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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง มลพิษและภาวะมลพิษ 2) เพื่อหา
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง มลพิษและภาวะมลพิษ และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระหวางกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง มลพิษและภาวะมลพิษ 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ที่ลงทะเบียนเรียนใน
วิชา  การควบคุมมลพิษทางเครื่องกล จํานวน 30 คน  โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามเกณฑ 80/80  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  วิเคราะหผลทั้งหมดโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร 
 ผลการวิจัยพบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.53/86.31  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่
กําหนด  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มลพิษ ภาวะมลพิษ การควบคุมมลพิษทางเครื่องกล 
 

Abstract 
 

 The objectives of this research were 1)  to create computer assisted instruction (CAI) 2) to evaluate 
the efficiency of CAI and 3) to study pre-post achievement by CAI on Pollution and Contamination 
  The sample included 30 undergraduate students in Mechanical Technology Program, Thepsatri 
Rajabhat University who have registered for Mechanical Pollution Control subject selected by purposive 
sampling. The instruments used in this research were CAI, which had the standard criterion 80/80 and 
achievement test. The statistics used in this study were mean and standard deviation. Hypothesis were 
tested by paired t-test.  
 The analysis results shows  1) The efficiency of CAI was 83.53/86.31  which was higher than the 
standard criterion set (80/80)  and 2) After learning from CAI, students got higher scores. The difference is 
significant at the level .05. 
 

Keywords: Computer Assisted  Instruction (CAI), Pollution, Contamination, Mechanical Pollution Control 
 

1. บทนํา 
  การเรียนการสอนในปจจุบัน เนนการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนคนควาหาความรูดวยตนเองจากส่ิง
ตางๆที่พัฒนาขึ้น จึงไมจําเปนที่ผูเรียนจะตองเรียนในเฉพาะในหองเรียนเทาน้ัน ผูเรียนสามารถอาจจะศึกษาคันควาหาความรู
ดวยตนเอง จากส่ือที่มีอยูหลายอยาง  เชน หนังสือพิมพ วารสาร หองสมุด หรือทาง Internet  และจากการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรน้ัน ในแตละวิชาก็มีเน้ือหามากจนไมสามารถที่ผูสอนจะสอนไดครบตามเน้ือหาหรือตามหลักสูตรที่
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กําหนด และในเวลาที่ผูเรียนกลับไปทบทวนน้ันก็ไมสามารถทีจ่ะเรียนรูดวยตนเองไดอยางเต็มที่ เน่ืองจากผูเรียนไดแตทบทวน
เน้ือหาในตําราเพียงอยางเดียว   ซ่ึงผูเรียนจะไมเห็นภาพการเคล่ือนไหวหรือการเปล่ียนแปลงและลักษณะที่เหมือนจริง ผูเรียน
สามารถที่จะใชชุดคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อคนควาหรือศึกษาเพิ่มเติมไดดวยตนเอง  

  อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา มาตราที่ 69 รัฐตองจัดใหมีหนวยงานการทําหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนสงเสริมและประสานการวิจัย การ
พัฒนาและการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา             
  ดังน้ัน จากปญหาเหลาน้ีผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญ จึงไดจัดทําชุดคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการควบคุมมลพิษทาง
เครื่องกล เรื่อง มลพิษและภาวะมลพิษ เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูและเขาใจงายและสามารถที่จะทบทวนความรูความเขาใจ
ไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
  2.1 เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง เรื่อง มลพิษและภาวะมลพิษ  
  2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง มลพิษและภาวะมลพิษ  
  2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

4. สมมติฐานการวิจัย 
  4.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง มลพิษและภาวะมลพิษ  มีประสิทธิภาพตามเกณฑกําหนด  80/80 
  4.2 ความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน คือ มีคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบหลัง
เรียนจะตองมากกวาคะแนนเฉล่ียของการทําแบบทดสอบกอนเรียน 
 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี 
 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ที่ลงทะเบียนใน
วิชาการควบคุมมลพิษทางเครื่องกล        
  5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จํานวน 30 คน โดยใชวิธีสุมแบบเจาะจง 
 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
   5.2.1  โดยสรางจากโปรแกรมสําเร็จรูป ในการออกแบบตัวอักษร ภาพ และการมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน ผานการ
ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมดานเน้ือหาจากผูเชี่ยวชาญ และผานประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนตามเกณฑ 80/80 

    1. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ปรับปรุงจากแบบประเมินคุณภาพตามแนวทางการ
ออกแบบการสอนของกาเย (รุจโรจน, 2545) แบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เกณฑในการแปลความหมายของ
ขอมูล ผูวิจัยใชเกณฑของประคอง (2538) 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
เรื่อง  

