
บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายสุทัศน์ แคน้อย การแก้ปัญหาผู้เรียนชั้น ปวช.1/ 2 ไม่สามารถ

ตรวจ เช็ ค อุปกรณ์  ท รานซิ ส เตอร์  วิ ช า 
เครื่องรับวิทยุ 

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาผู้เรียนชั้น ปวช.1/ 2 ไม่สามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ 
ทรานซิสเตอร์ วิชา เครื่องรับวิทยุ โดยวิธีการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน จัดท าโดยนายสุทัศน์ แคน้อย 
ครู คศ.1 แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2/2562 สาระส าคัญ ในการจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน
การแก้ปัญหาผู้เรียนชั้น ปวช.1/ 2 ไม่สามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ทรานซิสเตอร์ วิชา เครื่องรับวิทยุ      
โดยวิธีการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือ ให้นักเรียนแผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ปวช.1/ 2      
จ านวน 7 คนที่ ไม่สามารถตรวจเช็คอุปกรณ์  ทรานซิสเตอร์ ให้สามารถตรวจเช็ค อุปกรณ์ 
ทรานซิสเตอร์ ได้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องรับวิทยุ ของ นักเรียน
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ปวช.1/ 2 จ านวน 7 คน ในภาคเรียนที่ 2/2562 ให้มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 

นายอนิรุทธ์ หงษาวงศ์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              
วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 
ที่ ใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ ใฝ่ รู้             
และรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1)เพ่ือการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 

ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ และรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ  วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ และรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 35 คน โดย
การสุ่มแบบเจาะจง คือห้องที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ จ านวน 19 คน และห้องที่ใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบปกติ จ านวน 16 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  

ผลการวิจัยพบว่า 1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1  คะแนนก่อนเรียนของรูปแบบการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  ไม่
แตกต่างกันกับคะแนนก่อนเรียนของรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นของนักเรียนระดับ



ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ของรูปแบบการเรียนรู้
แบบใฝ่รู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 

ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ และรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าคะแนนก่อนเรียน  ของรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ของระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 คะแนนหลังเรียนของรูปแบบการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนของ
รูปแบบการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : รูปแบบการเรียนรู้แบบใฝ่รู้, งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  

นายอภิมุข โพธิ์งาม การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ และ
รูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1)เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ จากรูปแบบการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ และรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ  กลุ่มเป้าหมายเป็น
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ปี แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
จ านวน 35 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง คือห้องที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ จ านวน 26 คน และ
ห้องท่ีใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  

ผลการวิจัยพบว่า 1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 คะแนนก่อนเรียนของรูปแบบการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ไม่แตกต่าง
กันกับคะแนนก่อนเรียนของรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05           
2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
ปีที่ 2 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ของรูปแบบการเรียนรู้แบบใฝ่รู้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 3)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ของรูปแบบการเรียนรู้
แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 คะแนนหลังเรียนของรูปแบบการ
เรียนรู้แบบใฝ่รู้ สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนของรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่



ระดับ .05  ค าส าคัญ : รูปแบบการเรียนรู้แบบใฝ่รู้, เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
นายวีระพงษ์     จันทร์ไพศรี การสื่ อ ส ารก ารส อน  Kahoot เพ่ื อ เ พ่ิ ม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ปวช.2 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

การศึกษาเรื่อง “การใช้สื่อการสอน Kahoot เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน 
ปวช.๒ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ” และน าผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ ในปีการศึกษาต่อไป เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีการ
เรียนรู้ที่มากขึ้นและสนุกสนานกับเรียน 

 
นายธนดล ม่วงอ่ า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 

2105 -2010 เครื่ องส่ งวิทยุ   ของระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  2/4 (ผดุง)
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
และรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1)เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา2105-2010 
เครื่องส่งวิทยุ  ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/4(ผดุง)แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ และรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ 
จ านวน 35 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง คือห้องที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ จ านวน 19 คน และ
ห้องท่ีใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 16 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  

ผลการวิจัยพบว่า 1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา2105-2010 เครื่องส่งวิทยุ ของระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/4(ผดุง)คะแนนก่อนเรียนของรูปแบบการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ไม่แตกต่าง
กันกับคะแนนก่อนเรียนของรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2 )
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา2105-2010 เครื่องส่งวิทยุ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2/4(ผดุง)คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ของรูปแบบการเรียนรู้แบบใฝ่รู้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา2105-2010 เครื่องส่งวิทยุ ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/4(ผดุง) คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน 
ของรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชา2105-2010 เครื่องส่งวิทยุ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/4(ผดุง)
คะแนนหลังเรียนของรูปแบบการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนของรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ปกตอิย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : รูปแบบการเรียนรู้แบบใฝ่รู้, 2105-2010 เครื่องส่งวิทยุ  
 



นายเลิศศักดิ ์ เพียซุย ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มี
ต่อชุดทดลองเครื่องส่งวิทยุในวิชาเครื่องส่ง
วิทยุ รหัสวิชา 2105-2010 ส าหรับนักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อชุดทดลอง
เครื่องส่งวิทยุในวิชาเครื่องส่งวิทยุ รหัสวิชา 2105-2010  ส าหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 แผนก
อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 34 
คน ด าเนินการวิจัยโดยศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการสร้างเครี่อง
มือโดยใช้รูปแบบของแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม 

ผลจากการวิจัยในครั้งนี้พบว่าสื่อชุดทดลองเครื่องส่งวิทยุในการสอนที่สร้างข้ึน สามารถท าให้
นักเรียน นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ และผู้ใช้มีความพึงพอใจมากต่อการสอน จึงถือว่าสื่อชุด
ทดลองเครื่องส่งวิทยุในการสอน วิชาเครื่องส่งวิทยุ รหัสวิชา  2105-2010 เหมาะสมที่จะน ามาใช้
ประกอบการเรียนการสอนต่อไป 

 
 
 

นางสาวมยุรี ศรีวะรมย์ การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / 
การบ้านของนักเรียนชั้น  ปวช. รายวิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ รหัส 2๐105-200๓  
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี   

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือวัดผลสมฤทธิ์ทางการศึกษา เรื่องการศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่
ส่งงาน / การบ้านของนักเรียนชั้น ปวช. รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ รหัส 2๐105-200๓  
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑/๑ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
จ านวน 20 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้คือแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป IBM SPSS Version 20 ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
หลังจากใช้สื่อ Power point ประกอบการสอน เรื่อง ระบบพ้ืนฐานการใช้โปรแกรม Sony Vegas 
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย (�̅�=9.32) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
SD = 0.750 
 
 
 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวกนกกร นิมิตร ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอน 

เกมเต๋าลอจิกเกต เพ่ือใช้ประกอบการเรียน
การสอน รายวิชาดิจิตอลเบื้องต้น รหัสวิชา 
20104 2111 

        งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอน 
“เกมเต๋าลอจิกเกต” เพ่ือใช้ประกอบการสอน  รายวิชาดิจิตอลเบื้องต้น  รหัสวิชา  20104  2111 
ของนักเรียน  ปวช.1  แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ปีการศึกษา 2562 โดยมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อ
การเรียนการสอน  “เกมเต๋าลอจิกเกต” โดยมีค่าเฉลี่ย 4.132 อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งเป้นไปตาม
สมมุติฐานโดยรายการที่มีค่าเฉี่ยมากที่สุดได้แก่ ช่วยสร้างความเพลิดเพลิน (x = 4.800,SD.=.582) 
รองลงมาได้แก่  ช่วยส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (x = 4.559,SD.=.645) 
 

นายสิษฐ รัตนค า เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการ
เรียนแบบร่วมมือวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  ชั้นปีที่  1 สาขางานไฟฟ้า
ควบคุม   

จากการใช้  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้น ปวส.1 สาขางานไฟฟ้าควบคุม วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช้
วิธีการเรียนแบบร่วมมือ  ซึ่งมีปัญหาในการเรียน ผู้เรียนเกิดความ เบื่อหน่ายไม่สนใจขณะท าการสอน
ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถท าแบบฝึกปฏิบัติท้ายหน่วยเรียนได้ และส่งผลท าให้ไม่สามารถท าแบบทดสอบ
ได้ ผลจากการท าแบบทดสอบหลังการใช้กระบวนการกลุ่มกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแล้ว ปรากฏว่า
นักเรียนมีผลคะแนนการท าแบบทดสอบสูงขึ้น คิดเป็นค่าเฉลี่ย ( X =1.41) การใช้กระบวนการกลุ่ม
ช่วยให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยเหลือกันระหว่างเพ่ือนร่วม
ชั้นเรียนซึ่งผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มอย่างง่าย กลุ่มละ 5 คน 3 กลุ่ม และอีก 2 กลุ่ม  มี 6  คน 
ความสามารถแตกต่างกัน นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนสูงกว่าเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มจะท าการ
ช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อนกว่าการร่วมมือกันเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาที่พบจากการท าแบบฝึกหัดท้าย
หน่วยเรียน จะท าให้ผู้เรียนสามารถท าแบบทดสอบเมื่อเรียนจบเนื้อหาในบทเรียนได้ดีขึ้นกว่าการ



เรียนแบบบรรยายตามปกติ  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  นักเรียนที่เรียนวิชาการส่งและจ่าย
ไฟฟ้า โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

นายชนะพล ทิพย์คงคา การเข้าเรียนสายของนักเรียน นักศึกษา 
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

วินัยในตนเองเป็นวัฒนธรรมของสังคมที่ทุกคนต้องปฏิบัติ  เพราะจะท าให้บุคคลอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของจริยธรรม  โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านวินัยในตนเอง              
เป็นคุณลักษณะในตัวบุคคลที่ควบคุมตนเองได้ ทั้งในด้านอารมณ์และพฤติกรรม ผู้ที่มีวินัยในตนเองจะ
เป็นบุคคลที่รู้จักกาลเทศะ สนใจและ เอาใจใส่ต่อสังคม  เป็นผู้ที่มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎของ
สังคม 

จากการศึกษาความหมายและขอบข่ายและพฤติกรรมของความมีวินัยในตนเอง ท าให้
ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผู้วิจัยจึง
ศึกษาเรื่อง “การเข้าเรียนสายของนักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ภาคเรียนที่ 2                    
ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี” 

นายมนตรี พรมประทีป ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อวงจรไฟฟ้า            
ชุดคอนเด็นเซอร์ วิชา เครื่องปรับอากาศ        
(2104-2106) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อวงจรไฟฟ้าชุด               
ค อน เด็ น เซอร์  วิ ชาเครื่ องปรั บอากาศ (2104-2106) ระดั บประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ (ปวช.)                      
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัย  เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)                  
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่ลงเรียน วิชาเครื่องปรับอากาศ (2104-2106)               
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 79 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อวงจรไฟฟ้าชุดคอนเด็นเซอร์ แบ่งออกเป็น 2 ด้านคือด้านเนื้อหา                   
และด้านการเรียนการสอน โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยปรากฏว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อวงจรไฟฟ้าชุดคอนเด็นเซอร์   ด้านเนื้อหา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 และ ด้านการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ย 4.07 



