
 

 บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 

1. นางสาวพงษ์ลดา  รื่นสุข ความพึงพอใจของผู๎บริโภคที่มีตํอคุณภาพการ
ให๎บริการร๎าน อานตี้  แอนส์สาขา ฟิวเจอร์ 
พาร์ค รังสิต 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู๎บริโภคที่มีตํอคุณภาพการ
ให๎บริการร๎าน อานตี้ แอนส์  สาขา ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอ
ความพึงพอใจของผู๎บริโภคที่มีตํอคุณภาพการให๎บริการร๎าน อานตี้ แอนส์ สาขา ฟิวเจอร์ พาร์ค 
รังสิต กลุํมตัวอยํางเป็นลูกค๎าภายในร๎าน อานตี้ แอนส์ สาขา ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต จ านวน 400 
คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติในการหาคําร๎อยละ 
คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. นางสาวปวีณา สินขาว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให๎เป็นผู๎มี
วินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนแผนก
วิชาธุรกิจค๎าปลีก 

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้  มีจุดมุํงหมายเพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให๎เป็นผู๎มี
วินัยและความรับผิดชอบตํอหน๎าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ               
ปีการศึกษา 2557  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ปทุมธานี  โดยมีการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการ
สังเกต  การสัมภาษณ์ ข๎อมูลด๎านการเรียนของแตํละวิชา และการตอบแบบสอบถามจาก
นักเรียน  การใช๎แรงจูงใจเสริมแรงโดยให๎ค าชมเชยแกํนักเรียน รวมทั้งดูแลด๎านการเรียนให๎มี
ความรับผิดชอบ  สนใจเรียน  และติดตามจากผู๎ปกครอง  คุณครูที่เข๎าสอนแตํละวิชา  ท าให๎
นักเรียนมีความกระตือรือร๎นตํอการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น  มีความเอาใจใสํตํอการเรียน     
รับผิดชอบและสนใจเรียนมากข้ึน  ท าให๎บรรยากาศการเรียนภายในห๎องเรียนที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎  
มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น  มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ ไมํขาดเรียนหรือมาสาย  ท างานที่ได๎รับ
มอบหมายและสํงงานตรงก าหนดเวลา รู๎จักชํวยเหลือซึ่งกันและกันด๎วยความเต็มใจ 
 
 
 



 

 ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
3. นางสาวจิรัชญา ชุมภูนุช การศึ กษาพฤติ กรรมของนั ก เ รี ยนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนก
วิชาธุรกิจค๎ าปลีก วิทยาลัย เทคนิคธัญบุรี                 
ในเรื่องการไมํสํงงาน/การบ๎าน 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาธุรกิจค๎าปลีก วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ในเรื่องการไมํสํงงาน/
การบ๎านของนักเรียนจ านวน 15 ข๎อ โดยให๎นักเรียนเรียงล าดับสาเหตุการไมํสํงงาน/การบ๎าน 
ตามล าดับที่มากที่สุด จนถึงน๎อยที่สุดจากล าดับ 1-15 และได๎ท าการน าผลของแตํละสาเหตุ มา
หาคําร๎อยละ แล๎วน าข๎อมูลมาวิเคราะห์และหาข๎อสรุปพร๎อมทั้งน าเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบค าบรรยาย 

4. นางสาวมนทิยา  รื่นสุข ที่รองแก๎วหรรษา การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประดิษฐ์ที่รองแก๎วจากฝากระป๋องเหลือใช๎และ
ศึกษากระบวนการน าฝากระป๋องมาใช๎รํวมกับงานถักไหมโครเชท์ เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ 
อุปกรณท์ี่ใช๎ส าหรับการทดลอง การเก็บรวบรวมข๎อมูล ท าการทดลองและเก็บข๎อมูลที่ได๎จากการ
ทดลองท าท่ีรองแก๎วหรรษา 

ผลการด าเนินงานพบวํา   
ฝากระป๋องที่เหลือใช๎จากครัวเรือนสามารถน ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ โดยการท าเป็น

สิ่งประดิษฐ์ที่รองแก๎วโดยการใช๎ไหมถักโครเชท์ที่สวยงาม  สามารถน าไปใช๎เป็นที่รองแก๎วและ
สามารถจ าหนํายและสร๎างรายได๎  

จากการทดสอบคุณภาพที่รองแก๎ว โดยการน าแก๎วน้ าร๎อนกับแก๎วน้ าเย็นมาวางกับที่รอง
แก๎วได๎พบวําในการวางแก๎วน้ าร๎อนมีประสิทธิภาพกวําการวางด๎วยแก๎วน้ าเย็นที่จะเกิดการระเหย
ของน้ า เพราะท าให๎ที่รองแก๎วเปียก 

 
 
 
 

 



 

 ชือ่ผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
5. นางพิสมัย  บังเกิดคงคาดิษฐ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให๎มีวินัย

และความรับผิดชอบของนักเรียน ระดับ ปวช.
2/2 แผนกคอมพิวเตอร์ 

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ มีจุดมุํงหมายเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให๎เป็นผู๎มี             
วินัยและความรับผิดชอบตํอหน๎าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ปวช.2/2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
โดยมีการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข๎อมูลด๎านการเรียนของแตํละแผนก
วิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใช๎แรงจูงใจเสริมแรงโดยให๎ค าชมเชยแกํ
นักเรียน รวมทั้งดุแลด๎านการเรียนให๎มีความรับผิดชอบ สนใจเรียนและติดตามจากผู๎ปกครอง 
คุณครูที่เข๎าสอนแตํละวิชา ท าให๎นักเรียนมีความกระตือรือร๎นตํอการเรียนและการเรียนมากขึ้น              
มีความเอาใจตํอการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น ท าให๎บรรยากาศการเรียนภายใน
ห๎องเรียนที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ มีความตั้งใจมากขึ้น มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ ไมํขาดเรียนหรือ
มาสาย ท างานที่ได๎รับมอบกมายและสํงงานตรงก าหนดเวลา รู๎จักชํวยเหลือซึ่งกันและกันด๎วย
ความเต็มใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 

1. นางสาวกนกกร  นิมิตร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให๎มีวินัย
และความรั บผิ ดชอบของนั ก เ รี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่   2/2                   
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง ปีการศึกษา 2/2557 
   
 

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้  มีจุดมุํงหมายเพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให๎เป็นผู๎มี
วินัยและความรับผิดชอบตํอหน๎าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปีที่ 2/2 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง ปีการศึกษา 2/2557 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
โดยมีการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข๎อมูลด๎านการเรียน  และ
แบบสอบถามการเสริมแรงโดยการจูงใจ ให๎ค าชมเชย ให๎คะแนนเพ่ิมแกํนักเรียน รวมทั้งการดูแล
ด๎านการเรียน ให๎นักเรียนมีความรับผิดชอบสนใจเรียน รวมถึงการติดตามจากผู๎ปกครองและครูที่
เข๎าสอนแตํละวิชา   

พบวํานักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/2 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง  
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  มีความกระตือรือร๎น เอาใจใสํตํอการเรียน และมีวินัยและความ
รับผิดชอบมากขึ้น โดยเปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถามครั้งที่ 2  นักเรียนมีพฤติกรรม
ดังกลําวมากกวําครั้งที่ 1 หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได๎วําดีขึ้นอยํางเห็นได๎ชัด คือ นักเรียน
ไมํน างานวิชาอ่ืนมาท าขณะที่ก าลังเรียนวิชาหนึ่ง ไมํคุยและเลํนเพ่ือนในขณะที่ครูสอน สํงงาน
และการบ๎านตรงเวลาที่ครูก าหนด ไมํนอนหลับในห๎องเรียนขณะชั่วโมงเรียน ท าการบ๎านและไมํ
ลอกการบ๎านเพ่ือน  ท าผิดจะพยายามแก๎ไขโดยไมํท๎อแท๎ มีความรับผิดชอบตํองานที่ได๎รับ
มอบหมาย  มาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน รู๎จักวางแผนและเตรียมพร๎อมที่จะศึกษาตํอใน
มหาวิทยาลัย และใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์โดยการอํานหนังสือ ท าให๎นักเรียนสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให๎เป็นผู๎มีวินัยและความรับผิดชอบตํอหน๎าที่และการเรียน  
สํงผลให๎การเรียนดีขึ้น และเป็นผู๎ที่มีความส าเร็จในชีวิตตามจุดหมายที่ตั้งไว๎ 

 



 

 ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
2. นายมนตรี  พรมประทีป สื่อการสอน วัฎจักรการท าความเย็นระบบอัด

ไอ  วิชาเครื่องท า ความเย็นและปรับอากาศ 2  

2104 - 2117 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ             

ปีที ่3 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

    

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎เรียนตํอสื่อการสอน วัฎจักรการท า
ความเย็นระบบอัดไอ  วิชาเครื่องท า ความเย็นและปรับอากาศ 2  2104-2117ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี  3 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัย  เป็นนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ท่ีลง
เรียน วิชาเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 2 2104-2117 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 12 คน 
เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เรียนตํอสื่อ วัฎจักรการท าความ
เย็นระบบอัดไอ  แบํงออกเป็น 2 ด๎านคือด๎านเนื้อหาและด๎านการเรียนการสอน โดยการวิเคราะห์
หาคําเฉลี่ยเลขคณิต และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยปรากฏวําผู๎เรียนมีความพึงพอใจตํอสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft Power 
Point ด๎านเนื้อหาโดยรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ย 4.18 และ ด๎านการเรียนการสอนโดยรวมอยูํ
ในระดับมากมีคําเฉลี่ย 4.07 

3. นายสุเทพ สุํมประเสริฐ การแก๎ไขปัญหานักศึกษาขาดความรับผิดชอบ
ในการน าเครื่องมือชํางไฟฟ้ามาเรียนในรายวิชา
เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 2 ของ ห๎อง 
3/3 

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปัญหานักศึกษาขาดความรับผิดชอบในการน าเครื่องมือชํางไฟฟ้ามาเรียนใน
รายวิชาเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 2 ของ ห๎อง 3/3 แผนกชํางไฟฟ้าก าลังวิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรีซึ่งให๎ความส าคัญกับปัจจัยด๎านกฎระเบียบของโรงเรียนมากท่ีสุดล าดับ แรกล าดับท่ี 2 คือ
ปัจจัยด๎านครูล าดับท่ี 3 คือปัจจัยด๎านครอบครัวล าดับท่ี 4 คือ ปัจจัยด๎านเพื่อน และล าดับสุดท๎าย
คือปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อมและสังคมเมื่อพิจารณาในสํวนของปัจจัยยํอยในแตํละด๎านสาเหตุของการ
ขาดเรียนท่ีอาจเป็นไปได๎มีสาเหตุ 3 ประการ คือจากสภาพแวดล๎อมภายในห๎องเรียนเนื่องจาก
อุปกรณ์การเรียนการสอน บางอยํางยังไมํพร๎อมอยากให๎มีการปรีบปรุงให๎มีความพร๎อมมากกวํานี้
สาเหตุประการท่ีสองคือความเกียจคร๎านของนักศึกษาเองและประการสุดท๎ายคือการสื่อสาร
ระหวํางอาจารย์และผู๎ปกครองในเรื่องการเรียนการสอนกฎระเบียบตํางๆของโรงเรียนอยากให๎มี
ความชัดเจนมากกวํานี้เพื่อหาวิธีการแก๎ไขปัญหารํวมกันระหวํางอาจารย์และผู๎ปกครอง 
 
