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ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายอนิรุทธ์    หงษาวงศ์ ตู้ดูดควันบัดกรี ตู้ดูดควันบัดกรี ถูกสร้างมาเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยของอาชีพช่างอีกเล็กทรอนิกส์มาก

ขึ้นและลดความเสี่ยงของโรคที่จะเกินขึ้นกับร่างกายของตัวช่างอีกเล็กทรอนิกส์เอง หลักการ
ท างานของตู้ดูดควันบัดกรีนี้คือมีพัดลม12V.Dc 0.12a ค่อยดูดควันที่เกิดจากการบัดกรีเข้าไป
ในกล่องพักควัน จากนั้นจะมีเซนเซอร์ตรวจจับควันพอมีควันมากพอถึงค่าที่เซนเซอร์ที่ได้ท า
การตั้งค่าไว้จากนั่นเซนเซอร์จะส่งค่าไปที่บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ดจะท าการสั่งไปที่
บอร์ดแผงวงจรขับมอเตอร์ เพ่ือสั่งให้พัดลม 12V.Dc. 2.28a เพ่ือเพ่ิมแรงดูดมากขึ้นจากนั่นพัด
ลมจะดูดเอาควันมาผ่านฟองน้ าละผ้าคาร์บอนไฟเบอร์เพ่ือเป็นการกกลองควันจากการบัดกร ี

นายสุทัศน์   แคน้อย เครื่องขยายเสียงคลาส ดี การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือเครื่องเสียงถือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีบทบาทต่อการใช้งานในชีวิตประจ่าวันช่วยความบันเทิงและยังช่วยในการ
กระจายเสียงบอกข่าวสารเผยแพร่สารความรู้รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเสียง ใน
ปัจจุบันสื่อประเภทเครื่องเสียงได้เข้ามามีบทบาทต่อการท่ากิจกรรมต่างๆมากขึ้น  เนื่องจาก
ต้องการใช้เสียงในการท ากิจกรรมเนื่องจากมีนักเรียนเป็นจ านวนมาก จึงต้องใช้เสียงการท่า
กิจกรรมแจ้งข่าวสาร 

ในการด าเนินงานนั้นผู้จัดท าได้กาศึกษาเกี่ยวกับเครื่องขยายเสียงคลาสดีปัจจุบัน
เครื่องขยายเสียงจะต้องมีคุณลักษณะที่ดี เหมาะแก่การน ามายกตัวอย่างเช่นในที่ประชุมที่มี
ผู้ฟังจ านวนมากจ่าเป็นต้องใช้ระบบขยายเสียง เพ่ือช่วยให้ผู้ฟังที่นั่งอยู่ในที่ประชุมได้ยินเสียง
ชัดมากขึ้น ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่พัฒนาเครื่องขยายเสียง Class D เพ่ือใช้ในโดมเพ่ือ
การประชุมและท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในที่ประชุมและท ากิจกรรมในด้าน
การขยายเสียงในยุกต์ปัจจุบัน เครื่องขยายเสียงชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพสูงในการท างาน 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ผลการด าเนินการพบว่าได้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเครื่องขยายเสียงของแต่ละคลาส

และหน้าที่การท างานของเครื่องขยายเสียง ท าให้ได้มีทักษะเกี่ยวกับการประกอบเครื่องขยาย
เสียงเพ่ือที่จะได้น าความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

นายอภิมุข      โพธิ์งาม การแก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะการเข้าหัวเชื่อมต่อ 
RJ-45 กับ สาย UTP ด้วยวิธีการปฏิบัติจริง 

งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือแก้ปัญหาทักษะความสามารถด้านการเข้าหัวเชื่อมต่อ                
RJ-45 กับ สาย UTP  ของนักศึกษาระดับปวช.ชั้นปีที่ 2/1  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ชั้นปีที่  2/1  เทอม 2 ปี การศึกษา 2558 จ านวน 18 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบขั้นตอนการเข้าหัว เชื่อมต่อ RJ-45 กับสาย UTP ที่ถูกต้อง
,สายสัญญาณ UTP, หัวเชื่อมต่อ RJ-45, คีมเข้าหัวเชื่อมต่อ RJ-45, คัทเตอร์ และอุปกรณ์
ตรวจสอบสัญญาณ (Cable Tester) ซึ่งทดสอบนักศึกษาโดยการทดสอบสายสัญญาณที่นักศึกษา
แต่ละคนได้ท าการเข้าหัวเชื่อมกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองด้านกับอุปกรณ์ตรวจสอบสัญญาณ
ว่ามีปัญหาในการส่งผ่านสัญญาณข้อมูลหรือไม่ก่อนน าไปใช้งานเป็นสายแลนต่อไป 

ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าหากนักศึกษาไม่เข้าใจการเข้าหัวเชื่อมต่อ RJ-45 กับ สาย UTP 
ที่ถูกต้อง เสียก่อนแล้ว นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าหัวเชื่อมต่อดังกล่าวและน าไปใช้งานเป็นสาย
แลนได้ จากการทดสอบ ก่อนการวิจัยศึกษาท าคะแนนได้21.25% ของคะแนนทั้งหมดแต่หลังการ
วิจัยนักศึกษาสามารถท าคะแนนได้ ถึง 90.00% ของคะแนนทั้งหมดเมื่อนักศึกษาได้ศึกษาขั้นตอน
การเข้าหัวเชื่อมต่อ RJ-45 กับ สาย UTP ที่ถูกต้อง รวมถึงฝึกการเข้าหัวเชื่อมต่อดังกล่าวอยู่เป็น
ประจ า จะท าให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในหลักการเข้าหัวเชื่อมต่อดังกล่าวที่ถูกต้องเพ่ิมมากขึ้น 
ส่งผลให้นักศึกษาสามารถเข้าหัวเชื่อมต่อ RJ-45 กับ สาย UTPและน าไปใช้งานเป็นสายแลนต่อไป
ได้ โดยสรุปการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบว่าการที่นักศึกษาจะได้สายแลนที่มีคุณภาพไว้ใช้งานหลังจาก
ที่เข้าหัวเชื่อมต่อ RJ-45 กับ สาย UTPเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น นักศึกษาจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจใน
หลักการของการเข้า หัวเชื่อมต่อ RJ-45 กับสาย UTP ที่ถูกต้องเสียก่อน จากนั้นจึงท าการเข้าหัว
เชื่อมต่อดังกล่าวให้ถูกต้อง แล้วท าการทดสอบสายแลนที่ได้กับอุปกรณ์ตรวจสอบสัญญาณต่อไปว่า
สามารถนา ไปใช้งานเป็นสายแลนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายธนดล      ม่วงอ่ า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องเสียง 

รหัสวิชา 2105-2008 โดยใช้แบบจ าลองเครื่องมัล
ติมิเตอร์ประกอบการสอน 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา                
2105-2008โดยใช้แบบจ าลองเครื่องมัลติมิเตอร์ประกอบการสอน เรื่อง การน ามัลติมิเตอร์                 
ไปใช้งานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีจ านวน 16 คน โดยใช้แบบจ าลองเครื่องมัลติมิเตอร์ประกอบการสอน                 
เรื่อง การน ามัลติมิเตอร์ไปใช้งานเครื่องมือวิจัยที่ใช้คือแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ
หลังเรียนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป IBM SPSS Version 19 ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิต ิ

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนมีความแตกต่างกับคะแนนหลัง
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีความหมายว่ากลวิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบการใช้แบบจ าลองเสมือนจริงของมัลติมิเตอร์ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนได้จริง 
 

นายวีระพงษ์   จันทร์ไพศรี หุ่นยนต์โยนลูกช่วงมังกรบิน  การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันเอบียูโรบอตคอนเทสต์ (ABU 
Robot Contest) หรือเรียกสั้นๆ ว่า (ABU Robocon) เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ของนักเรียน 
นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยจะมีประเทศที่เป็น
สมาชิกของเอบียูหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันมาเป็นเจ้าภาพในทุกปี ซึ่งยังคงจัดการแข่งขันอยู่
จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2018 นี้ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยใช้ชื่อ
การแข่งขันว่า Rongbay หรือ ลูกช่วงมังกรบิน  

ในการด าเนินงานนั้น ผู้จัดท าได้ท าการศึกษาการเขียนแบบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
การเขียนโปรแกรมและศึกษากฎกติกาการแข่งขัน โดยศึกษากติกาการแข่งขันเพ่ิมเติมได้ที่ 
https://robu.in/abu-robocon-2018-vietnam-theme-rulebook/ 

ผลการด าเนินงานพบว่า หุ่นยนต์บังคับด้วยมือสามารถท างานตามได้ปกติ โดยในแต่ละ
รอบการแข่งขันนั้น หุ่นยนต์บังคับด้วยมือจะท างานได้ในเวลาที่ไม่เท่ากัน เพราะการที่ใช้คน 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  บังคับ เวลาในการเคลื่อนที่จะขึ้นอยู่กับคนบังคับว่าจะสามารถหยิบลูกบอลไปส่งให้กับหุ่น

อัตโนมัติได้ช้าหรือเร็ว และหากบังคับได้ไม่ดีจนท าให้ลูกบอลตกลงสู่พ้ืนจะท าให้ต้องหยิบลูก
บอลใหม่อีกครั้ง 

นายเลิศศักดิ์    เพียซุย ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อชุด
ทดลองเครื่องส่งวิทยุในวิชาเครื่องส่งวิทยุรหัสวิชา  
2105 2010 ส าหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1   
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

งานวิจัยเล่มนี้ ส าเร็จเรียบร้อยได้ด้วยความตั้งใจที่ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเชิงทดลอง                
ในชั้นเรียน เรื่อง ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อชุดทดลองเครื่องส่งวิทยุ               
ในวิชาเครื่องส่งวิทยุรหัสวิชา  2105 2010 ส าหรับนักศึกษา ระดับชั้น  ปวช.1                       
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ด้วยวิธีการ              
สอนที่แตกต่างจากทั่วๆไป วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่น าไปใช้เป็นแนวทาง                    
ในการจัดการเรียนการสอน ให้บรรลุผลส าเร็จตามเปาาหมาย ของนักเรียนแผนกช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  

ผู้วิจัยได้น าเสนอเนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 ได้แก่ บทน า ความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหา ค าถามการวิจัย ขอบเขตการวิจัย   ตัวแปรที่ท าการศึกษา เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย การด าเนินงานวิจัย วิธีวิเคราะห์ข้อมูล นิยามศัพท์เฉพาะ บทที่ 2. เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีการด าเนินการวิจัย ประชากรที่ศึกษาได้แก่ เทคนิคและวิธีการ
เลือกตัวอย่าง ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย บทที่ 4  ผลการวิจัย บทที่ 5 สรุป  อภิปราย                 
และข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ คณะครู-อาจารย์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งงานวิจัยเรื่องนี้ส าเร็จเป็น
รูปเล่มและขอขอบคุณนักเรียน นักเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตั้งแต่ต้นจนจบการวิจัยใน
ครั้งนี้ ในการท าวิจัยครั้งนี้ 

 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ใช้ในการวิจัย การด าเนินงานวิจัย วิธีวิเคราะห์ข้อมูล นิยามศัพท์เฉพาะ บทที่ 2. เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีการด าเนินการวิจัย ประชากรที่ศึกษาได้แก่ เทคนิคและวิธีการ
เลือกตัวอย่าง ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย บทที่ 4  ผลการวิจัย บทที่ 5 สรุป  อภิปราย                 
และข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ คณะครู-อาจารย์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งงานวิจัยเรื่องนี้ส าเร็จเป็น
รูปเล่มและขอขอบคุณนักเรียน นักเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตั้งแต่ต้นจนจบการวิจัยใน
ครั้งนี้ ในการท าวิจัยครั้งนี้ 

