
บทค คัดยย่อผลงานววิจ คัยครรูไดด้ร คับรางว คัลประกวดงานววิจ คัย จาก
สมาคมววิทยาล คัยเทคโนโลยยีและอาชยีวศศกษาเอกชนแหย่ง

ประเทศไทย ในพระราชรูปถ คัมภภ์สมเดด็จพระเทพร คัตนราชสส
ดาฯ

สยามบรมราชกสมารยี
ประจจาปยี การศศกษา 2559

***********************************************
****************

ชชชอเร ชชองว วิจ คัย การประเมมินหลลักสสูตรประกาศนนียบลัตรวมิชาชนีพ (ปวช.) 
พพุทธศลักราช 2556 ประเภทวมิชาอพุตสาหกรรม สาขางานยานยนตต์ สาขา
งานไฟฟฟ้ากาลลัง และประเภทวมิชาพาณมิชยกรรม สาขางานคอมพมิวเตอรต์
ธพุรกมิจ ของนลักเรนียนระดลับประกาศนนียบลัตรวมิชาชนีพชลั ชนปนีทนีที่ 3 (ปวช.3) 
วมิทยาลลัยเทคโนโลยนีวมิศวกรรม บรมิหารธพุรกมิจ 
ผรู ด้ว วิจ คัย นายมานมิต ศมิรมิเพมิที่มพสูล 
ตาแหนย่ง ผสู ฟ้ชชวยผสู ฟ้ออานวยการฝช ายบรมิหารงานวมิชาการ 
วสฒวิการศศกษา ศศ.ม. (ภาษาและการสสที่อสาร) สถาบลันบลัณฑมิต
พลัฒนบรมิหารศาสตรต์ ( นมิด ฟ้า)
สถานทยีชต วิดตย่อ วมิทยาลลัยเทคโนโลยนีวมิศวกรรม บรมิหารธพุรกมิจ 89 หมสูช 8 
ถนนเศรษฐกมิจ (ชลบพุรนี-บ ฟ้านบบึง)  
ต. หนองรนี อ. เมสอง จ. ชลบพุรนี 20000 โทร. 091-708-6934 e-
mail: msmanit4987@gmail.com 
ปยี ทยีชทาววิจ คัยเสรด็จ ปนีการศบึกษา 2559 
ประเภทงานววิจ คัย ประเภท 2 วมิจลัยสถาบลัน (บรมิหารวมิทยาลลัย) 
........................................................................................
............................................................................. 

บทค คัดยย่อ
การวมิจลัยครลั ชงนนีช มนีจพุดมพุชงหมาย เพสที่อประเมมินการใช ฟ้หลลักสสูตร

ประกาศนนียบลัตรวมิชาชนีพ (ปวช.) พพุทธศลักราช 2556 ประเภทวมิชา
อพุตสาหกรรม สาขางานยานยนตต์ สาขางานไฟฟฟ้ากาลลัง และประเภทวมิชา
พาณมิชยกรรม สาขางานคอมพมิวเตอรต์ธพุรกมิจ ตามการรลับรสู ฟ้ของครสูผสู ฟ้สอน 
นลักเรนียนกลพุชมเปฟ้าหมายระดลับปวช.3 และผสู ฟ้ประกอบการ/สถานประกอบ
การ ประชากรทนีที่ใช ฟ้ศบึกษาวมิจลัย ประกอบด ฟ้วย ครสูผสู ฟ้สอน จานวน 18 คน 
นลักเรนียนระดลับปวช.3 จานวน 98 คน และผสู ฟ้ประกอบการ/สถานประกอบ
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การ จานวน 16 คน รวมประชากรทนีที่ใช ฟ้ศบึกษาทลั ชงหมด จานวน 132 คน 
เครสที่องมสอทนีที่ใช ฟ้วมิจลัยเปป็ นแบบสอบถามชนมิดมาตราสชวนประมาณคชา 5 ระดลับ
สถมิตมิทนีที่ใช ฟ้ในการวมิเคราะหต์ข ฟ้อมสูล คสอ คชาเฉลนีที่ยคะแนนของประชากร 
(Population) คะแนนความเบนีที่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 
(Standard Deviation) และคชาร ฟ้อยละ (Percent, %) การวมิจลัยพบ
วชา 

