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ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวกนกกร  นิมิตร ศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย

แล ะคว า มรั บ ผิ ด ช อบ ของ นั ก เ รี ย น  ร ะดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  1 แผนก

วิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

 

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้
เป็นผู้ มี วินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการเรียนดีขึ้น ของนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  1  แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  โดย
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต  การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชา และ
การตอบแบบสอบถามจากนักเรียน  การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่นักเรียน  
รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ  สนใจเรียน  และติดตามจากผู้ปกครอง  คุณครู
ที่เข้าสอนแต่ละวิชา  จากการใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่นักเรียน  รวมทั้งดูแล
ด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ  ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการ
เรียนมากขึ้น  มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน     รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น  ท าให้
บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น  มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย  ท างานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรง
ก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ 

นางสาวสุทธ์กานต์  ภาสดา ปลั๊กไฟรักษ์โลก 
 

เนื่องจากในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาสิ่งของต่างๆให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นจนทุกวันนี้
ได้มีเครื่องใช้ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มากมายต่างๆ เพราะความเป็นอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถท า
ให้เราได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน จนท าให้เราเกิดความสบายจนเคยตัวเลยท าให้ลืมปิด
การใช้งานต่างๆ ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น และผลที่ตามมานั้นก็คือ ท าให้ค่าใช้จ่าย
เราเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้เป็นผลต่อเนื่องไปถึงระดับชาติ ท าให้ประเทศสูญเสียทรัพยากร
และรายจ่ายของประเทศก็เพ่ิมมากขึ้นด้วย เราอาจจะเห็นว่าสิ่ งที่เราท า หรือมองข้ามไปนั้น 
เป็นสิ่งที่เล็กน้อย แต่ถ้าหากทุกคนท าเช่นนี้ก็จะกลายเป็นเพิ่มทวีคูณขึ้นไป 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  จากความส าคัญดังกล่าวเป็นเหตุผลที่ท าให้ผู้วิจัยได้ท าการคิดค้นหาข้อมูลและจัดท า

สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมาเพ่ือช่วยลดปัญหาเหล่านั้นจนหมดไปได้ ก็คือ “ปลั๊กไฟรักษ์โลก” 
อุปกรณ์ตัวนี้สามารถท าให้ปัญหาเรื่องการสิ้นเปลืองพลังงานลดลงได้อย่างมาก เพราะว่า
อุปกรณ์ตัวนี้ใช้วัสดุที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด และอีกทั้งจะสามารถแก้ไขปัญหาการลืมปิด
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในบ้านด้วย โดยได้ตั้งสมมติฐานการค้นคว้า
เอาไว้ว่า จะสามารถประหยัดพลังงานจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เปิดทิ้งไว้แล้วลืมปิด ถึงกว่าร้อยละ
65 เป็นผลท าให้ประหยัดค่าไฟฟ้า ตลอดจนช่วยลดสภาวะโลกร้อนในอนาคต 

นายมนตรี  พรมประทีป คว าม พึ ง พอ ใ จข อ งผู้ เ รี ย นต่ อ สื่ อ ก า ร ส อน                 
วิชามอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ 2104 -2008              
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่2          
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อสื่อการสอน                     
วิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 2104-2008 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่2         
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ที่ลงเรียนวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ                  
2104-2008 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 56 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย               
ครั้งนี้ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อการสอน วิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
2104-2008 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่2  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี                         
แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือด้านเนื้อหาและด้านการเรียนการสอน โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
เลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยปรากฏว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อสื่อการสอน   วิชามอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 และ ด้านการเรียนการสอน
โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.07 

นางสาวชลลดา  จุลเอียด การพัฒนาความสามารถทางการวัดและอ่านค่า
จากมัลติมิเตอร์ส าหรับนักศึกษา ระดับ ปวช.1/2
สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง 

จากการที่ข้าพเจ้าได้ท าหน้าที่สอนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้ารหัสวิชา2104 2004นักศึกษา
ระดับชั้นปวช. 1/2 แผนกช่างไฟฟ้าก าลังสอนในเรื่องเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดย
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวัดและการอ่านค่าด้วยมัลติมิเตอร์จากการสังเกตและการประเมินผล 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ปรากฏว่าการเรียนด าเนินไปได้ช้าและมีนักศึกษาบางส่วนยังวัดและอ่านค่าจากมัลติมิเตอร์ไม่

ถูกต้อง 
เมื่อท าการสอบถามจากผู้เรียนพบว่านักศึกษาขาดทักษะประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ

เนื่องจากเนื่องจากการสอนและการสาธิตของครูยังไม่ชัดเจนเนื่องจากสเกลหน้าปัดของมัลติ
มิเตอร์มีขนาดเล็กและจ านวนเครื่องมัลติมิเตอร์มีจ านวนน้อยดังนั้นเพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นการ
สาธิตการอ่านค่าจากมัลติมิเตอร์ได้ชัดเจนมากขึ้นจึงได้ใช้นวัตกรรมทางด้านสื่อการสอนคือ
แบบจ าลองมัลติมิเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอุปการณ์จริงเพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นสเกลหน้าปัด
ของมัลติมิเตอร์ชัดเจนมากข้ึนและเข้าใจตรงกันกับครูผู้สอน 

นางสาวจิรนันท์  เชื้อเงิน การศึกษาผงสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เครื่องวัด
ไฟฟ้า ของนักศึกษา ระดับ ปวส.1 แผนกวิชาไฟฟ้า
ก าลัง โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน 

จากการที่ ได้สังเกตการเรี ยนการสอนของนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลั ง
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่  1  แผนกไฟฟ้าจ านวน  
16 คน พบว่านักเรียนนักศึกษามีปัญหาให้การเรียนการสอน ไม่เข้าใจในบทเรียน เนื่องจาก
นักเรียนไม่มีพ้ืนฐานความรู้เดิม ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถใช้เครื่องมือวัดได้  เนื่องจากไม่มี
พ้ืนฐานทางทักษะการใช้งานเพียงพอ  ท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างล่าช้า  และท าให้
นักเรียนไม่เข้าใจในเรื่องที่เรียน โดยผู้วิจัยได้จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือใบความรู้
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์  แบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งประกอบด้วย 9 เรื่อง ดังนี้คือ เรื่องหลักการและวิธีการใช้โวลต์
มิเตอร์ หลักการและวิธีการใช้แอมมิเตอร์  หลักการและวิธีการวัดความต้านทาน  กิโลวัตต์
ฮาวร์มิเตอร์  หลักการและวิธีกาวัดค่าก าลังไฟฟ้า  หลักการและวิธีการวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์  
ออสซิลโลสโคป  ดิจิตอลมิเตอร์  ความคลาดเคลื่อนและการบ ารุงรักษาเครื่องวัด 

จากการวิจัย พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งวัดจากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและ

หลังเรียน เมื่อการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( ) ของคะแนนแบบทดสอบ  พบว่า  คะแนนเฉลี่ย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เท่ากับ 3.04  คะแนน และคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.17  ผลการเปรียบเทียบ พบว่าคะแนนเฉลี่ย 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  หลังเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 

ผลการเปรียบเทียบผลคะแนนว่ามีความแตกต่างกันอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติของ
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน โดยค่าสถิติในการทดสอบสมมุติฐานใช้การ
แจกแจงแบบที (t-test) กรณีมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจากประชากรกลุ่มเดียว แต่ท าการ
ทดสอบ 2 ครั้ง (Paired-Samples Test) พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  แสดงว่านักเรียน
ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 มีความรู้พ้ืนฐานวิชาเครื่องวัดไฟฟ้ามากขึ้น สอดคล้องกับสมมติฐานว่า
สามารถพัฒนาความรู้ พ้ืนฐานทางทักษะวิชาเครื่องวัดไฟฟ้าและมีผลสัมฤทธิ์ของคะแนน
แบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 

นายพิพัฒน์     ยอดพุฒ ชุด อุปกรณ์รดน้ าต้นไม้ อัต โนมัติ  ตามสภาพ
ความชื้นของดิน 

การจัดท าวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างชุดอุปกรณ์รดน้ าต้นไม้อัตโนมัติ โดยการใช้
เซนเซอร์วัดความชื้นในดินเป็นอุปกรณ์ในการวัดค่า ส่งผลไปยังชุดไมโครคอนโทรเลอร์ ท าการ
ประมวลผลส่งผลให้ปั้มน้ าท างานเพ่ือส่งจ่ายน้ าไปยังต้นไม้ ในการด าเนินการท าวิจัยได้เลือก
อุปกรณ์ตรวจวัดค่าความชื้น โดยใช้เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน (แท่งอิเล็คโทรด) มาใช้งานโดย
ค่าความชื้นในดินนั้นจะส่งข้อมูลออกมาในรูปแบบของสัญญาณแรงดันไฟฟ้าแบบอนาล็อก 
และเลือกใช้แผงโซล่าเซลล์ในการเลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพ่ือจ่ายเข้าสู่
ยังชุดไมโครคอนโทรเลอร์ ในกรณีที่พลังงานจากแสงอาทิตย์มีไม่เพียงพอชุดอุปกรณ์รดน้ า
ต้นไม้ก็ยังมีกังหันน้ าผลิตไฟฟ้าในการเปลี่ยนพลังงานของการไหลของน้ ามาเปลี่ยนเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า 

ผลการด าเนินงานพบว่าชุดอุปกรณ์รดน้ าต้นไม้อัตโนมัติ สามรถช่วยอ านวยความสะดวก
และยังสามารถรักษาให้ต้นไม้ไม่ให้ล้มตายโดยการใช้น้ าอย่างเหมาะสมเพียงพอต่อความ
ต้องการในการสังเคราะห์แสง 

 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายณัฐนนท์ จันทร์แบบ 
 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและ
ความรับผิดชอบ วิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า          
ของนักศึกษาสาขางานไฟฟ้าก าลัง ชั้น ปวช.2            
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชา  การควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้า ของนักศึกษาสาขางานไฟฟ้าก าลัง ชั้น ปวช.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เพ่ือเพ่ิมทักษะการแก้ปัญหาและศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติที่มีต่อวิชาการ
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  ของนักศึกษาสาขางานไฟฟ้าก าลัง ชั้น ปวช.2  ภาคเรียนที่  1                     
ปีการศึกษา 2559 ภายหลังได้รับการด าเนินการโดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน   กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษา
สาขางานไฟฟ้าก าลัง ชั้น ปวช.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 20 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แผนการสอน เรื่องการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า แบบบันทึกการ
สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  และการทดสอบค่าท ี ผลการวิจัย  พบว่า 

จากแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและรับผิดชอบในห้องเรียน พบว่า
นักศึกษาสาขางานไฟฟ้าก าลัง ชั้น ปวช.2 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2559  ของ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  มีความกระตือรื้อร้น  เอาใจใส่ต่อการเรียน และมี
วินัยและความรับผิดชอบมากขึ้น  โดยสรุปได้ ดังนี้     