นางสาวณฐพร จุลเอียด การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชางาน
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ของนักศึกษา ระดับ                      
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 

การวิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ของนักศึกษา 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1สาขางานไฟฟ้าก าลัง สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาโดยรวมระดับมาก คือ มีพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียนสม่ าเสมอและตั้งใจเรียน มีการทบทวนบทเรียน และ การวางแผนการเรียน โดยสรุป ดังนั้นการ
จัดการเรียนการสอนให้ประสบผลส าเร็จผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีครูผู้สอนจะต้องส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีการวางแผนการเรียน การเข้าชั้นเรียนสม่ าเสมอ การสอบถามปัญหา การทบทวน
บทเรียน และการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเองอย่างเสมอ  

นางสาวจิรนันท์ เชื้อเงิน พฤติกรรมการควบคุมตนด้านการเรียนของ
นักศึกษา ระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

จากการที่ ได้สั งเกตการเรียนของนักศึกษา ระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างฟ้าก าลั ง 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 22 คน พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมในการควบคุมตนเองด้านการเรียน
ไม่ได้ เนื่องจากนักเรียนเพ่ิงจะเปลี่ยนระดับชั้นจากมัธยมต้น และด้วยวัยที่เป็นเด็กติดเล่น ติดคุย จึง
ท าให้มีพฤติกรรมที่ควบคุมตนเองขณะเรียนไม่ได้ จึงท าให้เรียนการสอนเป็นไปอย่างล่าช้านั้น โดย
ผู้วิจัยจึงท าแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านความสัมพันธ์เกี่ยวกับคอบครัว ด้านสิ่งแวดล้อมที่
วิทยาลัย ด้านพฤติกรรมการเรียน ด้านการคบเพ่ือน 

จากการวิจัยพบว่า นักศึกษา ระดับ ชั้น ปวช.1 แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการควบคุมตนด้านการเรียน  โดยรวมอยู่ ในระดับมาก                           
ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะนักศึกษาได้มีการตระหนักและให้ความส าคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมควบคุมตนด้านการเรียน 
เช่น มีความตั้งใจในการเรียน มีความรับผิดชอบหน้าที่ในฐานะผู้เรียน ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ภายในเวลาที่ก าหนด มีการอุทิศตน รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีจิตใจที่ดี                 
มีเมตตากรุณา ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนในด้านการเรียน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีการท างานกลุ่มร่วมกัน
ด้วยความสามัคคี มีความละเอียดรอบคอบในการท างาน รู้จักคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น                
มีความวิริยะอุตสาหะในการท างาน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลดีต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ควบคุมตนด้านการเรียน จึงท าให้นักศึกษา ระดับ ชั้น ปวช.1 แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการควบคุมตนด้านการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 



นายมนัส    อินสลุด การเล่นเกมส์ออนไลน์ในโทรศัพท์ในชั่วโมง
เรียน รหัสวิชา 20104-2106 วิชา การติดตั้ง
ไฟฟ้านอกอาคาร 

ปัจจุบันมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เนตในทุกประเทศทั่วโลก เป็นเหตุผลท าให้มีการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและข้อมูลต่างๆ มากมายทั้งในทางตรงและทางอ้อมของผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ 
อีกทั้งเทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้เกิดชุมชนขึ้นมาใหม่คือสังคมโลกออนไลน์ที่มีการสื่อสารไร้พรมแดน
“เกม” ก็มีการพัฒนาการเช่นกัน ในอดีตอาจมีแค่เกมกด หรือวีดีโอเกม แต่ปัจจุบันมีเกมให้เด็กเลือก
เล่นมากมาย “เกม” ที่เด็กๆ ชอบเล่นได้&#63243;มีการพัฒนาและคิดค้นเกมในรูปแบบ ใหม่ๆ
ออกมาอยู่เสมอ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เล่นให้&#63243;เกิดอาการที่เรียกว่า “อยากเล่น อยาก
ลอง” จนบางครั้งการได้ลองเล่น จนเกิดความสนุก กับเนื้อหาของเกม อาจท าให้ผู้เล่นหรือเด็ก ติดเกม
นั้น อย่างไม่รู้ตัว รูปแบบของเกมที่ถูกพัฒนาออกมาในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งเกมที่
เล่นผ่านคอมพิวเตอร์หรือเกมที่เล่นกับเครื่องเล่นเพลย์สเตชั่น เกมที่ก าลังนิยมในหมู่เด็ก ปัจจุบันนี้คือ
เกมที่สามารถออนไลน์ในโทรศัพท์มือถือได้ เกมออนไลน์เป็นเกมคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือชนิด
หนึ่ง ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากเกมทั่วไป ตรงที่เป็นเกมที่ผสมผสานระหว่างเกมและการสนทนาผ่าน
ระบบอินเทอร์เนต กล่าวคือ ในการเล่นเกมออนไลน์ เมื่อผู้เล่นเข้าสู่ระบบของเกมแล้ว ผู้เล่นที่จะ
สามารถเล่นเกมนั้นๆ ร่วมกับผู้เล่นคนอ่ืนๆ ที่เข้าสู่ระบบในเกมเดียวกัน โดยตัวเกมจะให้ผู้เล่นสร้างตัว
ละครขึ้นมาหรือบางเกมอาจจะมีตัวละครให้เลือก และผู้เล่นสามารถท่ีจะพัฒนาตัวละครของตนเองให้
มีความสามารถต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการเล่นเกม เพ่ือที่จะสามารถผ่านด่านที่แต่ละเกมก าหนดเงื่อนไขไว้ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ายกัน คือต่อสู้ หรือเกมที่มีความแตกต่างออกไปคือเกมประเภทกีฬา หรือ
ท าภารกิจเพ่ือเก็บคะแนนหรือปลดล็อกไอเทมเพ่ือพัฒนาตัวละครของตนเอง การสวมใส่อุปกรณ์ต่างๆ 
เพ่ือให้ตัวละครมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น อุปกรณ์อ่ืนๆที่ได้ อาจจะมาจากการซื้อขายไอเทมจาก
ร้านค้าภายในเกม หรือได้มากจากการเติมเงินเข้าสู่เกม และสามารถซื้อขายระหว่างผู้เล่นคนอ่ืนได้
ด้วย อีกทั้งองค์ประกอบต่างๆที่ผู้ออกแบบเกมออนไลน์แต่ละเกมได้พยายามที่จะสร้างสีสันให้แก่ เกม
ของตนเอง เพ่ือเป็นการดึงดูดความสนใจแก่ผู้เล่น ให้มาใช้บริการเกมออนไลน์ของตน โดยให้มีการซื้อ
ไอ เท ม ต่ า ง ๆ  ซึ่ ง ไ อ เท ม เห ล่ า นี้ ส า ม า ร ถ ห า ซื้ อ ได้ ง่ า ย จ า ก ร้ า น ส ะ ด ว ก ซื้ อ ทั่ ว ไป 
ปัจจัยที่ท าให้เด็กติดเกมออนไลน์นี้อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เด็กนั้นสามารถหาเกมออนไลน์เล่นได้ง่าย 
เพราะแทบทุกคนจะมีโทรศัพท์มือถือ หรือแม้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่ที่ไม่มีความเข้าใจในตัวเด็ก 



ขาดการดูแลเอาใจใส่ จึงมีผลท าให้เกิดพฤติกรรมการติดเกมของเด็กไม่ใช่เล่นเกมแบบตามธรรมดา
ทั่วไปแต่มีความต้องการเล่นเกมสูงและเพ่ือท าทุกอย่างเพ่ือให้ได้เล่นเกม ไม่ต่างจากการติดสารเสพติด 
นักเรียนช่างอุตสาหกรรมแม้ว่าจะเป็นวัยที่เข&#63243;าสู่สภาวะเป็นผู้ใหญ่แต่จากการสังเกต พบว่า 
มีนักเรียนหลายคนมีพฤติกรรมติดเกมในโทรศัพท์มือถือก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ได้แก่ การไม่
ตั้งใจเรียน การไม่เข้าเรียน ไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงเนื่องจากติดเกม ผู้วิจัยได้
เล็งเห็นปัญหาจึงได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ในโทรศัพท์มือถือของนักเรียนปวช.1
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเพ่ือจะได้รู้สาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น
ให้ลดลงต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาช่างยนต์ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายทนงศักดิ์ ศรีลาชัย การปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบ

ข อ งผู้ เรี ย น วิ ช า งาน เค รื่ อ ง ย น ต์ ดี เซ ล               
ขอ งนั ก เรี ย น ระดั บ ชั้ น  ป วช .ช ย .1/3,4                
แผนกวิชาช่างยนต์ 

 

 

การวิจัยเรื่องศึกษาการใช้เครื่องมือช่างยนต์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่  1 
แผนกวิชาช่างยนต์สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการวิจัย  
ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบของผู้เรียน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล 

นักเรียนระดับชั้น  ระดับชั้น ปวช.ชย.1/3,4 แผนกช่างยนต์ จ านวน 54 คน วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
โดยเป้าหมายว่านักศึกษามีความรับผิดชอบมากข้ึน ลดจ านวนผู้ไม่ส่งงานไม่เกิน 10 %                                     
   ผลการวิจัย  

การให้แรงเสริมทางบวกคือ  การให้คะแนน สามารถลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบ
ในการท างานของนักเรียน  ทั้ง  6 กลุ่ม ได้เป็นอย่างดี  เพราะนักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้รับคะแนน
เป็นแรงเสริม มีความกระตือรือร้นในการท างานมากข้ึน เพ่ือจะได้รางวัล หรือค าชมเชย จึงสามารถน า
วิธีการนี้ไปใช้กับการปรับพฤติกรรมของนักเรียนคนอ่ืนๆ ได้ต่อไป  

นายพิเชษฐ์ ชลารักษ์ การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนใน
วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ ของนักเรียนระดับชั้น 
ปวส.1/ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุร 

การวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในวิชางานไฟฟ้ายานยนต์ ระดับชั้น 
ปวส.1/1 แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็น  รายข้ออยู่ใน
ระดับดีมากทุกข้อ ดังนี้ไม่คุยกันขณะสอน ไม่เล่นเกมขณะสอน ความสนใจใฝ่รู้ซักถามปัญหา หรือ
เนื้อหาที่ไม่เข้าใจ การมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน และความรับผิดชอบและเพียรพยายาม โดย
สรุปการสร้างพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นและมีความเอาใจใส่ต่อการเรียนครูผู้สอน 
ต้องสร้างจิตส านึกให้กับผู้เรียนอยู่เสมอตลอดจนการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความ
หลากหลาย เพ่ือมิให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและมีความสนใจมากข้ึน การจัดกิจกรรมการเรียนการ



