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ชื่อโครงการ
บทคัดย่อ
ความปลอดภัยในการทางานของพนักงานร้าน KFC
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจั ยส่วนบุคคลของพนักงานร้าน KFC
สาขาบิ๊กซี ลาลูกกา 2) ศึกษาระดับความคิดเห็นต่อความปลอดภัยในการทางานร้าน KFC
สาขา บิ๊กซี ลาลูกกา
บิ๊กซี ลาลูกกา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 13 คน และเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากพนักงานร้าน KFC บิ๊กซี ลาลูกกา
1. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.85มีอายุต่ากว่า 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.69 มีสถานภาพโสดจานวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 92.31 มีอายุงาน 3-6 เดือนมีจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 รายได้ต่อเดือน
ไม่เกิน 10,000 บาทมีจานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ84.62 ทางานฝ่ายแคชเชียร์จานวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 38.46
2. ระดับความคิดเห็นต่อการปลอดภัยในการทางานของพนักงาน ร้าน KFC บิ๊กซี ลา
ลูกกา พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อความปลอดภัยในการทางาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในร้าน ด้านป้องกันอุบัติเหตุในการทางาน และ
ด้านการสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย
2.1 ด้านสภาพแวดล้อมในร้าน พบว่า พนักงาน ร้าน KFC สาขา บิ๊กซี ลาลูกกา มี
ความคิดเห็นต่อความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน ร้าน KFC สาขา บิ๊กซี ลาลูกกา ด้าน
สภาพแวดล้อมในร้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.54 เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อความปลอดภัยในการทางาน ในระดับมากทุกข้อ
โดยข้อที่มีค่าสูงสุดในระดับมากคือ ร้านมีการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ มี
ค่าเฉลี่ย 4.85 รองลงมา คือ ร้านมีการจัดแสงสว่างอย่างเพียงพอในการทางาน

ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

บทคัดย่อ
มีค่าเฉลี่ย 4.69 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ร้านมีการทาความสะอาดระบบระบาย
อากาศเป็นประจา มีค่าเฉลี่ย 4.31
2.2 ด้านป้องกันอุบัติเหตุในการทางาน พบว่า พนักงาน ร้าน KFC สาขา บิ๊กซี ลาลูก
กา มีความคิดเห็นต่อความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน ร้าน KFC สาขา บิ๊กซี ลาลูก
กา ด้านการป้องกันอุบัติเหตุในการทางาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.39 เมื่อพิจารณาประ
เด็ดย่อย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อความปลอดภัยในการทางาน ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าสูงสุดในระดับมาก คือ ร้านมีการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตาม
วิธีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทุกชนิดและร้านได้มีการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ที่ประสิทธิภาพให้กับพนักงาน มีค่าเฉลี่ย 4.62 รองลงคืออุปกรณ์ทุกชิ้นมีแผนภาพการทางาน
และ ร้านมีการตรวจสอบและบารุงรักษาอุปกรณ์เป็นประจาทาให้อุปกรณ์มีอายุการ ใช้งานที่
ยาวนาน มีค่าเฉลี่ย 4.54 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือร้านได้มีการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลมีปริมาณเพียงพอกับจานวนพนักงานและ ร้านได้มีการฝึกให้พนักงานทุกคนได้รับ
การฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.15
2.3 ด้านการสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย พบว่า พนักงาน ร้าน KFC สาขาบิ๊กซี ลา
ลูกกา มีความคิดเห็นต่อความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน ร้าน KFC สาขา บิ๊กซี ลา
ลูกกา ด้านการสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.38 เมื่อพิจารณา
ประเด็นย่อย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อความปลอดภัยในการทางาน
ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าสูงสุดในระดับมาก คือ ร้านมีการตรวจสุขภาพประจาปีให้แก่
พนักงาน และภายในร้านมีจัดจุดบริการน้าดื่มให้แก่พนักงาน มีค่าเฉลี่ย 4.62 รองลงมา คือ
ร้านได้มีการตรวจสอบความสะอาดของพนักงานทุกครั้ง ก่อน เข้าทางาน มีค่าเฉลี่ย 4.46 ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ร้านมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย เช่น การป้องกันโรคต่างๆ
การดูแล มีค่าเฉลี่ย 4.15

ชื่อผู้จัดทา
นางพิศมัย บังเกิดคงคาดิษฐ์

นางสาวจิรัชญา ชุมภูนุช

ชื่อโครงการ
บทคัดย่อ
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการ รายงานวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการส่งงานของ
ส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช ๑. สาขาวิชาการ นักเรียนใน รายวิชาการขายเบื้องต้น ๑ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช ๑ สาขาวิชาการบัญชี
บัญชี โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ทาแบบบันทึก
การส่งงานของนักเรียนที่มีความรับผิดชอบในการส่งงานในรายวิชาการขายเบื้องต้น ตามที่ครู
กาหนดเวลาที่ครูสั่ง ให้เป็นลักษณะนิสัยที่ดีติดตัวนักเรียนไป และจะได้เป็นพื้นฐานในความ
รับผิดชอบในทุกๆด้านของนักเรียนที่ต้องนาไปใช้จริงๆในชีวิตประจาวัน
จากผลการวิจัย นักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาการบัญชี จานวน ๓ คน มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนในวิชาการขายเบื้องต้น มีกาลังใจและทาคะแนนได้ดีขึ้น และ
สามารถลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการทางานได้เป็นอย่างดี
การบริการที่เป็นมิตรร้าน 7-11 ลาลูกกาคลอง12
การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการ
ร้าน 7-11สาขาลาลูกกาคลอง 12เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการบริการที่
ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่มีการแข่งขันเพื่อตอบสนองความต้องการของลกค้าได้อย่างรวดเร็วและ
ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดนั้นทาให้ผู้ประกอบการทั้งหลายต่างรีบหาแนวทาง
หรือกยุทธ์ต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและเพื่อให้สามารถตอบสนองกับความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและลดการเกิดCRและได้รับคาชมเชย
ในการดาเนินงานนั้นผู้จัดทาได้ทาการศึกษาโดยวิธีการในการสา รวจและทาการวิจัย
ผู้ใช้บริการร้าน7-ELEVENโดยทาเป็นแบบทดสอบถามการนาข้อบกพร่องทางร้านมาให้ลูกค้าให้
คะแนนเกณฑ์ความพึงพอใจโดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่า15ชุ
ง ดและนาแบบสอบถาม
ไปทาการแก้ไขและทาการวิจัยจานวน50ชุด
ผลการดาเนินงานพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจในเรื่องของกิริยามารยาทเป็นอันดับ
หนึ่งและได้นาผลการแก้ไขมาให้ผู้จัดการร้านประชุมและแก้ไขปัญหาโดยการนาเรื่องกิริยา
ท่าทางที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติจากการแก้ไขข้างต้นแล้วส่งผลให้เดือนตุลาคมและ
เดือนพฤศจิกายนไม่มีCRแต่ได้รับคาชมเชย

ชื่อผู้จัดทา
นางสาวปวีณา สินขาว

นางสาวมนทิยา รื่นสุข

ชื่อโครงการ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าร้า นสหการ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าในร้านสหการวิทยาลัย
เทคนิคธัญบุรี
กรณีศึกษา ภายในวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงข้อมูลทั่วไป และเพื่อ
ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าร้านสหการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยทาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยการสุ่มตัวอย่างจากนักเรียนนักศึกษา จานวน 100 คน ซึ่ง
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคานวณหาค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะเป็นเพศหญิง โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งเหตุที่เลือกเข้าใช้บริการในสหการ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เพราะเปิด
ขายตลอดเวลาและมีราคาสมเหตุสมผลและสินค้าส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าในร้านสหการ
จะเป็นพวกอาหารสาเร็จรูป เครื่องดื่มยี่ห้อต่างๆ และขนมขบเ คี้ยว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าในร้านสหการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ในระดับมาก คือ ด้านการมีป้ายราคากากับ
การตกแต่งภายในร้านและในส่วนสุดท้ายที่ลูกค้าเสนอความคิดเห็น ให้ร้าน คือด้านความ
สะอาดของร้าน การจัดวางสินค้าในร้านให้เป็นหมวดหมู่และรวมถึง การเพิ่มโต๊ะนั่งในร้านให้
เพิ่มขึ้นรวมถึงการบริการของเจ้าของร้าน
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่ง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงานของนักเรียน
ปวช.1 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก และเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการปรับพฤติกรรม
งาน
การเรียนและการส่งงาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักเรียน แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการตลาด ในภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน
25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบทดสอบก่อนการเรียน ( pre-test) และทดสอบหลังการ
เรียน ( post-test) แบบ 2 คาตอบ คือ ถูกและผิด จานวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ภายหลังจากการปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานแล้ว
ได้ทาทดสอบหลักการเรียน พบว่า คะแนนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ร้อยละ 23.07และ 30.76
ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าหลักจากปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้จัดทา
นางสาวเกรท กล่องเพ็ชร์

