
บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายอนิรุทธ์    หงษาวงศ์ การศึกษาปัญหาความคงทนในการจ าศัพท์             

วิชา เครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.
1/5  ทวิ ศึ กษา  (ผดุ งฯ )  ช่ า ง อิ เล็ กทรอนิ กส์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการจดจ าค าศัพท์ โดยใช้กิจกรรมการเขียน
ค าศัพท์ และท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียน ระดับชั้น               
ปวช.1/5 ทวิศึกษา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562             
กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนปวช.1/5 ทวิศึกษา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีจ านวน 20 คน 
โดยให้นักเรียนทดสอบเกี่ยวกับค าศัพท์ก่อนเรียน แล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จ านวน 2 ฉบับ จากนั้นจึงท าการทดสอบหลังเรียนและ
วิเคราะห์ผลคะแนนโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ 

ผลการศึกษาปรากฏว่า การใช้กิจกรรมการเขียนค าศัพท์อิเล็กทรอนิกส์และท าแบบฝึกหัด
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้นักเรียนมีความรู้ ความจ า ความเข้าใจในค าศัพท์และ
สามารถท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเพ่ิมขึ้นจากเดิม ดังนั้นจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบผล
การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนทั้ง 20 คน ที่เพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 
32.88462 

นายสุทัศน์  แคน้อย ก า ร พั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น                      
เรื่อง การวิเคราะห์คุณลักษณะสมบัติทางไฟฟูา 
ของไดโอดท างานจริง โดยใช้วิธีการสร้างกราฟ
เส้นตรงโดยประมาณส าหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา
อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์  ส า ข า ง า น อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์
อุตสาหกรรม 

ผลจาการวิจัย การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การวิเคราะห์คุณลักษณะสมบัติทาง
ไฟฟูาของไดโอดท างานจริง โดยใช้วิ ธีการสร้างกราฟเส้นตรงโดยประมาณส าหรับนักเรียน                 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม จะท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Circuit Analysis) ดีขึ้น โดยมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายอภิมุข      โพธิ์งาม การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา วิชา

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมด้วยวิธีการสอนตาม
แบบปกติและวิธีการสอนตามแบบบูรณาการทาง
ก า ร ศึ ก ษ า  ร หั ส วิ ช า  3 1 0 5 -2 0 0 5  ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาก่อนเรียนของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี               
ในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โดยใช้การสอนแบบบูรณาการกับการสอนแบบปกติ                     
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหลังเรียนเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม โดยใช้การสอนแบบบูรณาการกับการสอนแบบปกติ  กลุ่มเปูาหมาย คือ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง  ชั้นปีที่  2  ปีการศึกษา 1/2562 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 2 ห้องเรียน จ านวน 60 คน ประกอบด้วยนักเรียนห้องที่ 1 จ านวน 30 คน 
และนักเรียนห้องท่ี 2 จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้ของทั้ง 2 ห้องมาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เพ่ือหาประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม SPSS 
 ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
ก่อนเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบปกติและการเรียนรู้แบบบูรณาการ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมของ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี หลังเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบปกติและการเรียนรู้แบบบูรณาการ พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .00 
 
 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายธนดล      ม่วงอ่ า การศึกษาการปฏิบัติตนเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา

ส า ข า วิ ช า ช่ า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ชั้ น ปี ที่  1 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

จากการศึกษาวิจัยพบว่านักศึกษา สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ส่วน
ใหญ่สาเหตุที่ท าให้เข้าชั้นเรียนสายเกิดจากปัญหาส่วนตัว คือ การตื่นสาย ซึ่งท าให้มีผลกระทบต่อการ
เรียนท าให้ผลการเรียนอาจตกต่ าได้มากผู้วิจัยคิดว่าสาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ควร
จะมีระบบระเบียบที่เข้มงวดส าหรับนักศึกษา ที่เข้าชั้นเรียนสาย เพ่ือปูองกันมิให้เกิดปัญหาการเข้าชั้น
เรียนสาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนได้นักศึกษา สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ไม่ค่อยเอาใจใส่เกี่ยวกับปัญหาและเรื่องของตัวเอง ผู้วิจัยคิดว่า ถ้านักศึกษา             
มีการจัดระเบียบวินัยของตัวเองให้มากข้ึนก็จะท าให้ลดปัญหาการเข้าชั้นเรียนสายได้ 

การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม เกี่ยวกับหัวข้อการเดินทางมาโรงเรียนโดยวิธีใด               
ควรลึกลงไปอีกว่าผู้ตอบใช้เส้นทางในการเดินทางเส้นใด เหมาะสมหรือไม่อาจมีเส้นทางที่ระยะทาง
ใกล้กว่าก็ได้ 

ผลการศึกษาส ารวจสาเหตุพฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนักศึกษา สาขาอิเล็กทรอนิกส์              
ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ผู้ศึกษาวิจัยขอเสนอแนะผู้ที่จะท าการศึกษาในครั้งต่อไป ให้เลือกเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างให้มีจ านวนมากขึ้น เพ่ือที่จะท าให้งานในเรื่องนี้ได้มีการปรับปรุงและมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและจะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในการศึกษาครั้งต่อไป  

นายวีระพงษ์   จันทร์ไพศรี การแก้ปัญหาการขาดความรับผิดชอบของ ปวส. 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการของ
สถานศึกษาคุณธรรม “โครงการตรงต่อเวลา น าพาสู่
ความส าเร็จ” 

จากโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้หลักปรัชญา           
ของเศรษฐกิจพอเพียง  สาขาวิชาช่างอิ เล็กทรอนิกส์ได้ระดมสมองระหว่างครูกับนักศึกษา                       
เพื่อค้นหาปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในกลุ่ม/ชั้นเรียน โดยระบุปัญหาท่ีกลุ่มต้องการแก้ไขมากท่ีสุด                 
คือ “ไม่ตรงต่อเวลา”ทางสาขาวิชาจึงก าหนดภารกิจในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในการด าเนินงานภายใต้กรอบของภารกิจ “โครงการตรงต่อเวลาน าพาสู่
ความส าเร็จ” 
            ผลการวิจัย พบว่า ผลการเรียนในรายวิชาของนักศึกษา จะเห็นได้ว่าหลังด าเนินการ “โครงการ
ตรงต่อเวลาน าพาความส าเร็จ” ในภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2562 พบว่านักศึกษามีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในเชิงบวก กล่าวคือ นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์มีความผิดชอบ  มีความตระหนักถึง
ความส าคัญของมาการเรียนตรงต่อเวลา และบริหารจัดการเวลาในการด าเนินชีวิต  มาเรียน และมาเข้าร่วม
กิจกรรมของทางวิทยาลัยฯ ได้ตามก าหนด  ส่งผลให้นักศึกษามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายเลิศศักดิ์    เพียซุย ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อชุด

ทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 
2105 -2005 ระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ             
(ปวช.1) แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1                
ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อชุดทดลอง 
ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี รหัสวิชา 2105 2005 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนก
อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน 
ด าเนินการวิจัยโดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการสร้างเครื่องมือ
โดยใช้ในรูปแบบของแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม  

ผลจากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า สื่อชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ในการสอนที่
สร้างขึ้น  สามารถท าให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ และผู้ใช้มีความพึงพอใจมากต่อ
การสอน และชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบทางตรง มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.75 / 80.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80 / 80 จึงถือ
ว่าสื่อชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105 2005 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
เหมาะสมที่จะน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนต่อไป 

นางสาวมยุรี     ศรีวะรมย์ การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน
ของนัก เรี ยนชั้ น  ปวช .  ร ายวิช าวงจรไฟฟูา
กระแสตรง รหัส 20105-2002  วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี   
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือวัดผลสมฤทธิ์ทางการศึกษา เรื่องการศึกษาพฤติกรรม เรื่อง การไม่
ส่งงาน / การบ้านของนักเรียนชั้น ปวช. รายวิชาวงจรไฟฟูากระตรง รหัส 2 0105-2002  
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑/๑ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
จ านวน 20 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้คือแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน         
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป IBM SPSS Version 20 ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

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

 
 
 
 
 



 
บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 

นายชนะพล       ทิพย์คงคา การส ารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียน นักศึกษา 
แผนกวิชาไฟฟูาก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

