
บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาก่อสร้าง 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายรชตะ  โภครักษ์ ศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียน การสอน

ของครูผู้สอนของ นักเรียนระดับช้ันปวช.1 แผนก
วิชาช่างก่อสร้าง 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน แผนกวิชาช่าง
ก่อสร้าง ต่อการจัดการเรียน การสอนของครูผู้สอน ในด้านการสอนของครูด้านส่ือการสอน
และอุปกรณ์การสอนด้านการวัดประเมินผลและด้านคุณลักษณะครูผู้สอน 

ประชากรได้แก่  นักเรียนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี            
ท่ีลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนท่ี 2ปีการศึกษา 2558 จ านวน 21 คน    
 เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย  ได้แก่  ความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอน ความคิดเห็นของนักเรียนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 ท าการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยการหา ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อครูผู้สอน ในภาคเรียนท่ี 2ปีการศึกษา 2558 อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  

นายสุรศักด์ิ  อุ่นสุพรรณ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอนกรีต
เทคโนโลยี ของนักศึกษาช้ัน ปวส.2 แผนกช่าง
ก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอนกรีต
เทคโนโลยี ของนักศึกษาช้ัน ปวส.2 แผนกช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทพบว่าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคเรียน อยู่ในระดับคะแนนเฉล่ียรวมแล้วเท่ากับ 14.4 คิดเป็น
ร้อยละ 36 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนโดยให้ผู้เรียนได้เขียนผัง
ความคิด (Mind Mapping)หลังจากการท ากิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง อยู่ในระดับ
คะแนนเฉล่ียรวมแล้วเท่ากับ 35.8 คิดเป็นร้อยละ 89.5 และผลการประเมินพบว่าอยู่ในเกณฑ์
ท่ีดีขึ้นจากเดิมท่ีอยู่ในระดับต่ า ท้ังนี้เนื่องจากการเขียนผังความคิด (Mind Mapping)จะช่วยให้
ผู้เรียนสนใจเรียนมากขึ้น เนื่องจากต้องสรุกส่งทุกครั้งท่ีเรียน และการเขียนผังความคิด (Mind 
Mapping) นั้น เป็นการสรุปความคิดท้ังหมด เป็นการรวบรวมความรู้ท่ีผู้เรียนได้เรียนมา  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  สามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ สรุปใจความส าคัญได้ นั่นแสดงว่า การเขียนผังความคิด (Mind 

Mapping) สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
นายรุ่งอนนัทร์ มากค า การแก้ปัญหาการสอบไม่ผ่านวิชากลศาสตร์

วิศวกรรม 1 เรื่อง แรงของนักศึกษาช้ันปวส.1 
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการสอบไม่ผ่านของนักศึกษา และเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลศาสตร์โครงสร้าง 1 ในเรื่องของแรง ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลศาสตร์วิศวกรรม 1 
เรื่องแรง ของนักศึกษาช้ัน ปวส.1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี พบว่าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนได้น้อยมาก เมื่อให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีคาดไว้ พบว่าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน อยู่ในระดับคะแนนเฉล่ียรวมแล้วเท่ากับ 3.73 คิดเป็นร้อย
ละ 37.33 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ส่ือการเรียนการสอน เรื่องแรง
อยู่ในระดับคะแนนเฉล่ียรวมแล้วเท่ากับ7.47คิดเป็นร้อยละ 74.7และผลการประเมินพบว่าอยู่
ในเกณฑ์ท่ีดีขึ้นจากเดิมท่ีอยู่ในระดับต่ า ท้ังนี้เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง แรง 
เน้นตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ ท่ีมีจุดมุ่งหมายชัดเจน นั่นแสดงว่า การส่งเสริมการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถพัฒนาคุณลักษณะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอันพึงประสงค์ให้สูง
ได้ 

นางสาวกมลวรรณ สีแก้ว การศึกษาพฤติกรรมด้านวินัยในตนเองด้านวินัยใน
ห้องเรียนของนกัศึกษา-นักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2  
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมด้านวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนของ
นักศึกษา - นักศึกษา ระดับ ช้ันปวส.2  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.  เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมด้านวินัยในตนเองและ 2. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านวินัยในตนเองโดยเลือก
นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.2 แผนกช่างก่อสร้าง จ านวน 5 คนแล้วใช้แบบสอบถามการศึกษา
พฤติกรรมด้านวินัยในตนเองของนักศึกษาแล้วน ามาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  

ผลการวิจัย พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมด้านวินัยในตนเอง ส่วนใหญ่พฤติกรรมท่ีดีถึงดี
มากส่วนกลุ่มนักศึกษาท่ียังมีพฤติกรรมท่ีไม่ดีสมควรท่ีจะค้นหาสาเหตุของแต่ละบุคคลและใน
แต่ละกรณีเพื่อท าการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาต่อไป 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวอรุณี ทองค า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุก่อสร้าง 

ของนักเรียน ช้ัน ปวช.1 กลุ่ม 1 แผนกช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุก่อสร้าง             
ของนักเรียน ช้ันปวช.1 กลุ่ม1 แผนกช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  พบว่าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคเรียน อยู่ในระดับคะแนนเฉล่ียรวมแล้วเท่ากับ  14.75 คิด
เป็นร้อยละ 36.88 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนโดยให้ผู้เรียนได้เขียนผัง
ความคิด หลังจากการท ากิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง อยู่ในระดับคะแนนเฉล่ียรวมแล้ว
เท่ากับ 34.96 คิดเป็นร้อยละ 87.40 และผลการประเมินพบว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีขึ้นจากเดิม                 
ท่ีอยู่ในระดับต่ า ท้ังนี้เนื่องจากการเขียนผังความคิด จะช่วยให้ผู้เรียนสนใจเรียนมากขึ้น 
เนื่องจากต้องสรุกส่งทุกครั้งท่ีเรียน และการเขียนผังความคิด นั้นเป็นการสรุปความคิดท้ังหมด 
เป็นการรวบรวมความรู้ท่ีผู้เรียนได้เรียนมา จึงท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ สรุป
ใจความส าคัญได้ นั่นแสดงว่า การเขียนผังความคิด สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น 

นางสาวสุภาวดี แย้มผกา การศึกษาความขยันอดทนต่อการเรียนของ
นักศึกษาระดับ ช้ันปวส.2 
 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาเจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทางการเรียน
ของ นักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาเจตคติ
ท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทางการเรียน และ 2. เพื่อพัฒนาเจตคติท่ีมีต่อวินัยใน
ตนเองด้านความขยันอดทนทางการเรียน โดยสุ่มนักศึกษา ระดับช้ัน ปวส .2  แผนกช่าง
ก่อสร้าง แล้วใช้แบบสอบถามการศึกษาเจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทน
ทางการเรียนของนักศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  

ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีเจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทางการ
เรียน ส่วนใหญ่มีเจตคติท่ีดีถึงดีมาก ส่วนกลุ่มนักเรียนท่ียังมีเจตคติและพฤติกรรมท่ีไม่ดี 
สมควรท่ีจะค้นหาสาเหตุของแต่ละบุคคลและในแต่ละกรณี เพื่อท าการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนต่อไป 
 
 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวนงลักษณ์ ไชยศรี ก า ร พั ฒ น าผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น แ ล ะ

ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นของ
นักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 รายวิชา วิชาการการใช้
โปรแกรมประมวลผลค า 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การท างานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ในวิชา โปรแกรม
ประมวลผลค า ระหว่างเรียนผู้วิจัยให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ประเมินการ
ปฏิบัติงานตามใบงานและการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน ท าแบบทดสอบย่อย นักศึกษา
ประเมินตนเองและเพื่อนในการท างานเป็นกลุ่ม และท าสังคมมิติเกี่ยวกับการท างานกลุ่มก่อน
และหลังการเรียนแบบร่วมมือ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีมีคะแนนหลังเรียนผ่านเกณฑ์              
ร้อยละ 50 มีจ านวนเพิ่มขึ้นจาก 10 คนเป็น 40 คน แตกต่างจากคะแนนก่อนเรียนอย่าง                   
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นักเรียนมีทักษะขั้นตอนการปฏิบัติงานตามใบงานท่ีมอบหมาย 
ทักษะการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน และมีคะแนนทดสอบท้ายคาบเรียนท่ีเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง นักศึกษาส่วนใหญ่พอใจกับการสอนรูปแบบนี้ มีการช่วยเหลือกลุ่ม ความรับผิดชอบ 
การแสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นหลังการเรียนแบบร่วมมือโดยเฉล่ียสูงขึ้นและ
นักศึกษามีความสัมพันธ์ภายในห้องเรียนเพิ่มข้ึน 

นางอารยา   ทะอินทร์ ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
นักศึกษาฝึกงาน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
สถานประกอบการท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน ท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน
ของสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ในองค์ประกอบ 3 ด้านคือ ด้าน
ความรู้  ด้านทักษะ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ไ ด้แก่สถาน
ประกอบการท่ีรับนักศึกษาสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีเข้าฝึกงานใน
ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2558 และตอบแบบสอบถาม  จ านวน  6  แห่งผู้ท่ีตอบ
แบบสอบถามเป็น  เจ้าของกิจการหรือผู้จัดการหรือหัวหน้างานส่วนราชการ  หัวหน้าฝ่าย  
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  บุคคล  หัวหน้าหรือ ผู้ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน จ านวน 18 คน  

สถิติท่ีใช้ สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
นางสาวสายใจ   พานิชกุล การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียน

โปรแกรมบนมาตรฐานเปิด ด้วยโปรแกรมภาษาซี
เ รื่ อ ง ฟั ง ก์ ชั น รั บ ข้ อ มู ล แ ล ะ ฟั ง ก์ ชั น แ ส ด ง
ผลลัพธ์   ของนักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช้วิธีแบบฝึกปฏิบัติใน
กระบวนการเรียนการสอน 

 การวิจัยช้ันเรียน  เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบน
มาตรฐานเปิด ด้วยโปรแกรมภาษาซีเรื่อง  ฟังก์ชันรับข้อมูลและฟังก์ชันแสดงผลลัพธ์ ของ
นักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2  วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี  โดยใช้วิธีแบบฝึกปฏิบัติในกระบวนการเรียนการสอน โดยกลุ่มประชากรเป้าหมายเป็น
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา
2558 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีนักเรียน 15 คนเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือชุดแบบทดสอบก่อน
เรียน 1 ชุด แบบฝึกปฏิบัติเรื่องการใช้ฟังก์ชันรับข้อมูลและฟังก์ชันแสดงผลลัพธ์ 2 ชุด  และ
แบบทดสอบหลังเรียน 1 ชุด 
 ผลการวิจัยพบว่าผลการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนกับแบบฝึก
ปฏิบัติท่ีครูได้สร้างขึ้น เรื่องการใช้ฟังก์ชันรับข้อมูลและฟังก์ชันแสดงผลลัพธ์ รายวิชาการเขียน
โปรแกรมบนมาตรฐานเปิด ด้วยโปรแกรมภาษาซีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันปีท่ี 2 เช่ือถือได้มีระดับนัยส าคัญท่ี 0.01 

