
บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายอนิรุทธ์  หงษาวงศ์ เครื่องปิ้งข้าวโพดอัตโนมัติแบบไร้ควัน จากผลการทดลองที่น า เครื่องปิ้งข้าวโพดอัตโนมัติแบบไร้ควัน ไปใช้งานได้ และ

ปลอดภัยกับ บุคคลทั่วไปและคณะผู้จัดท ามี ความพึงพอใจต่อระบบ เครื่องปิ้งข้าวโพด
อัตโนมัติแบบไร้ควัน อยู่ในเกณฑ์ ที่ดี จากการทดลอง คณะผู้จัดท าได้ทดลองปิ้งแล้วพบว่าเกิด
ปัญหาในด้านรอบหมุนของมอเตอร์เร็วเกินไปคณะผู้จัดท าเรยใส่ตัวทดรอบเข้าไปสามารถท าให้
ท างานได้ และคณะผู้จัดท าได้ท าการทดลองปิ้งข้าวโพดสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี 

นายสุทัศน์  แคน้อย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชางาน
ไฟฟ้าและอิ เล็ กทรอนิกส์ เบื้ องต้น  รหัสวิ ชา              
2100-1006 เรื่องการวัดการแสไฟฟ้าในวงจรขนาน 
ของนัก เรี ยนระดับประกาศนี ยบั ตรวิ ช าชีพ              
ชั้ น ปี ที  1  แ ผ น ก ช่ า ง อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์  1 / 2 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาและจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวีดีโอ มุ่งเน้นที่จะเพ่ิม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1006 

เรื่องการวัดการแสไฟฟ้าในวงจรขนาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที 1 

แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1/2 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอนและเพ่ิม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและได้นความรู้และทักษะการคิดริเริ่มไปต่อยอดในหน่วย

เรียนอื่นๆ ในรายวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องต่อไป 

นายอภิมุข โพธิ์งาม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอินเตอร์เฟส
เบื้องต้น รหัสวิชา 2105 -2122 

การวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้เป็นวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาอินเตอร์เฟสเบื้องต้น รหัสวิชา 2105 - 2122 เรื่องความรู้พ้ืนฐานการอินเตอร์เฟสโดยการ
ใช้แบบทดสอบนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาและจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบทดสอบ มุ่งเน้นที่จะเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาอินเตอร์เฟสเบื้องต้น รหัสวิชา 2105 -2122เรื่องความรู้
พ้ืนฐานการอินเตอร์เฟสของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 แผนกช่าง 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  อิเล็กทรอนิกส์ ห้อง 2/2 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีจ านวน 25 คน  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนก
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ห้อง 2/2 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีจ านวน 25 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
   1. แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องความรู้พ้ืนฐานการอินเตอร์เฟส 
   2. แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องความรู้พ้ืนฐานการอินเตอร์เฟส 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้คือสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่า     

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS (Statistics package for the social Science) 
 สรุปผลการวิจัย 
 จากการนาเสนอสรุปผลการวิจัยผู้วิจัยขอน าเสนอเป็นภาพรวมและข้อสรุปผลการวิจัย

ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ 
  5.1.1 จากตารางที่ 4.1 พบว่าผลผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อน

เรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง 2/2 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี มีนักเรียนท าแบบทดสอบผ่าน 8คน คือ นายกติยา อาจค าพันธ์นายจิ
โรจ รอดประชานายธราธร แสงทองนายเผดิมยศ แสงส าลีนายวุฒิศักดิ์ ค ากองนางสาวศิญาริ
นทร์ วิชิตมงคลนายพลานุ ธ.น.นันและ นายอดิศักดิ์ ผลมะม่วง 

  5.1.2 จากตารางที่ 4.2พบว่าผลคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลังเรียน
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง 2/2 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี มีนักเรียนท าแบบทดสอบผ่านทุกคน 

 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายธนดล  ม่วงอ่ า การศึกษาปัญหาความคงทนในการจ าค าศัพท์ของ

นักเรียน 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการจดจ าค าศัพท์ โดยใช้กิจกรรมการ

เขียนค าศัพท์ และท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.2/1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนปวช.2/1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีจ านวน 23 คน 
โดยให้นักเรียนทดสอบเกี่ยวกับค าศัพท์ก่อนเรียน แล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด
เกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จ านวน 2 ฉบับ จากนั้นจึงท าการทดสอบหลัง
เ รี ย น  แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ค ะ แ น น โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ก า ร ห า ค่ า เ ฉ ลี่ ย แ ล ะ ค่ า ร้ อ ย ล ะ 
ผลการศึกษาปรากฏว่า การใช้กิจกรรมการเขียนค าศัพท์อิเล็กทรอนิกส์และท าแบบฝึกหัด
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้นักเรียนมีความรู้ ความจ า ความเข้าใจในค าศัพท์
และสามารถท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเพ่ิมขึ้นจากเดิม ดังจะเห็นได้จากการ
เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนทั้ง 23 คน ที่เพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย 
คิดเป็นร้อยละ35.478261 

นายวีระพงษ์  จันทร์ไพศรี การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานโดยการใช้ Google 

Drive ในรายวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิ่ ง              

ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ               

ชั้นปีที่ 2 สาขา อิเล็กทรอนิกส ์   

   

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือพัฒนาการส่งงานของนักศึกษา โดยการใช้ 
Google Drive ในรายวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิ่งของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 2. เพ่ือทราบผลการส่งงานของนักศึกษา โดยการ ใช้ Google 
Drive ในรายวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิ่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขา อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
จ านวน 30 คน โดยการสุ่มแบบแยกชั้น (Stratified Random Sampling) ซึ่งใช้ตาราง
มาตรฐานว่าด้วยขนาดประชากรและกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (อ้างถึงใน 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2548 : 51) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบกรอกคะแนนการส่งงานของนักศึกษา แบบสอบถามความ พึงพอใจในการส่งงานโดยใช้ 
Google Drive สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายเลิศศักดิ์  เพียซุย การพัฒนาชุดฝึกอบรมการติดตั้งและบ ารุงรักษา

ระบบกล้องวงจรปิด 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดฝึกอบรมการติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบกล้อง

วงจรปิดส าหรับผู้สนใจงานติดตั้งกล้องวงจรปิด การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมี 4 ขั้นตอน             

คือ การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรการจัดท าหลักสูตรการทดลองใช้หลักสูตร

และประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตรซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วยหลักการวัตถุประสงค์

เนื้อหาสาระวิธีการฝึกอบรมสื่อประกอบซึ่งอยู่ในชุดฝึกอบรมการประเมินผลก าหนดการ

ฝึกอบรมและแผนการฝึกอบรมจ านวน 4 ชุดฝึกอบรมกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 13คนโดยใช้ระยะเวลาฝึกอบรม2วัน 

 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมพบว่าประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมที่

สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ80.80/80.35ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งสมมติฐานไว้ที่ 80/80  

นางสาวมยุรี  ศรีวะรมย์ 
 

การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน
ของนัก เรี ยนชั้ น  ป วช .  ร ายวิช าวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง รหัส 2105-2002 วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี   
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อวัดผลสมฤทธิ์ทางการศึกษา เรื่องการศึกษาพฤติกรรม
เรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียนชั้น ปวช. รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัส              
2105-2002 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 20 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้คือแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรม
เรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป IBM SPSS Version 20 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาหลังจากใช้สื่อ Power point ประกอบการสอน เรื่อง ระบบพ้ืนฐานการใช้โปรแกรม 

Sony Vegas แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย ( =9.32)และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD = 0.750 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายปรเมศวร์  อุบลหอม เครื่องซีลถุงพลังงานแบตเตอรี่มีจุดประสงค์ เครื่องซีลถุงพลังงานแบตเตอรี่มีจุดประสงค์ในการท าเพ่ือให้งานไม่หยุดฉงัก ในกรณี

ฉุกเฉินเช่น ไฟฟ้าดับ ซึ่งตามโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการแพ็คของและเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้า
ดับจึงท าให้งานช้า เครื่องซีลพลังงานแบตเตอรี่นี้จะช่วยท าให้งานสามารถด าเนินต่อไปได้และ
ส่งของได้ตามก าหนดเครื่องซีลถุงอเนกประสงค์ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ ขนาด 12 V 7.5 A ท างาน
สองระบบสลับการใช้งานกับไฟบ้านเมื่อเกิดไฟฟ้าดับก็จะสลับมาใช้ไฟแบตเตอรี่ท าให้สามารถ
ท างานได้อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชายานยนต์ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายพิเชษฐ์  ชลารักษ์ ผลการทดสอบผลการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85                  

ในรถจักรยานยนต์แบบหัวฉีด 

  

การวิ จั ย ครั้ งนี้  วั ตถุ ประส งค์ เ พ่ื อทดสอบผลการ ใช้ น้ า มั นแก๊ ส โ ซฮอล์  E85                  
ในรถจักรยานยนต์แบบหัวฉีด FI ด้านมลพิษจากท่อไอเสีย ด้านอัตราการสิ้นเปลือง และด้าน
การสึกหรอของชิ้นส่วนภายในห้องเผาไหม้ กลุ่ม ตัวอย่างทดสอบเป็นรถจักรยานยนต์แบบ
หัวฉีด จ้านวน 18 คัน ที่มีปริมาตรกระบอกสูบ ขนาด 108 cc, 110 cc, 114 cc, 125 cc, 
และ 150 cc โดยเป็นระบบเกียร์แบบธรรมดา จ้านวน 10 คัน และเกียร์อัตโนมัติ จ านวน                 
8 คัน เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ ประกอบด้วย อุปกรณ์ควบคุมหัวฉีดที่พัฒนาขึ้น เครื่องมือ
วัดAutomotive Emission Analyzer และแบบบันทึกผลอัตราการสิ้นเปลือง              
เชื้อเพลิง ขั้นตอนการทดสอบมีดังนี้ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมหัวฉีดที่พัฒนาขึ้นระหว่างกล่อง ECU 
และหัวฉีดเชื้อเพลิง เติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 เต็ม ถัง ปรับตั้งค่าปริมาณการฉีดน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่อุปกรณ์ให้อยู่ที่ต าแหน่งที่ช่วยให้เครื่องยนต์ท้างานได้ดีที่สุด ตรวจค่ามลพิษจากท่อ
ไอเสีย บันทึกอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (กิโลเมตรต่อลิตร) และถอดห้องเผาไหม้ของ 
เครื่องยนต์เพ่ือตรวจความสึกหรอ ในรถจักรยานยนต์ตัวอย่างที่ใช้งานเป็นระยะทางกว่า 
30,000 กิโลเมตร ผลการวิจัยพบว่า ที่รอบเดินเบาของเครื่องยนต์ ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) ร้อยละ0.12 ต ากว่า เกณฑ์ที่ก าหนด (ไม่เกินร้อยละ 2.5) และค่าค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(HC) ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (ไม่เกิน ร้อยละ 200 PPM ส่วนในล้าน) และพบไอน้ าเกิดขึ้น
ภายในท่อไอเสีย อัตราความสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงอยู่ที่ ระหว่าง 35-40 กิโลเมตรต่อลิตร 
ซึ่งมีค่าความประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่ารถจักรยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ 91 ประมาณ 
10-15% รวมถึงสภาพชิ้นส่วนภายในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ หัวเทียน อยู่ใน สภาพสะอาด
เมื่อเปรียบเทียบกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ น้ ามันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์E10 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายทนงศักดิ์  ศรีลาชัย   การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของ

นักเรียน ระดับ ปวช.1ระบบทวิศึกษา แผนกวิชา
ช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 

การวิจัยเรื่องศึกษาการใช้เครื่องมือช่างยนต์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ                  
ชั้นปีที่ 1 ระบบทวิศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เครื่องมือช่างยนต์ที่ถูกต้องและแม่นย า
มากขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อดังนี้ความสนใจ
การใช้เครื่องมือช่างยนต์ โดยสรุปจากการสังเกตและทดสอบการใช้เครื่องมือช่างยนต์ เพ่ือ
สร้างพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นและมีความเอาใจใส่ต่อการเรียนครูผู้สอนต้อง
สร้างจิตสานึกให้กับผู้เรียนอยู่เสมอตลอดจนการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความ
หลากหลายเพ่ือมิให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและมีความสนใจมากขึ้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยระบบใบงานเป็นอีกหนึ่งวิธีการสอนมีส่วนส าคัญในการปรับพฤติกรรมของ
ผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 

นายชาลี  กุนาทน การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 
วิชาความแข็งแรงของวัสดุ โดยเทคนิคแผนที่
ความคิด (Mind Mapping) ระดับ ปวส. 1 
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์  
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
ปีการศึกษา : 2560 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา วิชาความแข็งแรงของ
วัสดุโดยเทคนิคแผนที่ความคิด (Mind Mapping) ระดับ ปวส. 1 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางาน
เทคนิคยานยนต์  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
       ผลการวิจัยพบว่านัก ศึกษามีทักษะในการแก้โจทย์ปัญหามากขึ้นหลังจากได้รับความรู้
และฝึกทักษะในการวางแผนการแก้ปัญหาโจทย์ ใช้เวลาในการแก้ปัญหาโจทย์สั้นลงและ
ถูกต้องมากขึ้น โดยก่อนการพัฒนาโดยเทคนิคแผนที่ความคิดนั้น ผลคะแนนเฉลี่ยรวม 2 ข้อ 
(10 คะแนน) เท่ากับ 3.44 คะแนน คิดเป็นร้อยละ34.47 ได้คะแนนสูงสุด 6 คะแนน ได้
คะแนนต่ าสุด 1 คะแนน มีผู้ได้คะแนนสูงกว่าครึ่ง (5 คะแนน)  จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.89 และมีผู้ได้คะแนนต่ ากว่าครึ่ง (5 คะแนน) จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 92.10 และ
หลังจากท่ีได้ให้ความรู้เรื่องการวางแผน ล่าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยเทคนิค
แผนที่ความคิด (Mind Mapping) ผลคะแนนเฉลี่ยรวม 2 ข้อ (10 คะแนน) เท่ากับ 7.31 
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 73.15 ได้คะแนนสูงสุด 9 คะแนน ได้คะแนนต่ าสุด 6 คะแนน มีผู้ได้
คะแนนสูงกว่าครึ่ง (5 คะแนน) จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีผู้ได้คะแนนต่ ากว่า 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ครึ่ง (5 คะแนน) จ านวน 0 คน คิด  เป็นร้อยละ 0 คะแนนการพัฒนา หลังจากผ่านการฝึก

แก้ปัญหาโจทย์แล้ว นักศึกษา มีคะแนนการพัฒนา  สูงขึ้นกว่าเดิมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยคะแนนพัฒนาเพ่ิมข้ึนสูงสุด +6 ต่ าสุด +1 

ดังนั้นจึงควรน่าการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาค านวณไปใช้กับทุก
รายวิชาค านวณ โดยสอดแทรกในทุก ๆ ตัวอย่างที่ให้กับนักศึกษาในทุกๆภาคเรียน 

นายจารึก    รียะซัน การพัฒนาทักษะในการเช็ครั่วระบบปรับอากาศ
รถยนต์   ของนักศึกษา ระดับ   ปวช. 2     แผนก
วิชาช่างยนต์   วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี   โดยใช้
กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัต ิ 
 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะในการเช็ครั่วระบบปรับอากาศรถยนต์และการวิเคราะห์
ข้อบกพร่องของระบบปรับอากาศรถยนต์ ของนักศึกษาระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแนวทางที่จะ
ช่วยเพ่ิมทักษะในการเช็ครั่วระบบปรับอากาศรถยนต์ พร้อมทั้งผลที่ได้ไปวิเคราะห์หา 
ข้อบกพร่องของระบบปรับอากาศในรถยนต์ได้มากขึ้น และเพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการเช็ค
รั่วระบบปรับอากาศรถยนต์ได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และสามารถน าค่าที่ได้ไปวิเคราะห์
ข้อบกพร่องของระบบปรับอากาศในรถยนต์ และผ่านเกณฑ์การประเมิน 60% ได้ 80%                  
ของผู้เรียนทั้งหมด ประชากรคือ นักศึกษาระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จ านวน 4 กลุ่ม รวม 46 คน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับ 
ปวช. 2 จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 46 คน ภาคเรียนที่ 1/2560 

ผลจากการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
ผลจากการพัฒนาทักษะในการเช็ครั่วระบบปรับอากาศรถยนต์  โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึก

ปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี จ านวน 46 คน นักศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินได้ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อย
ละ 93.47  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.52 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
จับคู่ฝึกปฏิบัติ  

 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายสุรพงษ์    แซ่โง้ว การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน / การบ้าน              

ของนั กศึกษาแผนกวิ ชาช่ า งยนต์  ระดับชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2/3 วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสาเหตุการไม่ส่งงาน / การบ้าน 

ของนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2/3  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักศึกษาจ านวน 

15 ข้อ โดยให้นักเรียนเรียงล าดับสาเหตุการไม่ส่งงาน / การบ้านตามล าดับที่มากที่สุดจนถึง

น้อยที่สุดจากล าดับ 1 – 15 และได้ท าการน าผลของแต่ละสาเหตุ มาหาค่า ร้อยละ แล้วน า

ข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งน าเสนอในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย เพ่ือ

ศึกษาพฤติกรรมชองนักศึกษาในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน 

ผลการศึกษาปรากฏว่าจากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรม

ของนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2/3  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน แสดงให้เห็นว่า สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ล าดับที่ 

1 คือ การให้การบ้านมากเกินไป โดยคิดจากนักเรียน 23คน ที่เลือกเป็นสาเหตุอันดับที่ 1 

จ านวน 4คน คิดเป็น ร้อยละ 26.66 

นายวีระพงษ์     กองสิน 
 

ทักษะการถอดประกอบเครื่ องยนต์ เล็กและ
จักรยานยนต์  ของนักศึกษา ระดับ ปวช.  1                
แผนกวิช าช่ า งยนต์  วิ ทยาลั ย เทคนิคธัญบุ รี                  
โดยการจ าลองแบบแข่งขันจับเวลา 

 

การวิจัยเรื่องศึกษา ทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ของ
นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี โดยการจ าลองแบบแข่งขัน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมทักษะการคิดวิเคราะห์ในการถอดประกอบ
เครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ของนักศึกษาได้ถูกต้องตามข้ันตอนโดยรวม อยู่ในระดับดีมาก 
โดยผลจากการทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์เล็กและเครื่องจักรยานยนต์ของนักศึกษา 
ระดับ ปวช. 1  แผนกวิชาช่างยนต์ โดยใช้การจ าลองแบบแข่งขัน ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
นักศึกษา ระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ จ านวน 22 คน นักศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์การ
ประเมินได้จ านวน 22 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยการจ าลองแข่งขันแบบจับ



เวลา จับคู่ปฏิบัติ  เพ่ือกระตุ้นผลักดันให้บุคคลเกิดพฤติกรรมหรือแสดงพฤติกรรมออกมา ทั้งท่ี 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 

  เป็นพฤติกรรมโดย สัญชาตญาณและพฤติกรรมจากการเรียนรู้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
แรงจูงใจนั้น และมีความกระตื้อรื้อร้นเอาใจใส่ต่อการเรียนครูผู้สอนต้องสร้างจิตส านึกให้กับ
ผู้เรียนอยู่เสมอตลอดจนการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายเพ่ือมิให้
ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและมีความสนใจมากขึ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยใบ
ปฏิบัติงานถอดประกอบเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ โดยการจ าลองแบบแข่งขัน เป็นอีก
หนึ่งวิธีการสอนมีส่วนส าคัญในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนเกิดการความกระตื้อรื้อร้นเอาใจ
ใส่ต่อการเรียนส าหรับการเรียนวิชาปฏิบัติ ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ในการปฏิบัติงานและ
แข่งขันกับเวลาในการปฏิบัติของแต่ละใบงาน 

นายวรายุทธ     มารุตวงษ์ ทักษะการถอดประกอบเครื่ องยนต์ เล็กและ
จักรยานยนต์  ของนักศึกษา ระดับ ปวช.  1                
แผนกวิช าช่ า งยนต์  วิ ทยาลั ย เทคนิคธัญบุ รี                  
โดยการจ าลองแบบแข่งขันจับเวลา 

 