มลพิษและภาวะมลพิษ 

 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 
   ชวยสอน  
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่ 
   เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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      2. การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามเกณฑ 80/80  โดยการสุมนักศึกษาที่ไมเคยเรียน เรื่อง 
มลพิษและภาวะมลพิษ จํานวน 10 คน เพื่อทดลองใช และหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
  5.2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนเปนแบบทดสอบปรนัย จํานวนทั้งส้ิน 15 ขอ 
โดยผานการวัดความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และหาคาความเชื่อม่ัน โดยคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค  
 5.3 วิธีดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดังน้ี 
   5.3.1  กลุมตัวอยางนักศึกษา จํานวน 30 คน  ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน เรื่อง มลพิษและภาวะมลพิษ 
   5.3.2  กลุมตัวอยางนักศึกษาเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยนักศึกษาเรียนดวยตนเองในหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
   5.3.3  เม่ือกลุมตัวอยางดําเนินการศึกษาบทเรียนครบทุกบทเรียนแลว  ใหกลุมตัวอยางนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิหลังเรียน 
   5.3.4  นําผลคะแนนที่ไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 5.4 การวิเคราะหขอมูล 
  5.4.1 การวิเคราะหคุณภาพของแบบฝกหัดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการหาคาความยากงาย 
(p) และคาอํานาจจําแนก (r) (บุญธรรม, 2543)  
  5.4.2 สถิติที่ใชในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใชสูตร E1/E2 
    เม่ือ 

 1
E คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน  ซ่ึงเปนคารอยละของคะแนนเฉล่ียจากการทํา

แบบฝกหัดยอยระหวางเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

     2
E คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ  ซ่ึงเปนคารอยละของคะแนนเฉล่ียที่ผูเรียนทั้งกลุมทําแบบฝกหัดหลังเรียน

จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  5.4.3 การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยการหาคาความเชื่อม่ันดวยคา
สัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบราค โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 
  5.4.4 การทดสอบความแตกตางระหวางผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน โดยสถิติการแจกแจงแบบที (Paired 
Samples  t-test)  ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 
 

6. ผลการวิจัย 
 6.1 ผลการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
  จากการวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา และเน้ือหาของบทเรียน  กําหนดจุดประสงคของบทเรียน และจุดประสงคการวัด
เชิงพฤติกรรม ทําใหสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดจํานวน 6 หนวยการเรียน (ปราณี, 2548) โดยแบงออกเปนรูปแบบ
ดังตารางที่ 1   
 
 

ตารางที่ 1 รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

หนวยที ่ หนวยการเรียนเร่ือง โครงสรางเนื้อหา 
1 ความหมายของมลพิษ 

 
- ความหมายของมลพษิ 
- ความหมายของภาวะมลพิษ 
- ตัวอยางของมลพิษและภาวะมลพิษ 

2 แหลงกําเนิดมลพิษ 
 

- ความหมายของแหลงกําเนิดมลพิษ 
- ประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษ 

3 ปญหามลพิษ - ตัวอยางของปญหามลพิษ 
- ตัวอยางความสูญเสียที่เกิดจากปญหามลพิษ 
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หนวยที ่ หนวยการเรียนเร่ือง โครงสรางเนื้อหา 
4 วิกฤตส่ิงแวดลอม 

 
- ลักษณะและภาวะการเกิดวิกฤตส่ิงแวดลอม 
- วิกฤตส่ิงแวดลอมที่พบในประเทศไทย 
- อันตรายที่เกิดจากวิกฤตส่ิงแวดลอม 

5 หนวยวัดความเขมขนของมลพิษ 
 

- หนวยวัดความเขมขนสําหรับมลพิษนํ้า 
- หนวยวัดความเขมขนสําหรับมลพิษกาซหรืออากาศ 

6 มาตรการแกไขภาวะมลพิษโดยรวม - การประกาศใชกฎหมายดานส่ิงแวดลอม 
- การกําหนดมาตรฐานมลพิษ 
- การจัดตั้งองคกรและนิคมอุตสาหกรรม 
- การสนับสนุนมาตรการดานส่ิงแวดลอม 

 

