
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการการขายเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2200-1005 เรื่อง 
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขายของนักเรียนสาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มเพ่ือนช่วยเพื่อน 

สถานที่ท างาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ปีที่ศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
 

บทคัดย่อ 
 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขายเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2200-1005 เรื่องความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนขายของนักเรียนสาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 2 ด้วยการ
จัดการเรียนแบบร่วมมือกลุ่มเพ่ือนช่วย การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัย เชิงทดลอง มีจุดประสงค์ เพ่ือการพัฒนา
ผลสมฤทธิ์ททางการเรียนวิชาการขายเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2200-1005 เรื่องความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขาย 
ของนักเรียนสาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาพีช (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 2 ด้วยการจัดการเรียน
แบบร่วมมือกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนและเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  ก่อน-หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนวิชาการขาย 1 รหัสวิชา 2201-1004 เรื่องความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขายของนักเรียน 
สาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 2 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
นักเรียน สาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  1 กลุ่ม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 37 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ นักเรียน สาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 6 คน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่ม
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)      
 ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขายเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2200-1005      
เรื่องความเกี่ยวกับกระบวนการขาย ของนักเรียนสาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)          
ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนพบว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกลุ่มเพ่ือนช่วยเพื่อน นักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยรวม 16.33 คิดเป็นร้อยละ 40.75 หลังการจัดเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน  มีคะแนนเฉลี่ยรวม 31.66 คิดเป็นร้อยละ 87.41 ซึ่งจากผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการจัดการเรียนรู้แบร่วมมือกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน มีค่าเฉลี่ย 31.66 มากกว่าก่อน
การจัดการเรียนแบบร่วมมือกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน มีค่าเฉลี่ย 16.33 ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกลุ่มเพ่ือนช่วยเพื่อน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ว่า    
 
 



ชื่อเรื่อง: การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าเรียนสายให้ตรงเวลา ในรายวิชาระบบปฏิบัติการ ของ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3/4 สาขางานคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

ชื่อผู้วิจัย: พัฒนพงศ์ ศรีสกุล 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าเรียนสายให้ตรง
เวลาและมีระเบียบวินัยต่อตนเอง เวลา ในรายวิชาระบบปฏิบัติการ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปวช.3/4  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เคื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การใช้ข้อก าหนดวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการเข้าเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า สัปดาห์ที่ 1-2 นักเรียนมาสาย 9-10 คน สัปดาห์ที่ 2 ชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับข้อตกลง     
สัปดาห์ที่ 8 กลังจากก าหนดข้อตกลงแล้ว ผลปรากฏว่านักเรียนมาสายลดน้อยลงจาก 10 คน เหลือเพียง 
8 คน และหลังจากการสังเกตพฤติกรรม นักเรียนพยายามปรับพฤติกรรมของตนเองโดยมีจ านวนที่เข้า
เรียนสายลดน้อยลงเรื่อยๆ และมีระเบียบวินัยในตอเองสูงขึ้น นักศึกษาสามารถปรับปรุงพฤติกรรมส่วนตัว
เมื่อทราบข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าชั้นเรียน  ซึ้งจากข้อมูลที่บันทึกไว้นักศึกษาสามารถปรับพฤติกรรม
ของตนเอง โดยมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น พยายามปรับตัวและมาเข้าเรียนให้ตรงเวลามาก
ขึ้น     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาอินเตอร์เน็ตเพ่ืองานธุรกิจ  (2204-
2111)ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจโดยใช้การสอนซ่อมเสริม 

ชื่อผู้วิจัยค้นคว้า นายทวีพร  เอกมณีโรจน์ 
ปีที่วิจัยค้นคว้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557          
  

บทคัดย่อ 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าเรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา 24 ระบุว่าการจัดดาร
เรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ โดยค าเนินการ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
รวมถึงจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาในด้านการเรียนรู้ทางวิชาการบัญชีนั้นต้องให้เกิดทั้ง
ความรู้ ทักษะ และเจตคติทีด่ีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
 การศึกษาในครั้งนี ้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอินเตอร์เน็ตเพ่ืองานธุรกิจ 
(2204-2111) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้การสอน
ซ่อมเสริม ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  2 สาขางาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 35 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ านวน 13 คน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่
อาศัยความน่าจะเป็น โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบฝึกหัด เรื่องระบบสารสนเทศ จ านวน 2 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย 
 สรุปผลการวิจัย พบว่า นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
จ านวน 13 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาระบบสารสนเทศ (2204-2111) มีคะแนนหลังเรียน 95 
คะแนน ค่าเฉลี่ย ( 7.31 คิดเป็นร้อยละ 73.08 คะแนนก่อนเรียน 54 คะแนนค่าเฉลี่ย( 4.15 คิดเป็นร้อยละ 
41.54 และจากการเปรียบเทียบ พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 41 คะแนน ค่าเฉลี่ย( 3.15 คิดเป็น
ร้อยละ 31.54  



ชื่องานวิจัย การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงต่อเวลาวิชาโปรแกรมตารางค านวณของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ชื่อผู้วิจัย  นางนิชานันท์ ธรรมพร 

 
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยชิ้นนี้เกี่ยวกับการพัฒนาความรับชอบของนักเรียนในการส่งงานในวิชาโปรแกรมตารางค านวณ 
ซึ่งข้าพเจ้าได้จัดท าแบบบันทึกพฤติกรรมการส่งงานวิจัยนักเรียนในการส่งงานแบบฝึกหัดและการท าใบงาน
ปฏิบัติ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าในตอนแรกของงานวิจัยนักเรียนบางคนยังไม่สามารถปรับตัวเองให้มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย แต่เมื่อได้รับการกวดขันจากครูผู้สอน นักเรียนสามารถปรับปรุงความรับผิดชอบของ
ตนเองให้ส่งงานมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่องานวิจัย การแก้ปัญหานักเรียนพิมพ์ผิดบ่อยด้วยชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์ในรายวิชา คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ปีการศึกษา 2557 

ชื่อผู้วิจัย  นายอริยวัฒ เฉลิมกิจ 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ปัญหานักเรียนพิมพ์ผิดบ่อยด้วยชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์ ของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งก่อนและหลังการใช้ชุด
โปรแกรมฝึกพิมพ์งานด้วยคอมพิวเตอร์ 
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ที่มีปัญหาด้านการพิมพ์งานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 10 คน ใช้เวลาในการทดลองจ านวน 20 คาบ คาบละ 30 นาที เป็นเวลา 20 วัน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ การเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การหาค่าร้อยละ
ความก้าวหน้า ผลการทดลองพบว่า 

1. ชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์งานด้วยคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตาฐานที่ตั้งไว้ 
2. นักเรียนที่ได้รับการฝึกด้วยชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์งานด้วยคอมพิวเตอร์ มีทักษะในการพิมพ์เพ่ิม

มากขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละความก้าวหน้าจากชุดฝึกที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 62.80 และจากชุดฝึกที่ 
2 คิดเปน็ร้อยละ 46.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อเรื่อง การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักศึกษา ปวช.2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ผู้วิจัย นางสาวอุทัยวรรณ จันทะมะละ  
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพ่ือปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงานของนักศึกษารายวิชา
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการปรับพฤติกรรมการเรียนและการ
ส่งงาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษากลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2/2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในภาคเรียนที่ 2/ 2557 จ านวน 32 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบทดสอบก่อนการเรียน (pre-test) และแบบทดสอบหลังการเรียน (post-test) 
แบบ 2 ค าตอบ คือ ถูกและผิด จ านวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แค่ ร้อยละ ผลการวิจัยมีดังนี้                                                
ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของ(เรียนในช่วงสัปดาห์ที่  1-4 พบว่าพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสาย ขาดเรียนบ่อย 
ไม่ตั้งใจเรียน พูดคุยกันเองและเล่น Face book ผ่านมือถือและคอมพิวเตอร์ โดยไม่ยอมจดบันทึกเนี้อหาที่
สอนบรรยาย จากการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) พบว่า คะแนนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (5-6 
คะแนน) ร้อยล่ะ 50 และ 15.38 ตามล าดับ แสดงให้เห็นถึงพ้ืนความรู้ก่อนการเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2/2 
เกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติอยู่ในระดับปานกลาง ภายหลังจากการปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน
และการส่งงานแล้ว ได้ท าการทดสอบหลังการเรียน  (post-test) พบว่า คะแนนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (7-8 
คะแนน) ร้อยละ 23.07 และ 30.76 ตามล าดับ เมือเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (pre-test) 
ละคะแนนทอสอบหลังการเรียน  (post-test) แสดงให้เห็นว่าหลังจากปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน จะส่งผล
ให้ผลส้มฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่องานวิจัย ศึกษาพฤติ กรรมที่ มี ผลกระทบต่ อการ เรี ยนของนัก เรี ยน  วิทยาลั ยอาชี วศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3 ประเภทวิชาพณิยกรรม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2557  