นางสาวสุกัญญา  ปิ่นมุข การแก้ปัญหาการไม่ต้ังใจเรียนในวิชาโปรแกรม
ตารางค านวณ เนื่องจากความไม่พร้อมทางอุปกรณ์
การเรียนของนักเรียนปวช.1สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ได้แก่ 1)เพื่อสังเกตพฤติกรรมการเรียนในวิชา
โปรแกรมตารางค านวณของนักเรียนปวช.1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ก่อนและหลังจากใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และ2)  เพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนปวช.1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีก่อนและหลังจากใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนปวช.1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรีจ านวน 33เครื่องท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แผนการ
สอนวิชาโปรแกรมตารางค านวณ  ใบสังเกตพฤติกรรมก่อนและหลังการใช้เทคนิคการเรียน
แบบร่วมมือ  และแบบทดสอบเก็บคะแนนก่อนและหลังการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 
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  ผลการวิจัย พบว่าพฤติกรรมการเรียนก่อนและหลังการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ

จากผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการเรียนก่อนและหลังการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัดและคะแนนทดสอบก่อนและหลังการใช้เทคนิคการ
เรียนแบบร่วมมือพบว่าคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงข้ึนกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

นางเอมอัชรา  เจริญกุล การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เทคนิควิธีการ
สอนโดยการลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรมมัลติมีเดีย
เพื่อการน าเสนอ ระดับ ปวช.1 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

การเรียนการสอนในปัจจุบัน มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน 
การสอนมากขึ้น แต่การเรียนการสอน ส่วนใหญ่ก็ยังมีการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบภาคทฤษฏี
ในห้องเรียนอยู่ การปฏิบัติจริงในห้องเรียน หรือตามสถานท่ีจริงยังมีอยู่น้อย ท าให้ผู้เรียนส่วน
ใหญ่ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน  
 การเรียนการสอนวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการน าเสนอ (รหัส2204 – 2106) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับช้ัน ปวช. 1 ท่ีผ่านมา เป็นเนื้อหาท่ีจะต้องปฏิบัติจริง และ
ด าเนินการเป็นขั้นตอนต่อเนื่องกันจากการเรียนการสอนท่ีผ่านมาพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติต่ ากว่าเกณฑ์จากการน าการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เทคนิค
วิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ มาทดลองใช้กับนักศึกษาในรายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อ 
การน าเสนอ ระดับช้ัน ปวช.1/1, 1/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามขั้นตอน ผลการวิจัย 
คือ นักศึกษา มีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ระดับดี  เรื่องการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน และเรื่อง
การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีค่าเฉล่ีย 4.30 และ 4.24 ตามล าดับ เรื่อง เรื่องการแบ่ง
หน้าท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.56 
และ 3.04 ตามล าดับ พบว่ามีปัญหาเรื่องการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม
ในการท างาน แต่โดยรวมแล้วผลการปฏิบัติงานออกมาอยู่ในเกณฑ์ดี 

นางสาวมนัสวี  สว่างตระกูล การศึกษาการแก้ปัญหานักศึกษาเล่น Internet             
ใ น ร ะ ห ว่ า ง เ รี ย น  (ก ร ณี ศึ ก ษ า นั ก ศึ ก ษ า )                    
ระดับช้ัน ปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

ผลการวิจัย พบว่า 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานเก่ียวกับแบบบันทึก การสังเกตพฤติกรรมการใช้งาน 
Internet ในระหว่างเรียน 

1.1 การสังเกตพฤติกรรมการใช้งาน Internetในระหว่างเรียนครั้งท่ี 1 
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  พบว่านักศึกษาพบว่านักศึกษาเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียน

มากกว่าไม่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อท่ี 2นักศึกษาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ในระหว่างเรียนมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นข้อท่ี 1นักศึกษาเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียนและข้อท่ี 3 
นักศึกษาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์อื่นๆในระหว่างเรียน 

1.2  การสังเกตพฤติกรรมการใช้งาน Internetในระหว่างเรียนครั้งท่ี 2 
พบว่านักศึกษาไม่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียนมากกว่าเข้าถึง

อินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี 
3 นักศึกษาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์อื่นๆในระหว่างเรียนมากท่ีสุด รองลงมาเป็นข้อท่ี 2 
นักศึกษาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ในระหว่างเรียนและข้อท่ี 1 นักศึกษาเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียน  

1.3 การสังเกตพฤติกรรมการใช้งาน Internetในระหว่างเรียนครั้งท่ี 3 
พบว่านักศึกษาพบว่านักศึกษาไม่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียน

มากกว่าเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อท่ี 1 นักศึกษาเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียนมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นข้อท่ี 3 นักศึกษาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์อื่นๆในระหว่างเรียนและข้อท่ี 2 
นักศึกษาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ในระหว่างเรียน 

1.4  การสังเกตพฤติกรรมการใช้งาน Internetในระหว่างเรียนครั้งท่ี 4 
พบว่านักศึกษาไม่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียนมากกว่าเข้าถึง

อินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี 
3 นักศึกษาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์อื่นๆในระหว่างเรียนมากท่ีสุด รองลงมาเป็นข้อท่ี 2 
นักศึกษาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ในระหว่างเรียนและข้อท่ี 1 นักศึกษาเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียน 
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  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานเก่ียวกับความพึงพอใจต่อวิธีการแก้ปัญหา

ของนักศึกษาที่เล่น  Internet ในระหว่างเรียน 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อวิธีการแก้ปัญหาของนักศึกษาท่ีเล่น  Internet 
ในระหว่างเรียน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียง
ตามล าดับ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดกับวิธีการคือ วิธีการ
ตัดสัญญาณ Internet หรือใส่รหัสผ่านไว้ ในระหว่างเรียน และสามารถให้นักศึกษาเล่น 
Internet ได้หลังจากเรียนหรือท างานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จแล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 
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นางพิศมัย บังเกิดคงคาดิษฐ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การขายเบื้องต้น 2 

ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี  1
สาขาวิ ชาการบัญชี  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุ รี               
ด้วยวิธีการสอนแบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน                                                           

 

 รายงานวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้มีจุดประสงค์  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในด้านการ
ใช้เทคนิคในการเสนอขายสินค้าของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1  แผนกวิชาการบัญชี  ในรายวิชา
การขายเบื้องต้น 2  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  จ านวน 20 คน  
เพื่อท าการทดสอบเครื่องมือท่ีผู้วิจัยท าขึ้น  แสดงว่าการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการ
เพื่อนช่วยเพื่อน  ท าให้นักเรียนท้ังหมดมีคะแนนสูงขึ้น  แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถแก้ปัญหาการเรียนการสอน เรื่อง เทคนิคการ
น าเสนอขายสินค้าได้ 
 จากผลการวิจัย 
 นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1  สาขาวิชาการบัญชี  จ านวน 10 คน มีผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนในรายวิชาการขายเบื้องต้น 2   สูงขึ้น  และสอบผ่านเกณฑ์ 

นางสาวจิรัชญา  ชุมภูนุช คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ัน สูง  (ปวส. )  
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อ
คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาวิชาธุรกิจค้า
ปลีก วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4 ด้านคือ ด้านความรู้
ความสามารถทางวิชาการ ด้านทักษะในการประกอบอาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้าน
บุคลิกภาพ การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างได้ ครูวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี และผู้แทนจากสถาน
ประกอบการท่ีมีการว่าจ้างผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 25  คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
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  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี อยู่

ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยดังนี้ 1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 2. ด้านบุคลิกภาพ 3. ด้านทักษะในการประกอบอาชีพ และ 4. ด้านความรู้
ความสามารถทางวิชาการ 

นางสาวพงษ์ลดา    รื่นสุข การจัดกิจกรรม 5 ส ร้าน KFC ล าลูกกา คลอง 5 

  

 

การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัด
กิจกรรม 5 ส ของพนักงานร้าน KFC ล าลูกกา คลอง 5 ด้านสะสาง สะดวก สะอาด 
สุขลักษณะ และสร้างนิสัย (2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานกิจกรรม 5 ส กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้วิจัยในครั้งนี้ คือ พนักงานร้าน KFC ล าลูกกา คลอง 5 จ านวน 15 คน และเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากพนักงานร้าน KFC ล าลูกกา คลอง 5  
  ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 73.33 มีอายุต่ ากว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญา คิด
เป็นร้อยละ 80.00 มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.67  
  2. ระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5 ส ภายในร้านของพนักงานร้าน KFC ล าลูกกา 
คลอง 5 พบว่าพนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5 ส ในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสะสาง ด้านสะดวก ด้านสะอาด ด้านสุขลักษณะ ด้านสร้าง
นิสัย 
  2.1 ด้านสะสาง พบว่าพนักงานร้าน KFC ล าลูกกา คลอง 5 มีความคิดเห็นต่อ
กิจกรรม 5ส ในการท างานของพนักงานร้าน KFC ล าลูกกา คลอง 5 อยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ีย 
4.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรม 5 ส 
ของพนักงานร้าน KFC ล าลูกกา คลอง 5 ในระดับมากทุกข้อ  

  2.2 ด้านสะดวก พบว่าพนักงานร้าน KFC ล าลูกกา คลอง5 มีความคิดเห็นต่อกิจกรรม 
5 ส ในการท างานของพนักงานร้าน KFC ล าลูกกา คลอง 5 อยู่ในระดับมาก มี 
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  ค่าเฉล่ีย 4.64 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อด้าน

สะดวกในระดับมากทุกข้อ  
  2.3 ด้านสะอาด พบว่า พนักงานร้าน KFC ล าลูกกา คลอง 5 มีความคิดเห็นต่อ
กิจกรรม 5 ส ในการท ารายข้องานของพนักงานร้าน KFC ล าลูกกา คลอง5 อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ีย 4.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อด้าน
สะอาดในระดับมากทุกข้อ  
  2.4 ด้านสุขลักษณะ พบว่า พนักงานร้าน KFC ล าลูกกา คลอง 5 มีความคิดเห็น
ต่อกิจกรรม 5 ส ในการท างานของพนักงานร้าน KFC ล าลูกกา คลอง 5 อยู่ในระดับมาก               
มีค่าเฉล่ีย 4.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อ
ด้านสุขลักษณะในระดับมากทุกข้อ  
     2.5 ด้านสร้างนิสัย พบว่า พนักงานร้าน KFC ล าลูกกา คลอง5 มีความคิดเห็นต่อ
กิจกรรม 5 ส ในการท างานของพนักงานร้าน KFC ล าลูกกา คลอง 5 อยู่ในระดับมาก                  
มีค่าเฉล่ีย 4.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อ
ด้านสร้างนิสัยในระดับมากทุกข้อ 