การวิจัยเรื่องศึกษา ทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ของ
นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี โดยการจ าลองแบบแข่งขัน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมทักษะการคิดวิเคราะห์ในการถอดประกอบ
เครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ของนักศึกษาได้ถูกต้องตามข้ันตอนโดยรวม อยู่ในระดับดีมาก 
โดยผลจากการทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์เล็กและเครื่องจักรยานยนต์ของนักศึกษา 
ระดับ ปวช. 1  แผนกวิชาช่างยนต์ โดยใช้การจ าลองแบบแข่งขัน ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
นักศึกษา ระดับปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ จ านวน 22  คนนักศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์การ
ประเมินได้จ านวน 22 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยการจ าลองแข่งขันแบบจับ
เวลา จับคู่ปฏิบัติ  เพ่ือกระตุ้นผลักดันให้บุคคลเกิดพฤติกรรมหรือแสดงพฤติกรรมออกมา ทั้งที่
เป็นพฤติกรรมโดย สัญชาตญาณและพฤติกรรมจากการเรียนรู้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
แรงจูงใจนั้น และมีความกระตื้อรื้อร้นเอาใจใส่ต่อการเรียนครูผู้สอนต้องสร้างจิตส านึกให้กับ
ผู้เรียนอยู่เสมอตลอดจนการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายเพ่ือมิให้
ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและมีความสนใจมากขึ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย               



ใบปฏิบัติงานถอดประกอบเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ โดยการจ าลองแบบแข่งขัน  
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 

  หนึ่งวิธีการสอนมีส่วนส าคัญในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนเกิดการความกระตื้อรื้อร้นเอาใจ
ใส่ต่อการเรียนส าหรับการเรียนวิชาปฏิบัติ ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ในการปฏิบัติงานและ
แข่งขันกับเวลาในการปฏิบัติของแต่ละใบงาน 

นายเฉลิมพล  กลิ่นทรัพย์ การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
ช่างยนต์ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ            
ชั้นปีที่ 2/3 แผนกวิชาช่างยนต์     

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ช่างยนต์ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 กลุ่ม แผนกวิชาช่างยนต์    เพ่ือต้องการทราบ
ถึงพฤติกรรม 

การเรียนของนักเรียนที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ช่างยนต์ อันจะเป็นแนวทางในวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ผลการวิจัย พบว่านักศึกษามีพฤติกรรม
การเรียนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ดังนี้ด้านการวางแผนเข้าเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
3.56  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61  คิดเป็นร้อยละ 71.20 ระดับพฤติกรรม อยู่ในระดับมาก  
ด้านการเข้าเรียนสม่ าเสมอและตั้งใจเรียนมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 3.84  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.54 คิดเป็นร้อยละ 76.80 ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ด้านการสอบถามปัญหาเนื้อหาที่
เรียนหรืองานที่ได้รับมอบหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62  คิดเป็น
ร้อยละ 73.20 ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ด้านการทบทวนบทเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 คิดเป็นร้อยละ 71.20 ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก 
ด้านการท าการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.56 คิดเป็นร้อยละ 72.40 ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ด้านการค้นคว้า
เพ่ิมเติมจากหนังสือเล่มอ่ืนหรืออินเตอร์เน็ตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.55  คิดเป็นร้อยละ  73.60  ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก 
         ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล   เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ยาน

ยนต์พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 3.65 คิดเป็นร้อยละ  



73.00 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวโสภิดา  ทนทาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง งานบริการ

ระบบเบรก  วิชาบ ารุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 
2101-2104 ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 1/4 โดย
ใช้สื่อMicrosoft PowerPoint เคลื่อนไหว 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง งานบริการระบบเบรก  วิชาบ ารุงรักษา
รถยนต์ รหัสวิชา 2101 -2104 ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 1/4 โดยใช้สื่อMicrosoft 
PowerPoint เคลื่อนไหวมีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ครูผู้สอนได้พัฒนาวิธีการสอนที่หลากหลาย
ขึ้นเพ่ือน ามาใช้สอนได้ตรงกับจุดมุ่งหมายรายวิชา2.เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่อง 
งานบริการระบบเบรก ของนักเรียนชั้นปวช. 1/4แผนกวิชาช่างยนต์ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นปวช. 1/4แผนกวิชาช่างยนต์  ภาคการศึกษาที่  
1  ปีการศึกษา  2560  จ านวน  23  คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ Power point 
เรื่อง งานบริการระบบเบรก วิชาบ ารุงรักษารถยนต์แบบทดสอบปรนัย เรื่อง งานบริการระบบ
เบรก วิชาบ ารุงรักษารถยนต์ ประกอบด้วย 

- การเรียนการสอนโดยใช้สื่อMicrosoft PowerPoint เรื่อง งานบริการระบบเบรก 
- แบบทดสอบก่อนเรียน  ใช้แบบปรนัยหลายตัวเลือก ซึ่งมีอยู่ 10 ข้อ เพ่ือประเมิน

ความรู้ก่อนการเรียนว่ามีความรู้มาก-น้อยเพียงใด                                              
- แบบทดสอบหลังเรียน  ใช้แบบปรนัยหลายตัวเลือก ซึ่งมีอยู่ 10 ข้อ เพ่ือประเมิน

พัฒนาการหลังการเรียนโดยใช้สื่อ  Microsoft PowerPoint ว่ามีพัฒนาการไปใน
ทิศทางท่ีดีขึ้นหรือไม ่

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ การวิเคราะห์ค่า T- test โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
IBMSPSS v.21 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง งานบริการระบบเบรก  วิชาบ ารุงรักษา



รถยนต์ ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 1/4 โดยใช้สื่อMicrosoft PowerPoint เคลื่อนไหวจ านวน 
23คนนักเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินได้จ านวน 20คนคิดเป็นร้อยละ86.95ไม่ผ่าน  

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  เกณฑ์ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 

2. นักเรียนทุกคนมีคะแนนการพัฒนาเพ่ิมสูงขึ้น ทุกคน คิดเป็น ร้อยละ100 ของ
นักเรียนทั้งหมดซึ่งสูงกว่า วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าไม่ต่ า กว่าร้อยละ50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวกนกกร  นิมิตร        คุณลักษณะของครูที่ พึงประสงค์ตามทัศนของ

นักเรียน  นักศึกษา  ระดับ ปวช. และ ปวส.              
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลั ง  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี                
ปีการศึกษา  1/2560 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ือศึกษาระดับและจัดล าดับที่ของคุณลักษณะของ
ครูที่พึงประสงค์ ตามทัศนะของนักเรียน  นักศึกษา  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน 
นักศึกษา  ระดับ ปวช.และ  ปวส. แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง  ในภาคเรียนที่ 1/2560 จ านวน 40 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบทดสอบมีทั้งหมด  8  ด้าน จ านวน 50 ข้อ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แค่ ร้อยละ ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 1.ด้านการสอน  นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้ครู  จัดกิจกรรมประกอบการเรียนช่วย
ให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน   อาจเป็นเพราะว่า  นักเรียนชอบให้ครูจัดกิจกรรม
ประกอบการเรียนเพื่อที่จะได้มีความสุข 
 2.ด้านวิชาการ   นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้ครู  พานักเรียนเข้าห้องสมุดเพ่ือหา
ความรู้ เ พ่ิมเติม  อาจเป็นเพราะว่า  นักเรียนต้องการที่จะศึกษาหาความรู้ เ พ่ิมเติมที่
นอกเหนือจากต าราเรียน   
 3.ด้านสุขภาพกายและจิต   นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้ครู  เป็นคนใจเย็นไม่โกรธ
ง่าย   อาจเป็นเพราะว่า  ถ้าครูเป็นคนที่ใจเย็นจะท าให้ครูมีสุขภาพแข็งแรงและมีสมาธิในการ
สอนทั้งวัน 
 4.ด้านมนุษยสัมพันธ์  นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้ครู  ใจดี  อาจเป็นเพราะว่า  
นักเรียนต้องการความรักความอบอุ่นจากคุณครู 
 5.ด้านคุณธรรมและความประพฤติ  นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้ครู  ไม่ดื่มสุรา   อาจ
เป็นเพราะว่า  อาชีพครูจ าเป็นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ไม่ประพฤติตัวในทางที่ผิดศีลธรรม
ต่อจรรยาบรรณครู 
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  6.ด้านบุคลิกลักษณะนักเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้ครู เป็นคนสุภาพอ่อนโยน                  

อาจเป็นเพราะว่า เด็กวัยนี้ ไม่ชอบการบังคับจิตใจ    
 7.ด้านการอบรมและการปกครอง  นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้ครู เป็นคนส่งเสริมยก
ย่องนักเรียนที่ท าดี อาจเป็นเพราะว่า  ครูส่วนใหญ่ยังยึดติดกับพฤติกรรมการสอนแบบเดิมคือ
แบบอัตตาธิปไตย โดยยึดตัวครูเป็นส าคัญ  ไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมตามความต้องการของ
ผู้เรียน   

8.ด้านการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย   นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้ครู เป็น
ผู้สนับสนุนและให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน  อาจเป็นเพราะว่า
นักเรียนต้องการให้ครูจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยภายในโรงเรียนให้
มากขึ้น 

นางสาวสุทธิ์กานต์  ภาสดา ศึกษาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของ
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/2 

การท าวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษาระดับ              
ชั้น ปวส.1/2 วิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี                       
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ส ารวจปัจจัยที่ท าให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนสาย วิชาการส่งและจ่าย
ไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1/2สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง จ านวน  
12 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบบันทึกคะแนนประกอบด้วย แบบบันทึกคะแนน 
รายชั่วโมงตลอดภาคเรียน และสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ จ านวนนับ และค่าร้อยละ การจัดการ
เรียนการสอน รายวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า ให้กับ นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีพบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการบันทึกการเข้าเรียน 
พบว่า นักศึกษากลุ่มที่ศึกษามีจ านวน 12 คน มีคะแนนเข้าชั้นเรียนในการตรงต่อเวลาน้อยที่สุด 
2  คน นักศึกษาเข้าชั้นเรียนในระดับปานกลาง 6 คน และนักศึกษาเข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลา
สม่ าเสมอ 2  เมื่อท าการวิเคราะห์สัมพันธ์ของคะแนนความรับผิดชอบต่อเวลาเรียน กับ  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายชนะพล  ทิพย์คงคา เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน 

ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ ปวช.1 
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ประจ า
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 