ชื่อ  นางภัสสร เนียมหอม 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน โดยศึกษา
กลุ่มตัวอย่างประชากร จ านวน 65 จากกลุ่มตัวอย่างห้องเรียนเรียนจ านวน 6 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพ่ือหาค่าสถิติ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐาน และการวิเคราะห์พหุคูณแบบชั้นบันได ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมที่ส่งผล
กระทบต่อการเรียนของนักเรียน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ระดับประกาศวิชาชีพ (ปวช.) 1-3 
ประเภทวิชาพณิชยกรรม วาขาวิชาการบัญชีและสาขาคอมพิวเตอร์ แต่ละด้านมาก น้อย ตามล าดับ โดยปัจจัย
ที่นักเรียนมีความคิดเห็นว่า มีผลกระทบต่อการเรียนเป็นอันดับ 1 คือ ปัจจัยด้วนความยุติธรรม อันดับ
รองลงมา คือ ปัจจัยด้านทะเลาะวิวาท/ ชู้สาว/ยาเสพติดส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมเป็นอันดับที่ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อเรื่อง  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวิจัยและความรับผิดชอบ  ของนักเรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้น 2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  

ชื่อผู้ศึกษา นายนิรันดิ์ บุญคง  
ปีที่ศึกษา  พุทธศักราช 2557  

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัย

และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี
การศึกษา 2557  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกต การ
สัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียนของนักเรียน และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใช้แรงจูงใจเสริมแรง
โดยให้ค าชมเชยแกนักเรียน รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจาก
ผู้ปกครอง ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น มี่ความเอาใจใส่ต่อการเรียน
  รัยผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น ท าให้บรรยายกาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มี
ความตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย ท างาได้รับมอบหมายและส่งงาน
ตรงก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของเรียนต่อสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft Point วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพ่ืองานอาชีพ 2001-2001 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ชื่อผู้วิจัย นางสาวจริภัสร์ พ่ึงสลุด 
ปี พ.ศ.:  2557 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอของผู้เรียนต่อสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft 
Power Point วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 2001 2001 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิขาการตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ที่ลงเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 2001 
2001 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft Power Point แบ่งออกเป็น 2 ด้านคือด้าน
เนื้อหาและด้านการเรียนการสอน โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตาฐาน  
ผลการวิจัยปรากฏว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft Power Point  ด้านเนื้อหา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 และด้านการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.07  
  



ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

ชื่อผู้วิจัย นางอุษา  ผลเจริญ 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาและเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/1 แผนก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตาฐาน ผลจากวิจัยมีดังนี้ 

พฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  จ านวนนักศึกษามีทั้งหมด 30 คน มีพฤติกรรมการแต่งกายด้านเหตุผลส่วนตัวเป็นหลักโดย
พฤติกรรมการแต่งกายตามความชอบส่วนตัวมีจ านวนมากที่สุดรองลงมา ได้แก่ พฤติกรรมการแต่งกายตามใจ
ชอบถือว่าเป็นเรื่อง และมีพฤติกรรมการแต่งกายตามกระแสนิยมตามแฟชั่น  ตามล าดับ ส่วนด้านสภาพทาง
ครอบครัวมีผลต่อการแต่งกายนักศึกษาน้อยมาก  



ชื่อเรื่อง  การวัดเขตเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาเลขานุการ ภาคเรียนที่ 1/2557  
ชื่อผู้วิจัย  นางมาลี พรหมเจริญ 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะและปริมาณคุณภาพเกี่ยวกับการวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนการสอนของนักเรียน
วิชาเลขานุการปี 1/2557  

2. เพ่ือรวบรวมเจตคติท่ีมีต่อการเรียนการสอนของนักเรียนวิชาเลขานุการปี 1/2557 
3. เพ่ือรวบรวมข้อมูลส าหรับการแก้ปัญหาในการเรียนการสอนวิชาเลขานุการปี 1/2557  วิธีการ

ด าเนินการวิจัย 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง: นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส2. แผนกวิชาการ
เลขานุการ 

2. กรอบแนวคิดการวิจัย: เพศ อายุ ระดับชั้น  
ผลการวิจัย 

1. เพศหญิง มากกว่า เพศชาย  
2. เป็นนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส2. แผนกวิชาการเลขานุการ 
3. ส่วนมากมีอายุระหว่าง 18-19 ปี มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้ที่มีอายุอยู่ในระหว่าง 16-17 ปี และผู้ที่มี

อายุอยู่ในระหว่าง 20 ปีขึ้นไป และต่ ากว่า 15 ปี 
4. สรุปได้ว่านักศึกษาในระดับในระดับชั้นของแผนกวิชาการเนื้อหารายวิชาเลขานุการมีความเหมาะสม

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.87 อยู่ในระดับมาก เวลาเรียนที่ก าหนดให้ในวิชาเลขานุการสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.87 อยู่ในระดับมาก เนื้อหารายวิชาเลขานุการมีความยากง่าย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.77 อยู่
ในระดับมาก หลักสูตรวิชาเลขานุการมีความทันสมัย ที่ค่าเฉลี่ยอยู่ 3.67 อยู่ในระดับมาก เนื้อหาที่
ก าหนดในวิชาเลขานุการสอดคล้อง วิชาเลขานุการมีความทันสมัย ที่ค่าเฉลี่ยอยู ่3.67 อยู่ในระดับมาก 
เนื้อหารที่ก าหนดในก าหนดในวิชาเลขานุการสอดคล้องกับความต้องการเรียนของผู้เรียน ค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 3.81 อยู่ในระดับมาก มีการชี้แจงจุดมุ่งหมายรายวิชา วิธีการเรียนการวัดผลอย่างชัดเจนตั้งแต่
ชั่วโมงแรกของการเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.85 อยู่ในระดับมาก มีความในการถ่ายทอดวิชาความรู้เป็น
อย่างดี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.85 อยู่ในระดับมาก  ใช้วิธีสอนเหมาะสมกับลักษณะวิชา ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 
อยู่ในระดับมาก  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินการสอนของอาจารย์ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.47 อยู่ในระดับ
ปานกลาง วิชาเลขานุการผู้เรียนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้  ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.03 อยู่ในระดับมาก  
การบ้านที่อาจารย์สั่ง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.84 อยู่ในระดับมาก นักเรียนนักศึกษามีความตั้งใจเรียน ค่าเฉลี่ย



อยู่ที่ 3.79 อยู่ในระดับมาก  นักเรียนนักศึกษาเคยขาดเรียนวิชาเลขานุการ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.03 อยู่ใน
ระดับปานกลาง นักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนวิชาเลขานุการ  ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.42 อยู่ในระดับปานกลาง 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. อยากให้มรการเรียนการสอนที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่านี้ 
2. อยากให้มีวิชาเรียนเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่านี้ 
3. อยากให้อาจารย์ท าการสอนแบบไม่ตึงเครียด 
4. อินเตอร์เน็ตควรมีการแก้ไข 
5. อยากให้มีกิจกรรมภายในแผนกเลขานุการ  



งานวิจัย  ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ไส้กรอกปลาสวาย 
ผู้รายงาน นางประสิทธิ์ สาระหงส์ 
ปีการศึกษา 2557 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาสวาย และเพ่ิมมูลค่าของปลา

สวาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นครู จ านวน 5 คน เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จ านวน 25 คน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา น าเนื้อปลาสวายมาทดสอบลองล้างด้วย 4 วิธีดังนี้ 

วิธีที่ 1 ล้างด้วยน้ าเกลือ 
วิธีที่ 2 ล้างด้วยน้ าแป้งข้าวโพด และน้ าเกลือ 
วิธีที่ 3 ล้างด้วยน้ าสารส้มและน้ าเกลือ 
วิธีที่ 4 ล้างด้วยน้ าส้มสายชูและน้ ามะนาว 
น าเนื้อปลาสวายมาปรุงเป็นไส้กรอกแล้วน าไปให้ครู 5 ท่านลองรับประทานเพ่ือทดสอบหาวิธีการลด

กลิ่นคาว พร้อมกรอกแบบสอบถาม น าข้อมูลที่ได้มาปรังปรุงผลิตภัณฑ์ ไกรอกปลาสวายน าผลิตภัณฑ์ไส้กรอก
ปลาสวายที่ปรังปรุงแล้วไปให้เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จ านวน 25 คน พร้อมกรอกแบบสอบถามโดยสร้าง
แบบวัดความพึงพอใจซึ่งประกอบด้วยข้อค าถามแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่ตั้งไว้แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ด าเนินการผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปไส้กรอกปลาสวายออกขาย 

