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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง มลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม 2) เพื่อหา
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง มลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม  และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอน
และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง มลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การ
ควบคุมมลพิษทางเครื่องกล  จํานวน 30 คน โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัย
สรางขึ้นตามเกณฑที่กําหนดไว 80/80 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที วิเคราะหผลการวิจัยทั้งหมดดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 

ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.35/85.45 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, มลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม, 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 Industrial Pollution 
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 82.35/85.45  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), Industrial Pollution, Mechanical Pollution Control 
 

 

1. บทนํา 
 ปจจุบันการเรียนการสอนในปจจุบัน เนนการเรียนการสอนแบบ
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนคนควาหาความรูดวยตนเองจากส่ิง
ตางๆที่พัฒนาขึ้น  จึงไมจําเปนที่ผูเรียนจะตองเรียนในเฉพาะใน
หองเรียนเทาน้ัน ผูเรียนสามารถคนควาหาความรูดวยตนเองจากส่ิง
ตางๆทีพ่ัฒนาขึ้น  เชน วารสาร หองสมุด ชุดสาธิต คอมพิวเตอรชวย
สอน [1] เปนตน และจากการเรียนการสอนของศาสตรดาน
วิศวกรรมน้ันจะมีวิชาทางดานคํานวณหลายวิชาซ่ึงในแตละวิชาน้ันก็
มีเน้ือหามาก และคอนขางมีความยาก อีกทั้งการเรียนจากหนังสือ
เพียงอยางเดียว ผูเรียนจะไมเห็นภาพการเคล่ือนไหว หรือการ
เปล่ียนแปลงรูปราง และลักษณะที่เหมือนจริง ซ่ึงในรายวิชาการ
ควบคุมมลพิษทาง เครื่องกล  เปน อีกรายวิชาห น่ึง  ที่ เ ม่ื อทํ า

แบบทดสอบกอนเรียนแลว พบวานักศึกษายังขาดความรู และความ
เขาใจใน เรื่องมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม [2] 

จากปญหาดังกลาวจะเห็นไดวา ส่ือการเรียนการสอนมีบทบาท
สําคัญที่จะชวยใหนักศึกษามีความเขาใจมากขึ้น เพราะฉะน้ันการ
เรียนการสอนในรายวิชาการควบคุมมลพิษทางเครื่องกล จึงตองใช
คอมพิวเตอรชวยสอน เขามาเปนส่ือชวยสอน เพื่อใหนักศึกษามี
ความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น [3,4]  

ดังน้ันจากปญหาเหลาน้ีผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญ จึงไดจัดทํา
ชุดคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา การควบคุมมลพิษทางเครื่องกล เรื่อง 
มลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรู และ
เขาใจงาย และสามารถที่จะทบทวนความรูความเขาใจไดดวยตนเอง
อยางมีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง มลพิษใน

โรงงานอุตสาหกรรม 
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

มลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม 
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอน และ

หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง มลพิษในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 
3. กรอบแนวคิด 

 
รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 
4. สมมติฐานการวิจัย 

4.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง มลพิษในโรงงาน
อุตสาหกรรม มีประสิทธิภาพตามเกณฑกําหนด  80/80 

4.2 ความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียน และ
หลังเรียน คือ มีคะแนนจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนสูงกวากอนเรียน 
 

5. ขอบเขตการวิจัย 
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา การควบคุมมลพิษทางเครื่องกล 

5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล จํานวน 30 คน โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง  
 

6. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
6.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง มลพิษในโรงงาน

อุตสาหกรรม โดยสรางจากโปรแกรมสําเร็จรูป ในการออกแบบ
ตัวอักษร รูปภาพ และการเคล่ือนไหว ผานการตรวจสอบความ
ถูกตอง และความเหมาะสมดานเน้ือหาจากผูเชี่ยวชาญ  

6.1.1 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน ปรับปรุงจากแบบประเมินคุณภาพตามแนวทางการออกแบบ

การสอนของกาเย [5] แบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
เปนเกณฑในการแปลความหมายของขอมูล [6] 

6.1.2 การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ตามเกณฑ 80/80 โดยการสุมนักศึกษาที่ไมเคยเรียน เรื่อง มลพิษใน
โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 10 คน เพื่อทดลองใช และหา
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

6.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียน และหลัง
เรียนเปนแบบทดสอบปรนัย จํานวนทั้งส้ิน 15 ขอ โดยผานการวัด
ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และหาคาความเชื่อม่ัน โดยคาสัมประสิทธ์ิ
อัลฟาของครอนบาค  

 

6. วิธีดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 
กา ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี เ ป นก าร วิ จั ย เ ชิ ง ทด ลอ ง (Experimental 