นักเรียนมักน างานวิชาอ่ืนมาท า ขณะที่ก าลังเรียนวิชาเขียนแบบไฟฟ้า  นักเรียนไม่เคยท า 
มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  53.49นักเรียนพูดคุยและเล่นเพ่ือนในขณะที่ครูสอน นักเรียนที่ท า
เป็นบางครั้งมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  46.51นักเรียนส่งงานและการบ้านตรงเวลาที่ครูก าหนด 
นักเรียนที่ไม่เคยท ามากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  65.12นักเรียนนอนหลับในห้องเรียนขณะชั่วโมง
เรียน นักเรียนที่ไม่เคยท า มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  95.35นักเรียนไม่ท าการบ้านและลอก
การบ้านเพ่ือน  นักเรียนที่ไม่เคยท า มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  88.37นักเรียนท าผิดจะ
พยายามแก้ไขโดยไม่ท้อแท้  นักเรียนที่ท าเป็นประจ ามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 90.69 นักเรียนมี
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนที่ท าเป็นประจ ามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  
93.02นักเรียนมาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน  นักเรียนที่ท าเป็นประจ า มากที่สุด  คิดเป็น 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ร้อยละ  90.70นักเรียนรู้จักวางแผนและเตรียมพร้อมที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  นักเรียนที่

ท าเป็นประจ า มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  76.74นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการ
อ่านหนังสือ  นักเรียนที่ท าเป็นประจ า มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  79.06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชายานยนต์ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายพิเชษฐ์   ชลารักษ์ การพัฒนาเจตคติ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     

วิชา งานไฟฟ้ารถยนต์ 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาเจตคติเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ในสังคม

ที่มีการพัฒนาในทุกๆด้านทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการพัฒนาเหล่านี้จ าเป็นต้องอาศัย
ปัจจัยหลายๆประการเกื้อหนุนกันแต่ปัจจัยหลักของการพัฒนาจ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพนั้นจะต้องมีคุณสมบัติทั้ งทางด้านสมรรถภาพทาง
ร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่ดีมีสติปัญญามีความรู้ความสามารถมีความอดทนขยันขันแข็งไม่ย่อ
ท้อต่อความยากล าบากเผชิญปัญหาและอุปสรรคด้วยความมุ่งมั่นคุณสมบัติเหล่านี้จาเป็นต้อง
ถูกหล่อหลอมให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลในรูปของคาว่า “ระเบียบวินัยในตนเอง” ระเบียบวินัยใน
ตนเองนี้เป็นคุณธรรมประการหนึ่งที่ทุกคนควรสร้างขึ้นส าหรับบังคับพฤติกรรมของตนเองทา
ให้คนเราบรรลุจุดหมายของชีวิตประสบความสุขความเจริญในชีวิตจึงเป็นวินัยที่ครูควร
สร้างสรรค์ให้เกิดแก่นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเพราะถ้านักเรียนมีวินัยในตนเอง
นั้นจะท าให้นักเรียนได้ควบคุมพฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางที่ดีงามและประสบ
ความส าเร็จในชีวิตจึงต้องด าเนินการฝึกให้เกิดผลอย่างจริงจังเด็กนั้นนับว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์
ที่ส าคัญที่สุดของประเทศหากไม่ได้เตรียมพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรที่ดีแล้วการพัฒนา
ประเทศอาจจะเป็นไปได้ไม่เต็มที่จะเห็นได้ว่าความมีวินัยในตนเองเป็นลักษณะที่จ าเป็นต้อง
ปลูกฝังให้กับเยาวชนเมื่อเยาวชนมีวินัยในตนเองเป็นพ้ืนฐานและมีวินัยต่อสังคมผลที่สุดก็จะ
วินัยต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมซึ่งจะท าให้ประเทศชาติก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของจริยธรรมโดยเฉพาะพฤติกรรมด้านวินัยในตนเองโดยเห็นว่า
วินัยในตนเองเป็นคุณลักษณะในตัวบุคคลที่ควบคุมตนเองได้ทั้งในด้านอารมณ์และพฤติกรรมผู้
ที่มีวินัยในตนเองจะเป็นบุคคลที่รู้จักกาลเทศะสนใจและเอาใจใส่ต่อสังคมเป็นผู้ที่มีระเบียบและ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดยอ่ 
  ปฏิบัติตามกฎของสังคม 

จากการศึกษาความหมายและขอบข่ายและพฤติกรรมของความมีวินัยในตนเองท าให้
ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ผู้วิจัย               
จึงศึกษาเรื่อง “การพัฒนาเจตคติเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ”             
ของนักเรียนชั้นปวช.ชย. 2/1,2 แผนกวิชา ช่างยนต์ ปีการศึกษา 1/2559 วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรีการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จะท าให้ทราบถึงพัฒนาเจตคติเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อ
วินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นปวช.ชย. 2/1 ,2 แผนกวิชา ช่างยนต์ ปีการศึกษา 1/2559 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

นายจารึก     รียะซัน  
 

ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ แ ม นิ โ ฟ ล ด์ เ ก จ                      
ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึก
ปฏิบัติ  
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้แมนิโฟลด์เกจ ของนักศึกษาระดับ ปวช. 2 แผนก
วิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ  มีวัตถุประสงค์               
เพ่ือศึกษาถึงแนวทางที่จะช่วยเพ่ิมทักษะและวิธีการใช้เครื่องมือวัดความดัน (แมนิโฟลด์เกจ) 
พร้อมทั้งน าค่าอ่านที่ได้ไปวิเคราะห์หาข้อบกพร่องของระบบปรับอากาศในรถยนต์ได้มากขึ้น  
และ เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดความดัน (แมนิโฟลด์เกจ ) อ่านค่าที่ได้อย่าง
ถูกต้อง แม่นย า และสามารถน าค่าที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบปรับอากาศในรถยนต์ 
และผ่านเกณฑ์การประเมิน 60% ได้ 80%ของผู้เรียนทั้งหมด ประชากรคือ นักศึกษา                
ระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 1 กลุ่มรวม 18 คน กลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับ ปวช. 2 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 18 คน ภาคเรียนที่ 1/2559  

ผลจากการวิจัยสรุปได้ดังนี้ การพัฒนาทักษะการใช้แมนิโฟลด์เกจ โดยใช้กิจกรรมจับคู่
ฝึกปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี จ านวน 18 คน นักศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินได้ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อย
ละ 88.89 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
จับคู่ฝึกปฏิบัติ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายสุพจน์  ทางเณร 
 

ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ใบงานอย่าง
ง่าย ระดับ ปวช. 2 กลุ่ม 3 แผนกวิชาช่างยนต์ 
ภาคเรียนที่  1 / 2559 
 

การวิจัยครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการมาเรียนสาย ขาดเรียน             
หนีเรียน ในรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101-2005 เพ่ือให้นักเรียนได้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ในการมาเรียนให้ตรงต่อเวลา เชื่อฟังใน
ค าสั่งสอนของครูผู้สอน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามที่ก าหนด เพ่ือให้นักเรียน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของรายวิชาและกฎระเบียบของโรงฝึกงานที่ปฏิบัติงาน   

ในการวิจัยนี้ได้ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 3 แผนกวิชาช่างยนต์ 
ทีม่าเรียนในรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101-2005 จ านวน 22 คน   

นายวรายุทธ มารุตวงษ์  การพัฒนาทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก
และจั ก รย านยนต์ ขอ งนั ก ศึ กษา  ระดั บชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่าง
ยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การวิจัยเรื่องศึกษา การพัฒนาทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
ของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
ธั ญ บุ รี  โ ด ย ใ ช้ ก า ร ฝึ ก ด้ ว ย ใ บ ป ฏิ บั ติ ง า น  ส า ม า ร ถ ส รุ ป ผ ล ก า ร วิ จั ย ไ ด้ ดั ง นี้ 
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมทักษะการคิดวิเคราะห์ ในการถอดประกอบเครื่องยนต์
เล็กและจักรยานยนต์ ของนักศึกษาได้ถูกต้องตามขั้นตอนโดยรวม อยู่ในระดับดีมาก โดยผล
จากการพัฒนาทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์เล็กและเครื่องจักรยานยนต์ของนักศึกษา 
ระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมจัดแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
นักศึกษา ระดับปวช.1 แผนกวิชาช่าง จ านวน 77 คนนักศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน
ได้จ านวน 77 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดกลุ่มฝึกปฏิบัติ เพ่ือสร้างพฤติกรรม
ของผู้เรียนมีการฝึกคิดวิเคราะห์ในเนื้องาน และมีความเอาใจใส่ต่อการเรียนครูผู้สอนต้องสร้าง
จิตส านึกให้กับผู้เรียนอยู่เสมอตลอดจนการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความ
หลากหลายเพ่ือมิให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและมีความสนใจมากขึ้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยใบปฏิบัติงานถอดประกอบเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ เป็นอีกหนึ่ง
วิธีการสอนมสี่วนส าคัญในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ในการปฏิบัติงาน
และเอาใจใส่ต่อการเรียนในวิชาฝึกปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
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นายวีระพงษ์กองสิน การพัฒนาทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก

และจักรยานยนต์ ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 1 
แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช้
การฝึกด้วยใบปฎิบัติงาน 
 

การวิจัยเรื่องศึกษาการพัฒนาทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์ เล็กและจักรยานยนต์
ของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี โดยใช้การฝึกด้วยใบปฏิบัติงานสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมทักษะการคิดวิเคราะห์ในการถอดประกอบ
เครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ของนักศึกษาได้ถูกต้องตามขั้นตอนโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 
โดยผลจากการพัฒนาทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์เล็กและเครื่องจักรยานยนต์ของ
นักศึกษา ระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมจัดแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติของกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษา ระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างจ านวน 77 คนนักศึกษาสามารถผ่าน
เกณฑ์การประเมินได้จ านวน77คนคิดเป็นร้อยละ100 ที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดกลุ่มฝึกปฏิบัติเพ่ือ
สร้างพฤติกรรมของผู้เรียนมีการฝึกคิดวิเคราะห์ในเนื้องาน และมีความเอาใจใส่ต่อการเรียน
ครูผู้สอนต้องสร้างจิตส านึกให้กับผู้เรียนอยู่เสมอตลอดจนการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่มีความหลากหลายเพ่ือมิให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและมีความสนใจมากขึ้นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยใบปฏิบัติงานถอดประกอบเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ 
เป็นอีกหนึ่งวิธีการสอนมีส่วนส าคัญในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ในการ
ปฏิบัติงานและเอาใจใส่ต่อการเรียนในวิชาฝึกปฏิบัติได้เป็นอย่างด ี

