
บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวกนกกร  นิมิตร การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการสํง

งาน  
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือปรับพฤติกรรมการเรียนและการสํงงานของนักเรียน  
นักศึกษา  ระดับชั้น  ปวช.2 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง และเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภายหลังการปรับพฤติกรรมการเรียนและการสํงงาน  ประชากรและกลุํมตัวอยําง คือ นักเรียน 
นักศึกษา  ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชางานนิวแมติกส์และ  
ไฮดรอลิกส์เบื้องต๎น ในภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
แบบทดสอบกํอนการเรียน(pre-test)และแบบทดสอบหลังการเรียน (post-test) แบบ 2 
ค าตอบ คือ ถูกและผิด จ านวน 10 ข๎อ สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แคํ ร๎อยละ 
ผลการวิจัยมีดังนี้ 

ผู๎วิจัยได๎สังเกตพฤติกรรมของผู๎เรียนในชํวงสัปดาห์ที่ 1-4 พบวํามีพฤติกรรมการเข๎าชั้น
เรียนสาย ขาดเรียนบํอย ไมํตั้งใจเรียน พูดคุยกันเองและเลํน โทรศัพท์มือถือ โดยไมํยอมจด
บันทึกเนื้อหาที่ผู๎สอนบรรยาย จากการทดสอบกํอนการเรียน (pre-test) พบวํา คะแนนสํวน
ใหญํอยูํในระดับปานกลาง(5-6 คะแนน) ร๎อยละ 50 และ 15.38 ตามล าดับ แสดงให๎เห็นถึงพ้ืน
ความรู๎กํอนการเรียนของนักศึกษา ภายหลังจากการปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและ
การสํงงานแล๎ว ได๎ท าการทดสอบหลังการเรียน (post-test) พบวํา คะแนนสํวนใหญํอยูํใน
ระดับดี (7-8 คะแนน) ร๎อยละ 23.07 และ 30.76 ตามล าดับ  เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนน
ทดสอบกํอนการเรียน (Pre-test) และคะแนนทดสอบหลังการเรียน (post-test) แสดงให๎เห็น
วําหลังจากปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน จะสํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น 

 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดยอ่ 
นางสาวสุทธ์กานต์  ภาสดา เครื่องตัดหญ๎าพลังงานไฟฟ้า โครงการ เรื่อง เครื่องตัดหญ๎าพลังงานไฟฟ้ามีจุดมุํงหมายเพ่ือสร๎างเครื่องตัดหญ๎าที่ใช๎

พลังงานไฟฟ้าแทนการใช๎พลังงานน้ ามันจากเครื่องยนต์และชํวยลดภาวะโลกร๎อนจากการใช๎
พลังงานน้ ามัน เครื่องตัดหญ๎าพลังงานไฟฟ้ามีลักษณะโครงสร๎างประกอบด๎วย ชุดหินเจียร์             
ชุดจานและคลั๊ช แกนด๎ามจับ และใบตัดหญ๎า ในการทดลองได๎น าเครื่องตัดหญ๎าพลังงานไฟฟ้า
มาตัดหญ๎าเปรียบเทียบกับเครื่องตัดหญ๎าแบบเครื่องยนต์บนพ้ืนที่ 50 ตารางวา ผลการทดลอง
เครื่องตัดหญ๎าพลังงานไฟฟ้าประหยัดพลังงานมากกวําโดยคิดจากปริมาณการใช๎พลังงานไฟฟ้า
ตํอปริมาณน้ ามัน เครื่องตัดหญ๎าลูกหมูมหัศจรรย์ใช๎พลังงานไฟฟ้า 4 ยูนิต คิดเป็นเงิน 16.872 
บาท เครื่องตัดหญ๎าแบบเครื่องยนต์ใช๎น้ ามัน 1 ลิตรคิดเป็นจ านวนเงิน 35.84 บาท เมื่อทดลอง
การใช๎งานเรียบร๎อยแล๎วได๎น าเครื่องตัดหญ๎าเครื่องตัดหญ๎าพลังงานไฟฟ้าไปใช๎งานจริงโดยให๎
นักการภารโรง และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีเป็นผู๎ทดลองใช๎งาน ซึ่งเครื่องตัดหญ๎า
สามารถตัดหญ๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม 

นายสิษฐ   รัตนค า โคมไฟแอลอีดีควบคุมความสวํางอัตโนมัติ งานวิจัยนี้น าเสนอการหาประสิทธิภาพของโคมไฟแอลอีดีควบคุมความสวํางอัตโนมัติ  
โดยใช๎หลอดแอลอีดีที่ประหยัดการใช๎พลังงานให๎แสงสวําง  โคมไฟแอลอีดีควบคุมความสวําง
อัตโนมัติ สามารถใช๎งานอยํางตํอเนื่องในระยะเวลา  12 ชั่วโมง ความเข๎มการสํองสวํางของโคม
ไฟแอลอีดีควบคุมความสวํางอัตโนมัติมากที่สุดเมื่อโคมไฟแอลอีดีท างานเฉพาะชุดในระดับที่ 1.  
ในระยะ 65 เซนติเมตร ได๎ความสวําง 55.70 ลักซ์ และระยะที่หํางออกไประดับความสวํางจะ
ลดลง แตํเมื่อโคมไฟแอลอีดีท างานในระดับที่ 2 ความเข๎มสํองสวํางมากที่สุด ระยะ 90 
เซนติเมตรได๎ความเข๎มการสวําง 85.60 จากการทดสอบพ้ืนที่ให๎ความเข๎มในการสํองสวํางได๎
เหมาะสมที่สุด คือ 16 ตารางเมตร จากจุดศูนย์กลางของโคมไฟแอลอีดีควบคุมความสวําง
อัตโนมัติ ไปทางด๎านซ๎ายและขวา อยํางละ 2 เมตร และด๎านหน๎าระยะ 4 เมตร  โคมไฟ
แอลอีดีควบคุมความสวํางอัตโนมัติ ออกแบบให๎มีชุดหลอดแอลอีดีจ านวน 2 ชุด ให๎แสงสวําง  
2 ระดบั โดยระดับที่ 1 จะท างานเมื่อไมํมีแสงอาทิตย์ให๎แสงสวํางระดับปกติ สํวนระดับที่ 2 จะ
ท างานเพ่ือเพ่ิมระดับความสวํางมากขึ้น  โดยใช๎เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ติดตั้งใน 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ระดับความสูง 1.20 เมตร ระยะความเคลื่อนไหวไมํเกิน 3 เมตร เพ่ือสํงสัญญาณให๎วงจร

ควบคุมสั่งให๎โคมไฟแอลอีดีระดับ 2 ท างานเพ่ือเพ่ิมความสวําง  ในชํวงระยะเวลาตั้งแตํ 24.00 
น. ถึง 06.00 น. ปริมาณจ านวนคนจะลดน๎อยลงหรือไมํมี  ความถี่ในการท างานของโคมไฟ
แอลอีดี ระดับ 2 ก็จะลดน๎อยลงเชํนเดียวท าให๎สามารถประหยัดพลังงาน ร๎อยละ  50                 
เมื่อเทียบกับปริมาณจ านวนคนในชํวงเวลา 18.00 น.ถึง 23.00 น. 

นายมนตรี     พรมประทีป ความพึงพอใจของผู๎ เ รี ยนตํ อสื่ อชุ ดทดลอง
เครื่องปรับอากาศ  วิชางานเครื่องปรับอากาศ
(2104 2106) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู๎เรียนตํอสื่อชุดทดลอง   
เครื่องปรับอากาศ วิชางานเครื่องปรับอากาศ 2104 2106 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัย  เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่ 
2 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี    ที่ลงเรียน วิชางานเครื่องปรับอากาศ 2104 
2106 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 54 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เรียนตํอสื่อชุดทดลอง   เครื่องปรับอากาศ แบํงออกเป็น  2 
ด๎านคือด๎านเนื้อหาและด๎านการเรียนการสอน โดยการวิเคราะห์หาคําเฉลี่ยเลขคณิต และคํา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยปรากฏวําผู๎เรียนมีความพึงพอใจตํอสื่อชุดทดลอง   เครื่องปรับอากาศ ด๎าน
เนื้อหาโดยรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ย 4.18 และ ด๎านการเรียนการสอนโดยรวมอยูํใน
ระดับมากมีคําเฉลี่ย 4.07 

นางสาวชลลดา  จุลเอียด เครื่องท าความเย็นและความร๎อนโดยแผํนเพลเทียร์ 
 

เนื่องจากเป็นการประหยัดทรัพยากรเกี่ยวการสร๎างความเย็นความร๎อน หาทางออกจาก
การไมํใช๎  คอมเพรสเซอร์กับฮีตเตอร์ทางอ่ืนแทน ผู๎พัฒนาจึงได๎เล็งเห็นถึงการสร๎างเครื่องท า
ความเย็นและความร๎อนโดยแผํนเพลเทียร์เป็นแบบชุดสาธิต พกพาได๎ ซึ่งตั้งแตํอดีตจนปัจจุบัน
การท าความเย็นจะนิยมใช๎  คอมเพรสเซอร์ในการท าความเย็น แล๎วความร๎อนท าโดยฮีตเตอร์ 
ซึ่งมีราคาแพง ผู๎จัดท าจึงน าแผํนเพลเทียร์หยิบยกมาใช๎เป็นกรณีศึกษาส าหรับการพัฒนาสร๎าง 
ความร๎อนแลว๎ความเย็นได๎ในเครื่องเดียว แตํประสิทธิ์ภาพอาจจะสู๎คอมเพรสเซอร์และฮีตเตอร์ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ไมํได๎หนัก เนื่องด๎วยต๎นทุน ปัจจัยตํางๆ ผู๎จัดท าจึงสร๎างข้ึนเป็นชุดสาธิต  ไว๎เป็นการศึกษา 

ในการจัดท าโครงงานนี้ทางผู๎จัดได๎น าวิชาความรู๎ที่ได๎ศึกษามาปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน์
สูงสุดจึงน าหลัก การของการท าความเย็นและความร๎อน มาด าเนินการโดยใช๎แผํนเพลเทียร์ติด
พัดลมแล๎วเป่าออกมาทั้งสองฝั่งซึ่งแผํนเพลเทียร์สามารถสร๎างความร๎อนแล๎วความเย็นได๎ทั้งสอง
ฝั่ง เมื่อจํายกระแสไฟฟ้าเข๎าไปเป็น ก็จะท างาน 
จากการทดลองจะแสดงถึงความแตกตํางอยูํชัดเจน อยูํระหวําง 11 – 13 องศา โดยประสิทธิ์
ภาพในการท าความเย็นจะอยูํประมาณ 31 – 35 องศา ท าความเย็นลงจากอุณหภูมิในห๎องได๎
โดยเฉลี่ยอยูํที่ 1 – 2 องศา ความเย็นจะสู๎ความร๎อนไมํได๎มากเทําไหรํ เนื่องจากแผํนเพลเทียร์
ท าความร๎อนมากกวําความเย็นจึงเป็นที่มาท าให๎ความเย็นสู๎ร๎อนไมํได๎ สํวนเรื่องความร๎อน 
ท างานได๎เป็นอยํางดีโดยประสิทธิ์ภาพในการท าความร๎อนจะอยูํประมาณ 44 – 47 องศา ท า
ความร๎อนเพ่ิมจากอุณหภูมิในห๎องได๎โดยเฉลี่ยอยูํที่  12 – 17 องศา คําเฉลี่ยการใช๎ไฟ ได๎ท า
การสร๎างสวิตช์ปิดเปิดไว๎สองชุด หนึ่งชุดจะมีแผํนเพลเทียร์ตัวใหญํอยูํหนึ่งตัวซึ่งจะท าให๎เกิด
การดึงไฟกันระหวํางการเปิดสองสวิตช์  ไฟจะใช๎เป็น DC 12V 

นางสาวจิรนันท์  เชื้อเงิน การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน
ของของนักเรียน นักศึกษา ปวส.  สาขาไฟฟ้า
ก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของของนักเรียนนักศึกษา 
ปวส. สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสาเหตุ
ของการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียนจ านวน 15 ข้อ โดยให้นักเรียนเรียงล าดับสาเหตุการ
ไม่ส่งงาน /การบ้านตามล าดับที่มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดจากล าดับ 1 – 15 และได้ท าการน า
ผลของแต่ละสาเหตุ มาหาค่า ร้อยละ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้ง
น าเสนอในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการไม่
ส่งงาน / การบ้าน 

ผลการศึกษาปรากฏว่า จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรม
เรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของของนักเรียนนักศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้าก าลัง 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีแสดงให้เห็นว่า สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ล าดับที่ 1 คือ การ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ให้การบ้านมากเกินไป และครูอธิบายเร็วเกินไป  โดยคิดจากนักเรียน 54  คน ที่เลือกเป็น

สาเหตุอันดับที่ 1 จ านวน 23  คน คิดเป็น ร้อยละ   38.93 
นายพิพัฒน์     ยอดพุฒ กลํองทดลองอเนกประสงค์ การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสะดวกในการหยิบจับอุปกรณ์ตํอผู๎ใช๎งานเพ่ือลด

พ้ืนที่ในการจักเก็บอุปกรณ์ เพ่ือการทดลองอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กได๎งํายยิ่งขึ้น
เพ่ือลดเวลาในการหาอุปกรณ์ที่จักเก็บอุปกรณ์ เพ่ือการท างานที่งํายข้ึนในการประดิษฐ์ชิ้นงาน 

ในการด าเนินงานนั้นผู๎จัดท าได๎ท าการศึกษาหาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับตัวโครงการหลังจาก
นั้นจึงเริ่มหาวัสดุอุปกรณ์ตํางมาเพ่ือเริ่มปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากการท าโครงของกลํองขึ้นมากํอน
แล๎วจึงคํอยตํอวงจรตํางๆแล๎วน าไปติดตั้งบนตัวกลํองจากนั้นจึงท าการทดลองวงจรครั้งที่1ผล
ปรากฏวําใช๎งานได๎ปกติจึงเริ่มท าการโป๊วสีขัดสีและทาสีเพ่ือเพ่ิมความสวยงามให๎กับโครงการ
หลังจากนั้นจึงท าการทดลองวงจรครั้งที่2หลังจากทาสีตกแตํงสามารถใช๎งานได๎ปกติแล๎วจึงจบการ
ปฏิบัติงานด๎วยการติดตั้งแผํนอะคิลิค มือจับและบานพับตํางๆ 