นางสาวปวีณา สินขาว ป้ายบอกวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์
adapter ของโฮมโปร กรณีศึกษา สาขา
รังสิต 
  
 

การท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคท่ีมี
ต่อผลิตภัณฑ์ adapter ของโฮมโปร กรณีศึกษา สาขารังสิต (2) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนางานคุณภาพต่อไป กลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าท่ีมาใช้บริการ           
โฮมโปร สาขารังสิต จ านวน 100 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติในการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการด าเนินงานพบว่า ลูกค้าท่ีมาใช้บริการโฮมโปร สาขารังสิต ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.00  มีการศึกษาต่ ากว่าอนุปริญญา จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 ประกอบ
อาชีพนักศึกษา จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 สถานภาพสมรส จ านวน 51 คน คิดเป็น 
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  ร้อยละ 51.00 มีรายได้ต่ ากว่า 3,000 จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 ความพึ่งพอใจ

ของผู้บริโภคท่ีมีต่อป้ายบอกวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ adapter ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                    
( X =4.27  ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  
ความละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์ adapter ( X =4.44) รองลงมา คือ ความสะดวกในการเลือก
ตัวสินค้า( X =4.32) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ มีความรู้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ 
adapter ( X =4.14) 

นางสาวมนทิยา   รื่นสุข การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักศึกษาในการเรียน วิชา
หลักการตลาด โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม 
(Active Learning 
 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนของ
นักศึกษา ในการเรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ครั้ง
นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ พฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
หลักการตลาด ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีก่อน
และหลังการทดลองใช้การสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การวิจัยนี้เป็นวิธีการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มวัดก่อนหลัง (One Group Pretest -
Posttest Design) กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาภาคปกติท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการตลาด
ในภาคเรียนท่ี 2/2558 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 30 คน ท่ีได้มา
จากการสุ่มแบบเจาะจง โดยสุ่มห้องเรียนมาหนึ่งห้องเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นกลุ่มทดลอง
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1. แผนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) 2. แบบ
สังเกตพฤติกรรม 3. แผนภูมิการมีส่วนร่วม 4. ระเบียนพฤติการณ์ 5. แบบทดสอบวัดความรู้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย มีการออกแบบการทดลองแบบ One Group Pretest -Posttest 
Design ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลได้       วิเคราะห์หาค่า ร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่า t-test Anova One-way Analysis of variance วิเคราะห์ความ
แปรปรวนด้วย F-test ด้วยโปรแกรม SPSS 

ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ท่ีเน้น 
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  ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพความส าคัญต่อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาใน การเรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอนแบบมีส่วน
ร่วม (Active Learning) พัฒนาการด้านความรู้ ความเข้าใจของ นักศึกษาแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 นักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถท าข้อสอบได้คะแนนสูงมากกว่าเดิมซึ่งยังมิเคยได้รับการจัด
แผนการเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วมมาก่อน ท าให้พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาภาคทฤษฎีและ
ทักษะการปฏิบัติรายวิชาหลักการตลาด เป็นไปตามประสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาหลังการสอนแบบมีส่วนร่วมสูงกว่าก่อนเรียนได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรคือ
70% ขึน้ไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ท่ีต้ังไว้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวกนกกร  นิมิตร การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนขอ งนั ก เ รี ย น

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี  2  แผนก
วิชาไฟฟ้าก าลัง ปีการศึกษา 2/2558 
 

งานวิจัยในช้ันเรียนฉบับนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี 2 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง ปีการศึกษา 
2/2558 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต 
การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียน และแบบสอบถาม การเสริมแรงโดยการจูงใจ ให้ค าชมเชย   
ให้คะแนนเพิ่มแก่นักเรียน  รวมท้ังการดูแลด้านการเรียน  ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  สนใจ
เรียน  รวมถึงการติดตามจากผู้ปกครอง  และครูที่เข้าสอนแต่ละวิชา   

พบว่านักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง  
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  มีความกระตือรือร้น  เอาใจใส่ต่อการเรียน มากขึ้น  โดยเปรียบเทียบ
จากการตอบแบบสอบถามจ านวน 2 ครั้ง หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่าดีขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัด คือ  นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย มาเรียนตรงเวลาและต้ังใจเรียน  
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการอ่านหนังสือ ท าให้นักเรียนสามารถปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการเรียนก็จะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นและเป็นผู้ท่ีมีความส าเร็จในชีวิตได้ 

นางสาวสุทธิ์กานต์    ภาสดา ศึกษาพฤติกรรมการเช้าช้ันเรียนไม่ตรงเวลาของ
นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส. 1/1,2 สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้าก าลัง ห้องเรียน EP04 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลัง 

 การท าวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าช้ันเรียนให้ตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาระดับช้ัน ปวส. 1/1,2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ห้องเรียน EP04 ท่ีเรียนวิชา การ
ติดต้ังไฟฟ้า 2  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้วิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษา
ระดับช้ัน ปวส. 1/1,2 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ห้องเรียน EP04 จ านวน 13 คน เครื่องมือท่ีใช้ คือ 
แบบบันทึกเวลาการเข้าช้ันเรียนของนักศึกษารายบุคคล 
  ผลการวิจัยพบว่า 
  นักศึกษามีคะแนนเข้าช้ันเรียนในการตรงต่อเวลาน้อยท่ีสุด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ละ 23.08 นักศึกษาเข้าช้ันเรียนในระดับปานกลาง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 และ

นักศึกษาเข้าช้ันเรียนตรงต่อเวลาสม่ าเสมอ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 และยังมี
บทลงโทษอีกหลายอย่าง เช่นให้แบกมอเตอร์ชนิด 3 เฟส ซึ่งมีน้ าหนักมากกว่า 10 กิโลกรัมไว้
บนบ่า แล้วลุกนั้ง 50 ครั้ง พูดให้แง่คิดต่าง ๆ ซึ่งก็ปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้ผู้เรียนเข้าเรียนตรง
ต่อเวลาได้ 

นายมนตรี  พรมประทีป     การส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงสายของ
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.)             
ช้ันปีท่ี 2 แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง ปีการศึกษา 2558  
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงให้ตรง
ต่อเวลา ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)          
ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี กลุ่มนักเรียนท่ีปรึกษา ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 60 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสา
ธงสายของนักเรียน  แบ่งออกเป็น 2 สาเหตุคือการขาดเรียนและด้านการการมาสาย โดยการ
วิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการการวิจัยพบว่า โดยรวมนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดับ B – A ท่ีมี
ความสัมพันธ์กับคะแนนความรับผิดชอบต่อเวลาท่ีระดับคะแนน 8 – 10  มีจ านวน 32 คน   
และนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดับ B – A ท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับคะแนนความรับผิดชอบ
ต่อเวลา ไม่มี ส่วนนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดับ C – C+ ท่ีมีความสัมพันธ์กับคะแนนความ
รับผิดชอบต่อเวลาท่ีระดับคะแนน 3 – 7  มีจ านวน 20 คน   และนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนใน
ระดับ C – C+ ท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับคะแนนความรับผิดชอบต่อเวลา มีจ านวน 8 คน และมี
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 1 คน โดยมีคะแนน 0 – 2 คะแนน   มีความ
สอดคล้อง สวัสด์  ปทุมราช    (ม.ป.ป.:2  อ้างถึงใน สุรจิต ค ามะสอน 2548: 27 )ได้ให้ค า
จ ากัดความการตรงต่อเวลาหมายถึง การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดให้เสร็จ
ตามท่ีก าหนด เช่นนักเรียนท าแบบฝึกหัดส่งทันตามเวลาท่ีครูก าหนดทุกครั้ง  

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายพิพัฒน์ ยอดพุฒ พัดลมแจ้งเตือนอันตรายส าหรับเด็ก ช่ือผู้วิจัย นาย

พิพัฒน์ ยอดพุฒ สาขาวิชา ช่างไฟฟ้าก าลัง ปี
การศึกษา 2558 

ปัจจุบันเช่ือว่าบ้านเรือนทุกหลังต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งก็คือพัดลม ท่ีช่วย
อ านวย ความสะดวกในการใช้งานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลดปัญหาจากอากาศร้อน 
โดยปกติแล้วพัด ลมท่ีมีใช้งานอยู่ในปัจจุบันจะมีท้ังการปรับความเร็วด้วยมือ และระบบรีโมท
คอนโทรล แต่ไม่มีระบบ ความปลอดภัยส าหรับเด็กๆ หากบ้านไหนท่ีก าลังมีลูกเล็กๆ วัยก าลัง
ซุกซน คลานอย่างเมามัน คงต้อง เพิ่มความระมัดระวังพอสมควร เพราะจะเกิดอุบัติเหตุเส่ียง
ต่อการเจ็บตัวได้ง่ายๆ โดยคุณพ่อคุณแม่ ต้องจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุท่ีคาดไม่ถึง โดยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ท้ังหลายให้เหมาะสมต่อพัฒนาการของ
ลูกน้อย ทางกลุ่มจึงได้คิดค้น พัฒนาพัดลมตรวจจับการ เคล่ือนไหว (Ultrasonic Safety Fan) 
ท่ีสามารถสร้างความปลอดภัยให้กับลูกน้อย เพื่อป้องกันและ  ลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับ
ลูกน้อยของคุณได้ ในการออกแบบพัฒนาพัดลมตรวจจับการเคล่ือนไหว (Ultrasonic Safety 
Fan) เป็นการน า ระบบอัลตร้าโซนิค เซ็นเซอร์ (Ultrasonic Sensor) มาประยุกต์ใช้กับพัดลม 
ซึ่งระบบอัลตร้าโซนิค เซ็นเซอร์ (Ultrasonic Sensor) เป็นอุปกรณ์การท างานด้วยคล่ืนเสียง
ความถ่ีสูง ท่ีมนุษย์ไม่สามารถ ได้ยิน หากมีส่ิงกีดขวางในรัศมีของตัวจับเซ็นเซอร์ด้วยระยะท า
การในช่วงประมาณ 0-30 เซนติเมตร ระบบอัลตร้าโซนิค เซ็นเซอร์ (Ultrasonic Sensor) จะ
ส่งผ่านคล่ืนพัลซ์เสียงใช้ในการเดินทางไป กระทบวัตถุ และสะท้อนกลับมา ส่งผลให้พัดลมนั้น
หยุดการท างาน และส่งสัญญาณการแจ้งเตือน  และหากไม่มีส่ิงกีดขวางในรัศมีของตัวจับ
เซ็นเซอร์ ส่งผลให้พัดลมนั้นสามารถท างานได้อย่างอัตโนมัติ พัดลมตรวจจับการเคล่ือนไหว 
(Ultrasonic Safety Fan) จึงเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทางเลือกใหม่ท่ี น่าสนใจส าหรับครอบครัวท่ี
พร้อมสร้างความปลอดภัยส าหรับเด็กๆ ผลการด าเนินงานพบว่า 1. จากการทดลองจริงจาก
สถานการณ์จ าลอง โดยมีการทดสอบให้เด็กๆ เดินผ่านในรัศมีการ ตรวจจับการเคล่ือนไหว 



