บทค คัดยย่อผลงานววิจ คัยครรูไดด้ร คับรางว คัลประกวดงานววิจ คัย จาก
ศ ษาเอกชนแหย่ง
สมาคมววิทยาล คัยเทคโนโลยยีและอาชวยี ศก
ประเทศไทย ในพระราชรูปถ คัมภภ์สมเดด็จพระเทพร คัตนราชสส
ดาฯ
สยามบรมราชกสมารยี
ศ ษา 2560
ประจจาปยี การศก
ช ผลงานววิจ คัย
ชอ
ความต ต้องการการพพัฒนาสมรรถนะครรูยค
ยุ ใหมม่สรูม่
การพพัฒนาประเทศไทย 4.0 ตามการรพับรรู ต้ของครรูปฏฏิบพัตก
ฏิ าร
สอน วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ
ช ผรูวด้ จ
ชอ
วิ คัย
นายมานฏิต ศรฏิ เฏิ พฏิม
พิ่ พรูล
ตจาแหนย่ง ผรู ต้ชวม่ ยผรู ต้ออานวยการฝม่ ายบรฏิหารงานวฏิชาการ
ศ ษา ศศ.ม. (ภาษาและการสอ
สพิ่ สาร) สถาบพันบพัณฑฏิต
วสฒก
วิ ารศก
พพัฒนบรฏิหารศาสตรร์ (นฏิด ต้า)
สถานทยีต
ช ด
วิ ตย่อ วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ 89 หมรูม่ 8
ถนนเศรษฐกฏิจ(ชลบยุร-ยี บ ต้านบบึง)
ต.หนองรยี อ.เมสองชลบยุรยี จ.ชลบยุรยี 20000 โทร. 091-7086934 email: msmanit4987@gmail.com
บึ ษา 2560
ปยี ทยีท
ช า
จ ววิจ คัยเสรด็จ
ปยี การศก
ประเภทงานววิจ คัย
ประเภท 2 วฏิจพัยสถาบพัน (บรฏิหารวฏิทยาลพัย)
........................................................................................
......................................................................
บทค คัดยย่อ
บึ ษาความต ต้องการการพพัฒนา
การวฏิจพัยครพังรั้ นยีรั้ มยีวพัตถยุประสงคร์ เพสอ
พิ่ ศก
สมรรถนะครรูยค
ยุ ใหมม่สก
รูม่ ารพพัฒนาประเทศไทย 4.0 ตามการรพับรรู ต้ของครรู
ปฏฏิบพัตก
ฏิ ารสอน วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ ประกอบด ต้วย
(1) สมรรถนะหลพัก (Core Competency) มยีองคร์ประกอบยม่อย 5 ด ต้าน
พั ฤทธฏิธิ์ การทอางานทยีพิ่
ได ต้แกม่ การพพัฒนาตนเอง การทอางานทยีม
พิ่ งยุม่ ผลสม
ท ต้าทาย การทอางานเปป็ นทยีม และการมยีจต
ฏิ สอานบึกบรฏิการ (2) สมรรถนะ
ประจอาสายงาน (Functional Competency) มยีองคร์ประกอบยม่อย 5
ด ต้าน ได ต้แกม่ การพพัฒนาผรู ต้เรยียน การออกแบบการเรยียนการสอน การบรฏิหาร
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พั รั้ เรยียน การมยีทพักษะในการคฏิดวฏิเคราะหร์และสงพั เคราะหร์ และ
จพัดการในชน
พั พพันธร์และเทคนฏิคการสอ
สพิ่ สาร และเปรยียบเทยียบความ
การมยีมนยุษยร์สม
ต ต้องการการพพัฒนาสมรรถนะครรูยค
ยุ ใหมม่สก
รูม่ ารพพัฒนาประเทศไทย 4.0
จอาแนกตามประเภทวฏิชาทยีส
พิ่ อน และประสบการณร์ระยะเวลาการปฏฏิบพัต ฏิ
บึ ษาวฏิจพัยกพับประชากรทยีเพิ่ ปป็ นครรูปฏฏิบพัตก
งานสอน โดยศก
ฏิ ารสอนของวฏิทยา
บึ ษา 2560 จอานวน 22 คน โดยใชเครส
ต้ อ
ลพัยฯ ภาคเรยียนทยีพิ่ 2 ปยี การศก
พิ่ งมสอ
แบบสอบถามชนฏิดมาตราสวม่ นประมาณคม่า 5 ระดพับ และแบบสอบถาม
พั ภาษณร์ปลายเปฏิ ด สถฏิตท
เชงฏิ สม
ฏิ ใยีพิ่ ชวฏิต้ เคราะหร์ข ต้อมรูล คสอ คะแนนเฉลยีย
พิ่ ของ
กลยุม
ม่ ประชากร คะแนนความเบยีย
พิ่ งเบนมาตรฐานของกลยุม
ม่ ประชากร( )
และคะแนนขนาดของผล (Effect Size : ES) ผลการวฏิจพัยพบวม่า
1. ความต ต้องการการพพัฒนาสมรรถนะหลพัก (Core
Competency Development) โดยรวมอยรูใม่ นระดพับมาก เมสอ
พิ่
พฏิจารณาสมรรถนะด ต้านยม่อยจากคะแนนเฉลยีย
พิ่ ความต ต้องการการพพัฒนา
จากมากไปหาน ต้อย พบวม่า การทอางานทยีท
พิ่ ต้าทาย การทอางานเปป็ นทยีม และ
การมยีจต
ฏิ สอานบึกให ต้บรฏิการ มยีความต ต้องการในการพพัฒนาเปป็ นครรูยค
ยุ ใหมม่อยรูม่
พั ฤทธฏิธิ์
ในระดพับมากทพังรั้ สามด ต้านตามลอาดพับ สอาหรพับด ต้านการทอางานมยุงม่ ผลสม
และการพพัฒนาตนเอง มยีความต ต้องการการพพัฒนาสมรรถนะเปป็ นครรูยค
ยุ
ใหมม่ในระดพับปานกลาง
2. ความต ต้องการการพพัฒนาสมรรถนะประจอาสายงาน
(Functional Competency Development) โดยรวมอยรูใม่ นระดพับ
มาก เมสอ
พิ่ พฏิจารณาด ต้านยม่อยจากคะแนนเฉลยีย
พิ่ ความต ต้องการการพพัฒนา
จากมากไปหาน ต้อย พบวม่า การออกแบบการเรยียนการสอน การมยีทพักษะ
ในการคฏิดวฏิเคราะหร์และสงพั เคราะหร์ มยีความต ต้องการในการพพัฒนาอยรูใม่ น
พั รั้ เรยียน การมยีมนยุษยร์สม
พั พพันธร์
ระดพับมาก สอาหรพับด ต้านการบรฏิหารจพัดการในชน
สพิ่ สาร และการพพัฒนาผรู ต้เรยียน มยีความต ต้องการการพพัฒนา
และเทคนฏิคการสอ
ในระดพับปานกลาง
3. ผลการเปรยียบเทยียบความต ต้องการการพพัฒนาสมรรถนะหลพัก
จอาแนกตามประเภทวฏิชาทยีส
พิ่ อน โดยรวมตม่างกพันทพังรั้ 3 ประเภทวฏิชา
(พาณฏิชยกรรม/บรฏิหารธยุรกฏิจ ชาม่ งอยุตสาหกรรม และหมวดวฏิชาทพักษะ
ชวยี ต
ฏิ ) เมสอ
พิ่ พฏิจารณา เปป็ นรายด ต้าน พบวม่า ด ต้านการพพัฒนาตนเอง ตม่างกพัน
พั ฤทธฏิธิ์ ตม่างกพันทพังรั้ 3
ทพังรั้ 3 ประเภทวฏิชา ด ต้านการทอางานทยีม
พิ่ งยุม่ ผลสม
ประเภทวฏิชา ด ต้านการทอางานทยีท
พิ่ ต้าทาย ประเภทวฏิชาพาณฏิชยกรรม/
