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บทค คัดยย่อ

การวฏิจพัยครพั รั้งนยีรั้ มยีวพัตถยุประสงคร์ เพสพิ่อศบึกษาความต ต้องการการพพัฒนา
สมรรถนะครรูยยุคใหมม่สรูม่การพพัฒนาประเทศไทย 4.0 ตามการรพับรรู ต้ของครรู
ปฏฏิบพัตฏิการสอน วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ ประกอบด ต้วย
(1) สมรรถนะหลพัก (Core Competency) มยีองคร์ประกอบยม่อย 5 ด ต้าน
ได ต้แกม่ การพพัฒนาตนเอง การทอางานทยีพิ่มยุม่งผลสพัมฤทธฏิธิ์ การทอางานทยีพิ่
ท ต้าทาย การทอางานเปป็ นทยีม และการมยีจฏิตสอานบึกบรฏิการ (2) สมรรถนะ
ประจอาสายงาน (Functional Competency) มยีองคร์ประกอบยม่อย 5 
ด ต้าน ได ต้แกม่ การพพัฒนาผรู ต้เรยียน การออกแบบการเรยียนการสอน การบรฏิหาร
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จพัดการในชพั รั้นเรยียน การมยีทพักษะในการคฏิดวฏิเคราะหร์และสพังเคราะหร์ และ
การมยีมนยุษยร์สพัมพพันธร์และเทคนฏิคการสสพิ่อสาร และเปรยียบเทยียบความ
ต ต้องการการพพัฒนาสมรรถนะครรูยยุคใหมม่สรูม่การพพัฒนาประเทศไทย 4.0 
จอาแนกตามประเภทวฏิชาทยีพิ่สอน และประสบการณร์ระยะเวลาการปฏฏิบพัตฏิ
งานสอน โดยศบึกษาวฏิจพัยกพับประชากรทยีพิ่เปป็ นครรูปฏฏิบพัตฏิการสอนของวฏิทยา
ลพัยฯ ภาคเรยียนทยีพิ่ 2 ปยีการศบึกษา 2560 จอานวน 22 คน โดยใช ต้เครสพิ่องมสอ
แบบสอบถามชนฏิดมาตราสม่วนประมาณคม่า 5 ระดพับ และแบบสอบถาม
เชฏิงสพัมภาษณร์ปลายเปฏิด สถฏิตฏิทยีพิ่ใช ต้วฏิเคราะหร์ข ต้อมรูล คสอ คะแนนเฉลยีพิ่ยของ
กลยุม่มประชากร คะแนนความเบยีพิ่ยงเบนมาตรฐานของกลยุม่มประชากร( ) 
และคะแนนขนาดของผล (Effect Size : ES) ผลการวฏิจพัยพบวม่า 

1. ความต ต้องการการพพัฒนาสมรรถนะหลพัก (Core 
Competency Development) โดยรวมอยรูม่ในระดพับมาก เมสพิ่อ
พฏิจารณาสมรรถนะด ต้านยม่อยจากคะแนนเฉลยีพิ่ยความต ต้องการการพพัฒนา
จากมากไปหาน ต้อย พบวม่า การทอางานทยีพิ่ท ต้าทาย การทอางานเปป็ นทยีม และ
การมยีจฏิตสอานบึกให ต้บรฏิการ มยีความต ต้องการในการพพัฒนาเปป็ นครรูยยุคใหมม่อยรูม่
ในระดพับมากทพั รั้งสามด ต้านตามลอาดพับ สอาหรพับด ต้านการทอางานมยุม่งผลสพัมฤทธฏิธิ์
และการพพัฒนาตนเอง มยีความต ต้องการการพพัฒนาสมรรถนะเปป็ นครรูยยุค
ใหมม่ในระดพับปานกลาง

2. ความต ต้องการการพพัฒนาสมรรถนะประจอาสายงาน 
(Functional Competency Development) โดยรวมอยรูม่ในระดพับ
มาก เมสพิ่อพฏิจารณาด ต้านยม่อยจากคะแนนเฉลยีพิ่ยความต ต้องการการพพัฒนา
จากมากไปหาน ต้อย พบวม่า การออกแบบการเรยียนการสอน การมยีทพักษะ
ในการคฏิดวฏิเคราะหร์และสพังเคราะหร์ มยีความต ต้องการในการพพัฒนาอยรูม่ใน
ระดพับมาก สอาหรพับด ต้านการบรฏิหารจพัดการในชพั รั้นเรยียน การมยีมนยุษยร์สพัมพพันธร์
และเทคนฏิคการสสพิ่อสาร และการพพัฒนาผรู ต้เรยียน มยีความต ต้องการการพพัฒนา
ในระดพับปานกลาง

3. ผลการเปรยียบเทยียบความต ต้องการการพพัฒนาสมรรถนะหลพัก 
จอาแนกตามประเภทวฏิชาทยีพิ่สอน โดยรวมตม่างกพันทพั รั้ง 3 ประเภทวฏิชา 
(พาณฏิชยกรรม/บรฏิหารธยุรกฏิจ ชม่างอยุตสาหกรรม และหมวดวฏิชาทพักษะ
ชยีวฏิต) เมสพิ่อพฏิจารณา เปป็ นรายด ต้าน พบวม่า ด ต้านการพพัฒนาตนเอง ตม่างกพัน
ทพั รั้ง 3 ประเภทวฏิชา ด ต้านการทอางานทยีพิ่มยุม่งผลสพัมฤทธฏิธิ์ ตม่างกพันทพั รั้ง 3 
ประเภทวฏิชา ด ต้านการทอางานทยีพิ่ท ต้าทาย ประเภทวฏิชาพาณฏิชยกรรม/
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บรฏิหารธยุรกฏิจ และชม่างอยุตสาหกรรม ตม่างกพัน ด ต้านการทอางานเปป็ นทยีม ตม่าง
กพันทพั รั้ง 3 ประเภทวฏิชา ด ต้านการมยีจฏิตสอานบึกให ต้บรฏิการ ตม่างกพันทพั รั้ง 3 
ประเภทวฏิชา 