วินัยในตนเองเป็นวัฒนธรรมของสังคมที่ทุกคนต้องปฏิบัติ เพราะจะท าให้บุคคลอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของจริยธรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านวินัยในตนเอง                   
เป็นคุณลักษณะในตัวบุคคลที่ควบคุมตนเองได้ ทั้งในด้านอารมณ์และพฤติกรรม ผู้ที่มีวินัยในตนเองจะ
เป็นบุคคลที่รู้จักกาลเทศะ สนใจและ เอาใจใส่ต่อสังคม เป็นผู้ที่มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎของสังคม 

จากการศึกษาความหมายและขอบข่ายและพฤติกรรมของความมีวินัยในตนเอง ท าให้ผู้วิจัย
เล็งเห็นความส าคัญของวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ ผู้วิจัยจึงศึกษา     
เรื่อง การส ารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลัง ภาคเรียนที่ 1            
ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

นางสาวกนกกร    นิมิตร       การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัย                
เป็นฐาน ด้วยสื่อประกอบการเรียน การสอน
โปรแกรม  FluidSIM ส าหรับนักเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 

 

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเ์พ่ือการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ด้วยสื่อ
ประกอบการสอนโปรแกรม FluidSIM  รายวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  รหัส 2100 
1009  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาไฟฟูาก าลัง ชั้นปีที่ 2 
จ านวน 19 คน ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 
สื่อประกอบการสอนโปรแกรม FluidSIM  แบบทดสอบหลังเรียน และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย   ค่าร้อยละ และค่าที (t-test) 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์รายวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100 1009
ก่อนเรียนและหลังเรียนต่างกัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ  
ที่ระดับ 0.05  
  2. เอกสารประกอบการสอนโปรแกรม FluidSIM  รายวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  เบื้องต้น รหัสวิชา 2100 1009  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.15/84.14 

  3. ผู้เรียนกลุ่มที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประกอบการเรียนการสอนโปรแกรม  
FluidSIM รายวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100 1009  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่ากลุ่มนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามปกติ  อย่างมีนัยส าคัญ  ที่ระดับ 0.05 

นายสิษฐ           รัตนค า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
วิธีการเรียนแบบร่วมมือ วิชาระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรมของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปวส ชั้นปีที่ 1 สาขางานไฟฟูา  

      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ปวส. โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียน  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบสอน จ านวน 1 ห้องเรียน 
รวมทั้งสิ้น 39 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปวส. ชั้นปีที่ 1 สาขางานไฟฟูาควบคุม วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบสอน จ านวน 1 ห้องเรียน คือ สาชางานไฟฟูาควบคุม รวมทั้งสิ้น 39 คน การ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างใช้แบบเจาะจง ( บุญชม ศรีสะอาด .2545 ) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ จ านวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) 
สรุปผลการวิจัย พบว่า 
       นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ มีค่าเฉลี่ย 6.89 
และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 8.61 แสดงให้เห็นว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนก่อนเรียน โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ มีค่าเฉลี่ย ( X = 1.72 ) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

นายมนตรี        พรมประทีป ความพึงพอใจของผู้ เ รี ยนต่ อสื่ อชุ ดทดลอง              
เครื่องท าความเย็น วิชา งานเครื่องท าความเย็น 
2104 2007 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี    

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อชุดทดลอง เครื่องท า
ความเย็น วิชางานเครื่องท าความเย็น 2104 -2007 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ชั้น 2104-2007 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 79 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อชุดทดลอง เครื่องท าความเย็น แบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านเนื้อหาและด้าน
การเรียนการสอน โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ผลการวิจัยปรากฏว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อชุดทดลอง เครื่องท าความเย็นด้านเนื้อหา

โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 และ ด้านการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก                  
มีค่าเฉลี่ย 4.07 

นางสาวณฐพร   จุลเอียด การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรง              
ต่อเวลาของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ             
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี  ปีการศึกษา 2562 

จาการวิเคราะห์ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเปูาหมาย สามารถปรับปรุงตนเอง
เมื่อทราบข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าชั้นเรียนที่ตรงเวลากับครูผู้สอนแล้ว ซึ่งจากข้อมูลที่บันทึกไว้ 
นักเรียนสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง โดยการเข้าเรียนในเขียนแบบไฟฟูาและมีการ
กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น โดยนักเรียนพยายามปรับตัวและมาเข้า เรียนตรงเวลารวมทั้ง
พยายามถามย้ าถึงการบันทึกการบวกคะแนนเพ่ิม ตามท่ีตกลงกันไว้ในทุกๆ ครั้งที่มีการเรียนการสอน  

จากการสังเกต นักเรียนมีความภูมิใจต่อคะแนน และการพัฒนาตนเองได้อย่างชัดเจนและ
ครูผู้สอนได้ชมเชย และให้ก าลังใจด้วยทุกๆ ครั้งจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ สามารถแก้ปัญหาในเรื่องการ
เข้าเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียนได้ดีอีกแนวทางหนึ่ง 

นางสาวจิรนันท์   เชื้อเงิน ศึกษาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของ
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/1 สาขางานไฟฟูาก าลัง 
ห้ อง เรี ยน EP04  แผนกวิชาช่ า ง ไฟฟูาก าลั ง
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี   

การท าวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส.1/1 สาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง ห้องเรียน EPO4 ที่เรียนวิชาวงจรไฟฟูา ภาคเรียนที่ 1             
ปีการศึกษา 2562 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้วิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/1 สาขาวิชาช่างไฟฟูา
ก าลัง ห้องเรียน EP04 จ านวน 38คน เครื่องมือที่ ใช้  คือ แบบบันทึกเวลาการเข้าชั้นเรียน                    
ของนักศึกษารายบุคคล 

ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษามีคะแนนเข้าชั้นเรียนในการตรงต่อเวลาน้อยที่สุด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.08 นักศึกษาเข้าเรียนในระดับปานกลาง จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 และนักศึกษาเข้า
ชั้นเรียนตรงต่อเวลาสม่ าเสมอ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 และยังมีบทลงโทษอีกหลาย 

นายมนัส  อินสลุด พฤติกรรมการควบคุมด้านการเรียนของนักศึกษา 
ร ะ ดั บ  ป ว ช . 1  แผ น กวิ ช า ช่ า ง ไฟ ฟู า ก า ลั ง
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี   

 จากการที่ได้สังเกตการณ์เรียนของนักศึกษา ระดับปวช.1 แผนกวิชาช่างฟูาก าลัง  
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  จ านวน 25 คน พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมในการควบคุมตนเองด้านการ
เรียนไม่ได้  เนื่องจากนักเรียนเพ่ิงจะเปลี่ยนระดับชั้นจากมัธยมต้น  และด้วยวัยที่เป็นเด็กติดเล่น               
ติดคุย จึงท าให้มีพฤติกรรมที่ควบคุมตนเองขณะเรียนไม่ได้ จึงท าให้เรียนการสอนเป็นไปอย่างล่าช้า
นั้น  โดยผู้วิจัยจึงท าแบบสอบถาม  ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านความสัมพันธ์เกี่ยวกับคอบครัว             



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ด้านสิ่งแวดล้อมที่วิทยาลัย  ด้านพฤติกรรมการเรียน  ด้านการคบเพ่ือน   

 จากการวิจัยพบว่า นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 แผนกช่างไฟฟูาก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี               
มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการควบคุมตนด้านการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานการวิจัย  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
นักศึกษาได้มีการตระหนักและให้ความส าคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมควบคุมตนด้านการเรียน  เช่น                   
มีความตั้งใจในการเรียน  มีความรับผิดชอบหน้าที่ในฐานะผู้เรียน  ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ภายในเวลาที่ก าหนด  มีการอุทิศตน  รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีจิตใจที่ดี  
มีเมตตากรุณา  ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนในด้านการเรียน  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  มีการท างานกลุ่ม
ร่วมกันด้วยความสามัคคี  มีความละเอียดรอบคอบในการท างาน  รู้จักคิดเป็น ท าเป็น  และแก้ปัญหา
เป็นมีความวิริยะอุตสาหะในการท างาน  ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผลดีต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ควบคุมตนด้านการเรียน  จึงท าให้นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 แผนกช่างไฟฟูาก าลัง  วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี  มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการควบคุมตนด้านการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชายานยนต์ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายพิเชษฐ์   ชลารักษ์ โครงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟูาภายในห้องเรียน