นางสาวพิชชาพร ขุนนนท์

ชื่อโครงการ
บทคัดย่อ
การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนการสอน
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน หลังจากได้
ผ่านสื่อ PowerPoint วิชา กฎหมายธุรกิจ
เรียนบทเรียนการสอนผ่านสื่อ PowerPoint วิชา กฎหมายธุรกิจ โดยทดสอบ 1.
รหัส 3200-1002
ประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์ 80/80 และ 2. หาประสิทธิผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
และความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้เรียนบทเรียนนี้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขางานธุรกิจค้าปลีก ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี จานวน 7 คน
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนการสอนผ่านสื่อ PowerPoint วิชา
กฎหมายธุรกิจที่สร้างขึ้นนี้มีประสิทธิภาพ 84.88/82.82 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
เมื่อนาคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังการทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหา
ประสิทธิผลการเรียนรู้ได้ค่าเท่ากับ 62.12
การพัฒนาทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษโดย
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการ
ใช้วิธีการเรียนรู้แบบบทบาทสมมติ
เรียนรู้แบบบทบาทสมมติซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการและสถานการณ์จาลองที่น่าสนใจเหมาะกับ
ความสนใจของผู้เรียนอีกทั้งยังสามารถนาไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจาวันได้จริงโดย
ดาเนินการวิจัยกับนักเรียนระดับชั้นปวช. 2 แผนกวิชาการบัญชี จานวน 23 คนของ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช้ระยะเวลา 6 สัปดาห์ในการดาเนินการวิธีการดาเนินการ เริ่ม
จากการทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนแล้วจึง
ดาเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการสอนโดยให้เรียนรู้จากบทบาทสมมติซึ่งประกอบด้วยบท
สถานการณ์จาลองจานวน 6 บทหลังจากดาเนินการแต่ละบทเสร็จผู้วิจัยเก็บคะแนนการ
ประเมินการพัฒนาทักษะการพูดจนครบ 6 บทแล้วจึงวัดผลสัมฤทธิ์ของทักษะภาษาอังกฤษ

ชื่อผู้จัดทา

นางสาวนนทพร จิตรัตน์

นางสาวกันติมา มาระกล

ชื่อโครงการ

บทคัดย่อ
โดยใช้แบบทดสอบเดียวกันกับก่อนดาเนินการวิจัยซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาของคะแนนที่ผู้เรียนทาได้
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความสามารถทางทักษะการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปาน
กลางถึงดีโดยมีพัฒนาการของการพูดแต่ละบทเพิ่มขึ้นหลังได้รับการฝึกโดยใช้วิธีแบบ
บทบาทสมมติและยังมีผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเปรียบเทียบระหว่างข้อทดสอบ
ก่อนการวิจัยและหลังการวิจัยอีกทั้งยังมีเจตคติให้แง่ดีกับการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์
การทาวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน มี
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นปวช.
1/1 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นปวช.
1/1
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี แผนกอกิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี แผนกอกิเล็กทรอนิกส์โดยผู้วิจัยได้สร้างชุดฝึกการอ่านคาศัพท์
จานวน 13 ชุด โดยจัดทาเป็นหมวดหมู่ จานวน 1 3 ชุด เพราะกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน
ชั้น ปวช.1/1 ดังนั้นการเรียนรู้คาศัพท์ให้มากที่สุดจึงเป็นสิ่งสาคัญมาก หลังจากการฝึกอ่าน
ซ้าแล้วซ้าอีก ทาให้นักเรียนได้เรียนรู้คาศัพท์มากขึ้น จนสามารถอ่านบทความสั้น ๆ
ได้อย่างน่าพอใจ ผลสรุปแล้ว นักเรียนมีทักษะการอ่านเพิ่มขึ้นร้อยละ
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ปวช.2 แผนก
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้น
วิชาไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีในเรื่องการไม่ ปวช. 2 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ได้จัดทาแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน /
ส่งงาน / การบ้าน
การบ้านของนักเรียนจานวน 15 ข้อ โดยให้นักเรียนเรียงลาดับสาเหตุการไม่ส่งงาน /
การบ้านตามลาดับที่มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดจากลาดับ 1 – 15 และได้ทาการนาผลของแต่
ละสาเหตุ มาหาค่า ร้อยละ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งนาเสนอในรูป
ของตารางประกอบคาบรรยาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน /
การบ้าน
ผลการศึกษาปรากฏว่า จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษา
พฤติกรรมของนักเรียนชั้นปวช. 2 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน แสดงให้เห็นว่า สาเหตุ
ของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ลาดับที่ 1 คือ การให้การบ้านมากเกินไป และแบบฝึกหัดยาก

ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

นางสาวสุพัชญ์สิริ สมทรัพย์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช ชั้นปีที่ 2
โดยใช้แบบฝึกทักษะ

นางสาวอัจฉราวรรณ ศรีโกมุท

การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความ
รับผิดชอบในการส่งงานในการเรียนวิชาวิทยา
สาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ รหัส
วิชา 2000 - 13003

บทคัดย่อ
ทาไม่ได้ โดยคิดจากนักเรียน 41 คน ที่เลือกเป็นสาเหตุอันดับที่ 1 และ 2 จานวน 27 คน
คิดเป็น ร้อยละ 65.85
ในการวิจัยครั้งนี้มีจุกมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรานวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่
2 แผนกวิชายานยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ โดยเริ่มทาการวิจัยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนจานวนหนึ่งมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมาก
ขึ้นโดยใช้แบบฝึกทักษะต่างๆ และใช้เวลาในการทางานพอสมควรจึงทาให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และยังสามารถเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ รหัส 2000-1303
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในช่างเดือนสิงหาคม มีความรับผิดชอบต่อการส่งงาน
น้อย ซึ่งเกิดผลเสียต่อการเรียนการสอน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช่วงนั้นต่า
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพฤติกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ด้านความรับผิดชอบต่อการว่างงาน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
รหัส 2000-1303 โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัย ปฏิบัติการสอนนักเรียน จานวน
31 คน โดยการสอนร่วมแรงร่วมใจแบบ STAD แล้วรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิต

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชายานยนต์
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้จัดทา
นายพิเชษฐ์ ชลารักษ์

ชื่อโครงการ
นักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบ

นายสุพจน์ ทางเณร

ชุดสื่อการสอนเกียร์ผ่าขับหน้า

บทคัดย่อ
จากการดูพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช . 2 แผนกวิชาช่างยนต์
ที่เข้าเรียนในรายวิชางานจักรยานยนต์ เห็นว่ามีนักศึกษาส่วนหนึ่งแต่งกายผิดระเบียบของ
สถานศึกษาและอาจเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุในการเรียนในรายวิชาปฏิบัติในงานช่าง
ยนต์ได้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสาคัญเกี่ยวกับปัญหาของนักศึกษาส่วนนี้ จึงจัดทา
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาการแต่งกายและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษากลุ่มนี้ โดย
การสังเกตพฤติกรรมและเสริมแรงกระตุ้นในการปฏิบัติงานด้วยความลอดภัย ตลอดจน
พัฒนาการบุคลิกภาพของนักศึกษาให้ดีขึ้น
การบารุงรักษามีส่วนสาคัญเป็นอย่างมาก ในการช่วยยึดอายุการใช้งานของรถยนต์
โดยเฉพาะชื้นส่วนที่มีการทางานเป็นส่วนหลัก การใช้น้ามันเกียร์ที่ดีมีความจาเป็นเป็น
อย่างมากกับชิ้นส่วนเหล่านี้ การใช้น้าเกียร์ที่ดีจะช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของเกียร์ได้อย่าง
ดี
การบารุงรักษาซ่อมแซมเกียร์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง แต่ในการทดลอง
เกียร์ผ่าขับหน้า นั้นบางครั้ง เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุในการทดลอง เกียร์ผ่าขับหน้า
ดังนั้นจึงคิดค้นออกแบบ ชุดสื่ อก ารสอนเกียร์ผ่าขับหน้า เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ประสิทธิภาพ ในการทดลอง เกียร์ผ่าขับหน้า ได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย จากการได้รับ
บาดเจ็บจากการทางานของเกียร์ผ่าขับหน้า
การทดลองของ
เกียร์ผ่าขับหน้าสามารถทาได้จริงจาการทดลองชุดสื่อการสอนเกียร์
ผ่าขับหน้าสามารถใช้งานได้ในการทดลองทั้งหมด 6 ครั้ง

