
บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายอนิรุทธ์    หงษาวงศ์ เครื่องซีลถุงพลาสติกอเนกประสงค์ เครื่องซีลถุงพลังงานแบตเตอรี่มีจุดประสงค์ในการท าเพ่ือให้งานไม่หยุดฉงัก ในกรณีฉุกเฉิน 

เช่น ไฟฟ้าดับ ซึ่งตามโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการแพ็คของและเม่ือเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับจึงท าให้งาน
ช้า เครื่องซีลพลังงานแบตเตอรี่นี้จะช่วยท าให้งานสามารถด าเนินต่อไปได้และส่งของได้ตามก าหนด 
เครื่องซีลถุงอเนกประสงค์ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ ขนาด 12 V  7.5 A ท างานสองระบบสลับการใช้งาน
กับไฟบ้านเมื่อเกิดไฟฟ้าดับก็จะสลับมาใช้ไฟแบตเตอรี่ท าให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง 

นายอภิมุข      โพธิ์งาม การแก้ปัญหาผู้เรียนชั้น ปวช .2/2 ไม่สามารถ
ตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วิชาอินเตอร์เฟส
เบื้องต้นโดยวิธีการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนแผนก
วิชาอิเล็กทรอนิกส์ภาคเรียนที่ 2/2561 
 

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาผู้เรียนชั้น ปวช.2/2 ไม่สามารถตรวจเช็คอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ วิชาอินเตอร์เฟสเบื้องต้นโดยวิธีการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ภาคเรียนที่ 2/2561 สาระส าคัญในการจัดทางานวิจัยในชั้นเรียนการแก้ปัญหาผู้เรียนชั้น ปวช .2/2 
ไม่สามารถตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์วิชางานบริการคอมพิวเตอร์โดยวิธีการเรียนแบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือนเพ่ือให้นักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ปวช.2/2 จ านวน 16 คน ที่ไม่สามารถตรวจเช็ค
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สามารถตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาอินเตอร์เฟสเบื้องต้นของนักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ชั้น ปวช .2/2 จ านวน 16 
คน ในภาคเรียนที่ 2/2561ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นโดยใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน   

นายธนดล      ม่วงอ่ า ชาร์จ พลังงานแสงอาทิตย์ ต้นไม้ โครงการชาร์จ ต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Tree Charger มีหลักการท างาน                       
เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรง เมื่อต่อให้
ครบวงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้น โดยสามารถน าไปใช้ส าหรับChargerแบตเตอรี่ส ารอง  
(Power Bank) ที่ใช้ในการชาร์ตโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าได้ 7V.                  
และรักษาระดับแรงดัน (Regulate)โดยใช้ซีเนอร์ไดโอดขนาด 3.7-5.1V. ซึ่งเป็นแรงดันที่ใช้ในการ
ประจุแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายวีระพงษ์   จันทร์ไพศรี งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์กล่องควบคุมแสงสว่างตาม

ปริมาณของแสง 
งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์กล่องควบคุมแสงสว่างตามปริมาณของแสง เนื่องจากห้องต่างๆที่เราใช้

งานต้องการแสงสว่างเราจึงต้องปิดไฟไว้อยู่ตลอดเวลาหรือไม่ห้องที่เราใช้งานนั้นข้างในห้องก็มีคนใช้
ไฟมากหรือน้อยหรือบางทีคนที่ใช้งานแล้วก็เดินออกจากห้องโดยคิดว่าจะต้องมีคนมาใช้งานต่อแล้วก็
ไม่ปิดไฟ หรือบางโอกาสบางห้องที่ใช้งานแล้วก็ลืมปิดไฟภายในห้อง จึงท าให้เกิดการสิ้นเปลือง
พลังงานและค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่จ าเป็นและค านึงถึงว่าเรายังมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์  ถ้าหากการ
ประยุกต์ใช้ให้ถูกทางก็จะเป็นประโยชน์และจะช่วยการประหยัดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมความสะดวกสบาย
ได้เป็นอย่างด ี

นายเลิศศักดิ์    เพียซุย ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยน นักศึกษาที่ มี                    
ต่ อ ชุ ด ท ด ล อ ง อ อ ป แ อ ม แ ล ะ ลิ เ นี ย ร์ ไ อ ซี  
รหัสวิชา 3105-2004 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อชุดทดลอง 
ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี รหัสวิชา 3105 2004 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนก
อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน 
ด าเนินการวิจัยโดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการสร้างเครื่องมือ
โดยใช้ในรูปแบบของแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม  

ผลจากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า สื่อชุดทดลองเครื่องส่งวิทยุในการสอนที่สร้างขึ้น  สามารถท า
ให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ และผู้ใช้มีความพึงพอใจมากต่อการสอน  และชุด
ทดลองออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบทางตรง มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.75 / 80.89   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80 / 80 จึงถือว่าสื่อชุด
ทดลองออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี รหัสวิชา 3105 2004ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เหมาะสม
ที่จะน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนต่อไป 

นางสาวมยุรี     ศรีวะรมย์ การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน
ของนัก เรี ยนชั้ น  ปวช .  ร ายวิช าวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ รหัส 2105-2003  วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี   

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือวัดผลสมฤทธิ์ทางการศึกษา เรื่องการศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่
ส่งงาน / การบ้านของนักเรียนชั้น ปวช. รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ รหัส 2105 -2003  
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1./1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
จ านวน 20 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้คือแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป IBM SPSS Version 20 ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

หลังจากใช้สื่อ Power point ประกอบการสอน เรื่อง ระบบพ้ืนฐานการใช้โปรแกรม Sony Vegas 
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย ( ̅=9.32) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
SD = 0.750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวกนกกร     นิมิตร        การพัฒนาทักษะการต่อวงจรควบคุมอุปกรณ์

ท างานในระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  ด้วยสื่อ
การเรียนการสอนโปรแกรม FluidSim นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  2   
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี   
 

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการปรับปรุงทักษะการต่อวงจรควบคุมอุปกรณ์
ท างานในระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์   ด้วยสื่อการเรียนการสอนโปรแกรม FluidSim                     
ของนักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  2  แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี  โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม  เช็คให้คะแนนใบงาน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลและน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย และแบบประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง  พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการ
เรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป มีความสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น มีการช่วยเหลือกันในการท ากิจกรรม  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ผลการจัดกิจกรรมการสอนโดยการใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม FluidSim   
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.83  เมื่อพิจารณาเป็นรายการประเมินมากที่สุดคือ การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.96 รองลงมาคือ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น
และผู้เรียนมีทักษะการต่อวงจรเพ่ิมขึ้น อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.84 และน้อยสุดคือ มีโอกาสได้
สอบแก้ไขตัว อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.72 

2. ผลการประเมินผลการเรียน จ านวนผู้เรียน  20 คน มีผลคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ท่ีผู้สอน
ก าหนด ร้อย 70.30 และเม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคล ปรากฏว่าผู้เรียน 100 เปอร์เซ็นต์ ประเมินผล
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 80.00 

 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวสุทธิ์กานต์  ภาสดา สว่านลม โครงการเรื่องสว่านลม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างสว่านลมที่สามารถใช้ในพ้ืนที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเช่น

ในไลน์ผลิตของโรงงานที่ใช้เครื่องจักรระบบนิวแมติกส์และเพ่ิมความปลอดภัยให้ผู้ใช้งานป้องการ
อันตรายจากไฟฟ้ารั่วไหล 

ในการด าเนินงานนั้นผู้วิจัยได้ท าการศึกษา หาข้อมูล และออกแบบโครงการ 
ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์และการจัดท าโครงงานในการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของสว่าน
ลม ตามวัตถุประสงค์ พบว่า 

1. ผลการทดลองตามขอบเขตข้อที่1ด้วยแรงดันลม 4บาร์สว่านลมเริ่มหมุน 
2. ผลการทดลองตามขอบเขตข้อที่2ด้วยแรงดันลม 5บาร์สามารถเจาะพลาสติกได้ 
3. ผลการทดลองตามขอบเขตข้อที่3ด้วยแรงดันลม 6บาร์สามารถเจาะไม้และพลาสติกได้ 
4. ผลการทดลองตามขอบเขตข้อที่4ด้วยแรงดันลม 7บาร์สามารถเจาะไม้,พลาสติกและเหล็ก 
ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้งาน 

ต่อตัวผู้ใช้และสามารถน าไปพัฒนาต่อในระดับอุตสาหกรรม 
นายชนะพล       ทิพย์คงคา เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน 

ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับ ปวช.1               
ปีการศึกษา 2561 

การวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยใน
ตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 20 คน 

หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่า เจคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ต่อ
ความพยายามทางการเรียน นักเรียนมีแนวโน้มที่จะมีความพยายามทางการเรียนอย่างเต็มที่ ท าสิ่งที่ดี 
เหมาะสมอย่างที่ตั้งใจไว้ พยายามที่จะพัฒนาตนเอง ใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งจากต าราเรียน 
ค้นคว้าในห้องสมุด รวมทั้งการฝึกทักษะจากบทเรียนที่ยาก 

 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวณฐพร   จุลเอียด การพัฒนาทักษะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  ด้วยการใช้สื่อ

ของจริง นักศึกษา ปวช.1/3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลัง  
 

สืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แนวการจัดการศึกษา 
ก าหนดให้ครูผู้สอนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมให้วิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  ครูผู้สอนจึงเป็นผู้มีส่วนส าคัญที่จะพัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียนให้มี
พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้  ผู้สอนจึงควรจะมีการวิจัยเพื่อ
สืบหาสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ  ท่ีท าให้การเรียนรู้ไม่ประสบผลส าเร็จและหาแนวทางแก้ไข จากการ
สังเกตในการเรียนรู้ของผู้เรียนวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และนักเรียนต้องซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถมองเห็นถึงอาการเสียของเครื่องใช้ไฟฟ้า  ดังนั้น  ผู้สอนจึงได้น าสื่อของจริงมาให้ผู้เรียน
ทดลองปฏิบัติงานผลจากการประเมินผลการเรียนของนักเรียนมีระดับคะแนนในการปฏิบัติงานค่อนข้างต่ า 

นางสาวจิรนันท์   เชื้อเงิน การปรับพฤติกรรมการเรียนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า
กระแสตรง 

การจัดการเรียนการสอนโดยให้สอดคล้องกับหลักสูตรเพ่ือเป็นกรอบในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านต่างๆ เมื่อพิจาณาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ศึกษาพบว่ายังขาดการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่น่าสนใจ กล่าวคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ศึกษาที่ผ่าน
มาจะเป็นการสอนเชิงบรรยายเป็นส่วนใหญ่ แล้วให้ผู้เรียนตอบคาถามเมื่อผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาสาระ
นั้น ๆ แล้ว ผู้ศึกษามอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดจากเอกสารประกอบการเรียนหรือแบบฝึกหัดที่
ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมา ผู้ศึกษาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงต้องการศึกษาหาวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลการศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนรู้ของผู้เรียน จากการปรับพฤติกรรมการเรียนวิชา
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ส าหรับนักศึกษาชั้น ปวช.1/2 สาขาวิชาไฟฟ้า
ก าลั ง   วิทยาลัย เทคนิคธัญบุรี  พบว่ ามีพฤติกรรมทางการเรียนที่ พัฒนาไปในทางที่ดีคือ                      
เรื่อง การมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนเอง การท างานร่วมกัน ความสามัคคีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้นในการเรียนและการยอมรับความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน   



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายสิษฐ         รัตนค า เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน 

ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สม
ฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในวิชาการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้า 

การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพจ าเป็นต้องมีการพัฒนาด้านวินัยในตนเอง                
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัน
อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นายมนตรี        พรมประทีป ความพึงพอใจของผู้ เ รี ยนต่อสื่ อการสอนชุด                   
ฝึ ก ว ง จ ร ไ ฟ ฟ้ า เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ  ร ะ ดั บ
ปร ะกาศนี ยบั ต ร วิ ช า ชี พ  ( ป ว ช . )  ชั้ น ปี ที่ 2           
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อสื่อการสอนชุดฝึก
วงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่2 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี    ที่ลงเรียน วิชาเครื่องปรับอากาศ ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 63 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อสื่อการสอน ชุดฝึกวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      
ชั้นปีที่2  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือด้านเนื้อหาและด้านการเรียนการสอน    
โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยปรากฏว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อ ชุดฝึกวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ ด้าน
เนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 และ ด้านการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ย 4.07 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชายานยนต์ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายพิเชษฐ์   ชลารักษ์ การเรียนการสอนแบบบูรนาการของนักเรียน 

สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์                    
ชั้นปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน สาขาวิชาเครื่องกล สาขางาน
เทคนิคยานยนต์ ชั้นปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่ 1) บันทึกหลัง การสอน 2) บันทึกการสังเกตการปฏิบัติตามกฎกติกาของการร่วม
กิจกรรม 3) บันทึกการสังเกตความตั้งใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม และ 4) แผนภูมิคะแนน
ในการเรียน การด าเนินการวิจัยเริ่มต้นด้วยการร่วมกันระหว่างผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกับนักเรียน
แผนกวิชาช่าง ยนต์ สาขางานเทคนิคยานยนต์ ชั้นปีที่ 1/2 จ านวน 20 คน ศึกษาเอกสารข้อมูล                
ท าความเข้าใจและวางแนว ทางการปฏิบัติกิจกรรมทุกวัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต
พฤติกรรมและมีการสรุปผลการปฏิบัติ  กิจกรรมในแต่ละสัปดาห์เป็นค่าอัตราส่วนร้อยละ                           
และแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนการสอนในสัปดาห์
ต่อๆ ไปจนครบ 16 สัปดาห์ นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ ในทางที่
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความ ตั้งใจ ความร่วมมือและรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและ
ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมี ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะชีวิต                
และมีวินัยมากขึ้น กล่าวคือ นักเรียนมีการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมมาก  ขึ้น การแต่งกายสะอาดถูก
ระเบียบ มีสัมมาคารวะ ให้ความเคารพครู รู้จักรักษาความสะอาดในบริเวณ  สถานศึกษา เก็บขยะ 
รู้จักดูแลรักษาสภาพแวดล้อม มีจิตส านึกในการให้ให้ความร่วมมือ มีการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม
ในทางท่ีดีขึ้นได้อย่างน่าพอใจ 

 
 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายทนงศักดิ์     ศรีลาชัย   การปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบของ

ผู้เรียนวิชาเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศของ
นักเรียนระดับ ปวช. 1/1,2 แผนกวิชาช่างยนต์ 

การวิจัยเรื่องศึกษาการใช้เครื่องมือช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนก
วิชาช่างยนต์ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบของผู้เรียนวิชาเครื่องท าความเย็น
และปรับอากาศของนักเรียนระดับ ปวช. 1/1,2 แผนกวิชาช่างยนต์ จ านวน 37 คน วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี โดยเป้าหมายว่านักศึกษามีความรับผิดชอบมากขึ้น ลดจ านวนผู้ไม่ส่งงานไม่เกิน 10 % 

ผลการวิจัย 
การใช้แรงเสริมทางบวกคือ การให้คะแนนสามารถลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบใน

การท างานของนักเรียน ทั้ง 6 กลุ่ม ได้เป็นอย่างดี เพราะนักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้รับคะแนนเป็น
แรงเสริม มีความกระตือรือร้นในการท างานมากขึ้น เพ่ือจะได้รางวัลหรือค าชมเชย จึงสามารถน า
วิธีการนี้ไปใช้กับการปรับพฤติกรรมของนักเรียนคนอ่ืนๆ ได้ไปต่อ 

นายจักรพงศ์    กุนาทน การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์รายวิชา
งานแก๊สรถยนต์ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 2  
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช้
กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ 

การวิจัยเรื่องศึกษาการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์รายวิชางานแก๊สรถยนต์                  
ของนักศึกษา ระดับ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างยนต์สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เครื่องมือช่างยนต์ที่ถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น
โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อดังนี้ความสนใจการใช้เครื่องมือ
ช่างยนต์รายวิชางานแก๊สรถยนต์  โดยสรุปจากการสังเกตและทดสอบการใช้เครื่องมือช่างยนต์ใน
รายวิชางานแก๊สรถยนต์  เพ่ือสร้างพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นและมีความเอาใจใส่
ต่อการเรียนครูผู้สอนต้องสร้างจิตสานึกให้กับผู้เรียนอยู่เสมอตลอดจนการใช้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่มีความหลากหลายเพ่ือมิให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและมีความสนใจมากขึ้นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยระบบใบงานเป็นอีกหนึ่งวิธีการสอนมีส่วนส าคัญในการปรับพฤติกรรม
ของผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 

 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายธีรภัทร       รียะซัน การพัฒนาทักษะในการต่อวงจรพัดลม Blower 