ภาคเรียนทฤษฎี ระดับชั้น ปวส.1/1 สาขาเทค           
นิคยานยนต์ 

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน เรื่อง การอนุรักษ์
พลังงานไฟฟูาภายในห้องเรียน เพ่ือน าผลการวิจัยมาเก็บเป็นข้อมูลเพ่ือศึกษา และน าไปแก้ไขปัญหา
ในการใช้พลังงานไฟฟูาภายในห้องเรียนเพื่อสร้างเจคติท่ีดีในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุด 

นายทนงศักดิ์     ศรีลาชัย   ศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการเรียน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วิชางานซ่อมเครื่องยนต์
เบื้องต้น รหัสวิชา 2101-9004 

วิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  
 1) เพื่อหาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและ  
 2) เพื่อทราบระดับความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อหน่วยการจัดการเรียนรู้   กลุ่มตัวอย่าง                 

โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง  นักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ห้อง 3/5  สาขาวิชาช่าง
ยนต์  สาขางานยานยนต์  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
ค่าเฉลี่ย ( ̅ )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่าความ  พึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียน
ภาคทฤษฎี  ภาคทฤษฎี  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  (  ̅  = 3.69 )  S.D. = 0.65  ความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อการเรียนภาคปฏิบัติ  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (  ̅  = 4.38 )  S.D. = 0.56  สรุปผลจากค่าเฉลี่ยพบว่า
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาคปฏิบัติมากกว่า   ภาคทฤษฏี และ พบว่าความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การเรียนภาคทฤษฎี  หน่วยการเรียนที่ 8 เรื่องระบบระบายความร้อน  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (  ̅  = 4.25 
)  S.D. = 0.72  หน่วยการเรียนที่  1  เรื่องโครงสร้างเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( 
 ̅  = 4.05 )   S.D. = 0.60  หน่วยการเรียนที่ 4 เรื่องฝาสูบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล  อยู่ในระดับพึง
พอใจมาก (  ̅  = 4.00 )  S.D. = 0.32  ตามล าดับและ  พบว่าความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียน
ภาคปฏิบัติ  หน่วยการเรียนที่ 10  เรื่องการบ ารุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนดีเซล  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด  (  ̅  = 4.70 )  S.D. = 0.47  หน่วยการเรียนที่ 2  เรื่องงานติดเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล  อยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด  (  ̅  = 4.60 )   S.D. = 0.50  หน่วยการเรียนที่ 9  เร่ืองระบบไอดีและไอเสีย  อยู่ในระดับพึง
พอใจมาก    (  ̅  = 4.50 )  S.D = 0.51  ตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับ 1 ถึง 3 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายจักรพงศ์    กุนาทน การแก้ไขปัญหานักศึกษาไม่ใช้อุปกรณ์ปูองกัน

ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ของนักศึกษา  
แผนกวิชาช่างยนต์ 2/1 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือหาสาเหตุการแก้ไขปัญหานักศึกษาไม่ใช้อุปกรณ์ปูองกัดความ
ปลอดภัยขณะปฏิบัติงานของ นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ 2/1 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประชากรของการวิจัยครั้ งนี้คือ นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์  2/1 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  จ านวน 16คน วิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  ภาคเรียนที่ 1  ปี
การศึกษา 2562  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่ 
ร้อยละ 

 ผลการวิจัยพบว่าการอาจารย์ไม่ใช้อุปกรณ์ปูองกันอันตรายเป็นตัวอย่าง  ไม่รู้ว่ามีอุปกรณ์
ปูองกันอันตราย ไม่เคยเห็นใครเกิดอุบัติเหตุ สูงสุดเป็นเพราะอาจารย์ไม่ใช้อุปกรณ์ปูองกันให้นักเรียน
เห็น จะส่งผลท าให้นักศึกษาไม่รู้ว่ามีอุปกรณ์ปูองกันใช้ จึงท าท าให้นักศึกษานึกว่ามันคงไม่เกิด
อุบัติเหตุกับตัวเองหรอก และยังมีบางคนที่ตอบว่าร าคาญอุปกรณ์ปูองกัน เป็นอุปกรณ์ปูองมีความ
เกะกะพอสมควร 

นายธีรภัทร       รียะซัน ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ แ ม นิ โ ฟ ล ด์ เ ก จ                    
ของนักศึกษา ระดับ ปวส. 1 แผนกวิชาช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึก
ปฏิบัติ  

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้แมนิโฟลด์เกจ ของนักศึกษาระดับ ปวส . 1 แผนกวิชา
ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแนวทางที่
จะช่วยเพ่ิมทักษะและวิธีการใช้เครื่องมือวัดความดัน (แมนิโฟลด์เกจ) พร้อมทั้งน าค่าอ่านที่ได้ไป
วิเคราะห์หาข้อบกพร่องของระบบปรับอากาศในรถยนต์ได้มากขึ้น และ เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะใน
การใช้เครื่องมือวัดความดัน (แมนิโฟลด์เกจ) อ่านค่าที่ได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และสามารถน าค่าที่ได้
ไปวิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบปรับอากาศในรถยนต์ และผ่านเกณฑ์การประเมิน  60% ได้ 80%
ของผู้เรียนทั้งหมด ประชากรคือ นักศึกษาระดับ ปวส. 1  แผนกวิชาช่างยนต์   วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี     
อ.ธัญบุรี  จ. ปทุมธานี จ านวน 1 กลุ่ม รวม 38 คน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับ ปวส. 1 จ านวน 
1 ห้องเรียน รวม 38 คน ภาคเรียนที่ 1/2562  
ผลจากการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

ผลจากการพัฒนาทักษะการใช้แมนิโฟลด์เกจ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ ปวส. 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ านวน 38 คน นักศึกษา
สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินได้ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 94.73%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.26% ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายวีระพงษ์    กองสิน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง งานบริการ

ระบบเบรก   
การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง งานบริการระบบเบรก วิชางาน

จักรยานยนต์ รหัสวิชา 20101-2102 ของนักเรียนระดับชั้นปวช.1/1 แผนกช่างยนต์ โดยใช้สื่อ ของ
จริง มีวัตถุประสงค ์

1.เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับจุดมุ่งหมายรายวิชา  
2.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่อง งานบริการระบบเบรก ของนักเรียนชั้น ปวช.1/1 

แผนกวิชาช่างยนต์ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น
ปวช.1/1 แผนกวิชาช่างยนต์ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 26 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ รถจักรยานยนต์ของจริง 
เรื่อง งานบริการระบบเบรก วิชางานจักรยานยนต์ แบบทดสอบปรนัย เรื่อง งานบริการระบบเบรก 
วิชางาน จักรยานยนต์ ประกอบด้วย 

- การเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ของจริง เรื่อง งานบริการระบบเบรก 
- แบบทดสอบก่อนเรียน ใช้แบบปรนัยหลาบตัวเลือก ซึ่งมีอยู่ 10 ข้อ เพ่ือประเมินความรู้

ก่อนการเรียนว่ามีความรู้มาก-น้อยเพียงใด 
- แบบทดสอบหลังเรียน ใช้แบบปรนัยหลายตัวเลือก ซึ่งมีอยู่  10 ข้ อ เพ่ือประเมิน

พัฒนาการ หลังการเรียนโดยใช้สื่อ ของจริง ว่ามีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีข้ึนหรือไม่ 
ผลการวิจัยพบว่า 
1.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง งานบริการระบบเบรก วิชาบ ารุงรักษารถยนต์ ของ

นักเรียนระดับชั้นปวช.1/1 แผนกช่างยนต์ โดยใช้สื่อ ของจริง จ านวน 26 คน นักเรียนสามารถผ่าน
เกณฑ์การประเมินได้จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2.นักเรียนทุกคนมีคะแนนการพัฒนาเพ่ิมสูงขึ้น ทุกคน คิดเป็น ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ทั้งหมดซึ่งสูงกว่า วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าไม่ต่ า กว่าร้อยละ 50  
        
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายสุรพงษ์      แซ่โง้ว การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดระบบไฟฟูา

รถยนต์ของนักศึกษา วิชา งานไฟฟูารถยนต์โดย             
ใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ ระดับ ปวช.2 แผนกวิชา
ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดระบบไฟฟูารถยนต์ ของนักศึกษาวิชางาน
ไฟฟูารถยนต์โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เครื่องมือวัดระบบไฟฟูารถยนต์ที่ถูกต้อง                   
และแม่นย ามากขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก  ทุกข้อดังนี้
ความสนใจการใช้เครื่องมือวัดละเอียดช่างยนต์ โดยสรุปจากการสังเกต และทดสอบการใช้เครื่องมือ
วัดไฟฟูารถยนต์ เพ่ือสร้างพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นและมีความเอาใจใส่ต่อการ
เรียนครูผู้สอนต้องสร้างจิตส านึกให้กับผู้เรียนอยู่เสมอตลอดจนการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่มีความหลากหลายเพื่อมิให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและมีความสนใจมากขึ้น  การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยระบบใบงานเป็นอีกหนึ่งวิธีการสอนมีส่วนส าคัญในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนให้
เกิดความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 