ชื่อผู้จัดทา
นายสุรพงษ์ แซ่โง้ว

ชื่อโครงการ
การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชางานไฟฟ้ารถยนต์

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ใน
สังคมที่มีการพัฒนาในทุกๆด้านทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการพัฒนาเหล่านี้
จาเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆประการเกื้อหนุนกันแต่ปัจจัยหลักของการพัฒนาจาเป็นต้อง
อาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพนั้นจะต้องมีคุณสมบัติทั้งทางด้าน
สมรรถภาพทางร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่ดีมีสติปัญญามีความรู้ความสามารถมีความ
อดทนขยันขันแข็งไม่ย่อท้อต่อความยากลาบากเผชิญปัญหาและอุปสรรคด้วยความมุ่งมั่น
คุณสมบัติเหล่านี้จาเป็นต้องถูกหล่อหลอมให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลในรูปของคาว่า “ระเบียบ
วินัยในตนเอง”
ระเบียบวินัยในตนเองนี้เป็นคุณธรรมประการหนึ่งที่ทุกคนควรสร้างขึ้นสาหรับ
บังคับพฤติกรรมของตนเองทาให้คนเราบรรลุจุดหมายของชีวิตประสบความสุขความเจริญ
ในชีวิตจึงเป็นวินัยที่ครูควรสร้างสรรค์ให้เกิดแก่นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เพราะถ้านักเรียนมีวินัยในตนเองนั้นจะทาให้นักเรียนได้ควบคุมพฤติกรรมของตนให้เป็นไป
ในทางที่ดีงามและประสบความสาเร็จในชีวิตจึงต้องดาเนินการฝึกให้เกิดผลอย่างจริงจังเด็ก
นั้นนับว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญที่สุดของประเทศหากไม่ได้เตรียมพัฒนานักเรียนให้
เป็นทรัพยากรที่ดีแล้วการพัฒนาประเทศอาจจาเป็นไปได้ไม่เต็มที่จะเห็นได้ว่าความมีวินัย
ในตนเองเป็นลักษณะที่จาเป็นต้องปลูกฝังให้กับเยาวชนเมื่อเยาวชนมีวินัยในตนเองเป็น
พื้นฐานและมีวินัยต่อสังคมผลที่สุดก็จะวินัยต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมซึ่งจะทาให้
ประเทศชาติก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
ผู้วิจัยได้เห็นความสาคัญของจริยธรรมโดยเฉพาะพฤติกรรมด้านวินัยในตนเองโดย
เห็นว่าวินัยในตนเองเป็นคุณลักษณะในตัวบุคคลที่ควบคุมตนเองได้ทั้งในด้านอารมณ์และ
พฤติกรรมผู้ที่มีวินัยในตนเองจะเป็นบุคคลที่รู้จักกาลเทศะสนใจและเอาใจใส่ต่อสังคมเป็นผู้
ที่มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎของสังคม จากการศึกษาความหมายและขอบข่ายและ
พฤติกรรมของความมีวินัยในตนเองทาให้ผู้วิจัยเล็งเห็นความสาคัญของวินัยในห้องเรียน

ชื่อผู้จัดทา

นายจารึก รียะซัน

นายวีระพงษ์ กองสิน

ชื่อโครงการ

บทคัดย่อ
ความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ผู้วิจัยจึงศึกษาเรื่อง
“การพัฒนาเจตคติเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ของนักศึกษาชั้นปวช .ชย. 2/3แผนกวิชา
ช่างยนต์ประจาภาคเรียนที่ 1/2558
การพัฒนาทักษะในการเช็ครั่วระบบปรับ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะในการเช็ครั่วระบบปรับอากาศรถยนต์และการ
อากาศรถยนต์ ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 2 วิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบปรับอากาศรถยนต์ ของนักศึกษาระดับ ปวช. 2 แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
แนวทางที่จะช่วยเพิ่มทักษะในการเช็ครั่วระบบปรับอากาศรถยนต์ พร้อมทั้งผลที่ได้ไป
วิเคราะห์หา ข้อบกพร่องของระบบปรับอากาศในรถยนต์ได้มากขึ้น และเพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะในการเช็ครั่วระบบปรับอากาศรถยนต์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยา และสามารถนาค่าที่ได้
ไปวิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบปรับอากาศในรถยนต์ และผ่านเกณฑ์การประเมิน 60%
ได้ 80%ของผู้เรียนทั้งหมด ประชากรคือ นักศึกษาระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จานวน 4 กลุ่ม รวม 36 คน กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักศึกษาระดับ ปวช. 2 จานวน 2 ห้องเรียน รวม 36 คน ภาคเรียนที่ 1/2558
ผลจากการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ผลจากการพัฒนาทักษะในการเช็ครั่วระบบปรับอากาศรถยนต์ โดยใช้กิจกรรม
จับคู่ฝึกปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ
ปวช. 2 แผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จานวน 36 คน นักศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินได้ จานวน
34 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.55 ของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง งาน
การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง งานบริการระบบเบรก วิชา
บริการระบบเบรก วิชาบารุงรักษารถยนต์ รหัส บารุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 2101- .ของนักเรียนระดับชั้นป 21041/2 แผนกช่างยนต์ โดย
วิชา 2101- ของนักเรียนระดับชั้นปวช 2104 ใช้สื่อ Microsoft PowerPoint เคลื่อนไหว มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนา
1/ 2แผนกช่างยนต์ โดยใช้สื่อ Microsoft
วิธีการสอนที่หลากหลายขึ้นเพื่อนามาใช้สอนได้ตรงกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 2.เพื่อพัฒนา

ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ
PowerPoint เคลื่อนไหว

บทคัดย่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่อง งานบริการระบบเบรก ของนักเรียนชั้นปวช .1/2
แผนกวิชาช่างยนต์ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นปวช
.1/2 แผนกวิชาช่างยนต์ ภาค
การศึกษาที่ คน 13 จานวน 2558 ปีการศึกษา 1
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ Power point
เรื่อง งานบริการระบบเบรก วิชาบารุงรักษารถยนต์ แบบทดสอบปรนัย เรื่อง งานบริการ
ระบบเบรก วิชาบารุงรักษารถยนต์ ประกอบด้วย
- การเรียนการสอนโดยใช้สื่อ Microsoft PowerPoint เรื่อง งานบริการระบบ
เบรก
- แบบทดสอบก่อนเรียน ใช้แบบปรนัยหลายตัวเลือก ซึ่งมีอยู่
10 ข้อ เพื่อ
ประเมินความรู้ก่อนการเรียนว่ามีความรู้มาก น้อยเพียงใด- แบบทดสอบหลังเรียน ใช้แบบปรนัยหลายตัวเลือก ซึ่งมีอยู่
10 ข้อ เพื่อ
ประเมินพัฒนาการหลังการเรียนโดยใช้สื่อ Microsoft PowerPoint ว่ามี
พัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่
ผลการวิจัยพบว่า
1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง งานบริการระบบเบรก วิชาบารุงรักษา
รถยนต์ ของนักเรียนระดับชั้นปวช
.1 /2 แผนกช่างยนต์ โดยใช้สื่อ
Microsoft
PowerPoint เคลื่อนไหวจานวน 13คนนักเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินได้จานวน 7
คน คิดเป็นร้อยละ53.84 ไม่ผ่านเกณฑ์
2. นักเรียนทุกคนมีคะแนนการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น ทุกคน คิดเป็น ร้อยละ ของนักเรียน 100
ทั้งหมดซึ่งสูงกว่า วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าไม่ต่า กว่าร้อยละ 50