 



 

 ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
4. นายพิพัฒน์ ยอดพุฒ ปลั๊กไฟลดโลกร๎อน เนื่องจากในปัจจุบันได๎มีการพัฒนาสิ่งของตํางๆ ให๎มีความก๎าวหน๎ามากยิ่งขึ้นจนทุกวันนี้ได๎มี

เครื่องใช๎ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มากมายตํางๆ เพราะความเป็นอิเล็กทรอนิกส์นั้น สามารถท าให๎เรา
ได๎รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จนท าให๎เราเกิดความสบายจนเคยตัวเลยท าให๎ลืมปิดการใช๎
งานตํางๆของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหลํานั้น และผลที่ตามมานั้นก็คือ ท าให๎คําใช๎จํายเราเพ่ิม
มากขึ้นซึ่งคําใช๎จํายนี้เป็นผลตํอเนื่องไปถึงระดับชาติ ท าให๎ประเทศสูญเสีย ทรัพยากรและ
รายจํายของประเทศก็เพ่ิมมากข้ึนด๎วย เราอาจจะเห็นวําสิ่งที่เราท าหรือมองข๎ามไป นั่น เป็นสิ่งที่
เล็กน๎อยแตํถ๎าหากทุกคนท าเชํนนี้ก็กลายเป็นเพิ่มทวีคูณข้ึนไป 

5. นางสาวปิยนุช เพ็ชร์ผึ้ง การสร๎างและหาประสิทธิภาพสื่อการสอน           
เรื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ า 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการสร๎างและหาประสิทธิภาพสื่ อการสอนเรื่องโรงงานไฟฟ้า
พลังน้ าและจัดเรียงเนื้อหาให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรของแผนกไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี การ
ประเมินคุณภาพของสื่อการสอนเรื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ า ที่สร๎างขึ้นใช๎ขึ้นประเมินคือนักศึกษา
ระดับ ปวส.1 สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า จ านวน 20 คน ผลการประเมินที่ได๎จากการประเมิน
ประสิทธิภาพ สื่อการสอนเรื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ าคือ ภาพรวมที่ได๎ของสื่อการสอนเรื่องโรงไฟฟ้า
พลังน้ าอยูํในระดับปานกลางและหาแระสิทธิภาพของสื่อการสอนเรื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ า จากการ
ค านวณ E1 และ E2 พบวําสื่อการสอนเรื่องโรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ 40.19/81 ซึ่งผํานเกณฑ์
ที่ตั้งไว๎สามารถน าไปใช๎ทดลองได๎ 

6. นางสาวชลลดา   จุลเอียด การพัฒนาทักษะการใช๎เครื่องมัลติมิเตอร์ ด๎วย
กลุํ มเ พ่ือนชํวยเ พ่ือน นักศึกษา ปวช.1/4 
สาขาวิชาชํางยนต์  
  
 

ผลการวิจัยในครั้งนี้ผู๎วิจัยพบวํา  ผู๎เรียน มีผลการเรียนดีขึ้นและผํานเกณฑ์ที่ก าหนด  16  คน  
คิดเป็นร๎อยละ 100  โดยได๎ผลมาจากนักเรียน ได๎น าเครื่องวัดออสซิลโลสโคปลงมือปฏิบัติจริง
และอํานคําได๎ถูกต๎องแมํนย า  ท าให๎เข๎าใจขั้นตอนการท างานได๎ดีขึ้น  จึงน ากลับไปเขียนในใบ
งานอีกครั้งหนึ่ง  ผู๎วิจัยได๎สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษามีความกระตือรือร๎นในการใช๎
เครื่องฯ  มากขึ้น  อํานคําได๎ตรงและแมํนย าและชํวยเหลือกันในการใช๎เครื่องวัด มีความซื่อสัตย์
ในการท างานและผลงานมีความถูกตามเป้าหมาย 
 



 

 ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
7. นายไกรทอง  ยะแสง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให๎มีวินัย 

และความรับผิดชอบ ของนักเรียน ชั้น ปวช.2 
งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให๎เป็น

ผู๎มีวินัยและความรับผิดชอบตํอหน๎าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้น ปวช.2 ปีการศึกษา 
2557 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ. ปทุมธานี โดยมีการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการสังเกต การ
สัมภาษณ์ ข๎อมูลด๎านการเรียนของแตํละวิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใช๎แจง
จูงใจเสริมแรงโดยให๎ค าชมเชยแกํนักเรียน รวมทั้งดูแลด๎านการเรียนให๎มีความรับผิดชอบ สนใจ
เรียน และติดตามจากผู๎ปกครอง คุณครูที่เข๎าสอนแตํละวิชา ท าให๎นักเรียนมีความกระตือรือร๎น
ตํอการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น มีความเอาใจใสํตํอการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมาก
ขึ้น ท าให๎บรรยากาศการเรียนภายในห๎องเรียนที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น มี
ความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ ไมํขาดเรียนหรือมาสาย ท างานที่ได๎รับมอบหมายและสํงงานตรง
ก าหนดเวลารู๎จักชํวยเหลือซึ่งกันและกันด๎วยความเต็มใจ 

8. นายธวัชชัย  อุปถัมภ์ การส ารวจการแตํงกายของนักเรียน ระดับ               
ปวช.1/3 สาชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

งานวิจัยชิ้นนี้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนในการแตํงกาย ซึ่งข๎าพเจ๎าได๎จัดท า
แบบบันทึกพฤติกรรมการแตํงกายของนักเรียนในการแตํงกายแตํละสัปดาห์ ซึ่งได๎ข๎อสรุปวําในตอน
แรกของงานวิจัยนักเรียนบางคนไมํสามารถปรับตัวเองให๎มีบุคลิกภาพในการแตํงกายท่ีดีได๎แตํเมื่อ
ได๎รับการกวดขันจากครูผู๎สอนนักเรียนสามารถปรับปรุงการแตํงกายท่ีดีของตนเองได๎มากยิ่งขึ้น 

9. นายชุมพล  แสงพุก การสร๎างและหาประสิทธิภาพสื่อการสอนเรื่อง
โรงไฟฟ้าดีเซล นักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาชําง
ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ประจ าปีการศึกษา 
2/2557 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการสร๎างและหาประสิทธิภาพสื่อการสอนเรื่องโรงไฟฟ้า
ดีเซลและจัดเรียงเนื้อหาให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรของแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วท.ธัญบุรี 

การประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเรื่องโรงไฟฟ้าดีเซล ที่สร๎างขึ้นใช๎ผู๎ประเมินคือ 
นักศึกษา ระดับ ปวส.1 สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า จ านวน 20 คน ผลการประเมินที่ได๎จากการ
ประเมินประสิทธิภาพ สื่อการสอนเรื่องไฟฟ้าดีเซลอยูํในระดับปานกลางและหาประสิทธิภาพ
ของสื่อการสอนเรื่องโรงไฟฟ้าดีเซลจากการค านวณ E1 และ E2 พบวําสื่อการสอนเรื่องโรงไฟฟ้า 
มีประสอทธิภาพ 40.19/81 ซึ่งผํานเกณฑ์ที่ตั้งไว๎สามารถน าไปใช๎ทอลองได๎ 

 



 

 บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาก่อสร้าง 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 

1. นายรชตะ โภครักษ์ พฤติกรรมของนักเรียนด๎านวินัย ความขยัน
อดทนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
  
 

งานวิจัยชิ้นนี้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีตํอวินัยในตนเองด๎านวินัยในห๎องเรียน ความขยันอดทน
ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผู๎วิจัยได๎เห็นความส าคัญของจริยธรรม โดยเฉพาะ
พฤติกรรมด๎านวินัยในตนเอง  โดยเห็นวําวินัยในตนเองเป็นคุณลักษณะในตัวบุคคลที่ควบคุม
ตนเองได๎  ทั้งในด๎านอารมณ์และพฤติกรรมผู๎ที่มีวินัยในตนเองจะเป็นบุคคลที่รู๎จักกาลเทศะ  
สนใจและเอาใจใสํตํอสังคม  เป็นผู๎ที่มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎของสังคม 
 จากการศึกษาความหมายและขอบขํายและพฤติกรรมของความมีวินัยในตนเอง  ท าให๎
ผู๎วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของวินัยในห๎องเรียน  ความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ผู๎วิจัย
จึงศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมที่มีตํอวินัยในตนเองด๎านวินัยในห๎องเรียน ความขยันอดทนทางการ
เรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี                 
จากการพิจารณาพฤติกรรมที่มีตํอวินัยในตนเองด๎านวินัยในห๎องเรียนของนักเรียนชั้น ปวช. 1 
พบวํา  สํวนใหญํมีพฤติกรรมที่คํอนข๎างดี  สํวนกลุํมนักเรียนที่ยังมีพฤติกรรมและพฤติกรรมที่ไมํ
ดี  สมควรที่จะควบคุมความประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

2. นายสุรศักดิ์  อํุนสุพรรณ์ การแก๎ปัญหาการสอบไมํผํานวิชากลศาสตร์
โครงสร๎าง 1 เรื่อง แรงของนักศึกษาชั้น ปวส.1 
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการสอบไมํผํานของนักศึกษา และเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลศาสตร์โครงสร๎าง 1 ในเรื่องของแรง ด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ชํวยสอน ผลการวิจัยพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลศาสตร์โครงสร๎าง 1 เรื่องแรง ของ
นักศึกษาชั้น ปวส.1 แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  พบวําคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกํอนเรียนได๎น๎อยมาก เมื่อให๎บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์ที่คาดไว๎ พบวําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกํอนเรียน อยูํในระดับคะแนนเฉลี่ยรวมแล๎วเทํากับ 2.75 คิดเป็นร๎อยละ 27.5 และคะแนน 



 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช๎บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนเรื่องของแรง อยูํในระดับ 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 