ผลการด าเนินงานพบวําการทดลองการใช๎งานเพาเวอร์ซับพลาย แบบดิจิตอล DC 30 v 
นั้น ได๎ข๎อสรุปแล๎วการท างานปรับคําแรงดันจาก 1 - 30 v สามารถท างานได๎ตรงตามที่วาง
รูปแบบไว๎การท ากลํองนั้น ได๎ข๎อสรุปวําการใช๎งานสามารถขนย๎ายที่ได๎ และเก็บสามารถเก็บ
อุปกรณ์จ าเป็นในการตามวงจรการทดลองได๎ ด๎านบนกลํอง นั้นสามารถท าการทดลองอุปกรณ์
ตํางได๎ เพราะมีแผํนบอร์ดส าหรับการทดลองตํางๆ และการตํอไฟ DC ขนาด 1 – 30 v ไปใช๎
งานกับอุปกรณ์อ่ืนๆได ๎

 
 
 
 

 
 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชายานยนต์ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายพิเชษฐ์    ชลารักษ์ การพัฒนาเจตคติเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรายวิชางานไฟฟ้ายานยนต์ของนักศึกษา               
ชํางยนต์ ปวส. 1/1 แผนกวิชาชํางยนต์ ประจ าภาค
เรียนที ่2/2559 
 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาเจตคติเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ใน
สังคมท่ีมีการพัฒนาในทุกๆด๎านทั้งในด๎านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการพัฒนาเหลํานี้จาเป็นต๎อง
อาศัยปัจจัยหลายๆประการเกื้อหนุนกันแตํปัจจัยหลักของการพัฒนาจาเป็นต๎องอาศัย
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพนั้นจะต๎องมีคุณสมบัติทั้งทางด๎านสมรรถภาพ
ทางรํางกายแข็งแรงและจิตใจที่ดีมีสติปัญญามีความรู๎ความสามารถมีความอดทนขยันขันแข็ง
ไมํยํอท๎อตํอความยากลาบากเผชิญปัญหาและอุปสรรคด๎วยความมุํงมั่นคุณสมบัติเหลํานี้จาเป็น
ต๎องถูกหลํอหลอมให๎เกิดขึ้นในตัวบุคคลในรูปของคาวํา “ระเบียบวินัยในตนเอง”  

ระเบียบวินัยในตนเองนี้เป็นคุณธรรมประการหนึ่งที่ทุกคนควรสร๎างขึ้นสาหรับบังคับ
พฤติกรรมของตนเองทาให๎คนเราบรรลุจุดหมายของชีวิตประสบความสุขความเจริญในชีวิตจึง
เป็นวินัยที่ครูควรสร๎างสรรค์ให๎เกิดแกํนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเพราะถ๎า
นักเรียนมีวินัยในตนเองนั้นจะทาให๎นักเรียนได๎ควบคุมพฤติกรรมของตนให๎เป็นไปในทางที่ดี
งามและประสบความส าเร็จในชีวิตจึงต๎องดาเนินการฝึกให๎เกิดผลอยํางจริงจังเด็กนั้นนับวําเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญที่สุดของประเทศหากไมํได๎เตรียมพัฒนานักเรียนให๎เป็นทรัพยากรที่ดี
แล๎วการพัฒนาประเทศอาจจะเป็นไปได๎ไมํเต็มที่จะเห็นได๎วําความมีวินัยในตนเองเป็นลักษณะ
ที่จาเป็นต๎องปลูกฝังให๎กับเยาวชนเมื่อเยาวชนมีวินัยในตนเองเป็นพ้ืนฐานและมีวินัยตํอสังคม
ผลที่สุดก็จะวินัยตํอประเทศชาติโดยสํวนรวมซึ่งจะทาให๎ประเทศชาติก๎าวหน๎ามากยิ่งข้ึน 

ผู๎วิจัยได๎เห็นความส าคัญของจริยธรรมโดยเฉพาะพฤติกรรมด๎านวินัยในตนเองโดยเห็น
วําวินัยในตนเองเป็นคุณลักษณะในตัวบุคคลที่ควบคุมตนเองได๎ทั้งในด๎านอารมณ์และ
พฤติกรรมผู๎ที่มีวินัยในตนเองจะเป็นบุคคลที่รู๎จักกาลเทศะสนใจและเอาใจใสํตํอสังคมเป็นผู๎ที่มี 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ระเบียบและปฏิบัติตามกฎของสังคม 

จากการศึกษาความหมายและขอบขํายและพฤติกรรมของความมีวินัยในตนเองท าให๎
ผู๎วิจัยเล็งเห็นความสาคัญของวินัยในห๎องเรียนความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ผู๎วิจัยจึง
ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาเจตคติเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ของ
นักศึกษา     ชั้น ปวส. ชย. 1/1 แผนกวิชาชํางยนต์ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559 

นายจารึก      รียะซัน  การพัฒนาทักษะทักษะการตํอวงจรไฟฟ้าระบบ
ปรับอากาศรถยนต์ ของนักศึกษา ระดับ ปวช . 2
แผนกวิชาชํางยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช๎
กิจกรรมจับคูํฝึกปฏิบัติ  

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการตํอวงจรไฟฟ้าระบบปรับอากาศรถยนต์                  
ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาชํางยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช๎กิจกรรมจับคูํฝึก
ปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแนวทางที่จะชํวยเพ่ิมทักษะและวิธีการตํอวงจรไฟฟ้าระบบ
ปรับอากาศรถยนต์ พร๎อมทั้งน าอาการตํางๆที่เกิดขึ้นไปวิเคราะห์หาข๎อบกพรํองของวงจร
ระบบปรับอากาศในรถยนต์ได๎ และ เพ่ือให๎นักศึกษามีทักษะการตํอวงจรไฟฟ้าระบบปรับ
อากาศรถยนต์ วิเคราะห์อาการที่เกิดได๎อยํางถูกต๎อง แมํนย า และสามารถแก๎ไขข๎อบกพรํอง
ของวงจรระบบปรับอากาศในรถยนต์ได๎ 80%ของผู๎เรียนทั้งหมด และผํานเกณฑ์การประเมิน 
60% ได๎ 80%ของผู๎เรียนทั้งหมด ประชากรคือ นักศึกษาระดับ ปวช . 2 แผนกวิชาชํางยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี   อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี จ านวน 4 กลุํม รวม 54 คน กลุํมตัวอยํางคือ 
นักศึกษาระดับ ปวช. 2 จ านวน 4 ห๎องเรียน รวม 54 คน ภาคเรียนที่ 2 /2559  
ผลจากการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

ผลจากการพัฒนาทักษะการตํอวงจรไฟฟ้าระบบปรับอากาศรถยนต์ โดยใช๎กิจกรรม
จับคูํฝึกปฏิบัติของกลุํมตัวอยํางซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ ปวช . 2 แผนกวิชาชํางยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 54 คน นักศึกษาสามารถผํานเกณฑ์การประเมินได๎ จ านวน 52 
คน คิดเป็นร๎อยละ 90.30 %  ไมํผํานเกณฑ์ประเมิน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.70% ของ
นักศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรมจับคูํฝึกปฏิบัติ  

 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายวรายุทธ   มารุตวงษ์  การทดสอบและวัดประเมินผล งานถอดประกอบ

เครื่องยนต์ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 1 แผนกวิชา
ชํางยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ในรายวิชาบูรณา
การ งานเครื่องยนต์แก๏สโซลีนและงานเครื่องยนต์
ดีเซล โดยการจัดสถานีจ าลองสถานการณ์ใน
ทดสอบปฏิบัติแบบจับคูํ 

การวิจัยเรื่องศึกษาการทดสอบและวัดประเมินผล งานถอดประกอบเครื่องยนต์ของ
นักศึกษา ระดับ ปวช  .1 แผนกวิชาชํางยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ในรายวิชาบูรณาการ  
งานเครื่องยนต์แก๏สโซลีนและงานเครื่องยนต์ดีเซล โดยการจัดสถานีจ าลองสถานการณ์ใน
ทดสอบปฏิบัติแบบจับคูํสามารถสรุปผลการวิจัยได๎ดังนี้ 

ผลการวิจัยพบวํานักเรียนมีพฤติกรรมทักษะปฏิบัติในการถอดประกอบเครื่องยนต์แก๏ส
โซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล ของนักศึกษาสามารถวิเคราะห์งานและปฏิบัติงานเป็นทีมได๎อยําง
ถูกต๎องเมื่อพิจารณาเป็นรายสถานีทดสอบอยูํในระดับดีมาก จ านวน 60 คน และระดับดี 8 คน 
นักเรียนมีความสนใจกระตือรือร๎นโดยสรุปจากการสังเกตและทดสอบการถอดประกอบ
เครื่องยนต์เพ่ือสร๎างพฤติกรรมของผู๎เรียนให๎มีความกระตือรือร๎นและมีความเอาใจใสํตํอการ
เรียนครูผู๎สอนต๎องสร๎างจิตส านึกให๎กับผู๎เรียนอยูํเสมอตลอดจนการใช๎รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่มีความหลากหลายเพ่ือมิให๎ผู๎เรียนเกิดความเบื่อหนํายและมีความสนใจมากขึ้นการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยระบบใบงานการฝึกปฏิบัติหรือการทดสอบการถอดประกอบ
เครื่องยนต์แก๏สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลแบบเป็นสถานีจ าลองฝึกปฏิบัติ เป็นอีกหนึ่งวิธีการ
สอนมีสํวนส าคัญในการปรับพฤติกรรมของผู๎เรียนให๎เกิดการคิดวิเคราะห์งานการแก๎ไขปัญหา
และเอาใจใสํตํอการเรียนการสอนเป็นอยํางดี 

นายวีระพงษ์   กองสิน การทดสอบและวัดประเมินผล งานถอดประกอบ
เครื่องยนต์ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 1 แผนกวิชา
ชํางยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ในรายวิชาบูรณา
การ งานเครื่องยนต์แก๏สโซลีนและงานเครื่องยนต์
ดีเซล โดยการจัดสถานีจ าลองสถานการณ์ใน
ทดสอบปฏิบัติแบบจับคูํ 

การวิจัยเรื่องศึกษาการทดสอบและวัดประเมินผล งานถอดประกอบเครื่องยนต์ของ
นักศึกษา ระดับ ปวช  .1 แผนกวิชาชํางยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ในรายวิชาบูรณาการ    
งานเครื่องยนต์แก๏สโซลีนและงานเครื่องยนต์ดีเซล โดยการจัดสถานีจ าลองสถานการณ์ใน
ทดสอบปฏิบัติแบบจับคูํสามารถสรุปผลการวิจัยได๎ดังนี้ 

ผลการวิจัยพบวํานักเรียนมีพฤติกรรมทักษะปฏิบัติในการถอดประกอบเครื่องยนต์แก๏ส
โซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล ของนักศึกษาสามารถวิเคราะห์งานและปฏิบัติงานเป็นทีมได๎อยําง
ถูกต๎องเมื่อพิจารณาเป็นรายสถานีทดสอบอยูํในระดับดีมาก จ านวน 60 คน และระดับดี 8 คน 
นักเรียนมีความสนใจกระตือรือร๎นโดยสรุปจากการสังเกตและทดสอบการถอดประกอบ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  เครื่องยนต์เพ่ือสร๎างพฤติกรรมของผู๎เรียนให๎มีความกระตือรือร๎นและมีความเอาใจใสํตํอการ

เรียนครูผู๎สอนต๎องสร๎างจิตส านึกให๎กับผู๎เรียนอยูํเสมอตลอดจนการใช๎รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่มีความหลากหลายเพ่ือมิให๎ผู๎เรียนเกิดความเบื่อหนํายและมีความสนใจมากขึ้นการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยระบบใบงานการฝึกปฏิบัติหรือการทดสอบการถอดประกอบ
เครื่องยนต์แก๏สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลแบบเป็นสถานีจ าลองฝึกปฏิบัติ เป็นอีกหนึ่งวิธีการ
สอนมีสํวนส าคัญในการปรับพฤติกรรมของผู๎เรียนให๎เกิดการคิดวิเคราะห์งานการแก๎ไขปัญหา
และเอาใจใสํตํอการเรียนการสอนเป็นอยํางดี 

นายชาลี        กุนาทน การพัฒนาทักษะการใช๎เครื่องมือชํางยนต์ของ
นักศึกษา ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาชํางยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช๎กิจกรรมจับคูํฝึก
ปฏิบัติ 

การวิจัยเรื่องศึกษาการใช๎เครื่องมือชํางยนต์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 

แผนกวิชาชํางยนต์สามารถสรุปผลการวิจัยได๎ดังนี้ 

ผลการวิจัยพบวํานักเรียนมีพฤติกรรมการใช๎เครื่องมือชํางยนต์ที่ถูกต๎องและแมํนย ามาก

ขึ้นโดยรวมอยูํในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎ออยูํในระดับมากทุกข๎อดังนี้ความสนใจการ

ใช๎เครื่องมือชํางยนต์ โดยสรุปจากการสังเกตุและทดสอบการใช๎เครื่องมือชํ างยนต์ เพ่ือสร๎าง

พฤติกรรมของผู๎เรียนให๎มีความกระตือรือร๎นและมีความเอาใจใสํตํอการเรียนครูผู๎สอนต๎องสร๎าง

จิตสานึกให๎กับผู๎เรียนอยูํเสมอตลอดจนการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความ

หลากหลายเพ่ือมิให๎ผู๎เรียนเกิดความเบื่อหนํายและมีความสนใจมากขึ้นการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนด๎วยระบบใบงานเป็นอีกหนึ่งวิธีการสอนมีสํวนส าคัญในการปรับพฤติกรรมของ