1. ผลการประเมมินหลลักสสูตรประกาศนนียบลัตรวมิชาชนีพ (ปวช.) 
พพุทธศลักราช 2556 ประเภทวมิชาอพุตสาหกรรม สาขางานยานยนตต์ สาขา
งานไฟฟฟ้ากาลลัง และประเภทวมิชาพาณมิชยกรรม สาขางานคอมพมิวเตอรต์
ธพุรกมิจ จากครสูผสู ฟ้สอน จานวน 4 ด ฟ้าน โดยรวมของหลลักสสูตรมนีความเหมาะ
สมในระดลับมาก เมสที่อพมิจารณาเปป็ นรายด ฟ้าน โดยเรนียงลาดลับคชาคะแนน
เฉลนีที่ยจากมากไปน ฟ้อย พบวชา ด ฟ้านทนีที่มนีคชาเฉลนีที่ยสสูงสพุดอยสูชในระดลับมาก 
ได ฟ้แกช ด ฟ้านการประเมมินผลการเรนียนเปป็ นลาดลับทนีที่ 1 ด ฟ้านการจลัด
กระบวนการเรนียนการสอนเปป็ นลาดลับทนีที่ 2 ด ฟ้านหลลักสสูตรเปป็ นลาดลับทนีที่ 3 
และด ฟ้านปลัจจลัยในการเรนียนการสอนเปป็ นลาดลับทนีที่ 4 

2. ผลการประเมมินหลลักสสูตรประกาศนนียบลัตรวมิชาชนีพ พพุทธศลักราช 
2556 ประเภทวมิชาอพุตสาหกรรม สาขางานยานยนตต์ สาขาวมิชาไฟฟฟ้ากา
ลลัง และประเภทวมิชาพาณมิชยกรรม สาขางานคอมพมิวเตอรต์ธพุรกมิจ จากนลัก
เรนียนปวช.3 จานวน 4 ด ฟ้าน โดยรวมมนีความเหมาะสมในระดลับมาก เมสที่อ
พมิจารณาเปป็ นรายด ฟ้าน โดยเรนียงลอาดลับคชาคะแนนเฉลนีที่ยจากมากไปน ฟ้อย 
พบวชาด ฟ้านทนีที่มนีคชาเฉลนีที่ยสสูงสพุดอยสูชในระดลับมาก ได ฟ้แกช ด ฟ้านหลลักสสูตร เปป็ นลา
ดลับทนีที่ 1 ด ฟ้านการนาไปใช ฟ้ประโยชนต์ เปป็ นลอาดลับทนีที่ 2 ด ฟ้านการประเมมินผล
การเรนียน เปป็ นลอาดลับทนีที่ 3 และคชาเฉลนีที่ยตอที่าสพุด อยสูชในระดลับปานกลาง เปป็ น
ด ฟ้านการจลัดกระบวนการเรนียนการสอน  

3. ผลการประเมมินหลลักสสูตรประกาศนนียบลัตรวมิชาชนีพ พพุทธศลักราช 
2556 ประเภทวมิชาอพุตสาหกรรม
สาขางานยานยนตต์ สาขางานไฟฟฟ้ากาลลัง และประเภทวมิชาพาณมิชยกรรม
สาขางานคอมพมิวเตอรต์ธพุรกมิจ 
จากผสู ฟ้ประกอบการจอานวน 2 ด ฟ้าน โดยรวมมนีความเหมาะสมในระดลับมาก 
เมสที่อพมิจารณาเปป็ นรายด ฟ้าน โดยเรนียงลอาดลับคชาคะแนนเฉลนีที่ยจากมากไป
น ฟ้อย ด ฟ้านทนีที่มนีคชาเฉลนีที่ยสสูงสพุดอยสูชในระดลับมาก ได ฟ้แกช ด ฟ้านคพุณลลักษณะสชวน
ตลัว และด ฟ้านทลักษะปฏมิบลัตมิงานเปป็ นลอาดลับรอง
........................................................................................