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บรฏิหารธยุรกฏิจ และชาม่ งอยุตสาหกรรม ตม่างกพัน ด ต้านการทอางานเปป็ นทยีม ตม่าง
กพันทพังรั้ 3 ประเภทวฏิชา ด ต้านการมยีจต
ฏิ สอานบึกให ต้บรฏิการ ตม่างกพันทพังรั้ 3
ประเภทวฏิชา
4. ผลการเปรยียบเทยียบความต ต้องการการพพัฒนาสมรรถนะประจอา
สายงาน จอาแนกตามประเภทวฏิชาทยีส
พิ่ อน โดยรวมตม่างกพันทพังรั้ 3 ประเภท
วฏิชา (พาณฏิชยกรรม/บรฏิหารธยุรกฏิจ ชาม่ งอยุตสาหกรรม และหมวดวฏิชาทพักษะ
ชวยี ต
ฏิ ) เมสอ
พิ่ พฏิจารณาเปป็ นรายด ต้าน พบวม่า ด ต้านการพพัฒนาผรู ต้เรยียน ตม่างกพันทพังรั้
3 ประเภทวฏิชา ด ต้านการออกแบบการเรยียนการสอน ประเภทวฏิชาพาณฏิช
ยกรรม/บรฏิหารธยุรกฏิจและชาม่ งอยุตสาหกรรม ตม่างกพัน การบรฏิหารจพัดการใน
พั รั้ เรยียน ตม่างกพันทพังรั้ 3 ประเภทวฏิชา การมยีทพักษะในการคฏิดวฏิเคราะหร์และ
ชน
สงพั เคราะหร์ ประเภทวฏิชาพาณฏิชยกรรม/บรฏิหารธยุรกฏิจและชาม่ งอยุตสาหกรรม
ตม่างกพัน และประเภทวฏิชาพาณฏิชยกรรม/บรฏิหารธยุรกฏิจและหมวดวฏิชาทพักษะ
พั พพันธร์และเทคนฏิคการสอ
สพิ่ สาร ประเภทวฏิชา
ชวยี ต
ฏิ ตม่างกพัน การมยีมนยุษยร์สม
พาณฏิชยกรรม/บรฏิหารธยุรกฏิจและชาม่ งอยุตสาหกรรม ตม่างกพัน และประเภท
วฏิชาพาณฏิชยกรรม/บรฏิหารธยุรกฏิจและหมวดวฏิชาทพักษะชวยี ต
ฏิ ตม่างกพัน
5. ผลการเปรยียบเทยียบความต ต้องการการพพัฒนาสมรรถนะ จอาแนก
ตามประสบการณร์ระยะเวลาการปฏฏิบพัตงฏิ านสอน พบวม่าครรูทม
ยีพิ่ ป
ยี ระสบการณร์
ระยะเวลาปฏฏิบพัตงฏิ านสอนน ต้อยกวม่า 5 ปยี และครรูทม
ยีพิ่ ป
ยี ระสบการณร์ระยะ
เวลาปฏฏิบพัตงฏิ านสอนมากกวม่า 5 ปยี ขน
บึรั้ ไป โดยรวมตม่างกพัน
ช เรชอ
ชอ
ช งววิจ คัย
ความพบึงพอใจของสถานประกอบการ หนม่วยงานและ
บึ ษาฝบึ กงาน
ชยุมชนทยีม
พิ่ ต
ยี อ
ม่ นพักศก
วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ
ช ผรูวด้ จ
ชอ
วิ คัย นายอฏินทรร์จพันทรร์ สอนเผม่า
ตจาแหนย่ง ครรูปฏฏิบพัตก
ฏิ ารสอนสาขางานยานยนตร์
ศ ษา กศ.ม.(การบรฏิหารการศก
บึ ษา)
วสฒก
วิ ารศก
คั คัด วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ศ ษาทยีส
สถานศก
ช งก
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ
พั ทร์ 08-1802-9839 Email:
การตวิดตย่อผรูวด้ จ
วิ คัย
โทรศพ
sornpao@hotmail.com
บึ ษา 2560
ปยี ทยีท
ช า
จ ววิจ คัยเสรด็จ
ปยี การศก
ล คักษณะงานววิจ คัย
วฏิจพัยสถาบพัน
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…………………………………………………………………………
……………………..……………
บทค คัดยย่อ
บึ ษาความพบึงพอใจของ
ความมยุงม่ หมายของการวฏิจพัยครพังรั้ นยีรั้เพสอ
พิ่ ศก
บึ ษาฝบึ กงาน
สถานประกอบการ หนม่วยงาน และชยุมชนทยีม
พิ่ ต
ยี อ
ม่ นพั กศก
ต้
วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ กลยุม
ม่ เปต้ าหมายทยีใพิ่ ชในการ
บึ ษาระ
วฏิจพัยในครพังรั้ นยีเรั้ ปป็ นสถานประกอบการ หนม่วยงานและชยุมชนทยีน
พิ่ พั กศก
บึ ษาระดพับปวส. 2 ในภาคเรยียนทยีพิ่ 1 ปยี การศก
บึ ษา
ดพับปวช.3 และนพักศก
ต้
2560 ไปฝบึ กงานจอานวน 183 แหม่ง เกณฑร์ทใยีพิ่ ชการวพั
ดและประเมฏินผลผรู ต้
วฏิจพัยได ต้เสนอผลการวฏิเคราะหร์ข ต้อมรูลตามลอาดพับดพังนยีรั้
ผรู ต้ประเมฏินความพบึงพอใจของสถานประกอบการ/หนม่วยงาน ทยีม
พิ่ ต
ยี อ
ม่
บึ ษาฝบึ กงานของวฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
นพั กเรยียนนพักศก
ฏิ วกรรม
บึ ษา 2560 เพศหญฏิงจอานวน 118 คนเพศชาย
บรฏิหารธยุรกฏิจปยี การศก
จอานวน 65 คน ผรู ต้ประเมฏินความพบึงพอใจของสถานประกอบการ/หนม่วย
บึ ษาฝบึ กงานของวฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
งาน ทยีม
พิ่ ต
ยี อ
ม่ นพักเรยียนนพักศก
ฏิ วกรรม
บึ ษา 2560 อายยุ ตอาพิ่ กวม่า 30 ปยี จอานวน 44 คน อายยุ
บรฏิหารธยุรกฏิจปยี การศก
30-40 ปยี จอานวน 73 คนอายยุ 41-50 ปยี จอานวน 48 คนอายยุ มากกวม่า
50 ปยี จอานวน 18 คน
ผรู ต้ประเมฏินความพบึงพอใจของสถานประกอบการ/หนม่วยงาน ทยีม
พิ่ ต
ยี อ
ม่
บึ ษาฝบึ กงานของวฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
นพั กเรยียนนพักศก
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ
บึ ษา 2560 วยุฒก
บึ ษาตอาพิ่ กวม่าปรฏิญญาตรยี จอานวน 94 คนวยุฒ ฏิ
ปยี การศก
ฏิ ารศก
บึ ษาปรฏิญญาตรยี จอานวน 79 คนวยุฒก
บึ ษาปรฏิญญาโท จอานวน 9
การศก
ฏิ ารศก
บึ ษาปรฏิญญาเอก จอานวน 1 คน ผรู ต้ประเมฏินความพบึงพอใจของ
คนวยุฒก
ฏิ ารศก
บึ ษาฝบึ กงานของ
สถานประกอบการ/หนม่วยงาน ทยีม
พิ่ ต
ยี อ
ม่ นพั กเรยียนนพั กศก
บึ ษา 2560 ตอาแหนม่ง
วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจปยี การศก
หพัวหน ต้างาน จอานวน 13 คน ตอาแหนม่งผรู ต้จพัดการจอานวน 109 คน ตอาแหนม่ง