ผู๎เรียนให๎เกิดความกระตือรือร๎นและเอาใจใสํตํอการเรียนการสอนเป็นอยํางดี 

นายสุรพงษ์    แซํโง๎ว การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชางานถอด
ประกอบ เค รื่ อ ง กล เบื้ อ ง ต๎ น ข อ งนั ก ศึ กษ า                   
ชั้นปวช. 2/2 แผนกชํางไฟฟ้า ประจ าภาคเรียนที่ 
2/2559 

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชางานงานถอดประกอบเครื่องกล
เบื้องต๎นของนักศึกษาชั้นปวช.2/2 แผนก ชํางไฟฟ้าประจ าภาคเรียนที่ 2/2559 เพ่ือต๎องการ
ทราบถึงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่ เรียนรายวิชางานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต๎น 
อันจะเป็นแนวทางในวางแผนการจัดการเรียนการสอนให๎เหมาะสมกับผู๎เรียนผลการวิจัยพบวํา
นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนโดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมากดังนี้ด๎านการวางแผนเข๎า 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  เรียนมีคําเฉลี่ยเทํากับ  3.56  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61  คิดเป็นร๎อยละ  71.20  

ระดับพฤติกรรม  อยูํในระดับมาก  ด๎านการเข๎าเรียนสม่ าเสมอและตั้งใจเรียนมีคําเฉลี่ย  
เทํากับ  3.84  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 คิดเป็นร๎อยละ 76.80 ระดับพฤติกรรมอยูํใน
ระดับมาก  ด๎านการสอบถามปัญหาเนื้อหาที่เรียนหรืองานที่ได๎รับมอบหมายมีคําเฉลี่ยเทํากับ  
3.66  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62  คิดเป็นร๎อยละ 73.20 ระดับพฤติกรรมอยูํในระดับมาก 
ด๎านการทบทวนบทเรียนมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.56 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 คิดเป็นร๎อยละ 
71.20  ระดับพฤติกรรมอยูํในระดับมาก ด๎านการท าการบ๎านหรืองานที่ได๎รับมอบหมายด๎วย
ตนเองมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.62 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 คิดเป็นร๎อยละ 72.40 ระดับ
พฤติกรรมอยูํในระดับมาก ด๎านการค๎นคว๎าเพ่ิมเติมจากหนังสือเลํมอ่ืนหรืออินเตอร์เน็ตมี
คําเฉลี่ยเทํากับ  3.68  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55  คิดเป็นร๎อยละ  73.60  ระดับพฤติกรรม
อยูํในระดับมากซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข๎อมูล   เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา  
งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต๎น พบวํา   พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  มีคํ าเฉลี่ย
โดยรวม  เทํากับ 3.65   คิดเป็นร๎อยละ  73.00   ซึ่งอยูํในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาการบัญชี 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวกัณฐิกา  บรรจงจัด การบูรณาการความรู๎ รายวิชาการบัญชีต๎นทุน และ

วิชาโครงการ 
โครงการเรื่องกระเป๋าถนอมหูฟังแฮนเมด (Bag’toon Handmade) เป็นสิ่งประดิษฐ์

ประเภทหัตถศิลป์ที่ประดิษฐ์ขึ้น เพ่ือแก๎ปัญหาของหูฟังที่ไมํเป็นระเบียบ ซึ่งปัจจุบันหูฟังถือเป็น
อุปกรณ์ที่ใช๎ในการอ านวยความสะดวกในการดูหนัง ฟังเพลง และใช๎งานอ่ืนๆ รํวมกับสมาร์ท
โฟน ซึ่งในแตํละครั้งที่หยิบหูฟังออกมาใช๎งานนั้น มักพบกับปัญหาหูฟังที่พันกัน ท าให๎หยิบใช๎
งานได๎ล าบาก เป็นปัญหากวนใจที่พบมากในปัจจุบัน อีกท้ังหูฟังยังเป็นอุปกรณ์ที่ช ารุดงําย หาก
ไมํดูแลรักษาก็จะมีอายุการใช๎งานสั้น คณะผู๎จัดท าจึงได๎คิดค๎นกระเป๋าที่จะจัดเก็บหูฟังให๎เป็น
ระเบียบท าให๎สามารถหยิบออกมาใช๎งานได๎สะดวก และชํวยถนอมหูฟังเพ่ือยืดอายุการใช๎งาน 
โดยได๎น าแนวคิดที่มีการน ากลํองเหล็ก และพลาสติกมาเป็นวัสดุในการจัดท ากระเป๋าที่มีขาย
ทั่วไปตามท๎องตลาด มีรูปแบบที่ซ้ ากันไมํมีความหลากหลาย ซึ่งวัสดุเหลํานี้เป็นวัสดุที่ยํอยสลาย
ยาก คณะผู๎จัดท าจึงได๎คิดที่จะน าวัสดุใกล๎ตัว อยํางไหมพรมมาใช๎ในการประดิษฐ์แทนกลํอง
เหล็ก หรือพลาสติก ซึ่งมีอายุการยํอยสลายยาวนานกวําไหมพรม และคิดรูปแบบของกระเป๋า
ให๎มีความหลากหลาย  

ดังนั้นแนวคิดนี้จึงเป็นอีกสํวนหนึ่งที่จะชํวยลดปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นในแตํละวัน และ
ด๎วยความเชื่อมั่นที่วําการประดิษฐ์ด๎วยมือ สิ่งประดิษฐ์ที่ออกมาจะเป็นงานฝีมือที่มีเสนํห์ มี
ความหลากหลาย และสวยงามในตัวของมันเอง และยังเป็นการเพ่ิมมูลคําของไหมพรมให๎สูงขึ้น 
ซึ่งในการท าโครงการครั้งนี้ได๎มีการศึกษาต๎นทุนในการประดิษฐ์ บูรณาการรายวิชาการบัญชี
ต๎นทุนรํวมกับวิชาการโครงการ ซึ่งเป็นการน าความรู๎ด๎านวิชาชีพการบัญชีมาประยุกต์ใช๎ในการ
วิจัยของภาคการศึกษานี้  

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวสุมาลี    เกตุรามฤทธิ์ การศึกษาผลการเรียน และความพึงพอใจของ

นั ก เ รี ย น ร ะดั บปวช . 1แผนกวิ ช า ก า รบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีที่มีตํอการสอบกลางภาค
เรียนวิชาภาษีเงินได๎นิติบุคคลกับการบัญชีโดยใช๎ใช๎
สื่อนวัตกรรม google classroom 

การศึกษาผลการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ปวช.1แผนกวิชาการบัญชี
วิทยาลัยลัยเทคนิคธัญบุรีที่มีตํอการสอบกลางภาคเรียน วิชาภาษีเงินได๎นิติบุคคลกับการบัญชี          
โดยใช๎สื่อนวัตกรรม Google classroom มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
        1.เพ่ือศึกษาผลการเรียนของนักเรียนในการสอบกลางภาคเรียน วิชาภาษีเงินได๎นิติ
บุคคลกับการบัญชีโดยการใช๎สื่อนวัตกรรมgoogle classroom 
        2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการสอบกลางภาคเรียนวิชาภาษีเงินได๎นิติ
บุคคลกับการบัญชีโดยการใช๎สื่อนวัตกรรม Google  classroom 
วิธีการด าเนินการรวบรวมข้อมูล การด าเนินการรวบรวมข๎อมูลโดยผู๎วิจัยด าเนินการดังนี้ 

1. ให๎กลุํมตัวอยํางศึกษาเนื้อหา  หนํวยที่1 - 5 โดยสรุป และท าแบบทดสอบ
กลางภาคเรียนจากสื่อนวัตกรรมgoogle classroom 

2. ตรวจแบบทดสอบกลางภาคเรียนจากสื่อนวัตกรรมgoogleclassroomและ
บันทึกคะแนนรายบุคคลทางอินเตอร์ เน็ตโดยสื่ อนวัตกรรม Google  
classroom 

3. ให๎กลุํมตัวอยํางท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตํอการสอบกลางภาคเรียน
วิชาภาษี เ งิน ได๎ นิ ติ บุ คคลกับการบัญชี โ ดย ใช๎ สื่ อนวั ตกรรม Google  
classroom 

ผลการศึกษาวิจัย 
1. ผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการใช๎สื่อนวัตกรรมgoogle classroom                   

มีคะแนนจากการทดสอบกลางภาคเรียนผํานเกณฑ์  จ านวน 35  คนครบทุกคน               
คิดเป็นร๎อยละ100    ของจ านวนนักเรียนที่เป็นกลุํมตัวอยําง 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจตํอการสอบกลางภาคเรียนโดยการใช๎สื่อนวัตกรรม google 
classroom อยูํในระดับมาก 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวบุสนา    ศิริยามัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีส าหรับ

กิจการซื้อขายสินค๎า 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีก๎าวหน๎ามากขึ้นท าให๎ผู๎คนให๎ความสนใจกันอยํางมากมาย  ท าให๎

สํงผลเสียตํอหลาย ๆ ด๎าน  ผู๎จัดท าจึงคิดที่จะส ารวจความรู๎เรื่องการคูณและการหารเลขฐาน
โดยสุํมตัวอยํางจากนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ระดับชั้น  ปวช. 1สาขางานการบัญชี
จ านวน 21คน  วํามีความรู๎ ในเรื่องนี้มากน๎อยเพียงใด  มีเค รื่องมือที่ ใช๎ในการส ารวจ                   
คือแบบทดสอบเรื่องการคูณ  และการหารเลขฐาน  เป็นแบบอัตนัย จ านวน 5 ข๎อ และแบบ
ปรนัยจ านวน 5 ข๎อ แล๎วน ามาเก็บรวบรวมข๎อมูล  ตรวจสอบความครบถ๎วนจากแบบสอบถาม  
น ามาวิเคราะห์หาสถิติ  คําเฉลี่ยและร๎อยละซึ่งสามารถสรุปได๎วํานักเรียนของวิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานการบัญชี มีความรู๎เรื่องการคูณและการหารเลขฐานอยูํใน
ระดับดีด๎วยคะแนนเฉลี่ย  40.58  คะแนน 

นางสาวอรุณรัศมี  ทรัพย์มาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต๎น 2  
ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชีพ (ปวช. ) 
ชั้นปีที่  1   แผนกวิชาการบัญชี  ภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา  2559   วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีก๎าวหน๎ามากขึ้นท าให๎ผู๎คนให๎ความสนใจกันอยํางมากมาย                     
ท าให๎สํงผลเสียตํอหลาย ๆ ด๎าน  ผู๎จัดท าจึงคิดที่จะส ารวจความรู๎เรื่องการคูณและการหารเลข
ฐาน  โดยสุํมตัวอยํางจากนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ระดับชั้น  ปวช. 1  สาขาวิชาการ
บัญชี  จ านวน  12  คน  วํามีความรู๎ในเรื่องนี้มากน๎อยเพียงใด  มีเครื่องมือที่ใช๎ในการส ารวจ
คือแบบทดสอบเรื่องการคูณ  และการหารเลขฐาน  เป็นแบบอัตนัยจ านวน  5  ข๎อ                      
และแบบปรนัยจ านวน  5  ข๎อ  แล๎วน ามาเก็บรวบรวมข๎อมูล  ตรวจสอบความครบถ๎วนจาก
แบบสอบถาม  น ามาวิเคราะห์หาสถิติ  คําเฉลี่ยและร๎อยละ  ซึ่งสามารถสรุปได๎วํานักเรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ระดับชั้น  ปวช. 1  สาขาวิชาการบัญชี  มีความรู๎เรื่องการคูณและการ
หารเลขฐานอยูํในระดับดีด๎วยคะแนนเฉลี่ย  12.58  คะแนน 

 
 
 
 
 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาก่อสร้าง 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายรชตะ         โภครักษ ์ พัฒนาผลการ เ รี ยน  เ รื่ อ ง  เส๎ นชั้ น ความสู ง                 

วิชาวิศวกรรมส ารวจด๎วยสื่อ (Power Point)                  
ของนักศึกษา ปวส.2 แผนกชํางกํอสร๎าง 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิดทดสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างสื่อนวัตกรรม 
(Power Point) เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องเส๎นชั้นความสูงของวิชาวิศวกรรมส ารวจ และหาคําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาปวส. 2 แผนกชํางกํอสร๎าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เป็นจ านวน 4 คน 

ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ปวส.2 แผนกชํางกํอสร๎าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
เป็น จ านวน 9 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่มีผลการเรียนต่ ากวําเกณฑ์  

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยในครั้งนี้คือ แบบทดสอบการวัดผลการเรียน โดยให๎นักเรียน
หรือกลุํมประชากรท าแบบทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียน จ านวน 15 ข๎อ  

ผลของการวิจัยพบวํา แบบทดสอบจะต๎องมีคํา IOC ≥ 0.66จึงจะสอดคล๎องกับ                
สื่อเนื้อหา และเพ่ือผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎วยสื่อนวัตกรรม (Power 
Point) เรื่องเส๎นชั้นความสูงวิชาวิศวกรรมส ารวจ แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากกวําคะแนนกํอนเรียน และจากการเปรียบเทียบคะแนน
ของผลการสอบได๎คํา t ที่ค านวณได๎ มากกวําคํา t ที่ได๎จากการเปิดตาราง แสดงวําสื่อ
นวัตกรรม (Power Point) เรื่องเส๎นชั้นความสูง วิชาวิศวกรรมส ารวจ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ผู๎วิจัยได๎สร๎างขึ้น ท าให๎ผู๎เรียนได๎รับความรู๎เพ่ิมข้ึนจริง 

นางสาวอรุณี      ทองค า การสร๎างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา 
ความปลอดภัยในงานกํอสร๎าง เรื่อง “งานกํอสร๎าง
และอุปกรณ์ค๎ุมครองความปลอดภัยสํวนบุคคล”  
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง:  การสร๎างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา ความปลอดภัยใน
งานกํอสร๎าง เรื่อง “งานกํอสร๎างและอุปกรณ์คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล”                     
และนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาความปลอดภัยในงานกํอสร๎าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน
23 คน โดยมีวัตถุประสงค์เนื่องจาก วิชาความปลอดภัยในงานกํอสร๎าง  (2106-1004) มีหนํวย 