............................................................................
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ชชชอผลงานววิจ คัย การพลัฒนาผลสลัมฤทธมิธิ์ทางการเรนียนในรายวมิชา สพุนทรนี
ศาสตรต์ โดยการใช ฟ้บทเรนียน 
คอมพมิวเตอรต์ชชวยสอน เรสที่อง ศมิลปะตะวลันตก ของนลักเรนียนระดลับชลั ชน
ประกาศนนียบลัตรวมิชาชนีพชลั ชนปนีทนีที่ 1 (ปวช.1)
ชชชอผรู ด้ว วิจ คัย นางสาววราพร ศมิรมิคงคา 
ตจาแหนย่ง ครสูปฏมิบลัตมิการสอนประเภทวมิชาศมิลปกรรม สาขาคอมพมิวเตอรต์
กราฟมิก 
วสฒวิการศศกษา วมิทยาศาสตรต์และเทคโนโลยนี (วทบ.) สาขาวมิชา

เทคโนโลยนีสารสนเทศ มหาวมิทยาลลัยราชภลัฏกาญจนบพุรนี 
สถานศศกษาทยีชต วิดตย่อ วมิทยาลลัยเทคโนโลยนีวมิศวกรรม บรมิหารธพุรกมิจ 
โทรศลัพทต์ 081-0119212 
อนีเมลต์ ribbin00beau00@hotmail.com 
ปยี ทยีชทจานว คัตกรรมเสรด็จ  2559 
ประเภทสชชอการสอน ประเภทสสที่อการสอนคอมพมิวเตอรต์ 
…………………………………………………………………………

………………………………..
บทค คัดยย่อ

การวมิจลัยนนีชเปป็ นการวมิจลัยเช มิงทดลอง มนีวลัตถพุประสงคต์เพสที่อพลัฒนาและหา
ประสมิทธมิภาพของบทเรนียนคอมพมิวเตอรต์ชชวยสอน ในรายวมิชา
สพุนทรนียศาสตรต์ เรสที่อง ศมิลปะตะวลันตก เพสที่อเปรนียบเทนียบผลสลัมฤทธมิธิ์ทางการ
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เรนียนของผสู ฟ้เรนียนกชอนเรนียนและหลลังเรนียนทนีที่เรนียนด ฟ้วยบทเรนียนคอมพมิวเตอรต์
ชชวยสอน และหาคชาความพบึงพอใจของผสู ฟ้เรนียนระดลับประกาศนนียบลัตร
วมิชาชนีพ ปนีทนีที่ 1 สาขาคอมพมิวเตอรต์กราฟมิก วมิทยาลลัยเทคโนโลยนีวมิศวกรรม 
บรมิหารธพุรกมิจ กลพุชมตลัวอยชางทนีที่ทดลอง นลักเรนียนระดลับประกาศนนียบลัตร
วมิชาชนีพ ปนีทนีที่ 1 ทนีที่ลงทะเบนียนเรนียนวมิชา สพุนทรนียศาสตรต์ (2300-1001) 
สาขาวมิชาคอมพมิวเตอรต์กราฟมิกวมิทยาลลัยเทคโนโลยนีวมิศวกรรม บรมิหารธพุรกมิจ
ในภาคเรนียนทนีที่ 2/2559 จานวน 24 คน เพสที่อเปรนียบเทนียบผลสลัมฤทธมิธิ์
ทางการเรนียนเครสที่องมสอทนีที่ใช ฟ้ในการวมิจลัยประกอบด ฟ้วย บทเรนียน
คอมพมิวเตอรต์ชชวยสอน เรสที่องศมิลปะตะวลันตก แบบประเมมินคพุณภาพของบท
เรนียน และแบบทดสอบผลสลัมฤทธมิธิ์ทางการเรนียนทนีที่มนีคชาความยากงชาย
ตลั ชงแตช 0.25-0.77 คชาออานาจจอาแนก 0.20-0.47 และคชาความเชสที่อมลัน
เทชากลับ 0.86 วมิเคราะหต์ข ฟ้อมสูลโดยใช ฟ้สถมิตมิคชาเฉลนีที่ย คชาสชวนเบนีที่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบทนีแบบไมชอมิสระตชอกลัน (t-test for 
dependent) 

ผลการวมิจลัยพบวชา
1. บทเรนียนคอมพมิวเตอรต์ชชวยสอนเรสที่อง ศมิลปะตะวลันตก มนีคพุณภาพ

ของบทเรนียนโดยรวมอยสูชในระดลับ
ดนีมาก ด ฟ้านเนสชอหา และด ฟ้านเทคนมิคอยสูชในระดลับดนีมาก 