วินัยในตนเองเป็นวัฒนธรรมของสังคมที่ทุกคนต้องปฏิบัติ เพราะจะท าให้บุคคลอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของจริยธรรมโดยเฉพาะพฤติกรรมด้านวินัยใน
ตนเอง เป็นคุณลักษณะในตัวบุคคลที่ควบคุมตนเองได้ ทั้งในด้านอารมณ์และพฤติกรรม ผู้ที่มี
วินัยในตนเองจะเป็นบุคคลที่รู้จักกาลเทศะ สนใจและ เอาใจใส่ต่อสังคมเป็นผู้ที่มีระเบียบและ
ปฏิบัติตามกฎของสังคม 

จากการศึกษาความหมายและขอบข่ายและพฤติกรรมของความมีวินัยในตนเอง ท าให้
ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของวินัยในห้องเรียน  ความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
ผู้วิจัยจึงศึกษาเรื่อง “เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทน
ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชา
ไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

นายสิษฐ รัตนค า การใช้รางวัลเพ่ือส่งเสริมเจตคติต่อวิชาเครื่องกล
ไฟฟ้ากระแสตรง ของนักศึกษาระดับปวช. 2 แผนก
วิชาไฟฟ้าก าลังวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานไฟฟ้าก าลังกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานไฟฟ้าก าลังภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 
2560ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย จ านวน19 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการส่งเสริมเจตคติ
โดยการใช้รางวัลในการส่งเสริมเจตคติในการให้คะแนนส่งงานวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย
ร้อยละผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ค่าเฉลี่ยของการส่งงานในวิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง หลังการ
ส่งเสริมเจตคติพบว่าการส่งงานสูงขึ้นกว่าก่อนได้รับการส่งเสริมเจตคติซึ่งหมายถึงนักศึกษาใน
ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานไฟฟ้าก าลังควรได้รับการส่งเสริมเจตคติจากครูผู้สอนเพ่ือช่วยให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบในการส่งงานสูงขึ้นข้อเสนอแนะควรมีการเสริมแรงและยกย่อง
ชมเชยให้ก าลังใจกับนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอในขณะที่ท าการเรียนการสอน 
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นายมนตรี  พรมประทีป ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อการสอนวิชาเครื่องวัด

ไฟฟ้า 2104-2004 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
                                                                        

 
                                       
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อการสอน   วิชา
เครื่องวัดไฟฟ้า 2104 -2004  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) ชั้นปีที่ 1         
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปี
ที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี    ที่ลงเรียน วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า 2104-2004 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อการสอน วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า 2104-2004 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่1  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  แบ่งออกเป็น 2 ด้าน  คือด้าน
เนื้อหาและด้านการเรียนการสอน โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
  ผลการวิจัยปรากฏว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อสื่อการสอน  วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า     
ด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 และ ด้านการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.07 

นางสาวชลลดา  จุลเอียด การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องวัดออสซิลโลสโคป ด้วย
กลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน นักศึกษา ปวส.1/2 สาขาวิชา
ไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 

สืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แนวการจัดการศึกษา 
ก าหนดให้ครูผู้สอนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมให้วิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  ครูผู้สอนจึงเป็นผู้มีส่วนส าคัญท่ีจะพัฒนาองค์ความรู้ของ
ผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้สอนจึงควร
จะมีการวิจัยเพื่อสืบหาสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ  ที่ท าให้การเรียนรู้ไม่ประสบผลส าเร็จและหาแนว
ทางแก้ไข จากการสังเกตในการเรียนรู้ของผู้เรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและนักเรียนต่อ
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถมองจินตนาการ การไหลของแรงดันไฟฟ้าได้  ดังนั้น  
ผู้สอนจงได้น าออสซิลโลสโคปมาให้ผู้เรียนทดลองปฏิบัติงาน  ผลจากการประเมินผลการเรียนของ
นักเรียนมีระดับคะแนนในการปฏิบัติงานในการใช้เครื่องวัดออสซิลโลสโคปค่อนข้างต่ า 
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นางสาวจิรนันท์  เชื้อเงิน การพัฒนาผลสัมมนาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชา

เครื่องกลไฟฟ้า 1 ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปี
ที่  1 กลุ่ม 2  แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง   

จากที่ได้ได้สังเกตการเรียนการสอนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่  1 กลุ่ม 2  แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง  วิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 
พบว่านักเรียนนักศึกษามีปัญหาให้การเรียนอย่างหนึ่งคือ ไม่เข้าใจในบทเรียน เนื่องจาก
นักเรียนไม่มีพ้ืนฐานความรู้เดิมทางด้านคณิตศาสตร์ ตัวอย่าง การเปลี่ยนจ านวนเชิงซ้อน               
คือไม่มีพ้ืนฐานเพียงพอ ท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่เข้าใจในเรื่องที่เรียน              
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับดี 

จากการท าการพัฒนาความรู้เรื่องจ านวนเชิงซ้อนให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมเติม
โดยวิธีการสอนปรับพ้ืนฐานและใช้ใบความรู้ประกอบการเรียนการสอน พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนซึ่งวัดจากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่อการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ย ( ) ของคะแนนแบบทดสอบ  คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 
เท่ากับ 5.93  คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.76  อยู่ในเกณฑ์ระดับควรปรับปรุง  และคะแนน
เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 22.21 คะแนน ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 74.03  อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  ผลการเปรียบเทียบ พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกว่า 
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  

ผลการเปรียบเทียบคะแนนว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ของ
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน โดยค่าสถิติในการทดสอบสมมุติฐานใช้การ
แจกแจงแบบที (t-test) กรณีมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจากประชากรกลุ่มเดียว แต่ท าการ
ทดสอบ 2 ครั้ง (Paired-Samples Test) พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  แสดงว่านักเรียน
ระดับปวส.ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 2  มีความรู้เรื่องจ านวนเชิงซ้อนมากขึ้น สอดคล้องกับสมมติฐานว่า
สามารถพัฒนาความรู้พ้ืนฐานเรื่องจ านวนเชิงซ้อน และ มีผลสัมฤทธิ์ของคะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียนอยู่ในระดับดี 

 



บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวสินตรา ตรีนุสนธิ ์ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

(Project Based Learning:PBL) 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน

เป็นฐาน (Project Based Learning:PBL) รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ

แผนกวิชาช่างยนต์ จ านวน 23 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีจ านวนนักเรียน 23 คน

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดและการ

จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงานในหน่วยการเรียนรู้

ที่ 9 เรื่องการใช้โปรแกรมน าเสนอผลงาน และเกิดกระบวนการเรียนรู้รวมทั้งมีทักษะในด้าน

ต่างๆ อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

นางสาวสายใจ  พานิชกุล ผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนวิชา การออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์โดยการจัดการเรียน การสอน ที่ใช้
เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันแบบร่วมกันคิด ของ
นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี
ที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วิชา การออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์ ส าหรับนักศึกษาใน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ชั้นปีที่1 ให้มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน และ 4) ศึกษาทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ร่วมกัน ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักศึกษาในสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1  รวมจ านวนทั้งหมด 20 คน น ามาจัดกลุ่มแบบ คละ
ความสามารถ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินทักษะ  
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติ t-test (one sample) ผลการวิจัย พบว่า  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ประสิทธิภาพ ของกิจกรรมการเรียนมีค่า E1/E2 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผู้เรียนสูงกว่า เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญ ผู้เรียนมีความพึงพอใจในทุก ๆ ด้านใน
ระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก และผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการในการเรียนรู้ร่วมกัน ทุกๆ ข้อ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก 

นางอารยา  เล็กนิคม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัยทั้งสิ้น โดยเริ่มท าการวิจัยตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560 
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนจ านวนหนึ่งมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมมากขึ้นโดย              
ใช้แบบฝึกทักษะต่างๆ และใช้เวลาในการท างานพอสมควรจึงจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการ เรียนดีขึ้น และยังสามารถเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งข้ึน 

นางสาวสุกัญญา   ปิ่นมุข การแก้ปัญหาการไม่ตั้งใจเรียนในวิชาโปรแกรม

ตารางค านวณ เนื่องจากความไม่พร้อมทางอุปกรณ์

การเรียนของนักเรียนปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

  

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ได้แก่ 1)เพ่ือสังเกตพฤติกรรมการเรียนในวิชาโปรแกรม

ตารางค านวณของนักเรียนปวช.1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีก่อนและ

หลังจากใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และ2)  เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนั กเรียนปวช.1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีก่อนและหลังจากใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative 

Learning) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนปวช.1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิค

ธัญบุรีจ านวน 33เครื่องที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แผนการ

สอนวิชาโปรแกรมตารางค านวณ  ใบสังเกตพฤติกรรมก่อนและหลังการใช้เทคนิคการเรียน

แบบร่วมมือ  และแบบทดสอบเก็บคะแนนก่อนและหลังการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 

 ผลการวิจัย พบว่าพฤติกรรมการเรียนก่อนและหลังการใช้เทคนิคการเรียนแบบ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ร่วมมือจากผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการเรียนก่อนและหลังการใช้เทคนิคการเรียนแบบ

ร่วมมือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  และ คะแนนทดสอบก่อนและหลังการใช้
เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือพบว่าคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าคะแนนทดสอบก่อน
เรียน 

นางสาวมนัสวี   สว่างตระกูล การศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยใช้กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

ของนักเรียนระดับปวช. 2  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

  

 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 
2560  จ านวน  50  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  การใช้กิจกรรมเพ่ือนช่วย
เพ่ือน  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.67-1.00 
ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.80  ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.40 และค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.92  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบทีส าหรับ 2 กลุ่มชนิดไม่เป็นอิสระต่อกันผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวอัจฉราวรรณ ศรโีกมุท การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้
แบบฝึกทักษะเรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลงของ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง สารและสมบัติของสาร
ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน
ระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 25 คน โดยวิธีเลือกสุ่มแบบเจาะจง  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  สารและสมบัติของสาร  จ านวน  20  
แบบฝึก  ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ  81.16 และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  ใช้เป็นข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  แบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  
ตัวเลือก  จ านวน 5 ชุด ชุดละ50 ข้อซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 60.6  การหาประสิทธิภาพ
แบบฝึกทักษะใช้เกณฑ์หาประสิทธิภาพ  E1/E2  เท่ากับ  80/80  ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 
  1.  วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  สารและสมบัติของสาร  
ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. )  ชั้นปีที่  1แผนกวิชาก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีมีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.16/60.6  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  
คือ  80/80   
  2.  ผลที่เกิดกับนักเรียนหลังการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะเรื่อง  สารและสมบัติของสาร  ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
ชั้นปีที่ 1  แผนกวิชาก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีพบว่านักเรียนคิดเป็น  มีทักษะในเรื่องที 
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  เรียน  ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สารและสมบัติของสาร สูงขึ้นค่าเฉลี่ย  

