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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์  2) เพื่อ
หาคุณภาพของโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์ 3) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรม
การออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์ 4) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้ที่สังกัดมหาวิทยาลัย
นครพนมและสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีต่อโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อม
เครื่องยนต์ 5) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้ที่สังกัดวิทยาลัยเทคนิคและสังกัดวิทยาลัย การอาชีพที่มีต่อ
โปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่  แบบประเมินคุณภาพของโปรแกรม
การออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์  และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมการออกแบบระบบ
ฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์ กลุ่มประชากรที่ใช้ได้แก่ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาช่างยนต์ สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม 
จ านวน 30 คน อาจารย์ที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 39 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบค่าที ( t-test)     
ผลจากการวิจัยพบว่า   
 1) ได้พัฒนาโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์  2) คุณภาพของโปรแกรมการ
ออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์ เฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.70 ,S.D. = 0.21)  3) ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้โปรแกรมในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60 , S.D. = 0.11)  4) ผลการเปรียบเทียบการประเมิน
ความความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมที่สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนมและสงักัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในด้านการ
ออกแบบ ด้านการใช้งาน ด้านเนื้อหาและด้านภาพรวม พบว่าในแต่ละด้านมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันที่ระดับ .05  
5) ผลการเปรียบเทียบการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่สังกัดวิทยาลัยเทคนิคและสังกัดวิทยาลัยการอาชีพที่มี
ต่อโปรแกรมการออกแบบระบบฝกึทักษะงานซ่อมเครือ่งยนต์ในด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน ด้านเนื้อหา และด้าน
ภาพรวม พบว่าในแต่ละด้านมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันที่ระดับ .05 จึงสรุปได้ว่าโปรแกรมการออกแบบระบบฝึก
ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้น สามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ทางงานซ่อมเครื่องยนต์ได้ 
 

Abstract 
 The purposes of this study were 1) to create a construction of design program for practical 
skills system of engine repairing, 2) to determine the quality of design program for practical skills 
system of engine repairing, 3) to evaluate the users’ satisfaction of a design  program for practical 
skills system of engine repairing. The sample used in this study consisted of 30 lecturers from 
automotive division university and 39 lecturers from the office of vocational education commission. 
The tools used in this study were the quality assessment for practical skills system of engine 
repairing and the satisfaction assessment of the users to design program for practical skills  system  
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of engine repairing. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, 
and t-test for dependent samples.  
 

 The results of the study were as follows: 1) the quality of were very good level design 
program of for practical skills system of engine repairing(  = 4.70 , S.D. = 0.21). 2) User’s 
satisfaction level after accessing the program were very good level (  = 4.60 , S.D. = 0.11). 3) The 
results were compared to assess the satisfaction level of the user from Nakhonphanom university 
and the office of vocational education commission towards of design program for practical skills 
system of engine repairing in the field of design , content and application , found that in each of 
the satisfaction level did not differ significantly at .05 level. 4) The results were compared to assess 
the satisfaction level of industrial community education and technical college towards of design  
program for practical skills system of engine repairing in the field of design content and the 
application found that in each of the satisfaction level did not difference at significance level .05  
 