นายชาลี  กุนาทน ศึ กษาคว าม พึ งพอ ใ จขอ งนั กศึ กษ า  ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่าง
ยนต์  ที่ มี ต่ อกระบวนการสอนรายวิ ช า งาน
บ ารุงรักษารถยนต์ 
 

 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  การวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ ที่มีต่อกระบวนการสอนรายวิชางาน
บ ารุงรักษารถยนต์  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่  แผนกวิชาช่างยนต์  ที่มีต่อ
กระบวนการสอนรายวิชา งานบ ารุงรักษารถยนต์  ในองค์ประกอบ 3 ด้าน   เพ่ือทราบปัญหา
ความต้องการและความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชา
ช่างยนต์  ที่มีต่อกระบวนการสอน และมีสมมติฐานการวิจัยคือ   ความพึงพอใจของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์  ที่มีต่อกระบวนการสอนรายวิชา  
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  งานบ ารุงรักษารถยนต์  ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา ปวช. ในภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  จ านวน 21 คน  เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ  จ านวน 20 ข้อ  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 
.9537  สถิติที่ใช้  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า  
ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์  

ที่มีต่อกระบวนการสอนรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ ในด้านการด าเนินการสอน ด้านวิธีการ
สอนและด้านตัวครูผู้สอน   พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง               
( X  = 4.20) ส าหรับความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือ ตัวครูผู้สอน  ( X  = 
4.24)  ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือ การด าเนินการสอน ( X  = 4.26)  
วิธีการสอน ( X  = 4.12 

นายสุรพงษ์  แซ่โง้ว การศึกษาพฤติกรรมการเรียน รายวิชางานถอด
ประกอบเครื่องมือกลเบื้ องต้น ของนักศึกษา           
ชั้น ปวช. 2/2 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจ า
ภาคเรียนที่ 1/2559 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชางานงานถอดประกอบ
เครื่องมือกลเบื้องต้นของนักศึกษา ชั้น ปวช. 2/2 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าภาคเรียน             
ที่ 1/2559 เพ่ือต้องการทราบถึงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่เรียนรายวิชางานถอด
ประกอบเครื่องมือกลเบื้องต้น อันจะเป็นแนวทางในวางแผนการจัดการเรียนการสอน              
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนโดยรวมและรายข้ออยู่
ในระดับมากดังนี้ด้านการวางแผนเข้าเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.61  คิดเป็นร้อยละ  71.20  ระดับพฤติกรรม  อยู่ในระดับมาก  ด้านการเข้าเรียนสม่ าเสมอ
และตั้งใจเรียนมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ  3.84  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 คิดเป็นร้อยละ 76.80 
ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก  ด้านการสอบถามปัญหาเนื้อหาที่เรียนหรืองานที่ได้รับ
มอบหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.66  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62  คิดเป็นร้อยละ 73.20 
ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ด้านการทบทวนบทเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ส่วนเบี่ยงเบน 
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  มาตรฐาน 0.54 คิดเป็นร้อยละ 71.20  ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ด้านการท าการบ้าน

หรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56             
คิดเป็นร้อยละ 72.40 ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ด้านการค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือเล่ม
อ่ืนหรืออินเตอร์เน็ตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55  คิดเป็นร้อยละ  
73.60 ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก 

ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา  งานถอด
ประกอบเครื่องกลเบื้องต้น พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  มีค่าเฉลี่ยโดยรวม    
เท่ากับ 3.65 คิดเป็นร้อยละ 73.00  ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาการบัญชี 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 
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นางสาวกัณฐิกา  บรรจงจัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องการค านวณ ภาษ

เงินได้บุคคลธรรมดา โดยวิธีการจัดกลุ่มท า

แบบฝึกหัด 

 

การวิจัยครั้งนี้ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ระดับ 4  ดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 รองลงมา คือ เกณฑ์ระดับ 3 ดี และเกณฑ์ระดับ 1  ต้องปรับปรุงแก้ไข คิดเป็น
ร้อยละ 25.49 และคิดเป็นร้อยละ  21.57 ตามล าดับ โดยรวมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในเรื่องการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  คิดเป็นร้อยละ 78.43  และต้องปรับปรุง
แก้ไข  คิดเป็นร้อยละ  21.57 

ส่วนการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน พบว่านักเรียนมีปัญหา และยังไม่
ค่อยเข้าใจถึงวิธีการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ซึ่งท าให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติการคิด
ค านวณได้ โดยมีสาเหตุ มาจาก การไม่ท าแบบฝึกหัดมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 47.06  
รองลงมา คือไม่ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน  และไม่อ่านหนังสือ  คิดเป็นร้อยละ 29.41 และร้อย
ละ 17.65 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องของการคิดค านวณการหักเงินบริจาคไม่
ค่อยถูกต้อง  คิดเป็น ร้อยละ 41.18  รองลงมา คือ การค านวณหักค่าลดหย่อน  และการคิด
ประเภทเงินได้และการหักค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 31.37  และร้อยละ 23.53   ตามล าดับ 

นางสาวสุมาลี เกตุรามฤทธิ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี
ต้นทุน 1 เรื่องการบัญชีต้นทุนงานสั่งท า โดยใช้
สื่อนวัตกรรม Google Classroomของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่องการบัญชี
ต้นทุนงานสั่ งท า โดยใช้สื่อนวัตกรรม Google Classroomของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส. )  ปีที่  1  สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี               
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่องการ
บัญชีต้นทุนงานสั่งท า โดยใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี GoogleClassroom 
 วิธีการด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  1. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนเนื้อหาโดย

ใช้สื่อนวัตกรรม Google Classroom 
2. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่องต้นทุนงาน

สั่ งท า ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบหลังเรียน 
3.ตรวจผลงานจาก Google Classroom และบันทึกคะแนนรายบุคคล โดยครู

มอบหมายงานผ่าน Google Classroom 
นางสาวบุสนา  ศิริยามัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา หลักการบัญชีเบื้องต้น 

1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 
 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นท าให้ผู้คนให้ความสนใจกันอย่างมากมา ย                    
ท าให้ส่งผลเสียต่อหลาย ๆ ด้าน ผู้จัดท าจึงคิดที่จะส ารวจความรู้เรื่องการคูณและการหารเลข
ฐาน  โดยสุ่มตัวอย่างจากนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ระดับชั้น  ปวส. 1 คณะบริหารธุรกิจ    
สาขางานการบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานธุรกิจค้าปลีก จ านวน  12  คน                     
ว่ามีความรู้ในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด มีเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ  คือแบบทดสอบเรื่องการ
คูณ  และการหารเลขฐาน เป็นแบบอัตนัยจ านวน 5 ข้อ และแบบปรนัยจ านวน 5 ข้อ                 
แล้วน ามาเก็บรวบรวมข้อมูล  ตรวจสอบความครบถ้วนจากแบบสอบถาม  น ามาวิเคราะห์หา
สถิติ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ  ซึ่งสามารถสรุปได้ว่านักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ระดับชั้น 
ปวส. 1 มีความรู้เรื่องการคูณและการหารเลขฐานอยู่ในระดับดีด้วย คะแนนเฉลี่ย 12.58  
คะแนน 

นางสาวอรุณรัศมี  ทรัพย์มาก พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา นักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา

การบัญชี  

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกการใช้
แบบสอบถามปัญหาในชั้นเรียน (2) พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา  รายวิชาการ
บัญชีร่วมค้าและระบบใบส าคัญนักเรียนรายบุคคล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชาการบัญชี 
 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จ านวน 28 คนเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมิน
พฤติกรรมรายบุคคล แบบสอบถามมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า  (1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกการใช้แบบสอบถามปัญหาใน
ชั้นเรียน (2) พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลารายวิชาการบัญชีร่วมค้าและระบบ
ใบส าคัญ  นักเรียนรายบุคคล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาก่อสร้าง 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายรชต   โภครักษ์ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชางานสี

และเคลือบผิว 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชางานสีและเคลือบ
ผิว ประสิทธิภาพของบทเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนและวัดเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวัสดุก่อสร้างกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีจ านวน 30 คนโดยการสุ่มแบบเจาะจงผลการวิจัยพบว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และผู้เรียนมีเจต
คติที่ดีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องวัสดุ
ก่อสร้างที่สร้างขึ้นเป็นบทเรียนที่มีคุณภาพสามารถนาไปใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

นายสุรศักดิ์  อุ่นสุพรรณ์ การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สาขาวิชาช่าง
ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  รายวิชางานไม้
พ้ืนฐาน รหัสวิชา 2106-1001 
 

การวิจัยเรื่องการแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ               
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการเลขานุการวิทยาลัยเทคนิคตรังรายวิชารายวิชางานไม้พ้ืนฐาน รหัสวิชา 
2106-1001 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหารายวิชางานไม้พ้ืนฐาน              
รหัสวิชา 2106-1001 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือประชากรเป็นนักศึกษาใน ระดับ ปวช. ปีที่ 1 สาขาสาขาวิชาช่าง
ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่งานไม้พ้ืนฐาน รหัสวิชา 2106-1001 ภาคเรียนที่ 1            
ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่ง
งานของนักศึกษามีข้อค าถามจานวน 15 ข้อโดยให้นักศึกษาเลือกล าดับสาเหตุของการไม่ส่ง
งานวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละแล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปพร้อมทั้งนาเสนอในรูปของ
ตารางประกอบคาบรรยายเพ่ือแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษา 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา

ระดับ ปวช. ปีที่ 1งานไม้พ้ืนฐาน รหัสวิชา 2106-1001ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ผลการวิจัยพบว่าจากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพ่ือแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของ
นักศึกษาของนักศึกษา ระดับ ปวช. ปีที่1 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี แสดง
ให้เห็นว่าสาเหตุของการไม่งานล าดับที่ 1 คือแบบฝึกหัดยากทาไม่ได้และติดงานในรายวิชาอ่ืนๆ
โดยคิดจากนักศึกษา 5 คนที่เลือกเป็นสาเหตุอันดับที่ 1 จานวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 100 

นางสาวอรุณี   ทองค า 

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและ

ความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ระดับ ปวส.1 

 

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้
เป็นผู้ มี วิ นัยและความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ และการ เรี ยนดีขึ้ นของนัก เรี ยน ระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชาและการตอบ
แบบสอบถามจากนักเรียน การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่นักเรียน รวมทั้งดูแล
ด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ  สนใจเรียน  และติดตามจากผู้ปกครอง  คุณครูที่เข้าสอน
แต่ละวิชา  ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น  มีความเอา
ใจใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากข้ึน ท าให้บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียน
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมา
สายท างานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความ
เต็มใจ 

นางสาวกมลวรรณ   สีแก้ว การแก้ปัญหาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้าน
ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น
ปีที่ ½ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรีโดยวิธีการเพ่ิมคะแนนงาน/การบ้าน 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักศึกษา
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ½ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี              
โดยวิธีการเพ่ิมคะแนนงานที่สั่ง เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ (1) เพ่ือแก้ไขปัญหาการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ปี
การศึกษา 1/2559 โดยใช้วิธีการเพ่ิมคะแนนงานที่สั่ง ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิค

นครนายก จ านวน 17  คน เครื่องมือที่ใช้การวิจัยคือ แบบบันทึกการส่งงาน/การบ้าน และใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูล โดยค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) 

ผลการศึกษา พบว่าวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านของ
นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ½ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรีโดยวิธีการเพ่ิมคะแนนงานที่สั่งผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

1. ผลการวิจัยเรื่องการแก้ปัญหาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ½ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีโดยใช้วิธีการ
เพ่ิมคะแนนงาน  ก่อนการใช้เทคนิคการเพิ่มคะแนนงาน/การบ้านและหลังใช้เทคนิควิธีการเพ่ิม
คะแนนงาน    พบว่าก่อนการใช้เทคนิควิธีการเพ่ิมคะแนนงาน/การบ้าน  มีนักศึกษาที่ส่งงาน/
การบ้านมากที่สุดจ านวน 5 ชิ้น 5 คน คิดเป็นร้อยละ 83.3   และมีนักศึกษาที่ส่งงาน/การบ้าน
จ านวนน้อยที่สุด 1 ชิ้น 4  คน คิดเป็นร้อยละ 16.7  หลังจากการใช้เทคนิควิธีการเพ่ิมคะแนน
งานแล้ว ปรากฏว่านักศึกษาส่งงาน/การบ้านมากที่สุดจ านวน 5 ชิ้น 11  คน คิดเป็นร้อยละ 
100   และมีนักศึกษาที่ส่งงาน/การบ้านจ านวนน้อยที่สุด 4 ชิ้น 7  คน คิดเป็นร้อยละ 80  ดัง
แสดงในตารางที่ 4.2 

ดังนั้นการใช้วิธีการแก้ไขปัญหาการไม่ส่งงาน/การบ้าน โดยการเพ่ิมคะแนนงานนั้น
สามารถปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงาน/การบ้านและแก้ไขปัญหาการไม่ส่งงาน/การบ้านของ
นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ½ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรีได ้

 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวปวีณา   พาวินันท์ การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่ง

งาน 
   
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้เพ่ือปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงานของ
นักเรียนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ชั้นปีที่ 2และเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการปรับ
พฤติกรรมการเรียนและการส่งงานประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 1/2559
จ านวน  27 คน  เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย  แบบทดสอบก่อนการ เ รี ยน ( pre-test)                
และแบบทดสอบหลังการเรียน (post-test) แบบ 2 ค าตอบ คือ ถูกและผิดจ านวน 10 ข้อ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ผลการวิจัยมีดังนี้ 

ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในช่วงสัปดาห์ที่ 1-4 พบว่ามีพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียนสาย ขาดเรียนบ่อย ไม่ตั้งใจเรียน พูดคุยกันเองและเล่น Facebook ผ่านมือถือและ               
I-pad  โดยไม่ยอมจดบันทึกเนื้อหาที่ผู้สอนบรรยาย จากการทดสอบก่อนการเรียน (pre-test) 
พบว่า คะแนนส่วนใหญ่อยู่ ในระดับปานกลาง  (5-6 คะแนน ) ร้อยละ 50 และ 15.38 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นถึงพ้ืนความรู้ก่อนการเรียนของนักเรียน ชั้นปีที่ 2 อยู่ในระดับปาน
กลางภายหลังจากการปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานแล้ว ได้ท าการ
ทดสอบหลังการเรียน (post-test) พบว่า คะแนนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี(7-8 คะแนน) ร้อยละ 
23.07 และ 30.76 ตามล าดับเมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (pre-test) 
และคะแนนทดสอบหลังการเรียน (post-test) แสดงให้เห็นว่าหลังจากปรับพฤติกรรมในชั้น
เรียน จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 

นายสันติพงค์   ช่วยนุ้ย     ความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาทฤษฎีเชิงค านวณ กรณีศึกษา นักศึกษา

แผนกช่างก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

 

งานวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาทฤษฎีเชิงค านวณ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
สาขางานการก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษา 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการในรายวิชารายทฤษฎีเชิงค านวณ ของระดับประกาศนียบั ตร
วิชาชีพชั้นสูง  สาขางานก่อสร้าง 2. เพ่ือปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพท าการศึกษาโดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นมี 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  เนื้อหาการวิจัยแบ่งได้รายด้าน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านครูผู้สอน ด้านวิธีการสอน ด้านเนื้อหาและสื่อ

การสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาเทคนิคการก่อสร้าง ที่เรียนวิชาทฤษฎีเชิงค านวณ ภาคเรียนที่ 1การศึกษา 2559 จ านวน 
25 คน ผลการวิจัยพบว่า 
 1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง                 
มีระดับความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎีเชิงค านวณโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎีเชิงค านวณทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
 2 นักศึกษาชายและหญิงมีความความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาทฤษฎีเชิงค านวณโดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งนักศึกษาชายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
และนักศึกษาหญิงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุก
ด้านแตกต่างกัน ซึ่งนักศึกษาชายมีความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมาก และนักศึกษาหญิงมี
ความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
 3. นักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันมีความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎีเชิงค านวณโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งนักศึกษา
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎีเชิง
ค านวณ ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
 4. นักศึกษาที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาทฤษฎีเชิงค านวณโดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งนักศึกษาที่มีอายุ 19 ปี, 20ปี, 21 ปี, และ 22 
ปี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนนักศึกษาที่มีอายุ 23 ปี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษาที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎีเชิงค านวณแตกต่างกัน เกือบทุกด้าน  



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

ห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

งานวิจัยชิ้นนี้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  ความขยัน
อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของจริยธรรม โดยเฉพาะ
พฤติกรรมด้านวินัยในตนเอง โดยเห็นว่าวินัยในตนเองเป็นคุณลักษณะในตัวบุคคลที่ควบคุม
ตนเองได้ ทั้งในด้านอารมณ์และพฤติกรรม ผู้ที่มีวินัยในตนเองจะเป็นบุคคลที่รู้จักกาลเทศะ 
สนใจและเอาใจใส่ต่อสังคมเป็นผู้ที่มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎของสังคม 

จากการศึกษาความหมายและขอบข่ายและพฤติกรรมของความมีวินัยในตนเอง  ท าให้
ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผู้วิจัย
จึงศึกษา เรื่อง “พฤติกรรมที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการ
เรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช 2/2 ปีการศึกษา 2559 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

จากการพิจารณาพฤติกรรมที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนของนักเรียนชั้นปวช 
2/2 พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างดี ส่วนกลุ่มนักเรียนที่ยังมีพฤติกรรมและพฤติกรรม
ที่ไม่ดีสมควรที่จะค้นหาสาเหตุของแต่ละบุคคลและในแต่ละกรณี เพ่ือท าการพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนต่อไปจากการพิจารณาพฤติกรรมที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทน
ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ปวช 2/2 พบว่า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มทางพฤติกรรมที่ดี ส่วน
นักเรียนในกลุ่มที่ยังมีพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้น ครูควรต้องอบรมชี้แจงให้นักเรียนเห็นคุณค่า 
คุณประโยชน์ของความอดทนในการท างาน ความรับผิดชอบต่อตนเองในการท างานในหน้าที่
และต้องกระท าอย่างเต็มที่ ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก มีความอดทน อดกลั้นต่อปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งชี้ให้เป็นถึงผลที่เกิดจากความส าเร็จในการท างาน ยกตัวอย่างบุคคลที่
ประสบความส าเร็จในการท างานและความส าเร็จในชีวิตที่ได้รับความชื่นชม  ยกย่องจากคน
รอบข้างและสังคม เพ่ือให้นักเรียนในกลุ่มนี้มีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความ
ขยันอดทนทางการเรียนดีขึ้นพฤติกรรมที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อความ
พยายามทางการเรียนนักเรียนมีแนวโน้มที่จะมีความพยายามทางการเรียนอย่างเต็มที่ ท าสิ่งที่ 
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  ดี เหมาะสมอย่างที่ตั้งใจไว้พยายามที่จะพัฒนาตนเอง ใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งจากต ารา

เรียน ค้นคว้าในห้องสมุด รวมทั้งการฝึกทักษะจากบทเรียนที่ยาก การวางแผนการเรียนที่ดี
ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ส่วนนักเรียนที่ไม่เคยท ามีจ านวนน้อย ซึ่งในนักเรียนกลุ่มนี้จ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาพฤติกรรมที่ให้นักเรียนเห็นเป้าหมาย คุณประโยชน์ คุณค่า ของความพยายาม 
รวมทั้งการยอมรับของสังคมที่มีต่อผู้ที่มีความพยายาม รวมทั้งกระตุ้นนักเรียนที่มีผลการเรียน
ไม่ดี ให้มีความพยายาม ขยันหมั่นเพียรในด้านการเรียน ให้นักเรียนตระหนักในการวางแผน
ทางด้านการเรียน มีความมุ่งมั่น มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน และหากได้ปฏิบัติตนจน
เป็นนิสัย ก็จะเป็นผู้ที่มีความส าเร็จในชีวิตตามท่ีตนได้มุ่งหวังไว้อย่างแน่นอน 

นางสาวสุภาวดี แย้มผกา การพัฒนาศักยภาพการท าผังความคิดให้สอดคล้อง
และครอบคลุมเรื่อง “ความส าคัญของวัฒนธรรม             
ที่มีต่อสังคมไทย” ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ภาคเรียนที่ 1/2559 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท าผังความคิดให้สอดคล้องและ
ครอบคลุม เรื่อง “ความส าคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย” ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ที่ก าลังศึกษา วิชากลศาสตร์วิศวกรรม รหัสวิชา 3100-0101 ภาคเรียน
ที่ 1/2559 เพ่ือสรุปบทเรียนและเชื่อมโยงการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนทุกหน่วย เพ่ือนให้
นักเรียนเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง จ านวน 2 กลุ่ม ที่ก าลังศึกษาวิชากลศาสตร์
วิศวกรรม รหัสวิชา 3100-0101 ภาคเรียนที่ 1/2559 โดยเปรียบเทียบการพัฒนา ศักยภาพ
ก่อนและหลังการท า ผังความคิด คิดเป็นร้อยละ ผลการวิจัยพบว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 2 
กลุ่ม มีการพัฒนาศักยภาพการท าผังความคิดโดยให้มีการ ปฏิบัติตามขั้นตอน คือ การระดม
สมอง การสร้างหัวข้อหลัก หัวข้อรอง หัวข้อย่อย มีความเชื่อมโยงและ  สอดคล้องกับเรื่องที่
ก าหนด ซึ่งก่อนการพัฒนามีการคัดลอกกันมาตามเนื้อหาที่เรียนเพียงเรื่องเดียวไม่มีก าร 
เชื่อมโยงการเรียนรู้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์การท าผังความคิดตรงตามเรื่องที่ก าหนด คิดเป็นร้อย
ละ 100 