4. ผลการเปรยียบเทยียบความต ต้องการการพพัฒนาสมรรถนะประจอา
สายงาน จอาแนกตามประเภทวฏิชาทยีพิ่สอน โดยรวมตม่างกพันทพั รั้ง 3 ประเภท
วฏิชา (พาณฏิชยกรรม/บรฏิหารธยุรกฏิจ ชม่างอยุตสาหกรรม และหมวดวฏิชาทพักษะ
ชยีวฏิต) เมสพิ่อพฏิจารณาเปป็ นรายด ต้าน พบวม่า ด ต้านการพพัฒนาผรู ต้เรยียน ตม่างกพันทพั รั้ง
3 ประเภทวฏิชา ด ต้านการออกแบบการเรยียนการสอน ประเภทวฏิชาพาณฏิช
ยกรรม/บรฏิหารธยุรกฏิจและชม่างอยุตสาหกรรม ตม่างกพัน การบรฏิหารจพัดการใน
ชพั รั้นเรยียน ตม่างกพันทพั รั้ง 3 ประเภทวฏิชา การมยีทพักษะในการคฏิดวฏิเคราะหร์และ
สพังเคราะหร์ ประเภทวฏิชาพาณฏิชยกรรม/บรฏิหารธยุรกฏิจและชม่างอยุตสาหกรรม 
ตม่างกพัน และประเภทวฏิชาพาณฏิชยกรรม/บรฏิหารธยุรกฏิจและหมวดวฏิชาทพักษะ
ชยีวฏิต ตม่างกพัน การมยีมนยุษยร์สพัมพพันธร์และเทคนฏิคการสสพิ่อสาร ประเภทวฏิชา
พาณฏิชยกรรม/บรฏิหารธยุรกฏิจและชม่างอยุตสาหกรรม ตม่างกพัน และประเภท
วฏิชาพาณฏิชยกรรม/บรฏิหารธยุรกฏิจและหมวดวฏิชาทพักษะชยีวฏิต ตม่างกพัน

5. ผลการเปรยียบเทยียบความต ต้องการการพพัฒนาสมรรถนะ จอาแนก
ตามประสบการณร์ระยะเวลาการปฏฏิบพัตฏิงานสอน พบวม่าครรูทยีพิ่มยีประสบการณร์
ระยะเวลาปฏฏิบพัตฏิงานสอนน ต้อยกวม่า 5 ปยี  และครรูทยีพิ่มยีประสบการณร์ระยะ
เวลาปฏฏิบพัตฏิงานสอนมากกวม่า 5 ปยีขบึรั้นไป โดยรวมตม่างกพัน

ชชชอเร ชชองว วิจ คัย ความพบึงพอใจของสถานประกอบการ หนม่วยงานและ
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ชชชอผรู ด้ว วิจ คัย นายอฏินทรร์จพันทรร์   สอนเผม่า
ตจาแหนย่ง ครรูปฏฏิบพัตฏิการสอนสาขางานยานยนตร์
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การตวิดตย่อผรู ด้ว วิจ คัย           โทรศพัพทร์ 08-1802-9839 Email: 
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บทค คัดยย่อ
ความมยุม่งหมายของการวฏิจพัยครพั รั้งนยีรั้เพสพิ่อศบึกษาความพบึงพอใจของ

สถานประกอบการ หนม่วยงาน และชยุมชนทยีพิ่มยีตม่อนพักศบึกษาฝบึกงาน
วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ กลยุม่มเปต้าหมายทยีพิ่ใช ต้ในการ
วฏิจพัยในครพั รั้งนยีรั้เปป็ นสถานประกอบการ หนม่วยงานและชยุมชนทยีพิ่นพักศ บึกษาระ
ดพับปวช.3 และนพักศบึกษาระดพับปวส. 2 ในภาคเรยียนทยีพิ่ 1 ปยีการศบึกษา 
2560 ไปฝบึกงานจอานวน 183 แหม่ง เกณฑร์ทยีพิ่ใช ต้การวพัดและประเมฏินผลผรู ต้
ว ฏิจพัยได ต้เสนอผลการวฏิเคราะหร์ข ต้อมรูลตามลอาดพับดพังนยีรั้

ผรู ต้ประเมฏินความพบึงพอใจของสถานประกอบการ/หนม่วยงาน ทยีพิ่มยีตม่อ
นพักเรยียนนพักศบึกษาฝบึกงานของวฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม  
บรฏิหารธยุรกฏิจปยีการศบึกษา 2560 เพศหญฏิงจอานวน 118 คนเพศชาย
จอานวน 65 คน ผรู ต้ประเมฏินความพบึงพอใจของสถานประกอบการ/หนม่วย
งาน ทยีพิ่มยีตม่อนพักเรยียนนพักศบึกษาฝบึกงานของวฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม  
บรฏิหารธยุรกฏิจปยีการศบึกษา 2560 อายยุ ตอพิ่ากวม่า 30 ปยี  จอานวน 44 คน อายยุ 
30-40 ปยี  จอานวน 73 คนอายยุ 41-50 ปยีจอานวน 48 คนอายยุ มากกวม่า 
50 ปยีจอานวน 18 คน

ผรู ต้ประเมฏินความพบึงพอใจของสถานประกอบการ/หนม่วยงาน ทยีพิ่มยีตม่อ
นพักเรยียนนพักศบึกษาฝบึกงานของวฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ
ปยีการศบึกษา 2560 วยุฒฏิการศบึกษาตอพิ่ากวม่าปรฏิญญาตรยี จอานวน 94 คนวยุฒฏิ
การศบึกษาปรฏิญญาตรยี จอานวน 79 คนวยุฒฏิการศบึกษาปรฏิญญาโท จอานวน 9
คนวยุฒฏิการศบึกษาปรฏิญญาเอก จอานวน 1 คน ผรู ต้ประเมฏินความพบึงพอใจของ
สถานประกอบการ/หนม่วยงาน ทยีพิ่มยีตม่อนพักเรยียนนพักศบึกษาฝบึกงานของ
วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม  บรฏิหารธยุรกฏิจปยีการศบึกษา 2560 ตอาแหนม่ง
หพัวหน ต้างาน จอานวน 13 คน ตอาแหนม่งผรู ต้จพัดการจอานวน 109 คน ตอาแหนม่ง
ฝม่ ายบยุคคล จอานวน 2 คน ตอาแหนม่งเจ ต้าของกฏิจการ มยี 59 คน

ผรู ต้ประเมฏินความพบึงพอใจของสถานประกอบการ/หนม่วยงาน ทยีพิ่มยีตม่อ
นพักเรยียนนพักศบึกษาฝบึกงานของวฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม  
บรฏิหารธยุรกฏิจปยีการศบึกษา 2560 ประเภทราชการ จอานวน 13 คน 
ประเภทเอกชนจอานวน 109 คน ประเภทรพัฐวฏิสาหกฏิจ จอานวน 1 คน 
กฏิจการสม่วนตพัว มยี 59 คน