สอนด้วยระบบใบงาน เป็นอีกหนึ่งวิธีการสอนมีส่วนส าคัญในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนให้เกิด
ความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อ การเรียนการสอนเป็นอย่างด 

นายวรายุทธ มารุตวงษ์ การพัฒนาทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์
ดี เซลตามใบงานฝึกปฏิบัติ  ของนักศึกษา
ระดั บ ชั้ น  ป วช .1 แ ผ น ก วิ ช าช่ า งย น ต์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี   

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์ดีเซลของนักศึกษาตามใบงานฝึก
ปฏิบัติ ระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์ดีเซลของนักศึกษา 
ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้นโดยรวม อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อดังนี้
ความสนใจการถอดประกอบเครื่องยนต์ดีเซลโดยสรุปจากการสังเกตุและทดสอบการถอดประกอบ
เครื่องยนต์ดีเซลเพ่ือสร้างพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นและมีความเอาใจใส่ต่อการ
เรียนครูผู้สอนต้องสร้างจิตส านึกให้กับผู้เรียนอยู่เสมอตลอดจนการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่มีความหลากหลายเพ่ือมิให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและมีความสนใจมากขึ้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยระบบใบงานการฝึกปฏิบัติถอดประกอบเครื่องยนต์ดีเซลเป็นอีกหนึ่งวิธีการสอนมี
ส่วนส าคัญในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อการเรียนการ
สอนเป็นอย่างด ี

 
นายวีระพงษ์     กองสิน การแก้ไขปัญหาของการเล่นโทรศัพท์กันใน

ระหว่างเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 
แผนกวิชาช่างยนต์ ที่เข้าเรียนในรายวิชางาน
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน เพ่ือพัฒนาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบ ส่งผลท า
ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมากขึ้น 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   เพ่ือศึกษาหาแนวทางและเปรียบเทียบวิธีแก้ปัญหาการเล่น
โทรศัพท์ระหว่างเรียนของนักเรียน ปวช.1 ช่างยนต์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/2 ช่างยนต์  ที่เรียนในรายวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา  2562   ของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน  26  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบ
ไปด้วย  การว่ากล่าวตักเตือน  การหักคะแนน  การเก็บโทรศัพท์ของผู้เรียน  โดยน าข้อมูลที่ได้จาก
การบันทึกพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์ระหว่างเรียนของกลุ่มตัวอย่าง  มาวิเคราะห์และหาข้อมูล
ออกมาในรูปของผลเฉลี่ยร้อยละที่ลดลงของจ านวนผู้ที่ เล่นโทรศัพท์ระหว่างเรียน  หลังจากที่ได้ใช้
เครื่องมือช่วย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 จากการใช้เครื่องมือช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาการเล่นโทรศัพท์ระหว่างเรียน  จาก 3 วิธี ได้แก่ 



การว่ากล่าวตักเตือน การหักคะแนน การเก็บโทรศัพท์ของผู้เรียน  โดยผลปรากฏว่า   วิธีที่ท าให้
เปอร์เซ็นการเล่นโทรศัพท์ระหว่างเรียน  ของผู้เรียน ลดลงได้มากที่สุด คือ การเก็บโทรศัพท์ของ
ผู้เรียน  อันดับสอง คือ การหักคะแนน   อันดับสาม คือ การว่ากล่าวตักเตือน   

ข้อเสนอแนะ 
ควรจะน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างหลายๆกลุ่มเพ่ือที่จะให้เกิดประโยชน์กับการศึกษายิ่งขึ้น 

นายธีรภัทร รียะซัน การพัฒนาทักษะการเติมสารท าความเย็น
ชุดฝึกปฏิบัติระบบปรับอากาศรถยนต์  ของ
นักศึกษา ระดับ ปวช. 2/1 แผนกวิชาช่าง
ยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช้กิจกรรม
จับคู่ฝึกปฏิบัติ 

การวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะการเติมสารท าความเย็นชุดฝึกปฏิบัติระบบปรับอากาศ
รถยนต์ ของนักศึกษาระดับ ปวช. 2/1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช้กิจกรรมจับคู่
ฝึกปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแนวทางที่จะช่วยเพ่ิมทักษะและวิธีการใช้เครื่องมือวัดความดัน 
(แมนิโฟลด์เกจ) พร้อมทั้งน าค่าอ่านที่ได้ไปวิเคราะห์หาข้อบกพร่องของระบบปรับอากาศในรถยนต์
ได้มากขึ้น และ เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดความดัน (แมนิโฟลด์เกจ) อ่านค่าที่ได้
อย่างถูกต้อง แม่นย า และสามารถน าค่าที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบปรับอากาศในรถยนต์ 
และผ่านเกณฑ์การประเมิน 60% ได ้80%ของผู้เรียนทั้งหมด ประชากรคือ นักศึกษาระดับ ปวช. 2/1  
แผนกวิชาช่างยนต์   วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี     อ.ธัญบุรี  จ. ปทุมธานี จ านวน 1 กลุ่ม รวม 15 คน 
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับ ปวช.2/1 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 15 คน ภาคเรียนที่ 2/2562  

 
ผลจากการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

ผลจากการพัฒนาทักษะการใช้แมนิโฟลด์เกจ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ ปวช. 2/1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 15 คน นักศึกษา
สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินได้ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน - คน 
คิดเป็นร้อยละ 0% ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ  

 
 

 
นายจักรพงศ์ กุนาทน การแก้ไขปัญหานักศึกษาไม่ใส่ชุดปฏิบัติงาน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือหาสาเหตุการแก้ไขปัญหานักศึกษาไม่ใส่ชุดปฎิบัติงาน



ในขณะเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษา 
แผนกวิชาช่างยนต์ 2/2 วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี 
 

ในขณะเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ 2/2 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาแผนก วิชาช่างยนต์  2/2 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  จ านวน 19  คน วิชางานแก๊สรถยนต์  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ 
 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนไม่ใส่ชุดปฏิบัติงานในขณะเรียนภาคปฏิบัติ  ตัวอย่าง ไม่รู้ว่าจะเป็น
อันอันตรายกับตัวเอง ไม่เคยเห็นใครเกิดอุบัติเหตุ สูงสุดเป็นเพราะนักเรียนไม่ใส่ชุดปฏิบัติงานในขณะ
เรียนภาคปฏิบัติ  จึงส่งผลท าให้นักศึกษาไม่รู้ว่ามีอันตรายอาจเกิดขึ้นได้ จึงท าท าให้นักเรียน  นึกว่า
มันคงไม่เกิดอุบัติเหตุกับตัวเองหรอก  

นายสุรพงษ์ แซ่โง้ว การศึกษาพฤติกรรมการเรียน รายวิชา งาน
ไฟฟ้ารถยนต์ของนักศึกษาชั้นปวช.ชย. 3/5 
ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ชั้นปีที่ 3   สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานยานยนต์    เพ่ือต้องการทราบถึง
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่เรียนรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ อันจะเป็นแนวทางในวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ผลการวิจัย พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนโดยรวม
และรายข้ออยู่ในระดับมาก ดังนี้ด้านการวางแผนเข้าเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.56  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.61  คิดเป็นร้อยละ  71.20  ระดับพฤติกรรม  อยู่ในระดับมาก  ด้านการเข้าเรียน
สม่ าเสมอและตั้งใจเรียนมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ  3.84  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 คิดเป็นร้อยละ 
76.80 ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก  ด้านการสอบถามปัญหาเนื้อหาที่เรียนหรืองานที่ได้รับ
มอบหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.66  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62  คิดเป็นร้อยละ 73.20 ระดับ
พฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ด้านการทบทวนบทเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.54 คิดเป็นร้อยละ 71.20  ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ด้านการท าการบ้านหรืองานที่ได้รับ
มอบหมายด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 คิดเป็นร้อยละ 72.40 
ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ด้านการค้นคว้าเพ่ิมเติมจากหนังสือเล่มอ่ืนหรืออินเตอร์เน็ตมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.68  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55  คิดเป็นร้อยละ  73.60  ระดับพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับมาก 
             ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล   เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา  งานไฟฟ้า



รถยนต์ พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.65 คิดเป็นร้อยละ  73.00   
ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

 
นายเฉลิมพล  กลิ่นทรัพย์ การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่สนใจเรียน

โดยวิธีการเสริมแรงในรายวิชากลศาสตร์
เครื่องกลรหัสวิชา 2101-2007 ของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวช. 
2  ก ลุ่ ม  3 ,4    ส าข า เท ค นิ ค ย าน ย น ต์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การวิจัยเรื่องการเรียนวิชากลศาสตร์เครื่องกล รหัสวิชา 2101 -2007 ของนักเรียนระดับ    
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวช. 2 กลุ่ม 3,4   สาขาเทคนิคยานยนต์ แผนกช่างยนต์ ผู้วิจัย               
ได้ท าการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน คือ มีพฤติกรรมไม่สนใจเรียน เข้าห้องเรียนไม่ตรงเวลา               
ไม่สนใจที่จะซักถามหรือตอบค าถามของผู้สอน นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ ไม่ให้ความสนใจแก่ผู้สอน       
สร้างความร าคาญให้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน และก่อให้ เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย  ผู้สอน                     
จึงมีความคิดที่จะน าวิธีต่างๆ มาปรับปรุงและใช้มาตรการในการแก้ปัญหาให้นักเรียนสนใจเรียนมาก
ขึ้นโดยการใช้ข้อก าหนดเพ่ือท าการลดและแก้ปัญหาดังกล่าว 

จากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายพบว่า นักเรียนได้
คะแนนสะสมเฉลี่ย 2.14 ( X = 2.14) เมื่อมีการใช้การเสริมแรงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นในการเรียนการ
สอน แสดงว่า นักเรียนมีการปรับปรุงพฤติกรรมที่ดีข้ึนเมื่อใช้การเสริมแรง 

สัปดาห์ที่ 4-11 นักเรียนจ านวน 7 คน นักเรียนพยายามปรับพฤติกรรมของตนเองหลังจาก
การสังเกตพฤติกรรมมีพฤติกรรมการเรียนที่ดีขึ้นสนใจเรียนมากขึ้นและเล่นโทรศัพท์มือถือใน
ห้องเรียนน้อยลง 

 
นางสาวโสภิดา  ทนทาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง 

ความ เร็ วและอัตราเร็ว   วิชากลศาสตร์
เครื่องกล รหัสวิชา 2101-2007  ของนักเรียน
ระดับชั้นปวช. 2/2 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความเร็วและอัตราเร็ว  วิชากลศาสตร์เครื่องกล 
รหั สวิชา 2101-2007  ของนัก เรียนระดับชั้ นปวช. 2/2 โดยใช้สื่ อ  Microsoft PowerPoint 
เคลื่อนไหว มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ครูผู้สอนได้พัฒนาวิธีการสอนที่หลากหลายขึ้นเพ่ือน ามาใช้สอน
ได้ตรงกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่อง ความเร็วและอัตราเร็ว 
ของนักเรียนชั้นปวช. 2/2  แผนกวิชาช่างยนต์ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 3. เพ่ือเป็นหนทางให้
นักเรียนได้สืบค้นและเรียนรู้นอกเวลาเรียน 



ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นปวช. 2/2  แผนกวิชาช่างยนต์  ภาคการศึกษาที่  2  ปี
การศึกษา  2562  จ านวน  17 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ Power point เรื่อง 
ความเร็วและอัตราเร็ว วิชากลศาสตร์เครื่องกล แบบทดสอบปรนัย เรื่อง ความเร็วและอัตราเร็ว วิชา
กลศาสตร์เครื่องกล ประกอบด้วย 

- การเรียนการสอนโดยใช้สื่อ Microsoft PowerPoint เรื่อง ความเร็วและอัตราเร็ว          
- แบบทดสอบก่อนเรียน  ใช้แบบปรนัยหลายตัวเลือก ซึ่งมีอยู่ 10 ข้อ เพ่ือประเมินความรู้

ก่อนการเรียนว่ามีความรู้มาก-น้อยเพียงใด                                              
- แบบทดสอบหลังเรียน  ใช้แบบปรนัยหลายตัวเลือก ซึ่ งมีอยู่  10 ข้อ เพ่ือประเมิน

พัฒนาการหลังการเรียนโดยใช้สื่อ  Microsoft PowerPoint ว่ามีพัฒนาการไปในทิศทาง
ที่ดีข้ึนหรือไม ่

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ การวิเคราะห์ค่า T- test  โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป                  
IBM SPSS v. 21 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความเร็วและอัตราเร็ว  วิชากลศาสตร์เครื่องกล 

ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 2/2 โดยใช้สื่อ Microsoft PowerPoint เคลื่อนไหว จ านวน 17 คน
นักเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินได้จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.48 ไม่ผ่านเกณฑ์  

2. นักเรียนทุกคนมีคะแนนการพัฒนาเพ่ิมสูงขึ้น ทุกคน คิดเป็น ร้อยละ100 ของนักเรียน
ทั้งหมดซึ่งสูงกว่า วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าไม่ต่ า กว่าร้อยละ 50 

 
 
 
 

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  



แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 

นางสาวสุภาวดี   แย้มผกา การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาทฤษฎี
โครงสร้างของนักเรียน ชั้น ปวส.1 แผนกวิชา
ช่างก่อสร้าง 

ปัจจุบันจากการสอนในวิชาทฤษฎีโครงสร้าง  ของนักเรียน ปวส.1 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่
มักจะส่งงานที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงเวลาที่ครูสอนก าหนด หรือบางคนก็ไม่ส่งงานเลยซึ่งท าให้
ครูผู้สอนไม่สามารถวัดความรู้  หรือติดตามความเก้าหน้าของนักเรียนได้และบางรายวิชาอาจมีผล
คะแนนเก็บของนักเรียน  ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะที่เป็นทั้งครูผู้สอนวิชาทฤษฎีโครงสร้าง เห็นความส าคัญ
ของปัญหาดังกล่าว  จึงได้ท าการวิจัยเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้น ปวส.1 เพ่ือน ามา
เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงานต่อไป  

นางสาวกมลวรรณ สีแก้ว การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ประมาณราคา
งานสถาปัตยกรรม 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา
ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม รหัสวิชา 2106-2005 ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ 2)เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ที่เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
การสอนวิชาประมาณราคางานโครงสร้างรหัสวิชา2106-2005 ก่อนเรียนและหลังเรียน  3)เพ่ือศึกษา
ความความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาประมาณ
ราคางานโครงสร้างรหัสวิชา  2106-2004 ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 
สาขาวิชาก่อสร้างสาขางานช่างก่อสร้างประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 22 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ 1)เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาประมาณราคางานโครงสร้าง 
รหัสวิชา 2106-2004 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประมาณราคางานสถาปัตยกรรม 
รหัสวิชา 2106-2005 ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3)แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาประมาณราคางานโครงสร้างรหัสวิชา 
2106-2004 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า  t 



 
นายสันติพงค์ ช่วยนุ้ย การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานล่าช้าของ

นักศึกษาที่เรียนรายวิชาโครงการกรณีศึกษา 
นั กศึ กษา ระดับ  ปวส .2 แผนกวิช าช่ าง
ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการส่งงานล่าช้าของนักศึกษาที่
เรียนรายวิชาโครงการ กรณีศึกษา นักศึกษา ระดับ ปวส.2 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี ผู้วิจัยได้จัดทาเครื่องมือเป็นแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสาเหตุของการส่งงานล่าช้าในวิชาโครงการ
ของนักเรียน นักศึกษาจานวน 10 ข้อ โดยให้นักเรียนเรียงลาดับสาเหตุการส่งงานล่าช้าตามลาดับที่
มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดจากลาดับ 1–10 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน นักศึกษา จานวน 30 คน 
ทาการประเมินผลจากเครื่องมือเป็นแบบสอบถามตามหัวข้อที่ทาการประเมินภายในชั้นเรียนเป็นเวลา 
1 ภาคเรียน ในปีการศึกษา 2562 และได้นาข้อมูลผลการประเมินสาเหตุของแต่ละปัญหามาวิเคราะห์
ในแบบการจัดลาดับและค่าร้อยละ พร้อมทั้งหาข้อสรุปนาเสนอในรูปแบบตาราง ประกอบคาบรรยาย 
นั้น 

จากผลการวิจัยที่ทาการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ในเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน
ล่าช้าของนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาโครงการ กรณีศึกษา นักศึกษา ระดับ ปวส.2 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จานวน 30 คน พบว่า เนื่องมาจากสาหตุอันดับต้นๆ คือ นักศึกษาไม่มีเวลาทา
โครงการอันเนื่องมาจากเวลาฝึกงานในสถานประกอบการไม่แน่นอน สถานประกอบการบางแห่ง
จะต้องทางานทั้งวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ประกอบกับ นักศึกษาในกลุ่มมีเวลาในการปรึกษาและทา
งานร่วมกันได้ยาก เพราะแต่ละสถานประกอบการทางานเวลาไม่ตรงกัน ขาดการติดต่อครูผู้สอน อัน
เนื่องมาจากต้องทางานและบางคนช่วยเหลืองานผู้ปกครองทางบ้านด้วย โดยที่นักเรียนบางคนจะต้อง
ทางานในวันหยุดและภาคค่าควบคู่กันไปด้วยเพ่ือหารายได้อีกทางหนึ่งในการช่วยเหลือครอบครัว  
ส่วนนักศึกษาที่ยังพอมีเวลาจะให้ความเห็นว่าบางครั้งงานที่ครูสั่งนั้นไม่เข้าใจ  ขาดคนให้คาปรึกษา
แนะแนวทาง ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจึงเป็นเหตุปัจจัยและเป็นปัญหาที่ เกิดขึ้นและเป็น
ผลกระทบต่อการส่งงานล่าช้า 

 
 

นายพัฒนา ยิ้มยวน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนที่ไม่ส่ง จากงานวิจัยนี้  พบว่า สามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียนที่ไม่ส่งงาน/การบ้าน/



งาน/การบ้าน/แบบฝึกหัด แบบฝึกหัดมีความกระตือรือร้นหรือไม่มีความสนใจในการท าของผู้เรียนที่ไม่ส่งงาน/การบ้าน/แบบฝึกหัด  
โดยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นของผู้เรียนที่ไม่ส่งงาน/ก ารบ้าน/
แบบฝึกหัดหัด และมีความสนใจในการเรียนการสอน เพิ่มมากขึ้น โดยใช้การลดจ านวนแบบฝึกหัดที่ให้
เป็นการบ้านลง โดยจะให้เป็นแบบฝึกหัดที่มีความง่ายขึ้น ส่วนแบบฝึกหัดที่ยาก จะจัดให้มีการท าไป
พร้อมกันกับผู้สอนในชั้นเรียน จัดให้มีการท าแบบฝึกหัดภายในชั้นเรียนให้มากขึ้ น โดยให้เป็นกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การให้ท าแบบฝึกหัดด้วยกันเป็นกลุ่ม ให้มีการปรึกษากันภายในชั้นเรียน หรือการท า
แบบฝึกหัดไปพร้อมกันกับผู้สอน และการจัดให้ผู้เรียนผลัดเปลี่ยนกันออกมาท าแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน 
และมีการให้คะแนนผู้เรียนที่มีส่วนร่วมทั้งหมด   

นางสาวปวีณา พาวินันท์ การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนสายในคาบ
เรียนแรกหลังเลิกแถวตอนเช้า รายวิชาการ 
งานปูนตกแต่งผิว ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 
1 สาขาวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี 

งานวิจัยชิ้นนี้เกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าเรียนสายในคาบเรียนแรกหลังเลิกแถวตอนเช้า 
รายวิชางานปูนตกแต่งผิว ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิค 
ธัญบุรี ซึ่งข้าพเจ้าได้จัดท าแบบบันทึกคะแนนพฤติกรรมนักศึกษารายบุคคล ซึ่งได้ข้อสรุปว่า นักเรียน
บางคนยังไม่สามารถปรับตัวเองให้มีความรับผิดชอบในเข้าเรียนสายในคาบเรียนแรกหลังเลิ ก แถว
ตอนเช้า เนื่องจากขาดวินัยในตนเอง แต่เมื่อได้รับการกวดขันจากและลงโทษท าให้ ปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมการเข้าเรียนสายได้ในที่สุด การติดตามดุแลเอาใจใส่ จากครูผู้สอนนักเรียนจะสามารถ 
ปรับปรุงความรับผิดชอบของนักเรียนได้มากยิ่งข้ึน 

นางสาวอรุณี ทองค า การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา 
ปฏิบัติงานส่วนประกอบอาคาร เรื่อง “การ
เดินท่อและติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ในอาคารพัก
อาศัย” 

 

จากผลที่ผู้วิจัยได้น าชุดการสอนไปทดลองใช้ พบประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนที่ออกมาได้ผลลัพธ์ที่สูงกว่าประสิทธิภาพที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพราะว่า 
ในการจัดสร้างชุดการสอนนั้นมีการจัดท าอย่างมีระบบและขั้นตอน ส าหรับค่าประสิทธิภาพตัวแรก 
เป็นคะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกหัด ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพ 82.20% (สูงกว่าค่าประสิทธิภาพ 80 
ที่ตั้งไว้) ทั้งนี้เพราะว่าในการเรียนการสอนด้วยชุดการสอน มีส่วนกระตุ้นให้นักศึกษามีความตั้งใจและ
สนใจ กล่าวคือ ในการจัดท าสื่อที่ใช้สอนประเภทสื่อ power point ในภาพจะมีรายละเอียด แสดง
ล าดับขั้นตอนชัดเจน และเน้นจุดส าคัญในเนื้อหาที่ต้องการสื่อความหมาย ส่วนสื่ออุปกรณ์การทดลอง