นางสาวมยุรี     ศรีวะรมย์ การศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิ ช า ว ง จ ร ดิ จิ ต อ ล  ร หั ส วิ ช า  2 1 0 5 -2 0 0 7                 
เรื่อง ดิจิตอลเบื้องต้น คุณสมบัติของเกต (Gate) 
ชนิดต่างๆ และการเขียนสมการลอจิกในวงจร
ดิจิตอล 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวงจรดิจิตอล รหัส
วิชา  2105-2007  เรื่อง ดิจิตอลเบื้องต้น คุณสมบัติของเกต (Gate) ชนิดต่างๆ และการเขียน
สมการลอจิกในวงจรดิจิตอลตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีและเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาวงจรดิจิตอล รหัสวิชา  2105 -2007  เรื่อง  ดิจิตอลเบื้องต้น 
คุณสมบัติของเกต (Gate) ชนิดต่างๆ และการเขียนสมการลอจิกในวงจรดิจิตอลตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับ ปวช. 2/1 
และ ปวช.2/2 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
วงจรดิจิตอล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 34 คน 
 จากการที่ได้น าแบบทดสอบเรื่อง “ดิจิตอลเบื้องต้น คุณสมบัติของเกต (Gate)                
ชนิดต่างๆ และการเขียนสมการลอจิกในวงจรดิจิตอล” ที่สร้างขึ้นทดลองใช้กับนักเรียน                     
ปวช.2/1 และ ปวช.2/2 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 34 คน 
ผลการวิจัยซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง “ดิจิตอลเบื้องต้น คุณสมบัติของเกต (Gate) ชนิดต่างๆ 
และการเขียนสมการลอจิกในวงจรดิจิตอล” ท าให้ทราบค่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลัง 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  เรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนซึ่งจากการใช้แบบทดสอบ พบว่าคะแนน

ทดสอบก่อนเรียนของนักเรียน ปวช.2/1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.05ส่วนคะแนนทดสอบหลังเรียน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.47 และเมื่อหาค่าเฉลี่ยของคะแนน และคะแนนทดสอบก่อนเรียนของ
นักเรียน ปวช.2/2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.85 ส่วนคะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
7.73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวกนกกร   นิมิตร        ศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย

และความรับผิดชอบของนักเรียน  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  2 
 

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน              
ให้ เ ป็ นผู้ มี วิ นั ย แล ะความรั บผิ ดชอบต่ อหน้ าที่ แ ล ะการ เ รี ยนดี ขึ้ น ของนั ก เ รี ย น                           
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  2  แผนกวิชาไฟฟาาก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต  การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชา 
และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่นักเรียน  
รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ  สนใจเรียน  และติดตามจากผู้ปกครอง         
คุณครูที่เข้าสอนแต่ละวิชา จากการใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่นักเรียน  รวมทั้ง
ดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและ
การเรียนมากขึ้น  มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น  ท าให้
บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น  มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย  ท างานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรง
ก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ 

นางสาวสุทธิ์กานต์  ภาสดา การปรับพฤติกรรมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ระดับชั้น ปวช. 2/3 สาขาวิชาช่างไฟฟาา
ก าลัง  
 

การท าวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็น
ผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ คือ 
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/3 สาขาวิชาช่างไฟฟาาก าลัง ที่เรียนวิชา กฎและมาตรฐานทางไฟฟาา 
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2560 จ านวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ การสังเกต และการ
สัมภาษณ์ การพูดคุย การใช้ค าม่ันสัญญาและทฤษฎีเสริมแรง    
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 

1. จากการสังเกต การสัมภาษณ์  ผลการเรียนและสรุปผลการเปรียบเทียบจากการ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความมีวินัย ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียนของ

นักเรียน พบว่า  นักเรียน ปวช.2/3 สาขาวิชาช่างไฟฟาาก าลังวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีปีการศึกษา 
2/2560 มีความใส่ใจต่อการเรียน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและสนใจเรียนมากขึ้น 
โดยสังเกตจากนักเรียนตั้งใจเรียนมากข้ึน  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย  
ท างานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงก าหนดเวลา  
2. ผลสรุปของการตอบแบบสอบถามครั้งที่ 1 และครั้งที่  2 พบว่า นักเรียน ปวช. 2/3 
สาขาวิชาช่างไฟฟาาก าลังมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่อการเรียน และมีวินัยและความ
รับผิดชอบมากขึ้น ในการตอบแบบสอบถามครั้งที่ 2 นักเรียนมีพฤติกรรมดังกล่าวมากกว่าครั้ง
ที่ 1 หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือนักเรียนไม่น างานวิชาอ่ืนมา
ท าขณะที่ก าลังเรียนวิชาหนึ่ง ไม่คุยและเล่นกับเพ่ือนในขณะที่ครูสอน  ส่งงานและการบ้านตรง
เวลาที่ครูก าหนด ไม่นอนหลับในห้องเรียนขณะชั่วโมงเรียน ท าผิดจะพยายามแก้ไขโดยไม่
ท้อแท้  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  มาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน  รู้จัก
วางแผนและเตรียมพร้อมที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดย
การอ่านหนังสือ  ท าให้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียน  ส่งผลให้การเรียนดีขึ้น และเป็นผู้ที่มีความส าเร็จใน
ชีวิตตามจุดหมายที่ตั้งไว้ 

นายชนะพล       ทิพย์คงคา การจัดท าใบฝึกปฏิบัติงานส าหรับผู้เรียนวิชาการ
ตอดตั้งไฟฟาานอกอาคารหลักสูตร (ปวช.) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง คะแนนที่นักเรียนท าได้จากแบบประเมินผลวิชาการ
ติดตั้งไฟฟาาในอาคาร สาขาวิชาช่างไฟฟาาก าลัง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
พุทธศักราช 2556   
 นักศึกษา  หมายถึง  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
ช่างไฟฟาาก าลัง  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 33 คน 

ใบปฏิบัติงาน หมายถึง  เอกสารประกอบการเรียน วิชาการติดตั้งไฟฟาานอกอาคาร  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  สาขาวิชาช่างไฟฟาาก าลัง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556  วิชาการ

ติดตั้งไฟฟาานอกอาคาร  หมายถึง  รายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศักราช 2556 ทักษะกระบวนการวิจัย  หมายถึง  กระบวนการฝึกให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็น
ระบบโดยใช้กระบวนการวิจัยเข้ามาแก้ปัญหาหรือสร้างความรู้ใหม่ โดยบูรณาการความรู้กับ
การเรียนวิชาโครงการ 

นางสาวณฐพร   จุลเอียด การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อ
เวลาของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ               
ชั้นปีที่   1 สาขาวิชาช่ าง ไฟฟา าก าลั ง 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับและจัดล าดับที่ของคุณลักษณะของ
ครูที่พึงประสงค์ทั้ง 8 ด้าน ตามทัศนะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่1 
แผนกวิชาช่างไฟฟาาก าลังของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี   และศึกษาระดับและจัดล าดับที่ของ
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์  เป็นรายข้อในแต่ละด้านทั้ง  8 ด้าน ตามทัศนะของนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างไฟฟาาก าลังของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ประชากร ได้แก่ ชั้นปีที่ 1/1 แผนกวิชาช่างไฟฟาาก าลังของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีที่ก าลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียน จ านวน20 คน 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1. พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลาของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1 แผนกวิชาช่างไฟฟาาก าลัง ของวิทยาลัยเทคนิคญัญบุรีโดยรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง และล าดับที่ของคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ นับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปยังต่ าสุด 
เรียงตามล าดับได้ ดังนี้ 

ล าดับ  1  ท ากิจกรรมอ่ืนก่อนเข้าห้องเรียน 
 ล าดับ  2  แบบฝึกหัดยากท าไม่ได้/ไม่ได้ท า 
 ล าดับ  3  ไม่มีคนคอยให้ค าปรึกษา 
 ล าดับ  4  ไม่อยากเข้าชั้นเรียน 
 ล าดับ  5  ห้องเรียนน่าเบื่อ 
 ล าดับ  6  ไม่เข้าใจค าสั่ง 
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            ล าดับ  7           หนังสือหาย 

 ล าดับ  8  ไม่ชอบครูผู้สอน 
2. ระดับและล าดับที่ของคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ ตามทัศนะของนักเรียน

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างไฟฟาาก าลังของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
เมื่อพิจารณา  เป็นรายข้อในแต่ละด้านทั้ง 8  ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นในด้านการท า
กิจกรรมอื่นก่อนเข้าห้องเรียน  อยู่ในระดับสูง 

จากการวิเคราะห์ผลจากการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเปาาหมายสามารถ
ปรับปรุงตนเองเม่ือทราบข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าชั้นเรียนที่ตรงเวลากับครูผู้สอนแล้วซึ่งจาก
ข้อมูลที่บันทึกไว้นักเรียนสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองโดยการเข้าเรียนในวิชางาน
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟาาและมีการกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นโดยนักเรียนพยายามปรับตัว
ละมาเข้าเรียนตรงเวลารวมทั้งพยายามถามย้ าถึงการบันทึกการบวกคะแนนเพ่ิมตามที่ตกลงกัน
ไว้ในทุกๆครั้งท่ีมีการเรียนการสอนจากการสังเกตนักเรียนมีความภาคภูมิใจต่อคะแนนและการ
พัฒนาตนเองได้อย่างชัดเจนและครูผู้สอนได้ชมเชยและให้ก าลังใจด้วยทุกๆครั้งจึงเป็นแนวทาง
หนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียนได้ดีอีกแนวทางหนึ่ง 

นางสาวจิรนันท์   เชื้อเงิน การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาวงจรไฟฟาา
กระแสสลับของนักเรียน ระดับ ปวช.1 กลุ่ม 2     
ช่างไฟฟาาก าลัง โดยใช้วิธีการสอบปรับพ้ืนฐานเรื่อง
จ านวนเชิงซ้อน 

จากที่ได้ได้สังเกตการเรียนการสอนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 2 แผนกช่างไฟฟาาก าลัง  วิชาวงจรไฟฟาากระแสสลับ 
พบว่านักเรียนนักศึกษามีปัญหาให้การเรียนอย่างหนึ่งคือ ไม่เข้าใจในบทเรียน เนื่องจาก
นักเรียนไม่มีพ้ืนฐานความรู้เดิมทางด้านคณิตศาสตร์ ตัวอย่าง การเปลี่ยนจ านวนเชิงซ้อน  คือ
ไม่มีพ้ืนฐานเพียงพอ  ท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่เข้าใจในเรื่องที่เรียน และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวงจรไฟฟาากระแสตรง อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับดี 

จากการท าการพัฒนาความรู้เรื่องจ านวนเชิงซ้อนให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมเติม
โดยวิธีการสอนปรับพ้ืนฐานและใช้ใบความรู้ประกอบการเรียนการสอน พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนซึ่งวัดจากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่อการเปรียบเทียบ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ค่าเฉลี่ย ( ) ของคะแนนแบบทดสอบ  คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน

เรียน เท่ากับ 5.93  คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.76  อยู่ในเกณฑ์ระดับควรปรับปรุง                 
และคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 22.21 คะแนน 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74.03  อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  ผลการเปรียบเทียบ พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  

 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน โดยค่าสถิติในการทดสอบสมมุติฐานใช้การแจกแจงแบบ
ที (t-test) กรณีมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจากประชากรกลุ่มเดียว แต่ท าการทดสอบ 2 ครั้ง 
(Paired-Samples Test) พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  แสดงว่านักเรียนระดับ ปวช                    
ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 2  มีความรู้เรื่องจ านวนเชิงซ้อนมากขึ้น สอดคล้องกับสมมติฐานว่าสามารถ
พัฒนาความรู้พ้ืนฐานเรื่องจ านวนเชิงซ้อน และ มีผลสัมฤทธิ์ของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน
อยู่ในระดับดี 

นายสิษฐ         รัตนค า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องกล
ไฟฟาา 2 ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ชั้นปีที่  1 สาขางานไฟฟาา
ควบคุม โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องกลไฟฟาา 2  
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบสอน จ านวน 1 
ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 27คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานไฟฟาาควบคุม วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2560   

ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบสอน จ านวน  1  ห้องเรียน  คือ   สาขางานไฟฟาาควบคุม รวม
ทั้งสิ้น 27 คน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างใช้แบบเจาะจง  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545)  เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ จ านวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์
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  ข้อมูล ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) สรุปผลการวิจัยพบว่า 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ                     
มีค่าเฉลี่ย 6.89 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 8.61 แสดงให้เห็นว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีผลคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน  โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ  มีค่าเฉลี่ย (X  =  1.72)   
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

นายมนตรี        พรมประทีป ตู้น้ าโปร่งแสง วิชางานเครื่องท า ความเย็น 2104 -
2007 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี                                                        
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อการสอนตู้น้ า
โปรงแสง วิชางานเครื่องท าความเย็น 2104 2007 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่ 
2 สาขาวิชาไฟฟาาก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่ลงเรียน วิชางานเครื่องท าความเย็น            
2104 2007 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 57 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อการสอนตู้น้ าโปร่งแสง  แบ่งออกเป็น 2 ด้านคือด้านเนื้อหาและ
ด้านการเรียนการสอน โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยปรากฏว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการสอน ตู้น้ าโปรงแสงด้านเนื้อหา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 4.18 และ ด้านการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ย 4.07 