ร้อยละ 40.58 
3.  เพ่ือสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  สารและสมบัติของสารของนักเรียน

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1  แผนกวิชาก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 

นางสุภาณี  ผาสุข การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัย
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้น
ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/1 แผนกวิชายาน
ยนต์ 

             งานวิจัยฉบับนี้  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มี
วินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/1 แผนก
วิชายานยนต์  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2560    วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี   โดยมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต  การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชา และการตอบ
แบบสอบถามจากนักเรียน  การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่นักเรียน  รวมทั้งดูแล
ด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ  สนใจเรียน  และติดตามจากผู้ปกครอง  คุณครูที่เข้าสอน
แต่ละวิชา  ได้ผลสรุปว่า นักเรียนมีพฤติกรรม 10 รายการ มีร้อยละที่ดีขึ้น เฉลี่ย ร้อยละ 
50.80  ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น  มีความเอาใจ
ใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากข้ึน  ท าให้บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมา
สาย  ท างานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย
ความเต็มใจ 

นางสาวสายัน  จันทรา การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน ระดับชั้น ปวช.1
แผนกวิชาก่อสร้าง 

ในการวิจัยครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านระดับชั้นปวช.1 
แผนกวิชาก่อสร้าง  ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด 2 คน  
ด้วยวิธีการประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น  โดยเริ่มท าการ
วิจัยตั้งแต่เดือน มิถุนายน -  เดือนสิงหาคม ผลการวิจัย  พบว่านักเรียนจ านวนหนึ่งมีการ
พัฒนาทักษะในด้านการอ่านดีขึ้นกว่าเดิม  ด้วยวิธีการให้แรงเสริมโดยการชมเชยและให้
ระยะเวลาในการฝึกทักษะการอ่านมากพอสมควร  ดังนั้น  นักเรียนจึงเกิดทักษะในด้านการ 
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  อ่านโดยฝึกทักษะการประสมค า  พยัญชนะ  สระ  ตัวสะกด  และรูปวรรณยุกต์  ได้อย่าง

ถูกต้อง  โดยน ามาซึ่งการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น 

นายชาญฤทธิ์  ภูสุวรรณ์ การพัฒนาค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่ใช่ใน
สถานประกอบการโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนาค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่ใช่ในสถาน
ประกอบการโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขาช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
จ านวน 42 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติโดยใช้ ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละและค่าสถิติค่า t-test  
จากผลผลการศึกษาพบว่า  

1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่ใช่ในสถาน
ประกอบการหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพ่ิมขึ้น โดยมีค่าเท่ากับ 7.08 หรือคิดเป็นร้อยละ 
23.60  แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ค าศัพท์และส านวน
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานประกอบการเพิ่มข้ึน  

2.  นักเรียนมีค่าความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะในภาพรวมอยู่ที่
ระดับมาก  (x= 4.18)  ซึ่งแบบฝึกเสริมทักษะช่วยท าให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ทบทวนบทเรียนมาก
ที่สุด (x= 4.58) ช่วยให้เข้าใจบทเรียนที่ครูสอนมากขึ้น (x= 4.35) และช่วยเพ่ิมพูนการเรียนรู้
ในการจ าค าศัพท์ให้ได้ดีขึ้น (x= 4.25) ตามล าดับ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการใช้แบบฝึกเสริมทักษะส่งผล
ดีต่อกาเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน 

นางสาวสุพัชญ์สิริ  สมทรัพย์ การพัฒนานักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบการส่ง
งานในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพ
ช่างอุตสาหกรรม  
 

การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา 
2000-1302 ของนักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)       
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในช่วงเดือนกรกฎาคม นั้นนักเรียนมีความรับผิดชอบ
ต่อการส่งงานน้อย ซึ่งเกิดผลเสียต่อการเรียนการสอน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช่วงนั้นต่ า  
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2 ห้อง 1และห้อง 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560    
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  ด้านความรับผิดชอบต่อการส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา  

2000-1302 โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัย  ปฏิบัติการสอนนักเรียน จ านวน 31 คน   
โดยการสอนร่วมแรงร่วมใจแบบ STAD แล้วรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิต  X  
S.D. และใช้  t – test ประเภท Dependent  Samples ที่นัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

 สรุปผลการวิจัยพบว่า  จากการศึกษาการพัฒนานักเรียนที่ขาดความ
รับผิดชอบในการส่งงาน ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  รหัส
วิชา 2000-1302  โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นนั้น  พบว่า  โดยภาพรวมนักเรียนมีความรับผิดชอบในการส่งงานมากขึ้นจากเดิม 
และยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05   

นางสาวกันติมา  มาระกล การสอนซ่อมเสริม เรื่อง สมการและการแก้สมการ 
โดยใช้แบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียนนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดค านวณ ในการแก้ปัญหาสมการ 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2                  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวนนักเรียน 28 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น 3 
เดือน โดยเริ่มท าการวิจัยตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม 2560โดยมีการทดสอบ
ก่อนใช้แบบฝึกทักษะและหลังการใช้แบบฝึกทักษะอีกครั้ง น าคะแนนทั้งก่อนและหลังการใช้
แบบฝึกทักษะมาเปรียบเทียบ พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

นางสาวพิชชาพร ขุนนนท์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง Present 
tense โดยใช้ เกม ของนักเรียนระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2  

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง Present 
tense ที่เรียน ประกอบเกม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือ นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี                      
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด1 จ านวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้งานวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษฟัง -พูด1 โดยใช้เกมประกอบการ               
สอน เกมประกอบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่อง Present tense 
แบบทดสอบเรื่อง Present tense และแบบสอบถามความพึงพอใจการสอนประกอบเกม 
งานวิจัยนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ  
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  ผลการวิจัยพบว่า 1. คะแนนจากการทดสอบหลังการเรียนประกอบเกมเรื่อง Present tense 

มี ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนการเรียนประกอบเกม 2. จากการส ารวจความพึงพอใจต่อการเรียน
ประกอบเกมพบว่า โดยภาพรวมแล้วนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก แสดงให้เห็นว่า
การเรียนประกอบเกมช่วยพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นางสาววิภาวรรณ  ดีระเบียบ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
   
 

ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน                 
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2 โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระยะเวลาที่ใช้ใน
การท าวิจัยทั้งสิ้น โดยเริ่มท าการวิจัยตั้งแต่ 1 มิถุนายน  2560 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนจ านวนหนึ่งมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมมากขึ้น
โดยใช้แบบฝึกทักษะต่างๆ และใช้เวลาในการท างานพอสมควรจึงจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น และยังสามารถเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งข้ึน 

นางสาวอภิญญา  การัตน์ การส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นปวช.1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปี
การศึกษา 2560 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้นักเรียน ชั้น ปวช.1 แผนกช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ได้มีความรู้ความสามารถ ในการอ่านภาษาอังกฤษและเข้าใจความหมายมาก
ยิ่งขึ้น โดยใช้กิจกรรมการอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือใบงานที่มีประกอบอยู่ รวมทั้งการลงมือท า
แบบฝึกหัดเพ่ือทดสอบความรู้ ความเข้าใจและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนาด้านการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยผู้วิจัยได้จัดท าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  รวมทั้งท าการคิด
วิเคราะห์ผลคะแนน 

จากการศึกษาปรากฏว่า  จากการทดสอบจากทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากค าศัพท์
เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ  และท าแบบฝึกหัดที่ก าหนดให้นั้น ท าให้นักเรียนมีความรู้   ความ
เข้าใจ และสามารถท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ดียิ่งขึ้น  ดังจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบผล
การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เพ่ิมข้ึน 

 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายดุลยวัต  บรรจงจัด การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 

ระดับชั้น ปวช.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษา
เพ่ือพัฒนาสุขภาพ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 
1.)  เพ่ือศึกษาข้อมูลด้านสมรรถภาพทางกายของนักเรียน  
2.)  เพ่ือเป็นเอกสารชี้น าในการปรับปรุงพัฒนาแผนการเรียนรู้ 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบ มี 4 ประเภท ได้แก่ วิ่ง 400 เมตร วิ่ง

1500 เมตร ลุก-นั่ง และดันพ้ืน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยเชิงคุณภาพ ดูการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย และ

ความสามารถในการท ากิจกรรมได้นานขึ้น  
 ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียน มีความสามารถในการท ากิจกรรมต่างๆได้นานขึ้น และมีความพร้อมทางด้านร่างกาย
มากขึ้น โครงสร้างร่างกายมีการพัฒนาตามล าดับ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาการบัญชี 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวกัณฐิกา  บรรจงจัด การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาการบัญชี

ปฏิบัติการภาษา อังกฤษ ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 

การวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาการบัญชีปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ชั้นปีที่  1 ห้อง 2                 
(โรงเรียนสวนกุหลาบ) สาขาวิชาการบัญชี เพ่ือต้องการทราบถึงพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนรายวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ อันจะเป็นแนวทางในวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ผลการวิจัย พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมการเรียน
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ดังนี้ด้านการวางแผนเข้าเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.56  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61  คิดเป็นร้อยละ  71.20  ระดับพฤติกรรม  อยู่ในระดับมาก  
ด้านการเข้าเรียนสม่ าเสมอและตั้งใจเรียนมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ  3.84  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.54 คิดเป็นร้อยละ 76.80 ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก  ด้านการสอบถามปัญหาเนื้อหาที่
เรียนหรืองานที่ได้รับมอบหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.66  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62  คิดเป็น
ร้อยละ 73.20 ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ด้านการทบทวนบทเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 คิดเป็นร้อยละ 71.20  ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก 
ด้านการท าการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.56 คิดเป็นร้อยละ 72.40 ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ด้านการค้นคว้า
เพ่ิมเติมจากหนังสือเล่มอ่ืนหรืออินเตอร์เน็ตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.68  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.55  คิดเป็นร้อยละ  73.60  ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก 
             ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล   เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา การ
บัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 
เท่ากับ 3.65 คิดเป็นร้อยละ 73.00   ซึ่งอยู่ในระดับมาก 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวสุมาลี  เกตุรามฤทธิ์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี

เบื้องต้น 1 เรื่อง การปรับปรุงบัญชี ของนักเรียน
ป ว ช .  ชั้ น ปี ที่  1  แ ผ น ก วิ ช า ก า ร บั ญ ชี 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

ผลงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง 
การปรับปรุงบัญชี ของนักเรียนปวช. ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เล่ม
นี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากนักเรียนที่เรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 
ในการรวบรวมข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการท าการศึกษาวิจัย และขอขอบพระคุณ
ผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่สนับสนุนให้การวิจัยครั้งนี้ประสบความส าเร็จ 

นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการค้นคว้าข้อมูล 
และช่วยให้งานวิจัยครั้งนี้เป็นรูปเล่มอย่างสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง 

นางสาวอรุณรัศมี ทรัพย์มาก การศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวินัยในตนเอง
ในชั้นเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทางการเรียน 
รายวิชาการบัญชีชั้นสูง 1  

การศึกษาเรื่อง เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวินัยในตนเองในชั้นเรียน และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ทางการเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวินัยในตนเองในชั้น
เรียน และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูลของนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 17 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คืออัตราร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ผลการศึกษาพบว่า 1. ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 80.0 2. การศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยใน
ตนเอง 2.1 ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับวินัยในตนเองด้านห้องเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.88 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับวินัยใน
ตนเองด้าน ห้องเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับแรก คือมีการส่งการบ้านหรืองาน ตาม
ก าหนดเวลาที่อาจารย์ก าหนด มีค่าเฉลี่ย 4.80 รองลงมาคือ มีความตั้งใจเรียน โดยไม่น าขนม/
อาหาร/เครื่องดื่ม มารับประทานในชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.47 2.2 ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.90 และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ เรียนอยู่ในระดับ
มากที่สุด ล าดับแรกคือ นักศึกษาอยากประสบความส าเร็จในการเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.67 2.3  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ปัจจัยกระตุ้นที่ช่วยให้นักศึกษามีวินัยในตนเองและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.42 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าปัจจัยกระตุ้นที่ช่วยให้
นักศึกษา ตอบค าถามอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับแรกคือ การเรียน
การสอนควรส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้รับความรู้ ควบคู่คุณธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.73 รองลงมาคือ 
อาจารย์ควรมีมนุษยสัมพันธ์กับนักศึกษา มี ค่าเฉลี่ย 4.67 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายบันลือศักดิ์  ศรีชัยสวุรรณ การใช้แบบจ าลองช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ

เรียนวิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นสาขางาน
ไฟฟ้าก าลังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  
   
 

ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษาผลการใช้แบบจ าลองในการน ามาช่วยสอนเพ่ือ
พัฒนาทักษะการการเรียนรู้วิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่
1 เรื่องการอ่านภาพฉาย 3 มิติหมวดวิชาชีพพ้ืนฐานหลังจากการใช้แบบจ าลองในการช่วยสอน
เป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมงนักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านภาพฉายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นซึ่งพิจารณาได้จากคะแนนรวมและความถูกต้องคะแนนค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตาฐานของการทาใบงานก่อนใช้แบบจาลองช่วยสอนและหลังการใช้แบบจาลอง
ช่วยสอนและยังทาให้ครูผู้สอนมีโอกาสที่จะมีการพัฒนาคุณภาพการสอนของตนเองอีกทั้งท า
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนวิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้เรียนรู้วิธีการเขียนแบบและอ่านแบบจากสื่อจริงและจากแบบสอบถามเจตคติที่มีต่อวิชางาน
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1 ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้อต้นโดยการใช้แบบจาลองช่วยสอนเพ่ือ
พัฒนาทักษะการเรียนคิดเป็นร้อยละ 86 

นายไชยรัตน์  สุขสวย การศึกษาผลการเรียนเครื่องกลึงและงานกลึง   
ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/2 แผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้าก าลัง ที่เรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น
โดยวิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาผลการเรียนเครื่องกลึงและงานกลึง ของ
นักเรียนระดับชั้นปวช. 2/2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ที่เรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น
จ านวน 19 คน โดยวิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือทราบถึงเกี่ยวกับความรู้เครื่องกลึง
และงานกลึงของนักเรียน โดยใช้การคิดและให้เพ่ือนที่มีความเข้าใจมากกว่าในการสร้าง
กิจกรรม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  

พบว่า นักเรียนระดับชั้นปวช. 2/2  แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ที่เรียนวิชาเครื่องมือกล
เบื้องต้น รหัสวิชา  2100-1008  โดยวิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน มีผลการเรียนเรื่อง 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  เครื่องกลึงและงานกลึงคะแนนหลังใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเท่ากับ 8.73 สูงกว่าก่อน

การสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อนเท่ากับ 3.56  ต่างกันอยู่ที่ 5.17 
นายจ าเนียร  โพธิ์รักษ์ การฝึกทักษะการเลื่อยมือของนักเรียน              

ปวช.1/2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการฝึกทักษะการเลื่อยมือของนักเรียน 
ปวช.1/2 สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชางานฝึกฝีมือ 1 (2100 – 1004) 

ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ งานวิจัยเรื่องการฝึกทักษะการเลื่อยมือของนักเรียน 
ปวช.1/2 สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชางานฝึกฝีมือ 1 (2100 – 1004) 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยได้แก่ 
1. เครื่องมือที่ใช้ คือแบบประเมินพฤติกรรมและระดับผลการเรียนของ

นักศึกษารายบุคคล  
2. ขอบเขตด้านวัตกรรม  
3. แผนการสอน  

ผลของการวิจัยคือจากการวิเคราะห์ผลการประเมินพฤติกรรม ของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย สามารถปรับปรุงตนเองเมื่อได้เห็นตัวอย่างการเลื่อยที่ถูกต้อง ซึ่งจากข้อมูลที่
บันทึกไว้ นักเรียนสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง โดยการฝึกทักษะการเลื่อยมือของ
นักเรียนในงานฝึกฝีมือ 1 พบว่ามีคะแนนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยนักเรียนพยายามปรับตัวและ
ฝึกทักษะการเลื่อยมือ 

นางสาวงามจิต แก้วประเสริฐ การแก้ไขปัญหาการแต่งกายผิดระเบียบในการเข้า
เรียนของนักเรียนระดับชั้น (ปวช.1) แผนกช่าง
ยนต์ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการแก้ไขปัญหาการแต่งกายผิดระเบียบใน
การเข้าเรียนของนักเรียนระดับชั้น(ปวช.1) แผนกช่างยนต์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามการแก้ไขปัญหาการแต่งกายผิด
ระเบียบในการเข้าเรียนของนักเรียนระดับชั้น (ปวช.1) แผนกช่างยนต์วิเคราะห์ข้อมูลโดย                
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ค านวณหาค่าร้อยละ 

 
  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.00 และเป็นเพศหญิง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ส่วนใหญ่สวมใส่เสื้อผ้าที่ผิด
ระเบียบ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือทรงผมผิดระเบียบ จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.00 และสวมใส่รองเท้าที่ผิดระเบียบ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 
การแก้ไขปัญหาการแต่งกายผิดระเบียบในการเข้าเรียนของนักเรียนระดับชั้น(ปวส.2) แผนก
เทคนิคอุตสาหกรรม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.72) โดยเรียงล าดับจากมากไป
น้อยดังนี้ ให้คะแนนนักเรียนที่แต่งกายถูกระเบียบ ( = 4.03) รองลงมาคือจัดประกวดการแต่ง
กายท่ีถูกระเบียบ ( = 4.03) ตัวแทนนักเรียนแต่งชุดมาสคอร์ด โลโก้ชุดภาคปฏิบัติที่ถูกระเบียบ
ประจ าห้องเรียน ( = 4.03) ให้นักเรียนท าข้อสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อครูประจ าวิชา
ภาคปฏิบัติ ( = 4.03) จัดป้ายนิเทศการแต่งกายที่ถูกระเบียบภายในห้องเรียน ( = 4.03) 
ตามล าดับ 

นายกฤษดา  สุขพืชกิจ การแก้ปัญหาที่ไม่เข้าใจในเนื้อหาวัสดุก่อสร้าง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองใช้ส าหรับแก้ปัญหานักเรียนระดับ ปวช .               

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่เข้าใจในเนื้อหา เรื่องวัสดุก่อสร้าง  วิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม                

ด้วยชุดพัฒนาความรู้ วิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนเรียน มีความรู้

ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องวัสดุก่อสร้างวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม และเพ่ือให้นักเรียนเรียน

สามารถท าแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามหลักสูตรของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีใน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) 

ประชากรของการวิจัยครั้ งนี้คือ นักเรียนระดับปวช . แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ที่ก าลังศึกษาอยู่  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  หนังสือวัสดุช่างอุตสาหกรรม  ชุดพัฒนาความรู้  
แบบฝึกหัดแผนการจัดรูปแบบการเรียนการสอน และการสอนซ่อมเสริม 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ความถ่ี ในการเก็บข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูลส าหรับ

คะแนนของนักเรียนและค่าเฉลี่ย ในการเปรียบเทียบคะแนนในการท าแบบฝึกหัดของนักเรียน
ซึ่งเปรียบเทียบ  เป็นคะแนนรวมในชั้นเรียนจากการท าแบบฝึกหัดทั้งสองครั้ง 
 ผลของการวิจัยครั้งนี้ นับว่าบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ก าหนดไว้

โดยที่นักเรียนเกือบทั้งหมดมีคะแนนเพ่ิมขึ้นจากครั้งที่ 1 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน

กลาง แต่ถ้านับตามคะแนนปกติมีนักเรียนเพียงคนเดียวที่คะแนนเลยครึ่งของคะแนน

แบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางพิสมัย  บังเกิดคงคาดิษฐ์ ศึกษาผลการปฏิบัติงานการให้บริการการส่งเดลิ

เวอรี่ของพนักงานร้านพิซซ่า สาขารังสิต คลอง 10 
การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) เพ่ือศึกษาผลการปฏิบัติงานการให้บริการ