พบว่ามีประสิทธิผลการใช้งานของพัดลมตรวจจับการเคล่ือนไหว (Ultrasonic Safety Fan) 
ส าหรับครอบครัวท่ีมีเด็กๆ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ เมื่อพิจารณา ผลตอบสนองในภาพรวม
เฉล่ีย การตรวจจับวัตถุต่างๆ จากวัตถุหลายๆชนิด เครื่องสามารถตรวจจับ วัตถุโดยไม่สนใจสี
หรือพื้นผิวของวัตถุ ใช้ได้กับของแข็งและของเหลว ท้ังเปียกและแห้ง อีกท้ังยัง ประสานการท 
างานกับระบบพัดลมได้เป็นอย่างดี ข 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้พัดลมระหว่าง
พัดลมท่ีมีการติดต้ังเครื่องตรวจจับ การเคล่ือนไหว และไม่ได้ติดต้ังเครื่องตรวจจับการ
เคล่ือนไหว พบว่ากลุ่มผู้ใช้หรือกลุ่มตัวอย่างมีความ คิดเห็นเกี่ยวกับผลการใช้งานท่ีแตกต่างกัน
โดยเห็นว่า พัดลมท่ีมีการติดต้ังเครื่องตรวจจับการ  เคล่ือนไหวนั้นมีความปลอดภัยสูงให้กับ
เด็กๆได้มากกว่าไม่ได้ติดต้ังเครื่องตรวจจับการเคล่ือนไหว ท้ังนี้ ผู้ปกครองสามารถท างานอย่าง
อื่นควบคู่ไปด้วย โดยไม่ต้องกังวนเรื่องลูกจะได้รับอันตรายจากใบพัด ของพัดลม 

นาย ณัฐนนท์ จันทร์แบบ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและ
ความรับผิดชอบ วิชา เขียนแบบไฟฟ้า ของ
นั ก ศึกษาสาขางาน ไฟฟ้ าก า ลั ง  ช้ัน  ปวช . 1               
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
  
 

ปัจจุบันสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทุกๆ ด้าน ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การปกครอง จึงจ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆมาเกื้อหนุนกัน ซึ่งต้องมีการพัฒนาโดยต้อง
ค านึงถึงทรัพยากรท่ีมีคุณภาพและส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ เพราะฉะนั้น
ครูควรสร้างสรรค์วินัยให้เกิดแก่นักเรียน เมื่อนักเรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของ
ตนจะท าให้สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางท่ีดีงาม  จึงควรมีการปลูกฝังให้
ยึดถือและปฏิบัติอย่าง ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างมากในการท่ี
จะพัฒนาให้มนุษย์มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด 

ซึ่งครูท่ีปรึกษามีหน้าท่ีดูแลนักเรียนด้านพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนท้ัง
ภายในและภายนอกห้องเรียน พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนบางคนในห้องเรียนไม่
สนใจเรียน ขาดความรับผิดชอบและระเบียบวินัย จึงท าให้บรรยากาศการเรียนรู้ไม่เอื้อต่อการ
เรียนการสอนและมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์จึงท าให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้จะส่งผลต่อ
นักเรียนบางคนท่ีมีผลการเรียนค่อนข้างต่ า   จึงต้องใช้กระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหา ซึ่งจะ  
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  ส่งผลให้นักเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง มีบรรยากาศการเรียนรู้ ท่ี

เหมาะสม เป็นการปลูกฝังระเบียบวินัย การรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ท าให้สามารถพัฒนา
นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีขึ้น                                                                                                                                                                                  

นางสาวจิรนันท์  เช้ือเงิน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เครื่องวัด
ไฟฟ้าของนักศึกษา ปวช.1/2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลัง 

จากการท่ีได้สังเกตการเรียนการสอนของนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ช้ันปีท่ี 1 แผนกไฟฟ้าจ านวน  
16  คน  พบว่านักเรียนนักศึกษามีปัญหาให้การเรียนการสอน ไม่เข้าใจในบทเรียน เนื่องจาก
นักเรียนไม่มีพื้นฐานความรู้เดิม ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถใช้เครื่องมือวัดได้  เนื่องจากไม่มี
พื้นฐานทางทักษะการใช้งานเพียงพอ  ท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างล่าช้า  และท าให้
นักเรียนไม่เข้าใจในเรื่องท่ีเรียนโดยผู้วิจัยได้จัดท าเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือใบความรู้
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์  แบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งประกอบด้วย 9 เรื่อง  ดังนี้คือ เรื่องหลักการและวิธีการใช้โวลต์
มิเตอร์  หลักการและวิธีการใช้แอมมิเตอร์  หลักการและวิธีการวัดความต้านทาน  กิโลวัตต์
ฮาวร์มิเตอร์  หลักการและวิธีกาวัดค่าก าลังไฟฟ้า  หลักการและวิธีการวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์  
ออสซิลโลสโคป  ดิจิตอลมิเตอร์  ความคลาดเคล่ือนและการบ ารุงรักษาเครื่องวัด 

จากการวิจัย พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งวัดจากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน เมื่อการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนแบบทดสอบ  พบว่าคะแนนเฉล่ีย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เท่ากับ 3.04  คะแนน และคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 4.17  ผลการเปรียบเทียบ พบว่าคะแนนเฉล่ีย
หลังเรียน สูงกว่า คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน 

ผลการเปรียบเทียบผลคะแนนว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของ
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนโดยค่าสถิติในการทดสอบสมมุติฐานใช้การ
แจกแจงแบบที (t-test) กรณีมีความแตกต่างของค่าเฉล่ียจากประชากรกลุ่มเดียว แต่ท าการ
ทดสอบ 2 ครั้ง (Paired-Samples Test) พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  สูงกว่าก่อนเรียนซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่านักเรียน

ระดับปวช. ช้ันปีท่ี 1มีความรู้พื้นฐานวิชาเครื่องวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์มาก
ขึ้นสอดคล้องกับสมมติฐานว่าสามารถพัฒนาความรู้พื้นฐานทางทักษะวิชาเครื่องวัดไฟฟ้าและมี
ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 

นายสุเทพ  สุ่มประเสริฐ การแก้ไขปัญหานักศึกษาขาดความรับผิดชอบ             
ในการน าเครื่องมือช่างไฟฟ้ามาเรียนในรายวิชา
เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศในงานขนส่ง 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหานักศึกษาขาดความรับผิดชอบในการน า
เครื่องมือช่างไฟฟ้ามาเรียนในรายวิชาเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศในงานขนส่ง แผนก
ช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี    ซึ่งให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านกฎระเบียบของ
โรงเรียนมากท่ีสุดล าดับแรกล าดับท่ี 2 คือล าปัจจัยด้านครอบครัวเมื่อพิจารณาในส่วนของ
ปัจจัยย่อยในแต่ละด้านสาเหตุของการขาดเรียนท่ีอาจเป็นไปได้มีสาเหตุคือเนื่องจากอุปกรณ์
การเรียนการสอนบางอย่างยังไม่พร้อมอยากให้มีการปรับปรุงให้มีความพร้อมมากกว่านี้สาเหตุ
ประการท่ีสองคือความเกียจคร้านของนักศึกษากฎระเบียบต่างๆของโรงเรียนอยากให้มีความ
ชัดเจนมากกว่านี้เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างอาจารย์และผู้ปกครอง 

 
 
 
 
            

 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาการบัญชี 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวสุมาลี เกตุรามฤทธิ์ การแก้ปัญหานักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัย                      
เทคนิคธัญบุรี ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า
เกณฑ์ ในรายวิชาการบัญชีช้ันสูง 2 เรื่อง การท างบ
การเงินรวม ณ วันซื้อหุ้นของบริษัทใหญ่ ด้วย
วิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการทางการเรียนใน วิชาการบัญชี
ช้ันสูง 2  ส าหรับผู้เรียนท่ีได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการเรียนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในการใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ว่าสูงขึ้น
จากการเรียนโดยไม่ใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น 
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 แผนกวิชาการบัญชี  จ านวน 18 คน 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 สังกัดส่านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผลจากการท าแบบทดสอบหลังการใช้กระบวนการกลุ่มกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
แล้ว ปรากฏว่านักศึกษามีผลคะแนนการท าแบบทดสอบสูงขึ้น คิดเป็นค่าเฉล่ีย ( x = 8.44 ) 
การใช้กระบวนการกลุ่มช่วยให้นักศึกษาไม่เกิดความเบื่อหน่าย  เกิดการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนร่วมช้ันเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มอย่างง่ายด้วย
การจับฉลาก โดยแบ่งให้มีสมาชิกในกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คนมีความสามารถแตกต่างกัน 
นักศึกษาท่ีมีความสามารถในการเรียนสูงกว่าเพื่อนสมาชิกในกลุ่มจะท าการช่วยเหลือนักศึกษา
ท่ีเรียนอ่อนกว่าการช่วยเหลือกัน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาท่ีพบจากการท าแบบฝึกหัดไม่ถูกต้อง 
ปรับเปล่ียนเป็นสามารถท าแบบทดสอบ เมื่อเรียนจบเนื้อหาในบทเรียนได้ดีขึ้นกว่าการเรียน
แบบบรรยายตามปกติ 

นางสาวบุสนา  ศิริยามัน ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชากระบวนการจัดท า
บัญชี ของนักเรียนช้ัน ปวช.2 แผนกพาณิชยกรรม 
สาขาบัญช ี

ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของจริยธรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านวินัยในตนเองโดย
เห็นว่าวินัยในตนเองเป็นคุณลักษณะในตัวบุคคลท่ีควบคุมตนเองได้ ท้ังในด้านอารมณ์และ
พฤติกรรม ผู้ท่ีมีวินัยในตนเองจะเป็นบุคคลท่ีรู้จักกาลเทศะ สนใจและเอาใจใส่ต่อสังคม เป็นผู้ท่ี
มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎของสังคม 
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  จากการศึกษาความหมายและขอบข่ายและพฤติกรรมของความมีวินัยในตนเองท าให้

ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ผู้วิจัย
จึงศึกษาเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชากระบวนการจัดท าบัญชี ของนักเรียนช้ัน ปวช.2 
แผนกพาณิชยกรรม สาขาบัญชี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

นางสาวกัณฐิกา บบรจงจัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์ ดีดอังกฤษ
เบ้ืองต้นของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 โดยใช้แบบ
ฝึกการพิมพ์ 

สังคมปัจจุบันนี้มีความจ าเป็นต้องพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างเป็น
สุข การท่ีจะพัฒนาตนเองได้ดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับรากฐานของการศึกษา ท่ีจะช่วยให้เป็น
บุคคลท่ีคุณภาพ นั้นคือ เก่ง ดี มีสุข ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542                
การจัดการศึกษาระดับ อาชีวศึกษา ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ               
ในการปฏิบัติวิชาชีพของตน ตลอดจนยังเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและตรงต่อ
เวลา หัวใจของการสอนทักษะอยู่ท่ีการฝึก การฝึกอย่างถูกวิธีเ ท่านั้นท่ีท าให้เกิดความช านิ
ช านาญ คล่องแคล่ว ว่องไว ทักษะในการพิมพ์เป็นส่ิงท่ีต้องฝึกให้แก่เด็ก เพื่อให้เด็กมี
ความสามารถในการ พิมพ์ดีด  ( กมล ดิษฐามล.2539 :41 ) ในการฝึกทักษะจ าเป็นต้องอาศัย
แบบฝึกหัด เพื่อทบทวนความ เข้าใจและฝึกในเรื่องท่ีได้เรียนไปแล้ว ครูส่วนมากจะใช้แบบฝึกท่ี
มีอยู่ในแบบเรียน ให้นักเรียนฝึกหัด หลังจากเรียนแล้วแต่หนังสือแบบฝึกบางเล่มมีแบบฝึกหัด
เพียงเล็กน้อย หรือไม่มีเลย จึงเป็นหน้าท่ีของ ครูโดยตรงท่ีจะต้องสร้างแบบฝึกให้เหมาะสมกับ
เรื่องท่ีสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและความเข้าใจ มากขึ้น จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า 
นักเรียนระดับช้ัน ปวช. 1 ขาดทักษะความแม่นย าและ จ าแป้นอักษรไม่ได้ ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ  ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี ก าหนด ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ท าการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น โดยใช้แบบฝึกการพิมพ์ 
ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช. 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวอรุณรัศมี ทรัพย์มาก การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรู้ ท่ัวไป

เกี่ยวกับ บริษัทจ ากัด โดยใช้แผนการเรียนรู้แบบ 
บรูณาการ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรรวิชาชีพ 
ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชา การบัญชี 

รายงานการวิจัยโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 4 ประการ
คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ  
บริษัทจ ากัดส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2) เพื่อ
หา ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีพัฒนาขึ้น 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
หลังจากสอนโดย ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อแผนการจัดการ เรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย เป็น
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
จ านวน 20 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือก แบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
ประกอบด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ รายวิชา การบัญชีบริษัทจ ากัด หน่วยท่ี 
1 เรื่อง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับบริษัทจ ากัด 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็น
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ท่ีได้วิเคราะห์หา คุณภาพแล้ว 3. 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งความ พึงพอใจ
เป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด จ านวน 25 ข้อ สถิติ ท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษา
ค้นคว้าพบว่า นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง ความรู้
ท่ัวไป เกี่ยวกับบริษัทจ ากัด วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82/83 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 80/80 และมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.7861 แสดงว่านักเรียน มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.61 ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้ท าให้
นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ด้วย ตนเอง นักเรียนมีความพึงพอใจจากการเรียนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ อยู่ในระดับ มาก ( x = 4.21) การศึกษาครั้งนี้ท าให้ได้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง ความรู้ ท่ัวไป เกี่ยวกับบริษัทจ ากัด ท่ีมี



ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เรียนมีความพึงพอใจหลังการเรียนด้วย แผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ ในระดับพอใจมาก ซึ่งผู้สอนต้องน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชายานยนต์ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายสุพจน์   ทางเณร ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ใบงานอย่าง

ง่าย 
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการมาเรียนสาย ขาดเรียน 

หนีเรียนในรายวิชางานแก๊สรถยนต์ รหัสวิชา 2101-9002 เพื่อให้นักเรียนได้ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมและมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตน ในการมาเรียนให้ตรงต่อเวลา เช่ือฟังใน
ค าส่ังสอนของครุผู้สอน ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับหมอบหมายให้เสร็จตามท่ีก าหนด เพื่อให้
นักเรียนปฏิบัติตามก าระเบียบของรายวิชาและกฎระเบียบของโรงฝึกงานท่ีปฏิบัติงาน  

นายพิเชษฐ์  ชลารักษ์ การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชางานงาน
เครื่องยนต์ดีเซลของนักศึกษา ช้ันปวช.1/1 แผนก 
ช่างยนต์ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชางานงานเครื่องยนต์ดีเซล             
ของนักศึกษาช้ันปวช.1/1 แผนก ช่างยนต์ (ทัณฑสถาน) ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2558                   
เพื่อต้องการทราบถึงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนรายวิชางานเครื่องยนต์ ดีเซล                
อันจะเป็นแนวทางในวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากดังนี้ด้านการวางแผนเข้า
เรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.56  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61  คิดเป็นร้อยละ  71.20 ระดับ
พฤติกรรม  อยู่ในระดับมาก  ด้านการเข้าเรียนสม่ าเสมอและต้ังใจเรียนมีค่าเฉล่ีย  เท่ากับ  
3.84  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 คิดเป็นร้อยละ 76.80 ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก  
ด้านการสอบถามปัญหาเนื้อหาท่ีเรียนหรืองานท่ีได้รับมอบหมายมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.66  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62  คิดเป็นร้อยละ 73.20 ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ด้านการ
ทบทวนบทเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 คิดเป็นร้อยละ 71.20  
ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ด้านการท าการบ้านหรืองานท่ีได้รับมอบหมายด้วยตนเองมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.56 คิดเป็นร้อยละ 72.40 ระดับพฤติกรรมอยู่
ในระดับมาก ด้านการค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือเล่มอื่นหรืออินเตอร์เน็ตมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  3.68  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55  คิดเป็นร้อยละ  73.60  ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก 

           ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิ ชา                 
งานเครื่องยนต์ดีเซลพบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  มีค่าเฉล่ียโดยรวม เท่ากับ 3.65 
คิดเป็นร้อยละ  73.00   ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

นายจารึก  รียะซัน  
 

การพัฒนาทักษะในการต่อวงจรพัดลม Blower 
ระบบปรับอากาศรถยนต์ ของนักศึกษา ระดับ   
ปวช. 2 แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะในการต่อวงจรพัดลม Blower ระบบปรับอากาศ
รถยนต์ และการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบปรับอากาศรถยนต์ ของนักศึกษาระดับ ปวช. 
2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาถึงแนวทางท่ีจะช่วยเพิ่มทักษะในการต่อวงจรพัดลม Blower ระบบปรับอากาศรถยนต์ 
พร้อมท้ังผลท่ีได้ไปวิเคราะห์หา ข้อบกพร่องของระบบปรับอากาศในรถยนต์ได้มากขึ้น และ
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการต่อวงจรพัดลม Blower ระบบปรับอากาศรถยนต์ ได้อย่าง
ถูกต้อง แม่นย า และสามารถน าค่าท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบปรับอากาศในรถยนต์ 
และผ่านเกณฑ์การประเมิน 60% ได้ 80%ของผู้เรียนท้ังหมด ประชากรคือ นักศึกษาระดับ   
ปวช. 2  แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี     อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  จ านวน 4 กลุ่ม 
รวม 36 คน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับ ปวช. 2 จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 36 คน ภาค
เรียนท่ี 2/2558  
ผลจากการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

ผลจากการพัฒนาทักษะในการต่อวงจรพัดลม Blower ระบบปรับอากาศรถยนต์  
โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาช่าง
ยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 36 คน นักศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินได้ 
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.55 ของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ  
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายวรายุทธ   มารุตวงษ์ นักศึกษาท่ีแต่งกายและใส่รองเท้าผิดระเบียบ               

ในรายวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
 

การทดลองผลการส ารวจระยะเวลา 2 เดือน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการพบนักศึกษา  
ต้ังไว้ 80 %  ถือว่าผ่านเกณฑ์ จากการตรวจสอบนักศึกษาจ านวน 4 ครั้ง ใน 2 เดือน              
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จาก 2 คน แล้วที่ต้ังไว้ผ่านเกณฑ์ 2 คน   

จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าการท่ีติดตามนักศึกษาและให้ค าปรึกษาร่วมกันแก้ ไข
ปัญหา จึงเป็นแนวทางให้นักศึกษาปรับตัวให้เข้ากับสถานศึกษาได้ เพื่อปลูกจิตส านึกในการ
แต่งกายใส่รองเท้าของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีต่อไป 

นายวีระพงษ์    กองสิน ทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ ของนักเรียนทวิ
ศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี  
ระดับ ปวช.1  แผนกช่างยนต์ โดยสังเกตจากการ
ฝึกปฏิบัติตามใบงาน 
     
 

การวิจัยเรื่องทักษะการใช้เครื่องมือ ของนักเรียนทวิศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์             
คลองสิบสาม ปทุมธานี  ระดับ ปวช.1  แผนกช่างยนต์ โดยสังเกตจากการฝึกปฏิบัติตามใบงาน 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ผลการวิจัยการทักษะการใช้เครื่องมือ ของนักเรียนทวิศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์
คลองสิบสาม ปทุมธานี  ระดับ ปวช.1  แผนกช่างยนต์ โดยสังเกตจากการฝึกปฏิบัติตามใบงาน 
จ านวน 16 คน ก่อนการปฏิบัติตามใบงานจากการสังเกตผลปรากฏว่ามีนักศึกษามีทักษะใน
การใช้เครื่องมือ ถูกต้อง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 เมื่อได้ผ่านการเรียนด้วยวิธีการ
สอนโดยทักษะการใช้เครื่องมือแล้วผลปรากฏว่านักศึกษาท่ีสามารมีทักษะปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
จ านวน 13 คน เพิ่มข้ึนจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 81.75 