ฝม่ ายบยุคคล จอานวน 2 คน ตอาแหนม่งเจ ต้าของกฏิจการ มยี 59 คน
ผรู ต้ประเมฏินความพบึงพอใจของสถานประกอบการ/หนม่วยงาน ทยีม
พิ่ ต
ยี อ
ม่
บึ ษาฝบึ กงานของวฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
นพั กเรยียนนพักศก
ฏิ วกรรม
บึ ษา 2560 ประเภทราชการ จอานวน 13 คน
บรฏิหารธยุรกฏิจปยี การศก
ประเภทเอกชนจอานวน 109 คน ประเภทรพัฐวฏิสาหกฏิจ จอานวน 1 คน
กฏิจการสวม่ นตพัว มยี 59 คน
ผรู ต้ประเมฏินความพบึงพอใจของสถานประกอบการ/หนม่วยงาน ทยีม
พิ่ ต
ยี อ
ม่
บึ ษาฝบึ กงานของวฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
นพั กเรยียนนพักศก
ฏิ วกรรม
บึ ษา 2560 หลพักสรูตร ปวช. จอานวน 182 คน
บรฏิหารธยุรกฏิจปยี การศก
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หลพักสรูตร ปวส.จอานวน 100 คนสถานประกอบการ หนม่วยงานและชยุมชน
มยีความพบึงพอใจตม่อคยุณภาพของนพั กเรยียนในภาพรวมอยรูใม่ นระดพับมาก เรยียง
ตามลอาดพับ ดพังนยีรั้ ด ต้านบยุคลฏิกภาพเจตคตฏิในด ต้านความสามารถในการ
ยี อยรูใม่ นระดพับมาก
ปฏฏิบพัตงฏิ านด ต้านความรรู ต้วฏิชาชพ
สถานประกอบการ หนม่วยงานและชยุมชนมยีความพบึงพอใจตม่อ
บึ ษาในด ต้านความสามารถในการปฏฏิบพัตงฏิ านอยรูใม่ นระดพับ
คยุณภาพของนพักศก
มากเมสอ
พิ่ พฏิจารณาเปป็ นรายข ต้อพบวม่าทยุกรายข ต้อสถานประกอบการหนม่วย
บึ ษา
งานและชยุมชนมยีความพบึงพอใจในระดพับมากเรยียงตามลอาดพับดพังนยีน
รั้ พั กศก
บึ ษามยีความตพังรั้ ใจ และมยุงม่ มพัน
ปฏฏิบพัตต
ฏิ ามระเบยียบของหนม่วยงานได ต้ดยีนพักศก
พิ่
บึ ษามยีปฏฏิบพัต ฏิ
ในการทอางาน และรพักษาผลประโยชนร์ของหนม่วยงาน นพั กศก
บึ ษามยีความสามรถใน
งานได ต้ตามกอาหนดเวลามยีคณ
ยุ ภาพและถรูกต ต้องนพั กศก
การนอ าความรรู ต้ทยีเพิ่ รยียนมาประยยุกตร์ใชกพัต้ บงานทยีป
พิ่ ฏฏิบพัตม
ฏิ ก
ยี ารวฏิเคราะหร์ปพัญหา
บึ ษามยีการวางแผนและเตรยียมการกม่อนปฏฏิบพัตงฏิ าน
และแก ต้ปพั ญหาได ต้นพักศก
สถานประกอบการ หนม่วยงานและชยุมชนทยีม
พิ่ ต
ยี อ
ม่ คยุณภาพของ
บึ ษาในด ต้านความรรู ต้วฏิชาชพ
ยี ในภาพรวมอยรูใม่ นระดพับมากเมสอ
นพั กศก
พิ่ พฏิจารณา
เปป็ นรายข ต้อพบวม่าสถานประกอบการ หนม่วยงานและชยุมชนมยีความพบึง
บึ ษามยีความสามารถในการ
พอใจในระดพับมากเรยียงตามลอาดพับดพังนยีรั้ นพั กศก
บึ ษามยีมค
ยี ตรง
ใชอยุต้ ปกรณร์สอานพักงานนพักศก
ยี วามรรู ต้ความสามารถในวฏิชาชพ
บึ ษามยีความสามารถใชคอมพฏิ
ต้
สาขานพั กศก
วเตอรร์และการใชอฏิต้ นเตอรร์เนป็ ตใน
บึ ษามยีความสามารถในการใชภาษาอพั
ต้
นพั กศก
งกฤษ
สถานประกอบการ หนม่วยงานและชยุมชนทยีม
พิ่ ต
ยี อ
ม่ คยุณภาพของ
บึ ษาในด ต้านบยุคลฏิกภาพเจตคตฏิในวฏิชาชพ
ยี ในภาพรวมอยรูใม่ นระดพับมาก
นพั กศก
เมสอ
พิ่ พฏิจารณาเปป็ นรายข ต้อพบวม่าสถานประกอบการ หนม่วยงานและชยุมชน
บึ ษามยีความ
มยีความพบึงพอใจในระดพับมากเรยียงตามลอาดพับ ดพังนยีรั้ นพั กศก
บึ ษามยีความอม่อนน ต้อม
สามารถในการปรพับตพัวเข ต้ากพับเพสอ
พิ่ นรม่วมงาน นพั กศก
บึ ษามยีทรรศนะทยีด
พั มาคารวะ
สยุภาพเรยียบร ต้อย นพักศก
พิ่ ต
ยี อ
ม่ การทอางานและสม
บึ ษามยีความรพับผฏิดชอบตม่อหน ต้าทยีเพิ่ ตป็มใจเข ต้ารม่วมกฏิจกรรมของ
ตม่อผรู ต้อสน
พิ่ นพักศก
บึ ษามยีความเมตตา กรยุณา เหป็นอกเหป็นใจผรู ต้อสน
หนม่วยงาน นพักศก
พิ่ และปฏฏิบพัต ฏิ
บึ ษามยีความซอ
สพิ่ สต
พั ยร์อดทนและสรูงาน
ต้
บึ ษา
งานด ต้วยความเตป็มใจ นพักศก
นพั กศก
ยี สละและปฏฏิบพัตงฏิ านเปป็ นแบบอยม่างทยีด
บึ ษามยีความเปป็ น
มยีความเสย
พิ่ ยี นพั กศก
บึ ษามยีความคลม่องแคลม่วในการทอางาน
ธรรมและวางตนเปป็ นกลาง นพักศก
บึ ษามยีความเชอ
สพิ่ มพัพิ่นตนเอง และกล ต้าแสดงออก นพั กศก
บึ ษามยีความเปป็ น
นพั กศก
บึ ษามยีความละเอยียดรอบคอบในการปฏฏิบพัตงฏิ าน
ผรู ต้นอ าและผรู ต้ตามทยีด
พิ่ ยี นพักศก
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ช เรชอ
บึ ษาความพบึงพอใจของนพั กเรยียนนพั กศก
บึ ษาตม่อ
ชอ
ช งววิจ คัย
การศก
คยุณภาพการบรฏิการของฝม่ ายการเงฏิน
บึ ษา
วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ ปยี การศก
2560
ช ผรูวด้ จ
ชอ
วิ คัย นางสาววงเดสอน บยุญวฏิเศษ
ตจาแหนย่ง ครรูผรู ต้สอนสาขาการตลาด
ศ ษา ปรฏิญญาตรยี สาขาการตลาด คณะบรฏิหารศาสตรร์
วสฒก
วิ ารศก
มหาวฏิทยาลพัยอยุบลราชธานยี
สถานทยีต
ช ด
วิ ตย่อ วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ 89 หมรูม่ 8
ถนนเศรษฐกฏิจ (ชลบยุร-ยี บ ต้านบบึง)
พั ทร์ 038-476599
ต.หนองรยี อ.เมสอง จ.ชลบยุรยี 20000 โทรศพ
โทรสาร 038-476599 - 104
พั ทร์มอ
โทรศพ
ส ถสอ 084-8326771 E-mail :
mkt_ubu@hotmail.com
บึ ษา 2560
ปยี ทยีท
ช า
จ ววิจ คัย
ปยี การศก
ประเภทงานววิจ คัย
วฏิจพัยสถาบพัน
…………………………………………………………………………
……………………………….