 
 
 
 

 
 

 



บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชายานยนต์ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 
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นายพิเชษฐ์    ชลารักษ์ ผลการทดสอบการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมหัวฉีดเพ่ือ

ใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ใน รถจักรยานยนต์แบบ
หัวฉีด 

การวิ จั ยครั้ งนี้ วั ตถุป ระสงค์ เ พ่ื อทดสอบผลการ ใช้ น้ ามั นแก๊ ส โซฮอล์  E85                              
ในรถจักรยานยนต์แบบหัวฉีด FI ด้านมลพิษจากท่อไอเสีย ด้านอัตราการสินเปลือง 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 จ้านวน 8 
คัน เครื่องมือทีใ่ช้ในการทดสอบ ประกอบด้วย อุปกรณ์ควบคุมหัวฉีดที่พัฒนาขึ้น เครื่องมือวัด 
Automotive Emission Analyzer และแบบบันทึกผลอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ขั้นตอน
การทดสอบมีดังนี้ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมหัวฉีดที่พัฒนาขึ้นระหว่างกล่อง ECU และหัวฉีด
เชื้อเพลิง เติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 เต็มถัง ปรับตังค่าปริมาณการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงที่อุปกรณ์
ให้อยู่ที่ต าแหน่งที่ช่วยให้เครื่องยนต์ท้างานได้ดีที่สุด ตรวจค่ามลพิษจากท่อไอเสีย บันทึกอัตรา
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (กิโลเมตรต่อลิตร) และถอดห้องเผาไหม้ของ เครื่องยนต์เพ่ือตรวจความ
สึกหรอ ในรถจักรยานยนต์ตัวอย่างที่ใช้งานเป็นระยะทางกว่า 30,000 กิโลเมตร ผลการวิจัย
พบว่า ที่รอบเดินเบาของเครื่องยนต์ ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ร้อยละ0.12 ต่ ากว่า 
เกณฑ์ที่ก าหนด (ไม่เกินร้อยละ 2.5) และค่าค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด (ไม่เกิน ร้อยละ 200 PPM ส่วนในล้าน) และพบไอน้ าเกิดขึ้นภายในท่อไอเสียอัตรา
ความสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงอยู่ที่ ระหว่าง 35-40 กิโลเมตรต่อลิตร ซึ่งมีค่าความประหยัด
เชื้อเพลิงมากกว่ารถจักรยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์91 ประมาณ 10-15% รวมถึง
สภาพชิ้นส่วนภายในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ หัวเทียน อยู่ใน สภาพสะอาดเมื่อเปรียบเทียบ
กับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ น้ ามันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์E10 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายทนงศักดิ์  ศรีลาชัย   การแก้ปัญหานักเรียนที่ปฏิบัติงานเจาะไม่ถูกต้อง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะของนักเรียนในวิชางานถอดประกอบ

เครื่องกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100 – 1007 ระดับชั้น ปวช.2 แผนกช่างไฟฟาาก าลัง ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 15 คน โดยใช้สื่อการสอนงานเจาะ ทักษะงานเจาะรูกลมเพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชางานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น  

ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าผลการประเมินการเรียนของการใช้สื่อการสอนงานเจาะช่วยสอน
พบว่า นักเรียนได้คะแนนประเมินตามแบบประเมินงานลับดอกสว่าน๗๐เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปตาม
วัตถุประสงค์งานวิจัยนี้ โดยนักเรียนได้คะแนนสูงสุด๕๓คะแนน คิดเป็น๘๘.๓๓เปอร์เซ็นต์ 
และคะแนนต่ าสุด 42 คะแนน คิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนน
เฉลี่ย 44.20 คะแนน คิดเป็น 73.67 เปอร์เซ็นต ์

นายจักรพงศ ์  กุนาทน การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ชั้นปีที่ 2/1  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ชั้นปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  1) บันทึกการสังเกตการแต่งเครื่องแบบ 
2) บันทึกการสังเกตการปฏิบัติตามกฎ กติกาของการร่วมกิจกรรม   3) บันทึกการสังเกตความ
ตั้งใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม และ 4) เอกสารข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การด าเนินการวิจัยเริ่มต้นด้วยการร่วมกันระหว่างผู้วิจัย ในฐานะครูที่ปรึกษากับ
นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาเครื่องกล ชั้นปีที่ 2/1 จ านวน 20 คน ศึกษาเอกสาร
ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ท าความเข้าใจและวางแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมทุกวัน มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตพฤติกรรมและมีการสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละ
สัปดาห์เป็นค่าอัตราส่วนร้อยละ และแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติ
กิจกรรมในสัปดาห์ต่อๆไป จนครบ 18 สัปดาห์ 

นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้  ในทางที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  มีความตั้งใจ ความร่วมมือและรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและใน
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  83.05 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะชีวิต และมีวินัยมากขึ้น กล่าวคือ นักเรียนมีการเข้าร่วม

กิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น  การแต่งกายสะอาด  ถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ  ให้ความเคารพครู  
รู้จักรักษาความสะอาดในบริเวณสถานศึกษา เก็บขยะ รู้จักดูแลรักษาสภาพแวดล้อม                      
มีจิตส านึกในการให้ให้ความร่วมมือ   มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นได้อย่างน่า
พอใจ 

นายจารึก   รียะซัน ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ถ อ ด ป ร ะ ก อ บ
คอมเพรสเซอร์ของระบบปรับอากาศรถยนต์ ของ
นักศึกษา ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึก
ปฏิบัติ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะในการถอดประกอบคอมเพรสเซอร์ของระบบปรับ
อากาศรถยนต์  และการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบปรับอากาศรถยนต์  ของนักศึกษา
ระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ                 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแนวทางที่จะช่วยเพ่ิมทักษะในการถอดประกอบคอมเพรสเซอร์      
ของระบบปรับอากาศรถยนต์ พร้อมทั้งผลที่ได้ไปวิเคราะห์หา ข้อบกพร่องของระบบปรับ
อากาศในรถยนต์ได้มากขึ้น และ เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการอ่านค่าที่ได้อย่างถูกต้อง 
แม่นย า และสามารถน าค่าที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบปรับอากาศในรถยนต์  และ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 60% ได้ 80%ของผู้เรียนทั้งหมด ประชากรคือ นักศึกษาระดับ             
ปวช. 2  แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี  จ านวน 2 กลุ่ม 
รวม 46 คน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับ ปวช. 2 จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 46 คน                   
ภาคเรียนที่ 2/2560 

ผลจากการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
ผลจากการพัฒนาพัฒนาทักษะในการถอดประกอบคอมเพรสเซอร์ของระบบปรับ

อากาศรถยนต์โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ ปวช. 2 
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 46 คน นักศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์การ
ประเมินได ้จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 93.47  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.52 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ  

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายวีระพงษ์    กองสิน ทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและ

เครื่องยนต์ดีเซล ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 1 
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  โดย
การจ าลองแบบแข่งขันจับเวลา จับคู่ปฏิบัติตามใบ
งาน 

การวิจัยเรื่องศึกษา ทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล 
ของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี โดยการจ าลองแบบแข่งขัน จับคู่ปฏิบัติตามใบงาน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมทักษะการคิดวิเคราะห์ในการถอดประกอบ
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล ของนักศึกษาได้ถูกต้องตามขั้นตอนโดยรวม อยู่ใน
ระดับดีมาก โดยผลจากการทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล 
ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 1  แผนกวิชาช่างยนต์ โดยใช้การจ าลองแบบแข่งขัน จับคู่ปฏิบัติ
ตามใบงาน ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษา ระดับปวช.1 แผนกวิชา  ช่างยนต์ จ านวน 20  
คนนักศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินได้จ านวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมโดยการจ าลองแข่งขันแบบจับเวลา จับคู่ปฏิบัติตามใบงาน  เพ่ือกระตุ้นผลักดันให้
บุคคลเกิดพฤติกรรมหรือแสดงพฤติกรรมออกมา ทั้งที่เป็นพฤติกรรมโดย  สัญชาตญาณและ
พฤติกรรมจากการเรียนรู้ เพ่ือให้บรรลุเปาาหมายตามแรงจูงใจนั้น และมีความกระตื้อรื้อร้นเอา
ใจใส่ต่อการเรียนครูผู้สอนต้องสร้างจิตส านึกให้กับผู้เรียนอยู่เสมอตลอดจนการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายเพ่ือมิให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและมีความสนใจ
มากขึ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยใบปฏิบัติงานถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
และเครื่องยนต์ดีเซล โดยการจ าลองแบบแข่งขัน จับคู่ปฏิบัติตามใบงาน เป็นอีกหนึ่งวิธีการ
สอนมีส่วนส าคัญในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนเกิดการความกระตื้อรื้อร้นเอาใจใส่ต่อการ
เรียนส าหรับการเรียนวิชาปฏิบัติ ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ในการปฏิบัติงานและแข่งขันกับ
เวลาในการปฏิบัติของแต่ละใบงาน 

 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายสุรพงษ์      แซ่โง้ว การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของ

นักศึกษา ระดับ ปวช. 3 แผนกวิชาช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึก
ปฏิบัติ 

การวิจัยเรื่องศึกษาการใช้เครื่องมือช่างยนต์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่  
3แผนกวิชาช่างยนต์สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

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

นายวรายุทธ     มารุตวงษ์ ทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและ
เครื่องยนต์ดีเซล ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 1 
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  โดย
การจ าลองแบบแข่งขันจับเวลา จับคู่ปฏิบัติตามใบ
งาน 

การวิจัยเรื่องศึกษา ทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล 
ของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี โดยการจ าลองแบบแข่งขัน จับคู่ปฏิบัติตามใบงาน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมทักษะการคิดวิเคราะห์ในการถอดประกอบ
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล ของนักศึกษาได้ถูกต้องตามขั้นตอนโดยรวม อยู่ใน
ระดับดีมาก โดยผลจากการทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล 
ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 1  แผนกวิชาช่างยนต์ โดยใช้การจ าลองแบบแข่งขัน จับคู่ปฏิบัติ
ตามใบงาน ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษา ระดับปวช.1 แผนกวิชา  ช่างยนต์ จ านวน 20  
คนนักศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินได้จ านวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมโดยการจ าลองแข่งขันแบบจับเวลา จับคู่ปฏิบัติตามใบงาน  เพ่ือกระตุ้นผลักดันให้
บุคคลเกิดพฤติกรรมหรือแสดงพฤติกรรมออกมา ทั้งที่เป็นพฤติกรรมโดย  สัญชาตญาณและ
พฤติกรรมจากการเรียนรู้ เพ่ือให้บรรลุเปาาหมายตามแรงจูงใจนั้น และมีความกระตื้อรื้อร้นเอา
ใจใส่ต่อการเรียนครูผู้สอนต้องสร้างจิตส านึกให้กับผู้เรียนอยู่เสมอตลอดจนการใช้รูปแบบการ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  จัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายเพ่ือมิให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและมี

ความสนใจมากขึ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยใบปฏิบัติงานถอดประกอบเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล โดยการจ าลองแบบแข่งขัน จับคู่ปฏิบัติตามใบงาน เป็นอีกหนึ่ง
วิธีการสอนมีส่วนส าคัญในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนเกิดการความกระตื้อรื้อร้นเอาใจใส่ต่อ
การเรียนส าหรับการเรียนวิชาปฏิบัติ ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ในการปฏิบัติงานและแข่งขัน
กับเวลาในการปฏิบัติของแต่ละใบงาน 

นายเฉลิมพล    กลิ่นทรัพย์ การพัฒนาการศึกษาพฤติกรรมทางการเรียน
รายวิชา กลศาตร์เครื่องกลของนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 กลุ่ม แผนกวิชา
ช่างยนต์ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชากลศาตร์เครื่องกลของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 กลุ่ม แผนกวิชาช่างยนต์ เพ่ือต้องการทราบถึง
พฤติกรรม 

การเรียนของนักเรียนที่เรียนรายวิชากลศาสตร์เครื่องกล อันจะเป็นแนวทางในวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีพฤติกรรมการ
เรียนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากดังนี้ด้านการวางแผนเข้าเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  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 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล   เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชากลศาสตร์