โดยสรุปจากการสังเกตและทดสอบการใช้เครื่อง เพื่อสร้างพฤติกรรมของผู้เรียนให้มี
ความกระตือรือร้นและมีความเอาใจใส่ต่อการเรียนครูผู้สอนต้องสร้างจิตส านึกให้กับผู้เรียนอยู่
เสมอตลอดจนการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลายเพื่อมิให้ผู้เรียนเกิด
ความเบื่อหน่ายและมีความสนใจมากขึ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยระบบใบงาน
เป็นอีกหนึ่งวิธีการสอนมีส่วนส าคัญในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้น
และเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 

 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายสุรพงษ์  แซ่โง้ว การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชางานงาน

เครื่องยนต์แก๊สโซลีนของนักศึกษาช้ันปวช .1/1 
แผนก ช่างยนต์ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชางานงานเครื่องยนต์แก๊สโซลี
นของนักศึกษาช้ันปวช.1/1 แผนกช่างยนต์ ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2558เพื่อต้องการทราบถึง
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนรายวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนอันจะเป็นแนวทางใน
วางแผนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีพฤติกรรม
การเรียนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากดังนี้ด้านการวางแผนเข้าเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  
3.56  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61  คิดเป็นร้อยละ 71.20 ระดับพฤติกรรม อยู่ในระดับมาก  
ด้านการเข้าเรียนสม่ าเสมอและต้ังใจเรียนมีค่าเฉล่ีย  เท่ากับ  3.84  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.54 คิดเป็นร้อยละ 76.80 ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ด้านการสอบถามปัญหาเนื้อหาท่ี
เรียนหรืองานท่ีได้รับมอบหมายมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.66  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 คิดเป็น
ร้อยละ 73.20 ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ด้านการทบทวนบทเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 คิดเป็นร้อยละ 71.20  ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก 
ด้านการท าการบ้านหรืองานท่ีได้รับมอบหมายด้วยตนเองมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.56 คิดเป็นร้อยละ 72.40 ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ด้านการค้นคว้า
เพิ่มเติมจากหนังสือเล่มอื่นหรืออินเตอร์เน็ตมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.55  คิดเป็นร้อยละ  73.60  ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก 

ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชางาน
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน  พบว่า  พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน มีค่าเฉล่ียโดยรวม เท่ากับ 3.65   
คิดเป็นร้อยละ  73.00   ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

นายชาลี  กุนาทน การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ช้ันปีท่ี 1/4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) บันทึกการสังเกตการแต่งเครื่องแบบ 
2) บันทึกการสังเกตการปฏิบัติตามกฎ กติกาของการร่วมกิจกรรม 3) บันทึกการสังเกตความ
ต้ังใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม และ 4) เอกสารข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  การด าเนินการวิจัยเริ่มต้นด้วยการร่วมกันระหว่างผู้วิจัยในฐานะครูท่ีปรึกษากับ

นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล ช้ันปีท่ี 1/4 จ านวน 20 คน ศึกษาเอกสาร
ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ท าความเข้าใจและวางแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมทุกวัน มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตพฤติกรรมและมีการสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละ
สัปดาห์เป็นค่าอัตราส่วนร้อยละ และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติ
กิจกรรมในสัปดาห์ต่อๆไป จนครบ 16 สัปดาห ์นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ได้ ในทางท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความต้ังใจ ความร่วมมือและรับผิดชอบในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและในภาพรวมอยู่ ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ   
ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะชีวิต และมีวินัยมากขึ้น กล่าวคือ นักเรียนมีการเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มมากขึ้น การแต่งกายสะอาด ถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ ให้ความเคารพครู รู้จักรักษาความ
สะอาดในบริเวณสถานศึกษา เก็บขยะ รู้จักดูแลรักษาสภาพแวดล้อม มีจิตส านึกในการให้ให้
ความร่วมมือ มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้นได้อย่างน่าพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายศรีรัฐ  โชติมา การศึกษาผลการเรียน ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.

1/1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเรียนวิชางานฝึกฝีมือ 
โดยวิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาผลการเรียนของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.  
1/1แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเรียนวิชางานฝึกฝีมือ โดยวิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ 

เพื่อทราบถึงผลการเรียนวิชางานฝึกฝีมือ โดยใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉล่ีย  

พบว่า นักเรียนระดับช้ันปวช.1/1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเรียนวิชางานฝึกฝีมือ                
รหัสวิชา  2100 1003โดยวิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ  มีผลการเรียนคะแนนหลังใช้
วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ เท่ากับ 3.0 สูงกว่าก่อนการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ 
เท่ากับ 2.38 ต่างกันอยู่ท่ี 0.62 

นายไชยรัตน์  สุขสวย การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในห้องเรียน วิชาวิชา
เขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล รหัส 2101 
2009 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยการเรียน
การสอนแบบร่วมแรงใจ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาเขียนแบบและ
อ่านแบบเครื่องกล รหัส 2101 2009  ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  พัฒนาการเรียนการสอนใน
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็น นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 10 
คน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ และการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน ได้แก่ ความรับผิดชอบตรง
ต่อเวลาให้ความร่วมมือกับผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การท างานท่ีได้รับ มอบหมายจาก
ครูผู้สอนและการท างานท่ีได้รับมอบหมายจากกลุ่ม แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือ การหา ค่าเฉล่ีย 

ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่านักเรียน มีความรับผิดชอบในการเรียนและท างานท่ีได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จในทุกด้านดีขึ้นตามล าดับและในสัปดาห์ท่ี10 และนักศึกษาทุกคนมีความ
รับผิดชอบดีทุกด้าน ผลการปรับพฤติกรรมในครั้งนี้ท าให้นักศึกษาทุกคนสามารถท าแบบ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ทดลองหลังหน่วยการเรียนทุกหน่วยผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดคือจาก 15 คะแนนนักเรียนสามารถ

ท าได้ 11 คะแนนขึ้นไปถือว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
นายจ าเนียร  โพธิ์รักษ์ 

 

การแก้ปัญหาการสร้างบ่อหลอมละลายงานเช่ือม
แก๊สของนักเรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 2 แผนกช่าง
ยนต์  โดยการเรียนรู้และจดบันทึกด้วยตนเอง 
 

 ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้  เป็นงานวิจัยเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการสร้างบ่อหลอมละลาย
งานเช่ือมแก๊สของนักเรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 2 แผนกช่างยนต์  โดยการเรียนรู้และจดบันทึก
ด้วยตนเอง โดยเริ่มจากการสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียนท่ีไม่สามารถปฏิบัติงานได้หรือ
ปฏิบัติงานแล้วเกิดความผิดพลาดเสียหาย  
 ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน แผนกช่างยนต์  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี              
ท่ีก าลังศึกษาวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โดยเป็น
นักเรียนท่ีไม่สามารถสร้างบ่อหลอมละลายงานเช่ือมแก๊สได้ 

เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่การช้ีแจงการแก้ไข แบบบันทึกและการด าเนินการแก้ไข โดยใช้
หนังสือเรียนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ในการศึกษาและเรียนรู้ควบคู่ด้วย ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ 

มีนักเรียนท้ังหมด 18 คน มีนักเรียนท่ียังไม่สามารถสร้างความสม่ าเสมอของการซึม
ลึก จ านวน 10 คน (ร้อยละ 55.56) และนักเรียนท่ียังไม่สามารถสร้างความสวยงานของเกล็ดท่ี
เกิดขึ้นจากการส่ายหัวทิพ จ านวน 8 คน (ร้อยละ 44.44) 

นายบันลือศักด์ิ  ศรีชัยสุวรรณ การปรับพฤติกรรมไม่เข้าห้องเรียน วิชาเขียนแบบ
เทคนิคเบ้ืองต้นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ โดยการเรียนการสอนแบบร่วมแรงใจ   
และเรียนรู้อย่างเป็นระบบ                                                                                                                                                                                          

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาเขียนแบบเทคนิค
เบ้ืองต้นผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  พัฒนาการเรียนการสอนในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัยเป็น นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 10 คน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ แบบสังเกต
พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน ได้แก่ ความรับผิดชอบตรงต่อเวลาให้ความร่วมมือกับ
ผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การท างานท่ีได้รับ มอบหมายจากครูผู้สอนและการท างานท่ีได้รับ
มอบหมายจากกลุ่ม แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือ การหา 
ค่าเฉล่ีย 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่านักเรียน มีความรับผิดชอบในการเรียนและท างานท่ีได้รับ

มอบหมายได้ส าเร็จในทุกด้านดีขึ้นตามล าดับและในสัปดาห์ท่ี10 และนักศึกษาทุกคนมีความ
รับผิดชอบดีทุกด้าน ผลการปรับพฤติกรรมในครั้งนี้ท าให้นักศึกษาทุกคนสามารถท าแบบ
ทดลองหลังหน่วยการเรียนทุกหน่วยผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดคือจาก 15 คะแนนนักเรียนสามารถ
ท าได้ 11 คะแนนขึ้นไปถือว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

นางสาวงามจิต แก้วประเสริฐ การแก้ไขปัญหาการแต่งกายผิดระเบียบในการเข้า
เรียนของนักเรียนระดับช้ัน (ปวช.1) วิชางานฝึก
ฝีมือ แผนกช่างไฟฟ้า 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาการแต่งกายผิดระเบียบใน
การเข้าเรียนของนักเรียนระดับช้ัน(ปวช.1) วิชางานฝึกฝีมือ แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 20 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถามการแก้ไขปัญหาการแต่งกายผิดระเบียบในการเข้าเรียนของนักเรียนระดับช้ัน
(ปวช.1) วิชางานฝึกฝีมือ แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ค านวณหาค่าร้อยละ 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
นักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 

80.00 และเป็นเพศหญิง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ส่วนใหญ่สวมใส่เส้ือผ้าท่ีผิด
ระเบียบ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 รองลงมาคือทรงผมผิดระเบียบ จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.00 และสวมใส่รองเท้าท่ีผิดระเบียบ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 
การแก้ไขปัญหาการแต่งกายผิดระเบียบในการเข้าเรียนของนักเรียนระดับช้ัน (ปวส.1) แผนก
เทคนิคอุตสาหกรรม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.72) โดยเรียงล าดับจากมากไป
น้อยดังนี้ ให้คะแนนนักเรียนท่ีแต่งกายถูกระเบียบ ( = 4.03) รองลงมาคือจัดประกวดการแต่ง
กายท่ีถูกระเบียบ ( = 4.03) ตัวแทนนักเรียนแต่งชุดมาสคอร์ด โลโก้ชุดภาคปฏิบัติท่ีถูกระเบียบ
ประจ าห้องเรียน ( = 4.03) ให้นักเรียนท าข้อสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อครูประจ าวิชา
ภาคปฏิบัติ ( = 4.03) จัดป้ายนิเทศการแต่งกายท่ีถูกระเบียบภายในห้องเรียน ( = 4.03) 
ตามล าดับ 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวอัจฉราวรรณ  ศรีโกมุท 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการ
ทรัพยากรพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