บทค คัดยย่อ
บึ ษาความพบึงพอใจของนพั กเรยียน
การวฏิจพัยครพังรั้ นยีม
รั้ วยี พัตถยุประสงคร์เพสอ
พิ่ ศก
บึ ษาทยีม
นพั กศก
พิ่ ต
ยี อ
ม่ คยุณภาพการบรฏิการของฝม่ ายการเงฏินวฏิทยาลพัยเทคโนโลยยี
บึ ษาแนวทางในการพพัฒนาและปรพับปรยุง
วฏิศวกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ เพสอ
พิ่ ศก
ฏิ ธฏิภาพและสอดคล ต้องกพับความต ต้องการของ
การให ต้บรฏิการให ต้มยีประสท
บึ ษาของวฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
นพั กเรยียนนพักศก
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ และ
บึ ษาเจนคตฏิของนพักเรยียนนพั กศก
บึ ษาสาขาการตลาดตม่อการให ต้บรฏิการ
เพสอ
พิ่ ศก
บึ ษา ได ต้แกม่ ประชาชนหรสอผรู ต้ใช ต้
ของฝม่ ายการเงฏิน ประชากรทยีท
พิ่ อาการศก
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บรฏิการของฝม่ ายการเงฏินวฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ
บึ ษาระดพับชน
พั รั้ ปวช.และ
จอานวน 100 คน (ข ต้อมรูลจอานวนนพั กเรยียนนพั กศก
ปวส. สาขาการตลาด ณ เดสอนพฤศจฏิกายน 2560 จากฝม่ ายงาน
บึ ษาครพังรั้ นยีรั้ ได ต้แกม่ นพั กเรยียนนพั กศก
บึ ษาสาขา
ทะเบยียน) กลยุม
ม่ ตพัวอยม่างในการศก
ต้ การจากฝม่ ายการเงฏิน วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
การตลาดทยีใพิ่ ชบรฏิ
ฏิ วกรรม
บรฏิหารธยุรกฏิจ ในชวม่ งเดสอนพฤศจฏิกายน 2560 - เดสอนกยุมภาพพันธร์ 2561
ม่ ตพัวอยม่างแบบงม่าย (Simple random sampling) ได ต้
โดยทอาการสยุม
ต้
บึ ษา
ขนาดกลยุม
ม่ ตพัวอยม่าง จอานวน 85 คน เครสอ
พิ่ งมสอทยีใพิ่ ชในการวฏิ
จพัย การศก
บึ ษาใชแบบสอบถามวพั
ต้
ในครพังรั้ นยีรั้ ผรู ต้ศก
ดความพบึงพอใจของนพั กเรยียน
บึ ษาทยีม
นพั กศก
พิ่ ต
ยี อ
ม่ คยุณภาพการให ต้บรฏิการของฝม่ ายการเงฏิน วฏิทยาลพัย
บึ ษาครพังรั้ นยีรั้
เทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ การเกป็บรวมข ต้อมรูลในการศก
มยีขน
พั รั้ ตอนการดอาเนฏินการ ดพังนยีรั้
1. ข ต้อมรูลปฐมภรูม ฏิ (Primary data) 2. ข ต้อมรูลทยุตย
ฏิ ภรูม ฏิ
ต้
(Secondary data) สถฏิตท
ฏิ ใยีพิ่ ชในการวฏิ
เคราะหร์ข ต้อมรูล มยีดงพั นยีรั้ 1. ร ต้อยละ
(Percentage : %) สอาหรพับวฏิเคราะหร์ลพักษณะข ต้อมรูลสวม่ นบยุคคล 2. คม่า
เฉลยีย
พิ่ (Mean : X ) และคม่าเบยีย
พิ่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation : S.D.)สอาหรพับวฏิเคราะหร์ระดพับความพบึงพอใจของลรูกค ต้าทยีม
พิ่ ยี
ตม่อคยุณภาพการให ต้บรฏิการของฝม่ ายการเงฏินวฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรม
พั พพันธร์
บรฏิหารธยุรกฏิจ 3. การทดสอบสมมตฏิฐานเปป็ นการทดสอบความสม
ระหวม่างตพัวแปร 2 กลยุม
ม่ โดยใช ต้ สถฏิต ฏิ T-Test และ One Way ANOVA
ผลการวฏิจพัยพบวม่า คม่าความพบึงพอใจในคยุณภาพการบรฏิการทพังรั้ 10 ด ต้าน มยี
ความประทพับใจตม่อคยุณภาพการบรฏิการของฝม่ ายการเงฏิน วฏิทยาลพัย
เทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ ดพังตม่อไปนยีรั้
1. เรสอ
พิ่ งเจ ต้าหน ต้าทยีแ
พิ่ ตม่งกายสยุภาพสะอาดและเรยียบร ต้อย ( ความแตก
ตม่าง 0.14) ซงบึพิ่ เปป็ นทยีพ
พิ่ งบึ พอใจ
2. เจ ต้าหน ต้าทยีอ
พิ่ อานวยความสะดวกและให ต้บรฏิการได ต้ตามมาตรฐาน
(ความแตกตม่าง 0.30) ซงบึพิ่ เปป็ นทยีพ
พิ่ งบึ พอใจ
บึ ษาผรู ต้รพับบรฏิการได ต้
3. เจ ต้าหน ต้าทยีม
พิ่ ค
ยี วามพร ต้อมทยีจ
พิ่ ะให ต้บรฏิการแกม่นพักศก
ทพันทม่วงทยี(ความแตกตม่าง 0.12) ซงบึพิ่ เปป็ นทยีพ
พิ่ งบึ พอใจ
4. ฝม่ ายการเงฏินมยีการเปฏิ ด-ปฏิ ดให ต้บรฏิการตรงตามเวลาทยีไพิ่ ด ต้แจ ต้งให ต้
ทราบ(ความแตกตม่าง 0.20) ซงบึพิ่ เปป็ นทยีพ
พิ่ งบึ พอใจ
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บึ ษาผรู ต้รพับบรฏิการ
5. เจ ต้าหน ต้าทยีเพิ่ ตป็มใจทยีจ
พิ่ ะชวม่ ย เหลสอนพั กศก
เสมอ(ความแตกตม่าง 0.15) ซงบึพิ่ เปป็ นทยีพ
พิ่ งบึ พอใจ
บึ ษา
6. เจ ต้าหน ต้าทยีไพิ่ มม่ยงยุม่ เกฏินกวม่าจะตอบสนองคอาร ต้องขอของนพั กศก
ผรู ต้รพับบรฏิการ(ความแตกตม่าง- 0.14) ซงบึพิ่ เปป็ นทยีไพิ่ มม่พงบึ พอใจ
7. ฝม่ ายการเงฏินมยีการบพันทบึกข ต้อมรูลทยีถก