เครื่องกล พบว่า  พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  มีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 3.65 คิดเป็น
ร้อยละ 73.00 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

นางสาวโสภิดา  ทนทาน การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ไม  ่สนใจเรียนโดยวิธี 
การเสริมแรงในรายวิชางาน ถอด ประกอบ
เ ค รื่ อ ง ก ล เ บื้ อ ง ต้ น  ร หั ส วิ ช า  2100-1007                 
ของนักเรียนระดบัชั้น ปวช. 2 แผนกช่างไฟฟาา 

การวิจัยเรื่อง การเรียนวิชางานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้ น 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี่ ที่ 2 กลุ่ม 2 แผนกช่างไฟฟาา ผู้วิจัยได้ท าการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน คือ มีพฤติกรรมไม่สนใจเรียน เข้าห้องเรียนไม่ตรงเวลา ไม่สนใจที่จะซักถาม                 
หรือตอบค าถามของ ผู้สอน นั่งเล่นโทรศัพท์มอืถือไมใ่ห้ความสนใจแกผู้สอน สร้างความร าคาญ
ให้กบัเพื่อนร่วมใช้เรียน และก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย ผู้สอนจึงมีความคิดที่จะน าวิธี 
ต่างๆ มาปรับปรุงและ ใช้มาตรการในการแก้ปัญหาให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้นโดยการใช้
ข้อก าหนดเพื่อท าการลดและ แก้ปัญหาดังกล่าว จากผลการวิจัยพบวา่ พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนกลุ่มเปาาหมายพบว่านักเรียนได้ คะแนนสะสมเฉลี่ย 2.14 ( X = 2.14) เมื่อมีการใช้
การเสริมแรงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นในการเรียนการ สอน แสดงว่านักเรียนมีการปรับปรุง
พฤติกรรมที่ดีขึ้นเมื่อใช้การเสริมแรง สัปดาห์ที่4-11 นักเรียนจ านวน 18คน นักเรียนพยายาม
ปรับพฤติกรรมของตนเองหลังจาก การสังเกตพฤติกรรมมีพฤติกรรมการเรียนที่ดีขึ้น สนใจ
เรียนมากขึน้ และ เล่นโทรศัพท์มือถือใน ห้องน้อยลง และมีระเบียบวินัยในตนเองสูงข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาก่อสร้าง 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายพัฒนา      ยิ้มยวน พฤติกรรมที่ มี ต่ อวินั ย ในตน เองด้ านวิ นั ย ใน

ห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

งานวิจัยชิ้นนี้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยัน
อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของจริยธรรม โดยเฉพาะ
พฤติกรรมด้านวินัยในตนเองโดยเห็นว่าวินัยในตนเองเป็นคุณลักษณะในตัวบุคคลที่ควบคุม
ตนเองได้ทั้งในด้านอารมณ์และพฤติกรรมผู้ที่มีวินัยในตนเองจะเป็นบุคคลที่รู้จักกาลเทศะสนใจ
และเอาใจใส่ต่อสังคม  เป็นผู้ที่มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎของสังคม 

จากการศึกษาความหมายและขอบข่ายและพฤติกรรมของความมีวินัยในตนเอง                    
ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของวินัยในห้องเรียน  ความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
ผู้วิจัยจึงศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทน
ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/2ปีการศึกษา  2561 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

จากการพิจารณาพฤติกรรมที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนของนักเรียน
ชั้นปวช2/2 พบว่า  ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างดี  ส่วนกลุ่มนักเรียนที่ยังมีพฤติกรรมและ
พฤติกรรมที่ไม่ดี  สมควรที่จะค้นหาสาเหตุของแต่ละบุคคลและในแต่ละกรณี  เพ่ือท าการ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนต่อไป   

จากการพิจารณาพฤติกรรมที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทางการเรียนของ
นักเรียนชั้น ปวช2/2พบว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มทางพฤติกรรมที่ดีส่วนนักเรียนในกลุ่มที่ยังมี
พฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นครูควรต้องอบรมชี้แจงให้นักเรียนเห็นคุณค่าคุณประโยชน์ของความอดทน
ในการท างาน  ความรับผิดชอบต่อตนเองในการท างานในหน้าที่และต้องกระท าอย่างเต็มที่  ไม่
ย่อท้อต่อความยากล าบากมีความอดทนอดกลั้นต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งชี้ให้เป็น 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ถึงผลที่เกิดจากความส าเร็จในการท างานยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความส าเร็จในการท างาน

และความส าเร็จในชีวิตที่ได้รับความชื่นชมยกย่องจากคนรอบข้างและสังคมเพ่ือให้นักเรียนใน
กลุ่มนี้มีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทางการเรียนดีขึ้น 

 พฤติกรรมที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อความพยายามทางการเรียน    
นักเรียนมีแนวโน้มที่จะมีความพยายามทางการเรียนอย่างเต็มที่  ท าสิ่งที่ดี  เหมาะสมอย่างที่
ตั้งใจไว้  พยายามที่จะพัฒนาตนเองใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองทั้งจากต าราเรียนค้นคว้าใน
ห้องสมุดรวมทั้งการฝึกทักษะจากบทเรียนที่ยากการวางแผนการเรียนที่ดีตั้งแต่ต้นปีการศึกษา
ส่วนนักเรียนที่ไม่เคยท ามีจ านวนน้อยซึ่งในนักเรียนกลุ่มนี้จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาพฤติกรรม
ที่ให้นักเรียนเห็นเปาาหมาย  คุณประโยชน์คุณค่าของความพยายามรวมทั้งการยอมรับของ
สังคมท่ีมีต่อผู้ที่มีความพยายาม   รวมทั้งกระตุ้นนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ดีให้มีความพยายาม
ขยันหมั่นเพียรในด้านการเรียนให้นักเรียนตระหนักในการวางแผนทางด้านการเรียนมีความ
มุ่งมั่นมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน และหากได้ปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยก็จะเป็นผู้ที่มี
ความส าเร็จในชีวิตตามท่ีตนได้มุ่งหวังไว้อย่างแน่นอน 

นางสาวปวีณา  พาวินันท์ การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียนที่ไม่มีความ

ส น ใ จ ใ น ก า ร เ รี ย น  ห รื อ ก า ร ไ ม่ เ ข้ า เ รี ย น                     

วิชาปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร 

 

งานวิจัยชิ้นนี้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ในระหว่างท าการสอนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ใน
คณะวิชาช่างก่อสร้าง  เป็นการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคารซึ่งเป็นวิชาที่
ต้องอาศัยความความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างมาก จึงต้องอาศัยทั้งการเรียนการสอนภายใน
ห้องเรียน และการหมั่นท าแบบฝึกหัดของตัวนักศึกษาเองด้วย ผู้สอนจึงให้การบ้านเพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้นักศึกษาได้ท าแบบฝึกหัดนอกเหนือจากในห้องเรียน 

จากการที่ได้สังเกตผู้เรียนหลังจากให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้านแล้ว พบว่า ผู้เรียนขาดความ
กระตือรือร้นในการท าแบบฝึกหัด โดยสังเกตจาก การไม่ส่งการบ้านของผู้เรียน หรือการลอก
การบ้านภายในห้องเรียนในวันที่ครบก าหนดส่งดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยลดจ านวนการบ้านลง แต่จัดให้มีการท าแบบฝึกหัดภายในห้องเรียนแทน               
โดยอาจจะท าไปพร้อมกับผู้สอน หรือท าด้วยการปรึกษากันของผู้เรียนเอง หรือการให้มีผู้เรียน 
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  ผลัดกันออกมาท าแบบฝึกหัดหน้าห้องเรียน 

จากงานวิจัยนี้ พบว่า สามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียนที่ไม่มีความกระตือรือร้น
หรือไม่มีความสนใจในการท าแบบฝึกหัดได้ โดยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้มี
ความกระตือรือร้นในการท าแบบฝึกหัด และมีความสนใจในการเรียนการสอน เพิ่มมากขึ้น โดยใช้
การลดจ านวนแบบฝึกหัดที่ให้เป็นการบ้านลงโดยจะให้เป็นแบบฝึกหัดที่มีความง่ายขึ้น ส่วน
แบบฝึกหัดที่ยาก จะจัดให้มีการท าไปพร้อมกันกับผู้สอนในชั้นเรียน จัดให้มีการท าแบบฝึกหัด
ภายในชั้นเรียนให้มากขึ้น โดยให้เป็นกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้ท าแบบฝึกหัดด้วยกันเป็นกลุ่ม ให้
มีการปรึกษากันภายในชั้นเรียน หรือการท าแบบฝึกหัดไปพร้อมกันกับผู้สอน และการจัดให้ผู้เรียน
ผลัดเปลี่ยนกันออกมาท าแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน และมีการให้คะแนนผู้เรียนที่มีส่วนร่วมทั้งหมด 

นางสาวอรุณี    ทองค า การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอ่านแบบ
เขียนแบบงานโครงสร้าง (2106-2003)  เรื่องการ
เขียนรูปตัด ในงานเขียนแบบ ของ นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา อ่านแบบเขียนแบบงานโครงสร้ าง                   
(2106-2003)  เรื่องการเขียนรูปตัด ในงานเขียนแบบ ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1  ที่สอนโดยใช้การปฏิบัติจริงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอ่านแบบเขียนแบบงานโครงสร้าง (2106-2003)  เรื่องการเขียน
รูปตัด ในงานเขียนแบบ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1                   
ที่สอนโดยใช้การปฏิบัติจริง  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับ
หลังเรียน วิชาอ่านแบบเขียนแบบงานโครงสร้าง (2106-2003)  เรื่องการเขียนรูปตัด ในงาน
เขียนแบบ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้การปฏิบัติ
จริง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                 
ชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน  26คน  ที่ได้จากการสุ่มแบบ
ตัวอย่างแบบเจาะจง (จ านวน 15 คน ที่ลงทะเบียนเรียน ) เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย                    
ได้แก่ ใบงานวิชาอ่านแบบเขียนแบบงานโครงสร้าง (2106-2003)  เรื่องการเขียนรูปตัด ในงาน
เขียนแบบ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล                     
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ 
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  เรียนด้วยการทดสอบค่า t ผลการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้การปฏิบัติจริง  พบว่าผลสัมฤทธิ์ของ
คะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 50 (S.D. = 1.22) และผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลัง
เรียนมีค่าเฉลี่ย 72.22  (S.D. = 0.66) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อน
เรียนกับหลังเรียน โดยใช้การปฏิบัติจริง พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

นางสาวสุภาวดี  แย้มผกา ก า ร พั ฒ น า ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น                           
เรื่อง การประมาณโครงสร้างหลังคา ด้วยโปรแกรม
Google SketchUpของนัก เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประมาณโครงสร้างหลังคา 
ด้วยโปรแกรมGoogle SketchUpของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในวิชาประมาณ
ราคางานโครงสร้าง เรื่อง การประมาณโครงสร้างหลังคาโดยการใช้สื่อการสอนด้วยโปรแกรม 
Google SketchUp2) เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประมาณราคางานโครงสร้าง คะแนนสอบผ่านเกณฑ์ระดับ 
50% ขึ้นไป 
 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างก่อสร้างที่เรียนวิชาประมาณ
ราคางานโครงสร้าง และมีคะแนนสอบเรื่องการประมาณโครงสร้างหลังคา ต่ ากว่าเกณฑ์คือ  
50% 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) สื่อการสอนที่สร้างด้วยโปรแกรม Google 
SketchUpวิชาประมาณราคางานโครงสร้าง เรื่อง การประมาณโครงสร้างหลังคา 2)
แบบทดสอบก่อนเรียน  แบบอัตนัย เพ่ือประเมินความรู้ก่อนการเรียน 3)แบบทดสอบหลังเรียน 
แบบอัตนัย เพ่ือประเมินความรู้หลังจากการเรียนโดยใช้สื่อการสอนด้วยโปรแกรม Google 
SketchUpสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์ค่า T-Testค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป คอมพิวเตอร์ SPSS (Statistics 
package for the Social Science) 
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  พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน = 3.00มีความแตกต่างกัน กับคะแนนเฉลี่ย