ชื่อผู้จัดท า ชือ่โครงการ บทคัดย่อ 
  การเรียนเรื่อง “งานกํอสร๎างและอุปกรณ์ค๎ุมครองความปลอดภัยสํวนบุคคล” ผู๎เรียนไมํ

เข๎าใจในหลักการงานกํอสร๎าง เป็น การสร๎างชิ้นงานหรือผลิตชิ้นงานคล๎ายการผลิตสิ่งของใน
โรงงาน ที่ต๎องเกี่ยวข๎องกับคนหลายฝ่ายหลายหน๎าที่ มีข๎อก าหนดทางกฎหมายหลายฉบับที่
เกี่ยวข๎องกับความปลอดภัย การปฏิบัติงานของคนงาน และหน๎าที่ของนายจ๎าง เนื่องจากการ
ท างานกํอสร๎างมีความเสี่ยงตํอการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งหาทางป้องกันมลพิษจากงานกํอสร๎างที่
มีผลตํอสุขภาพรํางกาย และสิ่งแวดล๎อมดังนั้นผู๎วิจัยจึงได๎จัดสร๎างชุดการสอนวิชาความ
ปลอดภัยในงานกํอสร๎าง  (2106-1004) เรื่อง “งานกํอสร๎างและอุปกรณ์คุ๎มครองความ
ปลอดภัยสํวนบุคคล” ขึ้นประกอบด๎วยแบบฝึกหัดแบบทดสอบสื่อการสอนประเภท Power 
Pointและ ชิ้นงานจริงขึ้นเพ่ือหาประสิทธิภาพชุดการสอนดังกลําวและให๎ผู๎เรียนเกิดความ
เข๎าใจอยํางถูกต๎องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนํวย “งานกํอสร๎างและอุปกรณ์คุ๎มครองความ
ปลอดภัยสํวนบุคคล” ที่สูงขึ้น 

การวิจัยครั้งนี้ได๎ก าหนดสมมติฐานได๎วําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด๎วยชุด
การสอนทาให๎คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนสูงกวําคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบกํอน
เรียนซึ่งจากการทดลองใช๎ชุดการสอนพบวําคะแนนทดสอบกํอนเรียนมีคําเฉลี่ยเทํากับ 8.46 
สํวนคะแนนทดสอบหลังเรียนมีคําเฉลี่ยเทํากับ 13.20 เมื่อหาคําเฉลี่ยของคะแนนไปทดสอบ
ความแตกตํางโดยใช๎ t-test dependent พบวําคํา t จากการค านวณ = 13.706 สํวนคํา t 
จากตารางที่df = 30-1 = 29 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01/one-tailed t = 2.462 ดังนั้นคํา 
t จากการค านวณสูงกวําคํา t จากตารางสรุปได๎วําคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน 
(Post-test) สูงกวําคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบกํอนเรียน (Pre-test) จริงเชื่อถือได๎ 99% 
สรุปได๎วําผู๎เรียนที่เรียนด๎วยชุดการสอนเรื่อง “งานกํอสร๎างและอุปกรณ์คุ๎มครองความปลอดภัย
สํวนบุคคล” แล๎วมีความรู๎สูงขึ้นจริงเป็นไปตามสมมติฐานข๎อที่ 2 

 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวกมลวรรณ   สีแก๎ว การศึกษาพฤติกรรมด๎านวินัยในตนเองของ

นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง 
 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมด๎านวินัยในตนเองด๎านวินัยในห๎องเรียนของนักศึกษา
ระดับชั้นปวส. แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมด๎านวินัย              
ในตนเองและ 2. เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านวินัยในตนเองโดยเลือกนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.    
แผนกชํางกํอสร๎างจ านวน 5คนแล๎วใช๎แบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมด๎านวินัยในตนเองของ
นักศึกษาแล๎วน ามาวิเคราะห์และประมวลผลด๎วยคอมพิวเตอร์  
 ผลการวิจัย พบวํานักเรียนมีพฤติกรรมด๎านวินัยในตนเอง สํวนใหญํพฤติกรรมที่ดีถึงดี
มากสํวนกลุํมนักศึกษาที่ยังมีพฤติกรรมที่ไมํดีสมควรที่จะค๎นหาสาเหตุของแตํละบุคคลและใน
แตํละกรณีเพ่ือท าการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตํอไป 

นางสาวปวีณา    พาวินันท์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โปรแกรม
คอม พิ ว เ ต อร์ ส า ห รั บ ป ร ะม า ณร า ค า  วิ ช า 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานกํอสร๎างโดยใช๎
สื่อการเรียนรู๎เสริมนอกเวลาของนักศึกษาระดับชั้น 
ปวช.2/2 สาขาวิชาการกํอสร๎าง วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับประมาณราคา วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานกํอสร๎างโดยใช๎สื่อ
การเรียนรู๎ เสริมนอก เวลาขอนักศึกษาระดับชั้น  ปวช.2/2สาขาวิชา การกํอสร๎ าง 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/2 สาขาวิชา การกํอสร๎าง 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่มีผลการสอบเรื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับประมาณราคาไมํ
ผํานเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน 9 คน 

ผลการท าวิจัยพบวําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เรื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมาณราคา วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานกํอสร๎าง1.นักศึกษามีระดับคะแนน
เฉลี่ยกํอนเรียน = 7.33 คะแนน และ มีระดับผลคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียน = 15.33คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคําเฉลี่ยคะแนนกํอนเรียนและหลังเรียนโดยใช๎ t-
test นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนการเรียนอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.00 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายสันติพงค์     ชํวยนุ๎ย     เปรียบเทียบพฤติกรรมทางด๎านคุณธรรมจริยธรรม

ของนักศึกษาที่เรียนในวิชา อํานแบบ เขียนแบบ 
สถาปัตยกรรม และวิชาเขียนแบบสถาปัตยกรรม
ด๎วยคอมพิวเตอร์ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง: เปรียบเทียบพฤติกรรมทางด๎านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาที่
เรียนวิชา อํานแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม และนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาเขียนแบบ
สถาปัตยกรรมด๎วยคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมและทราบถึงพฤติกรรมเชิง คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาอาชีวศึกษาด๎าน
พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม จากข๎อมูลที่ท าการศึกษาเป็น แบบสังเกตและการบันทึก            
จ านวน 1 ภาคเรียน ในปีการศึกษา 2/2559 โดยวัดจากพฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรม 5 
ด๎าน ประกอบด๎วย 1.การมีระเบียบวินัย 2.ความรับผิดชอบ 3.ความสนใจใฝ่รู๎ 4.ความสามัคคี
และ การมีสัมมาคารวะและมารยาท ซึ่งน าข๎อมูลที่ท าการศึกษามาวิเคราะห์รวมกันและแปรผล
ในรูปแบบการ บรรยาย จากการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาและ
เปรียบเทียบพฤติกรรมทางด๎าน คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาอํานแบบ
เขียนแบบสถาปัตยกรรมและเขียนแบบ สถาปัตยกรรมด๎วยคอมพิวเตอร์กรณีศึกษาแผนกชําง
กํอสร๎าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีพบวํานักศึกษามี พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมทั้ง 5 ด๎าน 
อยูํในระดับเกณฑ์ที่ระดับปานกลางถึงดีมากทั้งสองกลุํม โดย พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม
ที่มีความโดดเดํนมากในเรื่องการมีความสามัคคีคิดเป็นคําเฉลี่ยเทํากับคําเฉลี่ย  ร๎อยละ 82.25 
และมีจุดด๎อยในเรื่องความสนใจใฝ่รู๎คิดเป็นคําเฉลี่ยร๎อยละ 70 และเมื่อเปรียบพฤติกรรมของ 
นักศึกษาทั้งกลุํมแล๎วพบวํา พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม ทั้ง 5 ด๎าน อยูํในเกณฑ์ระดับปาน
กลางถึงดีมากที่ ใกล๎เคียงกันและจะเห็นได๎นักศึกษาที่มีวุฒิภาวะสูงกวํารวมจะมีพฤติกรรมเชิง
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีกวําด๎วย 

นายพัฒนา        ยิ้มยวน พฤติกรรมที่ มี ตํ อวินั ย ในตน เองด๎ านวิ นั ย ใน
ห๎องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

งานวิจัยชิ้นนี้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีตํอวินัยในตนเองด๎านวินัยในห๎องเรียนความขยัน
อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ผู๎วิจัยได๎เห็นความส าคัญของจริยธรรม โดยเฉพาะ
พฤติกรรมด๎านวินัยในตนเอง  โดยเห็นวําวินัยในตนเองเป็นคุณลักษณะในตัวบุคคลที่ควบคุม
ตนเองได๎  ทั้งในด๎านอารมณ์และพฤติกรรม  ผู๎ที่มีวินัยในตนเองจะเป็นบุคคลที่รู๎จักกาลเทศะ  
สนใจและเอาใจใสํตํอสังคม  เป็นผู๎ที่มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎของสังคม 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  จากการศึกษาความหมายและขอบขํายและพฤติกรรมของความมีวินัยในตนเอง                 

ท าให๎ผู๎วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของวินัยในห๎องเรียน  ความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
ผู๎วิจัยจึงศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมที่มีตํอวินัยในตนเองด๎านวินัยในห๎องเรียน  ความขยันอดทน
ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนระดับชั้น ปว ช 2/1                
ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

จากการพิจารณาพฤติกรรมที่มีตํอวินัยในตนเองด๎านวินัยในห๎องเรียนของนักเรียน
ชั้นปวช 2/1 พบวํา  สํวนใหญํมีพฤติกรรมที่คํอนข๎างดี  สํวนกลุํมนักเรียนที่ยังมีพฤติกรรมและ
พฤติกรรมที่ไมํดี  สมควรที่จะค๎นหาสาเหตุของแตํละบุคคลและในแตํละกรณี  เพ่ือท าการ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนตํอไป   
 จากการพิจารณาพฤติกรรมที่มีตํอวินัยในตนเองด๎านความขยันอดทนทางการเรียน
ของนักเรียนชั้น ปวช 2/1 พบวํา  สํวนใหญํมีแนวโน๎มทางพฤติกรรมที่ดี  สํวนนักเรียนในกลุํมที่
ยังมีพฤติกรรมที่ไมํดีนั้น  ครูควรต๎องอบรมชี้แจงให๎นักเรียนเห็นคุณคํา  คุณประโยชน์ของความ
อดทนในการท างาน  ความรับผิดชอบตํอตนเองในการท างานในหน๎าที่และต๎องกระท าอยําง
เตม็ที่  ไมํยํอท๎อตํอความยากล าบากมีความอดทนอดกลั้นตํอปัญหาและอุปสรรคตําง ๆ รวมทั้ง
ชี้ให๎เป็นถึงผลที่เกิดจากความส าเร็จในการท างาน ยกตัวอยํางบุคคลที่ประสบความส าเร็จใน
การท างานและความส าเร็จในชีวิตที่ได๎รับความชื่นชมยกยํองจากคนรอบข๎างและสังคมเพ่ือให๎
นักเรียนในกลุํมนี้มีแนวโน๎มพฤติกรรมที่มีตํอวินัยในตนเองด๎านความขยันอดทนทางการเรียนดี
ขึ้น 

 พฤติกรรมที่มีตํอวินัยในตนเองด๎านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตํอความพยายามทางการเรียน    
นักเรียนมีแนวโน๎มที่จะมีความพยายามทางการเรียนอยํางเต็มที่ท าสิ่งที่ดีเหมาะสมอยํางที่ตั้งใจ
ไว๎พยายามที่จะพัฒนาตนเองใฝ่หาความรู๎ด๎วยตนเองทั้งจากต าราเรียน ค๎นคว๎าในห๎องสมุด
รวมทัง้การฝึกทักษะจากบทเรียนที่ยากการวางแผนการเรียนที่ดีตั้งแตํต๎นปีการศึกษาสํวน
นักเรียนที่ไมํเคยท ามีจ านวนน๎อยซึ่งในนักเรียนกลุํมนี้จ าเป็นต๎องได๎รับการพัฒนาพฤติกรรมที่ให๎ 
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  นักเรียนเห็นเป้าหมายคุณประโยชน์ คุณคําของความพยายามรวมทั้งการยอมรับของ

สังคมที่มีตํอผู๎ที่มีความพยายามรวมทั้งกระตุ๎นนักเรียนที่มีผลการเรียนไมํดีให๎มีความพยายาม
ขยันหมั่นเพียรในด๎านการเรียน ให๎นักเรียนตระหนักในการวางแผนทางด๎านการเรียน มีความ
มุํงมั่น มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนและหากได๎ปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยก็จะเป็นผู๎ที่มี
ความส าเร็จในชีวิตตามท่ีตนได๎มํุงหวังไว๎อยํางแนํนอน 

นางสาวสุภาวดี   แย๎มผกา บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน เรื่องงานไม๎ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างคอมพิวเตอร์ชํวยสอนวิชางานไม๎พ้ืนฐาน เพ่ือหาประ 
สิทธิภาพของบทเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติของผู๎เรียนที่มีตํอคอมพิวเตอร์ชํวย
สอนเรื่องงานไม๎ เครื่องมือที่ ใช๎ประกอบด๎วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนเรื่องงานไม๎ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียน และ แบบสอบถามเจตคติของผู๎เรียน กลุํมตัวอยําง
ได๎แกํนักเรียน ปวช. 2 แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง วิทยาลัยเทคนิค ธัญบุรี จ านวน 30 คน 
ผลการวิจัยพบวํา คอมพิวเตอร์ชํวยสอนเรื่องงานไม๎ที่สร๎างขึ้นมีประสิทธิภาพ  81.33/80.44 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 ผู๎เรียนที่เรียนผํานคอมพิวเตอร์ชํวยสอนเรื่องงานไม๎               
มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01               
และเจตคติของผู๎เรียนที่มี ตํอคอมพิวเตอร์ชํวยสอนเรื่องงานไม๎ มีคําเฉลี่ย 4.273 ซึ่งอยูํใน
ระดับดี และคําความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เฉลี่ยเทํากับ 0.1398 ซึ่งสามารถสรุปได๎วํา
คอมพิวเตอร์ชํวยสอนเรื่องงานไม๎ที่สร๎างขึ้นเป็นบทเรียนที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช๎ในการ
เรียนรู๎ด๎วยตนเองได๎ 