นายวรายุทธ     มารุตวงษ์ การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในวิชา 
งานเครื่องยนต์เล็ก ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในวิชางานเครื่องยนต์เล็ก ระดับชั้น 
ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้                                          

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนโดยร วมอยู่ ในระดับมาก                      
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้  ไม่คุยกันขณะสอน ไม่เล่นเกมขณะสอน                  
ความสนใจใฝุรู้ ซักถามปัญหาหรือเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ การมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน และความ
รับผิดชอบและเพียรพยายาม 

โดยสรุปการสร้างพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นและมีความเอาใจใส่ต่อการเรียน
ครูผู้สอนต้องสร้างจิตส านึกให้กับผู้เรียนอยู่เสมอตลอดจนการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน              
ที่มีความหลากหลายเพ่ือมิให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและมีความสนใจมากขึ้น การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยระบบใบงานเป็นอีกหนึ่งวิธีการสอนมีส่วนส าคัญในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียน    
ให้เกิดความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 

 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายเฉลิมพล    กลิ่นทรัพย์ การปรับพฤติกรรมนัก เรี ยนที่ ไม่สนใจ เรี ยน              

โดยวิธีการเสริมแรงรายวิชา เชื้อเพลิงและวัสดุ     
หล่อลื่น รหัสวิชา 20101 -2006 ของนักเรียน 
ระดับชั้นปวช.1 กลุ่ ม  2 แผนกวิชาช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การวิจัยเรื่องการเรียนวิชาเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น รหัสวิชา 20101- 2006 ของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวช. 1 กลุ่ม 2   สาขาเทคนิคยานยนต์ แผนกช่างยนต์ ผู้วิจัย
ได้ท าการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน คือ มีพฤติกรรมไม่สนใจเรียน เข้าห้องเรียนไม่ตรงเวลา             
ไม่สนใจที่จะซักถามหรือตอบค าถามของผู้สอน นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ ไม่ให้ความสนใจแก่ผู้สอน       
สร้างความร าคาญให้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน และก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย  ผู้สอนจึงมี
ความคิดที่จะน าวิธีต่างๆ มาปรับปรุงและใช้มาตรการในการแก้ปัญหาให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้ น
โดยการใช้ข้อก าหนดเพ่ือท าการลดและแก้ปัญหาดังกล่าว 

จากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนกลุ่มเปูาหมายพบว่า นักเรียนได้
คะแนนสะสมเฉลี่ย 2.14 ( X = 2.14) เมื่อมีการใช้การเสริมแรงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นในการเรียนการ
สอน แสดงว่า นักเรียนมีการปรับปรุงพฤติกรรมที่ดีข้ึนเมื่อใช้การเสริมแรง 

สัปดาห์ที่ 4-11 นักเรียนจ านวน 7 คน นักเรียนพยายามปรับพฤติกรรมของตนเองหลังจาก
การสังเกตพฤติกรรมมีพฤติกรรมการเรียนที่ดีขึ้นสนใจเรียนมากขึ้นและเล่นโทรศัพท์มือถือใน
ห้องเรียนน้อยลง 

นางสาวโสภิดา  ทนทาน กา ร พัฒนาผลสั ม ฤทธิ์ ท า งก าร เ รี ย น  เ รื่ อ ง                
งานบริการระบบเบรก วิชา งานบ ารุงรักษารถยนต์ 
รหัสวิชา 20101-2106 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1/4 
แผนกช่างยนต์ โดยใช้สื่อ Microsoft PowerPoint 
เคลื่อนไหว 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง งานบริการระบบเบรก  วิชาบ ารุงรักษารถยนต์               
รหัสวิชา 20101-2106 ของนักเรียนระดับ ชั้นปวช. 1/4 โดยใช้สื่อ Microsoft PowerPoint 
เคลื่อนไหว มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ครูผู้สอนได้พัฒนาวิธีการสอนที่หลากหลายขึ้นเพ่ือน ามาใช้สอน
ได้ตรงกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่อง งานบริการระบบเบรก 
ของนักเรียนชั้นปวช. 1/4 แผนกวิชาช่างยนต์ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นปวช. 1/4  แผนกวิชาช่างยนต์  ภาคการศึกษาที่  1                  
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 27 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ Power point เรื่อง      
งานบริการระบบเบรก วิชาบ ารุงรักษารถยนต์ แบบทดสอบปรนัย เรื่อง งานบริการระบบเบรก                  
วิชาบ ารุงรักษารถยนต์ ประกอบด้วย 

- การเรียนการสอนโดยใช้สื่อ Microsoft PowerPoint เรื่อง งานบริการระบบเบรก          



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  - แบบทดสอบก่อนเรียน  ใช้แบบปรนัยหลายตัวเลือก ซึ่งมีอยู่ 10 ข้อ เพ่ือประเมินความรู้

ก่อนการเรียนว่ามีความรู้มาก-น้อยเพียงใด                                              
- แบบทดสอบหลังเรียน  ใช้แบบปรนัยหลายตัวเลือก ซึ่งมีอยู่ 10 ข้อ เพ่ือประเมิน

พัฒนาการหลังการเรียนโดยใช้สื่อ  Microsoft PowerPoint ว่ามีพัฒนาการไปในทิศทาง
ที่ดีข้ึนหรือไม่ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ การวิเคราะห์ค่า T- test  โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปIBM SPSS v. 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาก่อสร้าง 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวสุภาวดี     แย้มผกา การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดฝึกทักษะและการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ วิชา พื้นฐานงานไม้ 

การใช้บนเรียนแบบใช้ชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอน ช่วยให้นักศึกษาสามารถน าสื่อ
ไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลาตามความสนใจ และความสามารถอีกทั้งยังลดปัญหาการ
เรียนไม่ทันเพ่ือนหรือความแตกต่างของการรับรู้ในการเรียนของนักศึกษาแต่ละคน การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลทดสอบการเรียนก่อนเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชา 
ชั้นปีที่ 1 แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีวิชา พื้นฐานงานไม้เรื่องการใสไม้ด้วยกบล้างขนาด
กลางโดยใช้การเรียนการสอนแบบชุดฝึกทักษะพ้ืนฐานการประมาณราคาและการเรียนการสอนแบบ
ปกติ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างก่อสร้าง ชั้น
ปีที่ 1 จ านวน 33 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลอง
ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเป็นกลุ่มที่ 1 จ านวน 16 คน และแบบปกติเป็นกลุ่มที่ 2 จ านวน 17 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ฝึกทักษะ และแผนการจัดการเรียนรู้
แบบปกต ิ

นายสันติพงษ์       ช่วยนุ้ย การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาไม่ส่งงานและ
การบ้านกรณีศึกษาวิชาการส ารวจเพ่ือการก่อสร้าง  
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาไม่ส่งงานและการบ้าน 
กรณีศึกษารายวิชาการส ารวจเพ่ือการก่อสร้าง  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ผู้วิจัย
ได้จัดท าเครื่องมือเป็นแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงานและการบ้านของนักเรียน 
นักศึกษาจ านวน 10 ข้อ  โดยให้นักเรียนเรียงล าดับสาเหตุการไม่ส่งงานและการบ้านตามล าดับที่มาก
ที่สุดจนถึงน้อยที่สุดจากล าดับ 1–10 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน นักศึกษา จ านวน 30 คน                
ท าการประเมินผลจากเครื่องมือเป็นแบบสอบถามตามหัวข้อที่ท าการประเมินภายในชั้นเรียนเป็นเวลา 
1 ภาคเรียน ในปีการศึกษา 2562 และได้น าข้อมูลผลการประเมินสาเหตุของแต่ละปัญหามาวิเคราะห์
ในแบบการจัดล าดับและค่าร้อยละ พร้อมทั้งหาข้อสรุปน าเสนอในรูปแบบตาราง ประกอบค าบรรยาย 
นั้น      

