ชื่อโครงการ
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับชั้น
ปวช 2 กลุ่ม 3 วิชาเครื่องเสียง รหัส 2105 –
2008
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

2. การศึกษาพฤติกรรมทางการเรียน รายวิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ของนักเรียน-นักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1,2,3,4

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้จัดทา
บทคัดย่อ
นายอนิรุทธ์ หงษาวงศ์
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนแผนก วิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 3 เรื่องการไม่ตั้งใจเรียน
ภาคทฤษฎี รายวิชาเครื่องเสียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยใช้แบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือนักเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคธั ญบุรี ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 3 จานวน 26 คน ซึ่ง แบบสอบถามที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษา
พฤติกรรมของนักเรียนแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 3ในเรื่องการไม่ตั้งใจเรียน
ภาคทฤษฎี รายวิชาเครื่องเสียง จานวน 15 ข้อ โดยให้นัก เรียนใส่หมายเลข ลาดับ
สาเหตุของการไม่ตั้งใจเรียนจากลาดับมากที่สุด ( 1 )ไปจนถึงลาดับน้อยที่สุด ( 15 )
นางสาววราทิพย์ อรชร
การศึกษางานวิจัยในชั้นเรียนค รั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี อันจะ
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้ เรียนไป
ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น และส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาหาความรู้ที่ส่งต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่อไป
การวิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ของ
นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานอิเล็ก ทรอนิกส์
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ ผลการวิจัย พบว่า นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรม
ทางการเรียนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก คือ มีพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน
สม่าเสมอและตั้งใจเรียน มีการทบทวนบทเรียน และ การวางแผนการเรียน

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.
1 กลุ่ม 1 ต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน
วิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัส
2105-2001 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

4. การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานหรือ
การบ้านของนักศึกษาระดับ ปวส. 1

ชื่อผู้จัดทา
นายธนดล ม่วงอ่า

นายภาสกร อ่านสนิท

บทคัดย่อ
เนื่องจากการศึกษาจัดว่าเป็นปัจจัยอีกประก ารหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาไทยมีความมุ่งหวังที่จะยกระดับการศึกษาและ
พัฒนาครูประจาการให้มีความสามารถและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับซึ่งคุรุสภาจึงได้
กาหนดให้ครูจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจึงจะสามารถปฏิบัติการสอนได้ซึ่งจะ
เป็นการประ กันว่าครูจะมีความรู้และความสามารถเพียงพอที่จะยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติได้ดังนั้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นกระบวนการขั้นสุดท้าย
ของการเรียนการสอนในหลักสูตรการผลิตครูที่มีความจาเป็นเพราะจะทาให้นักศึกษา
ฝึกหัดครูได้เรียนรู้วิถีชีวิตของครูที่แท้จริงผ่านป
ระสบการณ์การปฏิบัติจริงใน
สถานศึกษาและในภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2557 ผู้วิจัยได้เข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูที่แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีและรับ
มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในราย วิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัส
2105-2001 ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1 ซึ่งตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติการสอนทั้ง 18
สัปดาห์ผู้วิจัยได้ทาการปรับเปลี่ยนการบวนการสอนมาโดยตลอดแต่ก็ยังพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียน และการปฏิบัติการทดลองนั้น
นักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจการศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานหรือ
การบ้านของนักศึกษา ปวส . ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 2 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีการวิจัยเชิงสารวจมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ 1) เพื่อศึกษาสาเหตุ
ของการไม่ส่งงานหรือการบ้านของนักศึกษาระดับปวส . ชั้นปีที่ 1กลุ่ม 2 แผนกช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุร2ี )เพื่อรวบรวมข้อมูลสาหรับการแก้ปัญหาการไม่

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ

ชื่อผู้จัดทา

บทคัดย่อ
ส่งงานหรือการบ้านของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม
2 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีจานวน 19 คนในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale)5 ระดับจานวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษา ปวส . ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 2 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรีจานวน 19 คนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยรวมมาจากสาเหตุ
ที่ไม่ส่งงานหรือการบ้านของนักศึกษา ( X =44.79) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมที่
ได้จาการ ไม่ส่งงานหรือการบ้านของนักศึกษา (S.D. = 8.03)พร้อมกับ การเรียงลาดับ
จากสาเหตุที่นักศึกษาคิดว่าเป็นสาเหตุที่สา คัญที่สุดจนถึงสาเหตุที่น้อย พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ลาดับ 1 มีค่าเฉลี่ยมาจากการติดงานในรายวิชาอื่น( X =3.37) ลาดับ
2 ค่าเฉลี่ยของงานที่มอบมากเกินไป ( X =3.32) ลาดับ 3 ค่าเฉลี่ยของการไม่มีคนคอย
ให้คาปรึกษา ( X =3.11)ลาดับ 4 ค่าเฉลี่ยของแบบฝึกหัดยากทาไม่ได้ ( X =2.89)
ลาดับ 5 ค่าเฉลี่ยของการให้เวลาในการทาน้อยเกินไป( X =2.84)และพบว่าสาเหตุที่ ไม่
ส่งงานหรือการบ้านของนักศึกษาที่น้อยที่สุดคือ ลาดับ 15ค่าเฉลี่ยของการ ติดกิจกรรม
ของโรงเรียน( X =1.68)

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ
5. การแก้ปัญหาผู้เรียนชั้ น 2/2 ไม่สามารถ
เช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วิชางานบริการ
คอมพิวเตอร์

ชื่อผู้จัดทา
นายอภิมุข โพธิ์งาม

6. การแก้ไขปัญหาผู้เรียนชั้น ปวส .1/2
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถควบคุม
วงจรไฟฟ้า วิชาการวิเคราะห์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเพื่อนช่วยเพื่อน

นายเลิศศักดิ์ เพียซุย

บทคัดย่อ
งานวิจัยใน ชั้นเรียนการแก้ปัญหาผู้เรียนชั้น 2/2 ไม่สามารถเช็คอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ วิชางานบริการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน แผนก
อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1/2557
สาระสาคัญ ในการจัดทา งานวิจัยใน ชั้นเรียนการแก้ปัญหาผู้เรียนชั้น 2/2 ไม่
สามารถเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วิชางานบริการคอมพิวเตอร์โดยวิธีการเรียนแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ปวช . 2/2 จานวน 10 คน ที่ไม่สามารถ
ตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้สามารถตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ อีกทั้งยัง
เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานบริการคอมพิวเตอร์ของนักเรียนแผนก
อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ปวช . 2/2 จานวน 10 คน ในภาคเรียนที่ 1/2557ให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การแก้ไขปัญหาผู้เรียนชั้น ปวส
.1/2 แผนกช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถต่อวง จรควบคุมวงจรไฟฟ้า วิชาการวิเคราะห์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนการแก้ปัญหาผู้เรียนชั้น ปวส .1/2 แผนกช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถต่อวงจรควบคุมไฟฟ้า วิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
โดยวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้นักเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ชั้น ปวส .1/2
จานวน 10 คน ที่ไม่สามารถต่อวงจรควบคุมไฟฟ้าได้ ให้สามารถต่อวงจรควบคุมไฟฟ้า
ได้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิเคราะห์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียนชั้น ปวส. 1/2 ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นในรายวิชา
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ
ชื่อผู้จัดทา
บทคัดย่อ
7. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ นายวีระพงษ์ จันทร์ไพศรี
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร
การเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง รหัสวิชา
ประกอบการสอน วิชา วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง
2105-2006 ดาเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาการวิเคราะห์และ
สรุปผลการจัดการเรียนการสอน วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง รหัสวิชา 2105-2006 นาไปใช้
จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง
รหัสวิชา 2105-2006 ในภาคเรียนที่ 1/2557 จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ดาเนินงานวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนของนักศึกษาชนิดมาตราส่วนใช้ประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 12 ข้อ สถิติที่ใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานผลการวิจัย
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยรวมมาจากการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาวงจรพัลส์
และสวิตชิ่ง รหัสวิชา 2105-2006 ของนักศึกษา (X = 51.60) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานรวมที่ได้จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง รหัสวิชา 2105-2006
ของนักศึกษา (S.D. = 8.49) พร้อมกับการเรียงลาดับจากการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรพัลส์
และสวิตชิ่ง รหัสวิชา 2105-2006 นักศึกษาคิดว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรพัลส์และสวิตชิ่งที่สาคัญที่สุด

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ

ชื่อผู้จัดทา

8.
การพัฒนาการเขียนโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ของนักศึกษา ปวส .2
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายสุทัศน์ แคน้อย

บทคัดย่อ
จนถึงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรพัลส์และ
สวิตชิ่งที่น้อยที่สุดพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยมาจากการตรงต่อเวลาใน
การสอน (X = 4.85) ค่าเฉลี่ยของการเข้าสอนครบตามที่กาหนด (X = 4.70)
ค่าเฉลี่ยของการตรวจงานและชี้แจงข้อบกพร่องของนักศึกษา ในงานที่ให้ทา (X =
4.30) ค่าเฉลี่ยของเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม (X=4.30) ค่าเฉลี่ยของการมีการ
แจ้งให้นักศึกษา ทราบกฎเกณฑ์และรายละเอียดของการเรียนการสอน (X=4.25)
และพบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรพัลส์
และสวิตชิ่งของนักศึกษาที่น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยของการใช้สื่อการสอนที่ช่วยให้เข้าใจได้
ดีขึ้น (X=4.05)
จากการประเมินกลุ่มเป้าหมาย หลังปฏิบัติตามใบงาน 10 ใบงานพบว่า
กลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษ าเบสิก ดีขึ้น
โดยมีการพัฒนาในส่วนของ Flow chart โปรแกรม, ค่าคงที่ และตัวแป , การรับค่า
ของโปรแกรม, โปรแกรมวนลูป, การแทรกและการกระโดดของโปรแกรม สิ่งเหล่านี้
คือพื้นฐานที่จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายสามารถมีความเข้าใจในบทเรียนที่จะต้องศึกษา
ต่อไป ในเรื่องของ การควบคุม INPUT – OUTPUT ของไมโครคอนโทรลเลอร์, การ
เลื่อนของข้อมูลภายในรีจีสเตอร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ , การแสดงผลด้วย 7
segment , การ Scan Key , การ interface ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งเป็นเนื้อหา
ในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธั ญบุรี
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ
ชื่อผู้จัดทา
บทคัดย่อ
1.การแก้ปัญหานักศึกษาไม่สามารถใช้ใบวัด นายบันลือศักดิ์ ศรีชัยสุวรรณ
การแก้ปัญหานักศึกษาไม่สามารถใช้ใบวัดมุมในงานลับเครื่องมือตัดรายวิชา
มุมในงานลับเครื่องมือตัดรายวิชา งาน
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น ของนักศึกษา ปวช . 1/1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องมือกลเบื้องต้น ของนักศึกษา ปวช. 1/1
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค
ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้คือ นักศึกษา ปวช
. 1 แผนกช่าง
ธัญบุรี
อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ลงทะเบียนเรียนวิชา งานเครื่องมือกล
เบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 60 คน
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้คือ นักศึกษา ปวช . 1/1 แผนกช่าง
อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ลงทะเบียนเรียนวิชา งานเครื่องมือกล
เบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 17 คน แล้วนามาหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยการทดสอบหาค่า t – test for Dependent
ผลปรากฏว่า นักศึกษาสามารถทาแบบทดสอบได้ทุกคนทาให้ระดับ
คะแนนแบบทดสอบผ่านทุกคน ซึ่งจากการให้ความรู้ในเรื่องการใช้ใบวัดมุมแล้ว
นักศึกษาก็สามารถทาแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ได้ ในการทาวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยจึง
เสนอแนะเมื่อสอนนักศึกษาจบเรื่องควรวัดผลทันทีและควรให้นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการใช้ใบวัดมุมกับชิ้นงานจริงบ่อยๆเพื่อเป็นการฝึกใช้ใบวัดมุม