นายจุฬเบศร์  ประจันตวนิชย์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียน โดยใช๎วิธีการ
จัดกิจกรรมการสอนซํอมเสริมตํอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชา กลศาสตร์โครงสร๎าง1 ของ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยได๎จัดกิจกรรมการสอนซํอมเสริมให๎แกํ
นักเรียนในรายวิชา กลศาสตร์โครงสร๎าง1 โดยได๎ท าการสังเกตพฤติกรรมการเรียนและคะแนน
สอบทั้งกํอนและหลัง กิจกรรมการสอนซํอมเสริม เพ่ือให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนเฉลี่ย             
ที่อยูํในเกณฑ์ที่ดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย  1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
ของนักเรียนในรายวิชา กลศาสตร์โครงสร๎าง1 ทั้งกํอนและหลังกิจกรรมการสอนซํอมเสริม                 
2) เพ่ือให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในรายวิชา กลศาสตร์โครงสร๎าง1 อยูํเกณฑ์ท่ีดียิ่งขึ้น 
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  ผลจากการเปรียบเทียบผลของการสอนโดยใช๎วิธีการสอนซ้ าและวิธีการสอบซ้ าตํอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลศาสตร์โครงสร๎าง  ระดับ  ปวส. 1 แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง โดย
ใช๎เนื้อหาและข๎อทดสอบชุดเดิมท าการสอนซ้ าสอบซ้ าจ านวน 3 ครั้ง ซึ่งอาจท าให๎เสียเวลาใน
การเรียนการสอนแตํผลที่ได๎จากการท าวิจัยในครั้งนี้พบวํานักเรียนมีนคะแนนการทดสอบเรื่อง
แรงปฏิกิริยาเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย 2.98 คะแนน คะแนนการทดสอบเรื่องโครงข๎อหมุนเพ่ิมขึ้นโดย
เฉลี่ย 3.02 คะแนน และคะแนนการทดสอบเรื่องแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย 
3.15คะแนน จากผลการเปรียบเทียบดังกลําว จึงสรุปได๎วํา กิจกรรมการสอนซํอมเสริมรายวิชา 
กลศาสตร์โครงสร๎าง1 สามารถชํวยให๎นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางเรียนอยูํในเกณฑ์ท่ีดียิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายบันลือศักดิ์  ศรีชัยสุวรรณ การศึกษาผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.

1/2 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียนวิชางานฝึกฝีมือ 
โดยวิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นปวช.  1/2
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียนวิชางานฝึกฝีมือ โดยวิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ 

 เพ่ือทราบถึงผลการเรียนวิชางานฝึกฝีมือ โดยใช๎แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูล สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลได๎แกํ คําเฉลี่ย  

พบวํา นักเรียนระดับชั้นปวช. 1/2แผนกอิเล็กทรอนิกส์ที่ เรียนวิชางานฝึกฝีมือ                 
รหัสวิชา  2100 1003 โดยวิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ  มีผลการเรียนคะแนนหลังใช๎
วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ เทํากับ 3.1สูงกวํากํอนการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ 
เทํากับ 2.56ตํางกันอยูํที่ 0.54 

นายไชยรัตน์  สุขสวย การศึกษาผลการเรียนเครื่องเจาะและงานเจาะ  
ของนั ก เ รี ยนระดับชั้ นปวช .  2/1 สาขาวิ ช า               
ชํางยนต์ ที่ เรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต๎น    
โดยวิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาผลการเรียนหลักการเครื่องเจาะและงาน
เจาะ  ของนักเรียนระดับชั้นปวช.  2/1  สาขาวิชาชํางยนต์  ที่เรียนวิชางานเครื่องมือกล
เบื้องต๎น  โดยวิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติ เพ่ือทราบถึงผลการเรียนเครื่องเจาะและงานเจาะ  
โดยใช๎แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล สถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลได๎แกํ 
คําเฉลี่ย  

พบวํา นักเรียนระดับชั้นปวช. 2/1 สาขาวิชาชํางยนต์ ที่เรียนงานเครื่องมือกลเบื้องต๎น 
รหัสวิชา 2100- 1008 โดยวิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติ มีผลการเรียนคะแนนหลังใช๎วิธีการ
สอนแบบลงมือปฏิบัติ เทํากับ 8.31 สูงกวํากํอนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ เทํากับ 3.86  
ตํางกันอยูํที่ 4.65 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายจ าเนียร  โพธิ์รักษ์ การสังเคราะห์วิธีแก๎ปัญหาการแก๎ปัญหานักเรียน

ไมํสามารถปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าตํอชนบากรํอง 
โดยใช๎วิธีการควบคุมทุกข้ันตอน 

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับการแก๎ไขปัญหาทางด๎านทักษะพิสัยเพ่ือ
ศึกษาข๎อมูลวิธีการแก๎ไขปัญหาในรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผํน3100  0007จากการศึกษา
ค๎นคว๎าเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้าตํอชนบากรํอง โดยใช๎วิธีการควบคุมทุกขั้นตอน 

ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ งานวิจัยเรื่องการแก๎ปัญหานักเรียนไมํสามารถ
ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าตํอชนบากรํองต าแหนํงทําราบวิชางานเชื่อมและโลหะแผํน 3100  0007 
โดยใช๎วิธีการควบคุมทุกข้ันตอน 

สถิติที่ใช๎วิเคราะห์ข๎อมูลการวิจัยได๎แกํความถี่และร๎อยละ ในการรวบรวมข๎อมูล 
ประเมินคะแนน และเปรียบเทียบข๎อมูล 

ผลของการวิจัยที่ผู๎วิจัยได๎ท าการสังเคราะห์ในครั้งนี้ก็คือหลังจากการใช๎วิธีการควบคุม
ทุกขั้นตอนนักเรียนทั้ง7คนสามารถปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าตํอชนบากรํองต าแหนํงทําราบได๎
ถูกต๎องตามท่ีก าหนด 

นางสาวงามจิต  แก๎วประเสริฐ การศึกษาผลการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น    
ปวช. 1/1 ชํางไฟฟ้าก าลัง ที่เรียนวิชางานฝึกฝีมือ 
โดยวิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาผลการเรียนเทคนิคการขาย ของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช. 1/1 ชํางไฟฟ้าที่เรียนวิชางานฝึกฝีมือ โดยวิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ 
เพ่ือทราบถึงผลการเรียนวิชางานฝึกฝีมือ โดยใช๎แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูล สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลได๎แกํ คําเฉลี่ย  พบวํา นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/1               
ชํางไฟฟ้าที่เรียนวิชางานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 2100-1003 โดยวิธีการสอนแบบแสดงบทบาท
สมมติ มีผลการเรียนคะแนนหลังใช๎วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ เทํากับ 3.0 สูงกวํา
กํอนการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ เทํากับ 2.4 ตํางกันอยูํที่ 0.6 

นายกฤษดา  สุขพืชกิจ การวิเคราะห์วิธีแก๎ปัญหานักเรียนไมํเข๎าใจใน
เนื้อหาวัสดุหลํอลื่นและหลํอเย็นด๎วยชุดพัฒนา
ความรู๎ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองใช๎ส าหรับแก๎ปัญหานักเรียนระดับ ปวช .               
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไมํเข๎าใจในเนื้อหา เรื่องวัสดุหลํอลื่นและหลํอเย็น วิชาวัสดุชําง
อุตสาหกรรม ด๎วยชุดพัฒนาความรู๎ วิชาวัสดุชํางอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎นักเรียน
เรียน มีความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหาเรื่องวัสดุหลํอลื่นและหลํอเย็น วิชาวัสดุชํางอุตสาหกรรม 
และเพ่ือให๎นักเรียนสามารถท าแบบฝึกหัดได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม ตามหลักสูตรของ  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 

  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) 
ประชากรของการวิจัยครั้ งนี้คือ นักเรียนระดับปวช . แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ที่ก าลังศึกษาอยูํ  
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํ  หนังสือวัสดุชํางอุตสาหกรรม  ชุดพัฒนาความรู๎  

แบบฝึกหัดแผนการจัดรูปแบบการเรียนการสอน และการสอนซํอมเสริม 
วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติ ได๎แกํ ความถ่ี ในการเก็บข๎อมูลและเรียบเรียงข๎อมูลส าหรับ

คะแนนของนักเรียนและคําเฉลี่ย ในการเปรียบเทียบคะแนนในการท าแบบฝึกหัดของนักเรียน
ซึ่งเปรียบเทียบ  เป็นคะแนนรวมในชั้นเรียนจากการท าแบบฝึกหัดทั้งสองครั้ง 
 ผลของการวิจัยครั้งนี้ นับวําบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ก าหนดไว๎
โดยที่นักเรียนเกือบทั้งหมดมีคะแนนเพ่ิมขึ้นจากครั้งที่ 1 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยูํในระดับปาน
กลาง แตํถ๎านับตามคะแนนปกติมีนักเรียนเพียงคนเดียวที่ คะแนนเลยครึ่งของคะแนน
แบบฝึกหัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางพิสมัย  บังเกิดคงคาดิษฐ์ การศึกษาความพึงพอใจของลูกค๎าที่มีตํอการ

ให๎ บริ การของพนั กงานในร๎ านอานตี้ แอนส์                
สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จุด 1 

การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกค๎าที่มีตํอการ
ให๎บริการของพนักงานในร๎านอานตี้แอนส์ สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จุด 1 เพ่ือให๎พนักงาน
ตระหนักถึงความส าคัญในการให๎บริการและสร๎างความพึงพอใจให๎กับผู๎รับบริการ และถูกคอม
เพนน๎อยลงภายในร๎าน Auntie Anne’s สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จุด 1 จ านวน 100 คน 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยคือแบบสอบถามโดยสถิติที่ใช๎ของข๎อมูลร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลวิจัยพบว่า   
ลูกค๎าภายในร๎าน Auntie Anne’s สาขาฟิวเจอร์พาร์ค จุด 1เป็นเพศหญิงมากกวําเพศ

ชาย เป็นเพศหญิงเป็นจ านวน 60 คนเพศชายจ านวน 40 คน ระดับการศึกษาต่ ากวําปริญญา 
เป็นนักเรียนนักศึกษา 59 คน รายได๎ตํอเดือนไมํเกิน 10,000 บาท อายุต่ ากวํา 20 มี 44  

พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจสํวนใหญํมีภาพรวมในระดับมากที่สุด 
คําเฉลี่ย 4.26 และเมื่อพิจารณา เป็นรายข๎อพบวํา ความพึงพอใจของลูกค๎าตํอการบริการของ
พนักงาน สาขาฟิวเจอร์พาร์ค อยูํในระดับมากทุกรายการ โดยรายการมีคําเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
พนักงานแจ๎งจ านวนที่ได๎รับ และทอนเงินได๎ถูกต๎อง 4.46  รองลงมา คือในกรณีที่รอเกิน 5 นาที 
ต๎องให๎บัตรคิวกับลูกค๎า 4. 38  และด๎านที่มีคําเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ พนักงานมีความกระตือรือร๎น 
และเอาใจใสํ สบตาเต็มใจให๎บริการคิดเป็นร๎อย 4.11  และพนักงานมีการสอบถามลูกค๎า
ระหวํางรอสินค๎า  4.11  

 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวจิรัชญา  ชุมภูนุช สภาพแวดล๎อมในการท างานร๎านเซเวํนอิเลฟเวํน 

สาขาศูนย์การแพทย์องค์รักษ์ 
การวิจัย เรื่อง สภาพแวดล๎อมในการท างานร๎านเซเวํนอิเลฟเวํนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) 

เพื่อศึกษาถึงสภาพแวดล๎อมในการท างานท่ีสํงผลกระทบถึงประสิทธิภาพในการท างานของร๎านเซ
เวํนอิเลฟเวํน  (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจตํอสภาพแวดล๎อมในการท างาน  เพื่อน าข๎อมูลไปใช๎
เป็นแนวทางในการสร๎างแรงจูงใจให๎กับพนักงานร๎านเซเวํนอิเลฟเวํน ในการด าเนินงานนั้นผู๎จัดท า
ได๎ท าการศึกษา ประชากรท่ีใช๎ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได๎แกํ พนักงานร๎านเซเวํนอิเลฟเวํนสาขาศูนย์
การแพทย์องครักษ์ฯจ านวนท้ังสิ้น 33 คน ท าการเก็บรวบรวมข๎อมูลในระหวํางเดือนธันวาคม 
2559 - เดือนมกราคม 2560 

 ผลการด าเนินงานพบวํา จากการศึกษาสภาพแวดล๎อมในการท างานของพนักงานเซเวํน
อีเลฟเวํน จ านวน 33 โดยมีผู๎ตอบแบบสอบถามและสํงคืนจ านวน 33 คนผู๎หญิงจ านวน 27 คน 
ผู๎ชายจ านวน 6 คนคิดเป็นร๎อยละ 100.00 สามารถสรุปผลการศึกษาได๎ดังนี้ 

  1.  ข๎อมูลท่ัวไปสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยํางผู๎ตอบแบบสอบถาม สํวนใหญํเป็นเพศหญิง 
อายุ 18-25 ปี ระดับการศึกษา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น อายุการท างาน ต่ ากวํา 1 ปี มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ต่ ากวํา10,000บาท 

  2.  ระดับความพึงพอใจตํอสภาพแวดล๎อมในการท างาน โดยภาพรวม ในระดับมาก 
2.1  ด๎านลักษณะงาน พบวํามีความพึงพอใจตํอสภาพแวดล๎อมในการท างาน

ความพึงพอใจอยูํในระดับปานกลาง  
2.2  ด๎านสิ่งแวดล๎อม และเครื่องมือ/อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างาน

ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
2.3  ด๎านสัมพันธภาพระหวํางบุคลากรภายในบริษัท และผู๎บังคับบัญชา ความพึง