  คะแนนเฉลี่ยรวมแล๎วเทํากับ 8.75 คิดเป็นร๎อยละ 87.5 และผลการประเมินพบวํา 
อยูํในเกณฑ์ที่ดีขึ้นจากเดิมที่อยูํในระดับต่ า ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน

เรื่อง แรง เน๎นตัวผู๎เรียนเป็นส าคัญ ที่มีจุดมุํงหมายชัดเจน นั่นแสดงวํา การสํงเสริมการเรียนด๎วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนสามารถพัฒนาคุณลักษณะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอันพึง
ประสงค์ให๎สูงได๎ 

3. นายรุํงอนันทร์ มากค า การ พัฒนาผลสั มฤทธิ์ ท า งการ เ รี ยน วิ ช า
เทคโนโลยีคอนกรีต ของนักเรียนชั้นปวช.3 
แผนกชํางกํอสร๎างวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
  
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอนกรีตเทคโนโลยี ของ
นักเรียนชั้นปวช.3 แผนกชํางกํอสร๎างวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีพบวําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลางภาคเรียน อยูํในระดับคะแนนเฉลี่ยรวมแล๎วเทํากับ 14.75 คิดเป็นร๎อยละ 36.88 และ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนโดยให๎ผู๎เรียนได๎เขี ยนผังความคิด (Mind 
Mapping)หลังจากการท ากิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง อยูํในระดับคะแนนเฉลี่ยรวมแล๎ว
เทํากับ 34.96 คิดเป็นร๎อยละ 87.40 และผลการประเมินพบวําอยูํในเกณฑ์ที่ดีขึ้นจากเดิมที่อยูํ
ในระดับต่ า ทั้งนี้เนื่องจากการเขียนผังความคิด (Mind Mapping)จะชํวยให๎ผู๎เรียนสนใจเรียน
มากขึ้น เนื่องจากต๎องสรุกสํงทุกครั้งที่เรียน และการเขียนผังความคิด (Mind Mapping)นั้นเป็น
การสรุปความคิดทั้งหมด เป็นการรวบรวมความรู๎ที่ผู๎เรียนได๎เรียนมา จึงท าให๎ผู๎เรียนสามารถ
เรียนรู๎ได๎อยํางเข๎าใจ สรุปใจความส าคัญได๎ นั่นแสดงวํา การเขียนผังความคิด (Mind Mapping)
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น 

4. นางสาวเยาวมาลย์ บุญวัฒน์   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการ
แตกแรง 2 มิติ วิชากลศาสตร์วิศวกรรม  ของ  
นักศึกษาระดับชั้น ปวส .1 แผนกวิชา ชําง
กํอสร๎าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแตกแรง 2 มิติ 
วิชากลศาสตร์วิศวกรรม 1 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส .1 แผนกวิชา ชํางกํอสร๎าง 
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จ านวน 3 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํ แบบทดสอบทาง

คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติ คําเฉลี่ยเลขคณิต  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และ
คํา T-Test  



 

 ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
   ผลการวิจัย พบวําพบวําคะแนนของกลุํมผู๎ เรียนหลังจากใช๎สื่อการเรียนรู๎ทาง

คณิตศาสตร์ กลุํมผู๎เรียนมีคะแนนสูงกวํา 80 % ทุกคน โดยมีคะแนนสูงสุดคือ 24.5 ( 98 % ) 
จากการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยของคะแนนสอบกับคะแนน 80 % (20 คะแนน) โดยใช๎สถิติ T-
Test พบวํา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนสูงกวํา 80 % อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และมีคะแนนสอบเฉลี่ย = 22.67 และสํวนเบี่ยงเบน = 1.61 

5. นายสุพจณ์ จันสีมา กา ร ส อน โ ด ย วิ ธี ก า ร ส า ธิ ต  ใ น ร า ย วิ ช า 
เครื่องจักรกลงานไม ๎
  
 

การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน รายวิชาเครื่องจักรกลงานไม๎ เรื่อง การเจาะเดือย และการเข๎าเดือยไม๎ 
โดยวิธีการสอนโดยใช๎การสาธิต ในปีการศึกษา 2557 เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน และในการปฏิบัติหน๎าที่ผู๎สอนในรายวิชาดังกลําว จึงจัดท าวิจัยในชั้นเรียนในเรื่องนี้ขึ้น 
เพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน และเป็นการหาแนวทางแก๎ไขปัญหาในการเรียน
การสอนด๎วย 

6. นางสาวอรุณี ทองค า การศึกษาเจตคติที่มีตํอวินัยในตนเองด๎าน

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน-

นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุํม 1 แผนกวิชา

ชํางกํอสร๎าง 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาเจตคติที่มีตํอวินัยในตนเองด๎านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน-นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุํม 1 แผนกวิชาชํางกํอสร๎างมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.  เพ่ือ
ศึกษาเจตคติที่มีตํอวินัยในตนเองด๎านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 2. เพ่ือพัฒนาเจต
คติที่มีตํอวินัยในตนเองด๎านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสุํม นักเรียน -นักศึกษา 
ระดับชั้น ปวช.2 กลุํม 1 แผนกชํางกํอสร๎าง  จ านวน 10 คน แล๎วใช๎แบบสอบถามการศึกษาเจต
คติที่มีตํอวินัยในตนเองด๎านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน-นักศึกษา แล๎วน ามา
วิเคราะห์และประมวลผลด๎วยคอมพิวเตอร์  
 ผลการวิจัย พบวํา นักเรียนมีเจตคติที่มีตํอวินัยในตนเองด๎านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนสํวนใหญํมีเจตคติที่ดีถึงดีมาก สํวนกลุํมนักเรียนที่ยังมีเจตคติและพฤติกรรมที่ไมํดี 
สมควรที่จะค๎นหาสาเหตุของแตํละบุคคลและในแตํละกรณี เพ่ือท าการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนตํอไป 

 



 

 บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาการบัญชี 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 

1. นางสาวจุฑาทิพย์   ดีปั้น ศึกษาปัญหาการแยกหมวดหมูํบัญชีวิชาบัญชี
ของนักศึกษาระดับ ปวช.1สาขาการบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 

แผนกวิชาการบัญชี ได๎เล็งเห็นความส าคัญของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี
ที่ 1 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2/2557ได๎มีนโยบาย
เพ่ิมศักยภาพทางการเรียนรู๎โดยการจัดวิชาตํางๆ ให๎ยกระดับเกี่ยวกับสมรรถนะ และนอกจากนี้
ทางโรงเรียนยังสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎ผํานการปฏิบัติอยํางมีความสุข มีทักษะวิชาชีพและศิลปะการ
ใช๎ชีวิต 

ดั งนั้นสาขาการการบัญชี  วิทยาลัย เทคนิคธัญบุ รี  จึ งศึกษาเกี่ ยวกับประโยชน์                 
ที่นักศึกษาจะได๎รับ อยํางแท๎จริง และหาทางแก๎ปัญหาสาหรับ นักศึกษาที่แสดงพฤติกรรมที่ไมํ
เหมาะสมเพื่อวางแผนชุดการ 
เรียนรู๎ปรับปรุง วิธีการสอนให๎ สอดคล๎องกับพฤติกรรมของนักศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่
เหมาะสมนักศึกษาในแตํละคน เพ่ือเป็นสํวนหนึ่งในการเตรียมความพร๎อมและพัฒนาบุคลากร
เข๎าสูํระบบตลาดธุรกิจบริการในด๎านอุตสาหกรรม 

2. นางสาวสุมาลี  เกตุรามฤทธิ์ การพัฒนาการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อการสอน เรื่อง
การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีของนักเรียน
ร ะดั บ ป ว ช . 1  แ ผ นก วิ ช า ธุ ร กิ จ ค๎ า ป ลี ก 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
  
 

แผนกวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีได๎ตระหนักถึงความส าคัญของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาธุรกิจค๎าปลีกซึ่งเรียนวิชาการ
บัญชีเบื้องต๎น 2 เรื่องการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ซึ่ง
พบวํานักเรียนไมํสามารถวิเคราะห์รายการปรับปรุงที่เกิดข้ึนได๎จึงท าให๎นักเรียนไมํสามารถบันทึก
บัญชีเกี่ยวกับรายการปรับปรุงได๎  ดังนั้น ผู๎วิจัยในฐานะครูผู๎สอนจึงสนใจที่จะพัฒนากระบวนการ
เรียนรู๎และ เกิดทักษะในการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีโดยใช๎สื่อการสอน  เรื่องการบันทึก
รายการปรับปรุงบัญชีประเภทสื่อนวัตกรรมและแบบฝึกปฏิบัติโดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ดังนี้ 



 

 ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  1. เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎เรื่องการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีโดยใช๎สื่อการสอนนวัตกรรม

และแบบ ฝึกปฏิบัติ 
2. เพ่ือให๎นักเรียนระดับปวช.1 แผนกวิชาธุรกิจค๎าปลีกบันทึกรายการปรับปรุงได๎ถูกต๎อง

และมีผลการเรียนผํานเกณฑ์การประเมินร๎อยละ 80 ขึ้นไป 
ผลการวิจัยปรากฏวําการพัฒนาการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อการสอน เรื่องการบันทึกรายการ

ปรับปรุงบัญชี  ของนักเรียน ระดับปวช.1 แผนกวิชาธุรกิจค๎าปลีกวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีมี
พัฒนาการเรียนรู๎ที่ดีขึ้นโดยมีนักเรียนเข๎าเรียนเต็มเวลา ร๎อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดมี
ผลการเรียนผํานเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร๎อยละ 100 และมีความพึงพอใจในการเรียนโดยใช๎
สื่อการสอนอยูํในระดับดีมาก 

3. นางสาวบุสนา  ศิริยามัน การปรับปรุงพฤติกรรมการสํงงานให๎ตรงตํอ
เวลาวิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด ระดับชั้น ปวช.
2 สาขาการบัญชี 

งานวิจัยชิ้นนี้เกี่ยวกับการพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนในการสํงงานในวิชาการบัญชี
บริษัทจ ากัด ซึ่งข๎าพเจ๎าได๎จัดท าแบบบันทึกพฤติกรรมการสํงงานของนักเรียนในการสํงงาน
แบบฝึกหัดและการท าใบงานปฏิบัติ ซึ่งได๎ข๎อสรุปวําในตอนแรกของงานวิจัยนักเรียนบางคนยังไมํ
สามารถปรับตัวเองให๎มีความรับผิดชอบในงานที่ได๎รับหมอบหมาย แตํเมื่อได๎รับการกวดขันจาก
ครูผู๎สอน นักเรียนสามารถปรับปรุงความรับผิดชอบของตนเองในการสํงงานได๎มากยิ่งขึ้น 