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ
2.การแก้ไขปัญหาการแต่งกายผิดระเบียบใน
การเข้าเรียนของนักเรียนระดับชั้น (ปวช.1/1)
แผนกช่างยานยนต์

ชื่อผู้จัดทา
นายศรีรัฐ โชติมา

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตุประสงค์ เพื่อการศึกษาการแก้ไขปัญหาการแต่งกาย
ผิดระเบียบในการเข้าเรียนของนักเรียนระดับชั้น(ปวช.1/1) แผนกช่างยนต์ ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถามการแก้ไขปัญหาการแต่งกายผิดระเบียบในการเข้าเรียนของนักเรียน
ระดับชั้น (ปวช.1/1) แผนกช่างยนต์ วิเคราะห์ข้อมูลโ ดยใช้โปรแกรมสา เร็จรูป
คานวณหาค่าร้อยละ
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 รองลงมาคือทรงผมผิดระเบียบ จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ
65.00 และสวมใส่รองเท้าที่ผิดระเบียบ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00
การแก้ไขปัญหาการแต่งกายผิดระเบียบในการเข้าเรียนของนักเรียน
ระดับชั้น (ปวช .1/1) แผนกช่างยานยนต์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(X = 3.72) โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อยดังนี้ ให้คะแนนนักเรียนที่แต่งกายถูก
ระเบียบ (X = 4.03) รองลงมาคือจัดประกวดการแต่งกายที่ถูกระเบียบ (X = 4.03)
ตัวแทนนักเรียนแต่งชุดมาสคอร์ด โลโก้ชุดภาคปฏิบัตทิ ี่ถูกระเบียบประจาห้องเรียน
(X = 4.03) ให้นักเรียนทาข้อสัญญาเป็นลายลักลักษณ์อักษรต่อครูประจาวิชา
ภาคปฏิบัติ (X = 4.03) จัดป้ายนิเทศการแต่งกายที่ถูกระเบี ยบภายในห้องเรียน
(X = 4.03) ตามลาดับ

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ
3. การสังเคราะห์วิธีแก้ปัญหา การแก้ปัญหา
นักเรียน ไม่สามารถปฏิบัติงานการเชื่อมเดิน
แนวงานเชื่อมไฟฟ้า โดยใช้วิธีการควบคุมทุก
ขั้นตอน

4. การส่งงานไม่ตรงเวลาวิชาเขียนแบบ
เทคนิคพื้นฐาน

ชื่อผู้จัดทา
นายจาเนียร โพธิ์รักษ์

น.ส.งามจิต แก้วประเสริฐ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางด้านทักษะ
พิสัยเพื่อศึกษาข้อมูลวิธีการแก้ไขปัญหาในรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
2001 – 0005 จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเชื่อมเดินแนว งานเชื่อมไฟฟ้าโดย
ใช้วิธีการควบคุมทุกขั้นตอน
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ งานวิจัยเรื่อง
การแก้ปัญหานักเรียนไม่
สามารถปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าการเชื่อมเดินแนว วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น
เบื้องต้น 2001 – 0005 โดยใช้วิธีการควบคุมทุกขั้นตอน
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยได้แก่ ความถี่และร้อยละ ในการรวบรวม
ข้อมูล ประเมินคะแนน และเปรียบเทียบข้อมูล
ผลของการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ทาการสังเคราะห์ในครั้งนี้ก็คือหลังจากการใช้วิธีการ
ควบคุมทุกขั้นตอน นักเรียนทั้ง 5 คน สามารถปฏิ บัติงานเชื่อมไฟฟ้าการเชื่อมเดิน
แนวได้ถูกต้องตามที่กาหนด
จากการที่ผู้วิจัยได้ทาการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาเขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้น ได้ระยะเวลาหนึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนัก เรียนส่วนใหญ่มี
ความสนใจเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น อย่างเช่น
การปฏิบัติงาน การส่งงาน พบว่านักเรียนบางส่วนมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานต่า
ผลงานที่ได้ต่ากว่าเกณฑ์ และการส่งงาน ไม่ตรงตามวันเวลาที่กาหนด ดังนั้นผู้วิจัย
จึงได้ทาการศึกษาวิจัย การสารวจทัศนคติความคิดเห็นจากนักเรียนเกี่ยวกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น จัดหากิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรม
การสอน การบูรณาการภูมิปัญญา

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ

ชื่อผู้จัดทา

5.การศึกษาผลการเรียนเครื่องวัดและ
ตรวจสอบ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช .1/3
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียนวิชางาน
เครื่องมือกลเบื้องต้น โดยวิธีการสอนแบบ
ระดมพลังสมอง

นายไชยรัตน์ สุขสวย

บทคัดย่อ
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดทา แผนการเรียนรู้ พัฒนา
นักเรียนให้เกิดความรู้ มีความสนใจต่อการปฏิบัติงาน คุณภาพของชิ้นงานมีคุณภาพ
ส่งงานตรงต่อเวลาที่กาหนด และนักเรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาผลการเรียนเครื่องมือวัดและตรวจ
ซ่อม ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช .1/3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียนวิชางาน
เครื่องมือกลเบื้องต้น รหัส 2100-1008 โดยวิธีการสอนแบบระดมพลังสมอง เพื่อ
ทราบถึงเกี่ยวกับความรู้การคานวณแรงตัดของนักเรียน โดยใช้การคิดและเพื่อนมี
ส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย
พบว่า ปวช. 1/3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียนวิชาเครื่องมือกลเบื้องต้นรหัสวิชา
2100-1008 โดยวิธีการสอนแบบระดมพลังสมอง มีผลการเรียนเรื่องเครื่องวัดและ
ตรวจสอบคะแนนหลังใช้วิธีการสอนแบบระดมสมองเท่ากับ 2.75 สูงกว่าก่อนการ
สอนแบบระดมพลังสมองเท่ากับ 1.60 ต่างกับอยู่ที่ 1.15

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ
1. กล่องทาความเย็นเอนกประสงค์

2. การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัด
ออสซิลโล สโคป ด้วยกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
นักศึกษา ปวช.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง

ชื่อผู้จัดทา
นายพิพัฒน์ ยอดพุฒ

นางสาวชลลดา จุลเอียด

บทคัดย่อ
ในชีวิตประจาวันตามบ้านเรือนจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆทุกหลังคาเรือน
และหนึ่งในเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นคือ ตู้เย็น และเครื่องทาความร้อน เพื่อใช้ในการถนอม
อาหารและประกอบอาหารแต่เมื่อออกจากบ้านแล้วเครื่องอา นวยความสะดวก
จาพวกนี้ไม่สามารถนาไปใช้งานด้วยได้เพราะมีขนาดใหญ่ไม่สะดวกต่อการพกพา
และเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้จะใช้สารทาความเย็นที่ก่อให้เกิดสาร CFC ซึ่งเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก
จากความสาคัญดังกล่าว เป็นเหตุผลที่ทาให้ผู้วิจัยได้ทาการคิดค้นหาข้อมูลและ
จัดทาสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยสาหรับอานวยความสะดวกใน
การใช้งานทาความเย็นหรืออุ่นอาหารแบบพกพาโดยสามารถใช้ร่วมกับสาย ยู เอส
บีคอมพิวเตอร์ หรือช่องเสียบสายในรถยนต์ และยังช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยไม่
ปล่อยสาร CFC อันเป็นสาเหตุการเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงการพัฒนาการทักษะใช้เครื่องวัด
ออสซิลโลสโคป ด้ วยกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน นักศึก ปวช .1 สาขาวิชาไฟฟ้ากาลังใน
รายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและในหน่อยการเรียนที่ทดลองใช่ออสซิลโลสโคป
นักเรียนชั้นปวช.1 แผนกช่างไฟฟ้ากาลังโดยการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
กลุ่มตัวอย่างจานวน 10คน ดาเนินการวิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการสารเครื่องมือโดยใช้ในรูปแบบของแบบสังเกต
พฤติกรรมการทางานเป็นกลุ่ม และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ

ชื่อผู้จัดทา

3.การแก้ไขปัญหานักศึกษาขาดความ
รับผิดชอบในเรื่องการนาเครื่องมือช่างไฟฟ้า
มาเรียนในรา ยวิชา เครื่องทาความเย็นและ
ปรับอากาศ 1 ของ ห้อง 2/2

นายสุเทพ สุ่มประเสริฐ

4.ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของ
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี
ที่ 2
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

น.ส.กนกกร นิมิตร

บทคัดย่อ
ผลการวิจัยพบว่าหลังจากที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือแล้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
มากขึ้น
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหานักศึกษาขาดความรับผิดชอบ
ในการนาเครื่องมือช่างไฟฟ้ามาเรียนในรายวิชาเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
1 ของห้อง 2/2 แผนกช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ซึ่งให้ความสาคัญกับ
ปัจจัยด้านกฎระเบียบของโรงเรียนมากที่สุดลาดับแรก ลาดับที่ 2 คือ ปัจจัยด้านครู
ลาดับที่ 3 คือ ปัจจัยด้านครอบครัว ลาดับที่ 4 ด้านเพื่อน และลาดับสุดท้ายคือ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เมื่อพิจารณาในส่วนของปัจจัยย่อย ในแต่ละด้าน
สาเหตุของการขาดเรียนที่อาจเป็นไปได้ มีสาเหตุ
3 ประการ คือ จาก
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน เนื่องจากอุปกรณ์การเรียนการสอนบางอย่างยังไม่
พร้อม อยากให้มีการปรับปรุงให้มีความพร้อมมากกว่านี้ สาเหตุประการที่สอง คือ
ความเกียจคร้านของนักศึกษาเอง และประการสุ ดท้ายคือ การสื่อสารระหว่าง
อาจารย์และผู้ปกครองในเรื่องการเรียนการสอน กฎระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน
อยากให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างอาจารย์
และผู้ปกครอง
การศึกษาการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในเรื่อง ความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของนักศึกษาระดับ ปวช.2 แผนกช่างไฟฟ้า
กาลัง ประจาภาคเรียน 1/2557 สรุปผลการวิจัยมีดังนี้