 6.3 ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
  การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยปรับปรุงจากแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน ตามแนวทางการออกแบบการสอนของกาเย (รุจโรจน, 2545) โดยประเมินทั้ง 2 ดาน คือ ดานเน้ือหา ดานส่ือและการ
นําเสนอ จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญทานที่ 1 เปนผูเชี่ยวชาญทางสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สวน
ผูเชี่ยวชาญทานที่ 2 และ 3 เปนผูเชี่ยวชาญดานส่ือการสอนและการนําเสนอ 
  เม่ือแยกคะแนนเฉล่ียของการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามรายการประเมินทั้ง 2 ดาน  พบวา คะแนน
เฉล่ียจากการประเมินดานเน้ือหาเทากับ 4.15 จัดอยูในเกณฑระดับดี คะแนนเฉล่ียจากการประเมินดานส่ือและการนําเสนอ 
เทากับ 4.07 จัดอยูในเกณฑระดับดีเชนกัน อีกทั้ง ผลระดับคะแนนเฉล่ียรวมจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญอยูในระดับดี 
คะแนนเฉล่ียรวมเทากับ 4.11 คะแนน จึงยอมรับวามีคุณภาพดีและสามารถนําไปใชในการทดลองได  
 6.4 ผลการหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  จากการวิเคราะหหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก ผลจากการนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไป
ทดลองใชกับนักศึกษานอกเหนือกลุมตัวอยางและเคยเรียนเรื่องน้ีมาแลว  เม่ือนํามาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p)  อยู
ระหวาง 0.35-0.61 จัดอยูในเกณฑที่ยอมรับได  และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.59-0.68  จัดอยูในเกณฑที่ยอมรับได 
 6.5 ผลการหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  จากการ วิ เคราะหหาค าความเชื่อ ม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเ รี ยน โดยค าสัมประสิท ธ์ิ 
อัลฟาครอนบราคของแบบทดสอบทั้งชุด เทากับ .9126  ซ่ึงถือวาแบบทดสอบชุดน้ีมีคาความเชื่อม่ันผานตามเกณฑที่กําหนด 
จึงสามารถนํามาใชในการวิจัยได 
 6.6 ผลการหาคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามเกณฑ 80/80    
  ผลจากการสุมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ไมเคยเรียน เรื่อง มลพิษและภาวะมลพิษมากอน จํานวน 10 คน 
เพื่อทําการทดลองใช สําหรับการหาคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลจากการวิเคราะหพบวา  คา  E1/ E2 
เทากับ 83.53/86.31 ซ่ึงถือวาคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรผานตามเกณฑ 80/80 
 6.7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  กลุมตัวอยางนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา การควบคุมมลพิษทางเครื่องกล ที่ใชในการ
วิจัยครั้งน้ี จํานวนทั้งส้ิน 30 คน  ซ่ึงผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรเปนดังน้ี 
 

ตารางที ่2  คุณลักษณะทั่วไปของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม x  S.D. 
กอนเรียน 
หลังเรียน 

30 
30 

15 
15 

4.60 
12.87 

3.51 
2.04 
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  จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะทั่วไปของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  พบวา  กลุมตัวอยาง
นักศึกษาจํานวน 30 คน มีคะแนนทดสอบกอนเรียนเฉล่ีย 4.60 คะแนน ดวยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.51 และคะแนน
ทดสอบหลังเรียนเฉล่ีย 12.87 คะแนน  ดวยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.04 จากคะแนนเต็มทั้งหมด 15 คะแนน  แสดงใหเห็น
วา หลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คะแนนเพิ่มสูงขึ้นเฉล่ียเทากับ 8.27 คะแนน  หรือเพิ่มสูงขึ้นเฉล่ีย
ประมาณ 3 เทา 

  การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียนของนักศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ดวยการทดสอบ
คาสถิติที (paired t-test) แสดงผลดังน้ี 

 

ตารางที ่3 คา paired t-test เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนและกอนเรียน  (N=30) 
 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ x  S.D. pair t-test P-value 
การทดสอบหลังเรียน-กอนเรียน 8.27 2.66 16.024 .028* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

  จากตารางที่ 3 พบวา  คะแนนทดสอบเฉล่ียของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน โดยแตกตางกัน 8.27 
คะแนน และเม่ือทดสอบดวยคาสถิติที พบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 (P-value = .028)  
 

7. สรุปผลการวิจัย 
  จากการวิจัย การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง มลพิษและภาวะมลพิษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซ่ึงมีจํานวน 6 หนวยการ
เรียน มีคาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเกณฑ 80/80 ตามกําหนด โดยการวิจัยครั้งน้ีมีคา E1/ E2 เทากับ 83.53/86.31   
สวนเครื่องมือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน พบวา มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.35-0.61 
คาความยากงายเฉล่ียรวม เทากับ 0.50  คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.59-0.68 คาอํานาจเฉล่ียรวม เทากับ 0.63 และ      
คาสัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบราคของแบบทดสอบทั้งชุด เทากับ .9126   
  ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลหาคาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของคะแนนทดสอบ
ของกลุมตัวอยาง โดยพบวา คะแนนทดสอบเฉล่ียของนักศึกษาหลังเรยีนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแตกตางจากกอน
เรียนเทากับ 8.27 คะแนน  และเม่ือทดสอบสมมตฐิานดวยสถิติคาท ีพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรยีนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดบั .05 (P-value = .028)  
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงไปได ผูวิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทีส่นับสนุนทุนวิจัยสําหรับพัฒนา
กระบวนการเรียนรู  ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยสกล  นันทศรีวิวัฒน ที่สนับสนุน ใหขอเสนอแนะดานเน้ือหาในการทํา
วิจัย และรองศาสตราจารยทวีวัฒน  สุภารส  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี ที่ไดอนุเคราะหประเมินคุณภาพดานส่ือและการนําเสนอ สุดทายขอขอบคุณนักศึกษาทุกทานที่ใหความรวมมือจน
การวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี 
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