พอใจอยูํในระดับมาก 
2.4  ด๎านความมั่นคงและความก๎าวหน๎าในงาน ความพึงพอใจอยูํในระดับมาก  
2.5  ด๎านคําตอบแทนและสวัสดิการ  ความพึงพออยูํในระดับปานกลาง 
2.6  ด๎านความผูกพันตํอบริษัท ความพึงพอใจอยูํในระดับมาก  
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวพงษ์ลดา  รื่นสุข สํวนผสมทางการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ ราคา               

การจัดจ าหนําย และการสํงเสริมการขายที่มีตํอ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร๎านมิสเตอร์โดนัท  
สาขาโลตัส คลอง 7 

 

การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงสํวนผสมทางการตลาดด๎านผลิตภัณฑ์ 
ราคา การจัดจ าหนํายและการสํงเสริมการขายที่มีตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร๎านมิสเตอร์โด
นัด สาขาคลอง 7 ประชากรที่ใช๎ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ กลุํมประชากรทั่วไปทั้งชาย และ              
หญิงการเลือกตัวอยํางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกกลุํมตัวอยํางที่
รับประทานผลิตภัณฑ์  มิสเตอร์โดนัท สาขา โลตัส คลอง 7 ในแตํละแหํงจนครบจ านวน 400 
คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล คือ แบบสอบถาม จ านวน 18 ข๎อ วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS Version 11.5 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ 
คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  จากการศึกษาพบว่า  
  1. ลูกค๎าสํวนใหญํเป็นเพศหญิงจ านวน 236 คน คิดเป็นร๎อยละ 59.00 อายุระหวําง 
20-24 ปี จ านวน 102 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.5 ระดับการศึกษาต่ ากวํามัธยมศึกษาตอนต๎น 89 
คน คิดเป็นร๎อยละ 22.25 อาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จ านวน 167 คน คิดเป็นร๎อยละ 
41.75 รายได๎ต่ ากวําหรือเทํกับ5000 128 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.00 สถาพภาพโสด 218 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 54.50 
 2. สํวนผสมทางการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหนําย และการสํงเสริมการ
ขายที่มีตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร๎านมิสเตอร์โดนัท สาขาโลตัส คลอง 7 พบวํา ปัจจัยที่มี
ผลตํอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มิสเตอร์โดนัท ในภาพรวมอยูํในระดับ มาก มีคําเฉลี่ย 4.30 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านราคา 
มีคําเฉลี่ย 4.30 ลองลงมาคือ ด๎านการจัดจ าหนํายมีคําเฉลี่ย 4.30และคําด๎านที่มีคําเฉลี่ยต่ าสุด
คือ ด๎านผลิตภัณฑ์มีคําเฉลี่ย 4.30 

ข๎อเสนอแนะที่เกี่ยวข๎องกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร๎านมิสเตอร์โดนัทสาขาโลตัส 
คลอง 7  คือ ราคาของผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงไปนิดหนํอย พนักงานควรมีการแนะน าสินค๎า 
ควรมีสํวนลดให๎กับ ผู๎บริโภคทุกคน  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวปวีณา     สินขาว การส ารวจความพึงพอใจของลูกค๎าในการให๎บริการ

ของพนักงานร๎าน KFC สาขาบิ๊กซี รังสิต คลอง6 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค๎าในการให๎บริการ
ของพนักงาน ร๎าน KFC สาขาบิ๊กซี รังสิต คลอง6 กลุํมตัวอยํางเป็นลูกค๎าภายในร๎าน KFC              
สาขาบิ๊กซี รังสิต คลอง6  จ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติในการหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามพบวําเป็น เพศชาย จ านวน 53 คน คิดเป็น

ร๎อยละ 53.00 มีอายุระหวําง 21-25ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.00 ระดับการศึกษา
ต่ ากวํามัธยมศึกษาตอนต๎น จ านวน 33 คน คิดป็นร๎อยละ 33.00 

 2. ระดับความพึงพอใจของลูกค๎าที่มีตํอพนักงานโดยรวมอยูํที่ระดับ มาก ( X = 4.14)                 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ระดับความพึงพอใจของลูกค๎าอยูํในระดับ  มาก และมากที่สุด                
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน๎อย คําเฉลี่ยที่มากที่สุด คือความเร็วในการให๎บริการ ของ
พนักงาน ( X = 4.58) รองลงมาคือภาพรวมที่มีตํอการให๎บริการ ( X = 4.51) ตามด๎วยความ
ชัดเจนของป้ายบอกจุดบริการ( X = 4.51) และคําเฉลี่ยที่ต่ าสุดคือ จุด/ชํอง การให๎บริการ
เหมาะสมและเข๎าถึงได๎สะดวก( X =4.34) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวนงลักษณ์  ไชยศรี การศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการเข๎าเรียนสายของ

นักศึกษาชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการเข๎าเรียนสายของนักศึกษา

ชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  กลุํมเป้าหมายที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษา              
ชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559  
จ านวน 16  คน โดยใช๎วิธีการเลือกแบบเจาะจง   

ผลการวิจัย การศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการเข๎าเรียนสายของนักศึกษา อยูํในระดับ            
ปานกลาง คําเฉลี่ย 2.91  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.65 เมื่อพิจารณารายด๎านทั้งหมด               
5  ด๎าน ได๎แกํ  ด๎านตัวผู๎ เรียน  มีความคิดเห็นอยูํ ในระดับปานกลาง  คําเฉลี่ย 2.91                   
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.9423  ด๎านผู๎สอน  มีความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลาง  คําเฉลี่ย 
2.71  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.717 ด๎านเนื้อหา มีความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลาง  
คําเฉลี่ย  2.70  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.032 ด๎านครอบครัว มีความคิดเห็นอยูํในระดับปาน
กลาง  คําเฉลี่ย   2.23  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.986  และด๎านสภาพแวดล๎อม  มีความ
คิดเห็นอยูํในระดับปานกลาง  คําเฉลี่ย   2.62  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.065 

นางสาวสายใจ  พานิชกุล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให๎มีวินัย และ
ความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ กลุํม 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ มีจุดมุํงหมายเพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให๎
เป็นวินัยและความรับผิดชอบตํอหน๎าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุํม 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 โดยมีการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข๎อมูลด๎านการเรียนของแตํละ
วิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใช๎แรงจูงใจเสริมแรงโดยให๎ค าชมเชยแกํ
นักเรียน รวมทั้งดูแลด๎านการเรียนให๎มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากผู๎ปกครอง 
คุณครูที่เข๎าสอนแตํละวิชา ท าให๎นักเรียนมีความกระตือรือร๎นตํอการมาเรียนและการเรียนมาก 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ขึ้น มีความเอาใจใสํตํอการเรียนรับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น ท าให๎บรรยากาศการเรียน

ภายในห๎องเรียนที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่               
ไมํขาดเรียนหรือมาสาย ท างานที่ได๎รับมอบหมายและสํงงานตรงก าหนดเวลา รู๎จักชํวยเหลือซึ่ง
กันและกันด๎วยความเต็มใจ 

นางอารยา       ทะอินทร์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให๎มีวินัย             
แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2 คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ มีจุดมุํงหมายเพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน             
ให๎ เป็นผู๎มีวินัย  และความรับผิดชอบตํอหน๎าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรี ยน                            
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยมีการเก็บรวบรวม ข๎อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข๎อมูลด๎าน
การเรียนของแตํละวิชา และการตอบแบบสอบถามจาก นักเรียน การใช๎แรงจูงใจเสริมแรงโดย
ให๎ค าชมเชยแกํนักเรียน รวมทั้งดูแลด๎านการเรียนให๎มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตาม
จากผู๎ปกครอง คุณครูที่เข๎าสอนแตํละวิชา ท าให๎นักเรียนมีความกระตือรือร๎นตํอการมา เรียน
และการเรียนมากขึ้น มีความเอาใจใสํตํอการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น ท าให๎
บรรยากาศ การเรียนภายในห๎องเรียนที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความ
รับผิดชอบตํอหน๎าที่ ไมํขาด เรียนหรือมาสาย ท างานที่ได๎รับมอบหมายและสํงงานตรง
ก าหนดเวลา รู๎จักชํวยเหลือซึ่งกันและกันด๎วยความ เต็มใจ 

นางสาวสินตรา  ตรีนุสนธิ ์ การศึกษาผลการใช๎วิดีโอประกอบการสอนที่มีตํอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาองค์ประกอบ
ศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ชั้นปวช .2 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุํงหมายเพ่ือศึกษาผลในการใช๎วีดีโอประกอบการสอนที่มีตํอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายวิชา
องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์   ผลจากการวิจัยปรากฏวําคําเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังการใช๎สื่อวิดีโอประกอบการสอนพบวําสูงขึ้นกวําเดิม  ท าให๎สรุปได๎วํา  การ
ที่ครูผู๎สอนน าสื่อการเรียนการสอนมาใช๎ นักศึกษาจะเกิดความสนใจ ให๎ผู๎เรียนกระตือรือร๎นใน
เรื่องท่ีเรียน และมีสํวนรํวมในการเรียน ดังกลําวพบวํานักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ชั้นปีที่ 2  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  จากร๎อยละ  46.15  
เป็นร๎อยละ  84.62 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวสุกัญญา  ปิ่นมุข การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน เรื่อง 

กา รค า นวณด๎ ว ย ฟั ง ก์ ชั น  ส า ห รั บนั ก เ รี ย น               
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน เรื่องการ
ค านวณด๎วยฟังก์ชัน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกคอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ให๎มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพและ 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกคอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี กํอนและหลังการเรียนโดยใช๎บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน เรื่องการ
ค านวณด๎วยฟังก์ชันพัฒนาชุดการสอน เรื่องเครือขํายการสื่อสาร ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
จ านวน 50 คน ซึ่งได๎มาด๎วยการสุํมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน สอน เรื่องการค านวณด๎วยฟังก์ชัน แบบประเมินคุณภาพ              
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน เรื่องการค านวณด๎วยฟังก์ชัน และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีคําดัชนีความสอดคล๎อง 0.67-1.00 คําความยากงําย อยูํระหวําง                
0.20 – 0.80 คําอ านาจจ าแนก อยูํระหวําง 0.20-0.40 และคําความเชื่อถือได๎ของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับ เทํากับ 0.83 วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบท่ี   t-test for dependent sample แบบสองกลุํมไมํอิสระตํอกัน 

ผลการวิจัยพบวํา 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน เรื่องการค านวณด๎วยฟังก์ชัน             
มีคุณภาพโดยรวม อยูํในระดับดี 4.43 มีคุณภาพด๎านเนื้อหาอยูํในระดับดีมาก 4.74 และ
คุณภาพด๎านการผลิตสื่ออยูํในระดับดี 4.20 และบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน เรื่องการ
ค านวณด๎วยฟังก์ชัน มีประสิทธิภาพ เทํากับ 82.04/81.07 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80                     
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน เรื่องค านวณ
ด๎วยฟังก์ชัน สูงกวํากํอนเรียน อยํางมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวมนัสวี  สวํางตระกูล ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร สํ ง ง า น ผํ า น ร ะ บ บ  Google 

Classroom ของนักเรียนในการเรียนผํานระบบ 
Google Apps for Education  ในรายวิชา
อินเตอร์เน็ตเพ่ืองานธุรกิจ   

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช๎สื่อ
อินเตอร์เน็ต  และสํงเสริมให๎นักเรียนฝึกการศึกษาการสํงงานผํานระบบ Google Classroom 
ของนักเรียนในการเรียนผํานระบบ Google Apps for Education  ในรายวิชาอินเตอร์เน็ต
เพ่ืองานธุรกิจของนักเรียนระดับ ปวช. 3  กลุํมทวิศึกษา  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน  
15  คน  ผลการวิจัยพบวํานักเรียนสํวน ใหญํสมัครใช๎งาน E-mail ชองสถานศึกษา และสํงงาน
ผํานระบบ Google Classroom และผลรวมของคะแนนทดสอบยํอยของนักเรียน  มีอิทธิพล
ในการก าหนดหรือสามารถอธิบายผลการเรียนของนักเรียนได๎ร๎อยละ  41.70 

นางเอมอัชรา  เจริญกุล การศึกษาความพึงพอใจ สื่อที่ใช๎ในการเรียนการสอน
วิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตํอ 
สื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนกลุํมเป้าหมายที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 12 คน ผลการศึกษาพบวํา 
นักศึกษามีความพึงพอใจ สื่อที่ใช๎ในการเรียนการสอนรายวิชา การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
และติดตั้งซอฟต์แวร์ ของนักศึกษา ระดับ ปวส. 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี  อยูํในระดับมาก คําเฉลี่ย 4.12 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .685 เมื่อพิจารณารายด๎าน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายอนิรุทธ์   หงษาวงศ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอําน

คําตัวต๎านทานโดยการสอนแบบสาธิต 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เรื่อง การอํานคําตัวต๎านทาน

โดยการสอนแบบสาธิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่  1/1 แผนก
อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 21 คน โดยการสอนแบบสาธิต เรื่อง การอําน
คําตัวต๎านทานไฟฟ้าเครื่องวิจัยที่ใช๎คือแบบทดสอบกํอนเรียนและแบบทกสอบหลังเรียนการ
วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป IBM SPSS Version20 ในการวิเคราะห์ข๎อมูลทาง
สถิติ 
 ผลการวิจัยข๎อมูลด๎วยสถิติพ้ืนฐานของกลุํมตัวอยํางจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
หลังจากการสอนแบบสาธิต เรื่อง การอํานคําตัวต๎านทานไฟฟ้า แบบทดสอบกํอนเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย (x=3.61) และแบบทดสอบหลังการเรียนมีคะแนนเฉลี่ย (x=7.66) และสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน SD=1.3 

