนระดับ ชั้นปวซ.!/! แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกในรายวิชา 20308 - 2002 
การใช้โปรแกรมกราฟิกพื้นฐาน และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการออกแบบกราฟิกก่อน-หลังใช  ้
แบบปีก ชองนักเรียนระดับ ช้ัน ป วช .!/! แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกในรายวิชา 20308 - 2002 การใช ้
โปรแกรมกราฟิกพ้ืนฐาน

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนระดับชั้น ปวช.!/! แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ท่ีเรียน 
รายวิชา 20308 - 2002 การใช้โปรแกรมกราฟิกพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 คน

เครื่องมือวิจัยได้แก่ 1)แบบทดสอบก่อนเรียน 2)แบบปีกทักษะชุดที่ 1 ประกอบไปด้วยความรู ้
เกี่ยวกับความหมายและความเป็นมาของงานกราฟิก,หลักการและองค์ประกอบของงานกราฟิก,ชั้นตอนและ 
การวางแผนการผลิตงานกราฟิก โดยแยกให้นักเรียนปีกทำเป็นตอน 3)แบบทดสอบหลังเรียน 4)แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบปีกทักษะในการพัฒนาความสามารถในการออกแบบกราฟิก

การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบปีกทักษะวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น 
คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเร ียน ด้วยค่าเฉลี่ย ( โ )  และค่าเบ ี่ยงเบนมาตรฐาน (5.0) 
เปรียบเทียบผลส้มฤทธ้ิทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน จากคะแนนเฉลี่ย วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อแบบปีกด้วยค่าเฉล่ีย ( X)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (5 .0 )ผลการวิจัยพบว่า

1. แบบปีกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะในการออกแบบกราฟิกมีค่าดัชนี ประสิทธิผล เท่ากับ 0.7153 
หรือร้อยละ 71.53

2. ผลส้มฤทธิ้ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ย (โ-) จากการ 
ทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 4.77 ผลการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ( โ )  เท่ากับ 15.66 ผลส้มฤทธิ๋ทางการ 
เรียนของนักเรียน หลังเรียนโดยการใช้แบบปีกทักษะสูงกว่าก่อนเรียน ผลส้มฤทฮี้ทางการเรียนก่อนเรียนและ 
หลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05



ซ่ือเร่ือง

ผู้วิจัย
หน่วยงานท่ีทำวิจัย 
สังกัด 
ปีท่ีทำวิจัย 
แหล่งงบประมาณ

การแก้ปัญหานักเรียนมีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างในขั้นเรียน วิซา 20308- 
2009 การนำเสนอผลงานโดยใซ้กระบวนการกลุ่ม นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิซาชีพ 
ข้ันปีท่ี 2 แผนกวิซาคอมพิวเตอร์กราฟิก

นางสาววซิราภรณ์ รัศมี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2563
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนมีพฤติกรรมซาดการกล้าแสดงออกอย่างในขั้นเรียน วิซา 20308- 
2009 การนำเสนอผลงานโดยใซ้กระบวนการกลุ่ม นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิฃาชีพ ข้ันปีท่ี 2 มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมซาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในขั้นเรียน รายวิซาการนำเสนอผลงาน 
โดยใซ้กระบวนการกลุ่ม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเซิงสำรวจโดยใฃ้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลของนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิขา 20308-2009 การนำเสนอผลงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
จำนวน 21 คน สถิติท่ีใฃ้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คืออัตราร้อยละ (ก6โ06ก1356) ค่าเฉลี่ย (1ฬ68ก)

ผลการศึกษาพบว่า
1. ข้อมูลท่ัวไปซองผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศขาย คิดเป็นร้อยละ 57.14 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ

42.86
2. การศึกษาพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในขั้นเรียนโดยใซ้กระบวนการกลุ่ม

2.1 ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในขั้นเรียนโดย 
ใข้กระบวนการกลุ่ม (ด้านการพูด) อยู่ในระดับบางครั้ง มีค่าเฉลี่ย 3.31 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่านักเรียนม ี
ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการพูด อยู่ในระดับบ่อยครั้ง ลำดับแรก คือ เมื่อครูให้คุณออกมาพูดหน้า 
ข้ันเรียน คุณจะรู้สึกประหม่า พูดเสียงเบาหรือพูดเร็วเกินไป มีค่าเฉลี่ย -3.86 รองลงมาคือ ล้าเพื่อนทำอะไรเพอคุณ 
คุณจะบอกให้เขาทราบว่าคุณซาบซึ้งเพียงใด มีค่าเฉลี่ย 3.76 ส่วนระดับนาน ๆ คร้ัง คือ คุณสามารถพูดเร่ืองเก่ียวกับ 
ตัวคุณเองให้เพ่ือนฟ้งได้อย่างไม่ขวยเขิน มีค่าเฉลี่ย 2.57