2. บทเรนียนคอมพมิวเตอรต์ชชวยสอน เรสที่อง ศมิลปะตะวลันตกมนี
ประสมิทธมิภาพ (E1/E2) เทชากลับ 88.96/83.19 

3. ผลสลัมฤทธมิธิ์ทางการเรนียนของนลักเรนียนหลลังเรนียนด ฟ้วยบทเรนียน
คอมพมิวเตอรต์ชชวยสอน เรสที่องศมิลปะ

ตะวลันตก มนีนลัยสอาคลัญทางสถมิตมิทนีที่ระดลับ .05 
4. ความพบึงพอใจของผสู ฟ้เรนียนทนีที่มนีตชอบทเรนียนคอมพมิวเตอรต์ชชวยสอน 

เรสที่อง ศมิลปะตะวลันตก โดยรวมอยสูชในระดลับมาก ด ฟ้านสสที่อการสอน
ของบทเรนียนและ ด ฟ้านเจตคตมิตชอบทเรนียนคอมพมิวเตอรต์ชชวยสอน
อยสูชในระดลับมาก

..............................................................................
......................................................................
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ชชชอเร ชชองว วิจ คัย การพลัฒนาผลสลัมฤทธมิธิ์ทางการเรนียนวมิชาการขาย 1 เรสที่อง
ประเภทและลลักษณะของการขาย 
โดยใช ฟ้แบบฝบึกทลักษะ ของนลักเรนียนระดลับประกาศนนียบลัตรวมิชาชนีพชลั ชนปนีทนีที่ 1
(ปวช.1) แผนกพาณมิชยกรรม 
สาขาการตลาด วมิทยาลลัยเทคโนโลยนีวมิศวกรรม บรมิหารธพุรกมิจ 
ชชชอผรู ด้ว วิจ คัย นางสาววงเดสอน บพุญวมิเศษ 
ตจาแหนย่ง ครสูผสู ฟ้สอนสาขางานการขาย/การตลาด 
วสฒวิการศศกษา ปรมิญญาตรนี สาขาการตลาด คณะบรมิหารศาสตรต์ 
มหาวมิทยาลลัยอพุบลราชธานนี 
สถานทยีชต วิดตย่อ วมิทยาลลัยเทคโนโลยนีวมิศวกรรม บรมิหารธพุรกมิจ 89 หมสูช 8 
ถนนเศรษฐกมิจ (ชลบพุรนี-บ ฟ้านบบึง) 
ต.หนองรนี อ.เมสอง จ.ชลบพุรนี 20000 
โทรศลัพทต์ 038-476599 โทรสาร 038-379766 โทรศลัพทต์มสอถสอ 
084-8326771 E-mail : mkt_ubu@hotmail.com 
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ปยี ทยีชทาววิจ คัย ปนีการศบึกษา 2559 
ประเภทงานววิจ คัย วมิจลัยการเรนียนการสอน 

…………………………………………..
……………………………………………………………..

บทค คัดยย่อ
การวมิจลัยครลั ชงนนีชมนีวลัตถพุประสงคต์เพสที่อพลัฒนาผลสลัมฤทธมิธิ์ทางการเรนียน 

วมิชาการขาย 1 เรสที่อง ประเภทและลลักษณะของการขายของนลักเรนียนระดลับ
ประกาศนนียบลัตรวมิชาชนีพ ชลั ชนปนีทนีที่ 1 แผนกพาณมิชยกรรม สาขาการตลาด 
วมิทยาลลัยเทคโนโลยนีวมิศวกรรม บรมิหารธพุรกมิจ ผลการวมิจลัยพบวชา 

1. ผลการหาประสมิทธมิภาพของแบบฝบึกทลักษะของนลักเรนียน 12 คน 
ได ฟ้คชาประสมิทธมิภาพ 81.80/85.83 ซบึที่งสสูงกวชาเกณฑต์ประสมิทธมิภาพทนีที่
กอาหนดคสอ 80/80 และได ฟ้คชาดลัชนนีประสมิทธมิผล .7043 สสูงกวชาเกณฑต์คชา
ดลัชนนีประสมิทธมิผล ทนีที่กอาหนดคสอ .50 ซบึที่งแสดงวชาแบบฝบึกทลักษะทนีที่ผสู ฟ้ว มิจลัย
สร ฟ้างขบึชน ชชวยให ฟ้นลักเรนียนเกมิดทลักษะการเรนียนรสู ฟ้และมนีผลสลัมฤทธมิธิ์ทางการ
เรนียนวมิชาการขายเบสชองต ฟ้น 1 เรสที่อง ประเภทและลลักษณะของการขาย สสูง
ขบึชน มนีความรสู ฟ้เพมิที่มขบึชนร ฟ้อยละ 70.43 

