
 
 
 
 
 
 
 
เรื่อง  พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม   
        ในรายชั่วโมง  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น   
ผู้วิจัย    นางรุ่งอรุณ  เปรมศรี 
  ตําแหน่ง พนักงานราชการ 
ปีท่ีท าวิจัย  พ.ศ.  2562 (ภาคเรียนที่ 1) 
แหล่งเงินทุนวิจัย  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  ศึกษาหาพฤติกรรมของลูกเสือวิสามัญในเรื่องการตรงต่อเวลา และพอประมาณใน
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ กลุ่มตัวอย่าง  นักเรียน ปวช. 1 ทุกแผนกวิชา  (ชย.กลุ่ม 1 จํานวน  24 คน ช่างยนต์กลุ่ม 2  จํานวน 23 
คน ชก. จํานวน 14 คน ชช.จํานวน 6 คน ชฟ.กลุ่ม 1 จํานวน 19 คน ชฟ.กลุ่ม 2 จํานวน 17 คน ชอ. จํานวน 10 คน บช.
จํานวน 24 คน คอม จํานวน 39 คน ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  แบบทดสอบและการสังเกตุพฤติกรรมวิเคราะห์
ข้อมูลโดย  ค่าเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผลจากการคํานวณเป็นการอธิบายเบื้องต้นเก่ียวกับกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการวิจัยพบว่า ลูกเสือวิสามัญที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้ตรงต่อเวลาในการส่งแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้า สรุปได้ดังนี้การตรงต่อเวลา อยู่ใน
ค่าเฉลี่ย 4.10  มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  3.83  พูดจาสุภาพ ไพเราะ อ่อนหวาน 3.83    ตามลําดับ ระดับของความถี่
ของการปฏิบัติกรรมน้อยที่สุด เชื่อฟังคําสั่งของผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์  มีค่าเฉลี่ย3.10  เป็นกิจกรรมที่นักเรียนให้
ความสําคัญน้อยท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 ช ื่อโครงการ : การศึกษาพฤต ิกรรมความกาวรา้วของนักเรียนสาขาวิชาการตลาด ระดับประกาศนียบัตรว ิชาช ีพ(ปวช) 

                 ช ั้นปีที่ 2 และ 3 ว ิทยาลัยการอาช ีพพนัสนิคม ประจําภาคเรียนที่ 1/2562 

ช ื่อผู้จ ัดท าโครงการ    : นางสาวปุญชรสัมิ ์ พิมพ ์ว ีระก ุล 

สาขาว ิชา                : การตลาด 

ประเภทว ิชา            : พาณิชยกรรม  

ปีการศึกษา             : 2562 

บทคัดย่อ 

งานวิจ ัยในชนเร ียน การศ ึกษาพฤต ิกรรมความก ้าวร ้าวของน ักเร ียนสาขาวิชาการตลาด ระด ับ ประกาศนียบัตร
ว ิชาช ีพ(ปวช.) ช ั้นปีที่ 2 และ 3 ว ิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ประจําภาคเรียนที่ 1/2562 ม ีวัตถ ุประสงค ์เพื่อ 1) เพื่อใช้เป ็น
แนวทางในการจ ัดการเร ียนการสอน การศ ึกษาพฤต ิกรรมความก ้าวร ้าว ของน ักเร ียนสาขาวิชาการตลาด ระด ับ
ประกาศน ียบ ัตรวิชาช ีพ(ปวช.) ชนป ีที่ 2 และ 3 ว ิทยาล ัยการอาช ีพพน ัสน ิคม ประจำภาคเร ียนที่ 1/2562  2) เพื่อศ ึกษา
ผลส ัมฤทธ ิ์ทางการเร ียน การศ ึกษาพฤต ิกรรมความ ก้าวร้าวของนักเรียนสาขาว ิชาการตลาด ระดับประกาศนียบัตรว ิชาช ีพ
(ปวช.) ช ั้นป ีที่ 2 และ 3 ว ิทยาล ัยการ อาชีพพน ัสน ิคม ประจำภาคเร ียนที่ 1/2562  3) เพ ื่อศ ึกษาความพึงพอใจและ
ผลกระทบสามารถประเม ิน คะแนนการเข้าช ั้นเรียนจากพฤต ิกรรมความกาวร ้าวของน ักเร ียนสาขาว ิชาการตลาด ระดับ
ประกาศน ียบ ัตร ว ิชำช ีพ(ปวช.) ช ั้นป ีที่ 2 และ 3 ว ิทยาลัยการอาช ีพพนัสนิคม ป ีการศ ึกษา 2562 ณ ว ิทยาลัยการอาช ีพพน ัส 
น ิคม 99 หมู ่ที่ 10 ตําบลนำเร ิก อำเภอพน ัสน ิคม จ ังหวดชลบ ุรี 20140 ระหว่างวันที่ พฤษภาคม 2561 ถ ึง ว ันที่28 
กุมภาพ ันธ์ 256 

เคร ื่องม ือในการวิจ ัย ค ือ แบบสอบถามแบบ จำนวน 14 ชุด วิเคราะห ์ข ้อม ูลโดยการหาค ่ำร ้อยละ (%) ค ่าเฉลี ่ย ( X ) และม ีค่ำ  
ส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห ์ด้วยโปรแกรม (Microsoft Excel) ผล การวิเคราะห ์ข ้อม ูลพบว ่า โดยรวมท ุกด ้านใน
ระด ับปานกลาง ซึ ่งน ักเร ียนให ้ความสำค ัญก ับป ัจจ ัยด ้าน ครอบคร ัวมากที ่ส ุดลำด ับแรก ม ีค ่าเฉลี ่ย ( X ) 3.05 ลำด ับที่ 2 
ค ือ ป ัจจ ัยด ้านกฎระเบ ียบของวิทยาล ัยมี ค ่าเฉลี ่ย ( X ) 2.94 ลำด ับที่ 3 ค ือ ป ัจจ ัยด ้านครู ม ีค ่ำเฉลี ่ย ( X ) 2.83 ลำด ับที่ 4 
ค ือ ป ัจจ ัยด ้านเพ่ือนมี ค่ําเฉลี่ย ( X ) 2.74 และลําดับส ุดทา้ย คือ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมม ีค่ําเฉลี่ย ( X ) 2.64 
 