     เรื่องโลหะและอัญมณีมีค่าของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ท่ีสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการ
ทรัพยากรพลังงานและส่ิงแวดล้อม เรื่องโลหะและอัญมณีมี ค่าของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ท่ีสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน   2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชาการจัดการทรัพยากรพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม เรื่องโลหะและอัญมณีมีค่า ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ท่ีสอน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 
1 แผนกวิชาแผนกยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 20 คน  ท่ีได้จากการสุ่มแบบง่าย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  เอกสารประกอบการสอน  วิชาการจัดการทรัพยากร
พลังงานและส่ิงแวดล้อม เรื่องโลหะและอัญมณีมีค่า และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 สถติิท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า  t   
ผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการทรัพยากรพลังงานและส่ิงแวดล้อม เรื่อง
โลหะและอัญมณีมีค่า ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน พบว่าผลสัมฤทธิ์ ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย  10.51  (S.D. =  
1.33  ) และผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉล่ีย  15.49  (S.D. =  1.52 ) 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาการ
จัดการทรัพยากรพลังงานและส่ิงแวดล้อม  เรื่องโลหะและอัญมณีมีค่า  โดยใช้ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  เอกสารประกอบการสอน พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบ

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
นางสาวสายัน  จันทรา การพัฒนาการเขียนค า ท่ีมี วรรณยุก ต์โดยใช้

บทเรียนส าเร็จรูป 
งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการพัฒนาการเขียนค าทีมีวรรณยุกต์โดยใช้

บทเรียนส าเร็จรูป เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาการเขียนค าท่ีมีวรรณยุกต์เป็นแบบทดสอบ สถิติ
ท่ีใช้ ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ทางภาเรื่องวรรณยุกต์และ
การผันค าดีขึ้น มีความระมัดระวังในการเขียนค า และเห็นความส าคัญในการเขียนค ามากขึ้น 

นางสุภาณี  ผาสุข การปลูกฝังและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน           
ให้ เป็น ผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้า ท่ี            
และการเรียนดีขึ้นของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.2/1              
แผนกวิชายานยนต์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2558 

งานวิจัยฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน
ให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและการเรียนดีขึ้นของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช .
2/1 แผนกวิชายานยนต์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชา และการ
ตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่นักเรียน รวมท้ัง
ดูแลด้านการเรียน เพื่อให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากผู้ปกครอง คุณครูท่ีเข้า
สอนแต่ละวิชา โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกันสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ภายในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อ
การมาเรียนและการเรียนมากขึ้น มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมาก
ขึ้น ต้ังใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายและส่งงานตรงก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ 

นางสาวสุพัชญ์สิริ  สมทรัพย์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ท่ีสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ท่ีสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน   2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีสอนโดย 
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  ใช้เอกสารประกอบการสอน 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ0 ช้ันปีท่ี 1 
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 0 คน  ท่ีได้จากการสุ่มแบบง่าย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  เอกสารประกอบการสอน  วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า  t   
ผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน พบว่าผลสัมฤทธิ์ ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย  13.199  และ
ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉล่ีย  23   
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

นางสาวนนทพร  จิตรัตน์ การไม่ส่งงานและการบ้านวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ระดับ ปวช.2 แผนกช่างยนต์ 

ส่ือการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งสถานศึกษาสามารถจัดเป็นสาระการเรียนรู้
พื้นฐานท่ีทุกคนต้องเรียนและจัดเป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความ
ถนัดและตามความสนใจอีกด้วย อีกท้ังในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนภาษาเพื่อให้สามารถใช้
ภาษาในการติดต่อส่ือสารกับผู้อื่นได้ตามความต้องการในสถานการณ์ต่างๆ  ท้ังใน
ชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพและยังเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะ 
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  ของภาษา การจัดการเรียนการสอนภาษาจึงควรจัดกิจกรรมให้หลากหลายท้ังกิจกรรมการฝึก

ทักษะทางภาษา และกิจกรรมการฝึกผู้เรียนให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเองควบคู่ไปด้วย อัน
จะน าไปสู่การเป็นผู้เรียนท่ีพึ่งตนเองได้ 

นางสาวเกรท  กล่องเพ็ชร์ การพัฒนาพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
นักศึกษาตามแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วิจัยช้ันเรียนเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาตามแนว
ทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ด าเนินกิจกรรมให้นักเรียนรู้จัก
การใช้จ่าย อย่างประหยัด เห็นคุณค่าของเงิน รู้จักการออมเงิน ประหยัดพลังงาน และหา
รายได้จากของเหลือ ใช้โดยยึดหลักธรรมเบญจศีล อิทธิบาท 4 ของพระพุทธเจ้า และ
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้รู้เท่าทันและเห็น
คุณค่าของการปฏิบัติตนตามหลักธรรม และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีคุณธรรมเป็นท่ียอมรับ
ของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โดยด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ คือ  

ขั้นที ่1 ศึกษาปัญหาของนักเรียนในห้องเรียน  
ขั้นที ่2 ศึกษา ข้อมูลและวางแผนจัดกิจกรรม  
ขั้นที ่3 ด าเนินงานตามกิจกรรม  
ขั้นที ่4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม  

กลุ่มนักเรียนท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1/1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  จากการด าเนินกิจกรรมพบว่านักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1/1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีพฤติกรรมฟุ่มเฟือย    
ซื้อของไม่มีประโยชน์ จ านวน 14 คน สามารถใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้จักเก็บออมและหารายได้
พิเศษ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 85.19 

นางสาวกันติมา  มาระกล การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและ
ความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วีชาชีพ ช้ันปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2558 

 งานวิจัยในช้ันเรียนฉบับนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน
ให้ เป็น ผู้มี วินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและการเรียนดีขึ้นของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียน และการตอบแบบสอบถาม 
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  จากนักเรียน การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่นักเรียน รวมท้ังดูแลด้านการเรียนให้

มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตาม ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียน
และการเรียนมากขึ้น มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น ท าให้
บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีความต้ังใจเรียนมากขึ้น มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย  ท างานท่ี ได้รับมอบหมายและส่งงานตรง
ก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ 

นางสาวพิชชาพร ขุนนนท์ การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่ง
งาน/การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2 ของ
นักเรียนระดับปวช.1 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงาน/
การบ้าน โดยมีคะแนนการเข้าเรียนและคะแนนการส่งงานในแต่ละครั้ง 2) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภายหลังการปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงาน  โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล
นักเรียน ระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียน
วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30 คน                     
โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบปรนัยก่อนการเรียน และหลังการเรียน แล้ว
น ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่า ร้อยละ 

สรุปผลการวิจัยพบว่า ในช่วงสัปดาห์ท่ี 1-3 พบว่า มีพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนสาย 
ขาดเรียนบ่อย ไม่ต้ังใจเรียน พูดคุยกันเอง เล่น facebook ผ่านมือถือ โดยไม่ยอมจดบันทึก
เนื้อหาท่ีผู้สอนบรรยาย จากการทดสอบก่อนการเรียน พบว่า คะแนนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลาง (5-6 คะแนน) ร้อยละ 46.67 และ 16.67 ตามลาดับ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน แสดง
ให้เห็นถึงพื้นความรู้ก่อนการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ภายหลังจากการปรับพฤติกรรมการ
เรียนในช้ันเรียนและการส่งงานแล้ว ได้ท าการทดสอบหลังการเรียน พบว่า คะแนนส่วนใหญ่
อยู่ในระดับดี (7-8 คะแนน) ร้อยละ 23.33 และ 26.67 ตามล าดับ เมื่อเปรยีบเทียบผลทดสอบ
ก่อนการเรียน และหลังการเรียน แสดงให้เห็นว่าหลังจากปรับพฤติกรรมในช้ันเรียน จะส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น เนื่องจากคะแนนท่ีใช้สอบ (post-test) จะเป็น
คะแนนเก็บระหว่างภาค ถ้านักศึกษาสอบได้คะแนนน้อยในแต่ละครั้งก็จะส่งผลต่อเกรดท่ีได้  
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  ดังนั้นการสอบจึงเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้นักศึกษามีความต้ังใจเรียนหนังสือมากขึ้น 

นายวิทยา  ปัตตาเทสัง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 
เรื่องอนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิตของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ท่ีสอนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 
เรื่องอนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ท่ีสอนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอน 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลัง
เรียน วิชาแคลคูลัส 1 เรื่องอนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ท่ีสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง                    
ช้ันปีท่ี 2 แผนกวิชาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 30 คน ท่ีได้จากการ
สุ่มแบบง่าย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิ จัย ไ ด้แก่  เอกสารประกอบการสอน วิชาแคลคูลัส 1                   
เรื่องอนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
วิเคราะหเ์ปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า t 

ผลการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 เรื่องอนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ท่ีสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนพบว่า ผลสัมฤทธิ์ 
ข อ ง คะ แ น น ท ดสอ บ ก่ อ น เ รี ย น มี ค่ า เ ฉ ล่ี ย  7 . 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  ( S.D.= 
1.9061304607327729) 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชา
แคลคูลัส 1 เรื่องอนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต โดยใช้เอกสารประกอบการสอน พบว่าผลสัมฤทธิ์
ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสุงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 

 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายอนิรุทธ์   หงษาวงศ์ เครื่องค้ันกะทิอัตโนมัติ 

 
 ในประเทศไทยถือเป็นเอกลักษณ์ท่ีส าคัญและมีความโดดเด่นมาก การท่ีเราจะปรุง
อาหารไทยข้ึนมาสักอย่าง จะต้องประกอบด้วยเครื่องเทศและเครื่องแกงมากมาย ท่ีขาดไม่ได้
คือกะทิ กะทินั้นได้จากเนื้อมะพร้าวแก่และได้ออกมาเป็นน้ ากะทิ คนไทยสมัยก่อนมีอุปกรณ์
การค้ันน้ ากะทิ เรียกว่า กระชอน มีลักษณะเป็นกลมๆมีรูกรองน้ าออกจากเนื้อมะพร้าว ซึ่งเป็น
อุปกณ์ท่ีต้องใช้เวลาในการค้ันและใช้แรงในการค้ันมาก นอกจากนั้นเนื้อมะพร้าวยังมีโอกาสหก
ใส่น้ ากะทิได้ ท าให้เสียเวลามาแยกเนื้อแยกน้ าออกจากกันอีก 
 ดังนั้น คณะผู้จัดท าจึงได้ท าโครงงานเรื่องเครื่องค้ันน้ ากะทิขึ้นโดยการคิดค้นอุปกณ์ท่ี
สามารถค้ันน้ ากะทิได้เร็วขึ้น มีความปลอดภัยแต่ใช้แรงในการค้ันน้อยลงจากการน ามอเตอร์มา
ช่วยในการค้ันน้ ากะทิ จากการทดลองสรุปได้ว่า ถ้าใช้เนื้อมะพร้าว 1.50 กรัม จะใช้เวลาในการ
ค้ันน้ ากะทิประมาณ 50 วินาที น้ าหนักของน้ ากะทิท่ีค้ันออกมาได้โดยเฉล่ียประมาณ 1.3 
กิโลกรัม ถ้าใช้เนื้อมะพร้าว 1.7 กรัมจะใช้เวลาในการค้ันน้ ากะทิประมาณ 46 วินาที น้ าหนัก
ของกะทิท่ีค้ันออกมาได้โดยเฉล่ียประมาณ 2.0 กิโลกรัม และถ้าใช้เนื้อมะพร้าว 1.60 กรัม               
จะใช้เวลาในการค้ันน้ ากะทิประมาณ 48 วินาที น้ าหนักของน้ ากะทิท่ีค้ันออกมาได้โดยเฉล่ีย
ประมาณ 1.5 กิโลกรัม มีราคาการผลิตจริงท่ีต่ ากว่าประมาณการ คือ 6,294 บาท 