ผลการศึกษา พบว่า เนื้อปลาสวายที่ล้างด้วยน้ าส้มสายชู ปริมาณ ¼. ถ้วยตวงต่อน้ า 2 กิโลกรัม แล้ว
ล้างด้วยมะนาวฝานบางๆ 2 ลูกต่อน้ า 2 กิโลกริม เนื้อปลาไม่มีกลิ่นคาว การผลิต ไส้กรอกปลาสวาย ใช้
ส่วนประกอบดังนี้ เนื้อปลาสวายขูด 1 กิโลกรัม เห็ดหูหนูขาว 0.5 กิโลกรัม วุ้นเส้น 0.5 กิโลกรัม ข้าวหอมมะลิ
สุก 0.5  กิโลกรัม กระเทียมต าหยาบ 6 ช้อนโต๊ะ เกลือ 3 ช้อนชา พริกไทยต าหยาบ 2 ช้อนชา น้ าตาทายขาว 
2 ช้อนชา ไส้คลอลาเจน 2 เส้น จะได้ไส้กรอกปลาสวายประมาณ 2.5 กิโลกรัม วิธีการปรุงไส้กรอกปลาสวาย 
น าปลาสวายขูดเครื่องปรุง ข้าว เห็ด วุ้นเส้น แล้วคลุกให้เข้ากัน ยัดไส้ใส่คอลลาเจน แล้วผูกตามขนาดที่
ต้องการ น าไปผึ่งแดด 2 วัน น ามาอบด้วยเครื่องอบที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที ผึ่งให้แห้งน า
ใส่บรรจุภัณฑ์ หากจะรับประทานน ามาอบด้วยไมโครเวฟที่ต่ ากว่า 700 วัตต์อุ่น 1-2 นาที ไมโครเวฟที่สูงกว่า 
700 วัตต์ อุ่น 1 นาที  

ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ไส้กรอกปลาสวาย มีความพึงพอใจมากที่สุดในส่วนผสมของเนื้อ
ปลาเหมาะสม ไม่มีกลิ่นคาวปลา รูปลักษณ์น่ารับประทาน ราคาเหมาะสมตามล าดับ มีความพึงพอใจมากใน
รสชาติของไส้กรอก  



ชื่องานวิจัย  การส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ค าศัพท์เก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ 
ชื่อผู้วิจัย   ครูเยาวลักษณ์ อ่วมทร 
หมวดวิชา  ภาษาอังกฤษ 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้นักเรียน ได้มีความรู้ความสามารถ ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษและเข้าใจความหมายมากยิ่งขึ้น โดยใช้กิจกรรมการอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือใบงานที่มีประกอบ
อยู่ รวมทั้งการลงมือท าแบบฝึกหัดเพ่ือทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และประเมินผลส้มฤทธิ์ทางการพัฒนาด้าน
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยผู้วิจัยได้จัดท าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน รวมทั้งท าการคิดวิเคราะห์ผล
คะแนน 
จากการศึกษาปรากฏว่า จากการทดสอบจากทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากค าศัพท์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ 
และท าแบบฝึกหัดที่ก าหนดให้นั้น ท าให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถท าแบบทดสอบหลังเรียนได้
ดียิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบผลการทอสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เพ่ิมข้ึน  



ชื่อผู้วิจัย  นางสาววาสนา  พรมทอง 
ชื่อเรื่อง   การสร้างและหาประสิทธิภาพการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  

เรื่อง แหล่งด าเนินไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ปีการศึกษา  ภาคเรียนที่ 1/2557 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพการสอน เรื่อง 

แหล่งก าเนินไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า วิชา วิทยาศาสตร์ 4 (3000-1423) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา
ชั้นสูง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นักศึกษาแผนกการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน
ที ่1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 37 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ การสอนซึ่งประกอบด้วย คู่มือสอน สื่อการเรียนการสอนในคู่มือการ
สอนประกอบด้วย ใบเนื้อหา เรื่อง แหล่งก าเนินไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ชุดการสอนเหล่านี้น าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง หลังจากจบการเรียนการสอน ในแต่ละหัวข้อ ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในหัดข้อนั้นๆ ทันที และเมือ
เรียนจบบทเรียนเรื่องดังกล่าวแล้ว ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบ หลังจากนั้นจึงน าคะแนนที่ได้จากการท า
แบบฝึกหัด และแบบทดสอบมาค านวณ หาประสิทธิ์ภาพของการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ( 
ร้อยละ และ t-tast  

ผลการวิจัยปรากฏว่า การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง แหล่งก าเนินไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.20/88.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการเรียน ท าให้คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
  



 ชื่อเรื่อง:  การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่ ง งานนักเรียนระดับชั้น  ชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ห้องที่ 2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการโดยการใช้เทคนิค
เสริมแรงทางบวก 

ชื่อผู้วิจัย: นางขจีมาส มงคลถิ่น 
ปีการศึกษา: 2557 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญญาเกี่ยวกับการส่งงานของนักเรียนใน
รายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ห้องที่ 2 แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ท าแบบบันทึกการส่งงานของนักเรียนที่มี
ความรับผิดชอบในการส่งงานในราชวิชาวิถีไทย ตามที่ครูก าหนดเวลาที่ครูสั่งงานให้เป็นลักษณะนิสัยที่ดีติดตัว
นักเรียนไปจะได้เป็นพื้นฐานในความรับผิดชอบในทุกๆ ด้านของนักเรียนที่ต้องน าไปใช้จริงๆ ในชีวิตประจ าวัน 
จากผลการวิจัย 

นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชา ชั้นปีที่ 3 ห้องท่ี 2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ จ านวน 26 
คน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนในรายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย ท าคะแนนได้ดีขึ้นและสามารถลด
พฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการท างานได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หัวข้อวิจัย: การพัฒนาการออกเสียงท้ายภาษาอังกฤษที่ไม่ถูกต้อง และไม่ชัดเจนของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่  1/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

ชื่อผู้วิจัย: นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง 
ปีการศึกษา: 2557 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการออกเสียงท้ายภาษาอังกฤษที่ไม่ถูกต้อง และไม่ชัดเจนของ

นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่  1/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชากรเป็นนักศึกษาชั้น
ประกาศนียบัตรปีที่ 1/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 14 คน ที่ขาดทักษะความสามารถในการอ่านออกเสียงท้าย –ts –st และ –s โดย
หามาจากวิธีการทดสอบในวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2557 ได้นักศึกษาที่ได้
คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์มาฝึกทักษะการอ่านออกเสียง จ านวน 14 คน การทดสอบการอ่านออกเสียงท้าย –ts –st 
และ –s ของนักศึกษา วิเคราะห์โดยความถี่ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ขาดทักษะการอ่านออกเสียงท้าย –ts 
–st และ –s จ านวนทั้งสิ้นรวม 14 คน ทดสอบครั้งท่ี 1 ผ่านตามเกณฑ์ ได้จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 
นักเรียนที่ยังไม่ผ่าน ทดสอบครั้งที่ 2 ผ่านตามเกณฑ์  ได้จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 และนักเรียนที่
เหลืออีก 6 คน ทดสอบครั้งที่ 3 จึงผ่านตามเกณฑ์คิดเป็น ร้อยละ 42.86  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อเรื่อง  รายงานการวิจัยพัฒนาทักษะการอ่านค าภาษาไทย  โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านค า
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้น ปวช 1 วิจิตร์ศิลป์ ปีการศึกษา 2557 

ผู้รายงาน นางเบญจวรรณ ฟุ้งลัดดา 
หนว่ยงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
บทคัดย่อ 

 
การท าวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะเรียนรู้ภาษาไทย 

ของนักเรียนชั้น ปวช 1 วิจิตร์ศิลป์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการอ่าน ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นปวช. 1 วิจิตร์ศิลป์ 2) เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะสาระ
ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตาฐาน 80 /80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็น นักเรียน
ชั้น ปวช 1 วิจิตร์ศิลป์ ปีการศึกษา 2558 จ านวน 16 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ แบบแผนการ
ทดลองใช้แบบกลุ่มเดียว (One Group Pre-test Post-test Design) สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละแบะค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐาน 
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 

1. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 
วิจิตร์ศิลป์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.43/86.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตาฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80  

2. ผลที่เกิดกับนักเรียนหลังการพัฒนาทักษะการอ่านค าภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเรียนรู้
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นปวช 1 วิจิตร์ศิลป์  พบว่านักเรียนทีทักษะการอ่านดีขึ้น ซึ้งส่งผลให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านและเขียนค าพ้ืนฐานสูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อเรื่อง  พฤติกรรมการแต่งกายนักศึกษาแผนกการตลาด 
ผู้วิจัย  นางสุนิตยา สุขีลักษณ์ 
ลักษณะประชากรที่ศึกษา  นักเรียนปวช.2/2 แผนกวิชาการตลาด จ านวน 14 คน 
ระยะเวลา เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 ปีการศึกษา 2557 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาและเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบเป็นนักเรียนที่ปรึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2557 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตาฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ 

พฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาแผนกวิชาการตลาด ที่เป็นนักเรียนในความรับผิดชอบในหน้าที่ครู
ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ านวนนักศึกษามี่ทั้งหมด 14 คน มีพฤติกรรมการแต่งกาย
ด้านเหตุผลส่วนตัวเป็นหลักโดยพฤติกรรมการแต่งกายตามสื่อโฆษณาต่างๆ มีจ านวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่
พฤติกรรมการแต่งกายตามกระแสนิยมตามแฟชั่น และมีพฤติกรรมการแต่งกายตามเพ่ือน ตามล าดับ ส่วน
สภาพทางครอบครัวมีผลต่อการแต่งกายของนักศึกษาน้อยมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อเรื่อง:  การศึกษาส าเหตุที่ผู้เรียนไม่ส่งการบ้านของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด     
         วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
ชื่อผู้วิจัย: นายจิตติ พิทักษา 
ปีการศึกษา: 2/2557 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือหาสาเหตุการไม่ส่งการบ้านของนักเรียน –นักศึกษา แผนกวิชาการตลาด 
2) เพ่ือรวบรวมข้อมูลส าหรับเป็นแนวทางการแก้ปัญหาการไม่ส่งการบ้านของนักเรียน -นักศึกษา แผนก

วิชาการตลาด 
3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการศึกษาสาเหตุการไม่ส่งการบ้านของนักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชาการ

ตลาด 
วิธีการด าเนินการวิจัย  

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง: นักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชาการตลาด 
2. กรอบแนวคิดการวิจัย: เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสาเหตุในการไม่ส่งการบ้าน 

ผลการวิจัย 
1. เพศหญิง มากกว่า เพศชาย 
2. นักศึกษา แผนกวิชาการตลาด 
3. นักศึกษา แผนกวิชาการตลาด นักเรียน-นักศึกษา อยู่ในแผนกวิชาการตลาด ขาดเรียนบ่อยจึงไม่ได้ส่ง

งานตามก าหนดมีผู้กรอกแบบสอบถามมากที่สุด 11 คน น้อยที่สุด 2 คน มีการออกไปท างานพิเศษ
เพ่ือหารายได้หลังเลิกเรียนมีผู้กรอกแบบสอบถามมากที่สุด 9 คน น้อยที่สุด 11 คน ไม่เข้าใจในงานที่
ได้รับมอบหมายมีผู้กรอกแบบสอบถามมากที่สุด 6 คน น้อยที่สุด ไม่มีผู้กรองในช่องนี้  ไม่ถนัดใน
รายวิชานั้นมีผู้กรอกแบบสอบถามมากที่สุด 5 คน น้อยมากที่ 1 คน ไม่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีผู้
กรอกแบบสอบถามมากที่สุด 3 คน น้อยที่สุด  6 คน ก าหนดส่งงานเร็วเกินไปมีผู้กรอกแบบสอบถาม
มากที่สุด 10 คน  น้อยที่สุด ไม่มี ผู้เรียนไม่ใส่ใจงานที่อาจารย์สั่งมีผู้กรอกแบบสอบถามมากที่สุด ไม่มี 
น้อยที่สุด 5 คน ไม่ใส่ใจในการเรียนในห้องเรียนมีผู้กรอกแบบสอบถามมากที่สุด 1 คน น้อยที่สุด 7 
คน อุปกรณ์ในการท างานไม่ครบมีผู้กรอกแบบสอบถามมากท่ีสุด 4 คน น้อยที่สุด 11 คน  

 
 
 
 
 



 
ชื่อเรื่อง:  เรื่องพฤติกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน ความขยัน ความอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการโฆษณาของนักเรียนระดับชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาการตลาด 
ชื่อวิจัย:  นางสาวกัลยาณี ใบกุหลาบ 
ปีการศึกษา: 2/2557 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือการศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง ด้านวินัยในห้องเรียน 
2. เพ่ือการศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง ด้านความขยัน ความอดทนทางการเรียน 
3. เพ่ือการศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง: นักเรียน ชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการตลาด 
2. กรอบแนวคิดการวิจัย: เพศ อายุ ระดับชั้น  

ผลการวิจัย 
1. เพศหญิง มากกว่า เพศชาย  
2. มีช่วงอายุที่มากที่สุดคือ 20 ปีขึ้นไป รองลงมาคือ 18-19 ปี 
3. มีระดับชั้นที่มากที่สุดคือ ปวช.3  
4. สรุปได้การศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง ด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันความอดทนทางการ

เรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนมีนักศึกษาจ านวน 43 คน พบว่าขณะเรียนมันน าวิชาอ่ืน
เข้ามาท า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางพูดคุยกับเพ่ือนในขณะที่อาจารย์สอน มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลาง ส่งการบ้านตรงตามเวลาทีอาจารย์ก าหนดมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย แอบดู
ข้อสอบเพ่ือนความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง แอบนอนหลับในชั่วโมงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง เล่นกับเพ่ือนในขณะที่อาจารย์ก าลังสอนมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง อ่านหนังสือ
การ์ตูนขณะอาจารย์ก าลังสอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย ท าการบ้านด้วยตัวเองลอกการบ้าน
เพ่ือนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ท าการบ้านเสมอก่อน
ออกไปเที่ยวมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง หลีกเลี่ยงงานที่ 

 
 
 
 
 



 
ชื่อเรื่อง:  การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช 2 แผนก

วิชาอาหารและโภชนา โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก 
ชื่อผู้วิจัย: นางจงรักษ ์ วงศ์เจตจันทร์  
ปีการศึกษา: 2557 

 
บทคัดย่อ 

 
รายงานวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการส่งงานของนักเรียนใน

รายวิชาผ้าและการแต่งกาย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาอาหารและโภชนา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ท าแบบบันทึกการส่งงานของ
นักเรียนที่มีความรับผิดชอบในการส่งงานในรายวิชาโปรแกรมตารางงานตามครูก าหนดเวลาที่ครูสั่ง  ให้เป็น
ลักษณะนิสัยที่ดีติดตัวนักเรียนไป และจะได้เป็นพ้ืนฐานในความรับผิดชอบในทุกๆ ด้านของนักเรียนที่ต้อง
น าไปใช้จริงๆ ในชีวิตประจ าวัน 
จากผลการวิจัย 

1. นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาจ านวน 6 คน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การเรียนในรายวิชาผ้าและการแต่งกาย มีก าลังใจและท าคะแนนได้ดีขึ้น และสามารถลดพฤติกรรม
การขาดความรับผิดชอบในการท างานได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อเรื่อง:  การศึกษาพฤติกรรมและแก้ไขปัญหานักเรียนไม่ส่งงานตามก าหนด 
ชื่อผู้วิจัย: นางศุภชัย นัยผ่องศรี 
ปี พ.ศ.:  2557 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นปวช.1 ศิลปะหัตกรรม 

ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงานของนักเรียนจ านวน 15 ข้อ โดยให้นักเรียน
เรียงล าดับสาเหตุการไม่ส่งงาน ตามล าดับที่มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดจากล าดับ 1-15 และได้ท าการน าผลของ
แต่ละสาเหตุ มาหาค่า ร้อยละ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งน าเสนอในรูปของตาราง
ประกอบค าบรรยาย เพ่ือศึกษาพฤติกรรมชองนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน 

ผลการศึกษาปรากฏว่า จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนใน
ระดับชั้นปวช. 1 ศิลปะหัตกรรม เรื่องการไม่ส่งงาน วิชา ทฤษฎีลีเพ่ืองานศิลปะหัตกรรมแสดงให้ว่า สาเหตุของ
การไม่ส่งงานล าดับที่ 1 คือการบ้านยากท าไม่ได้โดยคิดจากนักเรียน 11 คน ที่เลือกเป็นสาเหตุอันดับที่ 1            
และ 2 จ านวน 4 คิดเป็นร้อยละ 85.85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อเรื่อง:  การพัฒนาการออกแบบลายผ้าจากลายธรรมชาติ 
ชื่อผู้วิจัย: นางสาววัลลี  ตรีวุฒิ 
ปี พ.ศ.:  2557 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เรื่องศึกษาและเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการออกแบบ

ลายผ้าพ้ืนฐานการพัฒนาการออกแบบลายผ้าจากลายธรรมชาติกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่  นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาศิลปะหัตกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 12 คน เครื่องมือใช้ในการวิจัยได้แก่  แผนการสอนแบบวิชา การออกแบบลายผ้าพ้ืนฐาน และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ดารเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ก่อนเรียนและหลัง เรียน โดยผลการวิจัยคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการออกแบบลายผ้าพ้ืนฐาน 
คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน  4.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่องานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.2 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

ผู้วิจัย  นายประพัสร์ วงศ์เจตจันทร์ 
สาขาวิชา แผนกวิชาวิจิตรศิลป์  

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ปวช 2. แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา   
ความเป็นมาของการวิจัย 