รู ต ต้องไมม่มข
ยี ต้อผฏิดพลาด(ความ
แตกตม่าง 0.20) ซงบึพิ่ เปป็ นทยีพ
พิ่ งบึ พอใจ
8. ฝม่ ายการเงฏินสามารถแก ต้ไขสงฏิพิ่ ทยีล
พิ่ ก
รู ค ต้าร ต้องเรยียนและมยีการชดเชย
บึ ษาผรู ต้รพับบรฏิการได ต้(ความแตก
ความไมม่สะดวกตม่างๆทยีเพิ่ กฏิดขบึน
รั้ ให ต้แกม่นพักศก
ตม่าง 0.31) ซงบึพิ่ เปป็ นทยีพ
พิ่ งบึ พอใจ
บึ ษาผรู ต้รพับบรฏิการด ต้วยความสยุภาพ และ
9. เจ ต้าหน ต้าทยีป
พิ่ ฏฏิบพัตต
ฏิ อ
ม่ นพั กศก
เปป็ นมฏิตรเสมอ(ความแตกตม่าง 0.17) ซงบึพิ่ เปป็ นทยีพ
พิ่ งบึ พอใจ
บึ ษาผรู ต้รพับบรฏิการวางใจและเชอ
สพิ่ ใจ
10. เจ ต้าหน ต้าทยีส
พิ่ ามารถทอาให ต้นพั กศก
ได ต้(ความแตกตม่าง 0.16) ซงบึพิ่ เปป็ นทยีพ
พิ่ งบึ พอใจ

ช ผลงานววิจ คัย การศก
บึ ษาความพบึงพอใจของผรู ต้ใชบรฏิ
ต้ การร ต้านค ต้าในโรง
ชอ
อาหาร วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ ปยี
บึ ษา 2560
การศก
ช ผรูวด้ จ
ชอ
วิ คัย
นางสาวสาคร ดวงดารา
ตจาแหนย่ง
ครรูปฏฏิบพัตก
ฏิ ารสอนสาขางานการตลาด
ศ ษา
บึ ษาสถาบพัน
วสฒก
วิ ารศก
บรฏิหารธยุรกฏิจบพัณฑฏิต สถาบพันการศก
ราชภพัฏราชนครฏินทรร์
ศ ษาทยีต
สถานศก
ช ด
วิ ตย่อ วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ 89
ม.8 ต.หนองรยี อ.เมสอง
จ.ชลบยุรยี 20000
ปยี ทยีท
ช า
จ ววิจ คัยเสรด็จ
2560
ประเภทงานววิจ คัย
ประเภทวฏิจพัยสถาบพัน
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…………………………………………………………………………
……………………………………..
บทค คัดยย่อ
บึ ษาความพบึงพอใจ
การวฏิจพัยสถาบพันครพังรั้ นยีม
รั้ วยี พัตถยุประสงคร์ (1) เพสอ
พิ่ ศก
ต้ การร ต้านค ต้าในโรงอาหาร วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ของผรู ต้ใชบรฏิ
ฏิ วกรรม
ต้ การร ต้านค ต้า
บรฏิหารธยุรกฏิจ (2) เพสอ
พิ่ เปรยียบเทยียบความพบึงพอใจของผรู ต้ใชบรฏิ
ในโรงอาหาร วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ ของนพั กเรยียน
บึ ษาระดพับชน
พั รั้ ปวช. และปวส. ทพังรั้ ภาคปกตฏิและภาคสมทบ
นพั กศก
ต้
ม่ นพั กเรยียนทยุกแผนกวฏิชา
กลยุม
ม่ ตพัวอยม่างทยีใพิ่ ชในงานวฏิ
จพัย ได ต้จากการสยุม
พั รั้ ปวช. ,ปวส. ทพังรั้ ภาคปกตฏิ และภาคสมทบจอานวน 50 คน ภาคเรยียน
ชน
บึ ษา 2560 เครสอ
ต้
ทยีพิ่ 1 ปยี การศก
พิ่ งมสอทยีใพิ่ ชในการวฏิ
จพัย ได ต้แกม่
ต้
แบบสอบถามความพบึงพอใจ สถฏิตท
ฏิ ใยีพิ่ ชในการวฏิ
เคราะหร์ข ต้อมรูลและ
ต้ การร ต้านค ต้า
ประมวลผล โดยหาคม่าร ต้อยละด ต้านความพบึงพอใจของผรู ต้ใชบรฏิ
ในโรงอาหาร วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ ดพังตม่อไปนยีรั้
ต้
ตอนทยีพิ่ 1 วฏิเคราะหร์สถานภาพของกลยุม
ม่ ตพัวอยม่างทยีใพิ่ ชในการวฏิ
จพัย ซงบึพิ่ เปป็ น
ต้ การร ต้านค ต้าในโรงอาหาร วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
นพั กเรยียนทยีใพิ่ ชบรฏิ
ฏิ วกรรม
บรฏิหารธยุรกฏิจ ตอนทยีพิ่ 2 วฏิเคราะหร์คาม่ เฉลยีย
พิ่ ร ต้อยละ ระดพับความพบึงพอใจของ
ต้ การร ต้านค ต้าในโรงอาหาร วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
นพั กเรยียน ทยีใพิ่ ชบรฏิ
ฏิ วกรรม
ต้ การ
บรฏิหารธยุรกฏิจ ตอนทยีพิ่ 3 เปรยียบเทยียบระดพับความพบึงพอใจของผรู ต้ใชบรฏิ
ร ต้านค ต้าในโรงอาหาร ได ต้ผลการวฏิจพัยดพังนยีรั้
ต้ การทยีเพิ่ ปป็ นกลยุม
ฏิรั้ 50 คน เปป็ นนพั กเรยียน ภาค
1. ผรู ต้ใชบรฏิ
ม่ ตพัวอยม่าง ทพังรั้ สน
ปกตฏิ จอานวน 25 คน คฏิดเปป็ นร ต้อยละ 50 และนพั กเรยียน ภาคสมทบ จอานวน
25 คน คฏิดเปป็ นร ต้อยละ 50 เปป็ นเพศชาย จอานวน 25 คน คฏิดเปป็ นร ต้อยละ
50 เปป็ นเพศหญฏิง จอานวน 25 คน คฏิดเปป็ นร ต้อยละ 50
ต้ การร ต้านค ต้าในโรงอาหารวฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
2. ผรู ต้ใชบรฏิ
ฏิ วกรรม
บรฏิหารธยุรกฏิจ พบึงพอใจการแตม่งกาย และการรพักษาความสะอาดของผรู ต้
ประกอบการสรูงสยุด คฏิดเปป็ นร ต้อยละ 72.80 ความพบึงพอใจลอาดพับทยีส
พิ่ อง
พั ของผรู ต้ประกอบการ คฏิดเปป็ นร ต้อยละ 70.40 ความพบึงพอใจ
คสอ อพัธยาศย
ลอาดพับทยีส
พิ่ ามคสอ ความสะอาดของภาชนะบรรจยุอาหาร คฏิดเปป็ นร ต้อยละ
64.00 และความพบึงพอใจลอาดพับสยุดท ต้าย คสอ การหมยุนเวยียนรายการ