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ

ชื่อผู้จัดทา

บทคัดย่อ
1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลางและ
นักศึกษาเข้าชั้นเรียนมากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป
2. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ในด้าน
เนื้อหาวิชาด้านผู้สอนด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านการประเมินผลการ
เรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
3. ด้านปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ด้านเนื้อหาวิชา
- มีความทันสมัยเหมาะสมกับสาขาที่เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาเป็นวิชาที่
น่าสนใจสาระเนื้อหาดีสามาร ถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้และควรให้มี
เนื้อหาที่ยาวกว่านี้หน่อยเป็นแบบเนื้อหาตามหนังสือเหมาะสมกับการบรรยายจะ
เป็นผลดีมาก
ด้านผู้สอน
- มีการสอนที่แทรกประสบการณ์ดีมากทาให้เข้าใจได้ความรู้มีความเป็น
กันเอง สอนดี สอนสนุกมีการเอาสื่อใหม่ๆ มาสอนเสมอและเป็นผู้สอนที่มีความเอา
ใจใส่กับผู้เรียนเป็นอย่างดี
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
- มีกิจกรรมมากหลากหลายกิจกรรมดี มีการจัดงานเป็นกลุ่มให้กับนักศึกษา
แต่นักศึกษาในห้องไม่ค่อยให้ความร่วมมือกัน

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุ รี
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ

ชื่อผู้จัดทา

5.การหาประสิทธิภาพสื่อประกอบการสอน
วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า

นายชุมพล แสงพุก

6.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้วินัย
และความรับผิดชอบของนักเรียน

น.ส.ปิยนุช เพ็ชร์ผึ้ง

บทคัดย่อ
ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน
- อาจารย์ช่วยกระตุ้นการสอนให้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้และ
นาไปใช้ประโยชน์และอยากให้มีโสตทัศนูปกรณ์ที่พร้อมมากกว่านี้
ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน
- มีความยุติธรรมประเมินได้อย่างยุติธรรมเป็นไปตามความเป็นจริงและแจ้ง
คะแนนให้ทราบก่อนสอบ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการสอน
วิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้าและจัดเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ของ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ประกอบด้วยสื่อแบบจาลองเสมือนจริง เช่น การ
ควบคุมไฟฟ้าจราจร การควบคุมการนับผลแอปเปิ้ล และใบงานการทดลอง
การประเมินคุณภาพของสื่อการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้าที่
สร้างขึ้นใช้ผู้ประเมิน คือ นักศึกษาระดับชั้น ปวช. จานวน 43 คน ผลการประเมินที่
ได้จากการประเมินประสิทธิภาพสื่อการสอน คือ ภาพรวมที่ได้ของสื่อแบบจาลอง
เสมือนจริงอยู่ในระดับดีและหาประสิทธิภาพของสื่อแบบจาลองเสมือนจริงจากการ
คานวณ E1 และ E2 พบว่า สื่อการสอนมีประสิทธิภาพ 80.12 / 87.78 ซึ่งผ่าน
เกณฑ์ที่ตั้งไว้สามารถนาไปใช้ทดลองได้
งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ มีจุ ดมุ่งหมายเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การเรียนให้เป็นผู้มีวินัยแลความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียน
ชั้น ปวส.1 ประจาภาคเรียนที่ 1/2557 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ

ชื่อผู้จัดทา

7.ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อการสอน
โปรแกรม Microsoft Power point วิชา
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแส สลับ (2104-2008)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช .)
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

นายมนตรี พรมประทีป

บทคัดย่อ
โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการ
เรียนของแต่ละวิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใช้แรงจูงใจ
เสริมแรงโดยให้คาชมเชยแก่นักเรียน รวมทั้งการดูแลด้ านการเรียนให้มีความ
รับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากผู้ปกครอง คุณครูที่เข้าสอนแต่ละวิชา ทาให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น มีความเอาใจใส่
ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น ทาให้บรรยากาศการเรียนภายใน
ห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย ทางานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงกาหนดเวลา รู้จัก
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อการ
สอนโปรแกรม Microsoft Power point วิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (21042008) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่ลงเรียน วิชา มอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ (2104-2008) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 39
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
สื่อการสอนโปรแกรม Microsoft Power point แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้าน
เนื้อหาและด้านการเรียนการสอน โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

บทคัดย่อ วิจยั ในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ

ชื่อผู้จัดทา

8. การแก้ปัญหาขาดความกระตือรือร้นใน
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา ชั้น ปวช
.1
กลุ่ม 4 ในการเรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้าใน
อาคารโดยการแข่งขันกันตอบคาถาม

นายไกรทอง ยะแสง

บทคัดย่อ
ผลการวิจัยปรากฏว่า ผู้เรียนมีคามพึงพอใจต่อสื่อการสอนโปรแกรม
Microsoft Power point ด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 และ
ด้านการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.07
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
การศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบความสาเร็จในการดานงชีวิต ทาให้สังคมเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เกิดความมั่นคง การศึกษาก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ทาให้คนมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการใหม่ ๆ ที่เปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
การศึกษาจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง ตลอดทั้ง
มีเหตุ ผลในการ แก้ปัญหาต่างๆ การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงการ
แก้ปัญหานักศึกษาขาดความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมของนักศึกษาชั้น ปวช .1
กลุ่ม 4 ในการเรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร เช่น ไม่มีส่วนร่วมในการเรียน
ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนไม่แสดงความคิดเห็น ทา งานที่ครูมอบหมาย ส่ง
น้อย เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อนาไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน จาก
เหตุผลและความสาคัญที่กล่าวมาข้างต้น
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการแก้ปัญหานักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษาชั้น ปวช .1 กลุ่ม 4 ในการเรียนวิชาการ ติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
โดยการแข่งกันตอบคาถามและมีคะแนนให้ในการตอบคาถาม เพื่อทาให้เกิด
ประโยชน์ ต่อกระบวนการเรียนการสอน การดารงชีวิต การทางาน และการเกิด
การพัฒนาในส่วนรวมต่อไป

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ

ชื่อผู้จัดทา

9. การพัฒนาการใช้เครื่องวัดออสซิลโลสโคป
ด้วยกลุ่มเพื่อนช่ วยเพื่อน ปวช.1 สาขาวิชา
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้า
กาลัง

นายชนะพล ทิพย์คงคา

10. หัวข้อปัญหาในด้านการเรียน การกลับ
ทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิด 1
เฟส

นายธวัชชัย อุปถัมภ์

บทคัดย่อ
ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองพบว่าการแก้ปัญหาการขาดความ
กระตือรือร้นและขาดการมีส่วนร่วมในการเรียน ในการสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ในแต่ละครั้ง จานวน 5 ครั้ง พบว่า นักเรียน 7 คน ที่ใช้วิธีการสอนโดยการแข่งขัน
กันตอบคาถาม มีพฤติกรรมการเรียนโดยรวมดีขึ้นทุกคนรับผิดชอบงานที่มอบหมาย
ให้ทาค่าเฉลี่ยในแต่ละครั้งที่สังเกตเพิ่มขึ้นทุกคน ซึ่งเป็นการปรับระดับพฤติกรรมที่
ดีขึ้นทุกคน
ผลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า ผู้เรียนมีผ ลการเรียนดีขึ้นและผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้มาจากนักเรียนได้นา เครื่องวัด
ออสซิลโลสโคป ลงมือปฏิบัติจริ งและอ่ านค่าได้อย่างถูกต้องแม่นยา ทาให้เข้าใจ
ขั้นตอนการทางานได้ดีขึ้น จึงนากลับไปเขียนในใบงานอีกครั้งหนึ่ง ผู้วิจัยได้สังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษามีความกระตือรือร้นในการใช้เครื่องมือฯ มากขึ้น
อ่านค่าได้ตรงและแม่นยา และช่วยเหลือกันในการใช้เครื่องมือวัด มีความซื่อสัตย์ใน
การทางานและผลงานที่มีความถูกตามเป้าหมาย
ในการจัดทาวิจัยในการเรียนการสอนวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อ เป็น
การแก้ปัญหาในขบวนการจัดการเรียนการสอน ซึง่ จากการวิเคราะห์ภายในชั้นเรียน
พบว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นหลายกรณี อาทิ เช่น ปัญหาทางด้านพฤติกรรมของผู้เรียน
ปัญหาในการถ่ายทอดของครูผู้สอน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในชั้นเรียน ปัญหา
ในด้านวัสดุอุปกรณ์ ที่เหมาะสมต่อด้านการเรียนการสอน

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ

ชื่อผู้จัดทา

บทคัดย่อ
การจัดทาการวิจัยในชั้นเรียนจึงมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน
ในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบองค์รวม โดยพัฒนาจากการจัดทาสื่ อการ
เรียนการสอนตามเนื้อหาของบทเรียนของรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ โดย
เริ่มจากในเรื่องของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งถือเป็นหน่วยงานการเรียนขั้นพื้นฐานใน
การที่จะทาให้มอเตอร์ไฟฟ้าเกิดหมุน การป้อนกระแสไฟฟ้าในขดลวดตัวนาอันเป็น
ผลให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตามทฤษฎีของเออ เสตด ทฤษฎีของเลนซ์ และการ
เกิดสนามเหล็กไฟฟ้าตามทฤษฎีของกฎมือขวาของเฟลมมิ่ง วิธีการคานวณหา
ระยะพิชของขดลวด การพันและการลงขดลวดทั้งชุด Runn wrieding และ ชุด
Start wrieding รวมทั้งการต่อวงจรของขดลวด และการกลับทางหมุนของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งเป็นสื่อของจริงป ระกอบการบรรยายตามเนื้อหาของแต่ละ
หน่วยการเรียนการสอน
จากการทาวิจัยในชั้นเรียนโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เป็น
วิธีการที่ผู้ทาวิจัยใช้แก้ปัญหาในขบวนการจัดการเรียนการสอนแบบคู่ขนาน คือ
แก้ปัญหาทางด้านพฤติกรรมของผู้เรียน ปัญหาในการถ่ายทอดของครูผู้สอน
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบหน่วยของการเรียน อันเป็นผลให้
ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจและเห็นภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นจริง ในการสร่าง
แรงจูงใจหรือสิ่งเร้าต่อการเรียน นอกจากนั้นผู้เรียนยังไม่สามารถทอสอบตามหัวข้อ

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ

ชื่อผู้จัดทา

บทคัดย่อ
ที่ผู้สอนได้นาสื่อการเรียนการสอนมานาเสนอ โดยบางครั้งผู้สอนไม่ได้นาเสนอ แต่
ผู้เรียนได้รับความรู้จากการทดลองด้วยตนเอง และการชับกว่าจ ากการเรียนจาก
หนังสือเรียน

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ
1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การวาดวัตถุประกอบ วิชาการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/1 สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