นายสุทัศน์    แคน๎อย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องรับ
วิทยุ รหัสวิชา 2105-2009 โดยใช๎แบบจ าลอง
เครื่องมัลติมิเตอร์ ประกอบการสอน เรื่อง การ
น ามัลติมิเตอร์ไปใช๎งาน 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องรับวิทยุ รหัสวิชา 
2105-2009 โดยใช๎แบบจ าลองเครื่องมัลติมิเตอร์ประกอบการสอน เรื่อง การน ามัลติมิเตอร์ไป
ใช๎งาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช ชั้นปีที่ 1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 16 คน โดยใช๎แบบจ าลองเครื่องมัลติมิเตอร์ ประกอบการสอน 
เรื่อง การน ามัลติมิเตอร์ ไปใช๎งานเครื่องวิจัยที่ใช๎คือแบบทดสอบกํอนเรียนและแบบทดสอบ
หลังเรียนการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป IBM SPSS Version 19 ในการ
วิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ 

ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลคําเฉลี่ยของคะแนนกํอนเรียนมีความแตกตํางกับคะแนนหลังเรียน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงมีความหมายวํากลวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ใช๎แบบจ าลองเสมือนจริงของมัลติมิเตอร์ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนได๎

จริง 
นายอภิมุข    โพธิ์งาม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครือขําย

คอมพิวเตอร์ 
ในปัจจุบันการเรียนการสอนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ผู๎เรียนต๎องมีทักษะที่จ าเป็นคือการ

มีความรู๎พ้ืนฐานด๎านการสื่อสารข๎อมูลและเครือขํายคอมพิวเตอร์โดยจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาเครือขํายคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานซึ่งนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ต๎อง
เรียนเพ่ือนาความรู๎และทักษะที่จ าเป็นไปใช๎ในการเรียนรายวิชาอ่ืนๆของสาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ตํอไป 

การมีความรู๎พ้ืนฐานด๎านการสื่อสารข๎อมูลและเครือขํายคอมพิวเตอร์มีสํวนส าคัญตํอ
การท างานทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด๎วยเหตุที่วําอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต๎องมี
ความถูกต๎องเที่ยงตรงและแมํนยาเข๎ามาเป็นสํวนประกอบชํางและวิศวกรที่เกี่ยวข๎องในงาน
เครือขํายและอิเล็กทรอนิกส์ต๎องศึกษาเรียนรู๎ 

การเรียนการสอนวิชาเครือขํายคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานซึ่งเป็นวิชาที่จะต๎องเรียน
ภาคทฤษฎีโดยใช๎วิธีการสอนแบบอธิบายด๎วยการใช๎สื่อ Power Pointประกอบกับการให๎
นักเรียนฝึกความรู๎โดยการท าแบบทดสอบที่ได๎ก าหนดให๎ซึ่งผู๎เรียนยังขาดความเข๎าใจในการ
สื่อสารข๎อมูลและเครือขํายคอมพิวเตอร์เนื่องจากผู๎เรียนยังขาดทักษะการเรียนรู๎ 

ดังนั้นผู๎วิจัยจึงมีแนวทางท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครือขํายคอมพิวเตอร์ 
พ้ืนฐานรหัสวิชา 2105-2110 โดยจัดท าแบบทดสอบเรื่องความรู๎พ้ืนฐานด๎านการ

สื่อสารข๎อมูลและเครือขํายคอมพิวเตอร์ 
นายธนดล    มํวงอ่ า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องสํง

วิทยุ รหัสวิชา 2105-2010 โดยใช๎แบบจ าลอง
เครื่องมัลติมิเตอร์ประกอบการสอน เรื่อง การ
น ามัลติมิเตอร์ไปใช๎งาน 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องสํงวิทยุ รหัสวิชา         
2105-2010 โดยใช๎แบบจ าลองเครื่องมัลติมิเตอร์ประกอบการสอน เรื่อง การน ามัลติมิเตอร์                  
ไปใช๎งานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีจ านวน 16  คน โดยใช๎แบบจ าลองเครื่องมัลติมิเตอร์ประกอบการสอน 
เรื่อง การน ามัลติมิเตอร์ไปใช๎งานเครื่องมือวิจัยที่ใช๎คือแบบทดสอบกํอนเรียนและแบบทดสอบ 
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  หลังเรียนการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป IBM SPSS Version 19 ในการวิเคราะห์

ข๎อมูลทางสถิติ 
 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลคําเฉลี่ยของคะแนนกํอนเรียนมีความแตกตํางกับคะแนนหลัง
เรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีความหมายวํากลวิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบการใช๎แบบจ าลองเสมือนจริงของมัลติมิเตอร์ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู๎เรียนได๎จริง 

นางสาวมยุรี  ศรีวะรมย์ การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไมํสํงงาน / การบ๎าน
ของนัก เรี ยนชั้ น  ปวช .  ร ายวิช า วงจรไฟฟ้ า
กระแสสลับ รหัส 2105-2003 วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี   

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือวัดผลสมฤทธิ์ทางการศึกษา เรื่องการศึกษาพฤติกรรมเรื่อง
การไมํสํ งงาน /  การบ๎านของนักเรียนชั้ น  ปวช .  รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ                         
รหัส 2105-2003 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/1 แผนกชําง
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 20 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช๎คือแบบสอบถาม                  
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไมํสํงงาน / การบ๎าน การวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป 
IBM SPSS Version 20 ในการวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ 

ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยสถิติพ้ืนฐานของกลุํมตัวอยํางจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาหลังจากใช๎สื่อ Power point ประกอบการสอน เรื่อง ระบบพ้ืนฐานการใช๎โปรแกรม 

Sony Vegas แบบทดสอบกํอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย ( =9.32)                      
และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD = 0.750 

นายเลิศศักดิ์  เพียซุย การศึกษาการปฏิบัติการเข๎าชั้นเรียน สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเข๎าชั้นเรียนสาย และการมีผลกระทบตํอผลการเรียน  
พบวํานักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เข๎าชั้นเรียน ถ๎า
พิจารณาทางด๎านพฤติกรรมจะพบวํานักเรียนสํวนใหญํไมํวําจะเป็นในเรื่องของระยะทาง หรือ
ระยะเวลาและการเดินทางมาโรงเรียนและสาเหตุที่นักเรียนคิดวําท าให๎เข๎าชั้นเรียนสาย ไมํ
แตกตํางกันคํอนข๎างจะเหมือนกัน 

วิธีการแก๎ไขปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักศึกษาสํวนใหญํก็มีวิธีการ
ในการปรับปรุงจัดระเบียบวินัยให๎ตนเองมากขึ้น และนอกจากนี้ก็ยังมีความเห็นวําสถานศึกษา 
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  ควรเปลี่ยนแปลงเวลาเข๎าเรียนอีกด๎วย  ผู๎จัดท ามีความเห็นวํา หากนักศึกษาให๎สถานศึกษา

เปลี่ยนเวลาเข๎าเรียนแล๎วนักศึกษาก็ควรที่จะปรับปรุงพฤติกรรมเชํนกันเพราะนอกจากจะไมํท า
ให๎เกิดปัญหาในการเข๎าชั้นเรียนสายแล๎วยังท าให๎วิธีการแก๎ปัญหานี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด๎วย 

นายวีระพงษ์   จันทร์ไพศรี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหุํนยนต์
เบื้องต๎น โดยใช๎สื่อการสอนมัลติมีเดีย 

การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหุํนยนต์ เบื้องต๎น 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีโดยใช๎สื่อการสอนมัลติมีเดีย ในรายวิชาหุํนยนต์เบื้องต๎น  รหัสวิชา                 
2105 - 2121 นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป              
จ านวน 20 คน เพ่ือดูผลการเรียนรู๎ทางด๎านความรู๎ความเข๎าใจของนักเรียน และความคิดเห็น
ของนักเรียนเมื่อ จัดการเรียนการสอนโดยใช๎สื่อมัตติมีเดีย 

นายปรเมศวร์   อุบลหอม หุํนยนต์กู๎ภัยวิทยาลัยเทคนิคธัยบุรี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เป็นสถานศึกษาที่ส าคัญในการผลิตบุคลากรด๎านวิชาชีพออกสูํ
ตลาดแรงงานและสภาพความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยีของประเทศไทยในปัจจุบัน 

คณะผู๎จัดท าเล๎งเห็นวําความส าคัญของปัญหาการเข๎าไปตรวจสอบชํวยผู๎ประสบภัยจาก
เหตุการณ์ตึกถลํมจึงได๎ศึกษาค๎นคว๎าออกแบบหุํนยนต์กู๎ภัยที่น ามาใช๎งานได๎จริงทั้งนี้ทั้งนั้นเราต๎อง
ค านึงประสิทธิภาพในการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย พบวําจะประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ
มากน๎อยเพียงใดเพ่ือที่จะได๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว๎คระผู๎จัดท าหวังวําโครงการนี้จะสามารถ
เป็นแนวทางการจัดโครงการของผู๎ที่สนใจและสามารถน าไปพัฒนาตํอให๎เกิดประโยชน์มากขึ้นไป 

 
 
 
 
 

 
 

 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 
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นางสาวอัจฉราวรรณ  ศรีโกมุท การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการ

ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล๎อม เรื่อง โลหะ                
มีคําและอัญมนี ของนักศึกษาแผนกวิชายานยนต์ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่สอน
ด๎วยเอกสารประกอบการสอน 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล๎อม เรื่องโลหะมีคํา
และอัญมณี   ของนักศึกษาแผนกวิชายานยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)            
ที่สอนด๎วยเอกสารประกอบการสอน 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกํอน
เรียนกับหลังเรียน วิชาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการทรัพยากรพลังงาน                     
และสิ่งแวดล๎อม เรื่อง โลหะมีคําและอัญมณีของนักศึกษาแผนกวิชายานยนต์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่สอนด๎วยเอกสารประกอบการสอน 

กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในงานวิจัย ได๎แกํ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ปีที่ 1 แผนกวิชายานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 19 คน ที่ได๎จากกลุํมแบบงําย 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ เอกสารประกอบการสอน วิชาการจัดการทรัพยากร
พลังงานและสิ่งแวดล๎อม เรื่องโลหะมีคําและอัญมณีและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎วยทดสอบคํา t 

ผลการวิจัย 
1. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการ

ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล๎อมเรื่อง โลหะมีคําและอัญมณีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ที่สอนด๎วยเอกสารประกอบการสอน พบวํา ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกํอน
เรียน มีคําเฉลี่ย 7.38 และผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีคําเฉลี่ย 17.39 
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  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียนวิชาการ

จัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล๎อมเรื่อง โลหะมีคําและอัญมณี  โดยใช๎เอกสาร
ประกอบการสอน พบวํา ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวําคะแนนทดสอบกํอน
เรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นางสุภาณี       ผาสุข การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเพศวิถี
ศึ ก ษ า  เ รื่ อ ง ปั ญ ห า สุ ข ภ า พ ท า ง เ พ ศ   
ของนักเรียนชั้น ปวช.2/2 แผนกวิชาชําง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช๎ แบบฝึกทักษะทางการเรียน 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร๎างแบบฝึกทักษะทางการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษารหัส 
2000 1607 เรื่องปัญหาสุขภาพทางเพศ ของนักเรียน ปวช.2/2 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กํอนและหลังเรียนด๎วยแบบฝึกทักษะการเรียน ส าหรับนักเรียน ปวช.2/2               
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย เป็นนักเรียนปวช.2/2 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่   
2 / 2559 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 21 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ 
แบบฝึกทักษะการเรียน สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละและคําเฉลี่ย   
ผลการวิจัยพบวํา 

1. แบบฝึกทักษะทางการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000 1607 เรื่องปัญหาสุขภาพ
ทางเพศ ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.98 / 87.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
        2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสุขภาพทางเพศ ของนักเรียนปวช.2/2 แผนก
วิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี สูงขึ้นร๎อยละ 87.14 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 

นางสาวสายัน  จันทรา รายงานการพัฒนาทักษะการอํานและการคิด

วิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช๎แบบฝึกทักษะการอําน   

การคิดวิเคราะห์ภาษาไทย 

 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ือสร๎างชุดฝึกทักษะการอํานเชิงวิเคราะห์  และ
เพ่ือศึกษาผลการใช๎ชุดฝึกทักษะการอํานเชิงวิเคราะห์  ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
ประชากรที่ใช๎ในการศึกษา  คือ นักเรียนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  2 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จ านวน  343  คน กลุํม 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิค

ธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2559 จ านวน  29  คน  สุํมแบบเจาะจง
จากนักเรียนที่มีผลการเรียนวิชาภาษาไทยอยูํในระดับอํอนมาก มีคําคะแนน 1.00 เครื่องมือที่
ใช๎ในการศึกษา ประกอบด๎วย  ชุดฝึกทักษะการอํานเชิงวิเคราะห์  จ านวน  5  ชุด ๆ ละ   5  
แบบฝึก   แบบทดสอบการอํานเชิงวิเคราะห์กํอนเรียนและหลังเรียน    เกณฑ์การประเมิน
ทักษะการอํานเชิงวิเคราะห์    แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนด๎วย
ชุดฝึกทักษะการอํานเชิงวิเคราะห์  ผู๎ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเอง สรุปผล
การศึกษาได๎ดังนี้ได๎ชุดฝึกทักษะการอํานเชิงวิเคราะห์  จ านวน  8  ชุด ชุดฝึกทักษะการอําน
เชิงวิเคราะห์ที่สร๎างขึ้น มีประสิทธิภาพโดยรวมเทํากับ 82.65/81.41 ซึ่งสูงกวําเกณฑ์มาตรฐาน  
80/80  ที่ก าหนดไว๎การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการใช๎ชุดฝึกทักษะ
การอํานเชิงวิเคราะห์  พบวํานักเรียน  29  คน ได๎คะแนนจากการทดสอบกํอนเรียน  คิดเป็น
คําเฉลี่ยเทํากับ 11.42  และคําความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  2.54 ได๎คะแนนจากการ
ทดสอบหลังเรียนคิดเป็นคําเฉลี่ยเทํากับ  24.42  และคําความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  2.42  
จากความแตกตํางของคะแนนกํอนเรียนและหลังเรียน คิดเป็นคําเฉลี่ยเทํากับ  13.00 เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการใช๎ชุดฝึกทักษะการอํานเชิงวิเคราะห์  
อยูํในระดับเห็นด๎วย  คิดเป็นคําเฉลี่ยเทํากับ  4.47  เมื่อพิจารณาตามประเด็นที่สรุป  นักเรียน
เห็นด๎วยอยํางยิ่งตํอการเรียนโดยใช๎ชุดฝึกทักษะการอํานเชิงวิเคราะห์  ด๎านการจัดกิจกรรม  
ด๎านการใช๎สื่อในการจัดกิจกรรม  โดยได๎คําเฉลี่ยเป็น   4.81 และ 4.70 ตามล าดับ และมีความ
คิดเห็นในระดับเห็นด๎วยกับการวัดผลประเมินผล   เวลาที่ใช๎ในการจัดกิจกรรม  บรรยากาศใน
การจัดกิจกรรม  โดยมีคําเฉลี่ย   4.49 , 4.02 และ 4.33 ตามล าดับ 
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นายชาญฤทธิ์  ภูสุวรรณ การศึกษาปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาไฟฟ้าก าลัง  
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติและปัญหาการใช๎ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา และน าข๎อมูลที่ได๎รับไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น   กลุํ มตัวอยํางที่ ใช๎ ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ นักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา ไฟฟ้าก าลัง  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 31 คน 
ที่ลงเรียนวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 (3000-1202) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสอบถามปัญหาของผู๎เรียนที่มีตํอการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่ง
ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นเองเป็นแบบมาตรวัดประมาณคําแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ (Likert Scale)  วิเคราะห์
ข๎อมูลโดยใช๎สถิติ คําเฉลี่ย และคําร๎อยละ 