จากผลการวิจัยที่ท าการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ในเรื่องพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาไม่  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ส่งงานและการบ้าน กรณีศึกษารายวิชาการส ารวจเพ่ือการก่อสร้าง  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่เรียนในรายวิชาส ารวจเพ่ือการก่อสร้าง จ านวน 30 คน พบว่า นักเรียน
นักศึกษาไม่สามารถส่งงานและการบ้านได้ทันเวลาเนื่องมาจากสาหตุอันดับต้นๆคือการบ้านและงานที่
ครูสั่งงานหรือการบ้านมากเกินไป คิดเป็นร้อยละ 65.35 ซึ่งนักเรียนจะต้องท าการบ้านหลายวิชา 
ประกอบกับมีเวลาในการท าค่อนข้างน้อยและต้องช่วยเหลืองานผู้ปกครองทางบ้านด้วยโดยที่นักเรียน
บางคนจะต้องท างานในวันหยุดและภาคค่ าควบคู่กันไปด้วยเพ่ือหารายได้อีกทางหนึ่งในการช่วยเหลือ
ครอบครัวเพราะสวนใหญ่ผู้ปกครองมีรายได้น้อย  ส่วนนักศึกษาที่ยังพอมีเวลาจะให้ความเห็นว่า
บางครั้งงานที่ครูสั่งนั้นไม่เข้าใจ ขาดคนให้ค าปรึกษาแนะแนวทาง ท าไม่ถูกจึงท าให้เกิดความน่าเบื่อ
จนบางคนอาจลืมท างานหรือการบ้านไปเลย ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจึงเป็นเหตุปัจจัยและเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นผลกระทบต่อคะแนนเก็บของนักเรียนและอาจส่งผลต่อการวัดผลประเมินผล
ของครูต่อไปด้วย 

นางสาวปวีณา     พาวินันท์ ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียน                  
การสอนของครูผู้สอน วิชา ประมาณราคางาน
ก่อสร้างอาคาร ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา
ช่างก่อสร้าง ต่อการจัดการเรียน การสอนของครูผู้สอน ในด้านการสอนของครู  ด้านสื่อการสอนและ
อุปกรณ์การสอน ด้านการวัดประเมินผล และด้านคุณลักษณะครูผู้สอน  

ประชากรได้แก่ นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ระดับชั้น ปวส.1 ของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
ที่ลงทะเบียนเรียน วิชา ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 33 คน    

 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ได้แก่ ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอน  ตามพึงพอใจของนักเรียน  นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

 ท าการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยการหา ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า  
ความพึงพอใจของนักเรียน-นักศึกษาที่มีต่อครูผู้สอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับ
ดีมาก  ̅                  

 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวอรุณี       ทองค า การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดฝึกทักษะและการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ วิชา อ่านแบบ เขียนแบบ
งานก่อสร้าง 

การใช้บทเรียนแบบใช้ชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอน ช่วยให้นักศึกษาสามารถน าสื่อ
ไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลาตามความสนใจ และความสามารถอีกทั้งยังลดปัญหาการ
เรียนไม่ทันเพ่ือนหรือความแตกต่างของการรับรู้ในการเรียนของนักศึกษาแต่ละคน การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลทดสอบการเรียนก่อนเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกช่างก่อสร้าง วินทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วิชา อ่านแบบเขียนแบบงาน
ก่อสร้างเรื่องการเขียนรูปแปลโครงสร้างอาคารพักอาศัย โดยใช้การเรียนการสอนแบบชุดฝึกทักษะ
พ้ืนฐานการเขียนแบบและการเรียนการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกช่างก่อสร้าง ชั้นปีที่ 1 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
อย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะและแบบ
ปกติจ านวนกลุ่มละ 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดฝึกทักษะ 
และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

นางสาวกมลวรรณ  สีแก้ว การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา งานสี
และเคลือบผิว ภาคเรยีนที่  ปีการศึกษา 2562 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา งานสีและเคลือบผิว 
ประสิทธิภาพของบทเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
และวัดเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา วัสดุก่อสร้าง กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีจ านวน 
22 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 82 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สรุปได้ว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัสดุก่อสร้าง ที่สร้างขึ้นเป็นบทเรียนที่มีคุณภาพสามารถนาไปใช้
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

 
 

 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นายบันลือศักดิ์  ศรีชัยสวุรรณ การพัฒนาการอ่าน เขียนค าในภาษาไทย โดยใช้

แบบฝึกการอ่านมาตราตัวสะกดและการเขียนแจก
ลูกค า 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาการศึกษาผลการเรียนเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/1 แผนกวิชาไฟฟูาก าลัง ที่ เรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น               
โดยวิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือทราบถึงเกี่ยวกับความรู้เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นของ
นักเรียน โดยใช้การคิดและให้เพ่ือนที่มีความเข้าใจมากกว่าในการสร้างกิจกรรม เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  

พบว่า นักเรียนระดับชั้นปวช. 1/1 แผนกวิชาไฟฟูาก าลัง ที่เรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
รหัสวิชา 20100-1001  โดยวิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน มีผลการเรียนเรื่องภาพฉาย คะแนน  
หลังใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเท่ากับ 8.08 สูงกว่าก่อนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเท่ากับ 
3.82  ต่างกันอยู่ที่ 4.26 

นายไชยรัตน์  สุขสวย การศึกษาผลการเรียนเครื่องเจาะและงานเจาะของ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/1 สาขาช่างไฟฟูาก าลัง  
ที่ เรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น  รหัสวิชา 
20100 - 1007 โดยวิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาผลการเรียนหลักการเครื่องเจาะและงานเจาะ               
ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 1/1   สาขาช่างไฟฟูาก าลัง ที่เรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น                 
โดยวิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติ เพ่ือทราบถึงผลการเรียน เครื่องเจาะและงานเจาะ  โดยใช้
แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  

พบว่า นักเรียนระดับชั้นปวช. 1/1   สาขาช่างไฟฟูาก าลัง ที่เรียนงานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
โดยวิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติ มีผลการเรียนคะแนนหลังใช้วิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติ เท่ากับ 
8.51 สูงกว่าก่อนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ เท่ากับ 3.86  ต่างกันอยู่ที่ 4.65 

นางสาวงามจิต แก้วประเสริฐ การศึกษาผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้น              
ปวช. 1/3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่ เรียนวิชางาน      
ฝึกฝีมือ โดยวิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาผลการเรียนงานฝึกฝีมือ รหัส 20100 1003 ของ
นักเรียนระดับชั้นปวช. 1/3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียนวิชางานฝึกฝีมือ โดยวิธีการสอนแบบแสดง
บทบาทสมมติ เพ่ือทราบถึงผลการเรียนวิชางานฝึกฝีมือ โดยใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย พบว่า นักเรียนระดับชั้นปวช. 1/3              
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียนวิชางานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 โดยวิธีการสอนแบบแสดงบทบาท 
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  สมมติ มีผลการเรียนคะแนนหลังใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ เท่ากับ 3.0 สูงกว่าก่อน              

การสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ เท่ากับ 2.4 ต่างกันอยู่ที่ 0.6 
นายปรีชา  ถิ่นสูง การแก้ปัญหาการควบคุมบ่อหลอมละลายของงาน

เชื่อมแก๊ส นักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 แผนก
ไฟฟูาก าลัง โดยการเรียนรู้และจดบันทึกด้วยตนเอง 
 

ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ เป็นงานวิจัยเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาการควบคุมบ่อหลอมละลายของ
งานเชื่อมแก๊ส  ของนักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 แผนกไฟฟูาก าลัง  โดยการเรียนรู้และจดบันทึก
ด้วยตนเองโดยเริ่มจากการสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียนที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้หรือปฏิบัติงาน
แล้วเกิดความผิดพลาดเสียหาย และเพ่ือให้สอดคล้องให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ด้วยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในรายวิชา
ตามหลักสูตรของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ในสังกัดส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน แผนกไฟฟูาก าลัง  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่ก าลัง
ศึกษาวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562 โดยเป็นนักเรียนที่               
ไม่สามารถควบคุมบ่อหลอมละลายได ้

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

มีนักเรียนที่สามารถปรับเปลวไฟได้เป็นจ านวน 10 คน (ร้อยละ 50) และมีนักเรียนที่ยังวาง
มุมของหัวทิพไม่ได้ จ านวน 4 คน (ร้อยละ 20) และนักเรียนที่ยังควบคุมความเร็วในการเดินแนวไม่ได้  
จ านวน 6 คน (ร้อยละ 30) 

 