ผรู ต้ประเมฏินความพบึงพอใจของสถานประกอบการ/หนม่วยงาน ทยีพิ่มยีตม่อ
นพักเรยียนนพักศบึกษาฝบึกงานของวฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม  
บรฏิหารธยุรกฏิจปยีการศบึกษา 2560 หลพักสรูตร ปวช. จอานวน 182 คน 
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หลพักสรูตร ปวส.จอานวน 100 คนสถานประกอบการ หนม่วยงานและชยุมชน
มยีความพบึงพอใจตม่อคยุณภาพของนพักเรยียนในภาพรวมอยรูม่ในระดพับมาก เรยียง
ตามลอาดพับ ดพังนยีรั้ ด ต้านบยุคลฏิกภาพเจตคตฏิในด ต้านความสามารถในการ
ปฏฏิบพัตฏิงานด ต้านความรรู ต้ว ฏิชาชยีพอยรูม่ในระดพับมาก

สถานประกอบการ หนม่วยงานและชยุมชนมยีความพบึงพอใจตม่อ
คยุณภาพของนพักศบึกษาในด ต้านความสามารถในการปฏฏิบพัตฏิงานอยรูม่ในระดพับ
มากเมสพิ่อพฏิจารณาเปป็ นรายข ต้อพบวม่าทยุกรายข ต้อสถานประกอบการหนม่วย
งานและชยุมชนมยีความพบึงพอใจในระดพับมากเรยียงตามลอาดพับดพังนยีรั้นพักศ บึกษา
ปฏฏิบพัตฏิตามระเบยียบของหนม่วยงานได ต้ดยีนพักศบึกษามยีความตพั รั้งใจ และมยุม่งมพัพิ่น
ในการทอางาน และรพักษาผลประโยชนร์ของหนม่วยงาน นพักศบึกษามยีปฏฏิบพัตฏิ
งานได ต้ตามกอาหนดเวลามยีคยุณภาพและถรูกต ต้องนพักศบึกษามยีความสามรถใน
การนอาความรรู ต้ทยีพิ่เรยียนมาประยยุกตร์ใช ต้กพับงานทยีพิ่ปฏฏิบพัตฏิมยีการวฏิเคราะหร์ปพัญหา 
และแก ต้ปพัญหาได ต้นพักศบึกษามยีการวางแผนและเตรยียมการกม่อนปฏฏิบพัตฏิงาน

สถานประกอบการ หนม่วยงานและชยุมชนทยีพิ่มยีตม่อคยุณภาพของ
นพักศบึกษาในด ต้านความรรู ต้ว ฏิชาชยีพในภาพรวมอยรูม่ในระดพับมากเมสพิ่อพฏิจารณา
เปป็ นรายข ต้อพบวม่าสถานประกอบการ หนม่วยงานและชยุมชนมยีความพบึง
พอใจในระดพับมากเรยียงตามลอาดพับดพังนยีรั้ นพักศบึกษามยีความสามารถในการ
ใช ต้อยุปกรณร์สอานพักงานนพักศบึกษามยีมยีความรรู ต้ความสามารถในวฏิชาชยีพตรง
สาขานพักศบึกษามยีความสามารถใช ต้คอมพฏิวเตอรร์และการใช ต้อฏินเตอรร์เนป็ตใน
นพักศบึกษามยีความสามารถในการใช ต้ภาษาอพังกฤษ

สถานประกอบการ หนม่วยงานและชยุมชนทยีพิ่มยีตม่อคยุณภาพของ
นพักศบึกษาในด ต้านบยุคลฏิกภาพเจตคตฏิในวฏิชาชยีพในภาพรวมอยรูม่ในระดพับมาก 
เมสพิ่อพฏิจารณาเปป็ นรายข ต้อพบวม่าสถานประกอบการ หนม่วยงานและชยุมชน
มยีความพบึงพอใจในระดพับมากเรยียงตามลอาดพับ ดพังนยีรั้ นพักศ บึกษามยีความ
สามารถในการปรพับตพัวเข ต้ากพับเพสพิ่อนรม่วมงาน นพักศบึกษามยีความอม่อนน ต้อม 
สยุภาพเรยียบร ต้อย นพักศบึกษามยีทรรศนะทยีพิ่ดยีตม่อการทอางานและสพัมมาคารวะ
ตม่อผรู ต้อสพิ่น นพักศบึกษามยีความรพับผฏิดชอบตม่อหน ต้าทยีพิ่เตป็มใจเข ต้ารม่วมกฏิจกรรมของ
หนม่วยงาน นพักศบึกษามยีความเมตตา กรยุณา เหป็นอกเหป็นใจผรู ต้อสพิ่นและปฏฏิบพัตฏิ
งานด ต้วยความเตป็มใจ นพักศบึกษามยีความซสพิ่อสพัตยร์อดทนและสรู ต้งาน นพักศบึกษา
มยีความเสยียสละและปฏฏิบพัตฏิงานเปป็ นแบบอยม่างทยีพิ่ดยี นพักศบึกษามยีความเปป็ น
ธรรมและวางตนเปป็ นกลาง นพักศบึกษามยีความคลม่องแคลม่วในการทอางาน 
นพักศบึกษามยีความเชสพิ่อมพัพิ่นตนเอง และกล ต้าแสดงออก นพักศบึกษามยีความเปป็ น
ผรู ต้นอาและผรู ต้ตามทยีพิ่ดยี นพักศบึกษามยีความละเอยียดรอบคอบในการปฏฏิบพัตฏิงาน
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ชชชอเร ชชองว วิจ คัย การศบึกษาความพบึงพอใจของนพักเรยียนนพักศบึกษาตม่อ
คยุณภาพการบรฏิการของฝม่ ายการเงฏิน

วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ ปยีการศบึกษา 
2560

ชชชอผรู ด้ว วิจ คัย นางสาววงเดสอน  บยุญวฏิเศษ
ตจาแหนย่ง ครรูผรู ต้สอนสาขาการตลาด
วสฒวิการศศกษา ปรฏิญญาตรยี  สาขาการตลาด คณะบรฏิหารศาสตรร์ 
มหาวฏิทยาลพัยอยุบลราชธานยี
สถานทยีชต วิดตย่อ วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม  บรฏิหารธยุรกฏิจ 89 หมรูม่ 8 
ถนนเศรษฐกฏิจ (ชลบยุรยี-บ ต้านบบึง) 
ต.หนองรยี อ.เมสอง  จ.ชลบยุรยี  20000  โทรศพัพทร์ 038-476599  
โทรสาร  038-476599 - 104
โทรศพัพทร์มสอถสอ  084-8326771  E-mail : 
mkt_ubu@hotmail.com
ปยี ทยีชทจาว วิจ คัย ปยีการศบึกษา 2560
ประเภทงานววิจ คัย วฏิจพัยสถาบพัน
…………………………………………………………………………