2. ผลสลัมฤทธมิธิ์การเรนียนวมิชาการขายเบสชองต ฟ้น 1 เรสที่องประเภทและ
ลลักษณะของการขาย พบวชาโดย 
คะแนนเฉลนีที่ย กชอนเรนียนเทชากลับ 10.41 และคะแนนเฉลนีที่ยหลลังเรนียน
เทชากลับ 17.16 คะแนน เมสที่อพมิจารณาเปป็ นรายบพุคคล พบวชา คะแนนเฉลนีที่ย
ความก ฟ้าวหน ฟ้าหลลังเรนียนสสูงกวชากชอนเรนียนเทชากลับ 6.75 ตลั ชงแตช +5 ถบึง 
+8 คะแนน แสดงให ฟ้เหป็นวชานลักเรนียนทนีที่เรนียนโดยการใช ฟ้แบบฝบึกทลักษะมนี
ผลสลัมฤทธมิธิ์ทางการเรนียนวมิชาการขายเบสชองต ฟ้น 1 เรสที่อง ประเภทและ
ลลักษณะของการขายสสูงขบึชนทพุกคน 

3. นลักเรนียนมนีความพบึงพอใจตชอการเรนียนรสู ฟ้โดยใช ฟ้แบบฝบึกทลักษะ 
วมิชาการขายเบสชองต ฟ้น 1 เรสที่อง ประเภทและลลักษณะของการขาย 3 ด ฟ้าน 
ประกอบด ฟ้วยด ฟ้านเนสชอหา ด ฟ้านการใช ฟ้ภาษา และด ฟ้านสชงเสรมิมกมิจกรรมการ
เรนียนการสอน โดยรวมอยสูชในระดลับมาก มนีคชาเฉลนีที่ยเทชากลับ 3.82 เมสที่อ
พมิจารณาเปป็ นรายด ฟ้านพบวชา นลักเรนียนมนีความพบึงพอใจอยสูชในระดลับมาก
ทนีที่สพุด อลันดลับแรก คสอ ด ฟ้านเนสชอหา มนีคชาเฉลนีที่ยเทชากลับ 4.70 รองลงมา
ได ฟ้แกช ด ฟ้านสชงเสรมิมกมิจกรรมการเรนียนการสอน มนีคชาเฉลนีที่ยเทชากลับ 4.61 
และด ฟ้านการใช ฟ้ภาษา มนีคชาเฉลนีที่ยเทชากลับ 4.33 ตามลอาดลับ
ชชชอเร ชชองว วิจ คัย ความพบึงพอใจของสถานประกอบการ หนชวยงาน ทนีที่มนี

ตชอนลักศบึกษาฝบึกงานระดลับ
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ประกาศนนียบลัตรวมิชาชนีพชลั ชนปนีทนีที่ 3 (ปวช.3) และระดลับประกาศนนียบลัตร
วมิชาชนีพชลั ชนสสูงชลั ชนปนีทนีที่ 2 (ปวส.2) 

วมิทยาลลัยเทคโนโลยนีวมิศวกรรม บรมิหารธพุรกมิจ
ผรู ด้ว วิจ คัย นายอมินทรต์จลันทรต์ สอนเผชา 
ตจาแหนย่ง ครสูปฏมิบลัตมิการสอนสาขางานยานยนตต์ 
วสฒวิการศศกษา กศ.ม. (บรมิหารการศบึกษา) มหาวมิทยาลลัยบสูรพา
สถานทยีชต วิดตย่อ วมิทยาลลัยเทคโนโลยนีวมิศวกรรม บรมิหารธพุรกมิจ 89 หมสูช 8 
ถนนเศรษฐกมิจ (ชลบพุรนี-บ ฟ้านบบึง)  
ต. หนองรนี อ. เมสอง จ.ชลบพุรนี 20000 โทรศลัพทต์ 08-1802-9839