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ผู้วิจัยได้รับมอบหายให้ด าเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ชั้นปีที่ 2 รายวิชา กายวิภาค รหัสวิชา 2301-2012 จากการท า
การเรียนการสอนในช่วงเริ่มต้นของการเรียน ผู้วิจัยสังเกตการเรียนพบว่ามีนักศึกษา จ านวน 2 คน ที่ไม่ตั้งใจ
เรียน พูดคุยกันในเวลาเรียน ไม่เตรียนอุปกรณ์การเรียน ตลอดจนไม่ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย นั่งหลับใน
ห้องเรียน  จากพฤติกรรมการแสดงออกและการไม่ตั้งใจเรียนดังกล่าว ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นและ
ความส าคัญในการแก้ปัญหาที่เกินข้ึนในครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่องานวิจัย การปรับพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 
แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

ผู้วิจัย  นางสุภาภรณ์  กระตุฤกษ์ 
 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวิจัยและ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักศึกษา ระดับ ปวช.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา   โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้าน
การเรียน และการตอบแบบสอบถามจากนักศึกษา การใช้แรงจูงเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่นักศึกษา รวมทั้ง
ดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากผู้ปกครอง  ท าให้นักศึกษามีความ
กระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมาก
ขึ้น ท าให้บรรยายการเรียนภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย ท างานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันด้วยความเต็มใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หัวข้อการวิจัย  การปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความรับผิดชอบในการใช้ห้องปฏิบัติการของนักเรียน

ระดับชั้น ปวช 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา    
ผู้ท าวิจัย  นางสาวอังศุธา สุทธิประภา 

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัย

และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้นปวช.1 ปีการศึกษา 1/2557 แผนกวิชาการ
โรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ 
ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชาและการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค า
ชมเชยแก่นักเรียน รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียนและติดตามจากผู้ปกครอง คุณครู
ที่เข้าสอนแต่ละวิชา ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น  มีความเอาใจใส่
ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น ท าให้บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
มีความท่ีได้รับมอบหมายและส่งงานตรงก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หัวข้อการวิจัย การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดความซื่อสัตย์ในการส่งงานของนักเรียน ระดับชั้นปวช 2 แผนก
วิชาการโรงแรง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา   

ผู้ท าวิจัย  นางสาวเบญจวรรณ ขวัญมา 
 

บทคัดย่อ 
 

เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลาดเวลา การด าเนินชีวิตต้องมีการแข่งขันกัน
มากขึ้น และในสถาบันครอบครัวในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวเดี่ยวคือ จะมีสมาชิกครอบครัวเพียงพ่อ
แม่และลูก ซึ่งผู้ปกครองก็มักจะมีภาระหน้าที่การงานมาก ทั้งนี้ก็เพ่ือแสวงหาปัจจัยต่างๆ ที่จะมาสนับสนุน
อนาคตของลูกและครอบครัว ผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงไม่มีเวลาดูแลลูกอย่างใกล้ชิด จึงท าให้เด็กไทยในปัจจุบัน
มักจะใช้ชีวิตอยู่กับเพ่ือนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง การด าเนินชีวิตในแบบวัยรุ่นนั้นค่อนข้างจะมีอิสรเสรี จนบางครั้งท า
ให้ไม่เห็นความส าคัญของหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองคือการเป็นนักเรียนที่ดี  รวมถึงการไม่ตระหนักถึง
การมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี ผู้วิจัยจึงได้มองเห็นถึงความส าคัญในการแก้ปัญหาเพราะนอกจากนักเรียนจะ
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา ที่ครูผู้สอนได้ถ่ายทอดให้แล้ว สิ่งส าคัญคือการท าให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี
ของสังคม ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนสามารถท่ีจะด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ซึ่งปัญหาที่ผู้วิจัยได้น าศึกษานั้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับความไม่ซื่อสัตย์ในการส่งงาน โดยสาเหตุหลักนั้น
เกิดจากนักเรียนส่วนใหญ่ขาดความรับผิดชอบในการท าหน้าที่ของตนเอง และไม่มีความซื่อสัตย์ในการส่งงาน
ด้วยการคัดลอกงานของเพ่ือนมาส่ง ผู้วิจัยจึงคิดหาแนวทางแก้ไขด้วยการให้นักเรียนน าบทความต้นฉบับมาส่ง 
และเมือถึงก าหนดส่งงานให้แนบต้นฉบับมาอีกครั้งเพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบงานที่ส่งมา  ซึ่งเมือใช้วิธีการ
ดังกล่าวมาแก้ไขปัญหาแล้วปรากฏว่านักเรียนมีความรับผิดชอบในการท าใบงายมากขึ้น  และผลการเรียนของ
นักเรียนก็ดีขึ้นตามล าดับเนื่องจากเมือนักเรียนท าใบงานด้วนตนเองท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมาก
ขึ้น ส่งผลให้การเรียน สอนมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อเรื่อง:  การส ารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส .2 การจัดการทั่วไป วิชาเทคนิคการ

พัฒนาบุคลิกภาพ ภาคเรียนที่ 1/2557  
ชื่อผู้วิจัย: นางอกนิษฐ หิดาวรรณ 
ปีการศึกษา: 1/2257 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยเรื่อง การส ารวจการเข้าเรียนสายวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาระดับชั้น 

ปวส.2 การจัดการทั่วไป แผนกวิชาการเลขานุการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ส ารวจปัจจัยที่ท าให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนสาย วิชางานส านักงาน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในกานวิจัย คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี
ที ่2 แผนกการเลขานุการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 45 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบบันทึกคะแนนประกอบด้วย แบบบันทึกคะแนน รายชั่วโมงตลอด
ภาคเรียน และสถิติท่ีใช้ในการวิจัยคือ จ านวนนับ และค่าร้อยละ 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

การจัดการเรียนการสอน วิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2การจัดการ
ทั่วไป แผนกวิชาการเลขานุการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการบันทึกการเข้า
ชั้นเรียน พบว่า นักศึกษากลุ่มที่ศึกษามีจ านวน 45 คนมีการพัฒนาและปรับปรุงตัวมากขึ้น หลังจากที่ได้การ
ส ารวจและให้ข้อเสนอแนะ ในชั้นเรียน โดยมีการจูงใจให้นักเรียนได้สนใจการเข้าชั้นเรียนฝึกให้นักเรียนที่มี
ความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งนักเรียนก็สามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดี โดยสังเกตจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน
โดยในช่วงแรก ครั้งที่ และ ครั้งที่ 2 มีนักเรียนมาสายเป็นจ านวนมาก หลังจากนั้นในช่วงที่ 2 ครั้ง ที่ 3 และ 
ครั้งที ่4 มีนักเรียน มาตรงเวลามากข้ึน และนักเรียนที่มาสายลดน้อยลง 

การตรงต่อเวลาเป็นการกระท ากิจกรรมใดๆ ที่ตอ้งมีการวางแผนและให้เสร็จตามก าหนดเวลาซึ่งถือว่า
เวลาเป็นสิ่งที่มีครูค่าที่สุด เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว เราไม่สามารถเรียกกลับมาคืนได้ ดังนั้นเราต้องบริหารเวลาให้
คุมค่ามากท่ีสุดเท่าที่เป็นไปได้ ถ้าหากปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์  ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลย 
ก็จะเสียโอกาสในภายในหลัง การที่จะมีความสุขที่สุด คือการรู้จักจัดการและมีการวางแผนการใช้เวลาในการ
ท ากิจกรรมใดๆ ให้ถูกต้องเละพยายามท าให้เสร็จสิ้นตามก าหนดเวลาและเป็นไปตามก าหนดเวลาและเป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้ท าให้ชีวิตมีความสุขตลอดจนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและสังคมได้ด้วยดี 
ข้อเสนอแนะ 

ครูผู้สอยควรหันมาให้ความสนใจในเรื่องการเป็นผู้ตรงต่อเวลาให้กับนักศึกษา ตั้งแต่อยู่ในวัยเรียนเพ่ือ
ประโยชน์ในการท างานในอนาคต เพราะการเป็นผู้ตรงเวลาจะสามารถท าให้มีคุณธรรม จริยธรรมด้านอ่ืน
พัฒนาง่ายขึ้น และเป็นคุณธรรมที่สถานประกอบการต้องการมากท่ีสุด 



 
ชื่อเรื่อง  การวิเคราะห์สภาพปัญหาการขาดเรียนวิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ปวช.1/1  
ชื่อผู้วิจัย  นางสาวปริศนา ดวงดารา 
ปีการศึกษา 1/2557 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาการวิเคราะห์สภาพปัญหาการขาดเรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบี่ยงต้นของนักเรียนนักศึกษา

ชั้น ปวช 1/1 แผนกนุการ 
2. เพ่ือรับทราบปัญหาในการขาดเรียนของวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้นของนักเรียนนักศึกษาชั้น  ปวช. 

1/1 แผนกนุการ 
3. เพ่ือรับทราบถึงอุปสรรคของการขาดเรียนวิชา พิมพ์ดีดอังกฤษเบี่ยงต้นของนักเรียนนักศึกษาชั้น .