ค าส าคัญ : โปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะ งานซ่อมเครื่องยนต์ คณุภาพ ระดับความพึงพอใจ 
Keywords : Design Program for Practical Skill System , Engine Repairing , Quality , Satisfaction Level 
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1. บทน า 
 การจัดการโรงฝึกงานในสถานศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งในการผลิตนักศึ กษาตามเป้าหมาย การ
จัดการโรงฝึกงานที่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลถึงผลผลิตที่มีคุณภาพด้วย ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาทาง
อุตสาหกรรมมากข้ึน จึงจ าเป็นท่ีจะต้องเร่งระดมทรัพยากรต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่ง
ได้แก่ทรัพยากรก าลังคน ซึ่งเป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและได้ผลดี  ทั้งนี้การพัฒนา
ทรัพยากรก าลังคนจะเป็นหน้าที่อันส าคัญของสถานศึกษาในระดับต่างๆ การพัฒนาบุคลากรเพื่อสนองกับความต้องการ
ของวงการอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มที่จะเป็นประโยชน์ให้แก่การพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงธวัช ปริญญาศาสตร์   
กล่าวไว้ดังนี้ การที่จะผลิตก าลังคนเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานทางช่างนั้น สถานศึกษาจะต้องให้ความสนใจต่อการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาช่างต่างๆอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามการผลิตช่างในโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆยังไม่บรรลุผล
เท่าที่ควรทั้งนี้นักศึกษาที่ผลิตออกมานั้น ยังมีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควรหมายไว้ซึ่งเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆมากมาย เช่น 
ความไม่พร้อมในเรื่องสถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณ์ ขาดคู่มือ ต าราในการเรียนการสอน ขาดครูที่มีความรู้ความสามารถ
ทางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ขาดการประสานงานท่ีดีระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น 
 ดังนั้น ในการผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น จ าเป็นต้องท าการขจัดปัญหาต่างๆเหล่านี้
ให้หมดไป และนอกจากนี้ยังจะต้องมีการจัดเตรียมสภาพการณ์สอนต่าง ๆ เพื่อให้การฝึกงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ การฝึกงานช่างในโรงฝึกงานมีผลโดยตรงต่อคุณภาพ ของนักศึกษาท่ีผลิตออกมาการฝึกงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพย่อมท าให้นักเรียนมีคุณภาพดีด้วย ในบทนี้จะกล่าวถึงสิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนและหลังการฝึกงานของทุก
สาขาวิชา ในโรงเรียนช่าง และวิทยาลัยต่างๆ เพื่อที่จะน าไปใช้ในสภาพความจริงในโรงฝึกงานจริงได้   โรงฝึกงานเป็น
สถานที่ที่ส าคัญที่สุดของการเรียนการสอนทางด้านช่างสถานศึกษาที่มีโรงฝึกงานที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้จะยังมีผลท าให้นักศึกษา หรือผลผลิตของสถานศึกษาดังกล่าวมีทักษะตามที่ก าหนดไว้อย่าง
ครบถ้วน โรงฝึกงานในสถานศึกษาและโรงงานอุตสาหกรรม   
 

วา
รส
ารว
ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย ม
ทร

.พร
ะน
คร

 

ฉบ
ับพ
ิเศษ

RMUTP Research Journal Special Issue
The 5th Rajamangala University of Technology National Conference 



96 
วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

 วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดท าการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างยนต์ โดยมีการใช้
พื้นที่และการจัดพื้นที่โรงงานยังมีปัญหาข้อบกพร่องอยู่หลายประการไม่ว่าจะเป็นวางเครื่องจักร  เครื่องมือ พื้นที่
ปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับการฝึกปฏิบัติ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพนักศึกษาซึ่งการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา
ประเภทช่างอุตสาหกรรมจะบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพที่ต้องการนั้น ก็ต่อเมื่อได้มีการจัดการเรียนการสอนอยู่
ในสภาวะที่สภาพของกายภาพถูกจัดเอาไว้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพราะสภาพทางกายภาพมีผลต่อการฝึกมาก                  
จึงจ าเป็นจะต้องจัดโรงฝึกงานให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับงานช่างอุตสาหกรรมนั้น ๆ  และได้มาตรฐาน  ดังนั้น                  
โรงฝึกงานจึงเป็นปัจจัยส าคัญของการเรียนช่างอุตสาหกรรมในเชิงปฏิบัติ โรงฝึกงานที่ดีจะสนองประโยชน์ใช้สอยตาม
ความต้องการ และลักษณะพิเศษของงานช่างนั้น ๆ พื้นที่ปฏิบัติงาน สภาพบริเวณปฏิบัติงาน รวมทั้งความสะดวก           
ของการใช้พื้นที่ต่าง ๆ ควรเหมาะสมกับมาตรฐาน 
 จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญที่จะศึกษาการออกแบบระบบฝึกทักษะ  
งานซ่อมเครื่องยนต์  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งข้ึนต่อไป  
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1.  เพื่อสร้างโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์   
 2.  เพื่อหาคุณภาพของโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์ 
 3.  เพื่อหาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์ 
 4.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้ที่สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนมและสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาที่มีต่อโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์ 
 5.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้ที่สังกัดวิทยาลัยเทคนิคและสังกัดวิทยาลัยการอาชีพที่มีต่อ
โปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์ 
 