4. นางสาวกัณฐิกา  บรรจงจัด การสร๎ า งและพัฒนาแบบฝึก เสริมทักษะ             
การบัญชีต๎นทุน 2 ส าหรับนักศึกษา ระดับ 
ปวส.1 

จากการทดสอบแก๎ไขปัญหา โดยจัดให๎มีการทดสอบกํอนเรียน และหลังเรียน ในการ
ทดสอบกํอนเรียนมีนักศึกษาจ านวนร๎อยละ 81.08 ที่ผํานการทดสอบข๎อมูลแสดงให๎เห็นวํา 
นักศึกษามีความรู๎ในระดับปานกลาง อยูํแล๎ววิธีการแก๎ไขเป็นวิธีการเสริมสร๎างพัฒนาของ
นักศึกษาให๎เกิดประสิทธิภาพ ในการมีทักษะที่เพ่ิมขึ้น การทดสอบหลังเรียนโดยมีนักศึกษาเกิน
กวําร๎อยละ 91.89 ผํานการทดสอบที่เป็นระดับคะแนนที่อยูํในระดับสูงมากและเป็นที่พึงพอใจ 
นักศึกษามีสมรรถภาพในการเรียนรู๎สูงกวํานักเรียนที่ไมํได๎เรียนด๎วยการฝึกเสริมทักษะ 

 
 



 

 บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 

1. นายอนิรุทธ์  หงษาวงศ์ เครื่องป้องกันขโมยและเปิด – ปิดไฟอัตโนมัติ ในปัจจุบันนี้โลกของเราได๎มีการใช๎พลังงานมากมายและหลากหลาย เชํน ไฟฟ้า ซึ่งที่อยูํอาศัย              
ที่ท างาน สถานที่ตํางๆ ใยสมัยนี้จ าเป็นที่จะต๎องใช๎ไฟฟ้า เป็นจ านวนมากท าให๎ต๎องเสียคําใช๎จําย
ไปกับคําไฟ เป็นจ านวนมาก จากปัญหาการใช๎พลังงานที่มีมาก ในปัจจุบันนี้ ท าให๎มีแนวทางและ
วิธีการตํางๆ ในการลดใช๎พลังงานให๎น๎อยลง จึงท าให๎เกิดแนวคิดในการจัดท าโครงการเพ่ือ
ตอบสนองความต๎องการในการลดใช๎พลังงานในกรณีที่ผู๎ใช๎ลืมปิดไฟ หรือกรณีที่ต๎องใช๎เวลาใน
การเดินไปยังจุดติดตั้งสวิทช์ควบคุมซึ่งชํวงระยะเวลานี้ ท าให๎เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานในระยะ
ยาว 

2. นายอภิมุข โพธิ์งาม วิชาระบบเสียง ผู๎เรียนชั้น ปวช.3  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบเสียงเพ่ือการบันเทิง ระบบเสียงสาธารณะระบบการควบคุม
และการเชื่อมตํออุปกรณ์ประกอบระบบ ระบบแสงประกอบเสียง  การทดสอบความดัง ความถี่ของ
เสียงด๎วยเครื่องมือทดสอบที่เกี่ยวข๎อง การตรวจสอบ ประกอบการค านวณเพ่ือจัดระบบเสียง
สาธารณะ การประเมินราคาประกอบการออกแบบ เขียนแบบ  การติดตั้ง  ทดสอบระบบเสียง
สาธารณะทั้งในอาคารและนอกอาคาร 

3. นายวีระพงษ์  จันทร์ไพศรี การพัฒนาบทเรียนด๎วยสื่อการเรียนการสอน
ด๎วยคอมพิวเตอร์ วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 
   
 

ในการจัดการเรียนการสอนที่ท าให๎เกิดประสิทธิผลแกํนักศึกษามีวิธีการที่หลากหลาย ไมํวําจะ
เป็นการบรรยาย อภิปราย เพ่ือนชํวยเพ่ือน กระบวนการกลุํม  การทดลอง ตลอดจนการใช๎
กรณีศึกษาจากสื่อตํางๆ ในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และพัฒนาความรู๎
ความสามารถของนักศึกษาในการน าความรู๎ไปใช๎ในการด าเนินชีวิต เนื้อหาสํวนใหญํเกี่ยวกับการ
คอนโทรลและการควบคุมฮาร์ดแวร์ตํางๆ และเพ่ือให๎นักเรียนมีความเข๎าใจในการคอนโทรลมาก
ขึ้น การน าสื่อคอมพิวเตอร์มาใช๎จึงมีผลท าให๎มีความนําสนใจและงํายตํอการปฏิบัติจริง 
 



 

 ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
4. นายเสิศศักดิ์ เพียซุย ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตํอ

ชุดทดลองวงจรไอซีและการประยุกต์ใช๎งาน             

ในวิชาออปแอมป์และลิ เนียไอซี  รหัสวิชา                

3105-2003ส าหรับนักศึกษา ระดับชั้นปวส.1 

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2557วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุํงหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตํอชุดทดลอง
วงจรไอซีและการประยุกต์ใช๎งานในวิชาออปแอมป์และลิเนียไอซีรหัสวิชา  3105-2003ส าหรับ
นักศึกษา ระดับชั้นปวส.1แผนกอิเล็กทรอนิกส์ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2557วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรีกลุํมตัวอยํางจ านวน 40 คน ด าเนินการวิจัยโดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เก่ียวข๎อง ด าเนินการสร๎างเครื่องมือโดยใช๎ในรูปแบบของแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็น
กลุํม  
 ผลจากการวิจัยในครั้งนี้พบวําสื่อชุดทดลองวงจรไอซีและการประยุกต์ใช๎งานในการสอนที่
สร๎างข้ึนสามารถท าให๎นักเรียน นักศึกษาเกิดความรู๎ ความเข๎าใจและผู๎ใช๎มีความพึงพอใจมากตํอ
การสอนจึงถือวําสื่อชุดทดลองวงจรไอซีและการประยุกต์ใช๎งานในการสอน วิชาออปแอมป์และ
ลิเนียร์ไอซี รหัสวิชา  3105-2003เหมาะสมที่จะน ามาใช๎ประกอบการเรียนการสอนตํอไป 

5. นายธนดล  มํวงอ่ า เครื่ อ งขยาย เสี ย งคลาสดี ยํ านความถี่ ต่ า               
วิชาเครื่องเสียง  หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างและหาประสิทธิภาพทดลองเรื่องเครื่องขยายเสียง
คลาสดียํานความถี่ต่ า   วิชาเครื่องเสียง  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โดยท าการเลือกกลุํม
ตัวอยํางเป็นแบบเจาะจงเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย การทดลองเรื่องเครื่องขยายเสียง
คลาสดียํานความถี่ต่ า วิชาเครื่องเสียง  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ แบบฝึกหัดท๎ายใบ
ปฏิบัติงาน ที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นและผํานการประเมินคุณภาพจากผู๎เชี่ยวชาญจ านวน 5 ทําน โดย
น าไปทดลองกับกลุํมตัวอยํางที่เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จ านวน 10 คน 
หลังจากนักเรียนได๎ฝึกทักษะปฏิบัติในแตํละใบปฏิบัติงาน ผู๎วิจัยได๎ให๎นักเรียนท าแบบฝึกหัดท๎าย
ใบปฏิบัติงาน และเม่ือนักเรียนได๎ฝึกครบทุกใบปฏิบัติงาน ผู๎วิจัยให๎นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน แล๎วน าคะแนนมาค านวณหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติ ผลการวิจัยแสดง
ให๎เห็นวํา ชุดฝึกปฏิบัติ ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น มีประสิทธิภาพร๎อยละ 83.5/84 ซึ่งสูงกวําเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 80/80     



 

 ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 

6. นางสาววราทิพย์ อรชร เกมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน รายวิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับรหัส 2105-2003 
ส าหรับนักเรียน-นักศึกษาระดับชั้น ปวช .1                   
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

            

 

การศึกษางานวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ เกมส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเพ่ือเป็นการพัฒนาทางด้านพฤติกรรมของ
เด็ก ซึ่ง การเล่นเกม เป็นกิจกรรมที่ท าให้ผู้เล่นได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินช่วยให้ผู้เล่นเกิด
พัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  จิตใจ  และสติปัญญา  ผู้วิจัยจึงได้น าเนื้อหาในรายวิชา
บางส่วนมาท าเป็นเกมให้นักเรียนสามารถเล่นเพ่ือเพ่ิมความรู้ในเนื้อหารายวิชา และการจดจ าได้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นข้อดีกว่าการเรียนในห้องเรียนแบบปกติที่ครูผู้สอนต้องสอนนักเรียนเป็นจ านวนมากไป
พร้อมๆกัน ท าให้ความน่าสนใจในการเรียนน้อยลง จึงท าให้การเล่นเกมเป็นการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพให้การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมีคุณภาพมากขึ้นและน า
ผลการวิจัยครั้งนี้ไปปรับปรุงแก้ไขในการเรียนการสอน สามารถให้ผู้ที่สนใจน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การเรียนการสอน ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้สูงกว่าการ
เรียนการสอนแบบใช้สื่อทั่วๆไป และส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

จากการวิจัยพบว่าการศึกษาและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนแสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ 1. เรื่องหน่วยทาง
ไฟฟ้า,2. เรื่องค าน าหน้าหน่วยทางไฟฟ้า, 3. เรื่องอ่านค่าแถบสีของตัวต้านทาน, 4. เรื่องกฎของ
โอห์มและก าลังไฟฟ้า และ 5. เรื่องวงจรไฟฟ้า ของนักเรียน ปวช.1/1 และ 1/2 ปรากฏว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถท าคะแนนทดสอบหลังเรียนได้มากกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
พร้อมกับการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียน
แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับผู้เรียนด้านเนื้อหาในภาพรวม พบว่า ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจในด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.175 และจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับผู้เรียนด้านมัลติมีเดียในภาพรวม พบว่า 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจในด้านมัลติมีเดียอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.225  

 
 
 
 
 



 

 ชือ่ผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
7. นายภาสกร  อํานสนิท เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างคอนโดอบแห้งเอนกประสงค์ซึ่งเป็นการศึกษา

เกี่ยวกับหลักการท างาน การน าไปใช้งานและการทดลองในการใช้คอนโดอบแห้งเอนกประสงค์
โดยมีวิธีการด าเนินโครงการการวางแผนการออกแบบชิ้นงาน การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การ
ด าเนินการสร้างชิ้นงานตามแผนการที่ก าหนดไว้ 

ผลของโครงการคือชิ้นงานออกมาได้สมบูรณ์แบบ ตามที่คณะผู้จัดท าได้ตั้งเป้าหมายไว้
ประกอบกับการจัดท ารูปเล่มสารนิพนธ์ของโครงการ 

8. นายสุทัศน์ แคน๎อย การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ไมํสนใจเรียนโดย

วิธีการเสริมแรงของนักเรียน ระดับ ปวช.2 

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 

การเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ผู๎วิจัยได๎
ท าการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน คือ มีพฤติกรรมไมํสนใจเรียน เข๎าห๎องเรียนไมํตรงเวลา             
ไมํสนใจแกํผู๎สอนสร๎างความร าคาญให๎กับเพื่อนรํวมชั้นเรียนและกํอให๎เกิดปัญหาตามอีกมากมาย 
ผู๎สอนจึงมีความคิดท่ีจะน าวิธีตํางๆ มาปรับปรุงและใช๎มาตรการในการแก๎ปัญหาให๎นักเรียนสนใจ
เรียนมากขึ้น โดยการใช๎ข๎อก าหนดเพ่ือท าการลดและแก๎ปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 

1. นางสาวนงลักษณ์  ไชยศรี กา รแก๎ ปั ญห ากา ร ไ มํ ตั้ ง ใ จ เ รี ย น ใน วิ ช า

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้น ปวช . 