ปวช. 1/1 แผนกนุการ 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง: นักศึกษาภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา   
2. กรอบแนวคิดการวิจัย: เพศ อายุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อเรื่อง  ทัศนคติในการเรียนการสอนวิชาภาวะผู้น าและแรงจูงใจของนักเรียนชั้น ปวส.2  
ชื่อผู้วิจัย  นายธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ 
ปีการศึกษา 1/2557 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นการเรียนการสอนวิชาภาวะผู้น าและแรงจูงใจของนักเรียนชั้น  ปวส.2 แผนก
การจัดการทั่วไป 

2. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของนักเรียนนักศึกษา ชั้น ปวส.2 แผนกการจัดการท่ัวไป 
3. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา ชั้น ปวส.2 แผนกการจัดการท่ัวไป 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง: นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 แผนกการเลขานุการ  
2. กรอบแนวคิดการวิจัย: เพศ อายุ 

ผลการวิจัย 
1. เพศหญิง มากกว่า เพศชาย 
2. มีช่วงอายุที่มากที่สุดคือ 18-19 
3. มีระดับชั้นที่มากที่สุดคือ ปวส.2 
4. สรุปได้ว่าการศึกษา ทัศนะคติการเรียนการสอนวิชาภาวะผู้น าและแรงจูงใจ คือ อาจารย์แนะน าแนว

การเรียนการสอนแก่ผู้เรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ในระดับมาก ความรู้ความสามารถของผู้สอนคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อเรื่อง:  การศึกษาสภาพปัญหาในการเรียนวิชา พิมพ์ดีดไทยเบื้ องต้นของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 แผนกวิชาการเลขานุการ 
ชื่อผู้วิจัย: นางพัชรา ศิริกุลยานนท์ 
ปีการศึกษา: 1/2257 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาถึงสภาพปัญหาในการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 
2. เพ่ือรวบรวมข้อมูลส าหรับการแก้ไขปัญหาในการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 
3. เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขสภาพปัญหาในการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง: นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 แผนกวิชาการเลขานุการภายใน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา   
2. กรอบแนวคิดการวิจัย:เพศ อายุ ระดับชั้น 

ผลการวิจัย 
1. เพศหญิง มากกว่า เพศชาย 
2. ส่วนมากมีอายุในช่วง 16 ปี มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้ที่มีอายุในช่วง 15 ปี และ  17 ปีขึ้นไป 
3. อายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์ดีด ช่วง 13-14 ปีมากที่สุด รองลงมาคือช่วง 15-16 ปี จ านวนที่เท่ากัน

คือช่วง 10-12 ปี และ 19-12 ปี รองลงมาอีกคือช่วง 21 ปีขึ้นไป และช่วง 17-18 ปีน้อยที่สุด 
4. สรุปได้ว่านักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 แผนกวิชาดารเลขานุการที่มีความคิดเห็นต่อ

การศึกษาสภาพปัญหาในการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่ 1 แผนกวิชาการเลขานุการ วิชาเรียนไม่น่าสนใจ อยู่ในค่าเฉลี่ย 2.76 อยู่ในระดับปาน
กลาง เกิดความเบื่อหน่อยในการเรียน อยู่ในค่าเฉลี่ย 2.90 อยู่ในระดับปานกลาง มีความพยายามที่จะ
เรียน อยู่ในค่าเฉลี่ย 3.64 อยู่ในระดับมาก ไม่มีสมาธิในการเรียน อยู่ในค่าเฉลี่ย 1.00 อยู่ในระดับปาน
กลาง ขาดความเข้าใจในการเรียน อยู่ในค่าเฉลี่ย 1.06 อยู่ในระดับปานกลาง เตรียมตัวสอบเก็บ
คะแนนวิชาอ่ืนอยู่ในค่าเฉลี่ย 0.68 อยู่ในระดับปานกลาง ไม่เข้าใจค าสั่งของงานที่อาจารย์บอก 0.87 
อยู่ในระดับปานกลาง งานที่ได้รับมอบหมายมากเกินไปอยู่ในค่าเฉลี่ย 1.00 อยู่ในระดับปานกลาง ท า
กิจกรรมของโรงเรียนอยู่ในค่าเฉลี่ย 0.94 อยู่ในมาก สิ่งเร้ารอบๆ อยู่ในค่าเฉลี่ย 0.98 อยู่ในระดับปาน
กลาง อาจารย์อธิบายเร็วเกินไปอยู่ในค่าเฉลี่ย 0.84 อยู่ในระดับปานกลาง อาจารย์ให้การบ้านมาก
เกินไป อยู่ในค่าเฉลี่ย 0.96 อยู่ในระดับปานกลาง  

 



 
 
ชื่อเรื่อง:  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 

แผนกคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ชื่อผู้วิจัย: นายศรายุทธ  ทองแก้ว 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ มีจุดมุ่งมายเพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกคหกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 
2557/2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ 
ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใช้แรงจูงใจ เสริมแรงโดยให้ค า
ชมเชยแกนักเรียน รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากผู้ปกครอง ครูคุณ
ที่เข้าสอนแต่ละวิชา ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น มีความเอาใจใส่ต่อ
การเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น ท าให้บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มี
ความตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย ก่อเกิดความมีระเบียบมีวินัย
ท างานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงก าหนเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ และเกิดจิต
สารธารณะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
การวิจัย การส ารวจการเข้าชั้นเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกคหกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2557 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาส ารวจปัจจัยที่ท าให้นักเรียนเข้าชั้นเรียน 
ชื่อ นางสาววรรณา  มาลีหวล 
 

บทคัดย่อ 
 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  3 
แผนกคหกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบบันทึกคะแนนประกอบด้วย แบบบันทึกคะแนน รายชั่วโมงตลอด
ภาคเรียน และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย จ านวนนับ และค่าร้อยละ 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้ การจัดการเรียนการสอน รายวิชาตุ๊กตา ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3  
แผนกคหกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา พบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลจากการบันทึกการเข้าชั้นเรียน 
พบว่านักศึกษามีจ านวน 30 คน มีการพัฒนาและปรับปรุงตัวมากขึ้นหลังจากที่ได้มีการส ารวจและให้
ข้อเสนอแนะ ในชั้นเรียน โดยมีการจูงใจให้นักเรียนได้สนใจในการเข้าชั้นเรียน ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ
มากขึ้น ซึ่งนักเรียนก็สามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างด ีโดยสังเกตจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนโดยในช่วงแรก ครั้ง
ที่ 1 และ ครั้งที่ 2 มีการเรียนมาสายเป็นจ านวนมาก หลังจากนั้นในช่วงที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 มีนักเรียน 
มาตรงเวลามาข้ึนและนักเรียนที่มาสายลดน้อยลง 

การตรงต่อเวลาเป็นการกระท ากิจกรรมใดๆ ที่ต้องมีการวางแผนและให้เสร็จตามก าหนดเวลา ซึ่งถือ
ว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าท่าสุด เมือเวลาผ่านไปแล้ว เราไม่สามารถเรียกกลับมาคืนได้ ดังนั้นเราต้องบริหารเวลา
ให้คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ถ้าหากปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา
เลย ก็จะเสียโอกาสในภายหลัง การที่จะมีความสุขที่สุด คือการณรู้จักจัดการและมีการวางแผนการใช้เวลาใน
การท ากิจกรรมใดๆให้ถูกต้องและพยายามท าให้เสร็จสิ้นตามก าหนดเวลาและเป็นไปตามเป้าหมายที่ วางไว้ท า
ให้ชีวิตมีความสุขตลาดจนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและสังคมได้ด้วยดี 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิจัย ความรู้เกี่ยวกับงานดอกไม้สด นักเรียน นักศึกษา  แผนกวิชาคหกรรมฯ 
ชื่อ นายอรุณ  พุ่มไสว 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพ่ือ 1)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