Email: sornpao@hotmail.com
ปยี ทยีชทาววิจ คัยเสรด็จ    ปนีการศบึกษา 2559 
ประเภทงานววิจ คัย  วมิจลัยสถาบลัน (บรมิหารวมิทยาลลัย) 
…………………………………………………………………………

………………………………..
บทค คัดยย่อ

ความมพุชงหมายของการวมิจลัยครลั ชงนนีช เพสที่อการประเมมินประส มิทธมิภาพการ
ฝบึกงานของนลักศบึกษาฝบึกงานระดลับประกาศนนียบลัตรวมิชาชนีพชลั ชนปนีทนีที่ 3 และ
ระดลับประกาศนนียบลัตรวมิชาชนีพชลั ชนสสูงชลั ชนปนีทนีที่ 2 โดยสถานประกอบการ 
หนชวยงาน ปนีการศบึกษา 2559 กลพุชมเปฟ้าหมายทนีที่ใช ฟ้ในการดาเนมินงานวมิจลัย
ในครลั ชงนนีชเปป็ นสถานประกอบการทนีที่นลักศบึกษาระดลับประกาศนนียบลัตรวมิชาชนีพ
ชลั ชนปนีทนีที่ 3 และระดลับประกาศนนียบลัตรวมิชาชนีพชลั ชนสสูงชลั ชนปนีทนีที่ 2 ในภาคเรนียน
ทนีที่ 1 ปนีการศบึกษา 2559 ไปฝบึกงาน เกณฑต์ทนีที่ใช ฟ้การวลัดและประเมมินผลผสู ฟ้
ว มิจลัยได ฟ้เสนอผลการวมิเคราะหต์ข ฟ้อมสูลตามลอาดลับ ดลังนนีช 

ผสู ฟ้ประเมมินความพบึงพอใจตชอการประเมมินประส มิทธมิภาพการฝบึกงาน
ของนลักศบึกษาฝบึกงานระดลับประกาศนนียบลัตรวมิชาชนีพชลั ชนปนีทนีที่ 3 และระดลับ
ประกาศนนียบลัตรวมิชาชนีพชลั ชนสสูงชลั ชนปนีทนีที่ 2 โดยสถานประกอบการ หนชวย
งาน ปนีการศบึกษา 2559 เพศชายมากกวชาเพศหญมิง อายพุเรนียงลาดลับ 30-
40 ปนี  41-50 ปนี  ตอที่ากวชา 30 ปนี  มากกวชา 50 ปนี  วพุฒมิการศบึกษาเรนียงตาม
ลอาดลับ ตอที่ากวชาปรมิญญาตรนี ปรมิญญาตรนี ปรมิญญาโท ตอาแหนชงเรนียงตาม
ลอาดลับ ผสู ฟ้จลัดการ เจ ฟ้าของกมิจการ หลัวหน ฟ้างาน ฝช ายบพุคคล ประเภทสถานทนีที่
ฝบึกงาน เอกชน ธพุรกมิจสชวนตลัว ราชการ รลัฐวมิสาหกมิจ หลลักสสูตรปวช. มากก
วชาปวส. งานทนีที่ฝบึกตรงสาขามากกวชาไมชตรงสาขา 

สถานประกอบการมนีความพบึงพอใจตชอการประเมมินประส มิทธมิภาพการ
ฝบึกงานของนลักศบึกษาฝบึกงานระดลับประกาศนนียบลัตรวมิชาชนีพชลั ชนปนีทนีที่ 3 และ
ระดลับประกาศนนียบลัตรวมิชาชนีพชลั ชนสสูงชลั ชนปนีทนีที่ 2 โดยสถาน
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ประกอบการ หนชวยงาน ในภาพรวมอยสูชในระดลับมาก 
ความพบึงพอใจตชอการประเมมินประสมิทธมิภาพการฝบึกงานของ

นลักศบึกษาฝบึกงานระดลับประกาศนนียบลัตร
วมิชาชนีพชลั ชนปนีทนีที่ 3 และระดลับประกาศนนียบลัตรวมิชาชนีพชลั ชนสสูงชลั ชนปนีทนีที่ 2 โดย
สถานประกอบการ หนชวยงาน 
ในด ฟ้านบพุคลมิกภาพเจตคตมิในวมิชาชนีพในภาพรวมอยสูชในระดลับมาก