อาหารในแตม่ละวพัน คฏิดเปป็ นร ต้อยละ 51.60
ช ผลงานววิจ คัย การพพัฒนาผลสม
พั ฤทธฏิท
ต้
ชอ
ธิ์ างการเรยียนโดยการใชบทเรยี
ยน
คอมพฏิวเตอรร์ชวม่ ยสอน
ยี ชน
พั รั้ ปยี ท ยีพิ่
เรสอ
พิ่ ง วพัฒนธรรมของนพักเรยียนระดพับประกาศนยียบพัตรวฏิชาชพ
1 (ปวช. ) แผนกพานฏิชยกรรม
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สาขาการตลาด วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ
ช ผรูวด้ จ
ชอ
วิ คัย นางสาวธฏิดารพัตนร์ โสภา
ตจาแหนย่ง ครรูปฏฏิบพัตก
ฏิ ารสอนหมวดวฏิชาทพักษะชวยี ต
ฏิ
ศ ษาทยีต
สถานศก
ช ด
วิ ตย่อ วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ
พั ทร์ 086-5431195
โทรศพ
บึ ษา 2560
ปยี ทยีท
ช า
จ ววิจ คัยเสรด็จ
ปยี การศก
ประเภทของการววิจ คัย วฏิจพัยการเรยียนการสอน
________________________________________________________
_____________________________
บทค คัดยย่อ
การวฏิจพัยครพังรั้ นยีรั้ มยีวพัตถยุประสงคร์เพสอ
พิ่ พพัฒนาบทเรยียนคอมพฏิวเตอรร์ชวม่ ย
สอนวฏิชาหน ต้าทยีพ
พิ่ ลเมสอง
ตามหลพักสรูตร การเรยียนหมวดวฏิชาทพักษะชวยี ต
ฏิ ของนพั กเรยียนระดพับ
ยี ชน
พั รั้ ปยี ทยีพิ่ 1 (ปวช. ) แผนกพานฏิชยกรรม สาขา
ประกาศนยียบพัตรวฏิชาชพ
การตลาด วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจโดยดอาเนฏินการ
ดพังนยีรั้
ฏิ ธฏิภาพของบทเรยียน (2) ประสท
ฏิ ธฏิผลทางการเรยียนรรู ต้
(1) หาประสท
และ(3) ความพบึงพอใจของผรู ต้เรยียนทยีม
พิ่ ต
ยี อ
ม่ บทเรยียนคอมพฏิวเตอรร์ชวม่ ยสอน
ต้
วฏิชาหน ต้าทยีพ
พิ่ ลเมสอง ในบทเรยียน เรสอ
พิ่ ง วพัฒนธรรม เครสอ
พิ่ งมสอทยีใพิ่ ชในการ
วฏิจพัยประกอบด ต้วย (1) บทเรยียนคอมพฏิวเตอรร์ชวม่ ยสอน CAI (2) แบบ
พั ฤทธฏิท
ทดสอบหาผลสม
ธิ์ างการเรยียน(3)แบบสอบถามความพบึงพอใจของ
ต้ ม
ผรู ต้เรยียนโดยใชกลยุ
ม่ ประชากรเปต้ าหมายเปป็ นนพั กเรยียนแผนกพานฏิชยกรรม
สาขาการตลาด วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ จอานวน 24
คนผลการวฏิจพัยพบวม่า บทเรยียนคอมพฏิวเตอรร์ชวม่ ยสอนทยีส
พิ่ ร ต้างขบึน
รั้ มยี
ฏิ ธฏิภาพ 87.20 / 91.00 เปป็ นไปตามเกณฑร์ ทยีก
ประสท
พิ่ อาหนดคสอ
80 / 80 เมสอ
พิ่ นอ าคะแนนสอบกม่อนเรยียนและคะแนนสอบหลพังเรยียนมา
ฏิ ธฏิผลพบวม่าได ต้ประสท
ฏิ ธฏิภาพหลพังกระบวนการ
วฏิเคราะหร์เพสอ
พิ่ หาประสท
ฏิ ธฏิภาพกม่อนกระบวนการ(Epre)
(Epost) เทม่ากพับ 91.00 และประสท
เทม่ากพับ 20.63 ดพังนพั น
รั้ บทเรยียนคอมพฏิวเตอรร์ชวม่ ยสอนทยีส
พิ่ ร ต้างขบึน
รั้ นยีท
รั้ อาให ต้ผรู ต้
ฏิ ธฏิผลทางการเรยียนรรู ต้เพฏิม
เรยียนมยีประสท
พิ่ ขบึน
รั้ 70.37 (ได ต้ผลตามเกณฑร์ทต
ยีพิ่ งพั รั้
ไว ต้คสอไมม่น ต้อยกวม่า 60) และความพบึงพอใจของกลยุม
ม่ ประชากรเปต้ าหมายทยีพิ่
มยีตอ
ม่ บทเรยียนคอมพฏิวเตอรร์ชวม่ ยสอน มยีคาม่ เฉลยีย
พิ่ 4.53 อยรูใม่ นระดพับดยี
มาก สรยุปได ต้วม่าบทเรยียนคอมพฏิวเตอรร์ชวม่ ยสอนทยีส
พิ่ ร ต้างขบึน
รั้ นยีเรั้ ปป็ นบทเรยียนทยีพิ่
ต้
มยีคณ
ยุ ภาพสามารถนอ าไปใชในการเรยี
ยนรรู ต้ด ต้วยตนเองได ต้อยม่างมยี
ฏิ ธฏิภาพ
ประสท
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_______________________________
ฏิ ปกรรม / ประสท
ฏิ ธฏิภาพ /
คอาสอาคพัญ : บทเรยียนคอมพฏิวเตอรร์ชวม่ ยสอน / ศล
ฏิ ธฏิผล / ความพบึงพอใจ
ประสท

ช ผลงานววิจ คัย การพพัฒนาความสามารถด ต้านการพรูดภาษาอพังกฤษเพสอ
ชอ
พิ่
สพิ่ สารของนพักศก
บึ ษา
การสอ
พัพิ่
วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจโดยใชชยุต้ ดแอพพลฏิเคชน
ช ผรูวด้ จ
ชอ
วิ คัย นางสาวไอยวรฏิญ อนพั นฑเมศยร์
ตจาแหนย่ง ครรูปฏฏิบพัตก
ฏิ ารสอนหมวดวฏิชาทพักษะชวยี ต
ฏิ กลยุม
ม่ วฏิชาภาษาตม่าง
ประเทศ
ศ ษาทยีต
สถานศก
ช ด
วิ ตย่อ วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ
พั ทร์ 086-5431195
โทรศพ
บึ ษา 2560
ปยี ทยีท
ช า
จ ววิจ คัยเสรด็จ
ปยี การศก
ประเภทของการววิจ คัย วฏิจพัยการเรยียนการสอน
........................................................................................
...............................................................