……………………………….
บทค คัดยย่อ

การวฏิจพัยครพั รั้งนยีรั้มยีวพัตถยุประสงคร์เพสพิ่อศบึกษาความพบึงพอใจของนพักเรยียน
นพักศบึกษาทยีพิ่มยีตม่อคยุณภาพการบรฏิการของฝม่ ายการเงฏินวฏิทยาลพัยเทคโนโลยยี
วฏิศวกรรม  บรฏิหารธยุรกฏิจ เพสพิ่อศบึกษาแนวทางในการพพัฒนาและปรพับปรยุง
การให ต้บรฏิการให ต้มยีประสฏิทธฏิภาพและสอดคล ต้องกพับความต ต้องการของ
นพักเรยียนนพักศบึกษาของวฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม   บรฏิหารธยุรกฏิจ และ
เพสพิ่อศบึกษาเจนคตฏิของนพักเรยียนนพักศบึกษาสาขาการตลาดตม่อการให ต้บรฏิการ
ของฝม่ ายการเงฏิน  ประชากรทยีพิ่ทอาการศบึกษา ได ต้แกม่ ประชาชนหรสอผรู ต้ใช ต้
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บรฏิการของฝม่ ายการเงฏินวฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ  
จอานวน 100 คน (ข ต้อมรูลจอานวนนพักเรยียนนพักศบึกษาระดพับชพั รั้น ปวช.และ 
ปวส. สาขาการตลาด ณ เดสอนพฤศจฏิกายน 2560 จากฝม่ ายงาน
ทะเบยียน) กลยุม่มตพัวอยม่างในการศบึกษาครพั รั้งนยีรั้ ได ต้แกม่ นพักเรยียนนพักศบึกษาสาขา
การตลาดทยีพิ่ใช ต้บรฏิการจากฝม่ ายการเงฏิน วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม  
บรฏิหารธยุรกฏิจ ในชม่วงเดสอนพฤศจฏิกายน 2560 - เดสอนกยุมภาพพันธร์ 2561 
โดยทอาการสยุม่มตพัวอยม่างแบบงม่าย (Simple random sampling) ได ต้
ขนาดกลยุม่มตพัวอยม่าง จอานวน 85 คน เครสพิ่องมสอทยีพิ่ใช ต้ในการวฏิจพัย การศบึกษา
ในครพั รั้งนยีรั้ ผรู ต้ศ บึกษาใช ต้แบบสอบถามวพัดความพบึงพอใจของนพักเรยียน
นพักศบึกษาทยีพิ่มยีตม่อคยุณภาพการให ต้บรฏิการของฝม่ ายการเงฏิน วฏิทยาลพัย
เทคโนโลยยีวฏิศวกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ การเกป็บรวมข ต้อมรูลในการศบึกษาครพั รั้งนยีรั้ 
มยีขพั รั้นตอนการดอาเนฏินการ ดพังนยีรั้ 

1. ข ต้อมรูลปฐมภรูมฏิ (Primary data) 2. ข ต้อมรูลทยุตฏิยภรูมฏิ 
(Secondary data) สถฏิตฏิทยีพิ่ใช ต้ในการวฏิเคราะหร์ข ต้อมรูล มยีดพังนยีรั้ 1. ร ต้อยละ 
(Percentage : %) สอาหรพับวฏิเคราะหร์ลพักษณะข ต้อมรูลสม่วนบยุคคล 2. คม่า
เฉลยีพิ่ย (Mean : X ) และคม่าเบยีพิ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D.)สอาหรพับวฏิเคราะหร์ระดพับความพบึงพอใจของลรูกค ต้าทยีพิ่มยี
ตม่อคยุณภาพการให ต้บรฏิการของฝม่ ายการเงฏินวฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม  
บรฏิหารธยุรกฏิจ  3. การทดสอบสมมตฏิฐานเปป็ นการทดสอบความสพัมพพันธร์
ระหวม่างตพัวแปร 2 กลยุม่ม โดยใช ต้ สถฏิตฏิ T-Test และ One Way ANOVA
ผลการวฏิจพัยพบวม่า คม่าความพบึงพอใจในคยุณภาพการบรฏิการทพั รั้ง 10 ด ต้าน มยี
ความประทพับใจตม่อคยุณภาพการบรฏิการของฝม่ ายการเงฏิน วฏิทยาลพัย
เทคโนโลยยีวฏิศวกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ ดพังตม่อไปนยีรั้

1. เรสพิ่องเจ ต้าหน ต้าทยีพิ่แตม่งกายสยุภาพสะอาดและเรยียบร ต้อย ( ความแตก
ตม่าง 0.14)  ซบึพิ่งเปป็ นทยีพิ่พบึงพอใจ 

2. เจ ต้าหน ต้าทยีพิ่ออานวยความสะดวกและให ต้บรฏิการได ต้ตามมาตรฐาน 
(ความแตกตม่าง 0.30) ซบึพิ่งเปป็ นทยีพิ่พบึงพอใจ

3. เจ ต้าหน ต้าทยีพิ่มยีความพร ต้อมทยีพิ่จะให ต้บรฏิการแกม่นพักศบึกษาผรู ต้รพับบรฏิการได ต้
ทพันทม่วงทยี(ความแตกตม่าง 0.12) ซบึพิ่งเปป็ นทยีพิ่พบึงพอใจ

4. ฝม่ ายการเงฏินมยีการเปฏิด-ปฏิดให ต้บรฏิการตรงตามเวลาทยีพิ่ได ต้แจ ต้งให ต้
ทราบ(ความแตกตม่าง 0.20) ซบึพิ่งเปป็ นทยีพิ่พบึงพอใจ
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5. เจ ต้าหน ต้าทยีพิ่เตป็มใจทยีพิ่จะชม่วย เหลสอนพักศบึกษาผรู ต้รพับบรฏิการ
เสมอ(ความแตกตม่าง 0.15) ซบึพิ่งเปป็ นทยีพิ่พบึงพอใจ

6. เจ ต้าหน ต้าทยีพิ่ไมม่ยยุม่งเกฏินกวม่าจะตอบสนองคอาร ต้องขอของนพักศบึกษา
ผรู ต้รพับบรฏิการ(ความแตกตม่าง- 0.14) ซบึพิ่งเปป็ นทยีพิ่ไมม่พบึงพอใจ

7. ฝม่ ายการเงฏินมยีการบพันทบึกข ต้อมรูลทยีถรูกต ต้องไมม่มยีข ต้อผฏิดพลาด(ความ
แตกตม่าง 0.20) ซบึพิ่งเปป็ นทยีพิ่พบึงพอใจ

8. ฝม่ ายการเงฏินสามารถแก ต้ไขสฏิพิ่งทยีพิ่ลรูกค ต้าร ต้องเรยียนและมยีการชดเชย
ความไมม่สะดวกตม่างๆทยีพิ่เกฏิดขบึรั้นให ต้แกม่นพักศบึกษาผรู ต้รพับบรฏิการได ต้(ความแตก
ตม่าง 0.31) ซบึพิ่งเปป็ นทยีพิ่พบึงพอใจ