3/2  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิค

ธัญบุรี 

  

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข๎อ ได๎แกํ 1) เพ่ือแก๎ปัญหาการไมํตั้งใจเรียนในชั้นเรียนของ
นักเรียน ปวช. 3/2 โดยพัฒนาสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  2)  เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยประชาการเป็นนักเรียนปวช. 3/2   แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวน 24 คน เครื่องที่ใช๎ในการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลเ พ่ือใช๎ในการศึกษาครั้ งนี้  คือ  ใบงาน สื่อการสอน  แผนการสอน  
แบบทดสอบกํอน -หลังเรียน  แบบส ารวจพฤติกรรมระหวํางเรียน 
 จากผลการวิจัยพบวําพฤติกรรมการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์กํอนการใช๎สื่อ
การสอนพบพฤติกรรมการคุยกันในห๎องมากที่สุด และพฤติกรรมหลังการใช๎สื่อการสอน มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีท าให๎พฤติกรรมที่ไมํตั้งใจเรียนลดน๎อยลง และคะแนน
ทดสอบกํอนและหลังการใช๎สื่อการสอนพบวําคะแนนหลังเรียนมีคําเฉลี่ย ในสูงกวําคะแนน
ทดสอบกํอนเรียน 

2. นางสาวสุกัญญา  ปิ่นมุข การปรับปรุงพฤติกรรมการสํงงานให๎ตรงตํอ
เวลาวิชาการใช๎โปรแกรมจัดการฐานข๎อมูล            
ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 

งานวิจัยชิ้นนี้เกี่ยวกับการพัฒนาความรับชอบของนักเรียนในการสํงงานในวิชาการใช๎
โปรแกรมจัดการฐานข๎อมูล ซึ่งข๎าพเจ๎าได๎จัดท าแบบบันทึกพฤติกรรมการสํงงานของนักเรียนใน
การสํงงานแบบฝึกหัดและการท าใบงานปฏิบัติ ซึ่งได๎ข๎อสรุปวําในตอนแรกของงานวิจัยนักเรียน
บางคนยังไมํสามารถปรับตัวเองให๎มีความรับผิดชอบในงานที่ได๎รับมอบหมาย  แตํเมื่อได๎รับการ
กวดขันจากครูผู๎สอน นักเรียนสามารถปรับปรุงความรับผิดชอบของตนเองในการสํงงานได๎มาก
ยิ่งขึ้น 

 
 



 

 ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
3. นางสาวสายใจ พานิชกุล การพัฒนาทักษะการสร๎างเว็บเพจในรายวิชา

หลักการออกแบบเว็บเพจ (3204-2203) ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขางาน เทคโนโลยีส านักงาน โดยใช๎
ทักษะการเรียนรู๎แบบรํวมมือ ด๎วยเทคนิคเพ่ือน
เรียน (Partners) 

การพัฒนาทักษะการสร๎างเว็บเพจในรายวิชาหลักการออกแบบเว็บเพจของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางาน เทคโนโลยีส านักงาน โดยใช๎ทักษะการเรียนรู๎
แบบรํวมมือ ด๎วยเทคนิคเพ่ือนเรียน (Partners) มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการสร๎างเว็บเพจ 
ในรายวิชาหลักการออกแบบเว็บเพจของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง (ปวส.) 
สาขางาน เทคโนโลยีส านักงานประชากรที่ใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางาน เทคโนโลยีส านักงาน จ านวน 14 คน กลุํมตัวอยําง ที่ใช๎ในการ
วิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางาน เทคโนโลยี
ส านักงาน จ านวน 4 คน การก าหนดกลุํมตัวอยํางใช๎การสุํมแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ แบบทดสอบและและสังเกต สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อย
ละ (%) สรุปผลการวิจัย 

พบวํา  การสร๎ าง เว็บ เพจ ในรายวิชาหลักการออกแบบเว็บ เพจ ของนักศึกษา                   
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางาน เทคโนโลยีส านักงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด๎วยคําเฉลี่ย หลังเรียนคิดเป็นร๎อยละ 78.33 สูงกวํากํอนเรียนที่มีคําเฉลี่ย 52.50 ซึ่ ง
ชี้ให๎เห็นวําการจัดกิจกรรมโดยใช๎ทักษะการเรียนรู๎แบบรํวมมือด๎วยเทคนิคเพ่ือนเรียน (Partners) 
สามารถพัฒนาทักษะการสร๎างเว็บเพจในรายวิชาหลักการออกแบบเว็บเพจ สอดคล๎องกับผลการ
วิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสังเกตนักศึกษา หลังการจัดกิจกรรมด๎วยทักษาการเรียนรู๎แบบรํวมมือ
โดยใช๎เทคนิคเพ่ือนเรียน (Partners) ปรากฏวํา นักศึกษาหลังการจัดกิจกรรมด๎วยทักษะการ
เรียนรู๎แบบรํวมมือ โดยใช๎เทคนิคเพ่ือนเรียน (Partners) มีการพัฒนาทางการเรียนดีขึ้น มีความ
กระตือรือร๎น เอาใจใสํในบทเรียนมากขึ้น และสามารถสร๎างเว็บเพจตามใบงานได๎สํงผลให๎
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงขึ้น 

 
 



 

 ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
4. นางอารยา ทะอินทร์ ที่วาง Smart Phone ไม๎อัด การจัดท าท่ีวาง Smart Phone ไม๎อัดสามารใช๎งานได๎จริงมีความพึงพอใจตามที่ตั้งจุดประสงค์ไว๎

และยังท าให๎นักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ใช๎วาง Smart Phone หรือโทรศัพท์มือถือ เพ่ือใช๎ใน
การเรียนการสอนนักเรียนนักศึกษาจากการทดลองใช๎ที่วาง Smart Phone ไม๎อัดเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับจากการจัดท าสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ เพ่ือเสริมสร๎าง
ให๎แตํละสาขาวิชา/                                               เสริมสร๎างให๎นักเรียน 
นักศึกษา เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู๎ความสามารถด๎านหัตถศิลป์ มาประยุกต์ใช๎
และทักษะวิชาชีพ เป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติคิดค๎น สิ่งประดิษฐ์  สํงเสริมให๎นักเรียน นักศึกษา
พัฒนาสร๎างผลงานนวัตกรรม ให๎เกิดความก๎าวหน๎าในการคิดค๎นสิ่งประดิษฐ์ตําง ๆ นักเรียน 
นักศึกษาเห็นคุณคําและความส าคัญด๎านหัตถศิลป์ นักเรียน นักศึกษาได๎น าแนวคิดมาประดิษฐ์ที่
สามารถน ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ สํงเสริมจินตนาการละความคิดสร๎างสรรค์ 

5. นางสาวนมสัวี  สวํางตระกูล การศึ กษาผลสั มฤทธิ์ ท า งการ เ รี ยน โดย                 

บูรณาการโดยใช๎อินเตอร์เน็ตรายวิชาการสร๎าง

ภาพเคลื่อนไหวเบื้องต๎น ของนักเรียนระดับ 

ปวช.2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือสํงเสริมการเรียนการสอบแบบบูรณาการโดยใช๎สื่อ
อินเตอร์เน็ต และสงเสริมให๎นักเรียนค๎นคว๎าเพ่ิมเติมจากสื่อออนไลน์รํวมกับฝึกการสํงงานผําน
ระบบอินเตอร์เน็ต ในรายวิชาการสร๎างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต๎น ของระดับ ปวช.2 แผนก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 33 คน ผลการวิจัยพบวํานักเรียนสํวนใหญํมีคอมพิวเตอร์เป็นของ
ตนเองและไมํมีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง ในจ านวนใกล๎เคียงกัน ในการเรียนการสอนใน
รายวิชาการสรางภาพเคลื่อนไหวเบื้องต๎น ได๎มีการสํงเสริมให๎นักเรียนที่ยัง ไมํได๎สมัครไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพ่ือใช๎อินเตอร์เน็ตเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน มีอิทธิพลในการ
ก าหนดหรือสามารถอธิบายผลการเรียนของนักเรียนได๎ร๎อยละ 41.70 

6. นางสาวเอมอัชรา โคตรแก๎ว การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและ   

การสํ ง ง านของนั กศึ กษา  ระดั บ  ปวช . 2 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพ่ือปรับพฤติกรรมการเรียนและการสํงงานของนักศึกษาราย
วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด และเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการปรับ
พฤติกรรม การเรียนและการสํงงาน ประชากรกลุํมตัวอยําง นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ในภาค 



 

 ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  เรียนที่ 2/2557 จ านวน 36 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย แบบทดสอบกํอนเรียน (pre-test) 

และแบบทดสอบหลังการเรียน (post-test) แบบ 2 ค าตอบ คือ ถูกและผิด จ านวน 10 ข๎อ สถิติ
ที่ใชํในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แคํ ร๎อยละ ผลการวิจัยมีดังนี้ 

ผู๎วิจัยได๎สังเกตพฤติกรรมของผู๎เรียนในชํวงสัปดาห์ที่ 1-4 พบวํามีพฤติกรรมการเข๎าชั้น
เรียนสาย ขาดเรียนบํอย ไมํตั้งใจเรียน พูดคุยกันเองและเลํน Face book  ผํานมือถือและ
คอมพิวเตอร์ โดยไมํยอมจดบันทึกเนื้อหาที่ผู๎สอนบรรยาย จากการทดสอบกํอนเรียน(pre-test) 
พบวํา คะแนนสํวนใหญํอยูํในระดับปานกลาง (5 -9 คะแนน) ร๎อยละ 19.44 และ 13.88 
ตามล าดับ แสดงให๎เห็นถึงพ้ืนฐานความรู๎กํอนเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เกี่ยวกับการใช๎
โปรแกรมประมวลผลคําประยุกต์อยูํในระดับปานกลาง ภายหลังจากการปรับพฤติกรรมการ
เรียนในชั้นเรียนและการสํงงานแล๎ว ได๎ท าการทดสอบหลังการเรียน (post-test) พบวํา คะแนน
สํวนใหญํอยูํในระดับดี (8-12 คะแนน) ร๎อยละ 19.44  และ 27.77 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบ
ผลคะแนนทดสอบกํอนเรียน (pre-test) และคะแนนทดสอบหลังการเรียน (post-test) แสดงให๎
เห็นวําหลังจากปรับพฤติกรรม ในชั้นเรียนจะสํงผลให๎สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาช่างยนต์ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 