บทค คัดยย่อ
การวฏิจพัยครพังรั้ นยีรั้ มยีวพัตถยุประสงคร์ เพสอ
พิ่ พพัฒนาความสามารถการพรูด
สพิ่ สาร ของนพั กศก
บึ ษาสาขาบรฏิหารธยุรกฏิจ ระดพับ
ภาษาอพังกฤษเพสอ
พิ่ การสอ
ยี ชน
พั รั้ สรูงชน
พั รั้ ปยี ท ยีพิ่ 1 วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ประกาศนยียบพัตรวฏิชาชพ
ฏิ วกรรม
บึ ษาผลสม
พั ฤทธฏิท
บรฏิหาร ธยุรกฏิจ ออาเภอหนองรยี จพังหวพัดชลบยุรยี เพสอ
พิ่ ศก
ธิ์ างการ
บึ ษาสาขาบรฏิหารธยุรกฏิจเอกคอมพฏิวเตอรร์ธรยุ กฏิจ ระดพับ
เรยียน ของนพักศก
ยี ชน
พั รั้ สรูงชน
พั รั้ ปยี ท ยีพิ่ 1 วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ประกาศนยียบพัตรวฏิชาชพ
ฏิ วกรรม
บรฏิหาร ธยุรกฏิจ ออาเภอหนองรยี จพังหวพัดชลบยุรท
ยี พ
ยีพิ่ พัฒนาความสามารถด ต้าน
สพิ่ สาร โดยใช ต้ ชยุดแอพพลฏิเคชน
พัพิ่ English
การพรูดภาษาอพังกฤษเพสอ
พิ่ การสอ
Speaking and Listening (Practice Speaking English for
บึ ษาสาขา
Beginners)กลยุม
ม่ เปต้ าหมายของการวฏิจพัยเปป็ น นพั กศก
ยี ชน
พั รั้ สรูง
บรฏิหารธยุรกฏิจเอกคอมพฏิวเตอรร์ธรยุ กฏิจ ระดพับประกาศนยียบพัตรวฏิชาช พ
พั รั้ ปยี ท ยีพิ่ 1 วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ม่
ชน
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ ได ต้จากเลสอกสยุม
ต้
อยม่างงม่าย จอานวน 12 คน เครสอ
พิ่ งมสอทยีใพิ่ ชในการวฏิ
จพัยประกอบด ต้วย 1)
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พัพิ่ English Speaking and Listening
แบบทดสอบในแอพพลฏิเคชน
(Practice Speaking English for Beginners) ทพังรั้ หมด 10 บท
พัพิ่
2) แบบทดสอบกม่อนและหลพังเรยียน 3) ชยุดการเรยียนรรู ต้ แอพพลฏิเคชน
English Speaking and Listening (Practice Speaking
English for Beginners) ทพังรั้ หมด 10 บท 4) แบบสงพั เกตพฤตฏิกรรม
การพรูดภาษาอพังกฤษ 5) แบบประเมฏินตนเองด ต้านการพรูดภาษาอพังกฤษ
ต้ ตพ
วฏิเคราะหร์ข ต้อมรูลโดยใชสถฏิ
ฏิ น
สรั้ ฐานคม่าเฉลยีย
พิ่ คม่าความเบยีย
พิ่ งเบน
มาตรฐาน และสถฏิตท
ฏิ ดสอบสมมยุตฐฏิ านด ต้วย t-Test Dependent
Samples
พัพิ่ English Speaking and
จากผลทยีผ
พิ่ รู ต้วฏิจพัยนอ าชยุดแอพพลฏิเคชน
Listening (Practice Speaking English for Beginners) ไป
ต้
ต้
ทดลองใชสอน
พบวม่า (1) ชยุดการสอนทยีส
พิ่ ร ต้างขบึน
รั้ สามารถนอ าไปใชในการ
ฏิ ธฏิภาพสรูงกวม่าเกณฑร์ 74.1: 76.6 (2) ผลสม
พั ฤทธฏิธิ์
เรยียนการสอนมยีประสท
บึ ษาจากการใชชยุต้ ดการสอนทยีส
ทางการเรยียนของนพักศก
พิ่ ร ต้างขบึน
รั้ ทอาให ต้
คะแนนเฉลยีย
พิ่ ของการทดสอบหลพังเรยียนสรูงกวม่าคะแนนเฉลยีย
พิ่ ของการ
ทดสอบกม่อนเรยียน อยม่างมยีนพัยสอาคพัญทางสถฏิต ฏิ 0.01
คจาสจาค คัญ (1) การพพัฒนาความสามารถด ต้านการพรูดภาษาอพังกฤษ (2)
สพิ่ สารโดย
การพพัฒนาความสามารถด ต้านการพรูด ภาษาอพังกฤษเพสอ
พิ่ การสอ
ต้
พัพิ่ (English Speaking and Listening) 3)
ใชแอพพลฏิ
เคชน
English Speaking and Listening 4)English Speaking and
Listening Practice
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ช ผลงานววิจ คัย
ฏิ ธฏิภาพชยุดฝบึ กปฏฏิบพัตวฏิ ช
ชอ
การสร ต้างและหาประสท
ฏิ า
พั รั้
ไฟฟต้ ารถยนตร์ เรสอ
พิ่ งอยุปกรณร์ ออานวยความสะดวกของนพั กเรยียนระดพับชน
ยี ชน
พั รั้ ปยี ท ยีพิ่ 2 (ปวช.2) สาขางานยานยนตร์
ประกาศนยียบพัตรวฏิชาชพ
วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ
ช ผรูวด้ จ
ชอ
วิ คัย นายเชาวลฏิต ดฏิษฐร์สระ
ตาแหนย่ง ครรูผรู ต้สอนแผนกชาม่ งยนตร์
ศ ษา วท.บ. เทคโนโลยยีอต
วสฒก
วิ ารศก
ยุ สาหกรรม(การผลฏิต)
มหาวฏิทยาลพัยราชภพัฏราไพพรรณยี
ยี ครรู) มหาวฏิทยาลพัยราชภพัฏราช
ป.บพัณฑฏิต ประกาศนยียบพัตรบพัณฑฏิต(วฏิชาชพ
นครฏินทรร์
สถานทยีต
ช ด
วิ ตย่อ วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ 89 หมรูม่ 8
ต.หนองรยี อ.เมสอง จ.ชลบยุรยี 20000
พั ทร์มอ
โทรศพ
ส ถสอ 094-7598838 Email. Hirogiz69@gmail.com
บึ ษา 2560
ปยี ทยีท
ช าววิจ คัยเสรด็จ
ปยี การศก
พั รั้ เรยียน)
ประเภทงานววิจ คัย
วฏิจพัยการเรยียนการสอน (ชน
………………………………………………………….
……………………………………..
บทค คัดยย่อ
ฏิ ธฏิภาพ
การวฏิจพัยในครพังรั้ นยีม
รั้ จ
ยี ด
ยุ ประสงคร์ (1) เพสอ
พิ่ สร ต้างและหาประสท
ชยุดฝบึ กปฏฏิบพัตวฏิ ช
ฏิ าไฟฟต้ ารถยนตร์เรสอ
พิ่ งอยุปกรณร์อานวยความสะดวกของ
พั รั้ ประกาศนยียบพัตรวฏิชาชพ
ยี ชน
พั รั้ ปยี ท ยีพิ่ 2 กลยุม
นพั กเรยียนระดพับชน
ม่ 1 สาขางานยาน
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ยนตร์ วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ (2) เพสอ
พิ่ เปรยียบเทยียบ
พั ฤทธฏิท
ผลสม
ธิ์ างการเรยียน ระหวม่างกม่อนเรยียนและหลพังเรยียนของนพั กเรยียนทยีพิ่
ได ต้เรยียนวฏิชาไฟฟต้ ารถยนตร์เรสอ
พิ่ งอยุปกรณร์อานวยความสะดวกของนพั กเรยียน
พั รั้ ประกาศนยียบพัตรวฏิชาชพ
ยี ชน
พั รั้ ปยี ท ยีพิ่ 2 กลยุม
ระดพับชน
ม่ 1 สาขางานยานยนตร์
ต้
วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรมบรฏิหารธยุรกฏิจ กลยุม
ม่ ตพัวอยม่างทยีใพิ่ ชในการวฏิ
จพัย
ม่ ตพัวอยม่างแบบงม่าย (Simple
ได ต้มาโดยการเลสอกกลยุม
ม่ ตพัวอยม่างการสยุม
พั รั้
random sampling) กลยุม
ม่ ตพัวอยม่างเปป็ นนพั กเรยียนระดพับชน
ยี ชน
พั รั้ ปยี ท ยีพิ่ 2 กลยุม
ประกาศนยียบพัตรวฏิชาชพ
ม่ 1 สาขางานยานยนตร์วท
ฏิ ยาลพัย
เทคโนโลยยีวศ
ฏิ วกรรมบรฏิหารธยุรกฏิจทยีล
พิ่ งทะเบยียนเรยียนวฏิชาไฟฟต้ ารถยนตร์ใน
ภาคเรยียนทยีพิ่ 1
บึ ษา 2560 จานวน 30 คน เวลาทยีใพิ่ ชในการทดลอง
ต้
พั ดาหร์
ปยี การศก
4 สป
ต้
เครสอ
พิ่ งมสอและนวพัตกรรมทยีใพิ่ ชในงานวฏิ
จพัยครพังรั้ นยีรั้ (1) ชยุดฝบึ กปฏฏิบพัตก
ฏิ ารตม่อ
วงจรไฟฟต้ ารถยนตร์เรสอ
พิ่ งอยุปกรณร์อานวยความสะดวก (2) แบบฝบึ กหพัดการ
วฏิเคราะหร์การตม่อวงจรโดยแบม่งเปป็ น 15 จยุด 4 วงจรเปป็ นเครสอ
พิ่ งมสอสาหรพับ
พั ฤทธฏิท
วพัดความก ต้าวหน ต้าทางการเรยียน 3) แบบทดสอบผลสม
ธิ์ างการเรยียน
ของนพั กเรยียนซงบึพิ่ เปป็ นแบบปรนพัย 4 ตพัวเลสอก 15 ข ต้อ สถฏิตท
ฏิ ใยีพิ่ ชวฏิต้ เคราะหร์
ต้ ตพ
ข ต้อมรูลโดยใชสถฏิ
ฏิ น
สรั้ ฐานคม่าเฉลยีย
พิ่ (x̅) และสถฏิตท
ฏิ ดสอบสมมยุตฐฏิ านด ต้วย
t-Test Dependent Samples
ผลการวฏิจพัยพบวม่า
พั ฤทธฏิท
1. ผลสม
ธิ์ างการเรยียนการสอนทยีอ
พิ่ อกมาได ต้ผลลพัพธร์ทส
ยีพิ่ งรู กวม่า
ฏิ ธฏิภาพทยีก
ประสท
พิ่ าหนดไว ต้ ทพังรั้ นยีเรั้ พราะวม่าในการจพัดสร ต้างชยุดฝบึ กปฏฏิบพัตก
ฏิ าร
สอนนพั น
รั้ มยีการจพัดทาอยม่างมยีระบบและขพัน
รั้ ตอนโดยนาความรรู ต้ทยีจ
พิ่ าเปป็ นตม่อ
การเรยียนรรู ต้ของนพักเรยียนในหนม่วยการสอนเรสอ
พิ่ งอยุปกรณร์อานวยความสะดวก
ต้
มาใชสาหรพั
บคม่า 2
ฏิ ธฏิภาพตพัวแรกเปป็ นคะแนนทยีไพิ่ ด ต้จากการทาแบบฝบึ กหพัดซงบึพิ่ มยีคาม่
ประสท
ฏิ ธฏิภาพ 82.20% (สรูงกวม่าคม่าประสท
ฏิ ธฏิภาพ 80 ทยีต
ประสท
พิ่ งพั รั้ ไว ต้) ทพังรั้ นยีรั้
เพราะวม่าในการเรยียนการสอนด ต้วยชยุดชยุดฝบึ กปฏฏิบพัต ฏิ มยีสวม่ นกระตยุ ต้นให ต้
ต้
นพั กเรยียนมยีความตพังรั้ ใจและสนใจกลม่าวคสอในการนาชยุดฝบึ กปฏฏิบพัตใฏิ ชสอนจะ
พั เจน และเน ต้นจยุดสาคพัญในการ
เหป็นอยุปกรณร์จรฏิงแสดงลาดพับขพัน
รั้ ตอนชด
วฏิเคราะหร์ทาให ต้ผรู ต้เรยียนสามารถเข ต้าใจหลพักการเดฏินวงจรของระบบอานวย
ความสะดวก และทางานของอยุปกรณร์ตาม่ งๆของวงจรมากขบึน
รั้
ฏิ ธฏิภาพตพัวหลพังทยีไพิ่ ด ต้จากคะแนนทดสอบหลพังการเรยียนมยี
ประสท
ฏิ ธฏิภาพ 88.00% (สรูงกวม่าประสท
ฏิ ธฏิภาพ 80 ทยีต
ประสท
พิ่ งพั รั้ ไว ต้) ซงบึพิ่ จะเหป็นวม่า
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ฏิ ธฏิภาพตพัวแรกทยีไพิ่ ด ต้
สรูงกวม่าเกณฑร์เลป็กน ต้อยเมสอ
พิ่ เปรยียบเทยียบกพับคม่าประสท
ทพังรั้ นยีเรั้ พราะวม่าการสอนเปป็ นเนสอ
รั้ หาการสอนแนวทางการวฏิเคราะหร์ซงบึพิ่ มยี
ปรฏิมาณแนวทางการวฏิเคราะหร์คอ
ม่ นข ต้างมากเมสอ
พิ่ เทยียบกพับแบบฝบึ กหพัดระยะ
เวลาทยีน
พิ่ พั กเรยียนได ต้เรยียนรรู ต้เนสอ
รั้ หาในครพังรั้ ทยีผ
พิ่ าม่ นมามยีผลตม่อการลสมการจาซ งบึพิ่
มยีผลตม่อประสบการณร์การเรยียนรรู ต้ตลอดจนการเตรยียมตพัวของนพั กเรยียนเพสอ
พิ่
สอบ จบึงมยีผลตม่อคะแนนทยีไพิ่ ด ต้ทาให ต้มยีคะแนนสรูงตม่ากระจายกพันไปแตม่ภาพ
โดยรวมของคม่าเฉลยีย
พิ่ กป็ยพังสรูงกวม่าเกณฑร์ทก
ยีพิ่ าหนด
พั ฤทธฏิท
2. ผลสม
ธิ์ างการเรยียนด ต้วยชยุดการสอนทาให ต้คะแนนเฉลยีย
พิ่
ของการทดสอบหลพังเรยียนมยีคาม่ สรูงกวม่าคะแนนเฉลยีย
พิ่ ของการทดสอบกม่อน
เรยียนอยม่างมยีนพัยสาคพัญทางสถฏิตท
ฏิ รยีพิ่ ะดพับ.01 ทพังรั้ นยีเรั้ ปป็ นผลเนสอ
พิ่ งมาจากการ
ออกแบบชยุดการสอนทยีไพิ่ ด ต้มยีการนาเอาหลพักการและทฤษฎยีทส
ยีพิ่ าคพัญในการ
ต้
ฏิ ขาบพัณฑฏิต, 2528, : 292-293)
สร ต้างชยุดการสอนมาใช(เสาวนยี
ย ร์ สก
สพิ่ ประสมมาใชการเปฏิ
ต้
ซงบึพิ่ ได ต้แกม่ การนาสอ
ดโอกาสให ต้นพั กเรยียนมยีกจฏิ กรรมรม่วม
ในการเรยียนการสอนมากขบึน
รั้ มยีการตรวจสอบผลการเรยียนของตนเองมยี
ต้
การเสรฏิมแรงตลอดจนมยีการนาเอาวฏิธก
ยี ารวฏิเคราะหร์ระบบมาใชในการวพั
ด
เนสอ
รั้ หาวฏิชาสอดคล ต้องกพับวพัยของนพั กเรยียน