 
 

รูปที่ 1 แสดงตารางเรียนนักศึกษา 
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รูปที ่2  แสดงการจัดกลุ่มผู้เรียน 
 

1.2 ทฤษฎีการวิจัย 
การจ าลองสถานการณ์ (Simulation) เป็นการรวบรวมวิธีการต่างๆที่ใช้จ าลองสถานการณ์จริงหรือพฤติกรรมของระบบ
ต่างๆมาไว้บนคอมพิวเตอร์โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) เข้ามาช่วย เพื่อที่จะศึกษาการไหลของ
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยมีการเก็บข้อมูล และท าการวิเคราะห์หารูปแบบที่ถูกต้องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
ปรับปรุงในอนาคต (Kelton,etal.,2003) เนื่องจากในการปฏิบัติงานจริงไม่สามารถท่ีจะท าการทดลองหรือปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานได้จนกว่าจะมองเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ อาทิเช่น การขจัดปัญหาที่อยู่นอกเหนือความ
คาดหมายที่เกิดขึ้น ท าให้กระบวนการผลิตช้าลง ดังนั้นการจ าลองสถานการณ์ (Simulation) จะช่วยให้สามารถ
วิเคราะห์สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของระบบ และช่วยหาแนวทางหรือทางเลือก (Scenario) ที่เหมาะสม ก่อนน าไปใช้
กับสถานการณ์หรือการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะช่วยให้ลดความเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาด หรือความล้มเหลวได้ 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ประหยัดทั้งค่าใช้จ่าย และเวลาได้อีกทางด้วย (Maria, 1997) ในปัจจุบันนี้การจ าลองสถานการณ์
เป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรไ์ดม้ีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้การจ าลองสถานการณ์
สามารถน ามาไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมในโรงงาน, การขนส่ง, การกระจาย
สินค้าหรือแม้กระทั่งการให้การบริการทางธุรกิจต่างๆ เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล เป็นต้น (Kelton, et al., 2003) จาก
ประสบการณ์ของผู้เช่ียวชาญการจ าลองสถานการณ์ พบว่าสิ่งส าคัญหรือข้อดีของการจ าลองสถานการณ์คือมีความ
สมเหตุสมผล และสามารถพิสูจน์ได้ภายใต้ปัจจัยการน าเข้า ( Input) และน ามาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ (Output)                 
ที่ระบบประมวลออกมา (Maria, 1997) Kelton, et al. (2003) ได้จ าแนกประเภทของสถานการณ์จ าลอง 
(Simulation Classification) ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) Static และ Dynamics- Static คือ การเกิดของเหตุการณ์
ในระบบการท างาน ที่คงที่กับเวลาเสมอ- Dynamic คือ การเปลี่ยนแปลงของเวลาจะมีความส าคัญและมีผลกระทบต่อ
เหตุการณ์ต่างๆหรือตัวแปรที่ก าลังสนใจ 2) Continuous และ Discrete - Continuous คือ สภาวการณ์ของระบบที่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา- Discrete คือ สภาวการณ์ของระบบท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ณ จุด
หนึ่งจุดใดของเวลา โดยมีความน่าจะเป็น (Probability) เข้ามาเกี่ยวข้อง 3) Deterministic และ Stochastic- 
Deterministic คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท้ังหมดจะเกิดขึ้นภายใต้กฎเกณฑ์ที่แน่นอนและได้มีการก าหนดเวลาที่แน่นอน- 
Stochastic คือ เวลาจะมีผลกระทบมาจากความน่าจะเป็นหรือความแปรปรวนจากการมาของเวลาที่ไม่คงที่การ
ประยุกต์ใช้ Simulation Model มี 11 ขั้นตอนดังนี้ (Maria, 1997)  1) ศึกษาปัญหา (Problem Formulation)             
2) สร้างโมเดล Model Building) 3) เก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collecting) 4) สร้างตัวแปร (Coding)  5) พิสูจน์
โมเดล (Verification)  6) พิสูจน์ผลว่าสามารถใช้ได้หรือไม่ (Validation)  7) ออกแบบการทดลอง (Experimental 
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Design)  8) ท าการประมวลผล (Production Runs)  9) วิเคราะห์ผล (Analysis of Results)  10) แปลงและ
แสดงผลรายงาน (Document Program และ Report Results)  11) ด าเนินการ (Implementation) ปัจจุบัน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างสถานการณ์จ าลอง (Simulation Packages) จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
Simulation languages และ Application-Oriented Simulator ข้อได้เปรียบของ Simulation languages คือ มี
ความยืดหยุ่นมากกว่า Application-Oriented Simulator แต่การใช้งานจะท าได้ยากกว่า Application-Oriented 
Simulator (Maria, 1997) 
 