เรื่อง “การเดินท่อและติดตัง้เครื่องสุขภัณฑ์ในอาคารพักอาศัย” ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการ
หาแรงโดยวิธีต่างๆ ที่ได้จากคะแนนทดสอบหลังการเรียนมีประสิทธิภาพ 88.00% (สูงกว่า
ประสิทธิภาพ 80 ที่ตั้งไว้) ซึ่งจะเห็นว่าสูงกว่าเกณฑ์เล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับค่าประสิทธิภาพตัว
แรกท่ีได้ ทั้งนี้เพราะว่าการสอนหลังเรียนเป็นการสอนเนื้อหาทั้งหมด ซึ่งมีปริมาณค่อนข้างมาก เมื่อ
เทียบกับแบบฝึกหัด ระยะเวลาที่นักศึกษาได้เรียนรู้เนื้อหาในครั้งที่ผ่านมา มีผลต่อการลืม การจ า ซึ่งมี
ผลต่อประสบการณ์การเรียนรู้ ตลอดจนการเตรียมตัวของนักศึกษาเพ่ือสอบ จึงมีผลต่อคะแนนที่ได้ 
ท าให้มีคะแนนสูงต่ ากระจายกันไป แต่ภาพโดยรวมของค่าเฉลี่ยก็ยังสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการสอน ท าให้คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เป็นผล
เนื่องมาจากการออกแบบชุดการสอนที่ได้มีการนาเอาหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ ในการสร้างชุดการ
สอนมาใช้ (เสาวนีย์, 2528 : 292-293) ซึ่งได้แก่ การน าสื่อประสมมาใช้ การเปิดโอกาสให้นักศึกษามี
กิจกรรมร่วมในการเรียนการสอนมากข้ึน มีการตรวจสอบผลการเรียนของตนเอง มีการเสริมแรง 
ตลอดจนมีการน าเอาวิธีการวิเคราะห์ระบบมาใช้ในการวัดเนื้อหาวิชา สอดคล้องกับวัยของนักศึกษา 

 
 
 
 

 
 

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 



ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวสายใจ พานิชกุล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนในมีวินัย 

และความรับผิดชอบของนักศึกษาระดับชั้น 
ปวส. 1/1  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้
เป็น ผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักศึกษา ปวส. 1/1 สาขา
คอมพิวเตอร์  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  โดยมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสังเกต  การสัมภาษณ์  ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชา  และการตอบแบบสอบถาม
จากนักศึกษา  การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่นักศึกษา   รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มี
ความรับผิดชอบ   สนใจเรียน  และติดตามจากผู้ปกครอง   คุณครูที่เข้าสอนแต่ละวิชา  ท าให้
นักศึกษามีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น   มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน  
รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น  ท าให้บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มี
ความตั้งใจเรียนมากขึ้น  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย  ท างานที่ได้รับ
มอบหมายและส่งงานตรงก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ 

นางสาวสินตรา ตรีนุสนธิ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วย
บ ท เรี ย น ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ช่ ว ย ส อ น วิ ช า
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่  2 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ข้อ 2)                   
เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ และข้อ 3) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ประชากรใน
การวิจัยได้แก่ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน 4) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

ผลการวิจัย พบว่า  



การวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้คือ 
1) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืออาชีพ              

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.89/82.83 สูงกว่า เกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 
2) ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์

และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
3) ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 
3.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.56อยู่ในระดับดี 

4) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                        
วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืออาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.77อยู่ใน
ระดับด ี

 
นางสาวสุกัญญา ปิ่นมุข ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชา โปรแกรม

ตารางงานของนักเรียน ชั้น ปวช.1 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ในการวิจัย 3 ข้อ ได้แก่  1) เพ่ือศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้าน
วินัยในห้องเรียน 2) เพ่ือศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทางการเรียน 3) เพ่ือ
ศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 1  ห้อง 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี แบบสอบถาม  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
เพ่ือศึกษา เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  ความขยันอดทนทางการเรียนและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา  2562  จ านวน  38 คน   
 ผลการวิจัยพบว่า  1)  เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน   พบว่า  ขณะเรียน
วิชาหนึ่ง  นักเรียนมักน างานวิชาอ่ืนขึ้นมาท า  นักเรียนที่ท าบางครั้ง มีค่าร้อยละมากที่สุด  คิดเป็น  



66.27 %   นักเรียนพูดคุยกับเพ่ือนในขณะที่ครูก าลังสอน  นักเรียนที่ท าบางครั้ง  มีค่าร้อยละมาก
ที่สุด คิดเป็น  86.67 %    นักเรียนส่งการบ้านตรงตามเวลาที่ครูก าหนด นักเรียนที่ท าประจ า มีค่า
ร้อยละมากที่สุด  คิดเป็น  51.02  %   เมื่อนักเรียนท าข้อสอบไม่ได้  นักเรียนแอบดูข้อสอบเพ่ือนใน
ห้องสอบ นักเรียนที่ไม่เคยท า  มีค่าร้อยละมากที่สุด  คิดเป็น  97.96  % นักเรียนแอบนอนหลับใน
ชั่วโมงเรียน  นักเรียนที่ไม่เคยท า  มีค่าร้อยละมากที่สุด   คิดเป็น 86.67 % นักเรียนเล่นกับเพ่ือน
ขณะทีค่รูสอน  นักเรียนที่ท าบางครั้ง   มีค่าร้อยละมากท่ีสุด   คิดเป็น  86.67% นักเรียนอ่านหนังสือ
การ์ตูน ขณะที่ครูสอน  นักเรียนที่ไม่เคยท า  มีค่าร้อยละมากที่สุด  คิดเป็น  75.51% นักเรียนลอก
การบ้านเพ่ือน นักเรียนที่ท าบางครั้ง   มีค่าร้อยละมากที่สุด  คิดเป็น  51.02 %   เมื่อใดที่รู้สึกไม่
เข้าใจ    นักเรียนจะถามครู  นักเรียนที่ท าบางครั้ง   มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น  66.27 % 2)เจต
คติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทางการเรียน   พบว่า นักเรียนท าการบ้านเสมอก่อน
ออกไปเล่น นักเรียนที่ท าประจ าและท าบางครั้งมีจ านวนเท่ากัน  มีค่าร้อยละมากที่สุด  คิดเป็น  
44.90 %  นักเรียนหลีกเลี่ยงงานที่คุณครูมอบหมาย  นักเรียนที่ไม่เคยท า มีค่าร้อยละมากที่สุด  คิด
เป็น   32.14 %  นักเรียนไม่เคยอดทนท าการบ้าน  นักเรียนที่ไม่เคยท า มีค่าร้อยละมากที่สุด  คิด
เป็น  44.90  % ในการทดลอง  นักเรียนจะพยายามทดลองจนเสร็จ  นักเรียนที่ท าประจ า  มีค่าร้อย
ละมากที่สุด     คิดเป็น  48.96  % เวลาใกล้สอบ  นักเรียนดูหนังสือเอง  โดยพ่อแม่ไม่ต้องบังคับ  
นักเรียนที่ท าบางครั้ง  มีค่าร้อยละมากที่สุด  คิดเป็น   51.02  %  เมื่อนักเรียนท าผิด  จะพยายาม
แก้ไขโดยไม่ท้อแท้  นักเรียนที่ท าบางครั้ง  มีค่าร้อยละมากที่สุด   คิดเป็น  53.06  % 3) เจตคติที่มี
ต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อมีการแข่งขัน  นักเรียนจะพยายามอย่าง
เต็มความสามารถ  เพราะต้องการเป็นผู้ชนะ  นักเรียนที่ท าประจ า  มีค่าร้อยละมากที่สุด   คิดเป็น  
67.35  % นักเรียนอยากประสบความส าเร็จในการเรียน  นักเรียนที่ท าประจ า  มีค่าร้อยละมากที่สุด  
คิดเป็น  69.39  % ในการเรียนนักเรียนทุ่มเทอย่างหนักเพ่ือให้ได้คะแนนดี   นักเรียนที่ท าประจ า  มี



ค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น  53.06  % นักเรียนปฏิบัติตามคติประจ าใจที่ว่ า  “ความพยายามอยู่ที่
ไหน  ความส าเร็จอยู่ที่นั่น”  นักเรียนที่ท าบางครั้ง  มีค่าร้อยละมากท่ีสุด   คิดเป็น  53.06  % ในวิชา
ใดก็ตาม  เวลาสอบนักเรียนจะพยายามอย่างเต็มที่ในการสอบ  นักเรียนที่ท าประจ า มีค่าร้อยละมาก
ที่สุด  คิดเป็น  87.76  % นักเรียนเตรียมวางแผนการเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียนในวันแรก  เพ่ือจะได้
เรียนดีที่สุด  นักเรียนที่ท าบางครั้ง  มีค่าร้อยละมากที่สุด   คิดเป็น  51.02  % นักเรียนมีความ
พยายามอย่างยิ่งที่จะท าอะไรให้ดี   อย่างที่ตั้งใจไว้  นักเรียนที่ท าประจ า  มีค่าร้อยละมากที่สุด คิด
เป็น  51.02  % ถ้าผลการเรียนไม่ดี  นักเรียนใช้ความพยายามมากยิ่งขึ้น  นักเรียนที่ท าประจ า  มีค่า
ร้อยละมากที่สุด คิดเป็น   32.14  % ในบทเรียนที่ยาก ๆ นักเรียนจะอ่านซ้ าหลาย ๆ ครั้ง  จนเข้าใจ
แล้วจึงผ่านไป  นักเรียนที่ท าบางครั้ง  มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิดเป็น  55.10  % นักเรียนพยายาม
หาความรู้เพ่ิมเติมจากเอกสาร หรือต าราในห้องสมุด  เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน  นักเรียนที่ท า
บางครั้ง  มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น  48.98 % 

 
นางสาวมนัสวี สว่างตระกูล การศึกษาการส่งงานผ่าน  Social Learning 

Units บน Facebook Group   
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้สื่อ

อินเตอร์ เน็ต  และส่งเสริมให้นักเรียนฝึกการศึกษาการส่งงานผ่าน  Social Learning Units                   
บน Facebook Group  ของนักเรียน ในรายวิชาองค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์  ของ
นักเรียนระดับ ปวช. 1/2  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน  31  คน  ผลการวิจัยพบว่านักเรียนส่วน 
ใหญ่สมัครใช้งาน E-mail ของสถานศึกษา และส่งงานผ่าน Social Learning Units บน Facebook 
Group  และผลรวมของคะแนนทดสอบย่อยของนักเรียน  มีอิทธิพลในการก าหนดหรือสามารถ
อธิบายผลการเรียนของนักเรียนได้ร้อยละ  41.70 