1. นายพิเชษฐ์     ชลารักษ์ การพัฒนาทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์
ดีเซล ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 1 แผนกวิชา
ชํางยนต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์  คลองสิบสาม 
ปทุมธานี   โดยใช๎กิจกรรมจัดแบํงกลุํมฝึก
ปฏิบัติ 
    

การวิจัยเรื่องศึกษาการการพัฒนาทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์ดีเซลของนักศึกษา 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาชํางยนต์ โรงเรียน เทพศิรินทร์คลองสิบ
สาม ปทุมธานี โดยใช๎กิจกรรมจัดแบํงกลุํมฝึกปฏิบัติสามารถสรุปผลการวิจัยได๎ดังนี้ 

ผลการวิจัยพบวํานักเรียนมีพฤติกรรมทักษะการถอดประกอบเครื่ องยนต์ดีเซลของ
นักศึกษาถูกต๎องและรวดเร็วมากขึ้นโดยรวม อยูํในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎ออยูํในระดับ
มากทุกข๎อดังนี้ความสนใจการถอดประกอบเครื่องยนต์ดีเซลโดยสรุปจากการสังเกตุและทดสอบ
การถอดประกอบเครื่องยนต์ดีเซลเพ่ือสร๎างพฤติกรรมของผู๎เรียนให๎มีความกระตือรือร๎นและมี
ความเอาใจใสํตํอการเรียนครูผู๎สอนต๎องสร๎างจิตส านึกให๎กับผู๎เรียนอยูํเสมอตลอดจนการใช๎
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายเพ่ือมิให๎ผู๎เรียนเกิดความเบื่อหนํายและมี
ความสนใจมากขึ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยระบบใบงานการฝึกปฏิบัติถอดประกอบ
เครื่องยนต์ดีเซลเป็นอีกหนึ่งวิธีการสอนมีสํวนส าคัญในการปรับพฤติกรรมของผู๎เรียนให๎เกิดความ
กระตือรือร๎นและเอาใจใสํตํอการเรียนการสอนเป็นอยํางดี 

2. นายวีระพงษ์    กองสิน ทักษะการใช๎ เครื่องมือพิเศษของนักศึกษา 
ระดับ ปวช. 2/2 แผนกวิชาชํางอิเล็กทรอนิกส์
โดยสังเกตจากการฝึกปฏิบัติตามใบงาน 
   

การวิจัยเรื่องทักษะการใช๎เครื่องมือพิเศษ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/2
แผนกอิเล็กทรอนิกส์โดยสังเกตจากการฝึกปฏิบัติตามใบงาน สามารถสรุปผลการวิจัยได๎ดังนี้ 

ผลการวิจัยการทักษะการใช๎เครื่องมือพิเศษของนักศึกษา ระดับ ปวช. 2/2 แผนกวิชาชําง
อิเล็คทรอนิกส์ โดยสังเกตจากการฝึกปฏิบัติตามใบงานจ านวน 15คนกํอนการปฏิบัติตามใบงาน
จากการสังเกตผลปรากฏวํามีนักศึกษามีทักษะในการใช๎เครื่องมือพิเศษที่ถูกต๎อง 

 
 



 

 ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  จ านวน 5คนคิดเป็นร๎อยละ 33.34 เมื่อได๎ผํานการเรียนด๎วยวิธีการสอนโดยทักษะการใช๎

เครื่องมือพิเศษแล๎วผลปรากฏวํานักศึกษาที่สามารมีทักษะปฏิบัติงานได๎ถูกต๎องจ านวน 12คน
เพ่ิมข้ึนจ านวน 7 คนคิดเป็นร๎อยละ 80 

โดยสรุปจากการสังเกตและทดสอบการใช๎เครื่องมือพิเศษ เพ่ือสร๎างพฤติกรรมของผู๎เรียนให๎
มีความกระตือรือร๎นและมีความเอาใจใสํตํอการเรียนครูผู๎สอนต๎องสร๎างจิตส านึกให๎กับผู๎เรียนอยูํ
เสมอตลอดจนการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายเพ่ือมิให๎ผู๎เรียนเกิด
ความเบื่อหนํายและมีความสนใจมากขึ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยระบบใบงานเป็น
อีกหนึ่งวิธีการสอนมีสํวนส าคัญในการปรับพฤติกรรมของผู๎เรียนให๎เกิดความกระตือรือร๎นและ
เอาใจใสํตํอการเรียนการสอนเป็นอยํางดี 

3. นายวรายุทธ  มารุตวงษ์ เพ่ือนชํวยแนะน าเพ่ือนในการเรียนภาคปฏิบัติ
ในรายวิชางานเครื่องยนต์แก๏สโซลีนรหัสวิชา  
2101-2001 ระดับชั้นปวช. 1ห๎อง 1สาขาวิชา
เครื่องกลสาขางานยานยนต์ 
 

การวิจัยเรื่องเพ่ือนชํวยแนะน าเพ่ือนในการเรียนภาคปฏิบัติในรายวิชางานเครื่องยนต์แก๏ส
โซลีนรหัสวิชา  2101-2001 ระดับชั้นปวช. 1ห๎อง 1สาขาวิชาเครื่องกลสาขางานยานยนต์พบ
ปัญหาวําการปฏิบัติงานของผู๎เรียนหลายคนไมํเข๎าใจขั้นตอนการปฏิบัติการถอด  – ประกอบ
ชิ้นสํวนของเครื่องยนต์ท าให๎การปฏิบัติงานลําช๎าและขั้นตอนไมํถูกต๎องดังนั้นผู๎สอนจึงคิดหา
วิธีการแก๎ปัญหาโดยปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนโดยจัดกลุํมกิจกรรมแบบเพ่ือนชํวยเพ่ือน
เพ่ือสร๎างบรรยากาศการเรียนการสอนให๎มีความผํอนคลายและเป็นวิธีการท าให๎ผู๎เรียนรู๎ได๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจงํายมากขึ้น และน ามาเป็นหัวข๎องานวิจัยในชั้นเรียนโดยใช๎กิจกรรมจัด
แบํงกลุํมฝึกปฏิบัติสามารถสรุปผลการวิจัยได๎ดังนี้ 

ผลการวิจัยพบวํานักเรียนมีพฤติกรรมการจัดการเรียนรู๎โดยจัดกิจกรรมกลุํมแบบเพ่ือนชํวย
เพ่ือนสามารถท าให๎ผู๎เรียนสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎องและกิจกรรมกลุํมท าให๎เกิดทักษะใน
การปฏิบัติงานสูงขึ้นผู๎เรียนมีความพึงพอใจในการรํวมกิจกรรมและมีความสุขท่ีได๎รํวมกิจกรรม 

 
 



 

 ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
4. นายจารึก    รียะซัน  

 

ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ถ อด ป ร ะก อ บ

คอมเพรสเซอร์ของระบบปรับอากาศรถยนต์ 

ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาชําง

ยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช๎กิจกรรม

จับคูํฝึกปฏิบัติ  

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะในการถอดประกอบคอมเพรสเซอร์ของระบบปรับอากาศ
รถยนต์  และการวิเคราะห์ข๎อบกพรํองของระบบปรับอากาศรถยนต์ ของนักศึกษาระดับ ปวช. 2 
แผนกวิชาชํางยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช๎กิจกรรมจับคูํฝึกปฏิบัติมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ถึงแนวทางที่จะชํวยเพ่ิมทักษะในการถอดประกอบคอมเพรสเซอร์ของระบบปรับอากาศรถยนต์ 
พร๎อมทั้งผลที่ได๎ไปวิเคราะห์หา ข๎อบกพรํองของระบบปรับอากาศในรถยนต์ได๎มากขึ้น และ 
เพ่ือให๎นักศึกษามีทักษะในการอํานคําที่ได๎อยํางถูกต๎อง แมํนย า และสามารถน าคําที่ได๎ไป
วิเคราะห์ข๎อบกพรํองของระบบปรับอากาศในรถยนต์ และผํานเกณฑ์การประเมิน  60% ได๎ 
80%ของผู๎เรียนทั้งหมด ประชากรคือ นักศึกษาระดับ  ปวช. 2 แผนกวิชาชํางยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี  จ านวน 4 กลุํม รวม 18 คน กลุํมตัวอยํางคือ 
นักศึกษาระดับ ปวช. 2 จ านวน 4 ห๎องเรียน รวม 64 คน ภาคเรียนที่ 2/2557  

5. นายธีรพงษ์ เกิดนรินทร์ การเข๎าใจระบบท าความเย็น นักศึกษา ปวช.3 การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะในการเข๎าใจระบบท าความเย็นของระบบปรับอากาศรถยนต์  
และการวิเคราะห์ข๎อบกพรํองของระบบปรับอากาศรถยนต์ของนักศึกษา ระดับ ปวช.3 แผนก
วิชาชํางยนต์วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช๎กิจกรรมจับคูํฝึกปฏิบัติมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง
แนวทางที่จะชํวยเพ่ิมทักษะในการวิเคราะห์เครื่องท าความเย็นท าความเย็นของระบบปรับ
อากาศรถยนต์ พร๎อมทั้งผลที่ได๎ไปวิเคราะห์หา ข๎อบกพรํองของระบบปรับอากาศในรถยนต์
ได๎มากขึ้นและเพ่ือให๎นักศึกษามีทักษะในการอํานคําที่ได๎อยํางถูกต๎องแมํนย าและสามารถน าคําที่
ได๎ไปวิเคราะห์ข๎อบกพรํองของระบบปรับอากาศในรถยนต์และผํานเกณฑ์การประเมิน  60% ได๎ 
80%ของผู๎เรียนทั้งหมดประชากรคือนักศึกษา ระดับปวช.3  แผนกวิชาชํางยนต์วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานีจ านวน 1กลุํมรวม 30คนกลุํมตัวอยํางคือนักศึกษา ระดับ ปวช. 3 
จ านวน 1 ห๎องเรียนรวม 30 คนภาคเรียนที ่1/2557  

 
 



 

 ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
6. นายสุพจน์  ทางเณร การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา                                             

งานเชื้อเพลิงแก๏สยานยนต์ ของนักเรียนระดับ 
ปวส. 1 แผนกวิชายานยนต์ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชางานเชื้อเพลิงแก๏สยานยนต์ ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชายานยนต์ เพ่ือต๎องการทราบถึง
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่เรียนรายวิชางาน เชื้อเพลิงแก๏ส ยานยนต์ อันจะเป็นแนวทาง
ในวางแผนการจัดการเรียนการสอนให๎เหมาะสมกับผู๎เรียน  ผลการวิจัย พบวํานักศึกษามี
พฤติกรรมการเรียนโดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก ดังนี้ ด๎านการวางแผนเข๎าเรียนมีคําเฉลี่ย
เทํากับ 3.56 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 คิดเป็นร๎อยละ 71.20 ระดับพฤติกรรม อยูํในระดับ
มาก ด๎านการเข๎าเรียนสม่ าเสมอและตั้งใจเรียนมีคําเฉลี่ย เทํากับ 3.84 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.54 คิดเป็นร๎อยละ 76.80 ระดับพฤติกรรมอยูํในระดับมาก ด๎านการสอบถามปัญหาเนื้อหาที่
เรียนหรืองานที่ได๎รับมอบหมายมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.66 สํวน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 คิดเป็น
ร๎อยละ 73.20 ระดับพฤติกรรมอยูํในระดับมาก ด๎านการทบทวน บทเรียนมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.56 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 คิดเป็นร๎อยละ 71.20 ระดับพฤติกรรม อยูํในระดับมาก ด๎านการ
ทําการบ๎านหรืองานที่ได๎รับมอบหมายด๎วยตนเองมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.62 สํวน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.56 คิดเป็นร๎อยละ 72.40 ระดับพฤติกรรมอยูํในระดับมาก ด๎านการค๎นคว๎า เพ่ิมเติมจาก
หนังสือเลํมอื่นหรืออินเตอร์เน็ตมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.68 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 คิดเป็นร๎อย
ละ 73.60 ระดับพฤติกรรมอยูํในระดับมาก ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข๎อมูล เรื่อง การศึกษา
พฤติกรรมการเรียนรายวิชางานเชื้อเพลิง แก๏สยานยนต์ พบวํา พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
มีคําเฉลี่ยโดยรวม เทํากับ 3.65 คิด เป็นร๎อยละ 73.00 ซึ่งอยูํในระดับมาก 

 
 
 
 

 



 

 บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 

1. นายศรีรัฐ โชติมา การฝึกทักษะการเลื่อยมือของนักเรียน ปวช. 
1/2 สาขาไฟฟ้าก าลัง วิชา งานฝึกฝีมือ  

ในการวิจัยครั้งนี้ท าให๎นักศึกษามีความกระตือรือร๎นที่จะได๎รับความรู๎และมีความรับผิดชอบ
ตนเองมากขึ้นท าให๎นักเรียนมีอคติที่ดีตํอครูผู๎สอนและโรงเรียนอันจะสํงผลให๎การเรียนของเข๎า
ประสบความส าเร็จเมื่อจบแล๎วสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปประกอบอาชีพเอง 

2. นายไชยรัตน์ สุขสวย การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น 
ปวช.2 แผนกวิชายานยนต์ เรื่องไมํสํงงาน 

จากการสร๎างแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ปวช. 2/3,2/4                
ในเรื่องการไมํสํงงาน/การบ๎านในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได๎ดังนี้ 

พบวําแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ปวช. 2/3,2/4 ใน เรื่องการไมํสํง
งาน/การบ๎าน ไมํท าให๎ทราบถึงสาเหตุที่ส าคัญมากที่สุดจนถึงสาเหตุที่น๎อยที่สุดในการไมํสํงงาน/
การบ๎านคือการบ๎านมากเกินไปครูอธิบายเร็วแบบฝึกหัดยากท าไมํได๎ไมํได๎น าสมุดมาไมํเข๎าใจ
ค าสั่งไมํนําสนใจเบื่อหนํายไมํอยากท าหนังสือหายลืมท าไมํมีคนคํอยให๎ค าปรึกษาออกงานกับ
ผู๎ปกครองชํวยเหลืองานผู๎ปกครองเวลาน๎อยท ากิจกรรมโรงเรียนและเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน
วิชาอ่ืน 

3. นายจ าเนียร  โพธิ์รักษ์ 
 

การฝึกทักษะการเลื่อยมือของนักเรียน ปวช.
1/1  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับการฝึกทักษะการเลื่อยมือของนักเรียน ปวช.1/1  
สาขาชํางอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชางานฝึกฝีมือ 1 ( 2100 – 1004) ประชากรของการวิจัยครั้งนี้
คือ งานวิจัยเรื่อง การฝึกทักษะการเลื่อยมือของนักเรียน ปวช.1/1 สาขาชํางอิเล็กทรอนิกส์ใน
ราย  วิชางานฝึกฝีมือ 1 ( 2100 – 1004)  

สถิติที่ใช๎วิเคราะห์ข๎อมูลการวิจัยได๎แก ํ 
1. เครื่องมือที่ใช๎ คือแบบประเมินพฤติกรรมและระดับผลการเรียนของนักศึกษารายบุคคล  
2. ขอบเขตด๎านวัตกรรม 
3.  แผนการสอน  



 

 ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ผลของการวิจัยคือ จากการวิเคราะห์ผลการประเมินพฤติกรรม ของนักเรียนกลุํมเป้าหมาย 

สามารถปรับปรุงตนเองเมื่อได๎เห็นตัวอยํางการเลื่อยที่ถูกต๎อง ซึ่งจากข๎อมูลที่บันทึกไว๎ นักเรียน
สามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง โดยการฝึกทักษะการเลื่อยมือของนักเรียนในงานฝึกฝีมือ 
1 พบวํามีคะแนนผํานเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยนักเรียนพยายามปรับตัวและฝึกทักษะการเลื่อยมือ 

4. นายบันลือศักด์ิ ศรีชัยสุวรรณ การศึกษาผลการเรียนเรื่องงานอาชีพในอาเซียน
ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/1   แผนกชําง
ยนต์  ท่ีเรียนวิชาความรู๎เกี่ยวกับงานอาชีพ โดย
วิธีการสอนแบบระดมพลังสมอง 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาผลการเรียนเรื่องงานอาชีพในอาเซียนของนัก เรียน
ระดับชั้น ปวช.  1/1 แผนกชํางยนต์  ท่ีเรียนวิชาความรู๎เกี่ยวกับงานอาชีพ โดยวิธีการสอนแบบ
ระดม  พลังสมอง เพื่อทราบถึงเกี่ยวกับความรู๎เรื่องงานอาชีพในอาเซียนของนักเรียน โดยใช๎การคิด
และให๎เพื่อนมามีสํวนรํวมในการสร๎างกิจกรรม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม สถิ ติท่ีใช๎ในการ
วิเคราะห์ข๎อมูลได๎แกํ คําเฉลี่ย  

พบวํา ปวช. 1/1 แผนกชํางยนต์  ท่ีเรียนวิชาความรู๎เกี่ยวกับงานอาชีพ รหัสวิชา  2001-1001  
โดยวิธีการสอนแบบระดมพลังสมอง  มีผลการเรียนเรื่องงานอาชีพในอาเซียนหลังใช๎วิธีการสอน
แบบระดมพลังสมองเทํากับ 2.72 สูงกวํากํอนการสอนแบบระดมพลังสมองเทํากับ 1.91  ตํางกันอยํู
ท่ี 0.81 

5. นางสาวงามจิต แก๎วประเสริฐ การแก๎ไขปัญหาการแตํงกายผิดระเบียบในการ
เข๎ า เ รี ยนของนัก เ รี ยนระ ดับชั้ น  (ปวช . 2 )            
แผนกยานยนต์ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแก๎ไขปัญหาการแตํงกายผิดระเบียบในการเข๎า
เรียนของนักเรียนระดับ (ปวช.2) แผนกยานยนต์ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 25 
คน เครื่องมือท่ีใช๎งานวิจัยเป็นแบบสอบถามการแก๎ไขการแตํงกายผิดระเบียบในการเข๎าเรียนของ
นักเรียนระดับชั้น (ปวช.) แผนกยานยนต์ วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป ค านวณหาคํา
ร๎อยละ 

ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ 
นักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศชาย จ านวน 25 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 
สํวนใหญํสวมใสํเส้ือผ๎าท่ีผิดระเบียบ จ านวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.00 รองลงมาคือทรงผม

ผิดระเบียบ จ านวน 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 52.00 และสวมใสํรองเท๎าที่ผิดระเบียบ จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 8.00 



 

 บทคัดยอ่ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 

1. นางสาวกัณติมา  มาระกล การศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุการสอบไมํผํานเกณฑ์
ในรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานของนักเรียน 
ปวช.1 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาเก่ียวกับสาเหตุการสอบไมํผํานเกณฑ์ในรายวิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานของนักเรียน ปวช.1 ซึ่งข๎าพเจ๎าได๎ให๎นักเรียนที่สอบไมํผํานเกณฑ์ท า
แบบสอบถาม  
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

1. นักเรียนที่สอบไมํผํานเกณฑ์ท าแบบสอบถามเป็นผู๎ชายร๎อยละ 88.23 เป็นผู๎หญิงร๎อย
ละ 11.76  โดยเกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นสูงกวํา 2.50 ร๎อยละ 32.34 และได๎เกรดวิชา
คณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นตั้งเกรด 0 ถึง 2.50 จ านวนร๎อยละ 67.66 

2. สาเหตุที่นักเรียนคิดวํามีผลมากในการท าให๎สอบไมํผํานเกณฑ์คือ การที่นักเรียนไมํได๎
ตั้งใจเรียน สาเหตุรองลงมาคือนักเรียนไมํได๎สอบหนังสือและมีความรู๎พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
น๎อยท าให๎เรียนไมํรู๎เรื่อง  สํวนสาเหตุที่นักเรียนคิดวํามีผลน๎อยในการท าให๎สอบไมํผํานเกณฑ์คือ
อาจารย์ผู๎สอนสอนไมํดีท าให๎นักเรียนเรียนไมํรู๎เรื่องโดยนักเรียนที่คิดวําสาเหตุนี้มีผลมากคิดเป็น
ร๎อยละ 5.88  และคิดวําไมํมีผลเลยคิดเป็นร๎อยละ 67.64   

งานวิจัยนี้ท าให๎ผู๎วิจัยทราบถึงสาเหตุในการที่นักเรียนสอบไมํผํานเกณฑ์และน ามา
ปรับปรุงการเรียนการสอนได๎ 