ชื่อผู้จัดทา
นางสาวมนัสวี สว่างตระกูล

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อการสอนโดยใช้คู่มือกล่องเครื่องมือ
(Toolbox) ที่ใช้ในการวาดวัตถุ เรื่องการวาดวัต ถุประกอบวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวาดวัตถุประกอบกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่
2/1 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
จานวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 อย่าง คือ 1) คู่มือกล่องเครื่องมือ
(Toolbox) ที่ใช้ในการวาดวัตถุ 2) แบบทดสอบปรนัยจานวน 10 ข้อ โดยใช้
สถิติ T-Test
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
คะแนนของกลุ่มผู้เรียนหลังจากใช้สื่อการสอนโดยใช้คู่มือกล่องเครื่ องมือ
(Toolbox) ที่ใช้ในการวาดวัตถุ กลุ่มผู้เรียนมีคะแนนสูงกว่า 80% ทุกคน โดยมี
คะแนนสูงสุดคือ 10 (100%) จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบกับ
คะแนน 80% (8 คะแนน) พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนสูงกว่า 80% อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ มีคะแนนสอบเฉลี่ยเท่ากับ 9 และส่วน
เบี่ยงเบนเท่ากับ

0.82

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ
2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน
วิชาหลักการเขียนโปรแกรมของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช. 2 ห้อง 1 แผนกคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช้กิจกรรม
เพื่อนช่วยแนะนาเพื่อน

ชื่อผู้จัดทา
น.ส.นงลักษณ์ ไชยศรี

บทคัดย่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการเขียนโปรแกรมของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช. 2 ห้อง 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดย
ใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยแนะนาเพื่อนมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาหลักการเขียนโปรแกรม ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 2 แผนกคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช้กิจกรรมเพื่ อนช่วยแนะนาเพื่อน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นประชากร ได้แก่ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ห้อง แผนกคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ปีการศึกษา 2/2557 จานวน 18 คน สมมุติฐานที่
ใช้ในการทาวิจัย คะแนนเฉลี่ยสอบหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช
.2/1
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี หลังจากการใช้กิจกรรมเพื่อนช่วย
แนะนาเพื่อนสูงกว่าคะแนนเกณฑ์ที่ร้อยละ 70 (14 คะแนน ) หรืออยู่ในระดับดี
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
1) ใบ
ปฏิบัติงาน 2) แบบทดสอบปฏิบัติงาน
จากผลวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วย
แนะนาเพื่อนกลุ่มผู้เรียนมีคะแนนสูงกว่า 70% ทุกคน โดยมีคะแนนสูงสุดคือ
(100%) จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบกับคะแนน 70% ( 14
คะแนน) โดยใช้สถิติ T-Test พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนสูงกว่า 70% อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีคะแนนสอบเฉลี่ยเท่ากับ 16 และส่วน
เบี่ยงเบนเท่ากับ 2.22

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ
3. การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม
Adobe Photoshop 7 ของนักเรียน
ระดับชั้น ปวส .1รายวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิกส์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

ชื่อผู้จัดทา
นางสาวสายใจ พานิชกุล

4. การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนั กเรียน
ในเรื่องการนไม่ทาแบบฝึกหัดท้ายบทและ
ไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนของนักเรียน
วิชาการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระคับชั้น
ประกาศนียบัตร วิชาชิพชั้นสูง ปีที่
1
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช้เทคนิคการ
เพิ่มคะแนนให้กับนักเรียนที่ทาแบบฝึกหัด
ท้ายบท และมีอุปกรณ์ในการเรียนครบถ้วน

นางสาวสุกัญญา ปิ่นมุข

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop 7 ให้เพิ่มขึ้นนักเรียน ระดับชั้น ปวส .1 จานวน 2
คน แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2557 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี Adobe
Photoshop 7 ที่ใช้โปรแกรมสาหรับสร้างกราฟิกส์สร้างงานออกแบบและแต่งเติม
รูปภาพ
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้น ปวส.1 จานวน 2 คน แผนกคอมพิวเตอร์กิจ
ภาคเรียนที่ 1/2557 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีนั้นมีพัฒนาการทักษะทางการใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop 7 ในการออกแบบและสร้างงานกราฟิกส์ได้ดีขึ้น
โดยการฝึกปฏิบัติตามใบงานและการฝึกปฏิบัติในการใช้โปรแกรม
Adobe
Photoshop 7
จากการที่ได้สังเกตการณ์เรียนการสอนของนักเรียนวิชาการวิเคราะห์และการ
ออกแบบระบบ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูงปีที่ 1
วท.ธัญบุรี พบว่าในรายวิชานี้นักเรียนส่วนใหญ่จะไม่นาหนังสื อเรียนมาเมื่อเริ่มการ
เรียนการสอนในบางครั้งนักเรียนที่ไม่ได้นาหนังสือมานั้นตามเนื้อหาที่ครูผู้สอนกาลัง
สอนไม่ทัน ไม่สามารถย้อนกลับไปดูเนื้อหาที่ไม่เข้าใจได้ทันที และไม่สามารถทา
แบบฝึกหัดท้ายบทเมื่อจบการเรียนไปพร้อมกับเพื่อนๆได้ โดยผู้วิจัยได้จัดทา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานในชั้นเรียน
แบ่งออกเป็น แบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในชั้นเรียนก่อนใช้เทคนิคการ
เพิ่มคะแนนให้กับนักเรียนให้กับนักเรียนที่ทาแบบฝึกหัดท้ายบทและมีอุปกรณ์ใน

การเรียนครบถ้วนและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในชั้นเรียนหลังใช้เทคนิคการเพิ่ม
คะแนนให้กับนักเรียนที่ทาแบบฝึกหัดท้ายบทและอุปกรณ์ในการเรียนครบถ้วน
บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ

ชื่อผู้จัดทา

บทคัดย่อ
จากการวิจัย พบว่าพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการปฏิบัติงานในชั้นเรียน
ซึ่งวัดจากค่าเฉลี่ยจากแบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในชั้นเรียนก่อนใช้
เทคนิคการเพิ่มคะแนนให้กับนักเรียนที่ทาแบบฝึกหัดท้ายบทและอุปกรณ์ในการ
เรียนครบถ้วน และแบบสังเกตพฤติกรรมในก ารปฏิบัติงานในชั้นเรียนหลังใช้
เทคนิคการเพิ่มคะแนนให้กับนักเรียนครบถ้วน เมื่อการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( )
ของคะแนนแบบสังเกต พบว่า ก่อนใช้เทคนิคการเพิ่มคะแนนให้กับนักเรียนที่ทา
แบบฝึกหัดท้ายบทและอุปกรณ์ในการเรียนครบถ้วน มีนักเรียนที่สนใจร้อยละ
55.90 และหลังใช้เทคนิคการเพิ่มคะแนนให้กับนักเรียนที่ทาแบบฝึกหัดท้ายบท
และอุปกรณ์ในการเรียนครบถ้วน เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 41.20
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างวินัยสาคัญทาง
สถิติของแบบสังเกตก่อนใช้เทคนิคการเพิ่มคะแนนให้กับนักเรียนที่ทาแบบฝึกหัด
ท้ายบทและอุปกรณ์ในการเรียนครบถ้วน พบว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ยหลังใช้เทคนิค
การเพิ่มคะแนนให้กับนักเรียนที่ทาแบบฝึกหัดท้ายบทและอุปกรณ์ในการเรียน
ครบถ้วนสูงกว่าก่อนใช้เทคนิคการเพิ่มคะแนนให้กับนักเรียนที่ทาแบบฝึกหัดท้ายบท
และอุปกรณ์ในการเรียนครบถ้วน ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีรวินัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แสดงว่าหลังใช้เทคนิคการเพิ่มคะแนนให้กับ นักเรียนที่ทาแบบฝึกท้าย
บทและอุปกรณ์ในการเรียนครบถ้วนนักเรียนวิชาวิเคราะห์และการออกแบบ ระบบ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่
1
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี มีความ สนใจในการปฏิบัติงานในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ
5. การแก้ปัญหาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ในชัน้ เรียนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อผู้จัดทา
น.ส.เอมอัชรา โครตแก้ว

บทคัดย่อ
จากการที่ได้สังเกตการเรี ยนการสอนของนักเรียนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย
คอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี พบว่านักเรียนนักศึกษามีปัญหาให้การเรียนการสอน ไม่
สนใจในการปฏิบัติงานในชั้นเรียน เนื่องจากนักเรียนหลายคนไม่มีอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลทาให้นักเรียนไม่เข้าใจในเรื่องที่เรียนและทาการปฏิบัติงานไม่ได้
โดยผู้วิจัยได้จัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จัยครั้งนี้คือแบบสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานในชั้นเรียน แบ่งออกเป็น แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานในชั้นเรียน
ก่อนใช้เทคนิคการเพิ่มคะแนนให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติงานและมีอุปกรณ์ในการเรียน
ครบถ้วน และแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานในชั้นเรียนหลังใช้เทคนิคการเพิม่
คะแนนให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติงานและมีอุปกรณ์ในการเรียนครบถ้วน
จากการวิจัย พบว่าพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการไม่ปฏิบัติงานในชั้น
เรียน ซึ่งวัดจากค่าเฉลี่ยจากแบบสังเกตก่อนใช้เทคนิคการเพิ่มคะแนนให้กับ
นักเรียนที่ปฏิบัติงานและมีอุปกรณ์ในการเรียนครบถ้วน และแบบ สังเกตหลังใช้
เทคนิคการเพิ่มคะแนนให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติงานและมีอุปกรณ์ในการเรียน
ครบถ้วน ผลการเปรียบเทียบ พบว่าค่าเฉลี่ยหลังใช้เทคนิคการเพิ่มคะแนนให้กับ
นักเรียนที่ปฏิบัติงานและมีอุปกรณ์ในการเรียนครบถ้วน สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนใช้
เทคนิคการเพิ่มคะแนนให้กับนักเรี ยนที่ปฏิบัติงานและมีอุปกรณ์ในการเรียน
ครบถ้วน
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง

สถิติของแบบสังเกตก่อนใช้เทคนิคการเพิ่มคะแนนให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติงานและมี
อุปกรณ์ในการเรียนครบถ้วนและหลังใช้เทคนิคการเพิ่มคะแนนให้กับนักเรียนที่
บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ

ชื่อผู้จัดทา

บทคัดย่อ
ปฏิบัติงานและมีอุปกรณ์ในการเรียนครบถ้วน พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยหลังใช้
เทคนิค
การเพิ่มคะแนนให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติงานและมีอุปกรณ์ในการเรียนครบถ้วนสูง
กว่าก่อนใช้เทคนิคการเพิ่มคะแนนให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติงานและมีอุปกรณ์ในการ
เรียนครบถ้วน ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า
หลังใช้เทคนิคการเพิ่มคะแนนให้กับนักเรียนที่ปฏิบัตงิ านและมีอุปกรณ์ในการเรียน
ครบถ้วนนักเรียนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี มีความ
สนใจในการปฏิบัติงานในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ
1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกลางคัน
ของนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. 1 แผนก
วิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
จานวน 30 คน