 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายจุฬเบศร์  ประจันตวนิชย์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาทักษะ             

ก า ร อ่ า น สั ญ ลั ก ษ ณ์ ใ น ก า ร เ ขี ย น แ บ บ                              
ส าหรับนักศึกษา ระดับ ปวส.1 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การอ่านสัญลักษณ์ในการเขียนแบบ                              
ส าหรับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่
ศึกษาภายใตหลักสูตรคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2557 ใหมีคุณภาพเปนไป
ตามเกณฑที่ก าหนด  โดยผูวิจัย  มุงศึกษาผลการเรียนรูของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี   ที่ศึกษาภายใตหลักสูตรคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2557 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ที่เปนกลุมตัวอยาง 
โดยศึกษาผลการเรียนรู ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะการอ่านสัญลักษณ์ในการ
เขียนแบบซึ่งสรุปสาระส าคัญได ดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านสัญลักษณ์ในการ
เขียนแบบ ผลจากการวิจัยพบวา ผู เรียนที่ไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรม เรื่องการอ่าน
สัญลักษณ์ในการเขียนแบบา  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัยขอ1 ทั้งนี้อาจเปนผลเนื่องมาจากสาเหตุๆ ดังนี้  

ประการแรก การเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมเปนการเรียนรูที่สามารถกระตุนการเรียนรูของ
นักเรียนไดดี  เนื่องจากผูเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงผูเรียนทุกคนมีบทบาท
ส าคัญในการท ากิจกรรม โดยครูคอยชวยชี้แนะแนว ทางและใหค าปรึกษาเมื่อมีปญหาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม  ท าใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ไดดีกวาการฟงค าบรรยายภายในหองเรียน
เพียงอยางเดียว สอดคลองกับแนวคิดของ ไพศาล หวังพานิช (2524: 89) ที่กล าวไววา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการฝกอบรม  หรือ จากการ
สอน  สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของศศิธร  มงคล
ทอง (2548: บทคัดยอ) ที่พบวานักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สอนโดยใชชุดกิจกรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละดานสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรจิรา รัตนไพบูลย
109) ไดศึกษาพบวา  นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียน
สูงกวากอนเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของอักษรศรี  มรกต (2544: 72) ไดศึกษาพบวา  
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  นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้นอยางมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ประการที่สอง การจัดกิจกรรมภายในชุดกิจกรรม  เรื่องการอ่านสัญลักษณ์ในการเขียน

แบบส าหรับนักนักศึกษาประกาศนียับัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคลองกับ
เนื้อหาและวัตถุประสงคเหมาะสมกับนักเรียน เนนการปฏิบัติจริง และสามารถปฏิบัติดวย
ตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของ อุษา  ค าประกอบ (2530: 30)  ที่ไดกลาววาชุดกิจกรรม               
ท าใหนักเรียนสามารถทดสอบตนเองกอนวามีความสามารถอยูในระดับใด  แลวเริ่มตนเรียนรู
ในสิ่งที่ตนเองไมทราบ ท าใหไมตองเสียเวลากลับมาเรียนในสิ่งที่ผูเรียนรูแลวนักเรียนสามารถ
น าบทเรียนไปเรียนที่ไหนก็ได ตามความพอใจไมจ ากัดเวลา และสถานที่ และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ  กระจางจิต  แกวชล  (2549: 114) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ
อ่านสัญลักษณ์ในการเขียนแบบ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 พบว า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05   

จากเหตุผลดังกล าวข างต น เป นการสนับสนุนสมมติฐานข อที่  1 ที่ว นักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  ที่ไดรับการสอน เรื่อง การอ่านสัญลักษณ์ในการเขียนแบบ      
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกวากอนเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 
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นายศรีรัฐ  โชติมา การแก้ไขปัญหานักศึกษาไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน

ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานของนักศึกษาแผนก
ช่างยนต์ ปวช.1/3 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือหาสาเหตุการแก้ไขปัญหานักศึกษาไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัด
ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานของนักศึกษาแผนกช่างยนต์ ปวช.1/3 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาแผนกช่างยนต์ 
ปวช.1/3 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 17คน วิชางานฝึกฝีมือภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 
2559เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่               
ร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่าการร าคาญอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเป็นค าตอบสูงสุดเป็นเพราะ 
เนื่องจากนักศึกษายังไม่คุ้นเคยกับอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ท าให้เวลาท างานแล้วไม่สะดวก แต่
อย่างไรในการปฏิบัติงานนั้นจะต้องฝึกการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายเพ่ือจะได้คุ้นเคยมากขึ้น 

นายไชยรัตน์  สุขสวย การศึกษาผลการเรียนเครื่องวัดและตรวจสอบ  
ของนักเรียนระดับชั้น  ปวช. ที่ เรียนวิชางาน
เครื่องมือกลเบื้องต้น โดยวิธีการสอนแบบระดม
ความคิด 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือการศึกษาผลการเรียนเครื่องวัดและตรวจสอบ                 
ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ที่เรียนวิชางานเครื่องมือกล
เบื้องต้น โดยวิธีการสอนแบบระดมความคิด  เพ่ือทราบถึงเกี่ยวกับความรู้การค านวณแรงตัด
ของนักเรียน โดยใช้การคิดและให้เพื่อนมามีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรม เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  

พบว่า ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559    ที่เรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นรหัส
วิชา  2100-1008 โดยวิธีการสอนแบบระดมความคิด  มีผลการเรียนเรื่องเครื่องมือวัดและ
ตรวจสอบคะแนนหลังใช้วิธีการสอนแบบระดมความคิด พบว่านักเรียนมีความรู้มากขึ้นมีความ
เข้าใจในการอ่านเครื่องมือวัดได้ 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายจ าเนียร  โพธิ์รักษ์ การฝึกทักษะการตะไบงานของนักศึกษา ปวส.1/2 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการฝึกทักษะการตะไบงานของนักศึกษา 
ปวส.1/2 สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชางานเทคนิคพ้ืนฐาน (3100 – 0001) 

ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ งานวิจัยเรื่องการฝึกทักษะการตะไบงานของนักศึกษา 
ปวส.1/2 สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชางานเทคนิคพ้ืนฐาน (3100 – 0001) 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยได้แก่ 
1. เครื่องมือที่ใช้ คือแบบประเมินพฤติกรรมและระดับผลการเรียนของนักศึกษา

รายบุคคล  
2. ขอบเขตด้านวัตกรรม  
3. แผนการสอน  
ผลของการวิจัยคือจากการวิเคราะห์ผลการประเมินพฤติกรรม ของนักศึกษกลุ่มเป้าหมาย 

สามารถปรับปรุงตนเองเมื่อได้เห็นตัวอย่างการตะไบงานที่ถูกต้อง ซึ่งจากข้อมูลที่บันทึกไว้ 
นักศึกษาสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง โดยการฝึกทักษะการตะไบงานของนักศึกษา
ในงานเทคนิคพ้ืนฐาน พบว่ามีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด โดยนักศึกษาพยายามปรับตัวและ
ฝึกทักษะการตะไบงาน 

นางสาวงามจิต  แก้วประเสริฐ การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับชั้ น
ป ร ะก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ ชั้ น สู ง  ชั้ น ปี ที่  2  
สาขาวิช ายานยนต์  วิทยาลั ย เทคนิคธัญบุ รี 
เรื่อง การไม่ส่งงาน/ การบ้าน 

การศึกษาวิจัยครั้ งนี้  มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1 สาขาวิชายานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ผู้วิจัยได้
จัดท าแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักศึกษาจ านวน 17 ข้อ 
โดยให้นักศึกษาเรียงล าดับสาเหตุการไม่ส่งงาน / การบ้านตามล าดับที่มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด
จากล าดับ 1 – 17 และได้ท าการน าผลของแต่ละสาเหตุ มาหาค่า ร้อยละ แล้วน าข้อมูลมา
วิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งน าเสนอในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย เพ่ือศึกษา 

 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 

นายบันลือศักดิ์  ศรีชัยสุวรรณ การแก้ไขปัญหานักศึกษาไม่สามารถอ่านค่าเวอร์
เนียคาลิปเปอร์ได้ โดยใช้ชุดพัฒนาการสอนและสื่อ
ของจริง ของนักศึกษา ปวช. 1/1 แผนกวิชายาน
ยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 

การวิจัยครั้งเป็นการวิจัยเพ่ือให้นักศึกษาสามารถอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้  โดยใช้       
ชุดพัฒนาการสอนและสื่อของจริง ในวิชาการวัดละเอียด ของนักศึกษา ปวช.1/1 แผนกวิชา
ยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี         
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ โดยใช้ชุดพัฒนาการสอนและสื่อของ
จริงของนักศึกษา ปวช.1/1 แผนกวิชายานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
ตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

ประชากร คือ นักศึกษาปวช.1/1 แผนกวิชายานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน              
4 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
เครื่องมือการท าวิจัย  

1) ชุดพัฒนาการสอน เรื่องเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
2) สื่อของจริง คือ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  
3) แบบฝึกหัดก่อนและหลังเรียนเพ่ือใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ และ การเปรียบเทียบผลการวิจัย พบว่า ก่อนใช้

ชุดพัฒนาการสอนและสื่อของจิง นักศึกษาจะท าคะแนนได้น้อย ซึ่งคะแนนเต็ม 15 คะแนน 
นายโจนาธาน รักสงบ ท าแบบฝึกหัดก่อนเรียน ได้คะแนน 7 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 46.66) 
หลังเรียน ได้คะแนน 14 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ93.33)  รองลงมา คือ นายศุภณัฐ ค าภักดี       
ท าแบบฝึกหัดก่อนเรียนได้คะแนน 7 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 46.66) หลังเรียน ได้คะแนน 11 
คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 73.33) รองลงมาคือ นายภัทรพล วิลาลัย ท าแบบฝึกหัดก่อนเรียน    
ได้คะแนน 5 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 33.33) หลังเรียน ได้คะแนน 10 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ
66.66)  และสุดท้ายนายกรกรฏ สุขหนองว้า ท าแบบฝึกหัดก่อนเรียน ได้คะแนน 4  คะแนน 
(คิดเป็นร้อยละ 26.66) หลังเรียนได้คะแนน 9.5 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 63.33) 



บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางพิสมัย  บังเกิดคงคาดิษฐ์ การปรับปรุงพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน

ในห้องเรียนโดยการเสริมแรงทางบวก ส าหรับ
ผู้เรียนสาขาวิชาการบัญชี ปวช. 1 ในรายวิชาการ
ขายเบื้องต้น 1 
 

รายงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียนในห้องเรียนระหว่างก่อนและหลังจากผู้สอนประกาศการให้คะแนนการ
แสดงออกในห้องเรียน ในรายวิชาการขายเบื้องต้น 1 จ านวน 29 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสังเกตพฤติกรรม บันทึกจ านวนครั้งในการแสดงออกของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน 
ในการแสดงพฤติกรรมถามหรือตอบค าถามผู้สอนในแต่ละครั้งของการเรียนการสอน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าตัวกลางเลขคณิตและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า 
ก่อนการประกาศให้คะแนนการถามหรือตอบค าถาม นักเรียนมีพฤติกรรมกล้าแสดงออก

น้อยมาก การเรียนการสอนในแต่ละครั้งมีค่าเฉลี่ยในการแสดงออกที่ 1.67 ครั้งต่อการเรียน
การสอน 1 ครั้ง หลังการการประกาศให้คะแนนในการถามหรือตอบค าถามผู้สอนในชั้นเรียน
พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมกล้าแสดงออกมากขึ้น  การเรียนการสอนในแต่ละครั้งมีค่าเฉลี่ยใน
การแสดงออกท่ี 9.33 ครั้งต่อการเรียนการสอน 1 ครั้ง จากข้อมูลเหล่านี้สรุปว่าการให้คะแนน
เป็นวิธีการเสริมแรงทางบวกวิธีหนึ่งที่ช่วยปรับพฤติกรรมของนักเรียนให้มีความกล้าแสดงออก
ในชั้นเรียนเพิ่มมากข้ึน 

นางสาวจิรัชญา  ชุมภูนุช ศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจ 

การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพของการ
ท างานของโรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน 
 2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือน าข้อมูลไปใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลากรโรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ในการด าเนินงานนั้นผู้จัดท าได้ท าการศึกษาประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่

บุคคลากรและครูมีจ านวน 29 คนการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนธันวาคม 2557 - 
มกราคม2558 

ผลการด าเนินงานพบว่า จากการศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคคลากร
โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน จ านวน 29 คน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งคืนจ านวน 29 คน
คิดเป็นร้อยละ 100.00 สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุ 

18-25 ปี ระดับการศึกษา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                 
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุการท างาน ต่ ากว่า 1 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า
10,000บาท 

2. ระดับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยภาพรวม ในระดับมาก 
2.1 ด้านลักษณะงาน  พบว่ามีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานความ

พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
2.2 ด้านสิ่งแวดล้อม และเครื่องมือ/อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างาน

ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
2.3 ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน และผู้บังคับบัญชา ความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก 
2.4 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
2.5 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
2.6 ด้านความผูกพันต่อบริษัท ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวพงษ์ลดา  รื่นสุข ส่วนผสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การ

จัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการขายที่มีต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
  
 

การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 
ราคา การจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการขายที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ประชากรที่ใช้
ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มประชากรทั่วไปทั้งชาย และ หญิง การเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่รับประทานผลิตภัณฑ์  มิสเตอร์โดนัท 
สาขา โลตัส คลอง 7 ในแต่ละแห่งจนครบจ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล             
คือ แบบสอบถาม จ านวน 18 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS Version 
11.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  จากการศึกษาพบว่า  
  ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 อายุระหว่าง             
20-24 ปี จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 ระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น    
89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 อาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.75 รายได้ต่ ากว่าหรือเท่กับ 5000 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 สถาพภาพโสด 218 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.50 
 ส่วนผสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการขายที่
มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านมิสเตอร์โดนัท สาขาโลตัส คลอง 7 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มิสเตอร์โดนัท ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านราคา มี
ค่าเฉลี่ย 4.30 ลองลงมาคือ ด้านการจัดจ าหน่ายมีค่าเฉลี่ย 4.30และค่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
คือ ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย 4.30 

ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านมิสเตอร์นัทสาขาโลตัส คลอง 7  
คือ ราคาของผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงไปนิดหน่อย พนักงานควรมีการแนะน าสินค้า ควรมี
ส่วนลดให้กับ ผู้บริโภคทุกคน  

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวปวีณา  สินขาว การมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR เพ่ือสังคมของ

บริษัท นิเด็ด รังสิต 
การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการท ากิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท นิเด็ครังสิต  กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานบริษัท นิเด็ด
รังสิต จ ากัด จ านวน 196 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โดยใช้สถิติในการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 164 รายคิดเป็นร้อยละ 83.67 อายุระหว่าง31-
40 ปีจ านวน 88 รายคิดเป็นร้อยละ 44.90 สถานภาพโสดเป็นจ านวน 76 รายคิดเป็นร้อย 
38.78 และมีระดับการศึกษา ปวส.จ านวน 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.45 
 2.ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัท นิเด็ดรังสิต จ ากัด ในการมีส่วนร่วม 
กิจกรรม CSR ในภาพรวมอยู่ในระดับความส าคัญในการด าเนินธุรกิจจ านวนมากที่สุดคือบริษัท
ได้น าเสนอกิจกรรม CSR เพ่ือสังคมของบริษัทนิเด็ด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =4.31) 
รองลงมาคือ คุณมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรม CSR ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน 
( X =4.22) บริษัทมีการก าหนดนโยบายการปฎิบัติต่อสังคม ( X =4.20) และบริษัทของท่าน
น าแนวคิด CSR มาใช้ด าเนินธุรกิจ ( X =4.19) และรายการท่ีมีค่าต่ าสุด CSR มีความส าคัญกับ
การด าเนินธุรกิจของท่าน ( X =4.07) 

 
 
 
 
 
 
 

 



บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวนงลักษณ์  ไชยศรี ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน  วิชาภาษาอังกฤษ

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ชั้นปวช. 2      
ทวิศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของจริยธรรม  โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านวินัยในตนเองโดยเห็น
ว่าวินัยในตนเองเป็นคุณลักษณะในตัวบุคคลที่ควบคุมตนเองได้  ทั้งในด้านอารมณ์และ
พฤติกรรม  ผู้ที่มีวินัยในตนเองจะเป็นบุคคลที่รู้จักกาลเทศะ สนใจและเอาใจใส่ต่อสังคมเป็นผู้ที่
มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎของสังคม 
 จากการศึกษาความหมายและขอบข่ายและพฤติกรรมของความมีวินัยในตนเอง ท าให้
ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผู้วิจัย
จึงศึกษาเรื่องศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน  วิชาภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของ
นักเรียน ชั้น ปวช. 2 ทวิศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

นางสาวสายใจ  พานิชกุล การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ 
QSCCS ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
ส า หรั บนั ก เ รี ย น ระดั บ  ปว ช . 2  แผนกวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 

การรายงานผลการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ QSCCS ในรายวิชาการ
สร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มี
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือหาประสิทธิภาพการเรียนการสอนในรายวิขา การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
ผ่านสื่อออนไลน์ classroom  ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5  ขั้น  QSCCS  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559   2) เพ่ือ
ศึกษาความสามารถในการใช้ภาษา   การค านวณ  และเหตุผลของนักเรียนหลังเรียนการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวผ่านสื่อออนไลน์ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ 5  ขั้น  QSCCS  เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
(Five  steps  for  student  development)  3)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียน
วิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้นผ่านสื่อออนไลน์ด้วยวิธีการเรียนแบบ  5  ขั้น  QSCCS   



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

 สมมติฐาน  1) รูปแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์  classroom                      
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น QSCCS รายวิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น      
มีประสิทธิภาพสูงกว่า 80/80  2 ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น QSCCS รายวิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น  ของผู้เรียนเฉลี่ย
หลังเรียนจะสูงกว่าก่อนเรียน 3)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนผ่านสื่อออนไลน์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น QSCCS รายวิชาการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น อยู่ในระดับมาก 

สรุปผลการวิจัย 
1. นักเรียนที่ได้เรียนรู้การสร้างภาพเคลื่อนไหวพบว่านักเรียนร้อยละ  80 มีคะแนน

ความสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวเพ่ิมข้ึน เป็นตามสมมติฐานการวิจัย 
2. นักเรียนมีความสามารถในการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้กระบวนการ QSCCS                

สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 มีคะแนนความสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวเพ่ิมขึ้นเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย 

3. นักเรียนมีพฤติกรรมการท างานการเรียนรู้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวและการช่วย
เพ่ือนในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  

ข้อเสนอแนะ   
1. การจัดการเรียนการสอนแบบ QSCCS  จะเป็นรูปแบบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบท า

ให้นักเรียนสามารถร่วมมือกันศึกษาสิ่งใหม่ๆ  ได้ตามความสนใจ  นับว่าเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  เป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

2.  การจัดการเรียนการสอนวิธีนี้  ครูผู้สอนควรสอนเพ่ิมเติมเนื้อหาที่นักเรียนไม่ได้เลือก
ศึกษา 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางอารยา  ทะอินทร์ การศึกษาการแก้ปัญหานักศึกษาเล่น Internet                

ในระหว่างเรียน กรณีศึกษานักศึกษา ระดับชั้น 
ปวส.1 สาขาเทคโนโลยีส านักงาน แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การวิจัยครั้งนี้มีเพ่ือการแก้ปัญหานักศึกษาที่ไม่สนใจเรียนและเล่น Internet ในขณะที่ครู 
ก าลังท าการสอน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือนักศึกษาสาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์ แผนกวิชา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บ รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสังเกต และแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้
เทียบเคียงจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถามเป็นชนิดตรวจรายการ (Check List)                
เป็นข้อมูลชนิดมาตร ประมาณค่า (Rating Scale) และแบบสอบถามปลายเปิด (Open 
Ended) ผลการวิจัย พบว่า ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานเกี่ยวกับแบบบันทึก การ
สังเกตพฤติกรรมการใช้งาน Internet ในระหว่างเรียน 1.1 การสังเกตพฤติกรรมการใช้งาน 
Internet ในระหว่างเรียนครั้งที่1 พบว่านักศึกษาเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์             
ในระหว่างเรียนมากกว่าไม่เข้าถึง อินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียน ตามล าดับ              
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ 2 นักศึกษาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ระหว่างเรียน
มากที่สุด รองลงมาเป็นข้อที่ 1 นักศึกษา เข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียน
และข้อที่ 3 นักศึกษาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่าน อุปกรณ์อ่ืนๆ ในระหว่างเรียน 1.2 การสังเกต
พฤติกรรมการใช้งาน Internet ในระหว่างเรียนครั้งที่ 2 พบว่านักศึกษาไม่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต
ผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียนมากกว่าเข้าถึง อินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียน 
ตามล าดับเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ข้อที่ 3 นักศึกษาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์อ่ืนๆ
ในระหว่างเรียนมากที่สุด รองลงมาเป็นข้อที่ 2 นักศึกษาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์              
ในระหว่างเรียนและข้อที่ 1 นักศึกษาเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียน                
ข้อ 1.3 การสังเกตพฤติกรรมการใช้งาน Internet ในระหว่างเรียนครั้งที่3 พบว่านักศึกษา
พบว่านักศึกษาไม่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียนมากกว่าเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า               
ข้อที่ 1 นักศึกษาเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียน มากที่สุด รองลงมาเป็น 
ข้อที่ 3 นักศึกษาเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์อ่ืนๆ ในระหว่างเรียน และข้อที่ 2 นักศึกษา 
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  เข้าถึง อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ระหว่างเรียน 1.4 การสังเกตพฤติกรรมการใช้งาน Internet 