 
นายณัฐดนัย    พุกกะณะวนิชย์ ก ารศึ ก ษ าก ารแ ก้ ปั ญ ห านั ก เรี ย น เล่ น 

Internet ใน ระห ว่ าง เรี ยน  (กรณี ศึ กษ า
การวิจัยครั้งนี้มีเพ่ือการแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่สนใจเรียนและเล่น Internet ในขณะที่ครู

ก าลังท าการสอน  ประชากรในการวิจัยคือนักเรียน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช.2/2 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีจ านวน 28 คน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือที่



นักเรียน ระดับชั้น  ปวช .2/2 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี) 
 

ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสังเกต และแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้
เทียบเคียงจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  แบบสอบถามเป็นชนิดตรวจรายการ (Check List) เป็นข้อมูล
ชนิดมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  และแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) 

ผลการวิจัย พบว่า 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานเกี่ยวกับแบบบันทึก การสังเกตพฤติกรรมการใช้งาน 

Internet ในระหว่างเรียน 
1.1 การสังเกตพฤติกรรมการใช้งาน Internet  ในระหว่างเรียนครั้งที ่1  
พบว่านักเรียนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียนมากกว่าไม่เข้าถึง

อินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ 2 นักเรียนเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ในระหว่างเรียน มากที่สุด รองลงมาเป็นข้อที่ 1 นักเรียนเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
ผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียน  และข้อที่  3 นักเรียนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่าน อุปกรณ์ อ่ืนๆ                  
ในระหว่างเรียน ตามล าดับ 

1.2 การสังเกตพฤติกรรมการใช้งาน Internet  ในระหว่างเรียนครั้งที ่2 
พบว่านักเรียนไม่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียนมากกว่าเข้าถึง

อินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ 2 นักเรียนเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ในระหว่างเรียน มากท่ีสุด รองลงมาเป็นข้อที่ 2 นักเรียนเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ผ่านอุปกรณ์ อ่ืนๆในระหว่างเรียน และข้อที่  1 นักเรียนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์                   
ในระหว่างเรียน ตามล าดับ 

1.3 การสังเกตพฤติกรรมการใช้งาน Internet  ในระหว่างเรียนครั้งที ่3 
พบว่าไม่มีนักเรียนคนใดไม่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียนเลย               

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ 1 นักเรียนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียน 
มากที่สุด รองลงมาเป็นข้อที่ 3 นักเรียนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์อ่ืนๆในระหว่างเรียน และ            
ข้อที่ 2 นักเรียนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ในระหว่างเรียน ตามล าดับ 

1.4 การสังเกตพฤติกรรมการใช้งาน Internet  ในระหว่างเรียนครั้งที ่4 



 พบว่าไม่มีนักเรียนคนใดไม่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียนเลย           
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ไม่พบนักเรียนคนใดเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านทุกอุปกรณ์เลย  ได้แก่              
ข้อที่  1 นักเรียนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียน  ข้อที่  2 นักเรียนเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ในระหว่างเรียนและข้อที่ 3 นักเรียนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์อ่ืนๆ               
ในระหว่างเรียน 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียน
ที่เล่น  Internet ในระหว่างเรียน 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เล่น  Internet 
ในระหว่างเรียน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล าดับ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีมีความพึงพอใจมากที่สุด กับวิธีการคือ วิธีการตัดสัญญาณ 
Internet หรือใส่รหัสผ่านไว้ ในระหว่างเรียนและสามารถให้นักเรียนเล่น Internet ได้หลังจากเรียน
หรือท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จแล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาการบัญชี 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 



 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 

นางประไพ แก้ววิลัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
ประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพ่ืองานบัญชี 
ของนักเรียนสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุร ี 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจ 
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาการประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพ่ืองานบัญชี กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 35 คน โดยวิธีเลือกสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาการประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพ่ืองานบัญชีของนักเรียนสาขาวิชาการ
บัญชี ชั้นปีที่ 2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนที่ �̅�=13.49 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่า
คะแนนเฉลี่ย�̅�=40.20  ค่าคะแนนความก้าวหน้าร้อยละ 44.49 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้วิชาการประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี อยู่ในระดับ
มากค่าคะแนนเฉลี่ย�̅�=13.49 , S.D. = 0.60 

นางจินตนา พันธ์แก้ว ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติ
วิชากิจการพิเศษ ปีการศึกษา 2/2562 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึก
ปฏิบัติวิชากิจการพิเศษ  ส าหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน/นักศึกษาทั้งก่อนและหลังเรียน
ด้วยความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติวิชากิจการพิเศษ และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติวิชากิจการพิเศษ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนระดับชั้นชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ปีการศึกษา2562  จ านวน  40  คน  โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติวิชากิจการพิเศษ  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษาที่มีต่อความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติวิชากิจการพิเศษสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่สถิติหา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  สถิติหา
ประสิทธิภาพของความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติวิชากิจการพิเศษ ด้วยวิธี E1/E2  สถิติ
หาความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจด้วยวิธีการหาความคงที่ ภายในจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า



ของครอนบาค สถิติหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สถิติด้วย
เทคนิค  25%  กลุ่มสูง - กลุ่มต่ า  สถิติหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้สูตร  KR-21สถิติเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบที (t-test)  และ
สถิติที่ ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษาที่มี โดยใช้ค่าเฉลี่ย  (X=4.35) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D. = 0.17) 
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

1.  ประสิทธิภาพของความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติวิชากิจการพิเศษ ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1  มีค่าเท่ากับ 80 /82.90   

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  การบัญชีส าหรับวิชากิจการพิเศษ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 จากที่ได้รับการสอนโดยใช้ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึก
ปฏิบัติวิชากิจการพิเศษ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.  นักเรียน/นักศึกษามีความพึงพอใจต่อความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติวิชา
กิจการพิเศษ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจใน
ระดับดี ได้แก่ข้อที่ 1,2, และ 7และมีความพึงพอใจในระดับ มาก ได้แก่ข้อที่ 3,4,5,6,8,9 และ 10 
ตามล าดับ 

นางสาวกัณฐิกา บรรจงจัด ก า ร ป ร ะ เมิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ระดับชั้น 
ปวส.2/1 แผนกวิชาการบัญชี 
 

การประเมินประสิทธิภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี มี
วัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ 1) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการฝึกงานนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี 
ตามความเห็นของนักศึกษาประเมินตนเอง สถานประกอบการประเมิน และครูนิเทศประเมิน 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ตามความเห็นของนักศึกษา
ประเมินตนเอง สถานประกอบการประเมิน และครูนิเทศ ในทักษะด้านความรู้ทางวิชาชีพ ทักษะด้าน
การปฏิบัติงาน และทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ทั่วไป 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลการประเมินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ตามประเภทของสถานประกอบการที่ต่างกัน  

นางสาวอรุณรัศมี  ทรัพย์มาก การ ใช้ ชุ ด ฝึ กทั กษ ะผ่ าน  Google Form จากผลการวิจัยการศึกษาผลการสอน โดยใช้ชุดฝึกทักษะผ่าน Google From และการใช้ 



เปรียบเทียบกับการใช้ชุดฝึกทักษะแบบปกติ 
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีของนักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นปีที่ 3/2 แผนก
วิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคนิคธัญบุร 

ชุดฝึกทักษะแบบปกติที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  3 ห้อง 2 ทวิศึกษา แผนกวิชาการบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 13 คน อภิปรายผลได้ดังนี้ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนน 
ทดสอบการใช้ชุดฝึกทักษะผ่าน Google From สูงกว่า การใช้ชุดฝึกทักษะแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 (ด้วยความเชื่อมั่น 99%) ทั่งนี้เนื่องจากนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน โดย
ใช้ชุดฝึกทักษะผ่าน Google From วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญช ี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 



ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางจิรัชญา สังขวาสี การศึกษาพฤติกรรมของนัก เรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชา
ธุรกิจค้าปลีกในการไม่ส่งงาน 
 

การศึกษาวิจั ยครั้ งนี้  มี วัตถุป ระสงค์ เพ่ื อศึ กษาพฤติ กรรมของนั ก เรียน ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามเพ่ือศึกษา
สาเหตุของการไม่ส่งงานของนักเรียนจ านวน ๑๕ ข้อ โดยให้นักเรียนเรียงล าดับสาเหตุการไม่ส่งงาน 
ตามล าดับที่มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดจากล าดับ ๑ – ๑๕ และได้ท าการน าผลของแต่ละสาเหตุ มาหา
ค่า ร้อยละ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งน าเสนอในรูปของตารางประกอบค า
บรรยาย เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน 

ผลการศึกษาปรากฏว่า  จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของ
นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ในเรื่องการไม่ส่งงาน แสดง
ให้เห็นว่า สาเหตุของการไม่ส่งงาน ล าดับที่ 1 คือ แบบฝึกหัดยากท าไม่ได้   ไม่มาเรียน  และการบ้าน
มากเกินไป โดยคิดจากนักเรียน ๑๗ คน ที่เลือกเป็นสาเหตุอันดับที่ ๑ ,๒ , ๓ คิดเป็น ร้อยละ  ๖๓  , 
๖๐ , ๕๗    ตามล าดับ 

นางสาวพงษ์ลดา  รื่นสุข การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ ม             
ที่ มี ผ ล ต่ อ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เรี ย น                  
วิชาหลักการจัดการ 
 

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
กลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการจัดการ ประชากร ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาการบัญชี จ านวน 43 คน ที่สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 41 คน              
คิดเป็นร้อยละ 95.35 และเพศชาย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.65 มีผลการเรียนสอบผ่าน 
จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี มีความรู้ความสามารถและความ
สนใจในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่ได้คะแนนระดับเกรด 4 จ านวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 
65.12 รองลงมา คือ ได้คะแนนระดับเกรด 3.5 จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93 และได้คะแนน
ระดับเกรด 3 จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95  



ปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหลักการจัดการ พบว่า ด้านผู้สอน มีการสอนแบบ
บรรยาย เน้นทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติ และด้านผู้เรียน พบว่าบุคลิกภาพยังต้องปรับปรุงในด้านการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียนและการท างานเป็นทีม 

นางสาวปวีณา สินขาว แนวโน้มการลาออกและสาเหตุการลาออก
ของนักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 