9. เจ ต้าหน ต้าทยีพิ่ปฏฏิบพัตฏิตม่อนพักศบึกษาผรู ต้รพับบรฏิการด ต้วยความสยุภาพ และ
เปป็ นมฏิตรเสมอ(ความแตกตม่าง 0.17) ซบึพิ่งเปป็ นทยีพิ่พบึงพอใจ

10. เจ ต้าหน ต้าทยีพิ่สามารถทอาให ต้นพักศบึกษาผรู ต้รพับบรฏิการวางใจและเชสพิ่อใจ
ได ต้(ความแตกตม่าง 0.16) ซบึพิ่งเปป็ นทยีพิ่พบึงพอใจ

ชชชอผลงานววิจ คัย การศบึกษาความพบึงพอใจของผรู ต้ใช ต้บรฏิการร ต้านค ต้าในโรง
อาหาร วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ ปยี
การศบึกษา 2560

ชชชอผรู ด้ว วิจ คัย นางสาวสาคร   ดวงดารา
ตจาแหนย่ง ครรูปฏฏิบพัตฏิการสอนสาขางานการตลาด
วสฒวิการศศกษา บรฏิหารธยุรกฏิจบพัณฑฏิต สถาบพันการศบึกษาสถาบพัน
ราชภพัฏราชนครฏินทรร์
สถานศศกษาทยีชต วิดตย่อ วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ  89 
ม.8 ต.หนองรยี อ.เมสอง 
จ.ชลบยุรยี 20000
ปยี ทยีชทจาว วิจ คัยเสรด็จ 2560
ประเภทงานววิจ คัย ประเภทวฏิจพัยสถาบพัน
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…………………………………………………………………………
……………………………………..

บทค คัดยย่อ
การวฏิจพัยสถาบพันครพั รั้งนยีรั้มยีวพัตถยุประสงคร์ (1) เพสพิ่อศบึกษาความพบึงพอใจ

ของผรู ต้ใช ต้บรฏิการร ต้านค ต้าในโรงอาหาร วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม 
บรฏิหารธยุรกฏิจ (2) เพสพิ่อเปรยียบเทยียบความพบึงพอใจของผรู ต้ใช ต้บรฏิการร ต้านค ต้า
ในโรงอาหาร วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ ของนพักเรยียน
นพักศบึกษาระดพับชพั รั้น ปวช. และปวส. ทพั รั้งภาคปกตฏิและภาคสมทบ

กลยุม่มตพัวอยม่างทยีพิ่ใช ต้ในงานวฏิจพัย ได ต้จากการสยุม่มนพักเรยียนทยุกแผนกวฏิชา
ชพั รั้น ปวช. ,ปวส. ทพั รั้งภาคปกตฏิ  และภาคสมทบจอานวน 50 คน ภาคเรยียน
ทยีพิ่ 1 ปยีการศบึกษา 2560 เครสพิ่องมสอทยีพิ่ใช ต้ในการวฏิจพัย  ได ต้แกม่  
แบบสอบถามความพบึงพอใจ  สถฏิตฏิทยีพิ่ใช ต้ในการวฏิเคราะหร์ข ต้อมรูลและ
ประมวลผล  โดยหาคม่าร ต้อยละด ต้านความพบึงพอใจของผรู ต้ใช ต้บรฏิการร ต้านค ต้า
ในโรงอาหาร  วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม  บรฏิหารธยุรกฏิจ  ดพังตม่อไปนยีรั้  
ตอนทยีพิ่ 1 วฏิเคราะหร์สถานภาพของกลยุม่มตพัวอยม่างทยีพิ่ใช ต้ในการวฏิจพัย ซบึพิ่งเปป็ น
นพักเรยียนทยีพิ่ใช ต้บรฏิการร ต้านค ต้าในโรงอาหาร วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม 
บรฏิหารธยุรกฏิจ ตอนทยีพิ่ 2 วฏิเคราะหร์คม่าเฉลยีพิ่ยร ต้อยละ ระดพับความพบึงพอใจของ
นพักเรยียน ทยีพิ่ใช ต้บรฏิการร ต้านค ต้าในโรงอาหาร วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม 
บรฏิหารธยุรกฏิจ ตอนทยีพิ่ 3 เปรยียบเทยียบระดพับความพบึงพอใจของผรู ต้ใช ต้บรฏิการ
ร ต้านค ต้าในโรงอาหาร ได ต้ผลการวฏิจพัยดพังนยีรั้

1. ผรู ต้ใช ต้บรฏิการทยีพิ่เปป็ นกลยุม่มตพัวอยม่าง ทพั รั้งส ฏิรั้น 50 คน เปป็ นนพักเรยียน ภาค
ปกตฏิ จอานวน 25 คน คฏิดเปป็ นร ต้อยละ 50 และนพักเรยียน 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 

2. ผรู ต้ใช ต้บรฏิการร ต้านค ต้าในโรงอาหารวฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม 
บรฏิหารธยุรกฏิจ พบึงพอใจการแตม่งกาย และการรพักษาความสะอาดของผรู ต้
ประกอบการสรูงสยุด คฏิดเปป็ นร ต้อยละ 72.80 ความพบึงพอใจลอาดพับทยีพิ่สอง 
คสอ อพัธยาศพัยของผรู ต้ประกอบการ คฏิดเปป็ นร ต้อยละ 70.40 ความพบึงพอใจ
ลอาดพับทยีพิ่สามคสอ ความสะอาดของภาชนะบรรจยุอาหาร คฏิดเปป็ นร ต้อยละ 
64.00 และความพบึงพอใจลอาดพับสยุดท ต้าย คสอ การหมยุนเวยียนรายการ
อาหารในแตม่ละวพัน คฏิดเปป็ นร ต้อยละ 51.60
ชชชอผลงานววิจ คัย การพพัฒนาผลสพัมฤทธฏิธิ์ทางการเรยียนโดยการใช ต้บทเรยียน
คอมพฏิวเตอรร์ชม่วยสอน 
 เรสพิ่อง วพัฒนธรรมของนพักเรยียนระดพับประกาศนยียบพัตรวฏิชาชยีพชพั รั้นปยีทยีพิ่ 

1 (ปวช. ) แผนกพานฏิชยกรรม 
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สาขาการตลาด วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ
ชชชอผรู ด้ว วิจ คัย นางสาวธฏิดารพัตนร์  โสภา
ตจาแหนย่ง ครรูปฏฏิบพัตฏิการสอนหมวดวฏิชาทพักษะชยีวฏิต
สถานศศกษาทยีชต วิดตย่อ วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ  
โทรศพัพทร์ 086-5431195
ปยี ทยีชทจาว วิจ คัยเสรด็จ ปยีการศบึกษา  2560
ประเภทของการววิจ คัยวฏิจพัยการเรยียนการสอน   
________________________________________________________
_____________________________