 
 

รูปที่  3 Simulation Packages 
 

ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กลุ่ม Simulation languages ที่ช่ือว่า Arena มาใช้สร้างสถานการณ์
จ าลอง เนื่องจากระบบท่ีท าการศึกษามีความซับซ้อนและมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องหลายปัจจัย จึงจ าเป็นต้องใช้โปรแกรม
กลุ่ม Simulation languages ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า Arena เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปที่พัฒนามาจาก
โปรแกรมภาษาที่เรียกว่า SIMAN เพื่อช่วยในการจ าลองสถานการณ์ และหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนาระบบต่างๆ 
อาทิเช่น การหาแนวทางการปรับปรุงรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เป็นต้น โดยทั้งหมดจะเป็นการออกแบบและสร้างโมเดลที่
ค านวณมาจากคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น (Kelton, et al., 2003) 
 

2. วิธีการศึกษา 
2.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมดีังนี้  คือ 
 2.1.1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาช่างยนต์  สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนมและสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จ านวน 60 คน 
 2.1.2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาช่างยนต์  สังกัดวิทยาลัยเทคนิคและสังกัดวิทยาลัยการอาชีพ จ านวน 60 คน 
 

2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในงานวิจัยนี้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ 
 2.2.1 การออกแบบโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์ มีขั้นตอนการออกแบบและ
การพัฒนาโปรแกรมดังนี้ 
 2.2.2 เครื่องมือส าหรับประเมินหาคุณภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมการออกแบบ
ระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์  มีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
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 2.2.3 เครื่องมือท่ีใช้ส าหรับการประเมินคุณภาพโปรแกรม คือ แบบประเมินของโปรแกรมซึ่งแบบประเมินที่
สร้างขึ้นจะใช้กับกลุ่มผู้ประเมินที่เป็น ผู้เช่ียวชาญ ซึ่งผลที่ได้จะน ามาหาคุณภาพของโปรแกรมเครื่องมือที่ใช้ส าหรับ
ประเมินหาค่าความพึงพอใจของผู้ใช้ คือ แบบสอบถามของโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์
ซึ่งแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นจะใช้กับกลุ่มผู้ประเมินท่ีเป็น กลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้โปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะ
งานซ่อมเครื่องยนต์ ซึ่งผลที่ได้จะน ามาหาค่าความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรม ในการออกแบบและสร้างแบบประเมิน
และแบบสอบถาม  
2.3 ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีมุ่งศึกษาการสร้างโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เพื่อหาคุณภาพโปรแกรม    
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนมและสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่สังกัดวิทยาลัยเทคนิคและสังกัดวิทยาลัยการอาชีพที่มีต่อ
โปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์ โดยมีขอบเขตในการวิจัยไว้ ดังนี้   
2.4 ขอบเขตด้านประชากร 
 ที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย   
 ผู้ใช้โปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์ สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนมและสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 69 คน 
2.5 ขอบเขตด้านเนื้อหา   
 ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
 1. ค าอธิบายรายวิชา/มาตรฐานรายวิชางานซ่อมเครื่องยนต์   
 2. เครื่องมือในการปฏิบัติงานช่างยนต์       
 3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน   
 4. เกณฑ์การให้คะแนนภาคปฏิบัติของอาจารย์ผู้สอนที่ให้คะแนนผู้เรียนท่ีปฏิบัติงาน 
 5. แบบประเมินผู้เรียนภาคทฤษฎี  
 6. แบบประเมินผู้เรียนภาคปฏิบัติ   
 7. การแสดงผลการเรียนของผู้เรียนภาคทฤษฎี   
 8. การแสดงผลการเรียนของผู้เรียนภาคปฏิบัติ    