ระบบปรับอากาศรถยนต์ ของนักศึกษา ระดับ   
ปวช. 2 แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี   
โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ  
 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะในการต่อวงจรพัดลม Blower ระบบปรับอากาศรถยนต์ และ
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบปรับอากาศรถยนต์ ของนักศึกษาระดับ ปวช . 2 แผนกวิชาช่าง
ยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแนวทางที่จะ
ช่วยเพ่ิมทักษะในการต่อวงจรพัดลม Blower ระบบปรับอากาศรถยนต์ พร้อมทั้งผลที่ได้ไปวิเคราะห์
หา ข้อบกพร่องของระบบปรับอากาศในรถยนต์ได้มากข้ึน และเพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการต่อวงจร
พัดลม Blower ระบบปรับอากาศรถยนต์ ได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และสามารถน าค่าที่ได้ไปวิเคราะห์
ข้อบกพร่องของระบบปรับอากาศในรถยนต์ และผ่านเกณฑ์การประเมิน 60% ได้ 80%ของผู้เรียน
ทั้งหมด ประชากรคือ นักศึกษาระดับ   ปวช. 2  แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี     อ.
ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  จ านวน 4 กลุ่ม รวม 36 คน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับ ปวช. 2 จ านวน 2 
ห้องเรียน รวม 36 คน ภาคเรียนที่ 2/2561  
ผลจากการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

ผลจากการพัฒนาทักษะในการต่อวงจรพัดลม Blower ระบบปรับอากาศรถยนต์  โดยใช้
กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ ปวช . 2 แผนกวิชาช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 36 คน นักศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินได้ จ านวน 34 คน 
คิดเป็นร้อยละ 94.44  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.55 ของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ  

นายวีระพงษ์    กองสิน ศึกษาทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
และเครื่องยนต์ดีเซล ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 1 
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  โดย
จับคู่ปฏิบัติจับเวลาในการท างาน 

การวิจัยเรื่องศึกษา ศึกษาทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล 
ของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
โดยจับคู่ปฏิบัติจับเวลาในการท างาน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมทักษะการคิดวิเคราะห์ในการถอดประกอบเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล ของนักศึกษาได้ถูกต้องตามขั้นตอนโดยรวม อยู่ในระดับดีมาก โดยผล
จากการศึกษาทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล ของนักศึกษา ระดับ 
ปวช. 1  แผนกวิชาช่างยนต์ โดยจับคู่ปฏิบัติจับเวลาในการท างาน ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษา  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ระดับปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ จ านวน 21  คนนักศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินได้จ านวน 

20 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยจับคู่ปฏิบัติจับเวลาในการท างาน เพ่ือกระตุ้น
ผลักดันให้บุคคลเกิดพฤติกรรมหรือแสดงพฤติกรรมออกมา ทั้งที่เป็นพฤติกรรมโดย สัญชาตญาณและ
พฤติกรรมจากการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแรงจูงใจนั้น และมีความกระตื้อรื้อร้นเอาใจใส่ต่อ
การเรียนครูผู้สอนต้องสร้างจิตส านึกให้กับผู้เรียนอยู่เสมอตลอดจนการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่มีความหลากหลายเพ่ือมิให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและมีความสนใจมากข้ึนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนด้วยใบงานถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล โดยจับคู่ปฏิบัติ
จับเวลาในการท างาน เป็นอีกหนึ่งวิธีการสอนมีส่วนส าคัญในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนเกิดการ
ความกระตื้อรื้อร้นเอาใจใส่ต่อการเรียนส าหรับการเรียนวิชาปฏิบัติ ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ในการ
ปฏิบัติงานและแข่งขันกับเวลาในการปฏิบัติของแต่ละใบงานได้ เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ด้านวิชาชีพของตนเอง ก้าวสู่ตลาดแรงงาน ในสถานประกอบการต่อไป 

นายสุรพงษ์      แซ่โง้ว ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชางาน งานถอด
ประกอบเครื่องกลเบื้องต้นของนักศึกษาชั้น ปวช.
2/3 แผนก ช่างไฟฟ้าก าลัง 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชางาน  งานถอดประกอบเครื่องกล
เบื้องต้นของนักศึกษาชั้น ปวช.2/3 แผนก ช่างไฟฟ้าก าลัง ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 เพ่ือต้องการ
ทราบถึงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่เรียนรายวิชางานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น อันจะ
เป็นแนวทางในวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ผลการวิจัย พบว่านักศึกษามี
พฤติกรรมการเรียนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ดังนี้ด้านการวางแผนเข้าเรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  3.56  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61  คิดเป็นร้อยละ  71.20  ระดับพฤติกรรม  อยู่ในระดับ
มาก  ด้านการเข้าเรียนสม่ าเสมอและตั้งใจเรียนมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ  3.84  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.54 คิดเป็นร้อยละ 76.80 ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก  ด้านการสอบถามปัญหาเนื้อหาที่เรียน
หรืองานที่ได้รับมอบหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.66  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62  คิดเป็นร้อยละ 
73.20 ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ด้านการทบทวนบทเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 คิดเป็นร้อยละ 71.20  ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ด้านการท า
การบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  คิดเป็นร้อยละ 72.40 ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ด้านการค้นคว้าเพ่ิมเติมจากหนังสือเล่มอ่ืน

หรืออินเตอร์เน็ตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.68  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55  คิดเป็นร้อยละ  73.60  
ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเรียน
รายวิชา งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น พบว่า  พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย
โดยรวม เท่ากับ 3.65  คิดเป็นร้อยละ 73.00 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

นายวรายุทธ     มารุตวงษ์ ศึกษาทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
และเครื่องยนต์ดีเซล ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 1 
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยจับคู่
ปฏิบัติจับเวลาในการท างาน 

การวิจัยเรื่องศึกษา ศึกษาทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล 
ของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
โดยจับคู่ปฏิบัติจับเวลาในการท างาน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมี
พฤติกรรมทักษะการคิดวิเคราะห์ในการถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล ของ
นักศึกษาได้ถูกต้องตามขั้นตอนโดยรวม อยู่ในระดับดีมาก โดยผลจากการศึกษาทักษะการถอด
ประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาช่างยนต์ 
โดยจับคู่ปฏิบัติจับเวลาในการท างาน ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษา ระดับปวช.1 แผนกวิชา              
ช่างยนต์ จ านวน 21 คนนักศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินได้จ านวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ 
100 ที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยจับคู่ปฏิบัติจับเวลาในการท างาน เพ่ือกระตุ้นผลักดันให้บุคคลเกิด
พฤติกรรมหรือแสดงพฤติกรรมออกมา ท้ังท่ีเป็นพฤติกรรมโดย สัญชาตญาณและพฤติกรรมจากการ
เรียนรู้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแรงจูงใจนั้น และมีความกระต้ือรื้อร้นเอาใจใส่ต่อการเรียนครูผู้สอน
ต้องสร้างจิตส านึกให้กับผู้เรียนอยู่เสมอตลอดจนการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความ
หลากหลายเพื่อมิให้ผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่ายและมีความสนใจมากขึ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้วยใบงานถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล โดยจับคู่ปฏิบัติจับเวลาในการท างาน 
เป็นอีกหนึ่งวิธีการสอนมีส่วนส าคัญในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนเกิดการความกระตื้อรื้อร้นเอาใจ
ใส่ต่อการเรียนส าหรับการเรียนวิชาปฏิบัติ ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ในการปฏิบัติงานและแข่งขันกับ
เวลาในการปฏิบัติของแต่ละใบงานได้ เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้านวิชาชีพของตนเอง 
ก้าวสู่ตลาดแรงงาน ในสถานประกอบการต่อไป 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายเฉลิมพล    กลิ่นทรัพย์ การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่สนใจเรียนโดย

วิธีการเสริมแรงในราย วิชาความแข็งแรงของวัสดุ 
รหัสวิชา 3100 - 0105 ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 1 กลุ่ม 1   
สาขาเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การวิจัยเรื่องการเรียนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ รหัสวิชา 3100 - 0105ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 1 กลุ่ม 1   สาขาเทคนิคยานยนต์ แผนกช่างยนต์ ผู้วิจัยได้ท าการ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน คือ มีพฤติกรรมไม่สนใจเรียน เข้าห้องเรียนไม่ตรงเวลา ไม่สนใจที่จะ
ซักถามหรือตอบค าถามของผู้สอน นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ ไม่ให้ความสนใจแก่ผู้สอน สร้างความ
ร าคาญให้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน และก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย  ผู้สอนจึงมีความคิดที่จะน า
วิธีต่างๆ มาปรับปรุงและใช้มาตรการในการแก้ปัญหาให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้นโดยการใช้
ข้อก าหนดเพ่ือท าการลดและแก้ปัญหาดังกล่าว 

จากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายพบว่า นักเรียนได้คะแนน
สะสมเฉลี่ย 2.14 ( X = 2.14) เมื่อมีการใช้การเสริมแรงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นในการเรียนการสอน 
แสดงว่า นักเรียนมีการปรับปรุงพฤติกรรมที่ดีข้ึนเมื่อใช้การเสริมแรง 

สัปดาห์ที่ 4-11 นักเรียนจ านวน 7 คน นักเรียนพยายามปรับพฤติกรรมของตนเองหลังจาก
การสังเกตพฤติกรรมมีพฤติกรรมการเรียนที่ดีขึ้นสนใจเรียนมากขึ้นและเล่นโทรศัพท์มือถือใน
ห้องเรียนน้อยลง 

นางสาวโสภิดา  ทนทาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความเร็ว
และอัตราเร็ว วิชา กลศาสตร์เครื่องกล รหัสวิชา 
2101-2007 นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/3 แผนก
วิชาช่างยนต์ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความเร็วและอัตราเร็ว  วิชากลศาสตร์เครื่องกล 
รหัสวิชา 2101-2007  ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 2/3 โดยใช้สื่อ Microsoft PowerPoint 
เคลื่อนไหว มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ครูผู้สอนได้พัฒนาวิธีการสอนที่หลากหลายขึ้นเพ่ือน ามาใช้สอน
ได้ตรงกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่อง ความเร็วและอัตราเร็ว 
ของนักเรียนชั้นปวช. 2/3  แผนกวิชาช่างยนต์ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 3. เพ่ือเป็นหนทางให้
นักเรียนได้สืบค้นและเรียนรู้นอกเวลาเรียน 
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นปวช. 2/3  แผนกวิชาช่างยนต์  ภาคการศึกษาที่  2  ปี
การศึกษา  2561  จ านวน  19 คน 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ Power point เรื่อง 

ความเร็วและอัตราเร็ว วิชากลศาสตร์เครื่องกล แบบทดสอบปรนัย เรื่อง ความเร็วและอัตราเร็ว 
วิชากลศาสตร์เครื่องกล ประกอบด้วย 

- การเรียนการสอนโดยใช้สื่อ Microsoft PowerPoint เรื่อง ความเร็วและอัตราเร็ว          
- แบบทดสอบก่อนเรียน  ใช้แบบปรนัยหลายตัวเลือก ซึ่งมีอยู่ 10 ข้อ เพื่อประเมินความรู้

ก่อนการเรียนว่ามีความรู้มาก-น้อยเพียงใด                                              
- แบบทดสอบหลังเรียน  ใช้แบบปรนัยหลายตัวเลือก ซึ่งมีอยู่ 10 ข้อ เพื่อประเมิน

พัฒนาการหลังการเรียนโดยใช้สื่อ  Microsoft PowerPoint ว่ามีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้น
หรือไม่ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ การวิเคราะห์ค่า T- test  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป                  
IBM SPSS v. 21 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความเร็วและอัตราเร็ว  วิชากลศาสตร์

เครื่องกล ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 2/3 โดยใช้สื่อ Microsoft PowerPoint เคลื่อนไหว 
จ านวน 19 คนนักเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินได้จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.48 ไม่
ผ่านเกณฑ์  

2. นักเรียนทุกคนมีคะแนนการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น ทุกคน คิดเป็น ร้อยละ100 ของนักเรียน
ทั้งหมดซึ่งสูงกว่า วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าไม่ต่ า กว่าร้อยละ 50 

 
 
 
 
 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาก่อสร้าง 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายพัฒนา         ยิ้มยวน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนที่ไม่มีความ

กระตือรื อร้นหรือไม่มีความสนใจในการท า
แบบฝึกหัดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปวช.1 

จากงานวิจัยนี้ พบว่า สามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียนที่ไม่มีความกระตือรือร้นหรือไม่
มีความสนใจในการท าแบบฝึกหัดได้ โดยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ เรียนให้มีความ
กระตือรือร้นในการท าแบบฝึกหัดและมีความสนใจในการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น โดยใช้การลด
จ านวนแบบฝึกหัดที่ให้เป็นการบ้านลงโดยจะให้แบบฝึกหัดทีมีความง่ายขึ้น ส่วนแบบฝึกหัดที่ยากจะ
จัดให้มีการท าไปพร้อมกันกับผู้สอนในชั้นเรียนจัดให้มีการท าแบบฝึกหัดภายในชั้นเรียนให้มากขึ้น      
โดยให้เป็นกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้ท าแบบฝึกหัดด้วยกันเป้นกลุ่ม ให้มีการปรึกษากันภายในชั้น
เรียน หรือการท าแบบฝึกหัดไปพร้อมกันกับผู้สอนและการจัดให้ผู้เรียนผลัดเปลี่ยนกันออกมาท า
แบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียนและมีการให้คะแนนผู้เรียนที่มีส่วนร่วมทั้งหมด  

นางสาวปวีณา     พาวินันท์ พฤติกรรมที่ มี ต่ อวินั ย ในตน เองด้ านวิ นั ย ใน
ห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน 
ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชางานปูนตกแต่งผิว                      
ของนักเรียนระดับ ชั้น ปวช.1 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน ครูแนะแนว ผู้ปกครองในการน าปัจจัย
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนมาสร้างเสริมพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป 

นางสาวอรุณี       ทองค า ก า ร ศึ ก ษ า พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ไ ม่ ส่ ง ก า ร บ้ า น                     
วิชา กฎหมายก่อสร้าง 

ปัจจุบันในการประกอบอาชีพสายช่างก่อสร้าง ต้องอาศัย ทักษะความรู้ความสามารถในการ
แข่งขันเป็นอย่างมากเพราะคู่แข่งและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน เกิดขึ้นทุกวัน ดังนั้นหากหยุดนิ่งไม่มี
การพัฒนาย่อมถอยหลังสู้คู่แข่งไม่ได้อย่างแน่นอน วิชากฎหมายก่อสร้าง เป็นอีกหนึ่งวิชาที่เป็น
พ้ืนฐานทางด้านวิชาช่างก่อสร้างที่นักเรียน นักศึกษาสายอุตสาหกรรม(ก่อสร้าง) ต้องได้เรียนเพ่ือเป็น
แนวทางในการน าไปใช้ประโยชน์ด้านการประกอบอาชีพต่อไปแต่ในกระบวนการเรียนการสอนใน 
รายวิชากฎหมายก่อสร้าง นักเรียน ระดับ ปวช.2 สาขาช่างก่อสร้าง มักไม่ส่งงานและไมส่่งการบ้าน  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  เป็นประจ าเนืองนิตย์ ซึ่งส่งผลต่อคะแนนเก็บ และเกรดของนักเรียนต่อไป  

ดังนั้นผู้วิจัย ซึ่งในฐานะที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าวิชา เห็นความส าคัญของ
ปัญหาดังกล่าว จึงได้ ท าการวิจัยเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนใน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาช่าง
ก่อสร้าง เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงานและ การบ้านต่อไป 

นางสาวสุภาวดี     แย้มผกา ผลการ จั ด กา ร เ รี ย นกา รสอนด้ ว ย เ อกส า ร
ประกอบการสอนวิชา การออกแบบโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

การวิจัยนี้ได้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาการ
ออกแบบ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอน วิชาการ ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อ เอกสารประกอบการสอน วิชาการออกแบบ
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่ ลงทะเบียนเรียน
วิชาการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 
ในการศึกษาครั้งนี้คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างช่าง
ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิชาการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 25 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย  เอกสารประกอบการสอน
วิชาการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสวิชา 3106 - 2012 มีเนื้อหาจ านวน 8 หน่วยการ
เรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ แบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาการ ออกแบบโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผลการศึกษาวิจัยพบว่า เอกสารประกอบการสอนวิชาการออกแบบโครงสร้าง  
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  คอนกรีตเสริมเหล็กมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.41/82.11 คะแนนสอบหลังเรียนของผู้เรียน สูงกว่า

ก่อนเรียนอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาการ ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ในระดับมากที่สุด 

นางสาวกมลวรรณ  สีแก้ว การศึกษาเจตคติที่มีต่อในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาเจตคติที่มีต่อในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน                 
ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเจคติที่มีต่อ
วินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสุ่ม นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1                   
แผนกช่างก่อสร้าง จ านวน 27 คน แล้วใช้แบบสอบถามการศึกษา เจคติที่มีต่อวินัยในตนเอง           
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์และประมวลผล              
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีเจคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
ส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดีถึงดีมาก ส่วนกลุ่มนักเรียนที่ยังมีเจตคติและพฤติกรรมที่ไม่ดี สมควรที่จะค้นหา
สาเหตุของแตละบุคคลและในแต่ละกรณี เพ่ือท าการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนต่อไป 