Research) มีวิธีการดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี  
6.1 กลุมตัวอยางนักศึกษา จํานวน 30 คน ทําแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิกอนเรียน เรื่อง มลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม 
6.2 กลุมตัวอยางนักศึกษาเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน โดยนักศึกษาเรียนดวยตนเองในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
6.3 เม่ือกลุมตัวอยางดําเนินการศึกษาบทเรียนครบทุกบทเรียน

แลว ใหกลุมตัวอยางนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 
6.4 นําผลคะแนนที่ไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  ดวยโปรแกรม

สําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กอน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 
7. การวิเคราะหขอมูล 

7.1 การวิเคราะหคุณภาพของแบบฝกหัด และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการหาคาความยากงาย (p) และคา
อํานาจจําแนก (r) [7] 

7.2 สถิติที่ใชในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ใชสูตร E1/E2 เม่ือ 

E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงเปน
คารอยละของคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบฝกหัดยอยระหวางเรียน
จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ  ซ่ึงเปนคารอยละของ
คะแนนเฉล่ียที่ผูเรียนทั้งกลุมทําแบบฝกหัดหลังเรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 

7.3 การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  โดยการหาคาความเชื่อม่ันดวยคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาครอน 
บราค โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 

7.4 การทดสอบความแตกตางระหวางผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน และ
หลังเรียน โดยสถิติการแจกแจงแบบที (Paired Samples  t-test)  
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 
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6. ผลการวิจัย 
6.1 ผลการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

จากการวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา และเน้ือหาของบทเรียน  
กําหนดจุดประสงคของบทเรียน และจุดประสงคการ วัดเชิง
พฤติกรรม ทําใหสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดจํานวน 6 
หนวยการเรียน [2] โดยแบงออกเปนรูปแบบดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 
หนวย

ที่ 
หนวยการเรียนเร่ือง โครงสรางเนื้อหา 

1 การพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย 

- ยุคของการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

2 ระบบนิเวศ และการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

- ระบบนิเวศ และการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

3 มลพิษในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

- มลพิษทางนํ้า 
- มลพิษทางอากาศ 
- มลพิษเสียง และการ
ส่ันสะเทือน 
- มลพิษจากกากของเสีย 
- มลพิษจากของเสีย
อันตราย 

4 การควบคุมแกไขมลพิษ
อุตสาหกรรม 

- วิธีการควบคุมแกไขมลพิษ
อุตสาหกรรม 

5 ขอดีของนิคมอุตสาหกรรม - ขอดีของนิคม
อุตสาหกรรม 

6 ขอเสียของนิคมอุตสาหกรรม - ขอเสียของนิคม
อุตสาหกรรม 

 
6.2 ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยปรับปรุง
จากแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตาม
แนวทางการออกแบบการสอนของกาเย [5] โดยประเมินทั้ง 2 ดาน 
คือ ดานเน้ือหา ดานส่ือ และการนําเสนอ จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 
ทาน ไดแก  ผู เชี่ ย วชาญทานที่  1 เปนผู เ ชี่ ยวชาญทางสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล สวนผูเชี่ยวชาญทานที่ 2 และ 3 เปนผูเชี่ยวชาญ
ดานส่ือการสอน และการนําเสนอ 

เม่ือแยกคะแนนเฉล่ียของการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนจากผูเชี่ยวชาญตามรายการประเมินทั้ง 2 ดาน พบวา 
คะแนนเฉล่ียจากการประเมินดานเน้ือหาเทากับ 4.14 ซ่ึงจัดอยูใน
เกณฑระดับดี สวนคะแนนเฉล่ียจากการประเมินดานส่ือ และการ
นําเสนอ เทากับ 4.08 จัดอยูในเกณฑระดับดีเชนกัน อีกทั้งระดับ
คะแนนเฉล่ียทั้ง 2 ดาน จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ มีคะแนน
เฉล่ียรวมเทากับ 4.11 อยูในระดับดี ดังน้ันจากการประเมินบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนจากผูเชี่ยวชาญ คะแนนอยูในเกณฑที่ยอมรับ
วามีคุณภาพด ีและสามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชใน
การทดลองได  

6.3 ผลการหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จากการวิเคราะหหาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก 
ผลจากการนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใช
กับนักศึกษานอกเหนือกลุมตัวอยาง และเคยเรียนเรื่องน้ีมาแลว  
เม่ือนํามาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.37-0.53 
โดยมีคาความยากงายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉล่ียรวมเทากับ 0.45 จัดอยูในเกณฑที่ยอมรับได  และคาอํานาจ
จําแนก (r) อยูระหวาง 0.58-0.82  จัดอยูในเกณฑที่ยอมรับได  โดย
มีคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย
รวมเทากับ 0.68 