             แนวโน้มการถาออกและสาเหตุการลาออกของนักเรียน ปวช. 2 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาในแต่ละปีวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีมักจะประสบปัญหากับยอด
จ านวนนักเรียนที่ลดลงจากการออกกลางคันเป็นจ านวนมาก โดยพบว่ายอดจ านวนนักเรียนที่ออกการ
คันส่วนมากเป็นนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 
              จากรายการผลการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาพบว่าในปี 2557 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้รายงานข้อมูลการออกกลางคันว่า มีนักเรียนอาชีวศึกษาจากสถานศึกษาทั้ง 421
แห่งมีนักเรียนที่ออกกลางคันแล้วทั้งสิ้น 33,109 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 2กรกฎาคม 2557) คิดเป็น
ร้อยละ13.03 ส่วนสาเหตุการออกกลางคันโดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก การมีผลการเรียนต่ ากว่า
เกณฑ์ การขาดเรียนบ่อย ปัญหาการพะเลาะวิวาท บัญหาชู้สาว ติดยาเสพติด เล่นการพนัน คบเพ่ือน
กลุ่มเสี่ยง              
                จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียน เพ่ือวิเคราะห์ให้ได้ว่าการออกกลางคัน
ของนักเรียนอาชีวศึกษาเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยใด โดยประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยจะสามารถน าไป
ก าหนดนโยบาย และแนวทางแก้ไชปัญหาในการออกกลางคันเพ่ือลดความสูญเปล่าทางการศึกษาที่
จะส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

 
 

 
 

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 



ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายไชยรัตน์ สุขสวย การศึกษาผลการเรียนเครื่องวัดและตรวจสอบ  

ของนักเรียน  ระดับชั้นปวช. 1/2  สาขา
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียนวิชางานเครื่องมือกล
เบื้องต้น โดยวิธีการสอนแบบระดมพลังสมอง 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาผลการเรียนเครื่องวัดและตรวจสอบ  ของนักเรียน
ระดับชั้นปวช.  1/2  สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ที่เรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น โดยวิธีการสอน
แบบระดมพลังสมอง เพ่ือทราบถึงเกี่ยวกับความรู้การค านวณแรงตัดของนักเรียน โดยใช้การคิดและ
ให้เพ่ือนมามีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรร เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลูได้แก่ ค่าเฉลี่ย  

พบว่า ปวช.  1/2  สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ที่เรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นรหัสวิชา  
20100-1007  โดยวิธีการสอนแบบระดมพลังสมอง  มีผลการเรียนเรื่องเครื่องมือวัดและตรวจสอบ
คะแนนหลังใช้วิธีการสอนแบบระดมพลังสมองเท่ากับ 2.75 สูงกว่าก่อนการสอนแบบระดมพลังสมอง
เท่ากับ 1.60  ต่างกันอยู่ที่ 1.15 

นายจ าเนียร โพธิ์รักษ์ การสังเคราะห์วิธีแก้ปัญหา การแก้ปัญหา
นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าต่อ
ชนบากร่อง โดยใช้วิธีการควบคุมทุกข้ันตอน 

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางด้านทักษะพิสัยเพ่ือศึกษา
ข้อมูลวิธีการแก้ไขปัญหาในรายวิชางานเชื่อมเบื้องต้น 20106 2109 จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
งานเชื่อมไฟฟ้าต่อชนบากร่อง โดยใช้วิธีการควบคุมทุกข้ันตอน 

 
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ งานวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถปฏิบัติงาน

เชื่อมไฟฟ้าต่อชนบากร่อง ต าแหน่งท่าราบ วิชางานเชื่อมเบื้องต้น 20106 2109 โดยใช้วิธีการควบคุม
ทุกขั้นตอน  

 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยได้แก่ ความถี่และร้อยละ ในการรวบรวมข้อมูล ประเมิน

คะแนน และเปรียบเทียบข้อมูล 
ผลของการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ในครั้งนี้ก็คือหลังจากการใช้วิธีการควบคุมทุก

ขั้นตอน นักเรียนทั้ง 7 คน สามารถปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าต่อชนบากร่องต าแหน่งท่าราบได้ถูกต้อง



ตามท่ีก าหนด  
นายบันลือศักดิ์ ศรีชัยสุวรรณ การปรับพฤติกรรมไม่เข้าห้องเรียน วิชาเขียน

แบบเทคนิคเบื้องต้น ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยการเรียนการ
สอนแบบร่วมแรงใจ และเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ                                                                                                                                                                                          
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาเขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้นผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  พัฒนาการเรียนการสอนในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 15 คน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ รูปแบบการเรียน
การสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ของนักเรียน ได้แก่ ความรับผิดชอบตรงต่อเวลาให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การ
ท างานที่ได้รับ มอบหมายจากครูผู้สอนและการท างานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม แบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ การหา ค่าเฉลี่ย 

ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่านักเรียน มีความรับผิดชอบในการเรียนและท างานที่ได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จในทุกด้านดีขึ้นตามล าดับและในสัปดาห์ที่7 และนักศึกษาทุกคนมีความรับผิดชอบ
ดีทุกด้าน ผลการปรับพฤติกรรมในครั้งนี้ท าให้นักศึกษาทุกคนสามารถท าแบบทดลองหลังหน่วยการ
เรียนทุกหน่วยผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือจาก 20 คะแนนนักเรียนสามารถท าได้ 11 คะแนนขึ้นไปถือว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

นางสาวงามจิต แก้วประเสริฐ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ปวช.1/3  
ที่ เข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาและไม่เข้าเรียน     
วิชา วัสดุช่างอุตสาหกรรม 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อหาสาเหตุพฤติกรรมของนักเรียน เป็นงานวิจัยทางการศึกษา
เรื่องพฤติกรรมของนักเรียน ปวช. 1/3 ที่เข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาและไม่เข้าเรียน วิชาวัสดุช่าง
อุตสาหกรรม และเพ่ือให้สอดคล้องให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ด้วยการบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในรายวิชาตามหลักสูตรของ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีในสังกัดกรมอาชีวศึกษา 

ประชากรของการวิ จั ยครั้ งนี้ คื อ  นั ก เรียน ระดับชั้ น  ปวช .1/3 แผนกช่ างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกการสังเกตหรือใบเวลาเรียน และใบบันทึกจาก
การสอบถามข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ความถี่ ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ 

ผลของการวิจัยครั้งนี้ คือสาเหตุการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาเนื่องมาจากการกินข้าวก่อนขึ้น
ชั้นเรียนและสาเหตุการไม่มาเรียนก็คือการที่นักเรียนนั้นลาออกจากสถานศึกษา 



นายปรีชา ถิ่นสูง การแก้ปัญหาการควบคุมบ่อหลอมละลาย   
ของงานเชื่อมแก๊ส นั กเรียนระดับ ปวช.               
ชั้นปีที่ 1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเรียนรู้
และจดบันทึกด้วยตนเอง 
 

ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ เป็นงานวิจัยเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาการควบคุมบ่อหลอมละลายของ
งานเชื่อมแก๊ส  ของนักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเรียนรู้และจดบันทึก
ด้วยตนเองโดยเริ่มจากการสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียนที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้หรือปฏิบัติงาน
แล้วเกิดความผิดพลาดเสียหาย และเพ่ือให้สอดคล้องให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ด้วยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในรายวิชา
ตามหลักสูตรของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ในสังกัดส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน แผนกอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่
ก าลังศึกษาวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยเป็นนักเรียนที่
ไม่สามารถควบคุมบ่อหลอมละลายได้ 

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่การชี้แจงการแก้ไข แบบบันทึกและการด าเนินการแก้ไข โดยใช้หนังสือ
เรียนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นในการศึกษาและเรียนรู้ควบคู่ด้วย ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ 

มีนักเรียนที่สามารถปรับเปลวไฟได้เป็นจ านวน 10 คน (ร้อยละ 50) และมีนักเรียนที่ยังวาง
มุมของหัวทิพไม่ได้ จ านวน 4 คน (ร้อยละ 20) และนักเรียนที่ยังควบคุมความเร็วในการเดินแนวไม่ได้  
จ านวน 6 คน (ร้อยละ 30 

 
 
 
 
 
 
 

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 



ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวทัศน์วรรณ์  หอมผล การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

รายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 
การศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทยเพ่ือการ

สื่อสารในงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการ สื่อสารในงานอาชีพ และพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (สชฟ. 1/1) จ านวน 39 คน ซึ่งได้มาโดย
การเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 10 แบบฝึก และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
(สชฟ. 1/1) จ านวน 39 คน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ใช้วิธีการ
ศึกษาโดยการแแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ไป
ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียน จ านวน 39 คน แล้วกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์จ านวน 10 แบบฝึก สุดท้ายสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
การอ่านและเขียนค า ภาษาไทย (Posttest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชุดเดียวกับแบบทดสอบ
ก่อนเรียน ผลการวิจัยพบว่าเรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสารในงาน อาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (สชฟ. 1/1) จ านวน 39 คน คะแนนเฉลี่ย 8.38 คิดเป็นร้อยละ 
83.77 ตรงกับการศึกษาท าให้ผู้เรียนเกิดการคิดที่ เป็นกระบวนการ มีข้ันตอนในการคิดที่เป็นระบบ มี
กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอน มีแนวทางด้านความคิดที่เป็น  ระบบ มีเหตุผลในการตัดสินใจ 
ออกแบบผลงานได้ถูกต้องตรงตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ผู้เรียนมีความสนุก สนานที่ได้  ท ากิจกรรม
ร่วมกับเพ่ือนๆ ดังนั้นสรุปได้ว่าวิธีการพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W 1H 
เป็น ทักษะที่ใช้ได้ผลดีในระดับที่น่าพอใจ จุฑารัตน์ พันธุ (2556 : บทคัดย่อ) 



นางสาวปนัดฐา   ปานใย การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สาระการ
เรี ย น รู้ วิ ท ย าศ า ส ต ร์  ห น่ ว ย  ชี วิ ต กั บ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วย 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี อ าเภอ
บึงน้ ารักษ์ จังหวัดปทุมธานี 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 17 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความสอดคล้อง ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น ค่า
ความเที่ยงตรง t-test ผลการศึกษาพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วย 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี อ าเภอ
บึงน้ ารักษ์ จังหวัดปทุมธานี ดังนี้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมมากที่สุด 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ : แผนการจัดการเรียนรู้, สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

นางสาวสุพัชญ์สิริ    สมทรัพย ์ การศึกษาผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ทั ก ษ ะชี วิ ต โด ย ใช้ แบ บ ฝึ ก ทั ก ษ ะ เรื่ อ ง  
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องโครงสร้างอะตอมและตาราง
ธาตุ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างคือ  นักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา  2562  จ านวน  25  คน  โดยวิธีเลือกสุ่มแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 
แบบฝึกทักษะ  เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ   จ านวน  20  แบบฝึก  ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น  
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ  81.16   และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ใช้เป็นข้อสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน  แบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  5  ชุด  ชุดละ  50  ข้อซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ  60.6   การหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะใช้เกณฑ์หาประสิทธิภาพ  E1/E2  