2. นางสาวนนทพร  จิตรัตน์ มุํงเน๎นฐานสมรรถนะและบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ระดับ ปวส. 1 
แผนกชํางอิเล็กทรอนิกส์ วิชา ทักษะพัฒนาเพ่ือ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 (Developing 
Skills for English Communication 2) 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทักษะพัฒนาเพ่ือการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ 2 ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์   เพ่ือเพ่ิมทักษะการแก๎ปัญหา

และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติที่มีตํอวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน   ภายหลัง

ได๎รับการสอนด๎วยกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่พัฒนาขึ้น 



 

 ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ด าเนินการโดยใช๎รูปแบบการวิจัยแบบกลุํมเดียวทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียนในการ

พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน  ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัตติวิสม์  กลุํมตัวอยํางเป็น
นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี   จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย
ประกอบด๎วย  เรื่อง  ความสามารถในการใช๎ภาษาเพ่ือเข๎าสูํสังคมและวัฒนธรรม  (  Socio-
Cultural  Functions )   และความสามารถในการใช๎ภาษาเพ่ือสื่อความหมายโดยใช๎ภาษาอยําง
ถู ก ต๎ อ ง ต า ม ห ลั ก ภ า ษ า แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ส ถ า น ก า น มี ค ว า ม ร ณ์ ก า ร
ใช๎  ( Cognitive  Linguistic  Functions  )  แบบบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ,  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดเจตคติตํอวิชาภาษาอังกฤษ 

3. นางสาวพิชชาพร ขุนนนท์ การพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
โดยใช๎แบบฝึกทักษะการเขียน 

การพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช๎แบบฝึกทักษะการเขียนของนักเรียน
ระดับชั้นปวช.2/1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์คือเพ่ือ
ศึกษาการพัฒนาความรู๎พ้ืนฐานในด๎านค าศัพท์โดยใช๎แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และ
เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน กํอนและหลังใช๎แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยมี
ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับจากการวิจัยคือ ได๎แบบ ฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นปวช.2/1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี และใช๎เป็น
ข๎อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการเรียนการสอนด๎านอ่ืนๆตํอไป  รวมถึงเป็น
แนวทางในการคิดค๎นแบบฝึกในทักษะอ่ืนๆตํอไป โดยใช๎เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย 1. 
แบบฝึกทักษะการเขียนเพ่ือพัฒนาทักษะทางค าศัพท์ของนักเรียนระดับชั้นปวช.2/1 แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 2. แบบทดสอบกํอนและหลังเรียน 1 ชุด 10 คะแนน 

 
 
 

 



 

 ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
4. นางสาวสายัน จันทรา การพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความโดยใช๎

เพลงเป็นสื่อส าหรับนักเรียนระดับ ปวช.2 
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเขียนสรุปความของนักเรียนระดับ ปวช.2                 
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช๎เพลงเป็นสื่อการเขียนสรุปความ 
กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียน 2 
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 ห๎องเรียน 38 คน ได๎มาโดยใช๎วิธีการสุํมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช๎
ในการวิจัย คือแบบฝึกทักษะการเขียนสรุปความโดยใช๎เพลงเป็นสื่ อ สถิติที่ใช๎ในการวิจัย
วิเคราะห์ข๎อมูลคือ คําร๎อยละ 

ผลการวิจัยพบวํา นักเรียนการเขียนสรุปความโดยใช๎เพลงเป็นสื่อ มีผลสัมฤทธิ์ในการเขียน
สรุปความหลังเรียนสูงขึ้น 

5. นางสุภาณี  ผาสุข การพัฒนาพฤติกรรมนักศึกษาตามหลักการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  
 

ปัจจุบันโลกก าลังอยูํในภาวะวิกฤต เศรษฐกิจก าลังมีปัญหา น้ ามันแพงขึ้นอยํางไมํรู๎หยุด ท าให๎
ข๎าวของเคร่ืองใช๎มีราคาแพง การก๎าวอยํางรวดเร็วของประเทศตามกระแสทุนนิยมท าให๎คนไทยมีความ
โน๎มเอียงที่จะใช๎สิ่งของเกินตัว และอยํางไมํระมัดระวังอาจกํอให๎เกิดปัญหากับระบบการเงินใน
ครอบครัวได๎องค์พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํของเราได๎ทรงน าเสนอแนวคิดเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให๎คนไทยได๎รู๎จักประหยัด รู๎จักใช๎ รู๎จักอดออม ด าเนินชีวิตอยํางพออยูํพอกิจ รวมทั้งรู๎จักใช๎
ทรัพยากรทั้งน้ า ไฟ และเชื้อเพลิงอยํางระมัดระวังไมํกํอให๎เกิดเป็นปัญหาของครอบครัวและประเทศใน
ที่สุด   โดยทํานประธานกรรมการอ านวยการโรงเรียน ผู๎อ านวยการ ทีมงานบริหารโรงเรียนและคณะ
ครูทุกคนได๎ก าหนดนโยบายรํวมกันในการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อมขึ้นในโรงเรียนที่เกี่ยวข๎อง
กับการประหยัดน้ า ประหยัดไฟ รู๎จัดใช๎อยํางประหยัด พอเพียง  

ผู๎วิจัยในฐานะครูจึงได๎ด าเนินการวิจัยเร่ืองการพัฒนาพฤติกรรมผู๎เรียนตามหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยวิธีการย้ าเตือนและพยายามปลูกฝังให๎กับนักศึกษาในห๎องได๎ปฏิบัติตามและยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันเก่ียวกับการรู๎จักปิดไฟหลังใช๎  ไมํเปิดน้ าทิ้งไว๎โดยเสียประโยชน์  น า
สิ่งของเหลือใช๎กลับมาใช๎ใหมํ ประหยัดไฟฟ้าที่ใช๎ไมํวําจะเป็นโทรทัศน์หรือหลอดไฟ รวมถึงการ
รับประทานอาหารพอประมาณให๎หมดจาน หรือแม๎แตํซื้อของเทําที่จ าเป็น 

 



 

 ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
6. นางปทุมวดี  ศรีสวําง การพัฒนาและสํงเสริมทักษะการอํานค าศัพท์

ภาษาอังกฤษการสํงเสริมทักษะการอํานค าศัพท์ 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน 

การวิจัยในครั้งนี้มุํงเน๎นที่การสํงเสริมทักษะกระบวนการอํานค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับ

นักเรียน ซึ่งผู๎วิจัยได๎จัดท าแบบฝึกอยํางงําย ๆ เพ่ือให๎นักเรียนรู๎สึกวําภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่

งําย ไมํนําเบื่อและสนุกสนานในการเรียน ทัง้ยังสามารถน าไปใช๎ในการท าแบบฝึกหัดหรือข๎อสอบ

วิชาภาษาอังกฤษได๎อีกด๎วย ผู๎วิจัยได๎ท าการเปรียบเทียบผลคะแนนกํอนเรียนและหลังเรียน             

เพ่ือศึกษาการพัฒนาของนักเรียนหลังจากที่ได๎มีการฝึกทักษะกระบวนการตําง  ๆ วํามีความ

แตกตํางหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือไมํอยํางไร 

7. นายคะเณศ์  บุญตอบ การปลูกฝังให๎นักเรียนมีความรับผิดชอบโดย
การปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมการ เรียนของ
นักเรียนระดับ ปวช.1/1 แผนกวิชายานยนต์ 

งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุํงหมายเพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให๎เป็นผู๎มีวินัยและความ
รับผิดชอบตํอหน๎าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/1 แผนกวิชายานยนต์ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยมีการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการสังเกต 
การสัมภาษณ์ ข๎อมูลด๎านการเรียนของแตํละแผนกวิชา และการตอบแทนแบบสอบถามจาก
นักเรียน  การสร๎างแรงจูงใจเสริมแรงโดยให๎ค าชมเชยแกํนักเรียน รวมทั้งด๎านการเรียนให๎มีความ
รับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากผุ๎ปกครอง คุณครูที่เข๎าสอนแตํละวิชา ท าให๎นักเรียนมี
ความกระตือรือร๎นตํอการเรียนและการเรียนมากขึ้น มีความเอาใจใสํตํอการเรียน รับผิดชอบ
และสนใจเรียนมากขึ้น 

8. นางสาวอัจฉราวรรณ ศรีโกมุท การพัฒนานักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบใน
การสํงงานรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนา
อาชีพชํางอุตสาหกรรม รหัสวิชา 2000-1302 

การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพชํางอุตสาหกรรม รหัสวิชา 2000-
1302 ของนักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในชํวงพฤศจิกายน มีความรับผิดชอบตํกการสํงงานน๎อย วึ่งเกิด
ผลเสียตํอการเรียนการสอน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชํวงนั้นต่ า การวิจัยในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ปีที่ 2 ห๎อง 1 และ ห๎อง 2 ภาคเรียนที่ 2 ด๎านความรับผิดชอบตํอการสํงงานวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพชํางอุตสาหกรรมรหัสวิชา 2000-1302 โดยรวบรวมข๎อมูลที่ 



 

 ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  เกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการสอนนักเรียน จ านวน 31 คน โดยการสอนรํวมแรงรํวมใจแบบ 

STAD แล๎วรวบรวมข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล โดยใช๎สถิต X S.D และใช๎ t – test ประเภท 
Dependent Samples ที่นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

9. นางสาวสุพัชญ์สิริ  สมทรัพย์ การ เ พ่ิมประสิทธิภาพทางการ เ รี ยนวิช า
คณิ ตศาสตร์ พ้ื น ฐ านของนั ก เ รี ยนระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดหมาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนวิชาคณิตสาสตร์พ้ืนฐาน
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยใช๎แบบฝึกทักษะที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ เริ่มท าการวิจัยตั้งแตํเดือน
ตุลาคม 2557  

ผลการวิจัย พบวํา นักเรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียนวิชาคณิตสาสตร์พ้ืนฐานเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยใช๎แบบฝึกทักษะตํางๆ ใช๎เวลาในการท างานพอสมควรจึงจะท าให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้นและยังสามารถเข๎าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 

10.นางสาวเกรท  กลํองเพ็ชร์ ทัศนคติของนักเรียนที่มี ตํอวิ ชากฎหมาย
พาณิชย์ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพ่ือการศึกษาทัศนคติของนักเรียนที่มีตํอวิชา

กฎหมายพาณิชย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.1 ของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยชั้นเรียน คือ นักเรียนแผนกวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในชั้น ปวช.1 ที่เรียนในรายวิชากฎหมายพาณิชย์ ของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 36 คน ท าการสุํมโดยใช๎เทคนิคการสุํมแบบบังเอิญ                

ได๎กลุํมตัวอยํางจ านวน 36 คน 

 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

 