หลังเรียน  = 7.29อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีความหมายว่าเครื่องมือวิชา
ประมาณราคางานโครงสร้าง เรื่อง การประมาณโครงสร้างหลังคา ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.
1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยการใช้สื่อการสอนด้วยโปรแกรม Google 
SketchUpให้ความรู้ และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นางสาวกมลวรรณ  สีแก้ว พฤติกรรมของนักเรียนด้านวินัย ความขยันอดทน
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

งานวิจัยชิ้นนี้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัน
อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของจริยธรรม โดยเฉพาะ
พฤติกรรมด้านวินัยในตนเอง  โดยเห็นว่าวินัยในตนเองเป็นคุณลักษณะในตัวบุคคลที่ควบคุม
ตนเองได้  ทั้งในด้านอารมณ์และพฤติกรรม  ผู้ที่มีวินัยในตนเองจะเป็นบุคคลที่รู้จักกาลเทศะ  
สนใจและเอาใจใส่ต่อสังคม  เป็นผู้ที่มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎของสังคม 
 จากการศึกษาความหมายและขอบข่ายและพฤติกรรมของความมีวินัยในตนเอง                
ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของวินัยในห้องเรียน  ความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
ผู้วิจัยจึงศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทน
ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นปวส.1วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
จากการพิจารณาพฤติกรรมที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนของนักเรียนชั้นปวส.1
พบว่า  ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างดี  ส่วนกลุ่มนักเรียนที่ยังมีพฤติกรรมและพฤติกรรมที่
ไม่ดี  สมควรที่จะควบคุมความประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

นายสันติพงษ์     ช่วยนุ้ย พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาที่
เรียนรายวิชาการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 
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. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาที่

เรียนรายวิชาการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 2. เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมเชิงคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการออกแบบโครงสร้างไม้และ เหล็ก 3. เพ่ือเป็น 
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  แนวทางในการจัดการวัดผลและประเมินผลในด้านพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมจากข้อมูล

ที่ท าการศึกษาเป็นแบบสังเกตและการบันทึก จ านวน 1 ภาคเรียน ในปีการศึกษา2/2560        

โดยวัดจาก พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. การมีระเบียบวินัย              

2. ความรับผิดชอบ 3.ความสนใจ ใฝ่รู้ 4. ความสามัคคี และการมีสัมมาคารวะและมารยาท          

ซึ่งน าข้อมูลที่ท าการศึกษามาวิเคราะห์รวมกันและ  แปรผลในลักษณะการบรรยาย                      

จากการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการออกแบบ 

โครงสร้างไม้และเหล็ก กรณีศึกษา นักศึกษาระดับประกาศณีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1)                  

แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีพบว่า พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมทั้ง 5 ด้าน              

อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดีโดยมีค่าเฉลี่ย รวมคิดเป็นร้อยละ71 โดยพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม

ที่มีความโดดเด่นในเรื่องความสามัคคีและการมีส่วน ร่วม คิดเป็นร้อยละ 80 แสดงให้เห็นว่า

นักศึกษามีการท างานโดยอาศัยช่วยกันท างานในระบบทีมทั้งการเรียน ภาคทฤษฎีและการ

ปฏิบัติงานซึ่งมีข้อดีที่ท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จได้รวดเร็ว และมีจุดด้อยในเรื่องการมี 

สัมมาคาราวะคิดเป็นร้อยละ 65 แสดงให้เห็นว่าการมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่จะมีค่อนข้างน้อย

เนื่องจากสภาวะ ทางสังคมของนักศึกษาในยุคปัจจุบันมีความเชื่อมั่นในตนเองค่อนข้างสูงจึง

แสดงออกมาให้เห็นในความอ่อน น้อมต่อผู้ใหญ่น้อยลง แต่ผลการวิจัยโดยรวมแล้วแสดงให้เห็น

ว่านักศึกษาที่มีวัยวุฒิและวุฒิภาวะทางการศึกษา ที่สูงกว่าจะแสดงออกทางพฤติกรรมเชิง

คุณธรรมจริยธรรมทางบวกได้ดีกว่า 

 
 
 

 



 
บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 

นายบันลือศักดิ์  ศรีชัยสวุรรณ การใช้แบบจ าลองช่วยสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนวิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น               
ปีที ่1 

ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษาผลการใช้แบบจ าลองในการน ามาช่วยสอนเพ่ือ
พัฒนาทักษะการการเรียนรู้วิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่
1 เรื่องการอ่านภาพฉาย 3 มิติหมวดวิชาชีพพ้ืนฐานหลังจากการใช้แบบจ าลองในการช่วยสอน
เป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมงนักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านภาพฉายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นซึ่งพิจารณาได้จากคะแนนรวมและความถูกต้องคะแนนค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของการท าใบงานก่อนใช้แบบจ าลองช่วยสอนและหลังการใช้แบบจ าลอง
ช่วยสอนและยังทาให้ครูผู้สอนมีโอกาสที่จะมีการพัฒนาคุณภาพการสอนของตนเองอีกทั้งท า
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนวิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้เรียนรู้วิธีการเขียนแบบและอ่านแบบจากสื่อจริงและจากแบบสอบถามเจตคติที่มีต่อวิชางาน
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1 ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้อต้นโดยการใช้แบบจ าลองช่วยสอนเพ่ือ
พัฒนาทักษะการเรียนคิดเป็นร้อยละ 86 

 
 
 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายไชยรัตน์  สุขสวย การศึกษาผลการเรียนเครื่องเจาะและงานเจาะ       

ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 2/2 สาขาวิชายนต์              
ที่ เรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 
2100 - 1008 โดยวิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาผลการเรียนหลักการเครื่องเจาะและงาน
เจาะ  ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 2/2  สาขายยนต์ ที่เรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น                
โดยวิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติ เพ่ือทราบถึงผลการเรียนเครื่องเจาะและงานเจาะ  โดยใช้
แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย  

พบว่า นักเรียนระดับชั้นปวช. 2/2 สาขาวิชายนต์ ที่เรียนงานเครื่องมือกลเบื้องต้น โดย
วิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติ มีผลการเรียนคะแนนหลังใช้วิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติ เท่ากับ 
8.51 สูงกว่าก่อนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ เท่ากับ 3.86 ต่างกันอยู่ที่ 4.65 

นายจ าเนียร   โพธิ์รักษ์ การฝึกทักษะการตะไบงานของนักเรียน ปวช.1/2 
สาขางานช่างไฟฟาา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการฝึกทักษะการตะไบงานของนักเรียน 
ปวช. 1/2 สาขาช่างไฟฟาา ในรายวิชางานฝึกฝีมือ 1 (2100 – 1003) ประชากรของการวิจัย
ครั้งนี้คือ งานวิจัยเรื่องการฝึกทักษะการตะไบงานของนักเรียน ปวช.1/2 สาขาช่างไฟฟาา                    
ในรายวิชางานฝึกฝีมือ 1 (2100 – 1003) 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยได้แก ่
1. เครื่องมือที่ใช้ คือแบบประเมินพฤติกรรมและระดับผลการเรียนของนักศึกษา

รายบุคคล  
2. ขอบเขตด้านวัตกรรม  
3. แผนการสอน  

ผลของการวิจัยคือจากการวิ เคราะห์ผลการประเมินพฤติกรรม ของนัก เรียน
กลุ่มเปาาหมาย สามารถปรับปรุงตนเองเมื่อได้เห็นตัวอย่างการตะไบงานที่ถูกต้อง ซึ่งจากข้อมูล
ที่บันทึกไว้ นักเรียนสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง โดยการฝึกทักษะการตะไบงานของ
นักเรียนในงานฝึกฝีมือ 1 พบว่ามีคะแนนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยนักเรียนพยายามปรับตัวและ
ฝึกทักษะการตะไบงาน 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวงามจิต แก้วประเสริฐ การศึ กษาผลการ เ รี ยน ของนั ก เ รี ยนระดับ                  

ชั้น ปวช. 1/3 ช่างไฟฟาาที่เรียนวิชางานฝึกฝีมือ 
โดยวิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ 

การศึกษาผลการเรียนเครื่องเจาะและงานเจาะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/2 
สาขาวิชายนต์ ที่เรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น  รหัสวิชา 2100 - 1008 โดยวิธีการสอน
แบบลงมือปฏิบัติ 

นายกฤษดา    สุขพืชกิจ การแก้ ไขปัญหานั ก เ รี ยนที่ ได้ เ ข้ า ใจ เนื้ อหา        
ระดับ ปวช. 2/3 แผนกวิชายานยนต์ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองใช้ส าหรับแก้ปัญหานักเรียนระดับ ปวช. แผนก
ยานยนต์ ที่ไม่เข้าใจในเนื้อหา เรื่องวัสดุก่อสร้างวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม ด้วยชุดพัฒนา
ความรู้ วิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนเรียน มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาเรื่องวัสดุก่อสร้างวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม และเพ่ือให้นักเรียนเรียนสามารถท า
แบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามหลักสูตรของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) 

ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับปวช. แผนกยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี  ที่ก าลังศึกษาอยู่  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  หนังสือวัสดุช่า งอุตสาหกรรม  ชุดพัฒนาความรู้  
แบบฝึกหัดแผนการจัดรูปแบบการเรียนการสอน และการสอนซ่อมเสริมวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติ ได้แก่ ความถี่ ในการเก็บข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูลส าหรับคะแนนของนักเรียนและ
ค่าเฉลี่ย ในการเปรียบเทียบคะแนนในการท าแบบฝึกหัดของนักเรียนซึ่งเปรียบเทียบ  เป็น
คะแนนรวมในชั้นเรียนจากการท าแบบฝึกหัดทั้งสองครั้ง 
 ผลของการวิจัยครั้งนี้ นับว่าบรรลุเปาาหมายตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ก าหนดไว้
โดยที่นักเรียนเกือบทั้งหมดมีคะแนนเพ่ิมขึ้นจากครั้งที่ 1 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง แต่ถ้านับตามคะแนนปกติมีนักเรียนเพียงคนเดียวที่คะแนนเลยครึ่งของคะแนน
แบบฝึกหัด 

 
 

 



บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวสินตรา   ตรีนุสนธิ ์ แนะน าวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ผ่านเทคโนโลยี AR แนวคิดหลักของเทคโนโลยีเสมือนจริง คือ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่ง

ความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกันผ่านซอฟแวร์เชื่อมต่อต่างๆ เช่น เว็บแคม 
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์แสดงผลอื่นๆ  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทาง แนะน าวิทยาลัยให้แก่ ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไปที่สนใจ 
สามารถน าเอาระบบความจริงเสมือนมาผนวกกับเทคโนโลยี เพ่ือสร้างสิ่งที่เสมือนจริงให้ผู้ใช้
และเป็นนวัตกรรม ต่อบุคคลทั่วไปหรือที่สนใจเข้าถึง สื่อการน าเสนอวิทยาลัยด้วยระบบ
เทคโนโลยี ที่มีความสะดวก และรวดเร็ว โดยการสแกนบาร์โค้ด บริเวณปกด้านหลังหนังสือ
วารสารวิทยาลัย (วารสารทุ่งหลวง) เพ่ือเป็นการแนะน า วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ผ่านเทคโนโลยี 
AR 

นางสาวสายใจ    พานิชกุล การจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ 
QSCCS ในรายวิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว
เบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2560 

การรายงานผลการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ QSCCS ในรายวิชา
โปรแกรมมัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอ ระดับประกาศนียบัตรวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 มีวัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือหาประสิทธิภาพการเรียนการสอนในรายวิขา โปรแกรมมัลติมีเดียเพ่ือการ
น าเสนอ ผ่านสื่อออนไลน์ classroom  ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5  ขั้น  QSCCS  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560                
2) เพ่ือศึกษาความสามารถในการใช้ภาษา   การค านวณ  และเหตุผลของนักเรียนหลังเรียน
การสร้างภาพเคลื่อนไหวผ่านสื่อออนไลน์ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ 5  ขั้น  QSCCS  เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน  (Five  steps  for  student  development)  3)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการ
เรียนวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการน าเสนอผ่านสื่อออนไลน์ด้วยวิธีการเรียนแบบ  5  ขั้น   



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  QSCCS  เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  (Five  steps  for  student  development)   