เท่ากับ  80/80  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 
  1.  วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตาราง
ธาตุ   ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่  1 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลั ง                            
มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.16/60.6  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  คือ  80/80   
  2.  ผลที่เกิดกับนักเรียนหลังการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึก
ทักษะของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง พบว่า นักเรียน
คิดเป็น มีทักษะในเรื่องที่เรียน  ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  สารและการ
เปลี่ยนแปลง  สูงขึ้นค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  40.58 

3.  เพ่ือสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ  ของ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง  ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์  80/80 

นายดุลยวัต   บรรจงจัด การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียน ระดับชั้น ปวช.2 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สังคมศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  
1.) เพ่ือศึกษาข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 
2.) เพื่อเป็นเอกสารชี้น าในการปรับปรุงพัฒนาแผนการเรียนรู้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบ ก่อนและหลังเรียน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลผลการเรียนทั้งก่อนและหลังเรียน  

 ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนทั้งหมดที่ ท าการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น 

ซึ่งดูได้ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังเรียน 
 

 
นางสาวอภิญญา   สงประชา ก า ร ศึ ก ษ า พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ส่ ง ง า น                     

วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ข อ ง นั ก เ รี ย น                   
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนแผนกช่างไฟฟ้าก าลัง 

ในระดับชั้นปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสาเหตุของการไม่ส่ง



แ ผ น ก ช่ า ง ไฟ ฟ้ า ก า ลั ง  ชั้ น  ป ว ช .1                         
ปีการศึกษา 2562 
 

งานของนักเรียนจ านวน 15 ข้อ โดยให้นักเรียนเรียงล าดับสาเหตุการไม่ส่งงานตามล าดับที่มากที่สุด
จนถึงน้อยที่สุดจากล าดับ 1 – 15 และได้น าผลของแต่ละสาเหตุ มาหาค่า ร้อยละ แล้วน าข้อมูลมา
วิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งน าเสนอในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
ชองนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน  
 ผลการศึกษาปรากฏว่า จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของ
นักเรียนแผนกช่างไฟฟ้าก าลัง ในระดับชั้นปวช.1 ในเรื่องการไม่ส่งงาน แสดงให้เห็นว่า สาเหตุของการ
ไม่ส่งงาน ล าดับที่ 1 คือ การให้งานมากเกินไป โดยคิดจากนักเรียน 40 คน ที่เลือกเป็นสาเหตุอันดับที่ 
1 จ านวน 12 คน คิดเป็น ร้อยละ 30 
 

 
นางสาวยาใจ ธรรมพิทักษ์ ปัจจัยที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมการไม่ส่งงาน

วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ร ะ ดั บ ชั้ น    ป ว ส .1 แ ผ น ก วิ ช า ช่ า ง
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการไม่ส่งงานวิชาการสนทนา
ภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 35 คน   
 
 ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นถึงสาเหตุที่ไม่ส่งงาน
ตาม ก าหนดเวลา ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แสดงให้เห็นว่าสาเหตุที่ไม่ส่งงานตามก าหนด โดยท าการเรียงล าดับจากสาเหตุที่ นักเรียนคิดว่าเป็น
สาเหตุที่ส าคัญที่สุดจนถึงสาเหตุที่น้อยที่สุด 3 อันดับดังต่อไปนี้ ล าดับที่ 1 หนังสือหาย จ านวน 29 
คน คิดเป็นร้อยละ 78.37 ล าดับที่ 2 งานหาย จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 67.56 ล าดับที่ 3 งานที่
ได้รับมอบหมายมากเกินไปจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 54.05  
 
 

นางสาวจันทนา     เข็มทอง การพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนระดับชั้น             

การพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนของนักเรียนชั้น 
ปวช.2 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการพัฒนาความรู้



ปวช.2 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี 

พ้ืนฐานในด้านค าศัพท์โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบฝึก
ทักษะการเขียนเพ่ือพัฒนาทักษะทางค าศัพท์ของนักเรียน ชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการไฟฟ้าก าลัง 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 2) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 1 ชุด 20 คะแนน 
ผลการวิจัย  

1. การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นประกอบกับการเรียนการสอนที่
หลากหลายรูปแบบทั้งเกมและสื่อรูปภาพต่าง ๆ ท าให้นักศึกษามีความสามารถในการเขียนสูงขึ้นวัด
ได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนมีความปรากฏว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจาก
ร้อยละ 45.52 เป็นร้อยละ 63.15 และยังให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
อย่างดี 

2. เมื่อนักเรียนฝึกทักษะการเขียนนักศึกษามาพัฒนาการในทักษะการเขียนที่ดีขึ้นมีความรู้
ความสามารถสูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจ 

3. พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการภาษาอังกฤษพบว่า
นักศึกษาจะแสดงความสนใจต่อการฝึกทักษะภาษาอังกฤษกระตือรือร้นสนใจและเรียนซึ่งจะสังเกต
จากการพูดซักถามถึงเนื้อหาที่ครูจะสอนต่อไปให้ความสนใจต่อการเรียนการสอนที่ครูจัดและเมื่อน า
คะแนนที่ได้จากท าแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนของกลุ่มประชากรพบว่านักเรียนมีความสามารถ
ทางการเรียนดีขึ้น 

นางสาวลักษมณ     ภู่อรุณ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของ
นักเรียนชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่  2    
โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่ งหมาย เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่  2 โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระยะเวลาที่ใช้ในการท า
วิจัยทั้งสิ้น โดยเริ่มท าการวิจัยตั้งแต่  1  กรกฎาคม   2562 
 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนจ านวนหนึ่งมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมมากขึ้นโดยใช้
แบบฝึกทักษะต่างๆ และใช้เวลาในการท างานพอสมควรจึงจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดีขึ้น และยังสามารถเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งข้ึน 

นางสาวหยาดอรุณ  กุลธิ การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการ



รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบความคิด
ส ร้ า งส ร รค์ เป็ น ฐ าน  (Creativity-based 
learning Mode :  CBL)  ส า ห รั บ ส า ห รั บ
นักเรียนนักศึกษา ปวส.1/1 แผนก ไฟฟ้า
ก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

เรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning : CBL) ในรายวิชาการจัดการ
ทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส าหรับนักเรียนนักศึกษา ปวส.1/1 แผนก ไฟฟ้าก าลัง   1.2 เพ่ือ
พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของส าหรับนักเรียนนักศึกษา ปวส.1/1 แผนก ไฟฟ้าก าลัง       โดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning : CBL) ที่
เรียนด้วยแผนพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์
เป็นฐาน (Creativity Based Learning : CBL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นส าหรับ
นักเรียนนักศึกษา ปวส.1/1 แผนก ไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   จ านวน 39 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการสอน เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ  ผลการวิจัย  พบว่า 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน 
(Creativity Based Learning : CBL) ในรายวิชาการจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับนักเรียนนักศึกษา ปวส.1/1 แผนก ไฟฟ้าก าลัง  นักเรียนนักศึกษามี คะแนนผลสัมฤทธิ์
ความก้าวหน้าทางการเรียน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ก่อนเรียนได้ 0.927173 หลังเรียนได้ 
1.055642 คะแนนผลสัมฤทธิ์ความก้าวหน้าทางการเรียน ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 8.333333 หลัง
เรียนได้คะแนนเฉลี่ย 16.94444   
        2. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ของส าหรับนักเรียนนักศึกษา ปวส.1/1 แผนก ไฟฟ้าก าลัง โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning : CBL) 
พบว่า นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ค่าคะแนน รวมเฉลี่ย 2.80 คิดเป็นร้อยละ 93.51 
มีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
 

นางสาวกาญจนา   ค าเรืองศรี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
สนใจในวิธีการสอนวิชา การพัฒนาคุณภาพ

การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิธีสอนวิชาการพัฒนา
คุณภาพชีวิต วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่ได้รับการสอนโดยวิธีการใช้กระบวนการแบบเสาะหาความรู้



ชีวิต เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนในวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 ความมุ่งหมายในการวิจัยเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความสนใจในวิธีการ
สอนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้กิจกรรม
การใช้กระบวนแบบเสาะหาความรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการการคิดอย่างมี วิจารณญาณของ
นักเรียนในวิชาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือนักเรียนชั้น  ปวช. 2 จ านวน 1  
ห้องเรียน 31 คน ระยะเวลา 9  ชั่วโมง เป็นเวลา 3 สัปดาห์ เนื้อหาที่ใช้  เรื่อง สุขอนามัยกับ
สมรรถภาพทางกาย ในหนังสือแบบเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช  2556 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเครื่องมือที่ ใช้  คือ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง สุขอนามัยกับสมรรถภาพทางกาย เป็นแบบปรนัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 10 ข้อ และแบบอัตนัย 1 จ านวน  1 ข้อ และแบบสอบถามวัดความ
สนใจจ านวน 20 ข้อ ที่ผ่านจากหาคุณภาพเครื่องมือตามขั้นตอนแล้วใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมุติฐานส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อ
กัน ใช้ค่า t-test for Dependent Sample 
ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่อง สุขอนามัยกับสภาพทางกาย โดยใช้กิจกรรมการใช้
กระบวนการแบบเสาะหาความรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนในวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง สุขอนามัยกับสมรรถภาพทางกาย ก่อนการทดลองและ
หลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

2. ความสนใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการใช้กระบวนการแบบเสาะหา
ความรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนในวิชาการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เรื่อง สุขอนามัยกับสมรรถภาพทางกายก่อนการทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

นายวรวุฒิ      อองตัน การเขียนสะกดค าในภาษาไทยโดยใช้แบบฝึก
ทั ก ษ ะ ข อ ง กั บ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ชั้ น

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1. เพ่ื อแก้ปัญหาการเขียนภาษาไทยที่ ไม่ ถู กต้องของนั ก เรียน  นั กศึกษา 



ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) สาขา
ไฟฟ้าก าลัง แผนกไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าก าลัง แผนกไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดค าก่อนและหลังการสอน โดยใช้

แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนนักเรียน นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.1) สาขาไฟฟ้าก าลัง แผนกไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

3. เพ่ือสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าส าหรับนักเรียน นักเรียน นักศึกษา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) สาขาไฟฟ้าก าลัง แผนกไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  

 
การด าเนินการ 

1. ทดสอบนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างก่อนการฝึกแบบการเขียนสะกดค า  
2. ให้นักเรียนฝึกแบบเขียนสะกดค า ทั้ง 2 ชุด จ านวน 10 ครั้ง  
3. ทดสอบนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างหลังการฝึกแบบการเขียนสะกดค า 
4. น าข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุป ผลการศึกษาพบว่าการใช้แบบฝึกทักษะการเขียน

สะกดค าท าให้ผลสัมฤทธิ์ในการเขียน สะกดค าภายหลังการทดลองสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ในการเขียน
สะกดค าก่อนทดลอง   ร้อยละ 56 อยู่ใน เกณฑ์พอใช้ เพิ่มขึ้น จากเดิม ร้อยละ 24 

 
 