ชื่อผู้จัดทา
นายวรายุทธ มารุตวงษ์

นายชาลี

กุนาทน

ชื่อโครงการ
บทคัดย่อ
เพื่อนช่วยแนะนาเพื่อนในการเรียนภาคปฏิบัติ
การวิจัยเรื่อง เพื่อนช่วยแนะนาเพื่อนในการเรียนภาคปฏิบัติ ในรายวิชา งาน
ในรายวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา เครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 2101-2001 ระดับชั้น ปวช. 1 ห้อง 1 สาขาวิชาเครื่องกล
2101-2001 ระดับชั้น ปวช. 1 ห้อง 1 สาขา งานยานยนต์ พบปัญหาว่าการปฏิบัติงานของผู้เรียนหลายคนไม่เข้าใจ ขั้นตอนการ
สาขาวิชาเครื่องกล สาขา งานยานยนต์
ปฏิบัติการถอด – ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ ทาให้ การปฏิบัติงานล่าช้าและขั้นตอน
ไม่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้สอนจึงคิดหาวิธีการแก้ปัญหา โดยปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอน
โดยจัดกลุ่มกิจกรรมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้มีความ
ผ่อนคลายและเป็นวิธีการทาให้ผู้เรียนรู้ได้มีความรู้ความเข้าใจง่ายมากขึ้น และ นามาเป็น
หัวข้องานวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้กิจกรรมจัดแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติสามารถสรุปผลการวิจัยได้
ดังนี้
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมกลุ่มแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน สามารถทาให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และกิจกรรมกลุ่ม
ทาให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานสูงขึ้นผู้เรียนมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมและมี
ความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรม
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการเชิงสารวจ การวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
การสอนในแผนกวิชาช่างยนต์ รายวิชางาน
ประกาศนียบัตรชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ ที่มีต่อกระบวนการสอนรายวิชางาน
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล เป็นการวิจัยเชิงสารวจมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ 1. เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่าง
ยนต์ ที่มีต่อกระบวนการสอนรายวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล ในองค์ประกอบ 3
ด้าน เพื่อทราบปัญหาความต้องการและความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ ที่มีต่อกระบานการสอนรายวิชางานเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนและดีเซล ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้จัดทา
นางสาวงามจิต แก้วประเสริฐ

นายไชยรัตน์ สุขสวย

ชื่อโครงการ
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับ ปวช.1
แผนกไฟฟ้ากาลัง ที่เรียนวิชาวัสดุช่าง
อุตสาหกรรม

บทคัดย่อ
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาในปัจจุบันจากการสอบถามครูหลายๆท่าน
ในรายวิชาต่างๆของนักเรียนในระดับปวช. 1แผนกวิชาไฟฟ้าพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มักส่ง
งานไม่ทันตามเวลาที่กาหนดบางคนก็ไม่ส่งงานเลย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทาให้ครูผู้สอนไม่
สามารถวัดความรู้ หรือติดตามความก้าวหน้าของงานได้อีกทั้งทาให้ครูไม่สามารถสั่งงานใน
บทถัดไปได้อีก ซึ่งงานที่ได้รับมอบหมายมีผลต่อคะแนนเก็บของนักเรียนซึ่งผู้วิจัยได้สอน
นักเรียน2 กลุ่มคือ นักเรียนกลุ่ม 1, 2, 3และ4 ซึ่งห้องเรียนที่มีปัญหาการส่งงานมากที่สุด
คือ กลุ่ม3และ4
ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งได้สอนในรายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมจึงเห็นความสาคัญของ
ปัญหาดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาครั้งต่อไป
การศึกษาผลการเรียนเครื่องเจาะและงานเจาะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาผลการเรียน หลักการเครื่องเจาะและ
ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 1/1 สาขาวิชา
งานเจาะ ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 1/1 สาขาไฟฟ้ากาลัง ที่เรียนวิชางานเครื่องมือกล
ไฟฟ้ากาลังที่เรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น เบื้องต้น โดยวิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติ เพื่อทราบถึงผลการเรียน เครื่องเจาะและงาน
โดยวิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติ
เจาะ โดยใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย
พบว่า นักเรียนระดับชั้นปวช. 1/1 สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง ที่เรียนงานเครื่องมือกล
เบื้องต้น รหัสวิชา 2 100-1008 โดยวิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติ มีผลการเรียนคะแนน
หลังใช้วิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติ เท่ากับ 8.51 สูงกว่าก่อนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ
เท่ากับ 3.86 ต่างกันอยู่ที่ 4.65

ชื่อผู้จัดทา
นายบันลือศักดิ์ ศรีชัยสุวรรณ

ชื่อโครงการ
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มี
ประสิทธิภาพ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากศูนย์
การเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เรียนจากศูนย์การ
เรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์กับศูนย์การเรียนรู้ปกติ 4) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนจากศูนย์การเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จานวน
50 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงด้วยวิธีเลือกมาจานวน 2 ห้องเรียน เข้ากลุ่ม
ทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 20 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน และ
ทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) ศูนย์การเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.13/81.33
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนจากศูนย์การเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์สูง
กว่าศูนย์การเรียนรู้ปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เรียนจากศูนย์การเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์อยู่
ในระดับมาก

ชื่อผู้จัดทา
นายจาเนียร โพธิ์รักษ์

ชื่อโครงการ
การแก้ปัญหาการปรับเปลวไฟเชื่อมแก๊สของ
นักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 แผนกช่างไฟฟ้า
โดยการเรียนรู้และจดบันทึกด้วยตนเอง

บทคัดย่อ
สาหรับงานวิจัยฉบับนี้ เป็นงานวิจัยเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการปรับเปลวไฟเชื่อม
แก๊สของนักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 แผนกช่างไฟฟ้า โดยการเรียนรู้และจดบันทึกด้วย
ตนเองโดยเริ่มจากการสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียนที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้หรือ
ปฏิบัติงานแล้วเกิดผิดพลาดเสียหาย
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนแผนกไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่กาลัง
ศึกษาวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยเป็น
นักเรียนที่ไม่สามารถปรับเปลวไฟเชื่อมแก๊สได้ถูกต้อง
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่การชี้แจงการแก้ไข แบบบันทึกและการดาเนินการแก้ไข โดยใช้
หนังสือเรียนวิชางานเชื่อมและดลหะแผ่นเบื้องต้นในการศึกษาและเรียนรู้ควบคู่ด้วย
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติได้แก่ ความถี่ ร้อยละสาหรับวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย
ครั้งนี้

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้จัดทา
นายอนิรุทธิ์ หงษาวงศ์

นายอภิมุข โพธิ์งาม

นายสุทัศน์ แคน้อย

ชื่อโครงการ
พัดลมระบบทาความเย็นจากน้า

บทคัดย่อ
โครงการเรื่อง พัดลมระบบทาความเย็นจากน้า มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
เครื่องปรับอากาศที่ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนใน
แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยพัดลมระบบทาความเย็นจากน้า จะช่วยให้ผู้
ศึกษาเกิดความรู้และความเข้าใจในหลักการทางานของเครื่องทาความเย็นจากน้า โดย
ที่ผู้ใช้สามารถกาหนดรูปแบบหรือโจทย์ของการเรียนรู้ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยอาจ
กาหนดสถานการณ์และตั้งโจทย์ดังกล่าวให้สาเร็จลุล่วง โดยการศึกษานั้นควรเริ่มต้น
จากจุดง่ายๆก่อนเช่น ศึกษาหลักการทางานของเครื่องปรับอากาศในระบบปกติก่อน
ว่ามีหลักการทางานเช่นไร แล้วค่อยกลับมาศึกษาหลักการทางานของ
เครื่องปรับอากาศระบบทาความเย็นด้วยน้า
การแก้ปัญหาผู้เรียนชั้น ปวช.2 มาสามารถตรวจเช็ค งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การแก้ปัญหาผู้เรียนชั้น ปวช.2 มาสามารถตรวจเช็คอุปกรณ์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วิชางานบริการคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ วิชางานบริการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเรียนแบบเพื่อช่วยเพื่อ
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ได้จัดทาขึ้นเพื่อการแก้ปัญหาผู้เรียน
ชั้น ปวช.2 ไม่สามารถตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วิชางานบริการคอมพิวเตอร์
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของผู้เรียนเพื่อให้
ผู้เรียนมีบรรลุตามเป้าหมายของผู้สอน
กระเป๋าความร้อน
การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระเป๋าทาความร้อนให้สามารถใช้งานได้
จริง ศึกษาเรื่องระบบทาความร้อนและเย็น จึงประยุกต์ใช้ความรู้ในงานอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้งานจริง โดยการทากล่องทาความร้อนคณะผู้จัดทาได้นาเทคในโลยีเทอร์โมอิ

ชื่อผู้จัดทา

นางสาววราทิพย์ อรชร

นายเลิศศักดิ์ เพียซุย

ชื่อโครงการ

บทคัดย่อ
เล็กทริคหรือเพลเทียร์ มาใช้ทาความร้อนเพื่อทากล่องทาความร้อนที่สามารถพกพาไป
สถานที่ต่างๆ ได้
ในการดาเนินงานนั้นผู้จัดทาได้ทาการศึกษาหลักการทางานของเทอร์โมอิ
เล็กทริคหรือเพลเทียร์ วัสดุที่สามารถกักเก็บความ ร้อนได้ แล้วจึงทาการออกแบบ
โครงสร้างของกล่องและเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทา “กระเป๋าความร้อน”
ผลการดาเนินงานโดยการทดลองใช้งานจริงโดยนา
กาแฟกระป๋องแช่ใน
กระเป๋า 2 รอบกาหนดให้ใช้เวลาต่างกัน คือ 15 นาทีและ 30 นาที ได้ผลสรุปคือหาก
แช่ทิ้งไว้นาน 15 นาที กาแฟกระป๋องจะเริ่มมีความร้อนมากขึ้น และหากแช่ทิ้งไว้
30 นาที น้าจะร้อนจัดดื่มแล้วรู้สึกถึงรสชาติของกาแฟได้ดี และสามารถนาไปให้ความ
กับอาหารกับเครื่องดื่มอื่นๆ
พฤติกรรมการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
การวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของ
(2105-2002) ของนักเรียน-นักศึกษาระดับ
นักเรียน-นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ผลการวิจัยพบว่านักเรียน-นักศึกษามีพฤติกรรมการ
เรียนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากคือมีพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสม่่าเสมอและ
ตั้งใจเรียนมีการทบทวนบทเรียนและการวางแผนการเรียน
ชุดทดลองวงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน เรื่อง
จากผลการวิเคราะห์ผลประเมินคุณภาพโดยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
การประยุกต์ใช้งานวงจร Timer
ด้านตัวเครื่อง (Hard ware) ของชุดทดลอง มีระดับคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.48 อยู่ใน
ระดับมากด้านใบงานการทดลอง มีระดับคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.52 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และ คะแนนเฉลี่ยรวม ชุดทดลองวงจรไอซีและ การประยุกต์ใช้งาน เรื่อง การ
ประยุกต์ใช้งานวงจร Timer หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
สังกัดสานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (สอศ.) มีระดับคะแนนเฉลี่ย รวมอยู่ที่
4.50 ซึ่งหมายถึงความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
การหาประสิทธิภาพของชุดทดลองจากการทาใบงานการทดลองและ

ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

นายวีระพงษ์ จันทร์ไพศรี

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเครื่องมือ
วัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วิธีการสอนแล้ว
สอบ

นายธนดล ม่วงอ่า

การศึกษาการปฏิบัติตนเข้าชั้นเรียนสายของ
นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ชั้นปีที่ 2
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

บทคัดย่อ
แบบฝึกหัดทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 80.28 ซึ่งสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทา
แบบทดสอบรวมหลังการเรียนและสอบปฏิบัติต่อวงจรโดยคิดเป็นร้อยละ 80.04 ซึ่ง
ชุดทดลองที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.28/80.04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
จากการที่ผู้วิจัยเป็นอาจารย์ผู้สอนใน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะเวลาหลายปี พบว่า นักศึกษาขาดความสนใจและใส่ใจต่อ
การเรียน เข้าห้องเรียนช้าและไม่ตั้งใจเรียน ทาให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาต่า และไม่ผ่านเกณฑ์ คือ นักศึกษาควรจะได้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2 ขึ้นไป
(เพราะอาจทาให้ถูกไล่ออกได้ ในชั้นปีที่ 2) ทาให้ต้องมีการสอนและสอบซ่อม ทา
ให้เสียเวลาและไม่สามารถแก้ไขพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาได้ ซึ่งผู้วิจัยเห็น
ว่าพฤติกรรมการเรียนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการศึกษาต่อและการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาต่อไป ดังนั้นผู้จึงได้ศึกษาวิธีการแก้ปัญหานี้และพบว่า การ
ประเมินผลย่อยจะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้ได้มากขึ้น ดัง
ที่บลูม (Bloom and others. 1971 : 66) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการทดสอบ
ย่อยว่าก่อให้เกิดประโยชน์หลายอย่างดังนี้ ทาให้นักเรียนต้องเตรียมตัวอยู่เสมอ ทา
ให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น และสอดคล้องกับที่ สุรชัย ขวัญเมือง (2522 : 217) กล่าวถึง
ประโยชน์ของการทดสอบย่อย เป็นเครื่องมือในการสังเกตดูว่า นักเรียนมีการ
พัฒนาการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด ใช้ตรวจสอบลาดับขั้น ปรับปรุงการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาพบว่านักศึกษาสาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ชั้นปีที่ 2
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ส่วนใหญ่มีระยะทางจากบ้าน 5-15 กิดลเมตร จะเดินทางมา
โรงเรียนโดยรถประจาทางและใช้เวลาในการดกินทาง 21-30 นาที่เป็นส่วนใหญ่
นอกจากนี้ยังพบว่าสาเหตุที่ทาให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนสายนั้นส่วนใหญ่จะเกิดจาก

ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

บทคัดย่อ
ปัญหาส่วนตัว คือ การตื่นสายและนักศึกษาส่วนมากก็คิดว่าการเข้าชั้นเรียน
สายจะทาให้มีผลกระทบต่อการเรียน คือ เวลาเรียนไม่พอ (ไม่ถึง 80 %) วีแก้ไข
ปัญหาของนักศึกษาก็คือ จะใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยปรับปรุงตัวเองในเรื่องของการ
จัดระเบียบวินัยให้กับตนเองมากขึ้นและนักเรียนส่วนใหญ่ก็มีความเห็นที่ว่าควรให้
สถานศึกษาปรับเปลี่ยนเวลาในการเรียนเป็น 8.30 นาที่ด้วย

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาการบัญชี
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้จัดทา
นางสาวจุฑาทิพย์ ดีปั้น

ชื่อโครงการ
บทคัดย่อ
รายงานผลการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
ผลการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา
นักศึกษา ขาดทักษะการเรียนรู้วิชา การบัญชี แก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะการเรียนรู้วิชาการบัญชี ภาษีอากร ของนักศึกษาระดับชั้น
ภาษีอากร ของนักศึกษาชั้น ปวส. 1 สาขาการ ปวส. 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี มีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านทราบถึงกระบวนการ
บัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ขั้นตอนการแก้ปัญหานักศึกษาที่จัดทางบวิชาการ บัญชีภาษีอากร
ไม่ได้หรือยังไม่
ถูกต้อง ดังนั้นครูผู้สอนจึงได้จัดทานวัตกรรมแบบฝึกทักษะการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาได้
เรียนรู้วิธีการคานวณฝึกวิชาการบัญชี ภาษีอากร และได้มีการประเมินผลนักศึกษาเพื่อ
วัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การสอนวิชาการบัญชี ภาษีอากร มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
วิชาการบัญชี ภาษีอากร ได้อย่างถูกต้อง สามารถคิดเป็นทาเป็น
และแก้ปัญหาเป็น
เพราะผู้เรียนเรียนแบบไม่มีสมาธิ จึงไม่สามารถเรียนได้ทันเพื่อน จึงทาให้เกิดการเบื่อหน่าย
ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบถึงผลการเรียนรู้ต่ากว่าเกณฑ์ ผู้วิจัยจึงค้นคว้าหาวิธีเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวและเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สอนอีกทั้งช่วยให้กระบวนการเรียน
การสอนบรรลุวัตถุประสงค์ให้มีผลการเรียนรู้
ที่ดีขึ้นตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ผู้วิจัยจึง
พยายามคิดค้นหาวิธีการที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจกระตือรือร้นอยากจะเรียน
อยากจะคิดและเรียนอย่างมีความสุขสนุกกับการเรียนการสอน โดยการให้ทดลองใช้กับ
ผู้เรียนบางห้องและ ได้ให้ผู้เรียนทราบเนื้อหาเกี่ยวกับการคานวณต้นทุนการผลิต โดย
แท้จริงจึงได้ศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างนวัตกรรมและปรับปรุงพัฒนาให้

ชื่อผู้จัดทา
นางสาวบุสนา ศิริยามัน

ชื่อโครงการ
การศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาการบัญชี
ร่วมค้าและระบบใบสาคัญของนักเรียนชั้น
ปวช.2 แผนกการบัญชี สาขาการบัญชี

นางสาวกัณฐิกา บรรจงจัด

การพัฒนาความเร็ว ด้านการพิมพ์ดีด
ภาษาอังกฤษ

บทคัดย่อ
ผู้วิจัยได้เห็นความสาคัญของจริยธรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านวินัยในตนเองโดย
เห็นว่าวินัยในตนเองเป็นคุณลักษณะในตัวบุคคลที่ควบคุมตนเองได้ ทั้งในด้านอารมณ์และ
พฤติกรรม ผู้ที่วินัยในตนเองจะเป็นบุคคลที่รู้จักกาลเทศะ สนใจและเอาใจใส่ต่อสังคม เป็น
ผู้ที่มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎของสังคม
จากการศึกษาความหมายและขอบข่ายและพฤติกรรมของความมีวินัยในตนเองทา
ให้ผู้วิจัยเล้งเห็นความสาคัญของวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ผู้วิจัยจึงศึกษาเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาการบัญชีร่วมค้าและระบบใบสาคัญ
ของนักเรียนชั้น ปวช.2 แผนกการบัญชี สาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ผู้วิจัยจัดแผนการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการพิมพ์ตัวอักษรที่รวดเร็วและ
แม่นยา พบว่า นักเรียน จานวน 4 คน ที่ไม่สามารถพิมพ์จับเวลาผ่านเกณฑ์ได้ เพราะ
นักเรียนอ่านคาภาษาอังกฤษไม่ได้เลย ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาให้รู้จักตัวอักษรภาอังกฤษ
และสามารถพิมพ์สัมผัสอักษรได้รวดเร็วและแม่นยา
การวิจัยนี้จะทาให้นักเรียนสามารถพิมพ์ดีดได้รวดเร็วและแม่นยา รวมทั้งเป็น
แนวทางในการพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษต่อไปด้วย เครื่องมือที่นามาใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบจับเวลาโปรแกรมพิมพ์สัมผัส Version 2.0
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เวลาว่างช่วงพักเที่ยงวันละ 30 นาที (12.00-12.30)
ได้ดาเนินการทดลอง ดังนี้
ผู้วิจัยได้จัดแบบทดสอบในการจับเวลาในการพิมพ์ โดยการจับเวลา 1 นาที 3
นาทีและ 5 นาที
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนสามารถรุ้จักและจาตัวอักษรได้ รวมทั้งสามารถพิมพ์
สัมผัสอักษรได้อย่างรวดเร็วและแม่นยา สามารถพิม์แบบทดสอบในการจับเวลา ผ่านเกณฑ์

ชื่อผู้จัดทา
นางสาวสุมาลี เกตุรามฤทธิ์

ชื่อโครงการ
การจัดทางบการเงินและวงจรบัญชี โดยใช้สื่อ
นวัตกรรม 2 ภาษาของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตร (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนก
วิชาการบัญชี

บทคัดย่อ
การพัฒนาการเรียนรู้วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง การจัดทางบเงินและวงจร
บัญชี โดยใช้สื่อนวัตกรรม 2 ภาษา ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตร (ปวช.) ชั้นปีที่ 1
แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างและใช้สื่อนวัตกรรม 2 ภาษา โปรแกรม power point เรื่องงบ
การเงินและวงจรบัญชี
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อนวัตกรรม 2 ภาษา เรื่องการจัดทางบการเงินและวงจรบัญชีผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80 ของ จานวนผู้เรียน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้สื่อ
นวัตกรรม 2 ภา เรื่องการจัดทางบการเงินและวงจรบัญชี

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้จัดทา
นางสาวนงลักษณ์ ไชยศรี

ชื่อโครงการ
การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับชั้นปวช.2
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บทคัดย่อ
จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้ เพื่อเพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
ของนักเรียนโดยมีวิธีดาเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ประชากรเป็น
นักเรียนระดับชั้นปวช. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 จานวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองเป็นแบบมาตรวัด
ประมาณค่าแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ (Likert Scale) จานวน 30 ข้อซึ่งมีข้อที่
17,18,19,22,23,24 และ 30 ที่เป็นข้อความทางลบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย
(Mean)
ผลการศึกษาพบว่า ผลจากการศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ของนักเรียน
ระดับชั้นปวช. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ เมื่อแบ่งตามเพศหญิงและชาย นักเรียนหญิงและนักเรียนชายต่างก็มีเจตคติที่
ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เหมือนกันโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยที่ได้

นางสาวมนัสวี สว่างตระกูล

การใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทักษะการ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของการปฏิบัติงานวิชา
ใช้แป้นพิมพ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร คอมพิวเตอร์ และเพื่อศึกษาพัฒนาการด้านทักษะการพิมพ์ของนักเรียนที่ใช้กระบวนการ
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
เสริมฝึกทักษะการใช้แป้นพิมพ์ด้วยเกมในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน

ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

บทคัดย่อ
อาชีพ ของนักเรียนระดับ ปวช.
2 แผนกยานยนต์ จานวน
24 คน
ผลการวิจัยพบว่าผลการศึกษา พบว่าการใช้เกมคอมพิวเตอร์แก้ปัญหาการใช้แป้นพิมพ์โดย
การทดสอบพิมพ์จับเวลาโดยใช้ ชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์ มีความเหมาะสาหรับนาไปใช้ใน
การทดสอบวัดมาตรฐานพิมพ์ดีดไทยให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 40 คา/นาที การปฏิบัติที่เกิดจากการเรียนรู้สามารถกระทาได้โดยแทบ
จะไม่ต้องใช้ความคิด ซึ่งเมื่อพิจารณาความหมายและลักษณะของทักษะข้างต้นจะเห็นได้ว่า
การปฏิบัติการอย่างมีทักษะจาเป็นต้องอาศัยพัฒนาการของกระบวนการเรียนรู้และกลไก
การทางานของกล้ามเนื้อในการปฏิบัติการ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากเกณฑ์ 4 ประการคือ
ความเร็ว (Speed) ความแม่นยา (Accuracy) ลักษณะท่าทาง (Form) และความคล่องตัว
(Adaptability) กล่าวคือ คนที่มีทักษะย่อมสามารถปฏิบัติการอย่างรวดเร็วภายในเวลา

นางสาวสุกัญญา ปิ่นมุข

ปัญหานักเรียนตั้งครรภ์ระหว่างเรียนและการ
Drop Out ระหว่างเรียน วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีและเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียนและการ Drop Out จากการตั้งครรภ์

นางสาวสายใจ พานิชกุล

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าใน
รายวิชาการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ
เรื่อง ผังงาน ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ โดยวิธีท่องจา

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าในรายวิชา
การเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่อง ผังงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยวิธีท่องจาสัญลักษณ์และความหมาย เกี่ยวกับเรื่อง
ผังงาน สาหรับนักศึกษาระดับ ปวช.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2558
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จานวน 9 คน
เครื่องมือที่ใช้การดาเนินการวิจัย แบบทดสอบเรื่อง ผังงาน
ทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค้าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที่เฉลี่ย

ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

นางสาวเอมอัชรา โครตแก้ว

การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน วิชา
ระบบจัดการฐานข้อมูลของนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1

นางอารยา ทะอินทร์

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย
และความรับผิดชอบของประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปวช. 1 คอมพิวเตอร์

บทคัดย่อ
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า (T score)
ผลการวิจัยพบว่า
คะแนนที่เฉลี่ย (Average T score) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนวิจัย = 40.84
คะแนนที่เฉลี่ย (Average T score) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังวิจัย = 59.19
ความแตกต่างของคะแนนที่ก่อนวิจัยและหลังวิจัย = 59.19 – 40.84
= 18.35
ค่าร้อยละของคะแนนที่เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น = (18.35/40.84) × 100
= 44.93
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงานของนักศึกษา
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการปรับพฤติกรรม การ
เรียนและการส่งงาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.
1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการค้าระหว่างประเทศ ในภาคเรียนที 1/2558 จานวน 28 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบทดสอบก่อนการเรียน ( pre-test)และแบบทดสอบหลังการ
เรียน (post-test) แบบ 2 คาตอบ คือ ถูกและผิด จานวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ
ภายหลังจากการปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานแล้ว ได้ทาทดสอบ
หลักการเรียน พบว่า คะแนนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ร้อยละ 30.76 ตามลาดับ แสดงให้เห็น
ว่าหลักจากปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
งานวิจัยในชั้นเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้
วินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีของประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชา และการตอบ
แบบสอบถามจากนักเรียน การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้คาชมเชยแก่นักเรียน รวมทั้ง

ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

บทคัดย่อ
ดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากผู้ปกครอง คุณครุที่เข้า
สอนแต่ละวิชา ทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนและการเรียนมากขึ้น ทาให้
บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย ทางานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรง
กาหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ

ชื่อผู้จัดทา
นายรชตะ โภครักษ์

นายสุรศักดิ์ อุ่นสุพรรณ์

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาก่อสร้าง
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2558
ชื่อโครงการ
บทคัดย่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวัสดุก่อสร้าง
ก่อสร้างและเทคนิคการทางาน 1 ของนักเรียน และเทคนิคการทางาน 1 ของนักเรียนชั้นปวช. 1กลุ่ม 3 แผนกช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิค
ชั้นปวช.1กลุ่ม 3แผนกช่างก่อสร้าง
ธัญบุรีพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคเรียน อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยรวม
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แล้วเท่ากับ 14.75 คิดเป็นร้อยละ 36.88 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาค
เรียนโดยให้ผู้เรียนได้เขียนผังความคิด หลังจากการทากิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง
อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยรวมแล้วเท่ากับ 34.96 คิดเป็นร้อยละ 87.40 และผลการประเมิน
พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นจากเดิมที่อยู่ในระดับต่า ทั้งนี้เนื่องจากการเขียนผังความคิด จะ
ช่วยให้ผู้เรียนสนใจเรียนมากขึ้น เนื่องจากต้องสรุกส่งทุกครั้งที่เรียน และการเขียนผัง
ความคิด นั้นเป็นการสรุปความคิดทั้งหมด เป็นการรวบรวมความรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนมา จึง
ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ สรุปใจความสาคัญได้ นั่นแสดงว่า การเขียนผัง
ความคิด สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
การแก้ปัญหาการสอบไม่ผ่านวิชากลศาสตร์
วิศวกรรม 1 เรื่อง แรง ของนักศึกษา ชั้นปวช.
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการสอบไม่ผ่านของนักศึกษา และเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลศาสตร์โครงสร้าง
1 ในเรื่องของแรง ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลศาสตร์วิศวกรรม 1
เรื่องแรง ของนักศึกษา ชั้นปวช . แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี พบว่า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนได้น้อยมาก เมื่อให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์ที่คาดไว้ พบว่า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยรวมแล้วเท่ากับ3.73คิด

ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

นายรุ่งอนันทร์ มากคา

ศึกษาครูที่พึงประสงค์ตามทัศนะของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

นางสาวอรุณี ทองคา

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทางาน ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ
เป็นร้อยละ 37.33 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการ
สอน เรื่องแรง อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยรวมแล้วเท่ากับ 7.47คิดเป็นร้อยละ 74.7 และผล
การประเมินพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นจากเดิมที่อยู่ในระดับต่าทั้งนี้เนื่องจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง แรง เน้นตัวผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน นั่นแสดงว่า
การส่งเสริมการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถพัฒนาคุณลักษณะ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอันพึงประสงค์ให้สูงได้
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1. เพื่อศึกษาระดับและจัดลาดับที่ของคุณลักษณะ
ของครูที่พึงประสงค์ทั้ง 8 ด้าน ตามทัศนะของนักศึกษา ชั้น ปวส. 2. เพื่อศึกษาระดับและ
จัดลาดับที่ของคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ เป็นรายข้อในแต่ละด้านทั้ง 8 ด้าน ตาม
ทัศนะของนักศึกษา ชั้น ปวสตามทัศนะของนักศึกษาชั้นปวส. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับ ปานกลาง ( x = 2.39 – 2.57 )
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ ด้านวิชาการข้อที่ 10 ครู
พานักเรียนเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม ข้อที่ 8 ครูมีความรู้รอบตัวหลายด้าน
และข้อที่ 12 ครูขยันทดสอบและวัดความรู้ของนักเรียน อยู่ในระดับสูง ส่วนคุณลักษณะ
ของครูที่พึงประสงค์ของนักเรียน ข้อที่ 9, 11 อยู่ในระดับปานกลางระดับคุณลักษณะของ
ครูที่พึงประสงค์ในด้านคุณธรรมและความประพฤติ ตามทัศนะของนักศึกษาชั้นปวส.
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับ สูง ( x =
2.49 – 2.85 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ ด้าน
คุณธรรมและความประพฤติ ข้อที่ 28 ครูไม่เล่นการพนัน อยู่ในระดับปานกลาง
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวัสดุ
ก่อสร้างประสิทธิภาพของบทเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนผ่านบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและวัดเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
วัสดุก่อสร้างกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่าง

ชื่อผู้จัดทา

นางสาวกมลวรรณ สีแก้ว

นางสาวสุภาวดี แย้มผกา

ชื่อโครงการ

บทคัดย่อ
ก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีจานวน 30 คนโดยการสุ่มแบบเจาะจงผลการวิจัยพบว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
80/80 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.1
และผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเรื่องวัสดุก่อสร้างที่สร้างขึ้นเป็นบทเรียนที่มีคุณภาพสามารถนาไปใช้ในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ผลสัมฤทธิ์
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ทางการเรียนวิชางานสีและการเคลือบผิว
วิชางานสีและการเคลือบผิวรหัสวิชา2106- 2010สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่
2ที่เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนวิชาก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2สาขาวิชาช่างก่อสร้างสาขางานการก่อสร้างประจาภาคเรียนที่
2ปีการศึกษา 2558จานวน 32คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนวิชางานสีและการเคลือบผิว รหัสวิชา2106-2
0102) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลศาสตร์โครงสร่างรหัสวิชา2106-2010สาหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนวิชางานสีและการเคลือบผิว 2รหัสวิชา2106-2010
การแก้ปัญหาการสอบไม่ผ่านวิชา กลศาสตร การวิจัยเรื่อง การศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิศวกรรม 1 เรื่อง แรง ของนักศึกษาชั้นปวช . ของนักเรียน -นักศึกษาระดับชั้น ปวช .2 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เพื่อ 1.เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
และ 2. เพื่อพัฒนาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยสุ่ม นักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1 แผนกช่างก่อสร้าง จานวน 10 คน

ชื่อผู้จัดทา

นางสาวเยาวมาลย์

ชื่อโครงการ

บทคัดย่อ
แล้วใช้แบบสอบถามการศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน -นักศึกษา แล้วนามาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดีถึงดีมาก ส่วนกลุ่มนักเรียนที่ยังมีเจตคติและพฤติกรรมที่ไม่ดี
สมควรที่จะค้นหาสาเหตุของแต่ละบุคคลและในแต่ละกรณี เพื่อทาการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนต่อไป
บุญวัฒน์ การแก้ปัญหาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ในเวลา โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งอานวยความสะดวกที่หลายคนขาดไม่ได้และจาเป็นต้องใช้ตลอดเวลา
เรียนของนักเรียนระดับ ปวส.1 แผนกช่าง
ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเป็นมากกว่าเครื่องมือที่ใช้ติดต่อสื่อสาร สิ่งที่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ
ก่อสร้างโดยวิธีการเสียค่าปรับ
ควรตระหนักคือสถานที่และช่วงเวลาที่ใช้โทรศัพท์ว่า ขณะนั้นตนอยู่ที่ใด และกาลังทาอะไร
สิ่งนี้จะเป็นตัวกาหนดให้ทราบว่าควรปฏิบัติเช่นไรจึงเหมาสะ แต่ในระหว่างที่ทาการเรียน
การสอนอยู่นั้นได้สังเกตเห็นนักเรียนบ้างส่วนใช้โทรศัพท์ขณะผู้วิจัยทาการสอนอยู่ทาให้
ผู้เรียนไม่เข้าใจในเนื้อเรียน ดังนั้นผู้วิจัยมีความต้องการที่จะแก้ไขพฤติกรรมใช้โทรศัพท์ใน
เวลาเรียนของนักเรียนระดับ ปวส.1 แผนกช่างก่อสร้างที่ใช้โทรศัพท์ในเวลาเรียนเพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ตัวนักเรียนเอง

ชื่อผู้จัดทา
นางสาวกนกกร นิมิตร

นางสาวชลลดา จุลเอียด

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2558
ชื่อโครงการ
บทคัดย่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของ
งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
ปีที่ 1 แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
ปีการศึกษา 1/2558 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสังเกต การสัมภาษณ์ข้อมูลด้านการเรียน และแบบสอบถาม การเสริมแรงโดยการ
จูงใจ ให้คาชมเชย ให้คะแนนเพิ่มแก่นักเรียน รวมทั้งดูแลด้านการเรียน ให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ สนใจเรียน รวมถึงการติดตามจากผู้ปกครองและครูที่เข้าสอนแต่ละวิชา
พบว่านักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่อการเรียน มากขึ้น โดยเปรียบเทียบ
จากการตอบแบบสอบถามจานวน 2 ครั้ง หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่าดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือนักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับหมอบหมาย
มาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการอ่านหนังสือ
ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ระดับ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและจัดลาดับที่ของคุณลักษณะ
ปวช.1 – ปวส.2 แผนกไฟฟ้ากาลัง
ของครูที่พึงประสงค์ทั้ง 8 ด้าน ตามทัศนะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนก
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ที่มีต่อคุรลักษณะครูที่ วิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี และศึกษาระดับและจัดลาดับที่ของ
พึงประสงค์
คุณลักษณะของครุที่พึงประสงค์ เป็นรายข้อในแต่ละด้านทั้ง 8 ด้าน ตามทัศนะของ
นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
แผนกไฟฟ้ากาลังของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ประชากร นักเรียนแผนกวิชาไฟฟ้า
กาลังที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ชื่อผู้จัดทา
นายธวัชชัย อุปถัมภ์

ชื่อโครงการ
ระบบตรวจจับแก๊สอัตโนมัติ

บทคัดย่อ
โครงการระบบตรวจจับแก๊ส รั่ว อัตโนมัติ นี้เป็นระบบวงจรไฟฟ้าควบคุมการ เปิด-ปิดการ
ทางานของแก๊ส จัดทาขึ้นเพื่อสร้างเป็นระบบแจ้งเตือนภัย จากการเกิดแก๊สรั่ว ในสถาน
ประกอบการที่อยู่อาศัยและในระบบอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงและการ
สูญเสียอันเป็นทรัพย์สินหรือชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเกิดจากความประมาทของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานหรือจากอุปกรณ์ที่ชารุดเสื่อมสภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิด
เพลิงไหม้ได้จากปัญหาแก๊สรั่วไหลซึมจากแนวคิดนี้ จึงได้นาหลักการแนวคิดและทฤษฎี
หลักการการทางานของGas Detectorและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประดิษฐ์มาประกอบ
และออกแบบวงจรไฟฟ้าให้เป็นระบบแจ้งเตือนภัยรวมทั้งสามารถเปิด-ปิดวาล์วแก๊สได้โดย
อัตโนมัติ เมื่อมีสัญญาณเตือนดัง
ผลการดาเนินโครงการระบบตรวจจับแก๊สอัตโนมัติมีประสิทธิผลดังนี้ คือสามารถ
ตรวจจับแก๊สและส่งเสียงเตือนพร้อมทั้งสามารถและปิดวาล์วที่เมนแก๊สได้โดยอัตโนมัติ ซึ่ง
สามารถทางานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ อีกทั้งยังสามารถติดตั้งใช้งานได้ตามที่พัก
อาศัยและสถานประกอบการเช่นร้านค้า ร้านอาหาร หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆได้
ตลอดจนผู้จัดทาสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะในรายวิชาต่างๆ ที่ได้ศึกษาในสาขาวิชา
ไฟฟ้ากาลัง เพื่อนามาสร้างสรรค์และพัฒนาให้เกิดทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์ตาม
วิชาชีพ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการ
และนโยบายของสถานศึกษามาใช้ในการดาเนินชีวิตผลการดาเนินงานพบแก๊สตรวจจับ
อัตโนมัตินี้ช่วยให้มีความปลอดภัยต่อบุคคลและทรัพย์สินสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิ์ภาพการทางานได้อีกมากมาย ตามเจตนาของการนามาใช้งานเพื่อประโยชน์อื่นๆ

ชื่อผู้จัดทา
นายมนตรี พรมประทีป

ชื่อโครงการ
การสารวจการเข้าชั้นเรียนสายของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

นางสาวจิรนันท์

พฤติกรรมการควบคุมตนด้านการเรียนของ
นักศึกษาระดับ ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
กาลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

เชื้อเงิน

นายพิพัฒน์ ยอดพุฒ

กังหันน้าพลังงานโซล่าเซลล์

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและจัดลาดับที่ของคุณลักษณะ
ของครูที่พึงประสงค์ทั้ง 8 ด้าน ตามทัศนะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่
1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี และศึกษาระดับและจัดลาดับที่ของ
คุณลักษณะของครุที่พึงประสงค์ เป็นรายข้อในแต่ละด้านทั้ง 8 ด้าน ตามทัศนะ
ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกไฟฟ้ากาลังของวิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี ประชากร ได้แก่ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาไฟฟ้ากาลังที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 โดยสุ่มเพียง 1 ห้อง มีนักเรียน จานวน 30 คน
จากการที่ได้สังเกตการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จานวน 22 คน พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมในการควบคุมตนเอง
ด้านการเรียนไม่ได้ เนื่องจากนักเรียนพึ่งจะเปลี่ยนระดับชั้นจากมัธยมต้น และด้วยวัยที่เป็น
เด็กติดเล่น ติดคุย จึงทาให้พฤติกรรมในการควบคุมตนเองด้านการเรียนไม่ได้ จึงทาให้เรียน
การสอนเป็นไปอย่างล่าช้า
จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับ ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการควบคุมด้านการเรียน โดยรวมอยู่
ระดับมาก
เนื่องจากมีการใช้น้าในด้านต่างๆ ทั้งในด้านอุปโภคและบริโภค การผลิตทางด้าน
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ทาให้เกิดน้าเสีย น้าขาดออกซิเจน โดยเฉพาะการ
เกษตรกรรมด้านบ่อปลาบ่อกุ้ง หากน้าขาดออกซิเจนจะทาให้เกิด ผลผลิตเสียหายหรือตาย
ได้
จากการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์กังหันน้าพลังงานโซล่าเซลล์ได้คานึงภูมิอากาศของ
ประเทศไทย ที่เป็นเมืองร้อนแสงแดดจ้า จึงได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทางเลือก
แทนการใช้ไฟฟ้าหรือน้ามัน
กังหันน้าพลังงานโซล่าเซลล์สามารถใช้ประโยชน์ คือ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทน

ชื่อผู้จัดทา

นายสุเทพ สุ่มประเสริฐ

ชื่อโครงการ

การแก้ไขผลสัมฤทธิ์นักเรียนไม่สนใจการเรียน

บทคัดย่อ
พลังงานไฟฟ้าหรือน้ามัน ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมใช้เพิ่มออกวิเจนให้กับบ่อน้า บ่อปลา
บ่อกุ้ง ช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าน้ามัน และยังสามารถนาสิ่งประดิษฐ์ไปต่อยอด
ความคิดได้
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักศึกษาชั้น ปวช.1
ของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นนักศึกษาภาคปกติ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ วัดจาก
ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่นักศึกษาทั้งหมดจากการทาแบบฝึกหัดและแบบสดสอบ
ผลการวิจัย เมื่อใช้ชุดแบบฝึกทักษะ นักศึกษาค่อยๆ มีความกระตือรือร้นในการ
เรียน ในความต้องการคะแนนจากชุด แบบฝึกทักษะซึ่งแบบฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนมี
ความพยายาม ความอดทนและความมุ่งมานะในการต้องการคะแนน และทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน ช่วยให้รู้จักการสังเกต
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การสรุปและอภิปรายผลจะทาให้ผู้เรียนมีความตั้งใจที่มี
ต่อวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารสามารถนามาแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้