วิชาดอกไม้สด ที่สอนโดยการใช้เอกสารประกอบการสอน 2)เพ่ือหาผลการวิเคราะห์ ข้อทดสอบวิชาดอกไม้สด 
3)เพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาดอกไม้สด ตามเกณฑ์และ 5)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาดอกไม้สด ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอน นักเรียน 
นักศึกษา แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  รวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบประเมินผลงาน แบสอบถามความคิดเห็นของผู้สอนและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาดอกไม้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของเรียน ที่เรียนโดยใช้เอกสารเฉลี่ยอยู่มนระดับดีถึงดีมาก 2.ข้อทดสอบ วิชาดอกไม้สด มีค่า
ความยาก – ง่าย ระหว่าง 0.59-0.78 และค่าอ านาจจ าแนก มีค่าระหว่าง 0.25-0.37 เป็นค่าเฉลี่ยที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 3ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาดอกไม้สด มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตาฐาน 80/80 ตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ มีค่าดัชนีประสิทธิภาพ = 0.514 4. ความคิดเห็นของครูสอนที่มีเอกสารประกอบการสอน 
วิชาดอกไม้สด ผู้ตอบแบบสอบภามส่วนใหญ่เป็นหญิง การศึกษาระดับประปริญญาตรี ต าแหน่งครูผู้สอน วิทยา
ฐานะ ช านาญการพิเศษประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี เห็นว่า เอกสารประกอบการสอน วิชาดอกไม้สด มี
คุณภาพระดับมากที่สุด ทั้ง 10 รายการ ได้แก่ 1.การพิมพ์ถูกต้อง ชัดเจน 2.)หัวข้อเรื่องมีความสัมพันธ์
สอดคล้อง 3.)เนื้อหาวิชาตรงตามจุดประสงค์ การเรียนรู้ 4)เนื้อหาวิชามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับ
ผู้เรียน 5.)เอกสารมีประโยชน์ต่อเรียนและผู้สอน 6.เนื้อหาวิชามีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามค าอธิบายราย
รายวิชา 7.)รูปเล่มและขนาดเหมาะสมส าหรับการใช้ 8.)การใช้ภาษาถูกต้อง เข้าใจง่าย 9.)แบบประเมินผลเมือ
การเรียนตรงจุดประสงค์และ 10)ภาพประกอบชัดเจน ตรงตามเนื้อหา พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านประโยชน์
ของเอกสารประกอบการสอน วิชาดอกไม้สด มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 4 รายการ ได้แก่ 1)มีประโยชน์
ต่อครูและผู้เรียน 2.)ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนได้  3.)มีประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ และ 4)
สามารถใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนได้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละบทเรียน 
พบว่า มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 4 รายการ ได้แก่ 1.)สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ 2.)มี
ความเหมาะสมต่อการพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 3.)ความชัดเจนของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ 4)
แบบประเมินผลท้ายบทและข้อทดสอบครอบคลุมตามจุดประสงค์  5.ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาดอกไม้สด ผู้ตอบแบบสอบถมามีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จ านวน 2 รายการ ได้แก่ 
1.)ข้อทดสอบเพียงพอ เหมาะสม 2)การเรียงล าดับเนื้อหาสาระเหมาะสม 3.)ใช้เป็นคู่มือพัฒนาสู่การประกอบ
อาชีพได้ 4.)ท าความเข้าใจเนื้อกาสาระได้ง่าย 5)จัดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติต่อเนื่อง 6.)ค าอธิบายประกอบ



ภาพเข้าใจง่าย 7. เอกสารเหมาะสมที่จะเผยแพร่ และ 8.)ภาพประกอบการปฏิบัติงานชัดเจน ส่วนแบบ
ประเมินผลงานเหมาะสม พึงพอใจในระดับมาก นอกจากนั้นผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะไว้
ดังต่อไปนี้ ควรพัฒนาสื่อประกอบการสอนให้หลากหลาย และทันสมัยมากขึ้น เช่น CAI เป็นต้น กิจกรรมการ
เรียนรู้ควรเน้นกิจกรรมกกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการร่วมมือในการปฏิบัติให้มากเนื่องจากผู้เรียนชื่นชอบมากกว่า และ
ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานให้หลากหลายและต่อเนื่อง เพ่ือฝึก
ประสบการณ์และช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้น่าสนใจยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



ชื่อเรื่อง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจต่อการเรียน : วิธีการสอนแบบจิกซอว์ 
ชื่อผู้วิจัย  ศรินธร อันสวน 
ปีที่วิจัย  ตุลาคม 2557 

 
บทคัดย่อ 

 
รายการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจต่อการเรียน : วิธีการสอนแบบจิกซอว์ มี

จุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพ้ืนฐาน ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยวิธีการสอน
แบบจิกซอว์ กับกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ และเปรียบเทียบความสนใจการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยมีกลุ่มทดลองได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ที่
ได้รับการสอนแบบจิกซอว์ จ านวน 63 คน ส าหรับวัดความสนใจการเรียน และในจ านวนนี้ได้จับคู่ทัดเทียมกับ
กลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอนแบบปกติ จ านวน 33 คู่ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แผนการสอนโดยวิธีการสอนแบบจิกซอว์ แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัด
ความสนใจในการเรียน ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 
ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ของกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบจิกซอว์ สูงกว่ากลุ่มที่
ได้รับการสอนแบบปกต ิอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

2. ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนได้รับการสอนโดยวิธีการสอนแบบจิกซอว์ 
มีความความสนใจในการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 (2201-1003) ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่  1 กลุ่ม 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา   

ชื่อผู้วิจัยค้นคว้า นางมาริสา อนันตเสถ 
ปีที่วิจัยค้นคว้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

 
บทคัดย่อ 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ระบุการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน

ทุกคนมีความเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา 24 ระบุว่าการจัดการเรียนรู้ ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการฝึกทักษะ การบวนการคิด  การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมถึงจัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงานและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ในด้านการเรียนรู้ทางวิชาการบัญชีนั้นต้องให้เกิดทั้งความรู้ ทักษะ และ
เจตคติที่ดีในวิชาการบัญชี 

การศึกษาในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 
(2201-1003) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 กลุ่ม 1 สาขาวิชาการบัญชี ประชากร ที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 กลุ่ม 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  จ านวน 38 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย
ในครั้งนี้ ได้แก่ เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 13 คน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยวิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบฝึกหัด เรื่องรายการปรับปรุงเมื่อสิน
งวดบัญชีและงบทดลอง จ านวน 2 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

สรุปผลการวิจัย พบว่า นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่  1 กลุ่ม 1 สาขาวิชาการบัญชี 
จ านวน 13 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 (2201-1003) มีคะแนนหลังเรียน 95 
คะแนน ค่าเฉลี่ย ( 7.31 คิดเป็นร้อยละ 73.08 คะแนนก่อนเรียน 54 คะแนน ค่าเฉลี่ย ( 4.15 คิดเป็นร้อยละ 
41.54 และจากการเปรียบเทียบ พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 41 คะแนน ค่าเฉลี่ย ( 3.15 คิดเป็น
ร้อยละ 31.54 
 
 



ชื่อเรื่อง  การพัฒนาความความสามารถทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้นใน
รายวิชาภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี รหัส 2201-2006 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 
แผนกวิชาการบัญชี 

ชื่อผู้วิจัยค้นคว้า นางสาวนิชา  สุภู่อ่อน 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ (1) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของนักเรียนให้ถูกต้อง
ตามหลักการและขั้นตอนยิ่งขึ้น (2) เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชีมีผลการเรียนที่ดีขึ้น 
(3) ศึกษาแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอนของครูผู้สอนซึ่งจะส่งผลดีสูงสุดต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในด้านการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

การวิจัยใช้วิธีการส ารวจกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 จ านวน 145 คน แผนกวิชาการบัญชี 
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา รายวิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี รหัสวิชา 
2201-2005 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบและแบบฝึกปฏิบัติ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ทักษะการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของนักเรียนถูกต้องตามวิธีการและขั้นตอนอยู่
ในเกณฑด์ีมาก (2)ผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชีอยู่ในเกณฑ์ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)ชั้นปีที่ 1/3 แผนกวิชาการบัญชี  

ชื่อผู้วิจัยค้นคว้า นางสาวสมนึก  รัมมะภาพ 
 

บทคัดย่อ 
 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นท าให้ผู้คนให้ความสนใจกันอย่างมากมาย ท าให้ส่งผลเสียต่อ
หลายๆด้าน ผู้จัดท าจึงคิดที่ส ารวจความรู้เรื่องการคูณและการหารเลขฐาน โดยสุ่มตัวอย่างจากนักเรียน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ระดับชั้น ปวช.1/3 สาขาวิชาการบัญชี จ านวน 10 คน ว่ามีความรู้ใน
เรื่องนี้มากน้อยเพียงใด มีเครื่องมือที่ใช้มรการส ารวจ คือแบบทอสอบเรื่องการคูณ และการหารเลขฐานเป็น
แบบอัตนัยจ านวน 5 ข้อ และแบบปรนัยจ านวน 5 ข้อ แล้วน ามาเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความครบถ้วน
จากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์หาสถิติ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ซึ่งสามารถสรุปได้สรุปได้ว่านักเรียนของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี มีความรู้เรื่องการคูณและการหาร
เลขฐานอยู่ในระดับดีด้วยคะแนนเฉลี่ย 12.58 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อเรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีส าหรับกิจการซื้อขายสินค้าของนักเรียนชั้น ปวช.
2/2 การบัญชี วิทยาลัยฯ 

ชื่อผู้วิจัยค้นคว้า นางสาวอัญชลี  สว่างกิจ 
 

บทคัดย่อ 
 

ในการปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนแผนการจัดเรียนรู้แบบบูรณาการมีส าคัญ มีบทบาทในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในครั้งนี้และจากการส ารวจความ
คิดเห็นของนักเรียนของนักเรียน ปวช.2/2 การบัญชี จ านวน 36 คน พบว่านักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การบัญชีส าหรับกิจการซื้อขายสินค้า เรื่อง รายการปรับปรุงบัญชี ต่ า ดังนี้ผู้วิจัยจึงได้ท าการนัดหมายกับ
นักเรียนให้มาเรียนเสริมเพ่ิมเติม ในหัวข้อดังกล่าว เพ่ือเป็นการพัฒนานักเรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ขึ้น โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง รายการปรับปรุงบัญชี จ านวน 30 คน และเรียนเสริม
เพ่ิมเติม เเละท าการทดสอบแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นทุก
คน เฉลี่ยร้อยละ 36.49 ซึ่งได้ตรงกับ งานวิจัยหลายๆท่านที่ว่าการเรียนเสริมเพ่ิมเติมในหัวข้อที่นักเรียนไม่
เข้าใจ จะท าให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อเรื่อง:  การศึกษาการปรับพฤติกรรมรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นปวช.ชั้นปีที่ 2 โดย
การใช้เทคนิคเสริมแรงทางบวก 