ชื่อผู้จัดทา
นางสาวปวีณา สินขาว

บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อ การออก
กลางคันของนักศึกษา แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ประจาปี
การศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อ
การออกกลางคันในแต่ละ ด้านของนักศึกษา ผู้วิจัยเก็ บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 ชุด โดยใช้หลักเกณฑ์ของการวิจัยเชิงปริมาณ กาหนดตัวแปรด้วยวิธีการ
เชิงนิรนัย ในการนาแนวคิดจากทฤษฏีต่างๆมาสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพิสูจน์ตัวแปรเชิงสหสั มพันธ์เพื่อสรุป
อ้างอิง (Inferential Statistics) โดยหาคาตอบด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันด้วย LISREL เพื่อใช้ในการทดสอบเกี่ยวกับความเป็นอิสระระหว่างตัวแปรเชิง
กลุ่ม ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในการอภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่า 1) เพื่อศึกษาปัจ จัยที่มีอิทธิพล ต่อการออกกลางคันของ
นักศึกษา แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี
การศึกษา 2557 พบว่า ปัจจัยส่วนตัวของนักศึกษา โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมาก
ที่สุดได้แก่เรื่อง ชู้สาว ปัจจัยในลาดับรองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านครอบครัว โดยที่
ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุดได้แก่เรื่อง ท่านไม่ค่อยมีเวลาเรียนเพราะภาระหน้าที่ทาง
ครอบครัว ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุดได้แก่เรื่อง
ท่านคิดว่าอาจารย์ไม่มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการ
สอน โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุดได้แก่เรื่อง ท่านคิดว่าการสอนของหลักสูตร
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ปัจจัยด้านสังคม โดยที่ปัจจัยย่อยที่
ส่งผลมากที่สุดได้แก่เรื่อง ท่านทะเลาะกับเพื่อนในชั้นเรียน ปัจจัยด้านการบริการ
และการสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนการสอน โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุด

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ

2. การสารวจการส่งงานของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช. 1 สาขาการบัญชี

3. การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่มีใช้บริการร้านแมคโดนัลด์
สาขาเอ็มพาร์ค รังสิต คลอง 3

ชื่อผู้จัดทา

นางพิสมัย บังเกิดคงคาดิษฐ์

นางสาวพงษ์ลดา รื่นสุข

บทคัดย่อ
คิดว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ ปัจจัยด้านอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยที่
ปัจจั ยย่อยที่ส่งผลมากที่สุดได้แก่เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจนักศึกษาและช่วย
แก้ไขปัญหาต่างๆได้ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลในการออก
กลางคันในแต่ละด้านของนักศึกษา พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยที่มี
ผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญในเกือบทุก
คู่ โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านปัจจัยส่วนตัวของ
นักศึกษาจะสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านครอบครัวมากที่สุด ส่วนปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ในระดับรองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านตัวผู้สอนจะสัมพันธ์กับปัจจัย
ทางด้านสังคมและอันดับสามได้แก่ ปัจจัยส่วนตัวของนักศึกษาจะสัมพันธ์กับปัจจัย
ด้านสังคม
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนในการส่งงานในวิชา
การขายเบื้องต้น ซึ่งข้าพเจ้าได้จัดทาแบบบันทึกพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียน
ในการส่งแบบฝึกหัดและการทาใบงานปฏิบัติ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าในตอนแรกของ
งานวิจัยนักเรียนบางคนยังไม่สามารถปรับตัวเองให้มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายแต่เมื่อได้รับการกวดขันจากครูผู้สอน นักเรียนสามารถป รับปรุงความ
รับผิดชอบของต้นเองในการส่งงานได้มากยิ่งขึ้น
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ของลูกค้า
2. พฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า 3. ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการใช้
บริการของลูกค้า กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านแมคโดนัลด์ สาขาเอ็ม
พาร์ค รังสิต คลอง 3 จานวน 300 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ค่าร้อยละ

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิท ยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ

4. การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกเ พื่อ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

ชื่อผู้จัดทา

น.ส.จิรัชญา ชมพภูนุช

บทคัดย่อ
ค่าเฉลี่ย ส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ลูกค่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายและหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี
อาชีพนักเรียน นักศึกษา พฤติกรรม ของลูกค้าส่วนใหญ่มีเหตุผลในกา รเลือกใช้
บริการอาหารที่มีคุณภาพ มีความถี่ที่ใช้บริการสัปดาห์ละครั้ง ช่วงที่ใช้บริการ
12.00-18.00 น. บุคคลที่ร่วมรับประทานประจา คือ เมนูไก่ทอด วัตถุประสงค์ที่มา
ใช้บริการมาทานอาหารแมคโดนัลด์
ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจต่อกรใช้บ ริการ ด้านความสะดวกสบาย รวดเร็ว
และความถูกต้องของการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ด้านกายภาพ ด้านพลังงาน ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์
คุณภาพอาหาร และด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมี่ระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและสิ่งที่ร้านค้าควรปรับปรุง คือ ความ
สะอาดภายในร้านและบริเวณรอบๆ ร้าน การบริการของพนักงาน ดปรโมชั่นและ
ป้ายราคายังไม่ชัดเจน
จากการศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง4ด้าน พบว่าสถานประกอบการมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากทุกด้าน เนื่องจากเป็นคุณลักษณะที่สาคัญในการ ประกอบอาชีพ และ
เป็นคุณลักษณะสาคัญในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบ
ผลสาเร็จ และเป็นที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ ซึ่งสามารถจัดลาดับความ
คิดเห็นเรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ

ชื่อผู้จัดทา

บทคัดย่อ
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานหระกอบการมี
ความคิดเห็นมากเป็น อันดับแรก ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าคุณลักษณะในข้อนี้เป็นสิ่งสาคัญ
ที่สุดที่ช่วยให้ปลูกจิตสานึกในการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร ผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมจะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทางาน มีความตรงต่อเวลา มี
ความเอาใจใส่และรับผิดชอบในงานที่ทามีวินัยและทาตามระเ บียบของสถาน
ประกอบการ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และมีความ
พากเพียรขยันอดทนต่อการทางานที่ยากราบากซึงคุณลักษณะดังกล่าวเป็นที่
ต้องการของสถานประกอบการมากที่สุด โดยเฉพาะในด้านการเอาใจใส่และ
รับผิดชอบในการทางาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เพราะบุคลากร
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบย่อมทาให้งานมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสอดคล้องกับ มังกร หริรักษ์(2548:142)ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้สาเร็จอาชีวะศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภท วิชาช่างอุตสาหกรรมที่สถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการต้องการ
พบว่าสถานประกอบการมีความต้องการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความ
รับผิดชอบมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่ด้านความมีวินัยใน ตนเอง ด้านความ
ผูกพัน ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และลาดับสุดท้าย คือด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ จิตรา มาตานุสรณ์(2547:หน้า บทคัดย่อ)ซึ่งศึกษาความ
ต้องการผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในตลอดแรงงานกรุงเทพมหานคร พบว่าการมีความ
รับผิดชอบเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานประกอบการ ให้ความสาคัญเป็น
อันดับแรกไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ

ชื่อผู้จัดทา

บทคัดย่อ
สอดคล้องกับงานวิจัยของงานวิจัยของสานักงาน ศึกษาธิการ เขต 12(2552, หน้า
บทคัดย่อ ) ที่ศึกษาคุณลักษณะของแรงงานภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ชายฝั่ง
ตะวันออกซึ่งพบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้ประกอบการให้ความสาคัญและ
พึงพอใจเป็นอันดับแรก คือความรับผิดชอบเช่นกัน ดังนั้นเมื่อตอบสนองคว าม
ต้องการของสถานประกอบการสถาบันการอาชีวะศึกษาควร ให้ความสาคัญในการ
ฝึกฝนให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังให้เป็นลักษณะนิสัย ควรจัด
กิจกรรม และประสบการณ์ ให้นักศึกษา ได้มีความรับผิดชอบและคุณลักษณะ
ดังกล่าวตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมต้องการ
2. ด้านบุคลิกภาพเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานประกอบการมีความ
คิดเห็นมากและให้ความสาคัญเป็นอันดับสอง แสดงให้เห็นบุคลิกภาพนั้นเป็นสิ่ง
สาคัญและปัจจัยหนึ่งซึ่งสถานประกอบการ จะพิจารณาเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
ในองค์กร ในทัศนคติของผู้วิจัยเห็นว่าผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีนั้นจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรม
เรียบร้อย สุภาพ อ่อนโยน มีความมั่นคงท่งอารมณ์ ร่าเริงแจ่มใส เบิกบาน
มีจิตสานึกการบริการที่ดี มีสติรอบคอบในการปฏิบัติงาน มีความสามารถควบคุม
อารมณ์ได้ดี หนักแน่น และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกกาลเทศะ คุณลักษ ณะ
เหล่านี้เป็นปัจจัยสาคัญ ในการสร้างเสน่ห์เสริม บุคลิกภาพ และเป็นที่ประทับใจแก้
ผู้พบเห็น ทาให้อยากร่วมงานด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเจือ ช่างต่อ
(2550: 45) ศึกษาคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) ประเภทวิชาบริหารธุร กิจตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ในเขตจังหวัด ฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
คุณลักษณะ ของผู้สาเร็จการศึกษาประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ

ชื่อผู้จัดทา

บทคัดย่อ
บริหารธุรกิจ จาแนก ตามประเภทอุตสาหกรรม โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่ม 1
อุตสาหกรรมการเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มที่ 2
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ไม้แปรรูป โลหะ และอโลหะ และกลุ่ มที่ 3 อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่องนุ่งห่ม เคมีและพลาสติก และ อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลการวิจัยเกี่ยวกับ
คุณลักษณะทั้ง 4 ด้านคือ ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ผลการวิจัยความต้องการ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาทั้ง
4 ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับดังนี้ ลาดับที่ 1 คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ
ลาดับที่2 คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ลาดับที่ 3 คุณลักษณะด้านวิชาชีพ
และลาดับที่ 4 คุณลักษณะด้านวิชาการ สอดคล้องกับ ธนิดา ประทุมเวียง (2549,
หน้าบทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้จบคหกรรมศาสตร์
มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพมีความสาคัญมากที่สุด
3. ด้านทักษะในการประกอบอาชีพเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถาน
ประกอบการมีความคิดเห็นมากเป็นอันดับสาม แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้คุณลักษณะ
ด้านทักษะในการประกอบอาชีพจะเป็นคุณลั
กษณะอันพึงประสงค์ที่สถาน
ประกอบการมีความคิดเห็น มากแต่เปรียบเทียบกับคุณลักษณะในด้านอื่นๆ ยังถูก
จัดในลาดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุปรีดล สิ่วเฉลิมวงค์ (2553:
38) ซึ่งได้ศึกษาความต้องการของสถานประกอบการประเภทห้างสรรพสินค้าใน
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกั บความสามารถของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผลการวิจัย ผู้จัดการฝ่ายบุคคลมีความ
ต้องการผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาการตลาด
ในกรุงเทพมหานคร ที่สาคัญทั้ง 4 ด้านดังนี้ 1 ด้าน ความรู้ทางวิชาการ 2 ด้าน