 สมมติฐาน  1) รูปแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์  classroom                      
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น QSCCS รายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอ  
มีประสิทธิภาพสูงกว่า 80/80  2 ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น QSCCS รายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอ  ของผู้เรียน
เฉลี่ยหลังเรียนจะสูงกว่าก่อนเรียน 3)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น QSCCS รายวิชา
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการน าเสนอ อยู่ในระดับมาก 
 สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนที่ได้เรียนรู้การสร้างภาพเคลื่อนไหวพบว่านักเรียนร้อยละ 80 มีคะแนน
ความสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวเพ่ิมข้ึน เป็นตามสมมติฐานการวิจัย 
 2. นักเรียนมีความสามารถในการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้กระบวนการ QSCCS              
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 มีคะแนนความสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวเพ่ิมขึ้นเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย 
 3. นักเรียนมีพฤติกรรมการท างานการเรียนรู้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวและการช่วย
เพ่ือนในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  
 ข้อเสนอแนะ   
 1. การจัดการเรียนการสอนแบบ QSCCS  จะเป็นรูปแบบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ท าให้นักเรียนสามารถร่วมมือกันศึกษาสิ่งใหม่ๆ  ได้ตามความสนใจ  นับว่าเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  เป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 2.  การจัดการเรียนการสอนวิธีนี้  ครูผู้สอนควรสอนเพ่ิมเติมเนื้อหาที่นักเรียนไม่ได้
เลือกศึกษา 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางอารยา        เล็กนิคม ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ

นักศึกษาฝึกงาน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน ที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานของ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ในองค์ประกอบ ๓ ด้านคือ ด้านความรู้  
ด้านทักษะ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่สถานประกอบการที่
รับนักศึกษาสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีเข้าฝึกงานในภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา  2560  และตอบแบบสอบถาม  จ านวน 15  แห่ง   ผู้ที่ตอบแบบสอบถามเป็น  
เจ้าของกิจการหรือผู้จัดการหรือหัวหน้างานส่วนราชการ  หัวหน้าฝ่ายบุคคล  หัวหน้า หรือ ผู้
ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน จ านวน 45 คน  สถิติที่ใช้ สถิติพ้ืนฐาน 
ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานของสาขา
งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  สรุปได้
ดังนี้นักศึกษาของสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  เข้าฝึกงานในสถาน
ประกอบการ  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  จ านวน  15  แห่ง  เมื่อพิจารณา  พบว่า  
นักศึกษามีความสนใจที่จะเข้าฝึกงานในสถานประกอบการประเภทหน่วยงานราชการเป็น
ล าดับที่  1  (8  แห่ง)  อันดับที่ 2 เป็นประเภทรัฐวิสาหกิจ  (4  แห่ง) อันดับที่ 3 เป็นประเภท
บริษัทเอกชน  (3  แห่ง)  ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาของสาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เข้าฝึกงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (µ = 3.71)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านคุณธรรม
จริยธรรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  (µ = 4.21)  ด้านทักษะมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก  (µ = 3.49)  และด้านความรู้ก็มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (µ = 
3.45)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษา
ฝึกงานของสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  
2560  ด้านความรู้  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (µ = 3.45)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า   



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากได้แก่ข้อที่ว่า  มีการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล  

(µ = 3.83)  ข้อที่ว่า  มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเป็นอย่างดี  (µ = 3.70)  ข้อที่ว่า  ปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน  (µ = 3.64) ข้อที่ว่า  รู้วิธีใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างถูก
วิธี  (µ = 3.44)  และข้อที่พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง  คือข้อที่ว่า  มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  (µ = 2.65)  ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษา
ฝึกงานของสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  
2560  ด้านความทักษะ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (µ = 3.49)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ได้แก่ข้อที่ว่า  รู้จักใช้วัสดุอย่างประหยัด  (µ = 3.62)  ข้อ
ที่ว่า  ผลงานได้มาตรฐาน  (µ = 3.53)  ข้อที่ว่า  มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน  (µ = 
3.51)  ข้อที่ว่า  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการท างานได้ดี  (µ = 3.41)  ส่วนข้อที่พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คือข้อที่ว่า  ค านึงถึงความปลอดภัยในขณะ
ปฏิบัติงาน  (µ = 3.39)  ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานของ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  
ด้านความคุณธรรมจริยธรรม  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (µ = 4.51)  และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ได้แก่ข้อที่ว่า  มีน้ าใจ  ให้ความร่วมมือ  
และร่วมงานกับผู้อื่นได้  (µ = 4.45)  ข้อที่ว่า  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  (µ = 4.29)  ข้อที่พบว่า
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคือข้อที่ว่า  สุภาพอ่อนน้อม  รู้จักกาลเทศะ  (µ = 
4.19)  ข้อที่ว่า  มีความตั้งใจ  อดทน  ขยันขันแข็ง  (µ = 4.08)  ข้อที่ว่า  วางตนอยู่ในระเบียบ
วินัยของสถานประกอบการ  (µ = 4.04) 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานของสาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  โดยรวมคือต้องการให้สถานศึกษาเพ่ิมพูนทักษะ
และสอนให้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการท างานจริง  รวมไปถึงสอนให้มีความกล้าที่จะ
แสดงออก  มีความอดทนอดกลั้นให้มากยิ่งขึ้น  และควรส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานอีก 
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นางสาวสุกัญญา  ปิ่นมุข โปรแกรมบริหารศูนย์บริการ (Service Center 

Management Program) 
การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้งานโปรแกรม

ศูนย์บริการ(Service Center Management- Program)กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
พนักงาน ร้านแฮชแท็ก  คอมพิวเตอร์และ พนักงาน บริษัท สมาร์ท คอนเน็ค เซอร์วิส จ านวน 
20 คนซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมศูนย์บริการ(Service Center Management- 
Program) 

ผลการวิจัยพบว่าโปรแกรมบริหารศูนย์บริการ(Service Center Management 
Program)ที่ประเมินตามแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมศูนย์บริการ(Service 
Center Management- Program)เกี่ยวกับการใช้งานของโปรแกรม สามารถใช้งานโปรแกรม

ได้ง่าย อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 3.85 และส่วนของใช้งานได้สะดวกสบาย ไม่มีปัญหาขณะใช้งาน             
อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 3.40 ในส่วนของความสามารถของโปรแกรม สามารถท าใบเสร็จรับงานของ
งานซ่อมได้ง่าย อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.05 การตั้งค่าข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.05 
สามารถค้นหาข้อมูลใบรับซ่อมได้ง่ายอยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.60 และสามารถท าใบรับงานได้ง่าย
อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.85ในส่วนของหน้าตาของโปรแกรม เห็นเครื่องมือต่าง ๆ ของโปรแกรมได้
อย่างชัดเจน อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 5.00 และใช้งานโปรแกรมครั้งแรก แล้วใช้งานได้ โดยไม่ต้องใช้
คู่มือ อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.45และในส่วนของภาพรวมของโปรแกรม ลงโปรแกรม และตั้งค่า
โปรแกรมได้ง่าย อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.75 และมีความสามารถมากกว่าโปรแกรมอ่ืน ๆ อยู่ที่
คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะนนโดยเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ที่คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.40 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก ถึง มากที่สุด 

 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวมนัสวี  สว่างตระกูล ระบบเปิด-ปิดหลอดไฟอัจฉริยะผ่านสมาร์ทโฟน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบควบคุมการ

เปิด-ปิดหลอดไฟผ่านสมาร์ทโฟนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย                               
1) ระบบควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านสมาร์ทโฟน ที่สร้างด้วยแอพพลิเคชั่น Inventor  
2) แบบสอบถามความพึงพอใจของของผู้ใช้ที่มีต่อระบบควบคุมการเปิด -ปิดหลอดไฟผ่าน
สมาร์ทโฟนผลการวิจัยพบว่า  
 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านสมาร์ทโฟนอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.44, SD. =0.56) 

นายณัฐดนัย  พุกกะณะวนิชย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา วิชาการสร้าง
เว็บไซต์ ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 2 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช้
การกระตุ้นด้วยการทดสอบย่อยทุกหน่วยการเรียน 

การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการสร้างเว็บไซต์ของ
นักเรียนระดับชั้นปวช. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีโดยใช้การ
กระตุ้นด้วยการทดสอบย่อยทุกหน่วยการเรียนมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 2 ข้อ ได้แก่                  
1)เพ่ือศึกษาการใช้การสอนแบบการกระตุ้นด้วยการทดสอบย่อยทุกสัปดาห์ วิชาการสร้าง
เว็บไซต์ ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี              
2) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการสร้างเว็บไซต์ ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 2 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้น 
ปวช. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 26 คนภาคเรียนที่ 2             
ปีการศึกษา 2560 

ผลการวิจัยจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การกระตุ้นด้วยการทดสอบย่อยทุก
หน่วยการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 26 คน ท าให้นักเรียนมีความรู้และความตั้งใจ
เรียนในวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์มากขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิม
สูงขึ้น 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าการสอบกลางภาคมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 15.7 และการสอบปลายหลังมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.7 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
คะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาค พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบปลายภาคสูง
กว่าคะแนนสอบกลางภาค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาการบัญชี 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวกัณฐิกา  บรรจงจัด การคิดต้นทุนการประดิษฐ์พวงมาลัยจากกระดาษ

ทิขชู่ 
เนื่องจากปัจจุบัน การขายพวงมาลัยแบบดอกไม้สด เป็นที่นิยมง่ายต่อการซื้อ ดอกไม้

สดที่ซื้อมาแขวนหน้ารถ ไหว้พระ หรือไว้ท ากิจกรรมอย่างอ่ืนนั้น ราคาถูก  แต่เก็บได้ใน
ระยะเวลาสั้น ๆ โดยพวงมาลัยจากดอกไม้สดนั้น มีการฉีดสารฟอร์มาลีนใส่ในดอกไม้ เพ่ือเพ่ิม
ความสดใหม่ให้กับดอกไม้ ซึ่งการฉีดสารฟอร์มาลีนนั้น จะส่งผลอันตรายต่อร่ างกาย จากการ
ตรวจสอบพบว่า หากสูดดมสารเหล่านี้มากๆ หรือเป็นประจ าทุกวัน  อาจส่งผลให้เกิดไอ                   
เจ็บคอ ปอดอักเสบ ระคายเคืองตา หรืออาจเสียชีวิตได้  

ผู้จัดท าเล็งเห็น อันตรายดังกล่าว จึงคิดที่จะดัดแปลงพวงมาลัยในรูปแบบอ่ืนๆ                     
นั่นคือ พวงมาลัยจากกระดาษทิชชู่ เพ่ือใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทน ใช้แทนพวงมาลัยที่เป็น
ดอกไม้สด เพ่ิมทางเลือกที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบ และสภาพการใช้งานที่คงทนอีกด้วย 

จากการท าแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของการทดลองใช้พวงมาลัยจาก
กระดาษทิชชู่ ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน พบว่าผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจมาก ในส่วน
ของพวงมาลัยฯ มีรูปแบบที่สวยงามเสมือนของจริง มีกลิ่นที่ติดทนนานกว่าพวงมาลัยดอกไม้
สด คงทนต่อสภาพแวดล้อม  ใช้ได้หลากหลายเทศกาล และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวสุมาลี  เกตุรามฤทธิ์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี

เบื้องต้น 2 เรื่องการปรับปรุงบัญชีของนักเรียน
ป ว ช .  ชั้ น ปี ที่  1 / 1  แ ผ น ก วิ ช า ก า ร บั ญ ชี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องการปรับปรุงบัญชี                 
ของนักเรียนปวช. ชั้นปีที่ 1/1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีมีวัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ทราบผลการปฏิบัติจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ชุดฝึก
ปฏิบัติเรื่องการปรับปรุงบัญชีของวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ที่สอนนักเรียน แผนกวิชาการบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ
เรื่องการปรับปรุงบัญชีของวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 
 3. เพ่ือเป็นแนวทางการวิจัยในการค้นหากระบวนการเรียนรู้ที่ดีในแผนกวิชาอ่ืนที่
เรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 
 วิธีการด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 
2เรื่องการปรับปรุงบัญชี ของนักเรียนปวช. ชั้นปีที่ 1/1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี ผู้รายงานได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมการ 
  1.1 การจัดท าชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องการปรับปรุงบัญชี 
  1.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. ขั้นด าเนินการ 
  2.1 ทดลองใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่องการปรับปรุงบัญชี 
  2.2 การใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่องการปรับปรุงบัญชีในการเรียนการสอน 
 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ผลการศึกษาวิจัย 

 ผลการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น2 เรื่องการ
ปรับปรุงบัญชี ของนักเรียนปวช. ชั้นปีที่ 1/1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีโดยใช้
ชุดฝึกปฏิบัติเรื่องการปรับปรุงบัญชีท าให้ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง การปรับปรุงบัญชี 

นางสาวอรุณรัศมี ทรัพย์มาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 
ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชีพ (ปวช.) 
ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2                  
ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นท าให้ผู้คนให้ความสนใจกันอย่างมากมาย ท าให้

ส่งผลเสียต่อ หลาย ๆ ด้าน ผู้จัดท าจึงคิดที่จะส ารวจความรู้เรื่องการคูณและการหารเลขฐาน 

โดยสุ่มตัวอย่างจากนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาการบัญชี               

จ านวน 12 คน ว่ามีความรู้ในเรื่องนี้มาก น้อยเพียงใด มีเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ                     

คือแบบทดสอบเรื่องการคูณ และการหารเลขฐาน เป็นแบบ อัตนัยจ านวน 5 ข้อ และแบบ

ปรนัยจ านวน 5 ข้อ แล้วน ามาเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความ ครบถ้วนจากแบบสอบถาม 

น ามาวิเคราะห์หาสถิติ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่านักเรียนของ วิทยาลัยเทคนิค

ธัญบุรี ระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาการบัญชี มีความรู้เรื่องการคูณและการหารเลขฐานอยู่                

ในระดับดีด้วยคะแนนเฉลี่ย 12.58 คะแนน 

 
 
 
 
 
 

 



บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางพิศมัย   บังเกิดคงคาดิษฐ์ ทัศนคติและศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อ

การสั่งซื้อพิซซ่าคอมปะนีแบบบริการส่งถึงบ้าน 
 การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาทัศนคติและศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่มีต่อการสั่งซื้อพิซซ่าคอมปะนีแบบบริการส่งถึงบ้านสาขาคลอง  10 ในการ
ด าเนินงานนั้นผู้จัดท าได้ท าการศึกษาข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ สถิติที่ใช้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดย
น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาเป็นแบบสอบถาม 
 ผลการด าเนินงานพบว่า  
 1. ข้อมูลแบบสอบถามทั่วไปพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย จ านวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.00  อยู่ในช่วงอายุ19 - 25 ปีมีจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 อยู่ใน
สถานภาพโสดจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน /พนักงาน
รัฐวิสาหกิจเป็นจ านวนมากที่สุดคือจ านวน  50 คน    คิดเป็นร้อยละ 50.00  มีรายได้ต่ ากว่า 
8,000 บาท  มีจ านวน 66 คน  คิดเป็นร้อยละ 66.00  
 2. พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการบริการส่งถึงบ้านของเดอะพิซซ่าคอมปะนีสาขาคลอง10
พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่สั่งซื้อพิซซ่าคอมปะนีแบบบริการถึงบ้าน 1 ครั้ง / เดือนจ านวน 78 คนคิด
เป็นร้อยละ 78.00 และสั่งซื้อพิซซ่าเฉลี่ยครั้งละ 1 ถาด/ครั้ง จ านวน 79 ร้อยละ 79.00 สั่งซื้อพิซ
ซ่ามาทานเมื่ออยากรับประทานจ านวน 64 คน    คิดเป็นร้อยละ 64.00 สั่งซื้อพิซซ่าด้วยตัวเอง
จ านวน 61 คนคิดเป็นร้อยละ 61.00 สั่ง พิซซ่ามาทานเป็นอาหารมื้อเย็นจ านวน 68 คน                
คิดเป็นร้อยละ 68.00  
 3.ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านพิซซ่าคอมปะนีแบบบริการส่งถึงบ้าน

สาขาคลอง 10 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( =4.33 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า

รายการที่ลูกค้าพ่ึงพอใจที่สุดคือการไม่ติดสินบนโดยการขอทิปจากลูกค้า( =4.59 )รายการที ่
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  ลูกค้าพอใจรองลงมาคือ การให้บริการจัดส่งให้ถึงมือลูกค้าภายในเวลา 30 นาทีเป็นไปตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด ( =4.55 ) รองลงมาสินค้าที่ผู้บริโภคได้รับถูกต้องตามจ านวนที่สั่ง                 

( =4.49 ) และรายการที่ความพึงพอใจต่ าที่สุดคือ กล่องใส่พิซซ่าสามารถเก็บรักษาพิซซ่า

และของว่างให้มีคุณภาพดีและสดใหม่ ( =4.11 ) 
นางสาวจิรัชญา  ชุมภูนุช อุปกรณ์ใส่ฝาปิดแก้วน้ าอเนกประสงค์ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือให้สะดวกต่อการหยิบฝา (2) เพ่ือให้ง่ายต่อการท า

ความสะอาด (3) เพ่ือให้ง่ายต่อจากจัดระเบียบของฝา (4) เพ่ือให้เกิดความเสียหายของฝาได้
น้อยที่สุด (5)เพ่ือปาองกันฝุ่นละอองที่จะมาสัมผัสฝาปิดแก้วน้ า กลุ่มประชากรเป็น พนักงาน 
ภายในร้าน 7-Eleven สาขา คลอง 10 หนองเสือ (รหัสสาขา 08374) ,สาขา ตลาดคลอง 8 วิ
ล่า (รหัสสาขา 10987)  
 ผลการเก็บข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานภายในร้าน 7-Eleven สาขาคลอง 
10 หนองเสือ (รหัสสาขา 08374) และสาขาตลาดคลอง 8 วิล่า (รหัสสาขา 10987) จังหวัด
ปทุมธานี จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้จัดท าโครงการได้จากการรวบรวมจากแบบสอบถาม
ระดับความพ่ึงพอใจ แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นหลายการตรวจสอบแบบตรวจสอบรายการ (Checked List) ในด้านเพศ 
อายุ และระดับการศึกษา และต าแหน่ง ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับระดับความพ่ึงพอใจของพนักงานที่มีต่อโครงการอุปกรณ์ใส่ฝาปิดแก้วน้ า
เพ่ือปาองกันฝุ่นละออง จ านวน 5 ข้อ ผลการเก็บข้อมูลพบว่าพนักงานกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 
คน แสดงระดับความพึงพอใจที่มีต่อ “โครงการอุปกรณ์ใส่ฝาปิดแก้วน้ าเพ่ือปาองกันฝุ่นละออง” 
โดยการท าแบบประเมินความพึงพอใจก่อนท าโครงการ และหลังท าโครงการ พบว่า (1) การ
หยิบฝาใช้งานของพนักงานท าได้สะดวก ก่อนท าคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.24 และหลังท าเพ่ิมขึ้น 
คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.56 (2) ท าความสะอาดชั้นวางฝาปิดได้ง่าย ก่อนท าคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
1.60 และหลังท าเพ่ิมขึ้น คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.28 (3) การจัดเติมฝาปิดแก้วน้ าท าได้อย่าง
สะดวก ก่อนท าคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.40 และหลังท าเพ่ิมข้ึน คิดค่าเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.60 (4)  
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  ให้บริการด้านการจ าหน่ายสินค้าเครื่องดื่มประเภทแก้วแกลูกค้าได้อย่างรวดเร็วก่อนท าคิดเป็น

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.16 และหลังท าเพ่ิมขึ้น คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.04 (5) ความพึงพอใจโดยรวม
ของพนักงานที่มีต่อการให้บริการจ าหน่ายสินค้าเครื่องดื่มประเภทแก้ว ก่อนท าคิดเป็นค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 1.72 และหลังท าเพ่ิมขึ้น คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40 โดยค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจของ
พนักงานรวม ก่อนท าโครงการอยู่ที่ 1.82 หมายถึง พนักงานกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจก่อน
ท าโครงการอยู่ในระดับความคิดเห็น ชอบน้อย แต่หลังท าโครงการค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจ
ของพนักงานเพ่ิมข้ึนอยู่ที่ 4.38 อยู่ในระดับความคิดเห็น ชอบมาก 

นางสาวพงษ์ลดา  รื่นสุข ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าผลไม้
พร้อมดื่มของบริษัท ศิริชิน จ ากัด 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าผลไม้พร้อมดื่มของบริษัท                
ศิริชิน จ ากัด มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าผลไม้พร้อม
ด่ืม (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ าผลไม้พร้อมดื่ม กลุ่ม
ตัวอย่างคือผู้บริโภคที่ซื้อน้ าผลไม้ของ บริษัท ศิริชิน จ ากัด จ านวน 100 คน การศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้เป็นเชิงส ารวจ (Survey Research) ในการวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ
เป็นแบบสอบถาม  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยแจกและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า  

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 61 
คน  คิดเป็นร้อยละ 61.00 มีอายุ น้อยกว่า 25 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 
ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว/พนักงาน/เจ้าหน้าที่บริษัท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 
รายได้น้อยกว่า 25,000 บาท จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 83.00 ระดับการศึกษา ต่ ากว่า
มัธยมต้น จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  

 2. พฤติกรรมการซื้อน้ าผลไม้พร้อมดื่ม พบว่าส่วนใหญ่ผู้บริโภคดื่มน้ าผลไม้บ่อย 3-4 
ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 48.00 ผู้บริโภคซื้อจากร้านขายของช าทั่วไป คิดเป็นร้อยละ  
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  40.00 ผู้บริโภคชอบดื่ม น้ าส้ม คิดเป็นร้อยละ 58.00 จุดประสงค์ในการดื่มน้ าผลไม้                

เพ่ือสุขภาพ มีประโยชน์ต่อร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 33.00 และรู้จักน้ าผลไม้ทาง สื่อโฆษณา
ทางทีวี คิดเป็นร้อยละ 45.00 

3. ความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อการเลือกซื้อน้ าผลไม้พร้อมดื่ม   พบว่า ระดับความ
คิดเห็นที่มีต่อการเลือกซื้อน้ าผลไม้พร้อมดื่มของบริษัท ศิริชิน จ ากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ( X = 3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

   3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง( X = 3.94)                
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อการเลือกซื้อน้ าผลไม้พร้อมดื่มของบริษัท ศิริ

ชิน จ ากัด ในระดับสูงสุด คือ รสชาติถูกปาก ( X = 4.10) และความคิดเห็นในระดับต่ าสุด              

คือ สามารถเก็บรักษาได้นาน ( X = 3.81) 

   3.2 ด้านราคา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง( X = 3.86) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อการเลือกซื้อน้ าผลไม้พร้อมดื่มของบริษัท ศิริชิน จ ากัด   

ในระดับสูงสุด คือ พิจารณาจากสินค้าราคาสูง ( X = 3.94) และความคิดเห็นในระดับต่ าสุด 

คือ ราคามีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด ( X = 3.75)  
     3.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและปานกลาง       

( X = 3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อการเลือกซื้อน้ าผลไม้พร้อมดื่ม

ของบริษัท ศิริชิน จ ากัด ในระดับสูงสุด คือ สามารถหาซื้อได้สะดวก ( X = 4.07) และความ

คิดเห็นในระดับต่ าสุด คือ เลือกซ้ือสินค้าท่ีสถานีเติมน้ ามัน ( X = 3.31) 

   3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง( X = 

3.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อการเลือกซื้อน้ าผลไม้พร้อมดื่มของบริษัท ศิริชิน 

จ ากัด ในระดับสูงสุด คือ เลือกซื้อสินค้าเฉพาะมีของแถม ( X = 3.32) และความคิดเห็นในระดับต่ าสุด คือ 

เลือกซื้อสินค้าเฉพาะลดราคา ( X = 3.14) 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวปวีณา     สินขาว อุปกรณ์ก้ันสินค้าในตู้แช่ (Vall) โครงการนี้มีวัตถุประสงค์  (1) เพ่ือปาองกันสินค้าไม่ให้เกิดการตกหล่นง่าย (2) เพ่ือ

จัดท าอุปกรณ์กั้นสินค้าในตู้แช่ของร้าน (3) เพ่ือให้ลูกค้าได้สินค้าที่มีคุณภาพ ตัวอย่างเป็น
พนักงานในร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สาขาคลอง 10 (หนองเสือ) จังหวัดปทุมธานี จ านวน 16 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้จากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม ระดับความพึงพอใจ 
แบ่งเป็น 2 ตอน  ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามข้อมูลทั่วไป ในด้าน เพศ อายุ  ต าแหน่ง  ตอนที่ 2 
เป็นข้อค าถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับระดับความ พึงพอใจของ
พนักงานที่มีต่อ "โครงการอุปกรณ์กั้นสินค้าในตู้แช่ (Vall)"  จ านวน 5 ข้อ  