ผลการวิจัยพบวํา คําเฉลี่ยปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปวส. 1 สาขา
ไฟฟ้าก าลัง ในภาพรวม มีปัญหาอยูํในระดับ มาก (X = 4.27) ซึ่งปัญหาที่พบมากที่สุด 3 
อันดับแรก ได๎แกํมีปัญหาด๎านการฟังภาษาอังกฤษมากที่สุด มีคําเฉลี่ย 4.77, รองลงมาคือด๎าน
ค าศัพท์ นักศึกษามีคลังค าศัพท์ไมํเพียงพอท าให๎ไมํเข๎าใจภาษาอังกฤษ 4.61 และมีปัญหาเรื่อง
การออกเสียงภาษาอังกฤษอยูํที่ระดับ 4.47 ตามล าดับจากการสอบถามข๎อเสนอแนะของกลุํม
ประชากร พบวําวํา นักศึกษาอยากให๎ครูผู๎สอนชํวยจัดกิจกรรมที่เน๎นพัฒนาทักษะการฟัง พูด
ให๎มากขึ้น  อยากพัฒนาเพิ่มพูนคลังค าศัพท์ โดยใช๎กิจกรรมที่นําสนใจและสนุก  

นางสาวสุพัชญ์สิริ  สมทรัพย์ ก า ร ศึ ก ษ า ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น                
วิ ช า  วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เ พ่ื อ พั ฒ น า อ า ชี พ ชํ า ง
อุตสาหกรรม เรื่อง ปริมาณทางฟิสิกส์ของนักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่สอนด๎วย
เอกสารประกอบการสอน 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์
เพ่ือพัฒนาอาชีพชํางอุตสาหกรรม เรื่อง ปริมาณทางฟิสิกส์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ที่สอนด๎วยเอกสารประกอบการสอน  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของ
คะแนนทดสอบกํอนเรียนกับหลังเรียน วิชา วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพชํางอุตสาหกรรม 
เรื่อง ปริมาณทางฟิสิกส์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่สอนด๎วยเอกสาร
ประกอบการสอน 

กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในงานวิจัย ได๎แกํ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 
แผนกวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 18 คน ที่ได๎จากกลุํมแบบงําย 



 ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ เอกสารประกอบการสอน วิชา วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา

อาชีพชํางอุตสาหกรรม เรื่อง ปริมาณทางฟิสิกส์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ

วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎วยทดสอบคํา t 
ผลการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพชํางอุตสาหกรรม เรื่อง 

ปริมาณทางฟิสิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช๎เอกสารประกอบการสอน พบวํา 
ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกํอนเรียน มีคําเฉลี่ย 4.73 และผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบ
หลังเรียนมีคําเฉลี่ย 15.84 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียนวิชา 
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพชํางอุตสาหกรรม เรื่อง ปริมาณทางฟิสิกส์ โดยใช๎เอกสาร
ประกอบการสอน พบวํา ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวําคะแนนทดสอบกํอน
เรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นายดุลยวัต       บรรจงจัด การอบหมางานตามความถนัดของนักเรียน การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติและปัญหาในการท าความเข๎าใจเนื้อหา
ในบทเรียนซึ่งมีวิธีการมอบหมายงานตามความถนัดของผู๎เรียนดังกลําวให๎แกํนักเรียน เกี่ยวกับ
กฎหมายธุรกิจ เ พ่ือให๎ เกิดความสนใจ การมีสํวนรํวม และการแลกเปลี่ยนความรู๎ 
กลุํมเป้าหมายนักศึกษา ปวส. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2559 
จ านวน 12 คน เครื่องมือในการวิจัยแบบสังเกตพฤติกรรมความสนใจของนักศึกษา                  
เพ่ือประเมินพฤติกรรมวํามีผลตํอความสนใจในการรับฟังแบบสัมภาษณ์เจตคติของนักเรียน 
เกี่ยวกับงานที่ได๎รับมอบหมายเครื่องมือในการวิจัยแบบสังเกตพฤติกรรมความสนใจของ
นักศึกษา เพ่ือประเมินพฤติกรรมวํามีผลตํอความสนใจในการรับฟังแบบสัมภาษณ์เจตคติของ 
นักเรียน เกี่ยวกับงานที่ได๎รับมอบหมาย การวิจัยในชั้นเรียนการสังเกตพฤติกรรมความสนใจ 
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  ความตั้งใจ การมีสํวนรํวม การแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการซักถามถึ งข๎อสงสัย ระหวําง

การรับฟังและถํายทอดหลังจากได๎มีการเก็บข๎อมูลพฤติกรรม พบวํานักศึกษาสํวนใหญํ มีความ
สนใจและตั้งใจ ถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข๎องมากขึ้น เนื่องจากนักเรียนเป็นทั้งผู๎น าเสนอและรับฟัง            
มีการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น จากการสัมภาษณ์ความเห็นของนักเรียน กลุํมผู๎น า
เสนอ ชอบที่จะใช๎วิธีการเลําเรื่องราว สํวนผู๎ฟังชอบเรื่องจาก พฤติกรรมเหมือนการพูดคุยกันใน
กลุํมการมอบหมายงานในรูปแบบดังกลําวท าให๎ได๎รับความรู๎ทางด๎านกฎหมายและความสนุก
ไปพร๎อมๆกัน 

นางสาวพิชชาพร ขุนนนท์ การพัฒนาทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษโดยใช๎
วิธีการเรียนรู๎แบบบทบาทสมมต 

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุํงหมายเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช๎วิธีการ
เรียนรู๎แบบบทบาท สมมติซึ่งผู๎วิจัยได๎ใช๎วิธีการและสถานการณ์จ าลองที่นําสนใจ เหมาะกับ
ความสนใจของผู๎เรียน อีกท้ังยังสามารถ น าไปปรับใช๎ได๎ในชีวิตประจ าวันได๎จริง โดยด าเนินการ
วิจัยกับนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี จ านวน 13 คน ของวิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี โดยใช๎ระยะเวลา 6 สัปดาห์ในการด าเนินการ วิธีการด าเนินการ เริ่มจากการทดสอบ
กํอนเรียนเพ่ือวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน แล๎วจึงด าเนินการวิจัยโดย ใช๎
วิธีการสอนโดยให๎เรียนรู๎จากบทบาทสมมติซึ่งประกอบด๎วยบทสถานการณ์จ าลอง จ านวน 6 
บท หลังจาก ด าเนินการแตํละบทเสร็จ ผู๎วิจัยเก็บคะแนนการประเมินการพัฒนาทักษะการพูด
จนครบ 6 บท แล๎วจึงวัดผล สัมฤทธิ์ของทักษะภาษาอังกฤษโดยใช๎แบบทดสอบเดียวกันกับ
กํอนด าเนินการวิจัย ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใช๎วิธีการ วิเคราะห์ข๎อมูลการพัฒนาของคะแนนที่ผู๎เรียน
ท าได๎ ผลการวิจัยพบวํา นักเรียนมีความสามารถทางทักษะการพูดภาษาอังกฤษอยูํในระดับ
ปานกลางถึงดี โดยมีพัฒนาการของการพูดแตํละบทเพ่ิมขึ้น หลังได๎รับการฝึกโดยใช๎วิธีแบบ
บทบาทสมมติและยังมีผลสัมฤทธิ์ ด๎านภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นเปรียบเทียบระหวํางข๎อทดสอบ
กํอนการวิจัยและหลังการวิจัย อีกท้ังยังมีเจตคติให๎แงํ ดีกับการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น 

 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวกันติมา   มาระกล กา ร พัฒ นา ทั ก ษะกา รแก๎ โ จ ทย์ ปั ญ ห า วิ ช า

คณิตศาสตร์ โดยใช๎แบบฝึกเสริมทักษะในการแก๎
โจทย์ปัญหาส าหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่  1  ภาคเรียนที่              
2 ปีการศึกษา 2559 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถในการแก๎โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ได๎จัดท าแบบฝึก
เสริมทักษะการแก๎โจทย์ปัญหา และได๎ท าการน าผลของใช๎แบบฝึกเสริมทักษะการแก๎โจทย์
ปัญหามาหาคํา ร๎อยละ แล๎วน าข๎อมูลมาวิเคราะห์และหาข๎อสรุปพร๎อมทั้งน าเสนอในรูปของ
ตารางประกอบค าบรรยาย     

ผลการศึกษาปรากฏวํา จากการศึกษาความสามารถในการแก๎โจทย์ปัญหาวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนกํอนและหลังใช๎แบบฝึกเสริมทักษะการแก๎โจทย์ปัญหาวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 หลังการเรียน               
(   = 29.29 )  สูงกวํากํอนเรียน  (   = 16.37 )  อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01              
(คํา  t = 16.90) 

นางสาวอภิญญา  สงประชา การศึกษาพฤติกรรมการสํงงาน/การบ๎านวิชา
ภาษาอังกฤษ ชั้นปวช.2 แผนกชํางกํอสร๎าง                  
ปีการศึกษา 2559 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนแผนกชํางกํอสร๎าง
ในระดับชั้นปวช.2 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ผู๎วิจัยได๎จัดท าแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสาเหตุของ
การไมํสํงงาน / การบ๎านของนักเรียนจ านวน 15 ข๎อ โดยให๎นักเรียนเรียงล าดับสาเหตุการไมํสํง
งาน / การบ๎านตามล าดับที่มากที่สุดจนถึงน๎อยที่สุดจากลาดับ 1 – 15 และได๎น าผลของแตํละ
สาเหตุ มาหาคํา ร๎อยละ แล๎วน าข๎อมูลมาวิเคราะห์และหาข๎อสรุปพร๎อมทั้งนาเสนอในรูปของ
ตารางประกอบค าบรรยาย เพ่ือศึกษาพฤติกรรมชองนักเรียนในเรื่องการไมํสํงงาน / การบ๎าน  

ผลการศึกษาปรากฏวํา จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรม
ของนักเรียนแผนกชํางกํอสร๎างในระดับ ชั้น ปวช.2 ในเรื่องการไมํสํงงาน / การบ๎าน แสดงให๎
เห็นวํา สาเหตุของการไมํสํงงาน / การบ๎าน ล าดับที่ 1 คือ การให๎งานมากเกินไป โดยคิดจาก
นักเรียน 40 คน ที่เลือกเป็นสาเหตุอันดับที่ 1 จ านวน 12 คน คิดเป็น ร๎อยละ 30 

 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาววิภาวรรณ  ดีระเบียบ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 โดยการ
จัดการเรียนรู๎แบบ TAI วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
รหัสวิชา 2000-1401 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ  TAI                        
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
75/75  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู๎และ 3) ศึกษาความพึงพอใจใน
การเรียนของนักเรียนท่ีมีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบ TAI กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎า 
ได๎แกํนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ภาคเรียนท่ี 2                   
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 35 คน ได๎มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือท่ีใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎าครั้งนี้มี 3 ชนิดได๎แกํแผนการจัดการเรียนรู๎แบบกลุํมรํวมมือด๎วย
เทคนิค TAIวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30ข๎อซึ่งมีคําอ านาจจ าแนกรายข๎อต้ังแตํ 0.29 ถึง 
0.57 คําความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทํากับ 0.89แบบวัดความพึงพอใจของผู๎เรียนท่ีมีตํอการเรียนรู๎แบบ 
TAI วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับจ านวน 15 ข๎อมีอ านาจ
จ าแนกรายข๎อตั้งแตํ 0.42 ถึง 0.67 คําความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทํากับ 0.79 สถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห์
ข๎อมูลได๎แกํร๎อยละคําเฉลี่ยและสํวนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการศึกษาค๎นคว๎าปรากฏดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู๎แบบกลุํมรํวมมือด๎วยเทคนิค  TAI เรื่องการเซตชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเทํากับ 86.83/82.53 ซึ่งสูงกวําเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ TAI เรื่องเซตชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที ่1 มีคําเทํากับ 0.7009 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตํอการเรียนด๎วยการจัดการเรียนรู๎แบบ TAI เรื่องเซตโดยรวม
และเป็นรายด๎านท้ัง 4 ด๎านคือด๎านเนื้อหาสาระการเรียนรู๎ด๎านกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎านสื่อการเรียน
และอุปกรณ์การเรียนการสอนและด๎านการวัดและประเมินผลอยํูในระดับมากที่สุด 

โดยสรุปแผนการจัดการเรียนรู๎แบบกลุํมรํวมมือด๎วยเทคนิค TAI มีคุณภาพสํงผลตํอการ
จัดการเรียนรู๎ ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ เพื่อให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได๎ 

 