ชื่อผู้วิจัย: นางจุฑารัตน์ วัน ละมุม 
ปีการศึกษา: 2557 

 
บทคัดย่อ 

 
รายการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการส่งงานของนักเรียนใน

รายวิชาการบัญชีซื้อขายสินค้าของนักเรียนระดับชั้นปวช. ปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ภาค
เรียนที ่1 ปีการศึกษา 2557 โดยการวิจัยครั้งนี้ได้แบบบันทึกการส่งงานของนักเรียนที่มีความรับผิดชอบในการ
ส่งงานในรายวิชาการบัญชีซื้อขายสินค้าตามที่ครูก าหนด เวลาที่ครูสั่งงาน ให้เป็นลักษณะนิสัยที่ดีติดตัว
นักเรียนไป และจะได้เป็นพ้ืนฐานในความรับผิดชอบในทุกๆ ด้านของนักเรียนที่ต้องน าใช้จริงๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 
จากผลการวิจัย 

1. นักเรียนระดับชั้นปวช.ปีที่ 2 การบัญชี จ านวน 24 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีก าลังใจท าคะแนนได้ดีข้ึน และสามารถลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบ
ในการท างานได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่องานวิจัย การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) แผนก
วิชาการบัญชี ในรายวิชาการบัญชีบริษัท จ ากัด 

ชื่อ นางโสภา  ทองอ่อน 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพ่ือส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) ที่เรียนในรายวิชา
การบัญชีบริษัท จ ากัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ านวน 
150 คน เครื่องมือใช้ในการวิจัย การส่งเสริมเจตคติโดยการใช้ค าพูด ในการเสริมแรง การส่งเสริมเจตคติในการ
ใช้การให้ระดับผลคะแนนการส่งงาน ระดับผลคะแนนการส่งงานวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยของการส่งงาน ในรายวิชากฎหมายพาณิชย์ หลังการส่งเสริมเจตคติ พบว่าการส่งงานสูงขึ้น
กว่าก่อนได้รับการส่งเสริมเจตคติ ซึ่งหมายถึง นักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) ควรได้รับ
การส่งเสริมเจตคติจากครูผู้สอน เพ่ือช่วยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการส่งงานสูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะ  

ควรมีการเสริมแรงและยกย่องชมเชยให้ก าลังใจกับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ ในขณะที่ทางการเรียนการ
สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่องานวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)ชั้นปีที่ 1/2 แผนกวิชาการบัญชี 

ชื่อ นายธเนศ   ธเนศรุ่งโรจน์ 
 

บทคัดย่อ 
 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นท าให้ผู้คนให้ความสนใจกันอย่างมากมาย ท าให้ส่งผลเสียต่อ
หลายๆด้าน ผู้จัดท าจังคิดที่จะส ารวจความรู้เรื่องการคูณและการหารเลขฐาน โดยสุ่มตัวอย่างจากนักเรียน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ระดับชั้น ปวช.1/2 สาขาวิชาการบัญชี จ านวน 10 คน ว่ามีความรู้ใน
เรื่องนี้มากน้อยเพียงใด มีเครื่องมือใช้ในการส ารวจ คือแบบทดสอบเรื่องรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความ
ครบถ้วนจากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์หาสถิติ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่านักเรียนของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ระดับชั้น ปวช.1 มีความรู้เรื่องการคูณและการหารเลขฐานอยู่ในระดับ
ดีด้วยคะแนนเฉลี่ย 12.58 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่องานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นปวช.ปีที่ 1 และปีที่ 2 แผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน 

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวอุษณิษา ตรีสุข ี
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปี
ที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในเรื่องการไม่ส่งงาน ผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสาเหตุ
ของการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียน จ านวน 15 ข้อ โดยให้นักเรียนเรียงล าดับสาเหตุการไม่ส่งงาน/
การบ้าน ตามล าดับที่มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดจากล าดับ 1-15 และได้ท าการน าผลของแต่ละสาเหตุ มาหาค่า 
ร้อยละ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งน าเสนอในรูปของตารางประกอบค าบรรยายเพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน 

ผลการศึกษาปรากฏว่า จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ในเรื่องการไม่ส่งงานแสดงให้เห็นว่า สาเหตุของการไม่ส่งงาน/การบ้าน ล าดับที่ 
1 คือ การให้การบ้านมากเกินไป และแบบฝึกหัดยากท าไม่ได้ โดยคิดจากนักเรียน  41 คน ที่เลือกเป็นสาเหตุ
อันดับที่ 1 และ 2 จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 65.85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หัวข้อวิจัยในชั้นเรียน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อรายวิชา 
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชา การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

ผู้วิจัย นางจิราภรณ์ เวชสิทธิ์ 
สาขาวิชา การท่องเที่ยว 
สถาบันการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1  

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและ

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนในรายวิชา 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1สาขาวิชา การท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยมี
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียนของแต่งละวิชา และการจอบ
แบบสอบถามจากนักเรียน การใช้แรงจูงใจแสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่นักเรียน รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มี
ความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากผู้ปกครองคุณครูที่เข้าสอนแต่ละวิชา ท าให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นต่อการเรียนและการเรียนมากขึ้น มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น 
ท าให้บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย ท างานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันด้วยความเต็มใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หัวข้อวิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหาศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน 
รายวิชา  2700 -5001 โครงการ  ใช้กระบวนการกลุ่ ม  ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

ผู้วิจัย นางสาวนภาพร กลิ่นน าหอม 
สาขาวิชา การท่องเที่ยว 
สถาบันการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ปีการศึกษา 2557 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาเรื่องการแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกเหมาะสม ในชั้นเรียน 

รายวิชา 2700-5001 โครงการ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม มีวัตถุประสงค์เพ่ือการแก้ปัญหานักศึกษาที่มี
พฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชา 2700-5001 โครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 จ านวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คืออัตราร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 13.0 เพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 87.0 การศึกษาพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการ
สุ่ม 

2.1 ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน โดยใช้
กระบวนการสุ่ม (ด้านการพูด) โดยรวมนักศึกษามีความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (ด้านการพูด) อยู่ในระดับบางครั้ง มีค่าเฉลี่ย 3.34 และเมื่อ
จิพิจารณารายข้อพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการพูด อยู่ในระดับบ่อยครั้ง  
ล าดับแรก คือถ้าเพ่ือนของคุณพบแต่งกายด้วยชุดใหม่ ซึ่งคุณเห็นว่าสวย คุณจะบอกเขาให้ทราบว่าเขาแต่งกาย
สวย มีค่าเฉลี่ย 4.06 รองลงมาคือ ถ้าเพ่ือท าอะไรเพ่ือคุณ คุณจะบอกให้เขาทราบว่าคุณซาบซึ้งเพียงใด มี
ค่าเฉลี่ย 4.04 

2.2 ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน  โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม (ด้านการกระท า) โดยรวมนักศึกษามีความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมขาดการกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการกลุ้ม (ด้านการกระท า) มีค่าเฉลี่ย 3.28 และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นทั่วไปกับพฤติกรรมด้านการกระท า  อยู่ในระดับบ่อยครั้ง ล าดับ
แรกคือ คุณสามารถแสดงความรู้สึกยอมรับและนับถือ เมื่อเพ่ือนของคุณท างานประสบความส าเร็จได้อย่างไม่
ขวยเขิน มีค่าเฉลี่ย 4.16 รองลงมาคือ การได้ท างานกับเพ่ือน ท าให้ปฏิสัมพันธ์ด้านความรู้สึก ความคิดและ
การกระท า กับเพ่ือนมีการพัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.02 



2.3 ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน  โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม (ด้านการแสดงความคิดเห็น) โดยรวมนักศึกษามีความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมขาด
การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (ด้านการแสดงความคิดเห็น) มีค่าเฉลี่ย 
3.28 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการแสดงความ เห็น
คิด อยู่ในระดับบ่อยครั้ง ล าดับแรกคือ การได้ร่วมท างานหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนท าให้คุณมี
ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.78 รองลงมาคือ การท างานเป็นกลุ่มท าให้คุณรู้สึกมีความคิด
สร้างสรรค ์มีค่าเฉลี่ย 3.68 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมกล้าแสดงออก/กระบวนการกลุ่ม         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