การส่งเดลิเวอรี่ของพนักงานร้านพิซซ่า สาขารังสิต คลอง 10  2) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ              
ในการปฏิบัติงานการให้บริการการส่งเดลิเวอรี่ของพนักงานร้านพิซซ่า สาขารังสิต คลอง10 
เพ่ือพัฒนางานคุณภาพต่อไป ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน และเก็บรวมรวมข้อมูลจาก
ลูกค้าท่ีมาใช้บริการร้านพิซซ่า สาขารังสิต คลอง10  

ผลการวิจัยพบว่า 
      ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55 มีอายุต่ ากว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 45 มีอาชีพนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40 และมี
รายได้ 6,000-10,000 คิดเป็นร้อยละ 40  
      ระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการการส่งเดลิเวอรี่ของพนักงานร้านพิซซ่า สาขา
รังสิต คลอง10 พบว่าลูกค้ามีความคิดเห็นต่อการให้บริการการส่งเดลิเวอรี่ของพนักงาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพสินค้า ด้านการบริการ ด้านความถี่ใน
การมาใช้บริการ 
  1) ด้านคุณภาพสินค้า พบว่าลูกค้าที่มาใช้บริการร้านพิซซ่า สาขารังสิต คลอง10 ด้าน
คุณภาพสินค้า มีความคิดเห็นต่อการให้บริการการส่งเดลิเวอรี่  คือ ลูกค้าบอกว่ารสชาติอร่อย 
แต่ไม่เท่ากับมาซื้อที่ร้านไปกินเอง บางครั้งแป้งมันดูแข็งเกินไปท าให้แป้งไม่อร่อย อาหารว่างก็
ไม่ค่อยร้อน แต่ก็อร่อยดี 
   2) ด้านการบริการ พบว่าลูกค้าที่มาใช้บริการร้านพิซซ่า สาขารังสิต คลอง10 ด้าน
คุณภาพสินค้า มีความคิดเห็นต่อการให้บริการการส่งเดลิเวอรี่ คือ ลูกค้าบอกว่าพนักงาน 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  บริการดี พูดจาไพเราะ สุภาพ ท าตัวเป็นกันเอง แต่บางครั้งพนักงานอาจมีการส่งล่าช้าไป

หน่อยอาจเป็นเพราะว่าบ้านลูกค้าไกล หายาก หรือเส้นทางบนถนนติดขัด พอมาถึงจุดนัดส่ง
ลูกค้าเลยท าให้พนักงานไม่ค่อยยิ้มแย้ม หน้าตาบึ้งตึง พูดจาไม่มีหางเสียง ครับ/ค่ะ แต่ลูกค้าก็
เข้าใจ แต่อยากให้มาส่งให้ทันเพราะอาหารที่ลูกค้าสั่งไปจะได้ร้อนเหมือนตอนไปสั่งเองที่ร้าน 

3 ) ด้านความถี่ในการมาใช้บริการ พบว่าลูกค้าที่มาใช้บริการร้านพิซซ่า สาขารังสิต 
คลอง10 ด้านคุณภาพสินค้า มีความคิดเห็นต่อการให้บริการการส่งเดลิเวอรี่  คือ จากเฉลี่ยที่
ลูกค้ามาใช้บริการการสั่งเดลิเวอรี่ ประมาณ 3-4 ครั้งต่อเดือน วันอ่ืนๆลูกค้าอาจจะมาซื้อเองที่
ร้านเพราะได้ทันใจ อาหารที่สั่งก็ยังร้อน สดใหม่เสมอ 

นางสาวจิรัชญา  ชุมภูนุช การให้บริการลูกค้าของร้าน Dunkin donut                        
สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น1 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง การให้บริการลูกค้าของร้าน Dunkin donut                        
สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 1  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษารูปแบบการให้บริการ
ของ ร้านDunkin donuts สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น 1 (2) เพ่ือสอบถามความพึงพอใจ             
ของลูกค้าเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานร้าน Dunkin donuts สาขาฟิวเจอร์พาร์ค               
รังสิต ชั้น1 

ผลการด าเนินงานพบว่า  ลูกค้าภายในร้าน Dunkin donuts สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 
1 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 15 – 30 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาต่ ากว่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ท าธุรกิจส่วนตัวรายได้อยู่ในระดับมากกว่า 10,000 บาท สถานภาพโสด   

ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการต่อร้าน Dunkin donuts สาขาฟิวเจอร์พาร์ค
รังสิต ชั้น1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.53  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความพึง
พอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการต่อร้าน Dunkin donuts ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 1 อยู่ใน
ระดับมากทุกรายการ โดยรายการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด   คือ  การบริการของพนักงานได้ ทันทีตาม
ความต้องการของลูกค้า4.53 รองลงมาคือ คุณภาพสินค้าในร้าน Dunkin donuts                     
ได้มาตรฐานและการบริการในร้าน Dunkin donuts 4.33 และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด                   
คือ ความปลอดภัยของการให้บริการในร้านDunkin donuts ได้มาตรฐาน 3.81 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวพงษ์ลดา  รื่นสุข ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าของ

ผู้บริโภคผ่านสื่อเครือข่าย  Face book ในจังหวัด
ปทุมธานี 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าของ
ผู้บริโภคผ่านสื่อเครือข่าย Face book ในจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคที่เคยซื้อ
เสื้อผ้าผ่านสื่อเครือข่าย Face book จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน เป็นเพศชาย
มากที่สุด จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 มีอายุ 15 – 24 ปี จ านวน 129 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.25 สถานภาพโสด จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที ่
15,001 – 20,000 บาท จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 ศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. 
จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 อาชีพเป็นนักเรียน/ นักศึกษา จ านวน 106 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.50  
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าของผู้บริโภคผ่านสื่อเครือข่าย Face 
book ในจังหวัดปทุมธานี  มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.99  
 2.1 ด้านทัศนคติ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.00 โดยท่านคิดว่า
การซื้อสินค้าผ่าน Face book มีความสะดวก เนื่องจากซื้อได้ 24 ชม. มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
4.25 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ท่านคิดว่าขั้นตอนการซื้อสินค้าผ่าน Face book มีความ
ง่ายไม่ยุ่งยาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่4.01 อยู่ระดับมาก และท่านคิดว่าการซื้อสินค้าผ่าน Face book 
เหมาะสมกับชีวิตในปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.95 อยู่ระดับมาก และท่านรู้สึกเพลิดเพลินจาก
การ Shopping online มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.87 อยู่ในระดับมาก 
 2.2 ด้านความไว้วางใจ พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.89             
โดยสินค้าที่ขายผ่าน Face book มีคุณภาพเป็นไปตามที่ได้ประกาศจริง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด                 
คือ 3.98 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ มีประสิทธิภาพในการจัดส่งตามเวลาที่ก าหนด                    



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.95 อยู่ในระดับมาก และมีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่                  

ที่ 3.94 อยู่ระดับ และผู้ขายมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าครบถ้วนถูกต้องตามค าบรรยาย มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ 3.75 อยู่ในระดับมาก 
 2.3 ด้านส่วนผสมทางการตลาด พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.06 โดยบอกข้อมูลอย่างละเอียด มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.25 อยู่ในระดับมาก รองลงมา                   
คือ สามารถเลือกดูสินค้าได้ตลอด 24 ชม. และได้รับสินค้าตรงกับรูปที่เห็นใน Face book                 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 อยู่ในระดับมาก เปรียบเทียบราคาได้  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.08 อยู่ในระดับ
มาก และประหยัดเวลาในการเดินทาง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.94 อยู่ในระดับมาก 
 2.4 ด้านการตัดสินใจ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.02 
โดยรูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.09 อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ เปรียบเทียบราคากับการซื้อหน้าร้านซึ่งซื้อผ่าน Face book ถูกกว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.04 อยู่ในระดับมาก และการประชาสัมพันธ์และ Update ข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ                      
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.03 อยู่ในระดับมาก และสะดวกสบายง่ายและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด        
คือ 3.95 อยู่ในระดับมาก 

นางสาวปวีณา  สินขาว การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการ
ส่งงานของนักเรียน ระดับ ชั้น ปวส.2 แผนกวิชา
ธุรกิจค้าปลีก โดยใช้เสริมแรงทางบวก 

รายงานวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้จุดประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการส่งงานของ
นักเรียนในรายวิชาการขายปลีกและการขายส่ง ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 สาขาธุรกิจค้า
ปลีก วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ท าแบบ
บันทึกการส่งงานของนักเรียนที่มีความรับผิดชอบในการส่งงานในรายวิชาการขายปลีกและการ
ขายส่ง ตามที่ครูก าหนดเวลาที่ครูสั่ง ให้เป็นลักษณะนิสัยที่ดีติดตัวนักเรียนไป และจะได้เป็น
พ้ืนฐานในความรับผิดชอบในทุกๆ ด้านของนักเรียนที่ต้องน าไปใช้จริงๆในชีวิตประจ าวัน 

จากผลการวิจัย นักเรียนระดับชั้น ปวส.2 สาขาธุรกิจค้าปลีก จ านวน3คน มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนมนวิชาการขายปลีกและการขายส่ง มีก าลังใจและท าคะแนน
ได้ดีขึ้น ละสามารถลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการท างานได้เป็นอย่างดี 



บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาก่อสร้าง 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายพัฒนา  ยิ้มยวน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุก่อสร้าง

และเทคนิค การท างาน 1 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุก่อสร้างและ

เทคนิค การท างาน 1 ของนักเรียนชั้น ปวช.2 แผนกช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีพบว่า
คะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคเรียน อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยรวมแล้วเท่ากับ 
14.75 คิดเป็นร้อยละ 36.88 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนโดยให้ผู้เรียน
ได้เขียนผังความคิด หลังจาก การท ากิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง อยู่ในระดับคะแนน
เฉลี่ยรวมแล้วเท่ากับ 34.96 คิดเป็นร้อย ละ 87.40 และผลการประเมินพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ขึ้นจากเดิมที่อยู่ในระดับต่ า ทั้งนี้เนื่องจากการ เขียนผังความคิด จะช่วยให้ผู้เรียนสนใจเรียน
มากขึ้น เนื่องจากต้องสรุกส่งทุกครั้งที่เรียน และการ เขียนผังความคิด นั้นเป็นการสรุป
ความคิดทั้งหมด เป็นการรวบรวมความรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนมา จึงท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
อย่างเข้าใจ สรุปใจความส าคัญได้ นั่นแสดงว่า การเขียนผังความคิด สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