บทค คัดยย่อ
การวฏิจพัยครพั รั้งนยีรั้  มยีวพัตถยุประสงคร์เพสพิ่อพพัฒนาบทเรยียนคอมพฏิวเตอรร์ชม่วย

สอนวฏิชาหน ต้าทยีพิ่พลเมสอง 
ตามหลพักสรูตร  การเรยียนหมวดวฏิชาทพักษะชยีวฏิตของนพักเรยียนระดพับ
ประกาศนยียบพัตรวฏิชาชยีพ ชพั รั้นปยี  ทยีพิ่ 1 (ปวช. ) แผนกพานฏิชยกรรม สาขา
การตลาด วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจโดยดอาเนฏินการ 
ดพังนยีรั้         
(1) หาประสฏิทธฏิภาพของบทเรยียน (2) ประสฏิทธฏิผลทางการเรยียนรรู ต้ 
และ(3) ความพบึงพอใจของผรู ต้เรยียนทยีพิ่มยีตม่อบทเรยียนคอมพฏิวเตอรร์ชม่วยสอน
วฏิชาหน ต้าทยีพิ่พลเมสอง ในบทเรยียน เรสพิ่อง วพัฒนธรรม  เครสพิ่องมสอทยีพิ่ใช ต้ในการ
วฏิจพัยประกอบด ต้วย (1) บทเรยียนคอมพฏิวเตอรร์ชม่วยสอน CAI  (2) แบบ
ทดสอบหาผลสพัมฤทธฏิธิ์ทางการเรยียน(3)แบบสอบถามความพบึงพอใจของ
ผรู ต้เรยียนโดยใช ต้กลยุม่มประชากรเปต้าหมายเปป็ นนพักเรยียนแผนกพานฏิชยกรรม 
สาขาการตลาด วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ จอานวน 24 
คนผลการวฏิจพัยพบวม่า บทเรยียนคอมพฏิวเตอรร์ชม่วยสอนทยีพิ่สร ต้างขบึรั้นมยี
ประสฏิทธฏิภาพ   87.20   /  91.00   เปป็ นไปตามเกณฑร์ ทยีพิ่กอาหนดคสอ 
80 / 80 เมสพิ่อนอาคะแนนสอบกม่อนเรยียนและคะแนนสอบหลพังเรยียนมา
วฏิเคราะหร์เพสพิ่อหาประสฏิทธฏิผลพบวม่าได ต้ประสฏิทธฏิภาพหลพังกระบวนการ 
(Epost) เทม่ากพับ 91.00 และประสฏิทธฏิภาพกม่อนกระบวนการ(Epre) 
เทม่ากพับ 20.63 ดพังนพั รั้นบทเรยียนคอมพฏิวเตอรร์ชม่วยสอนทยีพิ่สร ต้างขบึรั้นนยีรั้ทอาให ต้ผรู ต้
เรยียนมยีประสฏิทธฏิผลทางการเรยียนรรู ต้เพฏิพิ่มขบึรั้น 70.37 (ได ต้ผลตามเกณฑร์ทยีพิ่ตพั รั้ง
ไว ต้คสอไมม่น ต้อยกวม่า 60) และความพบึงพอใจของกลยุม่มประชากรเปต้าหมายทยีพิ่
มยีตม่อบทเรยียนคอมพฏิวเตอรร์ชม่วยสอน  มยีคม่าเฉลยีพิ่ย   4.53   อยรูม่ในระดพับดยี
มาก สรยุปได ต้วม่าบทเรยียนคอมพฏิวเตอรร์ชม่วยสอนทยีพิ่สร ต้างขบึรั้นนยีรั้เปป็ นบทเรยียนทยีพิ่
มยีคยุณภาพสามารถนอาไปใช ต้ในการเรยียนรรู ต้ด ต้วยตนเองได ต้อยม่างมยี
ประสฏิทธฏิภาพ
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_______________________________

คอาสอาคพัญ : บทเรยียนคอมพฏิวเตอรร์ชม่วยสอน / ศฏิลปกรรม / ประสฏิทธฏิภาพ /
ประสฏิทธฏิผล / ความพบึงพอใจ

ชชชอผลงานววิจ คัย การพพัฒนาความสามารถด ต้านการพรูดภาษาอพังกฤษเพสพิ่อ
การสสพิ่อสารของนพักศบึกษา
วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจโดยใช ต้ชยุดแอพพลฏิเคชพัพิ่น
ชชชอผรู ด้ว วิจ คัย นางสาวไอยวรฏิญ อนพันฑเมศยร์
ตจาแหนย่ง ครรูปฏฏิบพัตฏิการสอนหมวดวฏิชาทพักษะชยีวฏิต กลยุม่มวฏิชาภาษาตม่าง

ประเทศ
สถานศศกษาทยีชต วิดตย่อ วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ  
โทรศพัพทร์ 086-5431195
ปยี ทยีชทจาว วิจ คัยเสรด็จ ปยีการศบึกษา  2560
ประเภทของการววิจ คัยวฏิจพัยการเรยียนการสอน   
........................................................................................

...............................................................
                  บทค คัดยย่อ

การวฏิจพัยครพั รั้งนยีรั้ มยีวพัตถยุประสงคร์ เพสพิ่อพพัฒนาความสามารถการพรูด
ภาษาอพังกฤษเพสพิ่อการสสพิ่อสาร ของนพักศบึกษาสาขาบรฏิหารธยุรกฏิจ ระดพับ
ประกาศนยียบพัตรวฏิชาชยีพชพั รั้นสรูงชพั รั้นปยีทยีพิ่ 1 วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม
บรฏิหาร ธยุรกฏิจ ออาเภอหนองรยี จพังหวพัดชลบยุรยี เพสพิ่อศ บึกษาผลสพัมฤทธฏิธิ์ทางการ
เรยียน ของนพักศบึกษาสาขาบรฏิหารธยุรกฏิจเอกคอมพฏิวเตอรร์ธยุรกฏิจ ระดพับ
ประกาศนยียบพัตรวฏิชาชยีพชพั รั้นสรูงชพั รั้นปยีทยีพิ่ 1 วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม
บรฏิหาร ธยุรกฏิจ ออาเภอหนองรยี จพังหวพัดชลบยุรยีทยีพิ่พพัฒนาความสามารถด ต้าน
การพรูดภาษาอพังกฤษเพสพิ่อการสสพิ่อสาร โดยใช ต้ ชยุดแอพพลฏิเคชพัพิ่น English
Speaking and Listening (Practice Speaking English for 
Beginners)กลยุม่มเปต้าหมายของการวฏิจพัยเปป็ น นพักศบึกษาสาขา
บรฏิหารธยุรกฏิจเอกคอมพฏิวเตอรร์ธยุรกฏิจ ระดพับประกาศนยียบพัตรวฏิชาชยีพชพั รั้นสรูง
ชพั รั้นปยีทยีพิ่ 1 วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ  ได ต้จากเลสอกสยุม่ม
อยม่างงม่าย จอานวน 12 คน เครสพิ่องมสอทยีพิ่ใช ต้ในการวฏิจพัยประกอบด ต้วย 1) 
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แบบทดสอบในแอพพลฏิเคชพัพิ่น English Speaking and Listening 
(Practice Speaking English for Beginners) ทพั รั้งหมด 10 บท 
2) แบบทดสอบกม่อนและหลพังเรยียน 3) ชยุดการเรยียนรรู ต้ แอพพลฏิเคชพัพิ่น 
English Speaking and Listening (Practice Speaking 
English for Beginners) ทพั รั้งหมด 10 บท 4) แบบสพังเกตพฤตฏิกรรม
การพรูดภาษาอพังกฤษ 5) แบบประเมฏินตนเองด ต้านการพรูดภาษาอพังกฤษ