 
 
 

 
 
 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ชื่อผู้จัดท า   
นางสาวสินตรา   ตรีนุสนธิ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัย

และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้น
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ชั้นปีที่ 2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี ปีการศึกษา 2562 

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มี
วินัย และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 ปี การศึกษา 
2562 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์  ข้อมูลด้าน
การเรียนและการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่นักเรียน 
รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากผู้ปกครอง คุณครูที่เข้าสอน 
ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน 
รับผิดชอบและสนใจในการเรียนมากขึ้น ท าให้บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่ เอ้ือต่อการ
เรียนรู้มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การขาดเรียนหรือมาสายลดน้อยลง  
ท างานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยความเต็มใจ 

นางสาวสายใจ    พานิชกุล ความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียน
โปรแกรมภาษาซี ด้วย Pelles C ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 

การท าวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อแบบฝึกทักษะ
การเขียนโปรแกรมภาษาซี ด้วยโปรแกรม Pelles C  ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 
รหัสวิชา 2204-2007 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 

ผลการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี ด้วยโปรแกรม 
Pelles C ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด รหัสวิชา 2204-2007 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี เมื่อพิจารณาใน แต่ละประเด็นรายการสอบถาม             
ในประเด็นของนักเรียนสามารถ compile และ execute โปรแกรม ได้พบว่านักเรียน มีความพึง
พอใจระดับมาก 32 คน คิดเป็นร้อยละ 58.18  นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาจากการ พิมพ์รหัส
โปรแกรมผิดได้พบว่านักเรียนมีความ พึงพอใจระดับมาก จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 56.36  
นักเรียนรู้จักโครงสร้างของภาษาซี พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากจ านวน 34 คน คิดเป็น 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ร้อยละ61.82  นักเรียนสามารถ เขียนแสดงผลทางหน้าจอได้พบว่านักเรียน มีความพึงพอใจ ระดับ

มาก จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 52.73 นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมแบบล าดับได้พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มากที่สุด จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ50.91  นักเรียนสามารถเขียน 
โปรแกรมแบบมีเงื่อนไขได้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน 30 คิดเป็นร้อยละ 54.55 
นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ าได้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน 33 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในทักษะการเขียนโปรแกรมของตนเอง พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มาก จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 65.45  นักเรียนคิดว่าการเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์มีประโยชน์  และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าของนักเรียนได้ พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 52.73 และนักเรยนมี
ความสุขที่ได้เรียนรู้จากการท าแบบฝึกการเขียนโปรแกรม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก
ที่สุด จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 

นางสาวสุกัญญา  ปิ่นมุข การใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ “แบบร่วมมือ” ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาโปรแกรมตารางค านวณ ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี
ที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ในการวิจัย 2 ข้อ ได้แก่  1)  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา
โปรแกรมตารางค านวณ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2)  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้กระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ “แบบร่วมมือ” โดยประชากร คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา  2562 
จ านวน 2  ห้อง 45 คน กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา  2562 จ านวน 1  ห้อง 28 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาโปรแกรมตารางค านวณ 2) ข้อสอบระหว่าง
ภาคครั้งที่ 1 (ใช้ข้อสอบนี้ในการทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียน)  
 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนสอบของนักเรียนก่อนเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ มา
เปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่มมือ ปรากฏว่าผลคะแนน 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  นักเรียนทั้งชั้นสูงขึ้นทุกคน โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนได้ 7.04 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 46.93 

ส่วนค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนได้ 11.82 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.80 ปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน 4.78 และคะแนนสอบก่อนเรียนมีการกระจายของข้อมูลมากกว่า
คะแนนสอบหลังเรียน แสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจในการเรียนการสอนมากขึ้น 

นางสาวมนัสวี  สว่างตระกูล ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ส่ ง ง า น ผ่ า น ร ะ บ บ  Google 
Classroom ของนักเรียนในการเรียนผ่านระบบ 
Google Apps for Education ในรายวิชา
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้สื่อ
อินเตอร์เน็ต  และส่งเสริมให้นักเรียนฝึกการศึกษาการส่งงานผ่ านระบบ Google Classroom                 
ของนักเรียนในการเรียนผ่านระบบ Google Apps for Education  ในรายวิชาคอมพิวเตอร์                
และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ของนักเรียนระดับ ปวช. 2  กลุ่มทวิศึกษา  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
จ านวน  15  คน  ผลการวิจัยพบว่านักเรียนส่วน ใหญ่สมัครใช้งาน E-mail ของสถานศึกษา และส่ง
งานผ่านระบบ Google Classroom และผลรวมของคะแนนทดสอบย่อยของนักเรียน  มีอิทธิพลใน
การก าหนดหรือสามารถอธิบายผลการเรียนของนักเรียนได้ร้อยละ  41.70 

นายณัฐดนัย  พุกกะณะวนิชย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2 คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
 

ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระยะเวลาที่ใช้
ในการท าวิจัยทั้งสิ้น โดยเริ่มท าการวิจัยตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนจ านวนหนึ่งมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมมากขึ้นโดยใช้
แบบฝึกทักษะต่างๆ และใช้เวลาในการท างานพอสมควรจึงจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดีขึ้น และยังสามารถเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 

 
 

 
 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาการบัญชี 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวกัณฐิกา  บรรจงจัด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน และความ

รับผิดชอบ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1             
แผนกวิชาการบัญชี  

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการปรับพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัย 
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนแผนกวิชาการบัญชี ปวช.1/1                   
ปีการศึกษา 2562 โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียนของ
แต่ละวิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่
นักเรียนรวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากผู้ปกครอง คุณครูที่
เข้าสอนแต่ละวิชา ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้นมีความเอา
ใจใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น ท าให้บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย ท างานที่
ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ  

นางประไพ  สุดแสง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชี
สินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว 
 
 
 
 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนวิชาการบัญชีสินค้าและระบบบัญชี เดี่ยว กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 40 
คน โดยวิธีเลือกสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาการบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยวของนักเรียนสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนที่ X= 12.93 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ย X= 40.00 ค่า
คะแนนความก้าวหน้าร้อยละ 54.15 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการ
จัดการเรียนรู้วิชาการบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว อยู่ ในระดับมากค่าคะแนนเฉลี่ย X= 
4.08,S.D.= 0.85 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางจินตนา    พันธ์แก้ว ความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติ

รายการปรับปรุง 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของความพึงพอใจของผู้เรียน              
ที่ มี ต่ อชุดฝึ กปฏิบั ติ ร ายการปรับปรุ งส าหรับนัก เรี ยนชั้ นประกาศนียบัตรวิ ชาชีพปีที่  1                             
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน/นักศึกษา
ทั้งก่อนและหลังเรียนด้วยความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติรายการปรับปรุง                  
และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติรายการ
ปรับปรุง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนระดับชั้นชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ                
ปีที่  1 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ปีการศึกษา2562                         
จ านวน  40  คน  โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือความพึงพอใจของผู้เรียน             
ที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติรายการปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความพึงพอใจ
ของนักเรียน/นักศึกษาที่มีต่อความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติรายการปรับปรุงสถิติ                   
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่สถิติหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง               
ของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  สถิติหาประสิทธิภาพของความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติ
รายการปรับปรุง ด้วยวิธี E1/E2  สถิติหาความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจด้วยวิธีการหาความ
คงที่ ภายในจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟุาของครอนบาค สถิติหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สถิติด้วยเทคนิค  25% กลุ่มสูง - กลุ่มต่ า  สถิติหาความเชื่อมั่น            
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สูตร  KR-21สถิติเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน             
และหลังเรียนโดยการทดสอบที (t-test)  และสถิติที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน/
นักศึกษาที่มี โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X=4.35) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D. = 0.17) 

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
1.  ประสิทธิภาพของความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติรายการปรับปรุ งบัญชี 

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

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 จากที่ได้รับการสอนโดยใช้ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่ อ
ชุดฝึกปฏิบัติรายการปรับปรุง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.  นักเรียน/นักศึกษามีความพึงพอใจต่อความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  รายการปรับปรุง ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจ

ในระดับดี ได้แก่ข้อที่ 1,2, และ 7และมีความพึงพอใจในระดับ มาก ได้แก่ข้อที่ 3 ,4,5,6,8,9 และ               
10 ตามล าดับ 