นางสาวปวีณา  พสวินันท์ การสอนโดยการกระตุ้นให้นักเรียนตั้งค าถาม              
วิชา กลศาสตร์โครงสร้าง   

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการ
สอนแบบกระตุ้น ให้นักเรียนตั้งค าถาม ส าหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา กลศาสตร์โครงสร้าง 2 ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 จ านวน 27 คน
เครื่องมือที่ ใช้ ในการรวบรวมข้อมูล คือ บันทึกสาเหตุที่นักเรียนไม่กล้าตั้งค าถามในชั้นเรียน 
การสอนโดยการกระตุ้นให้นักเรียนตั้งค าถามและ นักเรียนคนอ่ืน ๆ ในชั้นช่วยกันตอบ และ
ท้ายที่สุดสรุปสาระ/ ประเด็น/ กฎเกณฑ์ ส าคัญโดยผู้สอน การ วิเคราะห์ข้อมูลประมาณจาก
ร้อยละการเพิ่ม/ ลดลงของคะแนนเมื่อเทียบกับคะแนนของนักเรียนก่อนที่ จะมี การใช้ เทคนิค
การตั้งค าถามผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่นักเรียนไม่กล้าตั้งค าถามในชั้นเรียน ได้แก่ ไม่ทราบ  
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  ว่าจะถามตรงไหน ไม่ได้อ่านหนังสือมาก่อนล่วงหน้าจึงไม่กล้าถาม คิดว่าเข้าใจแล้ว ไม่ คุ้นชิน

กับการเรียนแบบ ตั้งค าถามก่อน กลัวถูกผู้สอนดุ และกลัวถูกถามกลับแล้วตอบไม่ได้เมื่อ
พิจารณาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนพบว่า นักเรียนร้อยละ 16.67 มีผลการเรียนลดลงเมื่อเทียบ
กับคะแนนก่อนมีการตั้งค าถาม ที่เหลือร้อยละ 83.33 มี ผลการเรียนดี ขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนตั้ง
ค าถาม ในจ านวนนี้มีผลการเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ100 คิดเป็นร้อยละ 33.33 และมีผลการเรียน
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 0.1 – 99.9 คิดเป็นร้อยละ 50.00 จากการสังเกตพฤติกรรมการ ตั้งค าถาม
ในชั้นเรียน และการตอบค าถาม พบว่า นักเรียนมี ทักษะในการใช้ ภาษาเพ่ิมข้ึนและค าถามเชิง 
สร้างสรรค์เกิดขึ้นในชั้นเรียนตลอดเวลาแสดงให้ เห็นว่า การที่นักเรียนได้อ่านบทเรียนล่วงหน้า 
ท าให้นักเรียน สามารถตั้งค าถามได้ อย่างสร้างสรรค์ อันเกิดจากการมีเวลาในการคิด วิเคราะห์
และสังเคราะห์ค าถาม 

นางสาวอรุณี  ทองค า การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียน              
แบบเบื้องต้น (2106-1301) เรื่องการเขียนรูป            
ตั ด  ใ น ง า น เ ขี ย น แ บ บ  ข อ ง  นั ก เ รี ย น                      
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1                 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบเบื้องต้น (2106-1301) เรื่องการ
เขียนรูปตัด ในงานเขียนแบบ ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1                
ที่สอนโดยใช้การปฏิบัติจริงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เขียนแบบเบื้องต้น (2100-1301) เรื่องการเขียนรูปตัด ในงานเขียนแบบ ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1   ที่สอนโดยใช้การปฏิบัติจริง  2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชาเขียนแบบเบื้องต้น (2106-1301)  
เรื่องการเขียนรูปตัด ในงานเขียนแบบ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)              
ชั้นปีที่ 1   ที่สอนโดยใช้การปฏิบัติจริง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ นักเรียน                 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
จ านวน  25  คน  ที่ได้จากการสุ่มแบบตัวอย่างแบบเจาะจง (จ านวน 15 คน ที่ลงทะเบียน
เรียน )เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ใบงาน  วิชาเขียนแบบเบื้องต้น  (2106-1301)  เรื่อง
การเขียนรูปตัด ในงานเขียนแบบ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า  t  ผลการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้การปฏิบัติจริง  
พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 50 (S.D. = 1.22) และผลสัมฤทธิ์ของ
คะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 72.22  (S.D. = 0.66) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของ
คะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้การปฏิบัติจริง พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนน
ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

นางสาวสุภาวดี  แย้มผกา การสอนโดยใช้ Google Classroom ในวิชา
ประมาณราคางานก่อสร้าง ของนักศึกษาระดับ
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ ชั้ น สู ง ชั้ น ปี ที่  1 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือน า Google Classroom มาประยุกต์ในการ
จัดการเรียน การสอนวิชาออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้น และศึกษา
ความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่จากการใช้Google Classroom Google 
Classroom เป็นเครื่องมือที่ช่วยอ านวยความสะดวกด้านการศึกษาถูกออกมาเพ่ือให้                     
ครูมีเวลาที่ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนมากขึ้นในขณะเดียวกันนักเรียนก็มีเวลาค้นหาข้อมูลเพ่ือ
การเรียนรู้มากขึ้นด้วย เช่นกัน ความสามารถหลักๆ ของ Google Classroom ระบบสามารถ
สร้างและเก็บข้อมูลการเรียนโดยใช้Google Docs, Drive และ Gmail โดยครูสามารถตรวจ
ข้อมูลการเรียนได้ตลอดเวลาพร้อมให้ค าแนะน าแก่นักเรียนได้ ตลอดเวลา เพ่ิมช่องทางการ
สื่อสารระหว่างครูและนักเรียน ช่วยให้สามารถให้ค าแนะน าแก่นักเรียนได้ตลอดเวลา แม้จะ
ไม่ได้อยู่ในโรงเรียน สามารถจัดหมวดหมู่โฟลเดอร์เก็บข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนและนักเรียน
แต่ละคนก็ สามารถใช้ข้อมูล การจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นี้ ระดับชั้น 
ปวส.1 รายวิชาประมาณราคางาน ก่อสร้าง มีปัญหาเรื่องการการส่งงาน เนื่องจากผู้เรียนไม่มี
อุปกรณ์จัดเก็บงานและส่งงาน การประเมินระบบถูกแบ่งออกเป็น ก่อนใช้งาน Google 
Classroom และ หลังใช้งาน Google Classroom ประเมินโดยนักศึกษา ปวส. 1 แผนกวิชา
ช่างก่อสร้าง จ านวน 22 คน พบว่าผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย ก่อนใช้งาน Google Classroom 
เท่ากับ 4.45 และมีค่าเฉลี่ยหลังใช้งาน Google Classroom เท่ากับ 7.68 จึง สรุปได้ว่า
นักเรียนมีความสนใจและความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จากการใช้Google  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  Classroom เพ่ิมข้ึน สามารถน าระบบนี้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ 

นางสาวกมลวรรณ  สีแก้ว การศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน -นักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน -นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ                         
1.  เพ่ือศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน และ                    
2. เพ่ือพัฒนาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสุ่ม 
นักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 แผนกช่างก่อสร้าง  จ านวน 27 คน แล้วใช้แบบสอบถาม
การศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน-
นักศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  
 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีเจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดีถึงดีมาก ส่วนกลุ่มนักเรียนที่ยังมีเจตคติและพฤติกรรมที่ไม่ดี สมควร
ที่จะค้นหาสาเหตุของแต่ละบุคคลและในแต่ละกรณี เพ่ือท าการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ต่อไป 

นายสันติพงษ์  ช่วยนุ้ย การศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาที่ เ รี ยนรายวิชากลศาสตร์ เบื้ องต้น 
ก ร ณี ศึ ก ษ า  นั ก ศึ ก ษ า แ ผ น ก ช่ า ง ก่ อ ส ร้ า ง 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาที่เรียน
รายวิชากลศาสตร์ เบื้องต้น กรณีศึกษา นักศึกษาแผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1. เพ่ือ ศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาที่
เรียนรายวิชากลศาสตร์เบื้องต้น 2. เพ่ือทราบถึง พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
ที่เรียนรายวิชากลศาสตร์เบื้องต้น 3. เพ่ือเป็นแนวทางในการ จัดการวัดผลและประเมินผลใน
ด้านพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม จากข้อมูลที่ท าการศึกษาเป็นแบบสังเกต และการบันทึก 
จ านวน 1 ภาคเรียน ในปีการศึกษา 1/2560 โดยวัดจากพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม 5 
ด้าน ประกอบด้วย 1. การมีระเบียบวินัย 2. ความรับผิดชอบ 3.ความสนใจใฝ่รู้ 4. ความ
สามัคคี และการมี สัมมาคารวะและมารยาท ซึ่งน าข้อมูลที่ท าการศึกษามาวิเคราะห์รวมกัน
และแปรผลในลักษณะการบรรยาย จากการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาที่เรียนในรายวิชากลศาสตร์เบื้องต้น กรณีศึกษา นักศึกษาระดับประกาศนีบัตร 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี พบว่า พฤติกรรมเชิงคุณธรรม

จริยธรรมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดีโดยมีค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 77.6 โดยพฤติกรรม
เชิงคุณธรรมจริยธรรมที่มีความโดดเด่นในเรื่องความสามัคคีและการมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 
90 แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีการท างานโดยอาศัยช่วยกันท างานในระบบทีมทั้งการเรียนและ 
การปฏิบัติงานซึ่งมีข้อดีที่ท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จได้รวดเร็ว และมีจุดด้อยในเรื่องการมี
สัมมาคาราวะ คิดเป็นร้อยละ 70 แสดงให้เห็นว่าการมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่จะมีค่อนข้างน้อย
เนื่องจากสภาวะทางสังคมของ นักศึกษาในยุคปัจจุบันมีความเชื่อมั่นในตนเองค่อนข้างสูงจึง
แสดงออกมาให้เห็นในความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ น้อยลง แต่ผลการวิจัยโดยรวมแล้วแสดงให้เห็น
ว่านักศึกษาที่มีวัยวุฒิและวุฒิภาวะทางการศึกษาที่สูงกว่าจะ แสดงออกทางพฤติกรรมเชิง
คุณธรรมจริยธรรมทางบวกได้ดีกว่า 

 