นายสันติพงษ์       ช่วยนุ้ย การศึกษาความต้องการสื่อการเรียนการสอนผ่าน
สมาร์ทโฟนมาประยุกต์ใช้กับการจัดการ เรียนการ
สอนในรายวิชาทฤษฎีโครงสร้าง 

การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการสื่อการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟนมาประยุกต์ใช้
กับ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทฤษฎีโครงสร้าง มีวัตถุประสงค์1)เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อ
การน าสมาร์ทโฟนมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในราย วิชาทฤษฎีโครงสร้าง                       
2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็น ต่อรูปแบบสื่อผ่านการน าสมาร์ทโฟนมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาทฤษฎีโครงสร้าง 3) เพ่ือหาวิธีการและแนวทางการจัดท าสื่อการเรียนผ่านสมาร์ทโฟน            
ในรายวิชาทฤษฎีโครงสร้าง จากข้อมูล ที่ท าการศึกษาเป็นการสอบถามความต้องการและความ
คิดเห็น โดยใช้สื่อการเรียนการสอน 4 ประเภท ประกอบด้วย รูปแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2.รูปแบบ
บทเรียนออนไลน์ 3. รูปแบบแบบวีดีโอ 4. รูปแบบ บทเรียนแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งน าข้อมูลที่
ท าการศึกษามาวิเคราะห์รวมกันและแปรผลในลักษณะ การบรรยาย จากการวิเคราะห์ผู้เรียนได้ให้
ความคิดเห็นและเสนอความต้องการใช้สื่อผ่านสมาร์ทโฟนแบบภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การ์ตูน หรือภาพเสมือนจริงในรูปแบบสามมิติ พร้อมเสียง ประกอบการบรรยายอันดับแรก คิดเป็น 
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  ร้อยละ 60 อันเนื่องมาจากภาพจ าลองในรูปแบบสามมิติสามารถ เข้าใจเนื้อหาได้มากกว่าการเขียน

อธิบายเพียงอย่างเดียวประกอบกับนักศึกษาไม่ต้องจินตนาการ รองลงมา เป็นสื่อการสอนผ่านสมาร์ท
โฟนในเรื่องบทเรียนออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 30 เนื่องจากบทเรียนออนไลน์ไม่ เหมาะกับการจัดการ
เรียนแบบการค านวณซึ่งการปฏิสัมพันธ์กับครูก็จะน้อยไม่สามารถสอบถามผู้สอนเมื่อ  นักเรียนไม่
เข้าใจในหัวข้อนั้น และเป็นแบบวีดีโอกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คิดเป็นร้อยละ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 
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นายบันลือศักดิ์  ศรีชัยสวุรรณ การใช้แบบจ าลองช่วยสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ              

การเรียน วิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น              
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 

ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษาผลการใช้แบบจ าลองในการน ามาช่วยสอน  เพ่ือ
พัฒนาทักษะการการเรียนรู้วิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 
เรื่อง การอ่านภาพฉาย 3 มิติ หมวดวิชาชีพพ้ืนฐาน หลังจากการใช้แบบจ าลองในการช่วยสอนเป็น
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง นักเรียนมี การพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านภาพฉายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ซึ่งพิจารณาได้จากคะแนนรวมและความถูกต้อง คะแนนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของการทาใบงานก่อนใช้แบบจ าลองช่วยสอนและหลังการใช้แบบจาลองช่วยสอน และยังท าให้
ครูผู้สอนมีโอกาสที่จะมีการพัฒนาคุณภาพการสอนของตนเอง อีกทั้งท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนวิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเขียนแบบและอ่าน
แบบจากสื่อจริง และจากแบบสอบถามเจตคติที่มีต่อวิชา งานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ของนักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา งานเขียนแบบ
เทคนิคเบื้อต้น โดยการใช้แบบจ าลองช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน คิดเป็นร้อยละ 86 

นายไชยรัตน์  สุขสวย การศึกษาผลการเรียนเครื่องกลึงและงานกลึง        
ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.  2/4 แผนกวิชาช่าง
ยนต์ ที่ เรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นโดย
วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาผลการเรียนเครื่องกลึงและงานกลึง ของนักเรียน
ระดับชั้นปวช. 2/4 แผนกวิชาช่างยนต์ ที่เรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นจ านวน 19 คน โดยวิธีการ
สอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน เพ่ือทราบถึงเก่ียวกับความรู้เครื่องกลึงและงานกลึงของนักเรียน โดยใช้การ
คิดและให้เพ่ือนที่มีความเข้าใจมากกว่าในการสร้างกิจกรรม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย พบว่า นักเรียนระดับชั้นปวช. 2/4  แผนกวิชาช่างยนต์ ที่
เรียนวิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา  2100 1008  โดยวิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน มีผลการ
เรียนเรื่องเครื่องกลึงและงานกลึงคะแนนหลังใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเท่ากับ 8.73 สูงกว่า
ก่อนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อนเท่ากับ 3.56  ต่างกันอยู่ที่ 5.17 
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นายจ าเนียร   โพธิ์รักษ์ การแก้ปัญหาการปรับเปลวไฟเชื่อมแก๊สของ

นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 แผนกช่างไฟฟ้า  
โดยการเรียนรู้และจดบันทึกด้วยตนเอง 
 

 ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ เป็นงานวิจัยเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาการปรับเปลวไฟเชื่อมแก๊สของ
นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 แผนกช่างไฟฟ้า โดยการเรียนรู้และจดบันทึกด้วยตนเองโดยเริ่มจาก
การสังเกตการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่หรือปฏิบัติงานแล้วเกิดความ
ผิดพลาดเสียหาย และเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ด้วยการบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในรายวิชาตามหลักสูตรของ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา 
 ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษา แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่ก าลัง
ศึกษาวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยเป็นนักศึกษาที่ไม่สามารถ
ปรับเปลวไฟเชื่อมแก๊สได้ถูกต้อง 

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่การชี้แจงการแก้ไข แบบบันทึกและการด าเนินการแก้ไข โดยใช้หนังสือ
เรียนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น ในการศึกษาและเรียนรู้ควบคู่ด้วย ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ 

มีนักศึกษาที่สามารถปรับเปลวไฟได้เป็นจ านวน 17 คน (ร้อยละ 100)  
นางสาวงามจิต แก้วประเสริฐ กา รแก้ ปั ญห า กา รปรั บ เ ปล ว ไฟ เ ชื่ อ มแก๊ ส              

ของนักเรียนระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 แผนกช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ เป็นงานวิจัยเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาการปรับเปลวไฟเชื่อมแก๊ส              
ของนักเรียนระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเรียนรู้และจดบันทึกด้วยตนเอง
โดยเริ่มจากการสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียนที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่หรือปฏิบัติงานแล้ว
เกิดความผิดพลาดเสียหาย และเพ่ือให้สอดคล้องให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
ด้วยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในรายวิชาตาม
หลักสูตรของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา 

ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่ก าลัง
ศึกษาวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 2100-1005 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยเป็น
นักเรียนที่ไม่สามารถปรับเปลวไฟเชื่อมแก๊สได้ถูกต้อง 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดยอ่ 
  เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ การชี้แจงการแก้ไข แบบบันทึกและการด าเนินการแก้ไข โดยใช้หนังสือ

เรียนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นในการศึกษาและเรียนรู้ควบคู่ด้วย ท าการวิเคราะห์                 
ข้ อมู ล โ ดย ใช้ ส ถิ ติ  ไ ด้ แ ก่  ค ว ามถี่  ร้ อ ยล ะ  ส า หรั บ วิ เ ค ร าะห์ ข้ อ มู ล ใน ง านวิ จั ย ค รั้ ง นี้ 
ผลการวิจัยครั้งนี้ สรุปได้ว่ามีนักเรียนที่สามารถปรับเปลวไฟได้ครบทั้ง 3 ลักษณะจ านวน 19 คน จาก
ทั้งหมด 20 คน (ร้อยละ 95.00) และมีนักเรียน ที่ยังไม่สามารถปรับเปลวไฟออกซิไดซิง (Oxidizing 
Flame) จ านวน 1 คน (ร้อยละ 5.00) 

นายปรีชา  ถิ่นสูง การแก้ปัญหาการควบคุมบ่อหลอมละลายของ               
งานเชื่อมแก๊ส นักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่  1 
แผนกช่างยนต์ โดยการเรียนรู้และจดบันทึกด้วย
ตนเอง 
 

ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ เป็นงานวิจัยเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาการควบคุมบ่อหลอมละลายของ
งานเชื่อมแก๊ส  ของนักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 แผนกช่างยนต์  โดยการเรียนรู้และจดบันทึกด้วย
ตนเองโดยเริ่มจากการสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียนที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้หรือปฏิบัติงานแล้ว
เกิดความผิดพลาดเสียหาย และเพ่ือให้สอดคล้องให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
ด้วยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในรายวิชาตาม
หลักสูตรของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ในสังกัดส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน แผนกช่างยนต์  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่ก าลังศึกษา
วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561โดยเป็นนักเรียนที่ไม่สามารถ
ควบคุมบ่อหลอมละลายได้ 

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่การชี้แจงการแก้ไข แบบบันทึกและการด าเนินการแก้ไข โดยใช้หนังสือ
เรียนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นในการศึกษาและเรียนรู้ควบคู่ด้วย ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ 

มีนักเรียนที่สามารถปรับเปลวไฟได้เป็นจ านวน 10คน (ร้อยละ 50) และมีนักเรียนที่ยังวางมุม
ของหัวทิพไม่ได้ จ านวน 4 คน (ร้อยละ 20) และนักเรียนที่ยังควบคุมความเร็วในการเดินแนวไม่ได้  
จ านวน 6 คน (ร้อยละ 30) 

 

 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวสินตรา   ตรีนุสนธิ ์ การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์

และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ รหัสวิชา 2001-
2001 โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียน
ออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
การบัญชี 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาโปรแกรมกราฟิก โดยใช้
วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาการส่งงานของนักเรียนชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาการบัญชี  โดยประชากรในการท าวิจัยคือ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี จ านวน 40 คน ซึ่ง
ใช้ ระยะเวลาในการท าวิจัย 1 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ผู้จัดท าได้สร้างขึ้นได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการส่งงานผ่าน
ระบบ google classroom และระบบ google classroom ที่เป็นเครือข่ายของ website google 
เครื่องมือของแบบประเมินความพึงพอใจเป็นแบบมาตราการประเมิน (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของ ลิเคิร์ท ข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ โดยใช้เกณฑ์น้ าหนักคะแนนประเมินค่าจัดอันดับ
ความส าคัญ และส าหรับการแปลความหมายใช้ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้และยึดแนวคิดของเบสท์ (Best, 
1986 : 195) การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติที่ใช้วิเคราะห์ปริมาณการส่งงานของนักเรียน คือ ค่าเฉลี่ย 
(µ) และร้อยละ (%) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจใช้สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ 
ค่าเฉลี่ย (µ) ร้อยละ (%) และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 

นางสาวสายใจ    พานิชกุล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโปรแกรม
กราฟิก โดยใช้วิธีการสอนเทคนิคกระบวนการ
ปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ  กลุ่ม 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโปรแกรมกราฟิก 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี โดยใช้วิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบัติ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ในการศึกษา คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 15 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง
โดยคัดเลือกจากนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบกลางภาควิชาโปรแกรมกราฟิกต่ ากว่า 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ร้อยละ 70 ของเกณฑ์ที่ตั้งไว้   ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบัติ ให้กับนักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่างในการเรียนการสอน และท าการทดสอบหลังจบบทเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบฝึกทักษะ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน จากนั้นน าผลที่ได้จากการ 
ทดสอบมาวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าสถิติ t-test 
ผลการศึกษาพบว่า 1. จากการศึกษาและหาความมีประสิทธิภาพของวิธีการสอนเทคนิคกระบวนการ
ปฏิบัติ วิชาโปรแกรมกราฟิก (2204-2105) ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/2 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.11/87.56  แสดงว่าคุณภาพของเครื่องมือมี 
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยวิธีการสอนเทคนิค
กระบวนการปฏิบัติ วิชา โปรแกรมกราฟิก (2204-2105) สูงกว่าก่อนเรียน 3. นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อวิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบัติ วิชาโปรแกรมกราฟิก (2204-2105) อยู่ที่ระดับ 4.59 
คือ พอใจมาก 

นางสาวสุกัญญา  ปิ่นมุข การศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียน ระดับชั้น ปวส. 2 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในการไม่ส่งงาน                
วิชาโครงการ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ได้แก่ 1)  เพ่ือศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงานวิชาโครงการ 
ของผู้เรียนชั้น ปวส. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2) เพ่ือรวบรวมข้อมูลส าหรับการแก้ปัญหาการ                     
ไม่ส่งงานวิชาโครงการของผู้เรียน โดยประชากร คือนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่ก าลังศึกษา               
อยู่ในระดับชั้น ปวส. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 
จ านวน 1 ห้อง 20 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ระดับชั้น ปวส. 2 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง 20 คน เครื่องมือ      
ที่ใช้ในการวิจัยมี คือ แบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมชองผู้เรียนระดับชั้น ปวส. 2 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในเรื่องการไม่ส่งงานวิชาโครงการ 
 ผลการวิจัย จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียนระดับชั้น ปวส. 2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
พบว่า สาเหตุที่ท าให้นักเรียนไม่ส่งงานวิชาโครงการมากที่สุด  จ านวน 1 ข้อ คือเวลาน้อย คิดเป็นร้อย 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ละ 75 รองลงมา จ านวน 2 ข้อ คือ ไม่เข้าใจค าสั่ง ไม่มีคนคอยให้ค าปรึกษา และไม่ทราบรูปแบบวิชา

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60 และอันดับสุดท้าย จ านวน 2 ข้อ คือวิชาโครงการยาก ท าไม่ได้ และ
ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 45 

นางสาวมนัสวี  สว่างตระกูล การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียน เรื่องการเรียนรู้ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรม Kahoot! 

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียน เรื่องการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย
โปรแกรม Kahoot!  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 9 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเครื่องมือที่ผู้จัดท าได้สร้างขึ้นได้แก่ แบบสอบถามความ             
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อโปรแกรม Kahoot!  จ านวน  5 ข้อ  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย 
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้โปรแกรม Kahoot! มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 

นายณัฐดนัย  พุกกะณะวนิชย์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและ
ความรับผิดชอบของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ป ว ช . 1  แ ผ น ก วิ ช า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ธุ ร กิ จ               
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มี
วินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ปี 1 
คอมพิวเตอร์ธรุกิจ ปีการศึกษา 2561    วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีโดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สังเกต  การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน  
การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่นักเรียน  รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ  
สนใจเรียน  และติดตามจากผู้ปกครอง  คุณครูที่ เข้าสอนแต่ละวิชา  ท าให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น  มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน     รับผิดชอบและ
สนใจเรียนมากขึ้น  ท าให้บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีความตั้งใจเรียน
มากขึ้น  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย  ท างานที่ได้รับมอบหมายและส่งงาน
ตรงก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาการบัญชี 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวกัณฐิกา  บรรจงจัด การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ เรื่อง  การบันทึกรายการค้าใน

สมุดรายวันเฉพาะรายวิชา การบัญชีเบื้องต้น  2 
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบจิ๊กซอว์ ของเรียน
ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี 
 

การจัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด”  ในด้านการเรียนรู้ทางแขนงวิชาบัญชีนั้น ต้องให้ผู้เรียน เกิดความรู้  
ทักษะ  และเจตคติที่ดีในวิชาชีพการบัญชี  ซึ่งในปัจจุบันนี้วงการธุรกิจได้มีการจัดท าบัญชีและถือว่า
การจัดท าบัญชีมีความส าคัญมากขึ้น  ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างานมากขึ้น
ก็ตาม การจัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนที่ 3  เรื่องสมุดรายวันเฉพาะ  พบว่าผู้เรียนมีความ
สับสนในหน่วยการเรียนนี้ เนื่องจากหน่วยการเรียนนี้ มีเนื้อหาค่อนข้างมาก ประกอบกับรายการค้าที่
จะบันทึกลงในสมุดรายวันเฉพาะแต่ละเล่มมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้สอนได้ด าเนินการทดสอบเพ่ือ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนพบว่า ผลการประเมินมีระดับคะแนนเฉลี่ย ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
 จากการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   
ที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 12.62  
คิดเป็นร้อยละ 63.10 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอน
แบบปกติที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 7.24 คิดเป็นร้อยละ 36.19 เมื่อเปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทั้งสองวิธีแล้วพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์มีท าให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.91  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.05 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางประไพ  สุดแสง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้

คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชี
ส าเร็จรูป  AutoFlight ของนักเรียนสาขาวิชาการ
บัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่  2 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจ                       
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป AutoFlight                      
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2                   
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 27 คน โดยวิธีเลือกสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาที่ผู้รายงาน
พัฒนาขึ้น พบว่า พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ด้วยโปรแกรม
บัญชีส าเร็จรูป  AutoFlight ของนักเรียนสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน                      
 ̅       38 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ย  ̅       78 ซึ่งคิด
เป็นค่าคะแนนความก้าวหน้าร้อยละ 48.89  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้                       
วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี  ด้วยโปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป AutoFlight อยู่ในระดับมาก                         
ค่าคะแนนเฉลี่ย  ̅        , S.D. = 0.85 

นางจินตนา    พันธ์แก้ว ความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติ
รายการปรับปรุง 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
ชุดฝึกปฏิบัติรายการปรับปรุง ส าหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน/นักศึกษาทั้งก่อนและหลังเรียน
ด้วยความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติรายการปรับปรุง และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติรายการปรับปรุง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนระดับชั้นชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ปีการศึกษา2561  จ านวน  40  คน  โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติรายการปรับปรุง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษาที่มีต่อความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติรายการปรับปรุงสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่สถิติหา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  สถิติหา
ประสิทธิภาพของความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติรายการปรับปรุง ด้วยวิธี E1/E2  สถิติ
หาความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจด้วยวิธีการหาความคงที่ ภายในจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ของครอนบาค สถิติหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สถิติด้วย

เทคนิค  25% กลุ่มสูง - กลุ่มต่ า  สถิติหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ใช้สูตร  KR-21สถิติเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบที (t-test)  และสถิติ
ที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษาที่มี โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X=4.35) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ( S.D. = 0.17) 

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
1.  ประสิทธิภาพของความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติรายการปรับปรุงบัญชี 

ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1  มีค่าเท่ากับ 80 /82.90   
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  การบัญชีส าหรับกิจการซื้อขายสินค้าส าหรับนักเรียน

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 จากที่ได้รับการสอนโดยใช้ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
ชุดฝึกปฏิบัติรายการปรับปรุง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3.  นักเรียน/นักศึกษามีความพึงพอใจต่อความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติรายการ
ปรับปรุง ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับดี 
ได้แก่ข้อที่ 1,2, และ 7และมีความพึงพอใจในระดับ มาก ได้แก่ข้อที่ 3,4,5,6,8,9 และ 10 ตามล าดับ 

นางสาวอรุณรัศมี ทรัพย์มาก การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การบันทึกรายการ               
ในสมุดรายวันทั่วไป ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ 
เทคนิค LT ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี 

การศึกษาเรื่อง เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวินัยในตนเองในชั้นเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบันทึกบัญชี
ในสมุดรายวันทั่วไป ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค LT ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่ มีต่อการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค LT ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาแผนก
วิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ภาคเรียนที่ 2                  
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 32 คน สถิติที่ ใช้ ใน     การวิ เคราะห์ข้อมูล คืออัตราร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ผลการศึกษาพบว่า 

1. จากการทดสอบ รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง การบันทึกรายการในสมุดรายวัน
ทั่วไป ให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค LT พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ซึ่งวัดจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่อการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( ̅) ของคะแนน
แบบทดสอบพบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค LT 
เท่ากับ 9.53 คะแนน คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค LT) 
เท่ากับ 13.07  คะแนน ผลการเปรียบเทียบ พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

2. ผลการเปรียบเทียบผลคะแนนพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ของแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน โดยค่าสถิติในการทดสอบสมมติฐานใช้การแจก
แจงแบบ ( t-test  ) กรณีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจากประชากรกลุ่ม
เดียวกัน แต่ท าการทดสอบ 2 ครั้ง (Paired-Samples Test) พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่านักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี มีความรู้เรื่องบันทึก
รายการในสมุดรายวันทั่วไป มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานว่าสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน หลังการสอนด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค LT) สูงกว่าก่อนการเรียนด้วยการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค LT) 

 

 
 
 

 
 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวจิรัชญา  ชุมภูนุช ความพึงพอใจของผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อคุณภาพ               

ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ร้ า น แ ม ค โ ด นั ล ด์                     
สาขา เอ็ม พาร์ค รังสิต คลอง 3 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการร้าน แมคโดนัลด์ สาขาเอ็มพราค์ คลอง3  (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพการให้บริการร้าน แมคนัลด์ สาขาเอ็มพาร์ค คลอง3 กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้บริโภคร้านแมคโดนัลด์ สาขาเอ็มพาร์ค คลอง3 จ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า  

ผู้บริโภคภายในร้าน แมคโดนัลด์ สาขา เอ็มพาร์ค คลอง3  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 18 – 29 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาต่ ากว่าอนุปริญญา เป็นนักศึกษารายได้อยู่ใน
ระดับต่ ากว่า 6,000 บาท สถานภาพโสด   
  ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้าน แมคโดนัลด์ สาขา เอ็มพาร์ค คลอง3 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ ร้านแมค
โดนัลด์ สาขา เอ็มพาร์ค  คลอง3  อยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ลูกค้า
ประทับใจการให้บริการของพนักงาน 4.39 รองลงมาคือ การบริการในร้าน แมคโดนัลด์และลูกค้ามี
ความเข้าใจเกี่ยวกับรายการโปรโมชั่นต่างๆของร้าน แมคโดนัลด์4.33 และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ คุณภาพสินค้าในร้าน แมคโดนัลด์ได้มาตรฐาน 4.04 
 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวพงษ์ลดา  รื่นสุข การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค กรณีศึกษา ท็อป 

มาร์เก็ต สาขารังสิต ในรายวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค 
การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภค กรณีศึกษา ท็อป มาร์

เก็ต สาขารังสิต ในรายวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ในการศึกษาครั้ง
นี้ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่บริโภคอาหารพร้อมทานกรณีศึกษา บริษัท 
เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จ ากัด สาขารังสิต แผนกเดลิก้า จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า 
  1. ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 มีอายุ 15-19 ปีมีจ านวน 
81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.75 เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีจ านวน 121คน คิดเป็นร้อยละ30.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท มีจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 สถานภาพ โสด มีจ านวน 
181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25  
  2. พฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมทาน ของ ท็อป มาร์เก็ต สาขารังสิต  แผนก เดลิก้าอยู่
ในระดับมากที่สุดและมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ รสชาติ ( X   = 4.56) รองลงมาคือ 
ความสดของอาหารและความสะอาดของอาหาร ( X   = 4.50) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ( X   = 4.00) ตามล าดับ 
 3. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของสินค้าและการบริการของท็อป มาร์เก็ต  สาขา
รังสิต   แผนกเดลิก้า อยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือความสุภาพและมารยาทในการ
ให้บริการ  ( X   = 4.43) รองลงมาคือ ความชัดเจนในการชี้แจงข้อมูล ( X   = 4.38) และรายการที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่/เต็มใจบริการ ( X   = 4.28) 
ตามล าดับ 

 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวปวีณา     สินขาว การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ร้าน Pizza Hut 

สาขาคลอง 6 
การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ร้านPizza 

Hut สาขาคลอง 6 ประชากรงานวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มประชากรทั่วไปทั้งชายและหญิงการเลือกตัวอย่าง
แบบสะดวก(Convenience Sempling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่รับประทาน ผลิตภัณฑ์Pizza Hut 
สาขาคลอง 6 ในแต่ละแห่งจนคบจ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
16 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS Version สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

จาการศึกษาพบว่าลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงโดยมีจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ52.0 
อายุต่ ากว่า 20 ปีโดยมีจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีโดยมี
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ50.0 มีรายได้ตั้งแต่ 10 ,001 บาทขึ้นไปโดยมีจ านวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.0 ข้าราชการ/พนักงาน/รัฐวิสาหกิจโดยมีจ านวน 42 คนคิดเป็นร้อยละ42.0 สถานภาพ
โสดโดยมีจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 
            การศึกษาเรื่องการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ร้านPizza Hut สาขาคลอง 6 ผู้วิจัยมีข้อ
ค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายได้ดังนี้ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกค้าได้มาใช้บริการที่ร้าน
Pizza Hut ส่วนใหญ่ได้มาใช้บริการที่ร้าน 1-2 ครั้ง ลูกค้าชอบที่ทางร้านได้แจกคูปองให้กับลูกค้า 
ลูกค้ารู้สึกชอบที่ทางร้านได้แจกคูปองให้กับลูกค้า ลูกค้าทดลองซื้อผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของทางร้าน 
Pizza Hut จากการแจกคูปอง ลูกค้ายังไม่ได้ทดลองซื้อผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของทางร้าน Pizza Hut จาก
การแจกคูปอง ลูกค้าใช้คูปองในการซื้อสินค้าภายในร้านPizza Hut ลูกค้าที่ได้ใช้คูปองในการซื้อ
สินค้าภายในร้าน Pizza Hut ลูกค้าใช้คูปองในการเลือกซื้อสินค้าภายในร้านPizza Hut โดยส่วนใหญ่
ลูกค้าไม่ได้ใช้คูปองในการซื้อสินค้าภายในร้านPizza Hut ทุกครั้งที่ลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านPizza Hut 
ลูกค้ามักจะชอบรับประทานประเภทพิซซ่าแป้งหนานุ่ม ลูกค้าชอบอาหารชุด Triple Wow Bok 
ลูกค้ารู้สึกเมื่อเห็นพนักงานของร้านPizza Hut นั้นแจกคูปองหน้าร้าน ลูกค้าชอบที่เห็นพนักงานของ
ร้านPizza Hut นั้นแจกคูปองหน้าร้านครั้งต่อไปท่านจะน าคูปองมาเลือกซ้ือสินค้าในครั้งต่อไป 

 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวอัจฉราวรรณ ศรีโกมุท กา ร ศึ ก ษ า ผล สั ม ฤท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น วิ ช า

วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง แรง                
แ ล ะ ก า ร เ ค ลื่ อ น ที่  ข อ ง นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. ) ที่สอนโดย                 
ใช้เอกสารประกอบการสอน 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่สอนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอน   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)  ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชา
ธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 20 คน  ที่ได้จากการสุ่มแบบง่าย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  เอกสารประกอบการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิต เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า  t   
ผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ที่สอนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอน พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย  7  และผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมี
ค่าเฉลี่ย  17.10 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ที่สอน 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  โดยใช้เอกสารประกอบการสอน พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบ

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
นางสาวทัศน์วรรณ์  หอมผล การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ รายวิชา

การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
การศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ รายวิชาการเขียนรายงาน                     

การปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการ สื่อสารในงานอาชีพ และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขางานธุรกิจค้าปลีก (สคป. 2/1) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 9 คน 
ซึ่งได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์               
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 10 แบบฝึก และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ปีที่ 2 สาขางานธุรกิจค้าปลีก 
(สคป. 2/1) เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ใช้วิธีการศึกษาโดยการ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ไปทดสอบก่อนเรียน 
(Pretest) กับนักเรียน จ านวน 9 คน แล้วกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ กระบวนการ
คิดวิเคราะห์จ านวน 10 แบบฝึก สุดท้ายสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและเขียนค า
ภาษาไทย (Posttest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน ผลการวิจัย
พบว่าเรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ รายวิชาการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ปีที่ 2 สาขางานธุรกิจค้าปลีก 
(สคป. 2/1) มีคะแนนเฉลี่ย 5.84 คิดเป็นร้อยละ 58.35 ตรงกับการศึกษาท าให้ผู้เรียนเกิดการคิดที่เป็น
กระบวนการ มีข้ันตอนในการคิดที่เป็นระบบ มีกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอน มีแนวทางด้านความคิด
ที่เป็นระบบ มีเหตุผลใน การตัดสินใจ ออกแบบผลงานได้ถูกต้องตรงตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ผู้เรียนมี
ความสนุก สนานที่ได้ท ากิจกรรมร่วมกับ เพ่ือนๆ ดังนั้นสรุปได้ว่าวิธีการพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดย
กระบวนการคิดวิเคราะห์5 W 1 H เป็นทักษะที่ใช้ได้ผลดี ในระดับที่น่าพอใจ จุฑารัตน์ พันธุ (2556 : 
บทคัดย่อ) 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวสุพัชญ์สิริ  สมทรัพย์ การศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา

อ า ชี พ ช่ า ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ข อ ง นั ก เ รี ย น                 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง  กลุ่ม 1  ภาคเรียนที่ 2                
ปีการศึกษา  2561 
 

การวิจัยครั้ งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์เ พ่ือพัฒนาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง                  
กลุ่ม 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561  โดยมีประชากร คือนักเรียนแผนกวิชาไฟฟ้า ก าลัง                   
กลุ่มตัวอย่าง 22 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  ( Purposive  Sampling )  เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม เป็นความรู้สึก
ของนักเรียนที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมในเชิงบวกหรือลบ  ซึ่งวัดได้จาก
แบบวัดเจตคติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ประกอบด้วย  ค าถามที่มีลักษณะการตอบแบบมาตราส่วน ประมาณค่า  
5  ระดับ  ซึ่งแบ่งเป็น   4  ด้านดังนี้ 

1.  ความคิดเห็นทั่วไปต่อวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 
2.  ความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 
3.  การแสดงออกหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพ

ช่างอุตสาหกรรม 
4.  ความนิยมชมชอบในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 
ผลการวิจัยพบว่าเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมของ

นักเรียนชั้นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง กลุ่ม 1                           
ที่สอบถามจากนักเรียน  โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก   คือ  วิ ทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรมเป็นวิชาที่ทันสมัย  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และเป็นวิชาที่สร้างความท้าทายให้กับ
ผู้เรียนส่วนทัศนคติที่มีค่าน้อยสุด  คือ  ชอบดูสาระคดีเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรม  รู้สึกเบื่อวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  และติดตามข่าวสาร
ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ 

 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาววิภาวรรณ ดีระเบียบ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น

ประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่  1 โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ 

ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่  1 โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัยทั้งสิ้น โดยเริ่มท า
การวิจัยตั้งแต่ 1 ธันวาคม  2560 

 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนจ านวนหนึ่งมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะต่างๆ และใช้เวลาในการท างานพอสมควรจึงจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
และยังสามารถเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งข้ึน 

นางสาวอภิญญา  การัตน์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและ
ความรับผิดชอบของนักศึกษา ปวช. 1/1 สาขาการ
บัญชี ปีการศึกษา 2561 
 

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มี
วินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักศึกษา ปวช. 1/1 สาขาการบัญชี ปีการศึกษา 
2561 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการ
เรียนของแต่ละวิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่
นักเรียน รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากผู้ปกครอง คุณครูที่
เข้าสอนแต่ละวิชา ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น มีความเอาใจ
ใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากข้ึน ท าให้บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย ท างานที่ได้รับ
มอบหมายและส่งงานตรงก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ 

นายดุลยวัต  บรรจงจัด การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 
ระดับชั้น ปวช.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษา
เพ่ือพัฒนาสุขภาพ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  
1.) เพ่ือศึกษาข้อมูลด้านสมรรถภาพทางกายของนักเรียน  
2.) เพื่อเป็นเอกสารชี้น าในการปรับปรุงพัฒนาแผนการเรียนรู้- 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบ มี 4 ประเภท ได้แก่ วิ่ง 400 เมตร วิ่ง 1500 เมตร ลุก-นั่ง และ
ดันพื้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลการทดสอบในแต่ละประเภท  

ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนทั้งหมดที่ ท าการทดสอบสมรรถภาพทางกายนั้นมีการพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ซึ่งดูได้จากความสามารถในการทดสอบได้มากและนานขึ้น เหนื่อยน้อยลงกว่าเดิมจากการทดสอบในรอบ

ก่อนหน้า 
นางสาวยาใจ  ธรรมพิทักษ์ พฤติกรรมการท่องจ าค าศัพท์ภาษา อังกฤษ                

ของนักเรียน ชั้น ปวช.๒ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน   
ชั้น ปวช.๒ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน ชั้น ปวช .๒ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจ านวน 40 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อย 
 ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการท่องจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น ปวช .๒ แผนก
วิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ได้ท าให้ทราบถึงสาเหตุที่ส าคัญมากที่สุด จนถึงสาเหตุที่น้อยที่สุด 
ในการไม่ท่องจ า คือ ให้ท่องมากเกินไป ไม่มีสมาธิ ลืมฝึกท่องจ า ไม่น่าสนใจ เบื่อหน่ายไม่อยากท า เวลา
น้อย ไม่เข้าใจค าสั่ง ครูอธิบายเร็ว ไม่มีคนคอยให้ค าปรึกษา หนังสือหาย ไม่ได้น าสมุดมา เตรียมตัวสอบ
เก็บคะแนนวิชาอ่ืน ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง ท ากิจกรรมโรงเรียน และออกงานกับผู้ปกครอง ตามล าดับ 

 