 9. ข้อมูลนักศึกษา   
 10. อัตราส่วนครูผู้สอนต่อจ านวนนักศึกษาท่ีท าการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ     
 11. ขนาดพื้นท่ีปฏิบัติงาน   
 12. การจัดกลุ่มผู้เรียนให้เหมาะสมกับจ านวนเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ในพ้ืนท่ีงานซ่อมเครื่องยนต์   
2.6 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ โปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์ 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพของโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์ ระดับความ  
พึงพอใจของผู้ใช้ที่สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนมและสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีต่อโปรแกรมการ
ออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์ และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่สังกัดวิทยาลัยเทคนิคและสังกัด
วิทยาลัยการอาชีพท่ีมีต่อโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์ใน 4 ด้าน คือ ระดับความพึงพอใจ
ด้านรูปแบบโปรแกรม , ระดับความพึงพอใจด้านการใช้งานโปรแกรม , ระดับความพึงพอใจด้านเนื้อหาโปรแกรมและ
ระดับความพึงพอใจด้านภาพรวมโปรแกรม    
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
ผลการวิจัยของโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์ โดยจ าแนกออกเป็นรายด้านดังน้ี 
3.1 ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 ค่าเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพของโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์ มีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับดีมาก (   = 4.70 ,S.D. = 0.21) จากการประเมินแต่ละด้านพบว่า 
 ด้านรูปแบบโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์โดยผู้เช่ียวชาญ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
มาก (  = 4.80 ,S.D = 0.23) ซึ่งผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า     
ในทุกหัวข้ออยู่ในระดับดีมาก คือ การออกแบบรูปแบบบนหน้าจอ ตัวเลือกเมนูมีการสื่อความหมายที่ชัดเจน และ
รูปแบบของตัวอักษรอยู่ในระดับดีมาก (  = 5.00,S.D. = 0.00) และข้อที่อยู่ในระดับดี คือ ปุ่มสัญลักษณ์เมนูมีการสื่อ
ความหมายที่ชัดเจน เช่นปุ่มออกโปรแกรม (  = 4.40 , S.D. = 0.55)   
 ด้านการใช้งานของโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์โดยผู้เช่ียวชาญ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีมาก (  = 4.71 ,S.D. = 0.18)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า ในหัวข้อที่อยู่ในระดับดีมาก คือ การก าหนด
ขนาดพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมเครื่องยนต์อยู่ในระดับดีมาก (  = 5.00 , S.D. = 0.00)  และข้อที่อยู่ในระดับดี คือ การ
แสดงเครื่องมือเครื่องอุปกรณ์ในการฝึกงานซ่อมเครื่องยนต์ (  = 4.40 ,S.D. = 0.55)   
 ด้านเนื้อหาของโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์ โดยผู้เช่ียวชาญ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีมาก (  = 4.64 ,S.D. = 0.26)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า ในข้อที่อยู่ในระดับดีมาก คือ ค าอธิบาย
รายวิชาจุดประสงค์รายวิชาอยู่ในระดับดีมาก  (  = 5.00 ,S.D = 0.00)  และเนื้อหาใบงานภาคปฏิบัติแต่ละหน่วย                
ใบแสดงความก้าวหน้าทางการเรียนภาคปฏิบัติอยู่ในระดับดี (  = 4.40 ,S.D. = 0.55)   
 ด้านภาพรวมของโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์โดยผู้เช่ียวชาญ   มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีมาก (  = 4.65 ,S.D. = 0.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า ในหัวข้ออยู่ในระดับดีมาก คือ โปรแกรมท าให้
ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึก   มีส่วนรวม และสามารถเป็นแนวทางในการออกแบบในรายวิชาสาขาวิชาช่างยนต์อื่นๆได้อยู่ใน
ระดับดีมาก (  = 4.80 ,S.D. = 0.45) และข้อที่อยู่ในเกณฑ์ดี คือ โปรแกรมท าให้ผู้ใช้งานเสมือนอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
จริงอยู่ในระดับดี (  = 4.40 , S.D. = 0.55)   
 