นางสาวอรุณรัศมี ทรัพย์มาก การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ
บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันเฉพาะวิชาการ
บัญชีเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบการสอนแบบจิ๊กซอว์ 
ของนักเรียนระดับ ปวช.1 

การศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันเฉพาะ
วิชาการบัญชีเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบการสอนแบบจิ๊กซอว์ ของนักเรียนระดับปวช .1 การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยแบบ One – Group  -  Pretest  -  Posttest  Design โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล            
ของนักเรียนแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 44 คน สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คืออัตราร้อยละ             
( Percentage ) ค่าเฉลี่ย ( Mean ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( standard deviation )  
       ผลการศึกษาพบว่า 
         1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลสัมฤทธิ์จากการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่อง          
การบันทึกรายการในสมุดรายวันเฉพาะ วิชาบัญชีเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบจิ๊ก
ซอว์        มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 12.62 คิดเป็นร้อยละ 63.10 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์
จากการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เรื่อง การบันทึกรายการในสมุดรายวันเฉพาะ วิชาบัญชี
เบื้องต้น โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 7.24 คิดเป็นร้อยละ 
36.19 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยมีวิธีการสอนแบบจิ๊กซฮว์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวีธีการสอนแบบปกติ อย่างมีวินัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 สอดคล้อง
กับสมมติการวิจัยที่ก าหนด 

           2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ ในภาพรวมอยู่ในระดับความ
พึงพอใจมาก ( x 4.49,S.D.0.52 ) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ที่ระดับมาก ( 
x=3.51 ขึ้นไป ) 

 
 
 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวจิรัชญา  ชุมภูนุช การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑ 

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ในการไม่ส่งงาน / การบ้าน 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นปวช. ๑ 

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน
ของนักเรียนจ านวน ๑๕ ข้อ โดยให้นักเรียนเรียงล าดับสาเหตุการไม่ส่งงาน / การบ้านตามล าดับ
ที่มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดจากล าดับ ๑ – ๑๕ และได้ท าการน าผลของแต่ละสาเหตุ มาหาค่า               
ร้อยละ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งน าเสนอในรูปของตารางประกอบค า
บรรยายเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน 

ผลการศึกษาปรากฏว่า จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรม               
ของนักเรียนระดับชั้นปวช. ๑ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน แสดงให้เห็น
ว่า สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ล าดับที่ 1 คือ แบบฝึกหัดยากท าไม่ได้   ไม่มาเรียน                
และการบ้านมากเกินไป โดยคิดจากนักเรียน ๕๖ คน ที่เลือกเป็นสาเหตุอันดับที่ ๑ ,๒ , ๓ คิดเป็น 
ร้อยละ  ๖๓  , ๖๐ , ๕๗  ตามล าดับ 

นางสาวพงษ์ลดา  รื่นสุข การปรับพฤติกรรมการเรียนด้วยการสร้างแรงจูงใจ
ของนักเรียน ระดับ ปวช. 1แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 
ในรายวิชาขายสินค้าและบริการ 

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการปรับพฤติกรรมการเรียนด้วยการสร้าง
แรงจูงใจของนักเรียน  ระดับ ปวช. 1  แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ในรายวิชาขายสินค้าและบริการ โดยมี
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชา และการตอบ
แบบสอบถามจากนักเรียน การใช้แรงจูงใจ ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการ
เรียนมากขึ้น  มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น ท าให้บรรยากาศการ
เรียนภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่
ขาดเรียนหรือมาสาย ท างานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันด้วยความเต็มใจ โดยมีวิธีการดังนี้ 
   1) ประสานความร่วมมือจากผู้ปกครองร่วมกันดูแลพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียน    
ให้ผู้ปกครองแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนขณะอยู่บ้าน เมื่อนักเรียนขาดเรียนหรือมาสายให้ครูทราบ 
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  และครูก็มีการติดตามนักเรียนร่วมกัน 

   2) ประสานความร่วมมือจากครูผู้สอนทุกท่านให้ข้อมูลด้านพฤติกรรมของนักเรียนขณะ
เรียนในแต่ละวิชา    

3)แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 5 คน ได้ 11  กลุ่ม  รวมเป็นทั้งสิ้นจ านวน 55  คน  
คัดเลือกนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ ตั้งใจเรียนและมีผลการเรียนค่อนข้างดี  เป็นหัวหน้ากลุ่ม              
เพ่ือเป็นพี่เลี้ยงภายในกลุ่ม และให้นักเรียนที่เหลือเข้ารวมกลุ่มกันเองตามความสมัครใจให้ครบจ านวน
ตามที่ก าหนด หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน ร่วมกันท างานและเป็นพ่ีเลี้ยงคอย                      
ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือกรณีไม่เข้าใจบทเรียน  อ่านหนังสือ  และท างานแต่ละวิชา 

นางสาวปวีณา     สินขาว แนวโน้วการลาออกและสาเหตุการลาออกของ
นักเรียน ปวช.1 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 

ในแต่ละปีวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีมักจะประสบปัญหากับยอดจ านวนนักเรียนที่ลดลงจากการ
ออกกลางคันเป็นจ านวนมาก โดยพบว่ายอดจ านวนนักเรียนที่ออกการคันส่วนมากเป็นนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.1 ซึ่งสาเหตุการออกกลางคันมีหลายสาเหตุเช่น ปัญหาการเดินทาง ปัญหาค่าใช้จ่าย 
ปัญหาชู้สาว รวมถึงการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพฯลฯ ซึ่งถ้าวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีทราบแนวโน้ม
การลาออกและสาเหตุการลาออกของนักเรียนจะมีส่วนท าให้แก้ไขปัญหาการลาออกของนักเรียนได้ 
ท าให้ยอดจ านวนการลาออกของนักเรียนลดลง 
 นักเรียนมีแนวโน้มที่จะลาออกจากวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีทั้งหมด 18 คน จากจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 83 คน คิดเป็นร้อยละ 21.69 สาเหตุที่นักเรียนคิดว่าจะท าให้ลาออกจากวิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรีเป็นอันดับ 1 คือพบว่า มีปัญหาการเงิน รองลงมาปัญหาการเรียนไม่รู้เรื่อง และมีปัญหา
เกี่ยวกับกฎระเบียบของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี และข้อเสนอแนะ ถ้ามีเวลาควรท าแบบประเมินทุกชั้น
ปี และต้องติดตามผลหลังจากที่ส่งข้อมูลการจะลาออกของนักเรียนให้ที่ปรึกษาเพ่ือจะได้ทราบว่าได้
แก้ปัญหาให้นักเรียนได้หรือไม่ 

 
 
 

 
 



บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวอัจฉราวรรณ ศรีโกมุท ก า ร พั ฒ น า ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น วิ ช า

ปร ะวั ติ ศ า สตร์ ช า ติ ไ ทย  ขอ งนั ก เ รี ยน  ชั้ น 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 โดยใช้ 
แบบฝึกทักษะ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือสร้างแบบฝึกทักษะทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย 
ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2  โดยใช้แบบฝึกทักษะ ที่มีประสิทธิภาพ             
ตามเกณฑ์ 80 / 80  และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
การเรยีน  ส าหรับนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/2 
แผนกวิชาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  จ านวน 21 คน  เครื่องมือที่ใช้ใน                
การรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบฝึกทักษะการเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละและ
ค่าเฉลี่ย   

ผลการวิจัยพบว่า 
1  แบบฝึกทักษะทางการเรียนวิชาวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/2 แผนกวิชาช่างยนต์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  86.98 / 87.00                
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย  ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชั้นปีที่ 2/2 แผนกวิชาช่างยนต์   สูงขึ้นร้อยละ   87.14  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 

นางสาวทัศน์วรรณ์  หอมผล การพัฒนาการอ่าน เขียนค าในภาษาไทย โดยใช้
แบบฝึกการอ่านมาตราตัวสะกด และการเขียน    
แจกลูกค า 

การศึกษาเรื่องการพัฒนาการอ่าน เขียนค าในภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกการอ่านมาตราตัวสะกด 
และ การเขียนแจกลูกค า ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และ ความสามารถในการอ่านและเขียนค าภาษาไทย ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรบัตรวิชาชีพ                   
ปีที่ 1 สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 2 (คธ. 1/2) และเพ่ือเป็นการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชา
ภาษาไทยพ้ืนฐาน (รหัสวิชา 2000 – 2101) มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ปีที่ 1 (ปวช. 1) สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ห้อง 2 (คธ. 1/2) จ านวน 37 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน และเขียนค าภาษาไทย ภาคการศึกษา               
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  ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 15 แบบฝึก และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน

และเขียนค าภาษาไทย ชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพ ปีที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 2 (คธ. 1/2) 
เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ใช้วิธีการศึกษาโดยการแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและเขียนค าภาษาไทย ไปทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียน 
จ านวน 37 คน แล้วกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึก ทักษะการอ่าน เขียนค าภาษาไทย จ านวน 
15 แบบฝึก สุดท้ายสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน  และเขียนค าภาษาไทย (Posttest)       
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน  ผลการวิจัยพบว่าเรื่องการพัฒนาการ
อ่าน เขียนค าในภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกการอ่านมาตราตัวสะกด และการเขียนแจกลูกค า ปีการศึกษา 
2562 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 2 (คธ. 1/2)                   
มีคะแนนเฉลี่ย 7.96 คิดเป็นร้อยละ 79.59 ซึ่งแบบฝึกทักษะที่สร้าง ขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ตรงกับการศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และ แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ครั้งหนึ่งยังจ าได้ ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้             
มีประสิทธิภาพ 87.09/85.29 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ (วงศ์เดือน มีทรัพย์ 2547 : บทคัดย่อ) 

นางสาวปนัดฐา  ปานใย ก า ร พั ฒ น า ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น                   
วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เ พ่ื อ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ชี วิ ต                    
ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้วิธีการ
เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  ของนักเรียน              
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการบัญชีโดยใช้วิธีการเรียนรู้ แบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.)              
ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 35 คน            
ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกัน การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง แบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยเลือกกลุ่ม ตัวอย่าง                
ตามสะดวก (บุญชม ศรีสะอาด. 2545) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ            
ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย ( X ) และหาส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน               
( S.D. ) สรุปผลการวิจัยดังนี้ 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียน             
ของนักเรียนที่เรียน โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยสูง  กว่าเท่ากับ 15.12 คิดเป็นร้อย
ละ 26.28 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การใช้วิธีการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน สามารถส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  ทางการเรียนของผู้เรียน ดีขึ้น 2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลังการ               

ใช้วิธีการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.88 

นางสาวสุพัชญ์สิริ  สมทรัพย์ การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา โดยใช้แบบฝึกทักษะ
เรื่อง “ไฟฟูาในชีวิตประจ าวัน” ของนักเรียน
แ ผ น ก วิ ช า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ธุ ร กิ จ  ร ะ ดั บ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่  2  ห้อง  
2   วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี     ทักษะชีวิต  โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง “ไฟฟูาในชีวิตประจ าวัน” ของ     นักเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ      (ปวช.)  ชั้นปีที่  2  ห้อง  2 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การวิจัยครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือฝึกทักษะกระบวนการคิดและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง “ไฟฟูาในชีวิตประจ าวัน”                 
ของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2  
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ก่อนและหลังจากการท าแบบฝึกหัด  โดยมีประชากร  คือ  นักเรียนแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2  ปีการศึกษา  2562  จ านวน 56     
คน กลุ่มตัวอย่าง  คือนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 
ห้อง 2  ปีการศึกษา  2562  จ านวน  28  คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive  
Sampling )  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต                            
เรื่อง “ไฟฟูาในชีวิตประจ าวัน”   และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการ
คิดเรื่อง“ไฟฟูาในชีวิตประจ าวัน”ของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

นางสาวอภิญญา   การัตน ์ พฤติกรรมการส่งงาน / การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ 
ปีการศึกษา 2562 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนแผนกช่างยนต์ในระดับชั้น
ปวช.2 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน
ของนักเรียนจ านวน 15 ข้อ โดยให้นักเรียนเรียงล าดับสาเหตุการไม่ส่งงาน / การบ้านตามล าดับที่มาก
ที่สุดจนถึงน้อยที่สุดจากลาดับ 1 – 15 และได้น าผลของแต่ละสาเหตุ มาหาค่า ร้อยละ แล้วน าข้อมูลมา
วิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งนาเสนอในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมชอง
นักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน  

ผลการศึกษาปรากฏว่า จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของ
นักเรียนแผนกช่างยนต์ในระดับชั้นปวช.2 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน แสดงให้เห็นว่า สาเหตุของ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
  การไม่ส่งงาน / การบ้าน ล าดับที่ 1 คือ การให้งานมากเกินไป โดยคิดจากนักเรียน 40 คน ที่เลือกเป็น

สาเหตุอันดับที่ 1 จ านวน 12 คน คิดเป็น ร้อยละ 30 
นายดุลยวัต  บรรจงจัด การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 

ระดับชั้น ปวช.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  
1.) เพ่ือศึกษาข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง 
2.) เพ่ือเป็นเอกสารชี้น าในการปรับปรุงพัฒนาแผนการเรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น

แบบทดสอบ นักเรียน แผนกช่างไฟฟูา การวิเคราะห์ข้อมูลโดยเชิงปริมาณ  
ผลการวิจัยพบว่า 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง ของนักเรียน แผนกช่างไฟฟูา 

1/1 พบว่านักเรียนทั้งหมด มีผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียน 

นางสาวยาใจ  ธรรมพิทักษ์ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในการไม่ส่งงาน
ของนักเรียนชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในการไม่ส่งงานของนักเรียน              
ชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน ชั้น ปวส .1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจ านวน 40 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล                     
ได้แก่ ค่าความถ่ีค่าร้อย 
 ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมของนักเรียนในการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้น ปวส.1 แผนกวิชาช่าง
ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ได้ท าให้ทราบถึงสาเหตุที่ส าคัญมากที่สุด จนถึงสาเหตุที่น้อยที่สุดไม่ส่ง
งาน คือ ให้งานมากเกินไป ไม่มีสมาธิ ลืมท า ไม่น่าสนใจ เบื่อหน่ายไม่อยากท า เวลาน้อย ไม่เข้าใจค าสั่ง 
ครูอธิบายเร็ว ไม่มีคนคอยให้ค าปรึกษา หนังสือหาย ไม่ได้น าสมุดมา เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอ่ืน 
ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง ท ากิจกรรมโรงเรียน และออกงานกับผู้ปกครอง ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมของนักเรียนในการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้น ปวส.1 
 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ บทคัดย่อ 
นางสาวจันทนา  เข็มทอง การพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้

แบบฝึ กทั กษ ะกา ร เ ขี ย น ร ะดั บ ชั้ น  ป ว ช . 2       
สาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

การพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนของนักเรียนชั้น ปวช.
2 สาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานในด้าน
ค าศัพท์โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนก่อนและหลังใช้
แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบฝึกทักษะการเขียนเพ่ือพัฒนา
ทักษะทางค าศัพท์ของนักเรียน ชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 2) แบบทดสอบ
ก่อนและหลังเรียน 1 ชุด 20 คะแนน 
ผลการวิจัย  

1. การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นประกอบกับการเรียนการสอนที่
หลากหลายรูปแบบทั้งเกมและสื่อรูปภาพต่าง ๆ ท าให้นักศึกษามีความสามารถในการเขียนสูงขึ้นวัดได้
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนมีความปรากฏว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากร้อยละ 
45.52 เป็นร้อยละ 63.15 และยังให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 

2. เมื่อนักเรียนฝึกทักษะการเขียนนักศึกษามาพัฒนาการในทักษะการเขียนที่ดีขึ้นมีความรู้
ความสามารถสูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจ 

3. พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการภาษาอังกฤษพบว่า
นักศึกษาจะแสดงความสนใจต่อการฝึกทักษะภาษาอังกฤษกระตือรือร้นสนใจและเรียนซึ่งจะสังเกตจาก
การพูดซักถามถึงเนื้อหาที่ครูจะสอนต่อไปให้ความสนใจต่อการเรียนการสอนที่ครูจัดและเมื่อน าคะแนน        
ที่ได้จากท าแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนของกลุ่มประชากรพบว่านักเรียนมีความสามารถทางการ
เรียนดีขึ้น 

นางสาวลักษมณ ภู่อรุณ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึก
ทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 

ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร 
วิชาชีพปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัยทั้งสิ้น โดยเริ่มท า
การ วิจัยตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนจ านวนหนึ่งมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ิมมากขึ้นโดยใช้แบบฝึก ทักษะต่างๆ และใช้เวลาในการท างานพอสมควรจึงจะท าให้นักเรียน           
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และยัง สามารถเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 

 