2.2 ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในขั้นเรียน 
โดยใซักระบวนการกลุ่ม (ด้านการกระทำ)โดยรวมนักเรียนมีความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมขาดการ กล้า 
แสดงออกอย่างเหมาะสมในขั้นเรียน โดยใซักระบวนการกลุ่ม (ด้านการกระทำ) มีค่าเฉลี่ย 3.29 และเมื่อพิจารณา 
รายข้อพบว่านักเรียบมีความคิดเห็นท่ัวไปเก่ียวกับพฤติกรรมด้านการกระทำ อยู่ในระดับบ่อยครั้ง ลำดับแรกคือ คุณ 
สามารถแสดงความรู้สึกยอมรับและนับถือ เมื่อเพื่อนของคุณทำงานประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ขวยเขิน มีค่าเฉลี่ย 
4.16 รองลงมาคือ การได้ทำงานกับเพื่อน ทำให้ปฏิสัมพันธ์ด้านความรู้สึก ความคิดและการกระทำ กับเพื่อนมีการ 
พัฒนาข้ึน มีค่าเฉล่ีย 4.02

2.3 ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกันพฤติกรรมซาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในขั้นเรียน 
โดยใข้กระบวนการกลุ่ม (ด้านการแสดงความคิดเห็น) มีค่าเฉล่ีย 3.20 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่านักเรียนมีความ 
คิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการแสดงความคิดเห็น อยู่ในระดับบ่อยครั้ง ลำดับแรกคือ การได้ร่วมทำงาน 
หรีอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนทำให้คุณมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.81 รองลงมาคือ การ



ซ่ือเร่ือง

ผู้วิจัย
หน่วยงานที่ทำวิจัย 
สังกัด 
ปีที่ทำวิจัย 
แหล่งงบประมาณ

การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปิญหาของการไม่ส่งงานรายวิชา 
ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/2  
ดิจิทัลกราฟิก
นางสาวปีติญา อาจไชยชาญ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2563
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขป้ญหาของการไม่ส่งงาน 

รายวิชาศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ป วส.!/2 ดิจิทัลกราฟิก จำนวน 
23 คน เครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัย การส่งเสริมเจตคติโดยการใช้คำพูด ในการเสริมแรง การส่งเสริมเจตคติ 
ในการใช้การให้ระดับผลคะแนนการส่งงาน ระดับผลคะแนนการส่งงานวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ค่าเฉลี่ยชองการส่งงาน ในรายวิชาศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย หลังการส่งเสริมเจตคติ พบว่า 

การส่งงานสูงขึ้นกว่าก่อนได้รับการส่งเสริมเจตคติ ซึ่งหมายถึง ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.!/2 
ดิจิทัลกราฟิก ควรได้รับการส่งเสริมเจตคติจากครูผู้สอน เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความรับผิดขอบในการส่ง 
งานสูงข้ึน

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการเสริมแรงและยกย่องชมเขยให้กำลังใจกับนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอ ในขณะที่ทำการเรียน

การสอน



บทคัดย่อ

ซ่ือเร่ือง ผลการใช้โปรแกรม ผ61: รน)ว(วอก; รอเา๐๐I ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเร ียน
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับขั้น ปวส.1/1 สาขาวิขา ดิจิทัล 
กราฟิก ในรายวิชา 30300-1001 แนวคิดและการสร้างงานศิลปกรรม ปีการศึกษา 
2563

ผู้ศึกษา วิยาดา ชนาธินาถพงศ์
ปีการศึกษา 2563

การวิจัยในขั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรม เจ61 รน)ว[ว๐ก; 
รอเา๐๐I ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเร ียนของน ักศ ึกษาระดับประกาศน ียบ ัตรว ิชาช ีพช ั้นส ูง 
ระดับชั้น ป วส .!/! สาขาวิชา ดิจิทัลกราฟิก ในรายวิชา ในรายวิชา 30300-1001 แนวคิดและการสร้าง 
งานศิลปกรรม ปีการศึกษา 2563 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
จากการใช้โปรแกรม ผ61 รบ(ว)ว0 ก; รอเา๐๐I ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้น ป วส.!/! สาขาวิชา ดิจิทัลกราฟิก ในรายวิชา ในรายวิชา 30300- 
1001 แนวคิดและการสร้างงานศิลปกรรม ผลการวิจัยพบว่า

โปรแกรม เจ61 รน)ว)วอก รอเา๐๐I มีประสิทธิภาพในกาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนเของ 
ผู้เร ียนซึ่งเปรียบเท ียบจากผลคะแนนของแบบทดสอบก่อนเรียนโดยไม ่ใช ้โปรแกรม เจ61; รน(ว)ว0 ก; 
รอเา0๐1 คะแนนเฉลี่ยทีได้คือ 11 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 55 และจากผล 
คะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้โปรแกรม เจ61 รบ)ว)ว0 ก; รอเา๐๐I คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 
17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย


