
สรุปงานวิจัย ภาคเรียนที่ 2/2564 
วิทยาลัยเทคนิคพังงา 

 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย 

1 นางสาววิภาวด ี เอ่ียวประเสริฐ ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social 
Media)สาระวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่องระบบ
นิเวศฯ 

2 นายมณทิพย์ มโนการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบโดยการใช้การเสริมแรงทางบวกฯ 

3 นายชาตรี หมันการ การใช้แบบฝึกทักษะการเคลื่อนที่เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
กีฬา 

4 นายวานิช เพชรวิเชียร การพัฒนาการกลึงคว้านตามใบงาน แบบเพ่ือนช่วยเพื่อนฯ 
5 นายณรงค์ นวลเอียด การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ปวช.1 ช่างกลโรงงานฯ 
6 นางสาวกันตพิชญ์ ใยเสถียร ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3ฯ ที่มีต่อกิจกรรม

การเรียนออนไลน์ 
7 นายนาวิน กัปตัน การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ชุด

แบบฝึกเสริมทักษะ 
8 นายศรีคนึง ชูศรี กการใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติเพ่ือพัฒนาความสามารถในการฟัง 

พูด ภาษาอังกฤษฯ 
9 นางอรณา บาลจ่าย การเสริมแรงทางบวกด้วยตัวปั๊มการ์ตูน เพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม ความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียนฯ 
10 นางสมพร โมกษะรัตน์ ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโปรแกรม

ออนไลน์ฯ 
11 ว่าที่ ร.ต.ฉัตรชัย สงวนนาม การสำรวจการส่งงานของนักเรียน ระดับ ปวช.1 
12 นางสาวสุพิศ นาเจริญ การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
13 นายกฤศกร เชาวนิช การแก้ปัญหาการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียนชั้น ปวช.2 
14 นายกันตภณ ปัญญาดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวิเคราะห์อัตราส่วนทาง

การเงิน จากการใช้กระบวนการกลุ่มแก้ปัญหา 
15 นายอดินัย ชาติชำนาญ การศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาเชื่อมแก๊สของนักศึกษาฯ 
16 นายวุฒิวงศ์ เอียดศรีชาย ชุดฝึกทักษะ DNS Server เพ่ือพัฒนาทักษะของนักศึกษา 

สาขางานการพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ฯ 
17 นายเทอดศักดิ์ ชมเชย ศึกษาและหาผลสัมฤทธิ์โดยการใช้ใบงานช่วยสอนในงานเชื่อม

อาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 
18 นางสาวอำภา สมันพืช การศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะ การแก้ปัญหาข้อผิดพลาดทาง

บัญชี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ 



ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย 
19 นางสาวอัฉจิมา จิตตะกาญจน์ การวัดเจตคติท่ีมีต่อวิชาบัญชีของนักเรียนฯ 
20 นางสาวจรรยา คงแก้ว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยของนักเรียนระดับ 

ปวช.1ฯ 
21 นางสาวลักษมี เขาทอง ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมฯ 
22 นายกิตติพงศ์ วิโรจน ์ ผลการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกโดยการให้คะแนนเพ่ิมเติม 

เพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบในการส่งงานฯ 
23 นายกำแพง เสรีรักษ์ การแก้ปัญหา เรื่องการหาแรงลัพธ์โดยการแตกแรง 

วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 
24 นางสาวจิระพร สังขพันธ์ การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน ฯ 
25 นายกมล ฮ่วนฮก การศึกษาพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ งานระบบฉีดเชื้อเพลิง

ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์น 
26 นางสาวจารุวรรณ เกตุรักษ์ การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน

วิชามนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 
27 นายสมโภชน ์ นันทโย การศึกษาผลการใช้ Goole Meet ในการจัดการเรียนการสอน 

วิชางานปรับอากาศยานยนต์ฯ 
28 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรประสม การทดสอบประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ในรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพฯ 
29 นายณัฐชนน พลายสิน การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียนแผนก

พาณิชยกรรมและการบริการฯ 
30 นายนันทวัฒน์ ธรรมวราภรณ์ ศึกษาการแก้ปัญหาเวลาเรียนไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์

โรคระบาดไวรัสโควิค-19ฯ 
31 นายภัทรนันท์ มุสิกวงศ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคนิคคการสอนแบบ 

7E เรื่องผลิตภัณฑ์เบอเกอรี่ ฯ 
32 นางสาวพวงชมพู ขุนทอง การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน วิชา

ขนมไทยเพื่อการค้าฯ 
33 นางสโรชา ลิ่มจู้หม้อ การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน

ของนักเรียน ปวช.1/2ฯ 
34 นางสาวมาริษา จินดาพล พฤติกรรมการเรียนในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
35 นางสาววิมลมาศ สิทธาคม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานจัดประชุมและ

นิทรรศการฯ 
36 นางสาวจุฬารัตน์ ผะสารพันธ์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปวช.3 ใน

รายวิชาบัญชีร่วมค้าและฝากขาย 
37 นายนพดล เวชพิมล การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ฯ 
38 นางพัชรี สังข์สิงห์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อ PowerPoinฯ 



 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย 
39 นายจรินทร์ ลั่นซี ปัญหาการใช้สื่อการสอนของครูผู้สอนในระดับชั้น ปวช.1/4 
40 นางสาวปรียานุช ธนูศิลป์ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว ฯ 
41 นางสาวพจณิชา บุญเรือน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยวิธีการสอนสะเต็มศึกษา 

เรื่องคลื่นและสมบัติของคลื่นฯ 
42 นายภุชงค์กร จินดาพล การพัฒนาความสามารถนักเรียนในการเขียนบทความ

ภาษาอังกฤษ 
43 นางสาวจีรวรรณ มีเล็ก การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการ Student 

Teams 
44 นางสาวบุญญานี นิยะกิจ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการพัฒนาองค์การด้วย

ระบบบริหารงานคุณภาพฯ 
45 นายวรท บุญสิงห์ แนวทางพัฒนาพฤติกรรมการเรียน และการส่งงานในยุคการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ฯ 
46 นายนพรัตน์ ขำแก้ว การศึกษาผลของการใช้ Google Meet ในการจัดการเรียนการ

สอนฯ 
47 นางสาวจรรจิรา ดาราชาติ การศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนแบบ PjBL 

ออนไลน์ 
48 นางสาวอัญชิษา เขมะชัยเวช การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชางานส่วนหน้าโรงแรมฯ 
49 นางสาวสมฤทัย เขตรักษ์ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบเกมมิฟิเคชั่นฯ 
50 นางสาววรรณฉัตร แก้วโกรพ การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดง

บทบาทในการเป็นผู้ประกอบการฯ 
51 นางสาวปณัชญา ขันภักดี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย เรื่องสีและสัญลักษณ์ความปลอดภัยฯ 
52 นายอภิสิทธิ์ หวังสป การพัฒนาทักษะความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนระดับชั้น ปวช.1/2ฯ 
53 นางสาวขวัญชนก พืชผล ผลการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การ

เรียน วิชา การจัดซื้อเบื้องต้นฯ 
54 นางสุดา รักษา การพัฒนาผลการเรียนโดยการใช้ชุดการสอนแบบโครงงานเป็น

ฐานฯ 
55 นางชนกานต์ แก้วบุญ ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาสถิติการทดลองของนักเรียนชั้น 

ปวช.2ฯ 
56 นายไชยพงศ์ โภคาณัฐพงศ์ ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วย

เครื่องจักรกลฯ 



 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย 
57 นายประดิษฐ์ ชูจิต การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ระบบ

ห้องเรียนออนไลน์ ฯ 
58 นายคงศักดิ์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชากรรมวิธีการผลิตฯ 
59 นายทินศักดิ์ อินทรจงจิต การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียน ปวช.1/2ฯ 
60 นายวชิรเดช ศรีแก้ว ศึกษาการแก้ปัญหาเวลาเรียนไม่ต่อเนื่องฯ 
61 นายประวัติ อินทแย้ม ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมฯ 
62 นางสาวตวงพร กรดแก้ว การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ เรื่อง อุปสงค์และอุปทานฯ 
63 นางยุพเยาว์ ชาติชำนาญ การแก้ปัญหานักเรียนขาดความรับผิดชอบในการเข้าชั้นเรียนฯ 
64 นายเกียรติศักดิ์ รอดเจริญ การพัฒนาพฤติกรรมความสนใจการเรียนการสอนแบบออนไลน์ฯ 
65 นายยงยุทธ ชื่นศรีวิโรจน ์ การพัฒนาผู้เรียนด้านความมีวินัยในตนเองด้านการตรงต่อเวลาในการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ฯ 
66 นางสาวขวัญทิพย์ บุญเชื้อ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการกล้าแสดงออกฯ 
67 นายกมล ช่วยชาต ิ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียนฯ 
68 นายกอบชัย เมฆบุตร การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการทำงานของ

เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะฯ 
69 นางสาวชลดา ศิริไชย การพัฒนาผู้เรียนด้านความมีวินัยในตนเองด้านการตรงต่อเวลาฯ 
70 นายธุวานนท์ ศรีรักษ์ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ปวช.3 เรื่องไม่ส่งงาน/การบ้าน 
 

 