ในระหว่างเรียนครั้งที่ 4 พบว่านักศึกษาไม่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียน
มากกว่าเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียน ตามล าดับ เมื่อพิจารณา              
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ 3 นักศึกษาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์อ่ืนๆในระหว่างเรียนมาก
ที่สุด รองลงมาเป็นข้อที่ 2 นักศึกษาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ระหว่างเรียนและข้อที่ 1 
นักศึกษาเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ผ่านคอมพิวเตอร์ในระหว่างเรียน ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สถิติ
พ้ืนฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อวิธีการแก้ปัญหาของ นักศึกษาที่เล่น Internet ในระหว่าง
เรียน พบผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อวิธีการแก้ปัญหาของนักศึกษาที่เล่น Internet 
ในระหว่าง เรียน มีระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก เมื่ อ พิจารณาเป็นรายข้อ                    
เรียงตามล าดับพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีมีความพึงพอใจมากที่สุด กับวิธีการ คือ 
วิธีการตัดสัญญาณ Internet หรือใส่รหัสผ่านไว้ในระหว่างเรียนและสามารถให้นักศึกษาเล่น 
Internet ได้หลังจากเรียน หรือท างานที่ไดรับมอบหมายเสร็จแล้ว 

นางสาวสุกัญญา  ปิ่นมุข การพัฒนาชุดการสอน เรื่องเครือข่ายการสื่อสาร
ส าหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาชุดการสอน เรื่องเครือข่ายการสื่อสารที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพและ2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเครือข่ายการสื่อสาร               
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2558สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีที่ศึกษาอยู่ในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางจ านวน 50 
คนซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยชุดการสอนเรื่อง
เครือข่ายการสื่อสาร แบบประเมินคุณภาพของชุดการสอน เรื่องเครือข่ายการสื่อสาร และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.67-1.00 ค่าความยาก
ง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.40 และค่าความเชื่อถือได้ของ
แบบทดสอบท้ังฉบับเท่ากับ 0.83  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบที t-test for dependent sample  แบบสองกลุ่มไม่อิสระต่อกัน  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ผลวิจัยพบว่า1) ชุดการสอนเรื่องเครือข่ายการสื่อสารมีคุณภาพโดยรวม อยู่ในระดับดี 

( X = 4.43) มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก( X = 4.74) และคุณภาพด้านการผลิตสื่อ
อยู่ในระดับดี( X = 4.20)  และชุดการสอน เรื่องเครือข่ายการสื่อสาร มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.04/81.07ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วย
ชุดการสอน เรื่องเครือข่ายการสื่อสารสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่                  
ระดับ0.05 

นางสาวมนัสวี  สว่างตระกูล การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการ

สร้างโมเดลกระดาษ  ส าหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในทัณฑสถานวัยหนุ่ม

กลาง  

     

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อน
เรียนกับหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา
2559  จ านวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่องการสร้างโมเดลกระดาษและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 0.67-1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.80  ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 
0.20-0.40 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีส าหรับ 2 กลุ่มชนิดไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสร้างโมเดล
กระดาษสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

นางเอมอัชรา  เจริญกุล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง องค์กร

และการบริหารในองค์กรโดยใช้สื่อกูเกิลแอพ    

ของนักศึกษา ปวช.1 แผนกคอมพิวเตอร์ 

การศึกษาการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื ่ององค์การและการบริหารงานภายในองค์การ วิชาความรู้
เกี่ยวกับงานอาชีพ  2.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการใช้สื่อกูเกิล แอพ ของนักศึกษา  
กลุ ่มประชากรที ่ใช ้ในการศึกษาในครั ้งนี ้ค ือ นักศึกษาระดับปวช .1 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ 1.) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้สื่อกูเกิลแอพ 2.) แบบทดสอบก่อนเรียนและ 
หลังเรียน 3.)แบบสอบถามความพึงพอใจจากการใช้สื่อกูเกิล แอพ วิเคราะห์ข้อมูลโดย  



ชื่อผู้จัดท า ชือ่โครงการ บทคัดย่อ 
  การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

 1. ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนโดยการใช้สื่อกูเกิลแอพ มีค่าเท่ากับ  8.137 โดย
การใช้สื่อกูเกิลแอพ ของนักศึกษามีค่าเท่ากับ  8.54 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 

 2. ความความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อกูเกิลแอพ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X =4.87,SD=0.42) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้วพบว่า  นักศึกษา
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ในเรื่อง  มีความทันสมัย แปลกใหม่แตกต่างไปจาก
การเรียนปกติ รองลงมามีความพึงพอใจมากในเรื่องเพิ่มบทบาทผู้ เรียนในการเป็นผู้
ปฏิบัติ และเป็นสื่อประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ตามล าดับ  

 จากผลการวิเคราะห์สามารถเห็นได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ชอบในการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อกูเกิลแอพ ที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน   เป็นมีความทันสมัย
สามารถตอบสนองกับเทคโนโลยีในปัจจุบันได้มากที่สุด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายอนิรุทธ์  หงษาวงศ์ เครื่องสปริงเกอร์เปิด-ปิดอัตโนมัติ ผู้จัดท าโครงการได้เล็งเห็นปัญหาต่างๆข้ึนจึงเกิดแนวคิดสิ่งประดิษฐ์สปริงเกอร์ๆ ที่เกิด

เปิด-ปิดอัตโนมัติมาประยุกต์และประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์เพ่ือเกษตรกรและยังช่วยลดอัตรา
การจ้างงานประหยัดค่าใช้จ่ายในหลายๆด้านอีกด้วย  

ในการด าเนินงานผู้จัดท าได้ท าการศึกษาขั้นตอนการท างานสปริงเกอร์และระบบทาม
เมอร์ โดยการศึกษาปัญหาท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดทางเลือกแก่ชาวเกษตรกรรมโดยปัญหาของ
ชาวไร่มาคิดวิเคราะห์เช่น (ไร่นาเกิดการขาดเกิดความเสียหายให้แก่เกษตรกรอย่างมาก)  ผล
การด าเนิน พบว่า สิ่งประดิษฐ์ คือสปริงเกอร์เปิด-ปิดอัตโนมัติสามารถท างานได้ตามเป้าหมาย
ท าให้ลดอัตราความเสียหายของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ยังประหยัดเวลาพลังงานอัตราการจ้าง
งานจึงท าให้ผู้คนเล็งเห็นถึงสิ่งประดิษฐ์และสามารถน ามาประยุกต์ให้มีประสิทธิภาพทั้งยังช่วย
เพ่ิมผลผลิตไม่ให้เกิดความเสียหายได้อีกด้วย 

นายสุทัศน์  แคน้อย ระบบเปิด/ปิดไฟผ่านโทรศัพท์มือถือ ระบบเปิด/ปิดไฟผ่านโทรศัพท์มือถือ เพ่ือให้ผู้ใช้งานใช้งานได้สะดวกขึ้นในการใช้งาน 
เป็นระยะไกล 1 m – 9 m เพ่ือให้ได้รับความต้องการในการควบคุมระยะไกลได้ดีและ                
ยังเป็นระบบที่สร้างขึ้นโดยง่ายในการใช้งานผู้ใช้สามารถเปิด/ปิดระบบแสงสว่างได้โดยผ่าน
สัญญาณบูลทูธที่คณะผู้จัดท าได้ติดตั้งไว้โดยใช้โทรศัพท์มือถือได้ติดตั้งตัวแอพพลิเคชั่นควบคุม
ไว้มาใช้งานในระบบนี้ได้อยากดี จากการทดลองที่คณะผู้จัดท าได้ทดลองระบบเปิด/ปิดไฟผ่าน
โทรศัพท์มือถือเป็นจ านวน 9 ครั้ง สามารถสรุปได้ว่า ในการทดลองทั้ง 9 ครั้งนี้ โดยใช้การ
เปิด/ปิดระบบในระยะใกล้และระยะไกลที่สุดของสัญญาณที่สามารถส่งถึงได้คือ ระยะ 1 m       
ถึง 7 m ส่วนอีกสองระยะทางนั้นสามมารถใช้ได้บ้างหรือใช้ไม่ได้บ้างเป็นบ้างครั้งระบบเปิด/
ปิดไฟผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถใช้งานได้จริง 

 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายอภิมุข โพธิ์งาม การแก้ปัญหาผู้เรียนชั้น ปวช.2/2 ไม่สามารถ

ตรวจเช็คอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ วิชาอินเตอร์เฟส
เบื้องต้น 

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การแก้ปัญหาผู้เรียนชั้น ปวช.2/2 ไม่สามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ วิชาอินเตอร์เฟสเบื้องต้น โดยวิธีการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน แผนกวิชา 
อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1/2559  

สาระส าคัญ ในการจัดทางานวิจัยในชั้นเรียนการแก้ปัญหาผู้เรียนชั้น  ปวช.2/2                  
ไม่สามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ วิชางานบริการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเรียนแบบ
เพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือ ให้นักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ปวช.2/2 จ านวน 16 คนที่ไม่
สามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ให้สามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ได้ อีกทั้งยัง
เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอินเตอร์เฟสเบื้องต้น  ของนักเรียนแผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ปวช.2/2 จ านวน 16 คน ในภาคเรียนที่ 1/2559 ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น โดยใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 

นายธนดล  ม่วงอ่ า การศึกษาปัญหาความคงทนในการจ าค าศัพท์ของ
นักเรียน นักศึกษา ปวช. 2/1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการจดจ าค าศัพท์ โดยใช้กิจกรรมการเขียน
ค าศัพท์ และท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนระดับชั้น 
ปวช.2/1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559               
กลุ่มทดลองเป็นนักเรียน ปวช.2/1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีจ านวน 15 คน 
โดยให้นักเรียนทดสอบเกี่ยวกับค าศัพท์ก่อนเรียน แล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด
เกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จ านวน 2 ฉบับ จากนั้นจึงท าการทดสอบหลัง
เรียน และวิเคราะห์ผลคะแนนโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ผลการศึกษาปรากฏว่า 
การใช้กิจกรรมการเขียนค าศัพท์อิเล็กทรอนิกส์และท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้นักเรียนมีความรู้ ความจ า ความเข้าใจในค าศัพท์และสามารถท า
แบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเพ่ิมขึ้นจากเดิม ดังจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนทั้ง 15 คน ที่เพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 
85.666 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวมยุรี  ศรีวะรมย์ 
 

การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน
ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 รายวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง รหัส 2105 -2002วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี   
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือวัดผลสมฤทธิ์ทางการศึกษา เรื่องการศึกษาพฤติกรรมเรื่อง
การไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียนชั้น ปวช. รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัส 2105 -
2002วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ของนักเรียนระดับชั้น ปวช .๑/๑แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 20 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้คือแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรม
เรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป IBM SPSS Version 20 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
หลังจากใช้สื่อ Power point ประกอบการสอน เรื่อง ระบบพ้ืนฐานการใช้โปรแกรม Sony 

Vegas แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย ( =9.32)และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน SD=0.750 

นายเลิศศักดิ์ เพียซุย เครื่องเขย่าเลือด เครื่องเขย่าเลือด เ พ่ือให้พยาบาลหรือแพทย์ผู้ออกไปรับบริจาคเลือดภายนอก
โรงพยาบาลง่ายและสะดวกไม่ต้องใช้พยาบาลหลายคนจึงได้ จัดท าโครงการเครื่องเขย่าเลือด
โดยใช้มอเตอร์ที่มีวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์ท าการเขย่าถุงเลือดเพ่ือไม่ให้เลือดที่บริจาค
เกิดการแข็งตัวซึ่งใต้ถาดวางถุงเลือดจะมีโหลดเซลล์ไว้รับน้ าหนักหรือเพ่ือเปลี่ยนค่า
ความเครียดของโหลดเซลล์ให้เป็นค่าความต้านทาน และส่งไปให้วงจรแปลงสัญญาณไฟฟ้าให้
เป็นสัญญาณดิจิตอลและส่งให้วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่เป็นวงจรควบคุมการท างาน เมื่อ
เลือดถึงน้ าหนักที่ต้องการบอร์ดจะส่งสัญญาณให้มีเสียงเตือนและมอเตอร์จะหยุดการท างาน
และแพทย์จะท าการปิดเครื่องเขย่าเลือดและท าการถอดเข็มออก 

นายวีระพงษ์  จันทร์ไพศรี แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสส าหรับการ
ทดลองอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง และพัฒนาแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 3 
เฟส ให้ผู้ที่สนใจศึกษาการใช้งานได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้งานไฟฟ้า 3 เฟส ได้เข้าใจง่ายมากข้ึน 
 ในการด าเนินงานนั้นผู้จัดท าได้ท าการศึกษาทฤษฎี แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 
เพ่ือการพัฒนาการจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นส าหรับการทดลอง
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ผลการด าเนินงานโดยการให้ผู้ทดลองใช้ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ส าหรับชุด

ทดลองอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ปรากฏว่าใช้งานง่าย และมีความปลอดภัยดีในการปฏิบัติงาน 
นายปรเมศวร์  อุบลหอม ชุดฝึกวงจรเปิดปิดประตูอัตโนมัติจากรถบังคับวิทยุ 

เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาดิจิตอล
เทคนิค รหัสวิชา 3105 2002 วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือวัดผลสมฤทธิ์ทางการศึกษา เรื่องชุดฝึกวงจรเปิดปิดประตู
อัตโนมัติจากรถบังคับวิทยุ เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาดิจิตอลเทคนิค รหัสวิชา 
3105 2002 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1/1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 27 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้คือชุดฝึกวงจรเปิดปิดประตูอัตโนมัติจาก
รถบังคับ 

ผลการวิเคราะห์การท าชุดฝึกวงจรเปิดปิดประตูอัตโนมัติจากรถบังคับวิทยุ หลังจากใช้
ชุดฝึกในการเรียนการสอนพบว่านักเรียนนักศึกษาเข้าใจในการน าไปใช้หรือประยุกต์วงจรดิจิตอล
มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวอัจฉราวรรณ  ศรีโกมุท การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

เพ่ือพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ เรื่อง ปิโตรเลี่ยม
และผลิตภัณฑ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาอาชีพธุ รกิจและบริการ  เรื่ องปิ โตรเลี่ ยมและผลิตภัณฑ์ ของนัก เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 
เรื่องปิโตรเลี่ยมและผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่สอนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนก
วิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 23 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบ
ง่าย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  เอกสารประกอบการสอน  วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา
อาชีพธุรกิจและบริการ เรื่องปิโตรเลี่ยมและผลิตภัณฑ์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า  t   
ผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ เรื่อง   
ปิโตรเลี่ยมและผลิตภัณฑ์  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใช้ เอกสาร
ประกอบการสอน พบว่าผลสัมฤทธิ์ ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย  10.99  และ
ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย  18.75   



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดยอ่ 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ  เรื่องปิโตรเลี่ยมและผลิตภัณฑ์  โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

นางสุภาณี ผาสุข การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้นักเรียนมีพฤติกรรม
และมีการเรียนดีขึ้นของนักเรียน ระดับ ปวช.2/1 
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

งานวิจัยฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการปลูกฝังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้
เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2/1 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชา และการตอบ
แบบสอบถามจากนักเรียน การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่นักเรียน รวมทั้งดูแล
ด้านการเรียน เพ่ือให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากผู้ปกครอง คุณครูที่เข้า
สอนแต่ละวิชา โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกันสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ภายในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อ
การมาเรียนและการเรียนมากขึ้น มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมาก
ขึ้น ตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย ท างานที่ได้รับ
มอบหมายและส่งงานตรงก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ 

นางสาวสายัน  จันทรา การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของ
นักเรียนชั้นปวช.1 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนวิชาภาษาไทย และพัฒนา
ความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าหรับ
นักเรียน ชั้น ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2559 จ านวน 408 คน มีการทดสอบก่อน
การใช้แบบพัฒนาทักษะ ทดสอบระหว่างการใช้แบบพัฒนาทักษะและทดสอบหลังการใช้แบบ
พัฒนาทักษะ 

ผลการศึกษาพบว่าการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนชั้น
ปวช.1 มีความสามารถในการอ่านจับใจความดีขึ้น ร้อยละ 90.85 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายชาญฤทธิ์  ภูสุวรรณ การใช้ชุดการสอน เรื่อง Go Shopping เพ่ือ

พัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่  2 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ
ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่  2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี หลังจากใช้ชุดการสอน เรื่อง Go Shopping เพ่ือพัฒนาทักษะการ              
ฟัง-พูดภาษาอังกฤษประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 24 คน ที่ลงเรียนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง พูด 1  รหัสวิชา 2000 -1203 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยคะแนน Pre-Test และ Post-Test                                    
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน จากการทดสอบก่อนเรียน 
เท่ากับ 14.54   คิดเป็นร้อยละ 51.80 และคะแนนสอบหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
20.13 คิดเป็นร้อยละ 61.10 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Go Shopping เพ่ิมขึ้น เท่ากับ 5.59 หรือเพ่ิมขึ้น               
คิดเป็นร้อยละ 18.63 

2. นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 24 คน มีระดับความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการสอน เรื่อง               
Go Shopping ของนักศึกษา อยู่ที่ระดับ 4.27 (มาก) 

นางสาวสุพัชญ์สิริ  สมทรัพย์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่สอน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ที่สอน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอน   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียน
กับหลังเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 20 คน  ที่ได้จากการสุ่มแบบง่าย 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  เอกสารประกอบการสอน  วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา

ทักษะชีวิต เรื่องแรงและการเคลื่อนที ่และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า  t   
ผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องแรงและการ
เคลื่อนที่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใช้เอกสารประกอบการสอน พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย  6.42  และผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบ
หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย  16.99   

 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  เรื่องแรงและการเคลื่อนที่  โดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

นายดุลยวัต บรรจงจัด การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง สัญญายืม ในรายวิชา 
กฎหมายพาณิชย์  

                                                                                                 

 

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือการศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน สัญญายืม                
ในรายวิชา กฎหมายพาณิชย์ โดยการจัดการเรียนรู้ แบบอุปนัย ใช้วิธีวิจัยการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษา ได้คิด วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา แสวงหาค าตอบ สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง โดยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย มา
ใช้ในการท าวิจัย 

ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย หมายถึง กระบวนการที่ผู้สอน สอนจาก
รายละเอียดปลีกย่อย หรือ จากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ 

บทน า กระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้ 
ผู้สอนจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติ 
และ สนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนและ แก้ปัญหาได้ถูกต้อง และ  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  เหมาะสม มีการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานสาระความรู้ด้าน ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 

รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
บทความนี้เรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง สัญญายืม               

ในรายวิชา กฎหมายพาณิชย์ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เรื่องสัญญายืม โดยการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย 
นายวิทยา  ปัตตาเทสัง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด เรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนน
เชียลและฟังก์ชันลอการิทึมของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่สอนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิด เรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน   2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชาคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
เรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่1 
แผนกวิชาแผนกวิชายานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 0 คน  ที่ได้จากการสุ่มแบบง่าย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  เอกสารประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิด เรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า  t   
ผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์
โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยใช้
เอกสารประกอบการสอน พบว่าผลสัมฤทธิ์ ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  6.5999999999999996และผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย

16.199999999999999 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด  เรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  
โดยใช้เอกสารประกอบการสอน พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

นางสาวพิชชาพร ขุนนนท์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง Past 
Tense โดยใช้ เกม ของนักศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง Past Tense 
ที่เรียน ประกอบเกม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี                       
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ1 จ านวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้งานวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ1 โดย ใช้เกมประกอบการ
สอน เกมประกอบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่อง Past Tense 
แบบทดสอบเรื่อง Past Tense และแบบสอบถามความพึงพอใจการสอนประกอบเกม 
งานวิจัยนี้วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 
ผลการวิจัยพบว่า 1. คะแนนจากการทดสอบหลังการเรียนประกอบเกมเรื่อง Past tense มี 
ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนการเรียนประกอบเกม 2. จากการส ารวจความพึงพอใจต่อการเรียน
ประกอบเกมพบว่า โดยภาพรวมแล้วนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก แสดงให้เห็นว่า
การเรียนประกอบเกมช่วยพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นางสาวกันติมา  มาระกล กา ร พัฒ นา ทั ก ษะกา รแก้ โ จ ทย์ ปั ญ ห า วิ ช า
คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
ส าหรับนักเรียน นักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2559 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ได้จัดท าแบบฝึก
เสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา และได้ท าการน าผลของใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์
ปัญหามาหาค่า ร้อยละ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งน าเสนอในรูปของ
ตารางประกอบค าบรรยาย     



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ผลการศึกษาปรากฏว่า จากการศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชา

คณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิ ชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 หลังการเรียน                  
(   = 10.45 )  สูงกว่าก่อนเรียน  (   = 1.7 )  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ค่า  t = 
12.52 ) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