 วฏิเคราะหร์ข ต้อมรูลโดยใช ต้สถฏิตฏิพสรั้นฐานคม่าเฉลยีพิ่ย คม่าความเบยีพิ่ยงเบน
มาตรฐาน และสถฏิตฏิทดสอบสมมยุตฏิฐานด ต้วย t-Test Dependent 
Samples 

จากผลทยีพิ่ผรู ต้ว ฏิจพัยนอาชยุดแอพพลฏิเคชพัพิ่น English Speaking and 
Listening (Practice Speaking English for Beginners) ไป
ทดลองใช ต้สอน พบวม่า (1) ชยุดการสอนทยีพิ่สร ต้างขบึรั้นสามารถนอาไปใช ต้ในการ
เรยียนการสอนมยีประสฏิทธฏิภาพสรูงกวม่าเกณฑร์ 74.1: 76.6 (2) ผลสพัมฤทธฏิธิ์
ทางการเรยียนของนพักศบึกษาจากการใช ต้ชยุดการสอนทยีพิ่สร ต้างขบึรั้น ทอาให ต้
คะแนนเฉลยีพิ่ยของการทดสอบหลพังเรยียนสรูงกวม่าคะแนนเฉลยีพิ่ยของการ
ทดสอบกม่อนเรยียน อยม่างมยีนพัยสอาคพัญทางสถฏิตฏิ 0.01
คจาสจาค คัญ (1) การพพัฒนาความสามารถด ต้านการพรูดภาษาอพังกฤษ (2) 
การพพัฒนาความสามารถด ต้านการพรูด ภาษาอพังกฤษเพสพิ่อการสสพิ่อสารโดย
ใช ต้แอพพลฏิเคชพัพิ่น (English Speaking and Listening) 3) 
English Speaking and Listening 4)English Speaking and 
Listening Practice 
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 ชชชอผลงานววิจ คัย การสร ต้างและหาประสฏิทธฏิภาพชยุดฝบึกปฏฏิบพัตฏิว ฏิชา
ไฟฟต้ารถยนตร์ เรสพิ่องอยุปกรณร์ ออานวยความสะดวกของนพักเรยียนระดพับชพั รั้น
ประกาศนยียบพัตรวฏิชาชยีพชพั รั้นปยีทยีพิ่ 2 (ปวช.2) สาขางานยานยนตร์ 
วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ 
ชชชอผรู ด้ว วิจ คัย นายเชาวลฏิต ดฏิษฐร์สระ 
ตาแหนย่ง ครรูผรู ต้สอนแผนกชม่างยนตร์ 
วสฒวิการศศกษา วท.บ. เทคโนโลยยีอยุตสาหกรรม(การผลฏิต) 
มหาวฏิทยาลพัยราชภพัฏราไพพรรณยี 
ป.บพัณฑฏิต ประกาศนยียบพัตรบพัณฑฏิต(วฏิชาชยีพครรู) มหาวฏิทยาลพัยราชภพัฏราช
นครฏินทรร์ 
สถานทยีชต วิดตย่อ วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ 89 หมรูม่ 8 
ต.หนองรยี อ.เมสอง จ.ชลบยุรยี 20000
โทรศพัพทร์มสอถสอ 094-7598838 Email. Hirogiz69@gmail.com 
ปยี ทยีชทาววิจ คัยเสรด็จ ปยีการศบึกษา 2560 
ประเภทงานววิจ คัย วฏิจพัยการเรยียนการสอน (ชพั รั้นเรยียน) 

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

บทค คัดยย่อ
การวฏิจพัยในครพั รั้งนยีรั้มยีจยุดประสงคร์ (1) เพสพิ่อสร ต้างและหาประสฏิทธฏิภาพ

ชยุดฝบึกปฏฏิบพัตฏิว ฏิชาไฟฟต้ารถยนตร์เรสพิ่องอยุปกรณร์อานวยความสะดวกของ
นพักเรยียนระดพับชพั รั้นประกาศนยียบพัตรวฏิชาชยีพชพั รั้นปยีทยีพิ่ 2 กลยุม่ม 1 สาขางานยาน
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ยนตร์ วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรม บรฏิหารธยุรกฏิจ (2) เพสพิ่อเปรยียบเทยียบ
ผลสพัมฤทธฏิธิ์ทางการเรยียน ระหวม่างกม่อนเรยียนและหลพังเรยียนของนพักเรยียนทยีพิ่
ได ต้เรยียนวฏิชาไฟฟต้ารถยนตร์เรสพิ่องอยุปกรณร์อานวยความสะดวกของนพักเรยียน
ระดพับชพั รั้นประกาศนยียบพัตรวฏิชาชยีพชพั รั้นปยีทยีพิ่ 2 กลยุม่ม 1 สาขางานยานยนตร์
วฏิทยาลพัยเทคโนโลยยีวฏิศวกรรมบรฏิหารธยุรกฏิจ กลยุม่มตพัวอยม่างทยีพิ่ใช ต้ในการวฏิจพัย
ได ต้มาโดยการเลสอกกลยุม่มตพัวอยม่างการสยุม่มตพัวอยม่างแบบงม่าย (Simple 
random sampling) กลยุม่มตพัวอยม่างเปป็ นนพักเรยียนระดพับชพั รั้น
ประกาศนยียบพัตรวฏิชาชยีพชพั รั้นปยีทยีพิ่ 2 กลยุม่ม 1 สาขางานยานยนตร์วฏิทยาลพัย
เทคโนโลยยีวฏิศวกรรมบรฏิหารธยุรกฏิจทยีพิ่ลงทะเบยียนเรยียนวฏิชาไฟฟต้ารถยนตร์ใน
ภาคเรยียนทยีพิ่ 1 
ปยีการศบึกษา 2560 จานวน 30 คน เวลาทยีพิ่ใช ต้ในการทดลอง 4 สพัปดาหร์ 
เครสพิ่องมสอและนวพัตกรรมทยีพิ่ใช ต้ในงานวฏิจพัยครพั รั้งนยีรั้ (1) ชยุดฝบึกปฏฏิบพัตฏิการตม่อ
วงจรไฟฟต้ารถยนตร์เรสพิ่องอยุปกรณร์อานวยความสะดวก (2) แบบฝบึกหพัดการ
วฏิเคราะหร์การตม่อวงจรโดยแบม่งเปป็ น 15 จยุด 4 วงจรเปป็ นเครสพิ่องมสอสาหรพับ
วพัดความก ต้าวหน ต้าทางการเรยียน 3) แบบทดสอบผลสพัมฤทธฏิธิ์ทางการเรยียน
ของนพักเรยียนซบึพิ่งเปป็ นแบบปรนพัย 4 ตพัวเลสอก 15 ข ต้อ สถฏิตฏิทยีพิ่ใช ต้วฏิเคราะหร์
ข ต้อมรูลโดยใช ต้สถฏิตฏิพสรั้นฐานคม่าเฉลยีพิ่ย(x ̅) และสถฏิตฏิทดสอบสมมยุตฏิฐานด ต้วย 
t-Test Dependent Samples 