ผลการวิจัยพบว่าพนักงาน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 16 คนแสดงระดับความพึงพอใจที่มี
ต่อ “โครงการอุปกรณ์กั้นสินค้าในตู้แช่ (Vall)” โดยการท าแบบประเมินความพึงพอใจก่อนท า
โครงการ และหลังท าโครงการพบว่า (1) ความเรียบร้อยของสินค้า  ก่อนท าคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 3.25 และหลังท าเพ่ิมขึ้นคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 (2)  ปริมาณสินค้าเกิดการตกหล่น ก่อน
ท าคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.57 และหลังท าลดลงคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.63 (3)ความแข็งแรงและ
ความทนทาน  ก่อนท าคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.75  และหลังท าเพ่ิมขึ้นคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.32 (4) ความสะดวกสบายในการจัดเรียงสินค้า  ก่อนท าคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.94 และหลัง
ท าเพ่ิมข้ึนคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.75  (5) ความพึงพอใจที่มีต่ออุปกรณ์ก้ันสินค้า ก่อนท าคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.38  หลังท าเพ่ิมขึ้น คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.94 โดยค่าเฉลี่ย รวมความพึงพอใจ
ของพนักงาน ก่อนท าโครงการอยู่ที่ 2.78 หมายถึงลูกค้ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจก่อนท า 
โครงการอยู่ในระดับความคิดเห็นน้อย แต่หลังท าโครงการค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจของ
พนักงานเพ่ิมข้ึนอยู่ที่ 3.75  อยู่ในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
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นางสาวอัจฉราวรรณ ศรีโกมุท การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการ

ทรัพยากรพลังงานและสิ่ งแวดล้อม เรื่องการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมของนักศึกษา 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่สอนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอน 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการ
ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา
ร ะดั บ ป ร ะก าศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พชั้ น สู ง ที่ ส อน โ ด ย ใ ช้ เ อ ก ส า ร ปร ะก อบ กา รส อน                                    
2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชาการจัดการ
ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                
ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 20 คน ที่ได้จากการสุ่ม
แบบง่าย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  เอกสารประกอบการสอน  วิชาการจัดการทรัพยากร
พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า  t   
ผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อมเรื่อง
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยใช้
เอกสารประกอบการสอน พบว่าผลสัมฤทธิ์ ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย7และ
ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย  17.10 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาการ

จัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม  เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  โดยใช้
เอกสารประกอบการสอน พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

นางสุภาณี  ผาสุข การปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ โดยการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน ของนักเรียนระดับ 

ปวช. 2/1 แผนกวิชาการบัญชี  ภาคเรียนที่  2                

ปีการศึกษา 2560 

งานวิจัยฉบับนี้  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้ มี

วินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2/1                    

แผนกวิชาการบัญชี  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยมีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต  การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชา และการตอบ

แบบสอบถามจากนักเรียน  การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่นักเรียน  รวมทั้งดูแล

ด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ  สนใจเรียน  และติดตามจากผู้ปกครอง  คุณครูที่เข้าสอน

แต่ละวิชา  ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น  มีความเอา

ใจใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น  ท าให้บรรยากาศการเรียนภายใน

ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาด

เรียนหรือมาสาย  ท างานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันด้วยความเต็มใจ 

 

 

 

 

 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวสายัน   จันทรา การคุยกันในชั้นเรียน (Chatting in classrooms) 

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งนักศึกษา

เป็นศูนย์กลาง ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  โดยมีวัตถุประส งค์เฉพาะดังนี้                          

1) เพื่อศึกษาปัญหาในการเรียนรู้ โดยใช้ความคิดเห็นของนักศึกษาเป็นส่วนส าคัญในการศึกษา                            

2) เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาการคุยกันในชั้นเรียน ประชากรของการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีที่ลงทะเบียนกับผู้วิจัย ในภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษาที่ 2560  แผนก

วิชาอิเล็กทรอนิกส์  และแผนกวิชายานยนต์  จ านวน 60 คน ผู้วิจัยท าการคัดเลือกผู้ให้

สัมภาษณ์โดยใช้วิธีเจาะจงและอาสาสมัคร เครื่องมือวิจัย  เป็นค าถามพ้ืนฐานในการสัมภาษณ์ 

การเก็บรวบรวบรวมข้อมูล โดยการแจ้งนัดหมายให้ผู้เรียนก่อนสิ้นเทอม การเก็บข้อมูลตอนสิ้น

เทอมเพ่ือสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษาก่อนท าการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ ผู้วิจัย

บันทึกบทสัมภาษณ์ในคอมพิวเตอร์ และใช้การวิเคราะห์เนื้อความ (Content analysis) โดยมี

โปรแกรม Excel ช่วยเพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมากเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการวิจัยสรุปว่า ความรักในวิทยาลัยและการเรียนพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความรักและ

ความภูมิใจในวิทยาลัย มีความพอใจที่ได้มาเรียน และคิดว่าตนเองมีความตั้งใจเรียนพอสมควร 

ส่วนใหญ่ไม่ค่อยขาดการเข้าชั้นเรียน นักศึกษาบางส่วนเข้าเรียนเพราะมีเงื่อนไขบังคับ                  

เช่น คะแนน งานที่อาจารย์มอบหมาย นักศึกษามีความคาดหวังจากการเข้าชั้นเรียนในลักษณะ

ที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะเรื่องการได้รับความรู้ ความสามารถในการสอนของอาจารย์                      

และความสัมพันธ์กับอาจารย์และเพ่ือน นักศึกษามีความคาดหวังว่าจะได้รับความรู้ เพ่ือผลใน

ปัจจุบัน คือ เกรด และผลในอนาคต คือ การประกอบอาชีพที่ดี สาเหตุของการคุยกันในชั้น

เรียนนักศึกษาคุยในชั้นเรียนทุกวิชา เพียงแต่จะมากน้อยตามลักษณะเฉพาะของแต่ละชั้นเรียน 

คือ เนื้อหารายวิชา วิธีการสอน ลักษณะอาจารย์ผู้สอน ลักษณะนักศึกษาและเพ่ือนร่วม                  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ชั้นเรียน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนผลกระทบของการคุยในลักษณะเดียวกัน                 

คือ ผลกระทบต่อการเรียน และความรู้สึกของอาจารย์และเพ่ือน นักศึกษาทราบดี                   
ถึงผลกระทบในทางลบต่อการศึกษาและความรู้สึกของผู้อ่ืน นักศึกษาก็ยังคงเข้าเรียนเพราะ
คาดว่าจะได้รับความรู้บางส่วน และติดตามงานที่อาจารย์สั่งได้ 

นายชาญฤทธิ์    ภูสุวรรณ์ การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้ชุด
การสอน เรื่องการพูดขออนุญาตของนักเรียน  
ระดับ ปวช.  2 สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี  
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาใช้ชุดการสอน เรื่องการพูดขออนุญาต 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 และเพ่ือศึกษาผลการใช้ชุดการสอนนักเรียนระดับชั้น ปวช. 
2 ที่ลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ประชากรที่ใช้ใน
งานวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียนที่ 3 สาขาช่าง
ยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 23 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การใช้ค่า
คะแนนเฉลี่ย คะแนน Pre-Test และ Post-Test                                                
            ผลการศึกษาพบว่า 
    1.  ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มเปาาหมายทั้งหมด 
เท่ากับ  14.96   และได้คะแนนสอบหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  19.91  ซึ่งมีค่า
ความก้าวหน้าอยู่ที่ระดับ 5.05 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการพูดขอ
อนุญาตเพิ่มขึ้น   

 2.  นักเรียนความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการสอน เรื่อง การพูดขออนุญาต อยู่ที่ระดับ 
ดี  (X = 4.25) 

 
 
 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวสุพัชญ์สิริ  สมทรัพย์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้
แบบฝึกทักษะ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง  
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ห้อง1  
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง  สารและการเปลี่ยนแปลง  
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1                     
กลุ่มตัวอย่างคือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชั้นปีที่ 1 ห้อง1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
จ านวน  25  คน  โดยวิธีเลือกสุ่มแบบเจาะจง  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  แบบฝึก
ทักษะ เรื่อง  สารและการเปลี่ยนแปลง  จ านวน  20  แบบฝึก  ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากับ 81.16  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ใช้เป็นข้อสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน  แบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  5  ชุด  ชุดละ  50  ข้อซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ  60.6 การหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะใช้เกณฑ์หาประสิทธิภาพ  
E1/E2  เท่ากับ  80/80  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า 
     1.  วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  สารและการเปลี่ยนแปลง  
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปีที่ 1 ห้อง1  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.16/60.6  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  คือ  80/80   
     2.  ผลที่เกิดกับนักเรียนหลังการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึก
ทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปีที่ 1 
ห้อง1  พบว่านักเรียนคิดเป็น  มีทักษะในเรื่องที่เรียน  ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่อง  สารและการเปลี่ยนแปลง  สูงขึ้นค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  40.58 
     3.  เพ่ือสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  สารและการเปลี่ยนแปลง  ของ
นักเรียนระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปีที่ 1 ห้อง1  ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาววิภาวรรณ ดีระเบียบ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน             

ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่1โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ 

ในการวิ จั ยครั้ งนี้ มี จุ ดมุ่ งหมาย เ พ่ือ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนของนัก เรี ยน                         
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่1 โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญระยะเวลาที่ใช้ใน
การท าวิจัยทั้งสิ้น โดยเริ่มท าการวิจัยตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนจ านวนหนึ่งมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมมากขึ้น
โดยใช้แบบฝึกทักษะต่างๆ และใช้เวลาในการท างานพอสมควรจึงจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น และยังสามารถเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 

นางสาวอภิญญา  การัตน์ การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ชั้นปวช.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

การวิจัยเรื่องการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในครั้งนี้ เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าการอ่าน
เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญในการพัฒนาทักษะทางภาษา โดยจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น
ปวช.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ซึ่งได้มาโดยการสุ่มเลือก 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 

ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า 
จากการเปรียบเทียบคะแนนการอ่านของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในการ

สอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าค่าคะแนนทางสถิติก่อนท าการทดลองคะแนนของกลุ่ ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยเป็น 12.73  และคะแนนของกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเป็น 10.73  และหลังท า
การทดลองคะแนนของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเป็น 21.40  และคะแนนของกลุ่มควบคุมมี
ค่าเฉลี่ยเป็น 17.46  ซึ่งมีความแตกต่างกันมากอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
แสดงว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนการอ่านสูงกว่ากลุ่มควบคุม เด็กสามารถเรียนการอ่านได้ดี และ
รักการอ่านมากขึ้น บ่งบอกถึงประสิทธิผลของเครื่องมือในการใช้ ที่ท าการทดลองเป็นเรื่องที่
เรียงล าดับจากเรื่องง่ายไปเรื่องยากและมีภาพประกอบรวมทั้งแบบฝึกหัดที่เด็กจะสามารถอ่าน
ได้ง่ายและน่าสนใจ เป็นการเริ่มต้นให้เด็กฝึกและหัดอ่าน เพราะเด็กสามารถจดจ าค าศัพท์ไว้ใน
หน่วยความจ า จึงสามารถอ่านจับใจความได้เมื่อมีการทดสอบภายหลัง 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายดุลยวัต  บรรจงจัด การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโดย

ชุดฝึก 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 
1.) เพ่ือศึกษาข้อมูลด้านสมรรถภาพทางกายของนักเรียน  
2.) เพ่ือเป็นเอกสารชี้น าในการปรับปรุงพัฒนาแผนการเรียนรู้- 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบ มี 4 ประเภท ได้แก่ วิ่ง 400 เมตร วิ่ง 1500 

เมตร ลุก-นั่ง และดันพ้ืนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเชิงคุณภาพ ดูการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย และความสามารถในการท ากิจกรรมได้นานขึ้น  
 ผลการวิจัยพบว่า 

นักเรียนทั้งหมดที่ ท าการทดสอบสมรรถภาพทางกายนั้นมีการพัฒนาสมรรถภาพ             
ทางกายที่ดีขึ้น ซึ่งดูได้จากการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม รูปร่างโครงสร้างของกล้ามเนื้อ 
ความอดทนต่อการทดสอบ เหนื่อยน้อยลงกว่าเดิมจากการทดสอบในรอบก่อนหน้า 

 