ทักษะในการประกอบอาชีพ 3 ด้านบุคลิกภาพ และด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านที่
มีความต้องการอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ด้านความรู้ทางวิชาการ รองลงมาด้าน
ทักษะในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าสถานประกอบการเห็นว่า
ทักษะในการประกอบอาชีพนั้นเป็น สิ่งที่สามารถพัฒนาได้เมื่อได้เข้าทางานแล้ว
4. ด้านความสามารถทางวิชาการแม้จะพบว่ามีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอื่นๆแล้ว ปรากฏว่าสถาน
ประกอบการมีความคิดเห็นอยู่ในลาดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเจือ
ช่างต่อ (2550 :45) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา บริหารธุรกิจตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ในเขตจังหวัด ฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภท
วิชาบริหารธุรกิจ จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่ม
ที่ 1 อุตสาหกรรมการเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มที่
2 อุตสาหกรรมก่อสร้างไม้แปรรูปโลหะ และอโลหะ และกลุ่มที่ 3 อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่องนุ่งห่มเคมี และพลาสติก และอุตสาหกรรมอื่นๆ ผลการวิจัยเกี่ยวกับ
คุณลักษณะทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ผลการวิจัยด้านคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาทั้ง 4 ด้าน
สถานประกอบการทั้ง 3 กลุ่มมีความต้องการคุณลักษณะของผู้สาเร็จทั้ง 4 ด้านอยู่
ในระ ดับมากเรียงลาดับดังนี้ ลาดับที่ 1 คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ลาดับที่ 2
คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ลาดับที่ 3 คุณลักษณะด้านวิชาชีพ และลาดับ
ที่ 4 คุณลักษณะด้านวิชาการ อย่างไรก็ตามด้านความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการจะอยู่ในระดับมาก อันได้แก่ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในการทางาน
ความสามารถในการทางาน ทางานตามคาแนะนาของผู้บังคับบัญชาการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ความสามารถในการนาความรู้ วิชาชีพมาประยุกต์ใช้กับงานความพร้อง
เชิงวิชาการในการทางานแต่ก็จะพบว่ามี 2 ด้านที่สถานประกอบการมีความคิดเห็น

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิท ยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ

ชื่อผู้จัดทา

ศึกษาพฤติกรรมที่มีต่อการใช้ห้องเรียนของ
นักเรียน นักศึกษา

น.ส. มนทิยา รื่นสุข

บทคัดย่อ
อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ด้านผลงาน ที่เกิด
จากการทางานและด้านความรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจั ยของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา
(2547 ) ได้ ศึกษาวิจัยเรื่องการ
ประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงประเภทวิชาบริหารธุรกิจพุทธศักราช
2547 พบว่าผู้สาเร็จการศึกษายังขาดความรู้ภาษาต่างประเทศ เพราะเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าตลอดเวลาสถานประกอบมีความคิดเห็ นว่าขาดคุณสมบัติที่
จาเป็นในการปฏิบัติงาน ขาดความรู้ที่จาเป็นในการ ประกอบอาชีพ ขาดมนุษย์
สัมพันธ์ ขาดทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ซึ่งความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่ดี
พอ ขาดประสบการณ์ในการทางาน ขาดคุณสมบัติที่จาเป็นในการปฏิบัติงานและ
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ดังนั้นผู้บริหาร สถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรตระหนัก
และให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณสมบัติและทักษะด้าน ๓ษาต่างประเทศรวมทั้ง
ทักษะในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านซึ่งนาไปสู่การผลิตผลงานที่มีคุณภาพและ
สามารถ ขยายผลไปสู่ตลาดแรงงานระดับท้องถิ่นและนานาชาติได้
การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีต่อการใช้ห้องเรียนของ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความจาเป็น
ต่อระบบการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษาซึ่งนักเรียน นักศึกษา สามารถทา
กิจกรรมเพิ่มเติมในเนื้อหาวิชาที่เรียนในชั่วโมงตามที่ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอน
และสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการทากิจกรรมการเรียนการสอน
ร่วมกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมห้องให้มาก
ที่สุด ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มประชากรทั้งชายและหญิง การเลือก
ตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ

ชื่อผู้จัดทา

บทคัดย่อ
นักเรียนสาขาวิชา การขายเบื้องต้น 1 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก จานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม จานวน 30 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรม สาเร็จรูป SPSS Version 11.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมู ล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จาการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จานวน 26 คน คิดร้อยละ 26% เป็นเพศชาย
จานวน 3 คิดร้อยละ 3% และเป็นนักเรียนระดับชั้น ปวช. มีจานวน 30 คน คิดร้อย
ละ 30%
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ห้องเรี ยนของนักเรียน นักศึกษา ทาให้
ผู้วิจัยทราบว่าบรรยากาศของห้องสมุดดีมาก ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการห้องสมุด
มีหนังสือในห้องสมุดมีจานวนเพียงพอและสถานที่เหมาะกับที่ตั้งของห้องสมุดแต่
ระยะทางอาจทาให้นักศึกษาไม่ค่อยได้ไปใช้
ขอเสนอแนะ ควรปรับปรุงห้องน้าให้มจี านวนเพียงพอต่อความต้องการและดูแล
รักษาเรื่องของสะอาด

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ
1. มุ่งเน้นฐานสมรรถนะและบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียน
ระดับ ปวส.1 แผนกช่างไฟฟ้า

ชื่อผู้จัดทา
นางสาวนนทพร จิตรัตน์

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยชั้นเรียนครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและความก้าวหน้าของผู้เรียนในการ
สนทนาภาษาอังกฤษใช้สื่อสารในชีวิตประจาวันตลอดจนวัฒนธรรมทางภาษาแม่
(Mother longue) โดยใช้บทสนทนา 6 แบบทดสอบและบทสัมภาษ ณ์ การสนทน
ภาษาอังกฤษ 2 ของนักเรียนระดับ ปวช.2 และคนอื่นๆเพื่อนักเรียนกล้าแสดงออก
ในการใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสารในชีวิตประจาวัน
5.1 ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จากแบบทดสอบ สัมภาษณ์ 6 ชุด
5.2 ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จากแบบทดสอบ สัมภาษณ์ 6 ชุด
2. การปรับพฤติกรรมนักศึกษาที่ขาดความ นางสาวอัจฉราวรรณ ศรีโกมุท
จากการศึกษาการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดรับผิดชอบในการส่งงาน ในการ
รับผิดชอบการส่งงาน ในการเรียนวิชา
เรียนวิชา วิทยาศาสตร์8 รหัสวิชา 3000-1427 โดยการสอนแบบร่วมใจแบบ STAD
วิทยาศาสตร์ 8 รหัสวิชา 3000-1427 โดย
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น พบว่า โดยภาพรวมของนักศึกษามีความ
การสอนแบบร่วมแรงร่วมใจแบบ STAD
รับผิด ชอบในการส่งงานมากขึ้นจากเดิม และยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้น
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาค
กว่าเดิม อย่างมีวินัยทางสถิติที่ .05
เรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
3. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
นางสาวเกรท กล่องเพ็ชร์
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะทางการเรียนวิชาหน้าที่
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ของนักเรียน
พลเมือง ของนักเรียนระดับ แผนกวิชายานยนต์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่
1
และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยทักษะการเรียน
แผนกวิชายายยนต์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
สาหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชายานยนต์
ทางการเรียน

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ

4. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)ชั้นปีที่2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ชื่อผู้จัดทา

บทคัดย่อ
ประชากรที่ใช้ในการวิจั ย เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
แผนกวิชายานยนต์ ภาคเรียนที่ 1 /2557 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จานวน 21 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม ข้อมูลได้แก่ แบบฝึกทักษะการเรียน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบว่า
1.
1. แบบฝึกทักษะทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชายานยนต์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ประสิทธิภาพ 86.98 / 87.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2.
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชายานยนต์ สูงขึ้นร้อยละ 87.14 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์มาต
น.ส.สุพัชญ์สิริ สมทรัพย์
ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชายานยนต์ ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเริ่มทา
การวิจัยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนจานวนหนึ่งมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มมากขึ้นโดยใช้แบบฝึกทักษะต่างๆและใช้เวลาในการทางานพอควรจึงจะทาให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และยังสามารถเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิท ยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ
5. การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านออก
เสียงคาควบกล้า ร ล โดยใช้แบบฝึกหัด
เสริมทักษะการอ่าน คาควบกล้า ร ล ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นปี
ที่ 1 สาชางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อผู้จัดทา
นางสาวสายัน จันทรา

6. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและ
บริการ (2000-1303 ) ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

นางปทุมวดี ศรีสว่าง

บทคัดย่อ
การวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านเสียงคาควบกล้า ร ล โดย
ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน ควบกล้า ร ล ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะในด้าน
การอ่านออกเสียงคาควบกล้า ร ล โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน ควบกล้า ร ล
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน
นักเรียน ทั้งหมด 51 คน ด้วยวิธีการประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเริ่มทาการ
วิจัยตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึง 10 กันยายน 2557
ผลการวิจัย พบว่านักเรียนมีการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านดีขึ้นกว่าเดิมด้วย
วิธีการให้แรงเสริมโดยการชมเชยและให้ระยะเวลาในการฝึกทักษะการอ่านมาก
พอสมควร ดังนั้น นักเรียนจึงเกิดทักษะในด้านการอ่านโดยฝึกทักษะการออกเสียง
ควบกล้าจากแบบฝึกอย่างต่อเนื่อง โดยนามาซึ่งการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านได้
อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องเข้าใจมากยิ่งขึ้น
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ครั้งนี้ มีวัถตุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
ธุรกิจและบริการ (2000-1303) ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้หนังสือเรียน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนโดยใช้หนังสือเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ (2000-1303)
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
(ปวช.2) วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ซึ่งเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและ

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ

ชื่อผู้จัดทา

7. การแก้ปัญหานักเรียน ระดับ ชั้นปวช. 1
แผนกวิชาการบัญชี
ทา โจทย์วิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ได้ ด้วยกิจกรรม
เพื่อนช่วยเพื่อน