ผลการวฏิจพัยพบวม่า 
1.  ผลสพัมฤทธฏิธิ์ทางการเรยียนการสอนทยีพิ่ออกมาได ต้ผลลพัพธร์ทยีพิ่สรูงกวม่า

ประสฏิทธฏิภาพทยีพิ่กาหนดไว ต้ ทพั รั้งนยีรั้เพราะวม่าในการจพัดสร ต้างชยุดฝบึกปฏฏิบพัตฏิการ
สอนนพั รั้นมยีการจพัดทาอยม่างมยีระบบและขพั รั้นตอนโดยนาความรรู ต้ทยีพิ่จาเปป็ นตม่อ
การเรยียนรรู ต้ของนพักเรยียนในหนม่วยการสอนเรสพิ่องอยุปกรณร์อานวยความสะดวก
มาใช ต้สาหรพับคม่า 2 

ประสฏิทธฏิภาพตพัวแรกเปป็ นคะแนนทยีพิ่ได ต้จากการทาแบบฝบึกหพัดซ บึพิ่งมยีคม่า
ประสฏิทธฏิภาพ 82.20% (สรูงกวม่าคม่าประสฏิทธฏิภาพ 80 ทยีพิ่ตพั รั้งไว ต้) ทพั รั้งนยีรั้
เพราะวม่าในการเรยียนการสอนด ต้วยชยุดชยุดฝบึกปฏฏิบพัตฏิ มยีสม่วนกระตยุ ต้นให ต้
นพักเรยียนมยีความตพั รั้งใจและสนใจกลม่าวคสอในการนาชยุดฝบึกปฏฏิบพัตฏิใช ต้สอนจะ
เหป็นอยุปกรณร์จรฏิงแสดงลาดพับขพั รั้นตอนชพัดเจน และเน ต้นจยุดสาคพัญในการ
วฏิเคราะหร์ทาให ต้ผรู ต้เรยียนสามารถเข ต้าใจหลพักการเดฏินวงจรของระบบอานวย
ความสะดวก และทางานของอยุปกรณร์ตม่างๆของวงจรมากขบึรั้น 
ประสฏิทธฏิภาพตพัวหลพังทยีพิ่ได ต้จากคะแนนทดสอบหลพังการเรยียนมยี
ประสฏิทธฏิภาพ 88.00% (สรูงกวม่าประสฏิทธฏิภาพ 80 ทยีพิ่ตพั รั้งไว ต้) ซบึพิ่งจะเหป็นวม่า
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สรูงกวม่าเกณฑร์เลป็กน ต้อยเมสพิ่อเปรยียบเทยียบกพับคม่าประส ฏิทธฏิภาพตพัวแรกทยีพิ่ได ต้ 
ทพั รั้งนยีรั้เพราะวม่าการสอนเปป็ นเนสรั้อหาการสอนแนวทางการวฏิเคราะหร์ซ บึพิ่งมยี
ปรฏิมาณแนวทางการวฏิเคราะหร์คม่อนข ต้างมากเมสพิ่อเทยียบกพับแบบฝบึกหพัดระยะ
เวลาทยีพิ่นพักเรยียนได ต้เรยียนรรู ต้เนสรั้อหาในครพั รั้งทยีพิ่ผม่านมามยีผลตม่อการลสมการจาซ บึพิ่ง
มยีผลตม่อประสบการณร์การเรยียนรรู ต้ตลอดจนการเตรยียมตพัวของนพักเรยียนเพสพิ่อ
สอบ จบึงมยีผลตม่อคะแนนทยีพิ่ได ต้ทาให ต้มยีคะแนนสรูงตม่ากระจายกพันไปแตม่ภาพ
โดยรวมของคม่าเฉลยีพิ่ยกป็ยพังสรูงกวม่าเกณฑร์ทยีพิ่กาหนด 

2. ผลสพัมฤทธฏิธิ์ทางการเรยียนด ต้วยชยุดการสอนทาให ต้คะแนนเฉลยีพิ่ย
ของการทดสอบหลพังเรยียนมยีคม่าสรูงกวม่าคะแนนเฉลยีพิ่ยของการทดสอบกม่อน
เรยียนอยม่างมยีนพัยสาคพัญทางสถฏิตฏิทยีพิ่ระดพับ.01 ทพั รั้งนยีรั้เปป็ นผลเนสพิ่องมาจากการ
ออกแบบชยุดการสอนทยีพิ่ได ต้มยีการนาเอาหลพักการและทฤษฎยีทยีพิ่สาคพัญในการ
สร ต้างชยุดการสอนมาใช ต้(เสาวนยียร์ ส ฏิกขาบพัณฑฏิต, 2528, : 292-293) 
ซบึพิ่งได ต้แกม่ การนาสสพิ่อประสมมาใช ต้การเปฏิดโอกาสให ต้นพักเรยียนมยีกฏิจกรรมรม่วม
ในการเรยียนการสอนมากขบึรั้น มยีการตรวจสอบผลการเรยียนของตนเองมยี
การเสรฏิมแรงตลอดจนมยีการนาเอาวฏิธยีการวฏิเคราะหร์ระบบมาใช ต้ในการวพัด
เนสรั้อหาวฏิชาสอดคล ต้องกพับวพัยของนพักเรยียน
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