นายอภิมุข โพธิ์งาม  
 

การแก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะการเข้าหัวเช่ือมต่อ 
RJ-45 กับ สาย UTP ด้วยวิธีการปฏิบัติจริง 

งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาทักษะความสามารถด้านการเข้าหัวเช่ือมต่อ RJ-
45 กับ สาย UTP ของนักศึกษาระดับปวช. ช้ันปีท่ี 2/1  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ช้ันปีท่ี  2/1  เทอม 2 ปี การศึกษา 2558 จ านวน 18 คน เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบข้ันตอนการเข้าหัว เช่ือมต่อ RJ-45 กับสาย UTP ท่ีถูกต้อง
,สายสัญญาณ UTP, หัวเช่ือมต่อ RJ-45, คีมเข้าหัวเช่ือมต่อ RJ-45, คัทเตอร์ และอุปกรณ์



ตรวจสอบสัญญาณ (Cable Tester) ซึ่งทดสอบนักศึกษาโดยการทดสอบสายสัญญาณท่ี                 
นักศึกษาแต่ละคนได้ท าการเข้าหัวเช่ือมกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วท้ังสองด้านกับอุปกรณ์ตรวจสอบ
สัญญาณว่ามีปัญหาในการส่งผ่านสัญญาณข้อมูลหรือไม่ก่อนน าไปใช้งานเป็นสายแลนต่อไป 

ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าหากนักศึกษาไม่เข้าใจการเข้าหัวเช่ือมต่อ RJ-45 กับ สาย UTP 
ท่ีถูกต้อง เสียก่อนแล้ว นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าหัวเช่ือมต่อดังกล่าวและน าไปใช้งานเป็นสาย
แลนได้ จากการทดสอบ ก่อนการวิจัยศึกษาท าคะแนนได้21.25% ของคะแนนท้ังหมดแต่               
หลังการวิจัยนักศึกษาสามารถท าคะแนนได้ ถึง 90.00% ของคะแนนท้ังหมดเมื่อนักศึกษา                
ได้ศึกษาขั้นตอนการเข้าหัวเช่ือมต่อ RJ-45 กับ สาย UTP ท่ีถูกต้อง รวมถึงฝึกการเข้าหัวเช่ือมต่อ
ดังกล่าวอยู่เป็นประจ า จะท าให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในหลักการเข้าหัวเช่ือมต่อดังกล่าวท่ี
ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้นักศึกษาสามารถเข้าหัวเช่ือมต่อ RJ-45 กับ สาย UTPและน าไปใช้งาน
เปน็สายแลนต่อไปได้ 
โดยสรุปการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบว่าการท่ีนักศึกษาจะได้สายแลนท่ีมีคุณภาพไว้ใช้งานหลังจากท่ี
เข้าหัวเช่ือมต่อ RJ-45 กับ สาย UTPเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น นักศึกษาจ าเป็นท่ีจะต้องเข้าใจใน
หลักการของการเข้า หัวเช่ือมต่อ RJ-45 กับสาย UTP ท่ีถูกต้องเสียก่อน จากนั้นจึงท าการเข้าหัว
เช่ือมต่อดังกล่าวให้ถูกต้อง แล้วท าการทดสอบสายแลนท่ีได้กับอุปกรณ์ตรวจสอบสัญญาณต่อไปว่า
สามารถนา ไปใช้งานเป็นสายแลนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่ 

นายวีระพงษ์  จันทร์ไพศรี การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนให้ตรงต่อ
เ ว ล า โ ด ย ใ ช้ สัญ ญ า กา ร เ รี ย น กั บ นั ก ศึ ก ษ า           
ช้ัน ปวส. 1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ผู้วิจัยได้ท าการสอนใน วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์
ของนักศึกษาช้ัน ปวส. 1   แผนกอิเล็กทรอนิกส์ พบว่ามีนักศึกษามาสายตลอดในเวลาเรียนท า
ให้เรียนไม่รู้เรื่อง เพราะเรียนไม่ทัน ส่งผลท าให้ผลการเรียนไม่ดีและไม่เข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียน 
และท าให้ผู้เรียนรอบข้างไม่มีสมาธิในการเรียนเพราะเมื่อมาสายก็จะถามเพื่อนว่าเรียนถึงไหน
แล้ว ท าให้เพื่อนเรียนไม่รู้เรื่องไปด้วย จึงน าปัญหานี้มาศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนให้ตรงต่อเวลาของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่อไป กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีใช้คือนักศึกษาช้ัน ปวส. 1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์และก าลัง
ศึกษาในภาคเรียนท่ี 2/2558 จ านวน 5 คน โดยพฤติกรรมท่ีแสดงออกของนักศึกษาต่อการเข้า



เรียนตรงเวลาเพราะมีสัญญาบังคับ   พบว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการแสดงพฤติกรรมต่อ
การเข้าช้ันเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์  ในจ านวนครั้งท่ีตรวจสอบพบว่ามีพฤติกรรมการเข้า
เรียนตรงเวลาและมาเรียนก่อนเวลามากขึ้น 

นายเลิศศักด์ิ เพียซุย การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน
ของนักเรียนช้ัน ปวช.  รายวิชาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัส 2105-2005 

จากการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน / การบ้านตามก าหนดของ
นักเรียนช้ัน ปวช. 1/3 ในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  พบว่าแบบสอบถามเพื่อศึกษา
พฤติกรรมของนักเรียนช้ัน ปวช. 1/3 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านตามก าหนด ได้ท าให้
ทราบถึงสาเหตุท่ีส าคัญมากท่ีสุด จนถึงสาเหตุท่ีน้อยท่ีสุด ในการไม่ส่งงาน / การบ้านตาม
ก าหนด คือ แบบฝึกหัดยากท าไม่ได้ ครูอธิบายเร็วเกินไป เวลาน้อยเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน
วิชาอื่นสมุดหาย การบ้านมากเกินไป ไม่เข้าใจค าส่ัง สมุดหาย  เบื่อหน่าย  ไม่อยากท า  ลืมท า 
ไม่ค่อยมีคนให้ค าปรึกษา  ติดเกมส์ ท ากิจกรรมของโรงเรียน ช่วยเหลือผู้ปกครอง ไม่น่าสนใจ 

นายธรดล  ม่วงอ่ า การน ามัลติมิเตอร์ไปใช้งานวิชาเครื่องรับวิทยุ           
รหัสวิชา 2105-2004  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องรับวิทยุ รหัสวิชา 
2105-2009 โดยใช้แบบจ าลองเครื่องมัลติมิเตอร์ประกอบการสอน เรื่อง การน ามัลติมิเตอร์ไป
ใช้งานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีจ านวน 22 คน โดยใช้แบบจ าลองเครื่องมัลติมิเตอร์ประกอบการสอน 
เรื่อง การน ามัลติมิเตอร์ไปใช้งานเครื่องมือวิจัยท่ีใช้คือแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ
หลังเรียนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป IBM SPSS Version 19 ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียนมีความแตกต่างกับคะแนนหลังเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งมีความหมายว่ากลวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ
การใช้แบบจ าลองเสมือนจริงของมัลติมิเตอร์ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนได้จริง 

นางสาวมยุรี  ศรีวะรมย์ 
 

การส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนวิชาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005 
โดยใช้แบบจ าลองเครื่องมัลติมิเตอร์ประกอบการ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
วงจร รหัสวิชา 2105-2005 โดยใช้แบบจ าลองเครื่องมัลติมิเตอร์ประกอบการสอน เรื่องการใช้
งานมัลติมิเตอร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 



สอน เรื่อง การใช้งานมัลติมิเตอร์ 
 

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีจ านวน 22 คน โดยใช้แบบจ าลองเครื่องมัลติมิเตอร์ประกอบการสอน เรื่อง 
การน ามัลติมิเตอร์ไปใช้งานเครื่องมือวิจัยท่ีใช้คือแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป IBM SPSS Version 19 ในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียนมีความแตกต่างกับคะแนนหลัง
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งมีความหมายว่ากลวิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบการใช้แบบจ าลองเสมือนจริงของมัลติมิเตอร์ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนได้จริง 

นายปรเมศวร์ อุบลหอม หุ่นยนต์ ตีแบตมินต่ัน วิจัยหุ่นยนต์ ตีแบตมินต่ันในปีนี้ประเทศอินโดนีเซียได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
หุ่นยนต์ ABU ROBOCON 2015มีCONCEPT ท่ีว่า BADMINTON ROBO–GAME โดยได้
ก าหนดกฎกติกาไว้ว่าแต่ละทีมต้องสร้างหุ่นยนต์ 2 ตัว คือ หุ่นยนต์บังคับมือแบบมีสายเคเบิล 
1 ตัว และหุ่นยนต์บังคับมือแบบไม่มีสายเคเบิล 1 ตัว ไม่มีจ ากัดเวลาในการแข่งขัน 

การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ROBOCON 2015 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีได้มีการส่งทีม
“อัศวินบัวหลวง” เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ROBOCON 2015 โดยได้สร้างหุ่นยนต์ไว้ 
2 ตัวคือ หุ่นยนต์บังคับมือแบบมีสายเคเบิล และหุ่นยนต์บังมือแบบไม่มีสายเคเบิล ได้ออกแบบ
ให้ 1 ตัวมีท้ังการเสิร์ฟและการโต้กลับ คือหุ่นยนต์บังคับมือแบบมีสายเคเบิล ส่วนอีก 1 ตัว
ออกแบบให้สามารถตีโต้กลับได้เพียงอย่างเดียว   

 
 

  
 
 
         
 

 