 
6.4 ผลการหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
จากการวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบราคของ
แบบทดสอบทั้งชุด เทากับ .9158  ซ่ึงถือวาแบบทดสอบชุดน้ีมีคา
ความเชื่อม่ันผานตามเกณฑที่กําหนด จึงสามารถนํามาใชในการวิจัย
ได 

 
6.5 ผลการหาคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนตามเกณฑ 80/80    
ผลจากการสุมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ไมเคย

เรียน เรื่อง มลพิษในโรงงานอุตสาหกรรมมากอน จํานวน 10 คน 
เพื่อทําการทดลองใช สําหรับการหาคาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ผลจากการวิเคราะห พบวาคา E1/ E2 เทากับ 
82.35/85.45 ซ่ึงถือวาคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
ผานตามเกณฑที่กําหนด 80/80 

 
6.6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเ รียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
กลุ มตั วอยางนักศึ กษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ที่

ลงทะเบียนเรียนในวิชา การควบคุมมลพิษทางเครื่องกล ที่ใชในการ
วิจัยครั้ง น้ี จํานวนทั้งส้ิน 30 คน ซ่ึงผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จากโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรเปนดังน้ี 
 
ตารางที่ 2  คุณลักษณะทั่วไปของคะแนนทดสอบกอนเรียน และ
หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม x  S.D. 
กอนเรียน 
หลังเรียน 

30 
30 

15 
15 

4.80 
11.73 

1.82 
2.18 

 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะทั่วไปของคะแนน

ทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน พบวา กลุมตัวอยางนักศึกษา
จํานวน 30 คน มีคะแนนทดสอบกอนเรียนเฉล่ีย 4.80 คะแนน ดวย
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คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.82 และคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉล่ีย 
11.73 คะแนน  ดวยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.18 จากคะแนน
เต็มทั้งหมด 15 คะแนน แสดงใหเห็นวา หลังจากเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน คะแนนเพิ่มสูงขึ้นเฉล่ียเทากับ 6.93 คะแนน  
หรือเพิ่มสูงขึ้นเฉล่ียประมาณ 3 เทา 
 

6.7 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังและกอนการ
เรียน 

การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอน และหลังเรียนของ
นักศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ดวยการทดสอบคาสถิติที 
(paired t-test) แสดงผลดังน้ี 
 
ตารางที่ 3 คา paired t-test เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน และ
กอนเรียน  (N=30) 

 
การเปรียบเทียบ 

ผลสัมฤทธิ์ x  S.D. 
pair  

t-test 
P-value 

การทดสอบ 
หลังเรียน-กอนเรียน 

6.93 2.57 10.422 .011* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 3 พบวาคะแนนทดสอบเฉล่ียของนักศึกษาหลัง

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแตกตางจากกอนเรียน
เทากับ 6.93 คะแนน โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนน
กอนเรียน และเม่ือทดสอบดวยคาสถิติที พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P-value = .011) 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัย การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง มลพิษ

ในโรงงานอุตสาหกรรม สําหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซ่ึงมีจํานวน 6 หนวยการเรียน มีคา
ประสิทธิภาพของบทเรียนผานเกณฑ 80/80 ตามที่กําหนดไว โดย
การวิจัยครั้งน้ีมีคา E1/E2 เทากับ 82.35/85.45 สวนเครื่องมือ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียน และหลังเรียน 
พบวา มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.37-0.53 คาความยากงาย
เฉล่ียรวม เทากับ 0.45  คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.58-0.82 คา
อํานาจเฉล่ียรวม เทากับ 0.68 และคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบราค
ของแบบทดสอบทั้งชุด เทากับ .9158   

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลหาคาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของคะแนนทดสอบของกลุม
ตัวอยาง โดยพบวา คะแนนทดสอบเฉล่ียของนักศึกษาหลังเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแตกตางจากกอนเรียนเทากับ 6.93 
คะแนน  และเม่ือทดสอบสมมติฐานดวยสถิติคาที พบวา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P-value = .011) 

8. กิตติกรรมประกาศ 
ผูวิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่สนับสนุน

ทุนวิจัยสําหรับพัฒนากระบวนการเรียนรู   ขอขอบพระคุณรอง
ศาสตราจารยทวีวัฒน  สุภารส ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี ที่ใหคําแนะนํา และขอเสนอแนะในการทําวิจัย
สุดทายขอขอบคุณนักศึกษาทุกทานที่ใหความรวมมือจนการวิจัยครั้ง
น้ีสําเร็จลุลวงดวยด ี
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