3.2 ข้อมลูทั่วไปของกลุม่ประชากร 
จากผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มประชากรที่ศึกษา จ านวน 69 คน เป็นเพศชาย 69 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มี

อายุอยู่ระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.93  มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.97     มีประสบการณ์ท างานอยู่ระหว่าง 10 -14 ปี จ านวน 22  คน คิดเป็นร้อยละ 31.88 มีต าแหน่งอาจารย์
ประจ าสาขาวิชาช่างยนต์ คิดเป็นร้อยละ 88.41 สังกัดวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จ านวน 16  คน  คิดเป็นร้อยละ 23.19   
 

3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มประชากร 
 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มประชากรที่มีต่อโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์   
มีระดับค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ท่ี (  = 4.60 ,S.D. = 0.11)  ค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านพบว่า 
 ด้านรูปแบบโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (   
= 4.63 ,S.D. = 0.19)  และพิจารณาในรายข้อจะพบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เมนูการใช้งานมีความเข้าใจง่ายอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( = 4.84 ,S.D. = 0.56)  รองลงมาคือ การเข้าถึงข้อมูลและการแก้ไขข้อมูลอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 
4.74, S.D. = 0.80)  และข้อที่น้อยสุด คือ ปุ่มเมนูมีการสื่อความหมายที่ชัดเจน เช่น ปุ่มออกจากโปรแกรมอยู่ในระดับ
มาก (  = 4.30, S.D. = 1.48)   
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 ด้านการใช้งานของโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนตใ์นภาพรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด 
(  = 4.52 ,S.D = 0.05) และพิจารณาในรายข้อจะพบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ระบบฐานข้อมูลของโปรแกรมใน
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.58, S.D. = 0.63)  รองลงมาคือ การจัดกลุ่มนักศึกษาในการฝึกงาน
ซ่อมเครื่องยนต์ อยู่ในระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.55,S.D. = 0.80) และข้อที่น้อยสุด คือ การ
แสดงสถานะในการใช้งานอยู่ในระดับมาก ( = 4.33, S.D.= 0.72)   
 ด้านเนื้อหาของโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(  = 4.54,S.D. = 0.11)  และพิจารณาในรายข้อจะพบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ หน่วยการเรียนแต่ละหน่วยอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (  = 4.67,S.D. = 0.53)  รองลงมาคือ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.65,S.D. = 0.54) และข้อที่น้อยสุด คือ แบบทดสอบแต่ละหน่วยอยู่ในระดับมาก (   = 4.37,S.D. = 
0.96)   
 ด้านภาพรวมของโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(  = 4.56,S.D. = 0.10) และพิจารณาในรายข้อจะพบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โปรแกรมช่วยให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษาได้ด้วยตนเองนอกจากในเวลาเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.65, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ สามารถ
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆของสาขาวิชาช่างยนต์ได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.62,S.D. = 0.73) และข้อที่น้อยสุด คือ
โปรแกรมมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลการแสดงข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลอยู่ในระดับมาก (  = 4.42,S.D. = 0.81)   
   

3.4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้ที่สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนมและสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาที่มีต่อโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเคร่ืองยนต์  

ผลการเปรียบเทียบการประเมินความความพึงพอใจของผู้ใช้ที่สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนมและสังกัด
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีต่อโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์ ในด้านการออกแบบ 
ด้านการใช้งาน ด้านเนื้อหา และด้านภาพรวม พบว่าในแต่ละด้านมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 

3.5 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้ที่สังกัดวิทยาลัยเทคนิคและสังกัดวิทยาลัยการอาชีพที่มีต่อ
โปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเคร่ืองยนต์  

ผลการเปรียบเทียบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่สังกัดวิทยาลัยเทคนิคและสังกัดวิทยาลัย การอาชีพท่ี
มีต่อโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์ในด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน ด้านเนื้อหา และ
ด้านภาพรวม พบว่าในแต่ละด้านมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 

4. สรุป 
4.1 จากการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จะเห็นได้ว่าผลการประเมินคุณภาพด้านต่าง ๆ ของผู้เช่ียวชาญ 

จ านวน 5 ท่าน โดยรวมทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (  = 4.70 ,S.D. = 0.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า ในหัวข้อ
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือ โปรแกรมท าให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกมีส่วนรวม และสามารถเป็นแนวทางในการออกแบบใน
รายวิชาสาขาวิชาช่างยนต์อื่นๆได้ (  = 4.80 ,S.D.= 0.45) และข้อที่อยู่ในเกณฑ์ดี คือ โปรแกรมท าให้ผู้ใช้งานเสมือน
อยู่ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานจริง 

4.2 จากการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มี่ต่อโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อม
เครื่องยนต์  จ านวน 69 ท่าน โดยรวมทุกด้านอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด (  = 4.60,S.D. = 0.11) ด้านที่สูงท่ีสุดคือ สามารถ
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆของสาขาวิชาช่างยนต์ได้ (  = 4.93,S.D. = 0.25) รองลงมาคือ โปรแกรมช่วยให้นักศึกษา
สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองนอกจากในเวลาเรียน (  = 4.77,S.D.= 0.43) รองลงมา คือโปรแกรมท าให้ผู้ใช้งานมี   
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น อยู่ในระดับดีมาก (  = 4.53 ,S.D.= 0.78) 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

5. เอกสารอ้างอิง 

ธวัช  ปริญญาศาสตร.์ 2547. การศึกษาปัญหาและสภาพความพร้อมการมีใช้ครุภัณฑ์มาตรฐานขัน้พ้ืนฐานประจ า
โรงฝึกงานสาขาวิชาช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคสังกัดกรมอาชีวศกึษา. 
หน้า ข. 

ประเสริฐ  ลิ้นฤาษ.ี 2548. การสร้างบทเรียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต เร่ือง เคร่ืองยนต์เบื้องต้นส าหรับนักศึกษา
 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา. 
ศศิภา  ร่มโพธิ ์และก้องกิต ิพูลสวสัดิ์. 2553. การออกแบบผังกระบวนการล้างรถยนต์. โครงงานภาควิชา
 วิศวกรรมอุตสาหการ. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
อ านาจ  สังข์ทอง. 2555. การสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์จ าลองสถานการณ์การฝึกทักษะงานเชื่อมไฟฟ้า.
 ภาควิชาครุศาสตร์ คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
จารุวรรณ  ลาภมลู. 2555. การพัฒนาเว็บช่วยสอนฝึกทักษะเร่ืองการวิเคราะห์รายการค้าวิชาบัญชีเบ้ืองต้น 1 
                                5E. คณะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 พระนครเหนือ. 
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