นายคะเณศ์ บุญตอบ

บทคัดย่อ
บริการ (2000-1303) ของนักเรียนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 รวมทั้งหมดจานวน 40 คน และศึกษาจากผู้เรียน
ทุกคน เป็นการศึกษาจากประชากรโดยตรง จึงไม่มีกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เรียน ต่อการเรียนโดยใช้หนังสือเรียน วิชาวิทยาศาสตร์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติ
t ผล
การศึกษาพบว่า
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
ธุรกิจและบริการของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช.2) แผนก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก่อนละหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกหน่วยการเรียน โดยคะแนนรวมสูงขึ้น
66.7
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.70
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียน โดยใช้หนังสือเรียนวิชา
วิทยาลัยศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลในการทาโจทย์แบบฝึกหัดของ
นักเรียนระดับ ชั้นปวช. 1 แผนกวิชาการบัญชี ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 8-10 พบว่านักเรียน
4 คน จากนักเรียน 10 คน ทาโจทย์แบบฝึกหัดไม่ได้คิดเป็นร้อยละ 16.66 เนื่องจาก
ยังขาดทักษะในพื้นฐานการคา นวณอยู่มาก และทั้งนี้นักเรียน จานวน 4 คน ที่ทา
โจทย์แบบฝึกหัด ไม่ได้จะพบปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือขาดเรียนบ่อยจึงทาให้เรียนไม่
ทันเพื่อน 3

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ
8. การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการ
เขียนในงานอาชีพ โดยการเชื่อมโยง

ชื่อผู้จัดทา
นางสุภาณี ผาสุก

บทคัดย่อ
การวิจัยการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนในงานอาชีพ โดยการ
เปลี่ยนวิธีการสอนจากการสอนแบบปกติเป็นการสอนแบบเชื่อมโยงเนื้อหาเพื่อช่วย
ให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างเข้าใจไม่ใช่เรียนแบบท่องจาโดยการให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มทาแบบฝึกหัดและใบงานในเนื้อหาวิชาที่เรียนและการเปลี่ยนการสอน
แบบเชื่อมโยงนี้ ทาให้นักเรียนเรียนได้เข้าใจขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นและ
สามารถนาวิชาที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาบัญชี
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ
1. การศึกษาผลการเรียนและความคิดเห็น
ของนักเรียนระดับ ปวช . 1 แผนกวิชาการ
บัญชี และแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่มีผลต่อการใช้สื่อ /
นวัตกรรมการศึกษาวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1

ชื่อผู้จัดทา
นางสาวสุมาลี เกตุรามฤทธิ์

บทคัดย่อ
การศึกษาผลการเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนระดับ ปวช .1 แผนก
วิชาการบัญชีและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่มีผลต่อการ
ใช้สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 มีวัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาผลการเรียนของนักเรียนจากการใช้สื่อ /นวัตกรรมการศึกษา
วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1
2.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อ /นวัตกรรมการศึกษา
วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1
วิธีการดาเนินการรวบรวมข้อมูล
การดาเนิการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
1.ให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบหลังจากการเรียนโดยใช้สื่อ /นวัตกรรม
การศึกษาหน่วยการเรียนที่ 1-3 และบันทึกคะแนน
2.ให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่อ /นวัตกรรม
การศึกษาวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 หลังจากเรียนโดยใช้สื่อการสอนครบทุกห น่วย
การเรียนผลการวิจัยเบื้องต้น
ผลการศึกษาวิจัย
1.ผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อ/นวัตกรรมการศึกษามีคะแนนจาก
การทดสอบประเมินผลการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไปทุกหน่วยการเรียนที่ใช้
สื่อการสอน
2.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ- นวัตกรรมการศึกษาโดย รวมอยู่ใน
ระดับมาก

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาบัญชี (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ
2. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางาน ของ
นักเรียนชั้น ปวช. 2 สาขาการบัญชีในรายวิชา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี

ชื่อผู้จัดทา
นางสาวบุสนา ศิริมายา

บทคัดย่อ
การจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาทักษากระบวนการทางาน ของ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 สาขาการบัญชี ในรายวิชา การบัญชีเกี่ยวกับภาษีอากร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี มีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่ าน
ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนการแก้ปัญหานักศึกษาที่ไม่มีทักษะในการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางานดังนั้นครูผู้สอนจึงได้จัดทานวัตกรรมแบบฝึกทักษะการ
เรียนรู้โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการ ขั้นตอนในการทางานและได้มีการ
ประเมินผลนักศึกษาเพื่อวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การสอนวิชาภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางานได้อย่างถูกต้อง สามารถคิดเป็นทาเป็น
และแก้ปัญหาเป็น เพราะผู้เรียนเรียนแบบไม่มีสมาธิ จึงไม่สมารถพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางานได้ จึงทาให้เกิดการเบื่อหน่ายปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบถึงผล
การเรียนรู้ต่ากว่าเกณฑ์ผู้วิจัยจึงค้นคว้าหาวิธีเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สอนอีกทั้งช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้มีผลการเรียนรู้ ที่ดีขึ้นตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ผู้วิจัยจึงพยายามคิดค้นหาวิธีการที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจกระตือรือร้น
อยากจะเรียนอยากจะคิดและเรียนอย่างมีความสุขสนุกกับการเรียนการสอนโดย
การให้ทดลองใช้กับผู้เรียนบางห้องและได้ให้ผู้เรียนทราบเนื้อหาเกี่ยวกับภาษี และมี
ทักษะ มีวิธีการทางานได้ตามกระบวนการโดยแท้จริงจึงได้ศึ
กษาค้นคว้าเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างนวัตกรรมและปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของ
นักเรียน

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาบัญชี (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ
3. การแก้ไขปัญหาเรื่ อง ”พิมพ์ดีดระบบ
สัมผัสอักษรแป้นเหย้าไม่ถูกต้อง ” (โดยวิธี
ท่องจาและพิมพ์ ) ของนักศึกษาระดับชั้น
ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี
4. เจตคติที่มีต่อวินัยของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ2 (ปวช.)

5.การพัฒนาการเรีย นรู้ เรื่องการวิเคราะห์
รายการค้าในรายวิชาการบัญชีบริษัท จากัด
โดยการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ สาหรับนักเรียน
ระดับ ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อผู้จัดทา
นางสาวกัณฐิกา บรรจงจัด

นางสาวจุฑาทิพย์ ดีปั้น

บทคัดย่อ
จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนสามมารถรู้จักและจาตัวอักษรได้รวมทั้ง
สามารถพิมพ์สัมผัสอักษรตามแป้นเหย้าได้อย่างถูกต้องและรว ดเร็ว สามารถพิมพ์
สัมผัสตามแบบฝึกที่กาหนดให้ได้ โดยฝึกพิมพ์ในโปรแกรมพิมพ์ดีด ไทย-อังกฤษ

หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่า เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤท ธิ์ต่อความยายามทางการเรียน นักเรียนมีแนวโน้มที่จะมีความ
พยายามทางการเรียนอย่างเต็มที่ ทาสิ่งที่ดี เหมาะสมอย่างที่ตั้งใจไว้ พยายามที่จะ
พัฒนาตนเอง ใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งจากตาราเรียน ค้นคว้าในห้องสมุด รวมทั้ง
การฝึกทักษะจากบนเรียนที่ยาก การวางแผนการเรียนที่ดีตั้งแต่ตนปีการศึกษา ส่วน
นักเรียนที่ไม่เคยทามีจานวนน้อย ซึ่งในนักเรียนกลุ่มนี้จาเป็นต้องได้รับการพัฒนา
เจตคติที่ให้นักเรียนเห็นเป้าหมาย คุณประโยชน์ คุณค่าของความพยายาม รวมทั้ง
การยอมรับของสังคมที่มีต่อผู้ที่มีความพยายามรวมทั้งกระตุ้นนักเรียนที่มีผลการ
เรียนไม่ดี ให้มีความพยายาม ขยันหมั่นเพียรในด้านการเรียน ให้นักเรียนตระหนักใน
การวางแผนทางด้านการเรียน มีความมุ่งมั่น มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
หากได้ปฏิบัติตนจนเป็นนิสัย ก็จะเป็นผู้ที่มีความสาเร็จตามชีวิตที่ตนได้มุ่งหวังไว้
อย่างแน่นอน
น.ส.ภัควลัญชญ์ ประเสริฐกิจกุล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีบริษัท จากัด ของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย
หลังเรียน 16.0 สูงกว่าก่อนเรียน 9.3

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาช่างยนต์
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ
ชื่อผู้จัดทา
1. การพัฒนาทักษะการถอดประกอบ
นายพิเชษฐ์ ชลารักษ์
เครื่องยนต์เล็กและเครื่องจักรยานยนต์ของ
นายวรายุทธ มารุตวงษ์
นักศึกษา ระดับ ปวช . 1 แผนกวิชาช่ างยนต์
ในแบบบูรณาการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม
จัดแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

2. การศึกษาพฤติกรรมการใช้เชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ ของนักศึกษาชั้น ปวช.ชย.1/1

นายธีรพงษ์ เกิดนรินทร์

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องศึกษาการการพัฒนาทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์เล็กและ
เครื่องจักรยานยนต์ของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนก
วิชาช่างยนต์ในวิชาบูรณาการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมจัดแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก
และเครื่องจักรยานยนต์ของนักศึกษา ถูกต้อง และรวดเร็ว มากขึ้นโดยรวม อยู่ ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อดังนี้ความสนใจการถอด
ประกอบเครื่องยนต์เล็กและเครื่องจักรยานยนต์โดยสรุปจากการสังเกตุและทดสอบ
การถอดประกอบเครื่องยนต์เล็กและเครื่องจักรยานยนต์เพื่อสร้างพฤติกรรมของ
ผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นและมีความเอาใจ ใส่ต่ อการเรียนครูผู้สอนต้องสร้าง
จิตสานึกให้กับผู้เรียนอยู่เสมอตลอดจนการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มี
ความหลากหลายเพื่อมิให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและมีความสนใจมากขึ้นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยระบบใบงานการฝึกปฏิบัติถอดประกอบ เครื่องยนต์
เล็กและเครื่ องจักรยานยนต์เป็นอีกหนึ่งวิธีการสอนมีส่วนสาคัญในการปรับ
พฤติกรรมของผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนเป็น
อย่างดี
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค หรือ เลือกใช้น้ามัน
เชื้อเพลิงสาหรับจักรยานยนต์ในการเดินทางมาเรียน ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
เพื่อต้องการทราบถึงพฤติกรรม การเลือกใช้เชื้อเพลิงของนักเรียนที่เรีย นรายวิชา
เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น อันจะเป็นแนวทางในวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาช่างยนต์ (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ

ชื่อผู้จัดทา

3. การพัฒนาทักษะในการเติมสารทาความเย็น
ของระบบปรับอากาศรถยนต์ ของนักศึกษา
ระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึก
ปฏิบัติ

นายจารึก รียะซัน

บทคัดย่อ
เหมาะสมกับผู้เรียน ผ ลการวิจัย พบว่านักเรียนยังไม่ทราบถึงแนวทางการเลือกใช้
เชื้อเพลิง ดังนั้นจึงต้องการวางแผนให้ผู้เรียนเข้าใจการเลือกใช้เชื้อเพลิง
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะในการเติมสารทาความเย็นของระบบปรับอากาศ
รถยนต์ และการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบปรับอากาศรถยนต์ ของนักศึกษา
ระดับ ปวช . 2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึ ก
ปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวทางที่จะช่วยเพิ่มทักษะในการเติมสารทา
ความเย็นของระบบปรับอากาศรถยนต์ พร้อมทั้งผลที่ได้ไปวิเคราะห์หา ข้อบกพร่อง
ของระบบปรับอากาศในรถยนต์ได้มากขึ้น และ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการอ่าน
ค่าที่ได้อย่างถูกต้อง แม่นยา และสามาร ถนาค่าที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อบกพร่องของ
ระบบปรับอากาศในรถยนต์ และผ่านเกณฑ์การประเมิน 60% ได้ 80%ของผู้เรียน
ทั้งหมด ประชากรคือ นักศึกษาระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี
อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี จานวน 4 กลุ่ม รวม 18 คน กลุ่มตัวอย่างคือ
นักศึกษาระดับ ปวช. 2 จานวน 4 ห้องเรียน รวม 64 คน ภาคเรียนที่ 1/2557
ผลจากการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ผลจากการการพัฒนาทักษะในการเติมสารทาความเย็นของระบบปรับอากาศ
รถยนต์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ ปวช .
2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จานวน 64 คน นักศึกษาสามารถผ่าน
เกณฑ์การประเมินได้ จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 92.19 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.81 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาช่างยนต์ (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ
4. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานใน รายวิชางาน
บารุงรักษารถยนต์ ระดับ ชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1

ชื่อผู้จัดทา
นายวีระพงษ์ กองสิน

5. ศึกษาเปรียบการสร้างบทเรียนรู้โดยใช้ชุด
การสอนกับการเรียนรู้แบบสาธิต เรื่อง
ระบบฉีดน้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปีที่ 2 กลุ่ม 1-4 แผนกวิชาช่ างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

นายสุพจน์ ทางเณร

บทคัดย่อ
การวิจัยความพึงพอใจต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติงานวิชางานบารุงรักษารถยนต์ ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1 แผนกช่างยนต์
ผลการวิเคราะห์ระดับระดับ ความพึงพอใจต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติงานวิชางาน บารุงรักษารถยนต์ในภาพรวม พบว่า
นักเรียนได้ประเมินแสดงความคิดเห็น ได้ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.89 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.22 เมื่อพิจารณาแสดงว่านักเรียนได้แสดงความคิดเห็นที่มี
ต่อ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติงาน
ว่ามีความ
สอดคล้องกัน ในภาพรวมของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติงาน วิชางาน บารุงรักษารถยนต์ อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาโดยสรุป
พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะปฏิบัติงาน อยู่ในระดับความคิดเห็นดีมาก อยู่ในเกณฑ์ 4.5 -5.00
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ไม่เกิน 1.0
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการสร้างบทเรียนเรียนรู้โดย
ใช้ชุดการสอนกับการเรียนรู้แบบสาธิต เรื่องระบบฉีดน้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 กลุ่ม 1-4 แผนกวิชาช่าง
ยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีประจาปีการศึกษา 1/2557 ในรายวิชาระบบฉีดน้ามัน
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2101-2109 เพื่อให้ได้บทเรียนสาเร็จรูปเรื่องงาน
ระบบฉีดน้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ นาไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
ในการวิจัยนี้ได้ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช .กลุ่ม 1-4 แผนกวิชา
ช่างยนต์ ที่มาเรียนในรายวิชางานระบบฉีดน้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ จานวน
66 คน

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาช่างยนต์ (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ
6. การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
ในวิชางานเครื่องยนต์ เล็ก ของนักเรียน
ระดับชั้นปวช. 2 แผนกวิชาช่างช่างยนต์

ชื่อผู้จัดทา
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย เหมาะใจ

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในวิชางาน
เครื่องยนต์เล็ก ระดับปวช. 2 แผนกวิชาช่างยนต์ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อดังนี้ไม่คุยกันขณะสอนไม่
เล่นเกมขณะสอนความสนใจใฝ่รู้ซักถามปัญหาหรือเนื้อหาที่ไม่
เข้าใจการมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนและความรับผิดชอบและเพียรพยายาม
โดยสรุปการสร้างพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นและมีความ
เอาใจใส่ต่อการเรียนครูผู้สอนต้องสร้างจิตสานึกให้กับผู้เรียนอยู่เสมอตลอดจนการ
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความหล ากหลายเพื่อมิให้ผู้เรียนเกิดความ
เบื่อหน่ายและมีความสนใจมากขึ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยระบบใบ
งานเป็นอีกหนึ่งวิธีการสอนมีส่วนสาคัญในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนให้เกิดความ
กระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ
1. การศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตัวเองด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช .1 แผนกวิชาช่าง
ก่อสร้าง

ชื่อผู้จัดทา
นายรชตะ โภครักษ์

2. การศึกษาพฤติกรรมด้านวินัยในตัวเองของ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช .2 แผนกวิชาช่าง
ก่อสร้าง

นางสาวอรุณี ทองคา

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาเจตคิดที่มีต่อวินัยในตัวเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียน- นักศึกษาระดับชั้น ปวช .1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1.การศึกษาเจตคิดที่มีต่อวินัยในตัวเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียน 2.เพื่อพัฒนาเจตคิดที่มีต่อวินัยในตัวเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน- นักศึกษา แล้วนามาวิเคราะห์และประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีเจตคติที่มีต่อวินัยในตัวเองด้านแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติที่ถึงดี มาก ส่วนกลุ่มนักเรียนที่ยังมีเจตคติ
และพฤติกรรมที่ไม่ดี สมควรที่จะค้นหาสาเหตุของแต่ละบุคคลและในแต่ละกรณี
เพื่อทาการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนต่อไป
การวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมด้านวินัยในตัวเองในห้องเรียนของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษา
พฤติกรรมด้านวินัยในตัวเอง และ 2.เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านวินัยในตัวเองโดย
เลือกนักศึกษาระดับชั้น ปวช .2 แผนกวิชาช่างก่ อสร้าง จานวน 18 คน แล้วใช้
แบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมด้านวินัยในตนเองของนักศึกษา แล้วนามา
วิเคราะห์และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
ผลการวิจัย พบว่า
นักศึกษามีพฤติกรรมด้านวินัยในตัวเอง ส่วนใหญ่
พฤติกรรมที่ดีถึงดีมากส่วนกลุ่มนักศึกษาที่ยังมีพฤติกรรมที่ไม่ดี สมควรที่จะค้นหา
สาเหตุของแต่ละบุคคลและในแต่ละกรณี เพื่อทาการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ต่อไป

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ
3. การแก้ปัญหาการสอบไม่ผ่านวิชากลศาสตร์
วิศวกรรม 1เรื่อง แรงของนักศึกษาชั้น ปวส .1
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

ชื่อผู้จัดทา
นายรุ่งอนันทร์ มากคา

4. การศึกษาความขยันอดทน นักศึกษา
ระดับชั้น ปวส .1 แผนกก่อสร้าง

น.ส.เยาว์มาลย์ บุญวัฒน์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการสอบไม่ผ่านของนักศึกษา
และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลศาสต ร์โครงสร้าง 1 ในเรื่องของแรง
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
กลศาสตร์วิศวกรรม 1 เรื่องแรง ของนักศึกษาชั้นปวส .1แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนได้น้อยมาก
เมื่อให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์ที่คาดไว้ พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยรวมแล้วเท่ากับ 3.73 คิดเป็นร้อยละ 37.33 และคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน เรื่องแรง อยู่ในระดับ
คะแนนเฉลี่ยรวมแล้วเท่ากับ 7.47 คิดเป็นร้อยละ 74.7และผลการประเมินพบว่าอยู่
ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นจากเดิมที่อยู่ในระดับต่า ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเรื่อง แรง เน้นตัวผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน นั่นแสดงว่า การ
ส่งเสริมการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถพัฒนาคุณลักษณะ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอันพึงประสงค์ให้สูงได้
การวิจัยเรื่อง การศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้า นความขยันอดทน
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวส .1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1. เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทางการเรียน
และ 2. เพื่อพัฒนาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทางการเรียน
โดยสุ่มนักศึกษา ระดั บชั้น ปวส .1 แผนกก่อสร้าง จานวน 14 คน แล้วใช้
แบบสอบถามการศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความความขยันอดทน
ทางการเรียนของนักศึกษา แล้วนามาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ

ชื่อผู้จัดทา

5. การแก้ปัญหาสอบไม่ผ่านวิชาอ่านแบบเขียน
งานโครงสร้าง เรื่องการเขียนรูปตัดของ
นักเรียน ปวช . แผนกช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

นายสุรศักดิ์ อุ่นสุพรรณ์

บทคัดย่อ
ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทด
ทางการเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดีถึงดีมาก ส่วนกลุ่มศึกษาที่ยังมีเจตคติและ
พฤติกรรมที่ไม่ดี สมควรที่จะค้นหาสาเหตุของแต่ละบุคคลและในแต่กรณี เพื่อทา
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาต่อไป
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการสอบไม่ผ่านของ
นักเรียน และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอ่านแบบ เขียนแบบโครงสร้าง
ในเรื่องการเขียนรูปตัดของนักเรียน ปวช . แผนกช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนได้น้อยมาก เมื่อให้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่คาดไว้ พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน อยู่ในระดับ
คะแนนเฉลี่ยรวมแล้ว เท่ากับ 3.2 คิดเป็นร้อนละ 32 และคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลัง เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องของแรง อยู่ใน
ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมแล้วเท่ากับ 8.8 คิดเป็นร้อนละ 88 และผลการประเมิน
พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นจากเดิมที่อยู่ในระดับต่า ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเขียนรูปตัด เน้นตัวผู้เรียนเป็
นสาคัญ ที่มี
จุดมุ่งหมายชัดเจน นั่นแสดงว่า การส่งเสริมการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนสามารถพัฒนาคุณลักษณะผลฤทธิ์ทางการเรียนอันพึงประสงค์ให้สูงได้

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ
6. ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนของครูผู้สอนของนักเรียนระดับชั้น
ปวส .1 แผนกวิชาช่าง ก่อสร้าง

ชื่อผู้จัดทา
นายสุพจน์ จันสีมา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนแผนกวิชา
ช่างก่อสร้าง ต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ด้านสื่อการสอนและอุปกรณ์
การสอน ด้านการวัดประเมินผลและด้านคุณลักษณะครูผู้สอน
ประชากร ได้แก่ นักเรียนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ของวิทยาลัยเท คนิคธัญบุรี
ที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 14 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย ได้แก่ ความคิดเห็นการจัดการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนความคิดเห็นของนักเรียนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี
ทาการวิเคร าะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเ ห็นของนักเรียนที่มีต่อครูผู้สอน ในภาคเรียนที 1ปี
การศึกษา 2557 อยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง

