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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์  เพื่อพฒันาหลกัสูตรการฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม  ของนกัศึกษาสาขาเทคโนโลย ี

อุตสาหการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  วธีิการดาํเนินการเป็นการวจิยัและพฒันา  โดยมีขั้นตอนดาํเนินการ  4  ขั้นตอน  คือ  

1) วิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น 2) การออกแบบ และพฒันาหลกัสูตร 3) การทดลองใชห้ลกัสูตร และ 4) การประเมินผลหลกัสูตร 

ประชากรคือนกัศึกษาสาขาเทคโนโลยอุีตสาหการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ปีการศึกษา 2553 กลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการสุ่ม

แบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ไดน้กัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

จาํนวน 14 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถาม  2) แบบสัมภาษณ์ และ 3)หลกัสูตรฝึกอบรม  วิเคราะห์ขอ้มูลการ

วจิยัโดยใช ้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย( ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

ผลการวจิยัพบวา่  

1. ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น พบว่าการฝึกประสบการณ์ควรมุ่งเนน้งานอุตสาหกรรม 1) ดา้นทบทวนทฤษฎี

และปฎิบติั 2) ดา้นบุคลิกภาพ และมนุษยส์มัพนัธ์ และ3) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

2. ผลการออกแบบและพฒันาหลกัสูตร ไดน้าํจุดประสงค์ทั้ง 3 ดา้นมาออกแบบหลกัสูตรการฝึกงานของนกัศึกษา โดย

ประยกุตใ์ชห้ลกัทฤษฎีของรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรแบบการออกแบบยอ้นกลบั (Backward design) และประยกุตใ์ชห้ลกัแนวคิด

ของการประเมินหลกัสูตรอาชีวศึกษา (TECA) โดยการร่างหลกัสูตรออกมาเป็น 11 หน่วย ใชเ้วลา 270 ชม.  และจากการนาํไปทดลอง

ใชก้บันกัศึกษาจาํนวน 25 คน หาค่าประสิทธิภาพของหลกัสูตรไดผ้ลดงัน้ี คือ 1) ดา้นทบทวนทฤษฎีและปฏิบติัไดค่้าประสิทธิภาพ 

87.20 2) ดา้นบุคลิกภาพและมนุษยส์ัมพนัธ์ไดค่้าประสิทธิภาพ 87.00 และ3) ดา้นคุณธรรม จริยธรรมไดค่้าประสิทธิภาพ 87.20          

และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคและความเป็นไปไดใ้นการนาํหลกัสูตรไปใชส้รุปไดว้่ามีความเป็นไปไดท่ี้จะ

นาํไปใชใ้นสถานประกอบการ 

3. ผลการทดลองใชห้ลกัสูตร  จากการนาํหลกัสูตรไปทดลองใชก้บันกัศึกษาจาํนวน 14 คน ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ีย 2.67 

จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน สรุปว่า ผลการประเมินตามจุดประสงคท์ั้ง 3 ดา้น จากคะแนนการประเมิน 5 ระดบั ส่วนใหญ่ไดร้ะดบั

ความสําคญัในระดับมาก ซ่ึงได้แก่ด้านบุคลิกภาพและมนุษยส์ัมพนัธ์ ค่าเฉล่ีย ( =4.34,S.D=0.35) รองลงมาคือด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ค่าเฉล่ีย ( =4.30,S.D=0.23) และดา้นทบทวนทฤษฎีและปฎิบติั ค่าเฉล่ีย ( =4.26,S.D=0.25) ตามลาํดบั    

4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร จากการคาํนวณหาไดค่้าประสิทธิภาพของหลกัสูตรไดผ้ลดงัน้ี คือ 1) ดา้น

ทบทวนทฤษฎีและปฏิบติั 85.20  2) ดา้นบุคลิกภาพและมนุษยส์ัมพนัธ์ 86.80 และ 3) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 86.00 สรุปคือ

หลกัสูตรมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80 และหลกัสูตรการฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีชดัเจน สถาน

ประกอบการสามารถปฏิบติัได ้
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 The purpose of this research is to develop professional training courses for industry of industrial technology 

students Rajamangala University of Technology. The research and development and how to do research are forms of research and  

development. The steps taken four steps : 1) need assessment ; 2) design and development ; 3) the trial program ; and                   

4) evaluation program. Population were students of industrial technology Rajamangala University of Technology academic year 

2010 were derived from a random group (cluster sampling) has Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi in the 

samples collected. Tools used in this study were : 1) questionnairs ; 2) indept interview ; and 3) training course. Data were 

analyzed using percentage (%), mean ( ), standard deviation (S.D) and  analysis of  content.   

 The results of the research were as follow : 

       1. The need assessment on the development of the curriculum includes the following features : 1) theory revision 

and practice ; 2) personality and human relations ; and 3) moral and ethics. 

       2. The designed and developed of 0the curriculum consisted of the purpose of these 3 areas has led to  

025 students,they were guided by the theoretical model of curriculum development and design of the backward design and applying 

the concept of career-based assessment (TECA).The new syllabus is to take a 270 hour 11 unit of bringing to trial of 25 students 

evaluate the effectiveness of the program was as follow : 1) theory revision and practice of 87.20 percentage mean ; 2) 

personality and human relations of  87.00 percentage mean ; and 3) moral and ethics are 87.20 percentage mean. Concluded 

that the average value of the efficiency of not less than 80.00 percentage mean as effective as standard courses. Information from 

interviews with the problems and possibilities of the program to used and in conclusion, that there were possible to be used  in  

the enterprise. 

      3. The curriculum was implemented with bring to trial the program for 14 students.The mean score was 2.67 points 

out of 3 points and assessment of the five most critical level including were : 1) personality and human relations, the average (

=4.37, S.D=0.34) ; 2) moral and ethics ( =4.34, S.D=0.23) ; and 3) theory revision and practice of ( =4.07, S.D=0.24).    

      4. The assessments results and the curriculum improvement show that there were the effectiveness 

of the program is as follows : 1)  theory revision and practice at 85.20 percentage mean; 2) personality and human relations 

at 86.80 percentage mean ; and 3)   moral and ethics at 86.00 percentage mean.These results were higher than the efficiency 

criteria at 80 percentage mean.   
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วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี เน่ืองจากผูว้ิจัยได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก      

ผศ.ดร.สุเทพ อ่วมเจริญ  และอ.ดร.วิเชียร เกตุสิงห์ ผูเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์

คอยให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษาและให้กาํลงัใจตลอดจนดูแลอย่างใกลชิ้ดแก่ผูว้ิจยั ตั้งแต่เร่ิมตน้จน

วิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งคณาอาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาให้กบัผูว้ิจยั ผูว้ิจยั

ซาบซ้ึงในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.มีชยั เอ่ียมจินดา ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ  

ผศ.ดร.วิหาร ดีปัญญา ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให้คาํปรึกษาแนะนาํแกไ้ขขอ้บกพร่องและให้ความ

กระจ่างในเชิงวิชาการ เพื่อความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง รศ.สุชาติ  เย็นวิ เศษ  ผศ.ดร.วิชิต  สุทธิพร             

ผศ.ดร.อคัครัตน์  พลูกระจ่าง  ผศ.ดร.ขจรศกัด์ิ  ศิริมยั  ผศ.ปราโมทย ์ วีรานุกูล และผศ.สํารวล       

กิจโสภณ ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือจนสาํเร็จดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณผู ้บริหาร คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ           

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ท่ีให้ความร่วมมือตอบ

แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นอยา่งดี  

ขอขอบพระคุณสถานประกอบการท่ีให้อาํนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผูว้ิจยั

มาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณพี่ๆ เพื่อนๆและน้องๆ สาขาหลกัสูตรและการนิเทศ รวมทั้ งเจ้าหน้าท่ี

ประจาํภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอนท่ีคอยช่วยเหลือเป็นกาํลงัใจในการทาํวทิยานิพนธ์ 

ทา้ยท่ีสุดขอนอ้มระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา ซ่ึงเป็นท่ีรักและเคารพอยา่งยิ่งของผูว้ิจยั 

ท่านเป็นกาํลงัใจและแรงบนัดาลใจใหผู้ว้ิจยัศึกษาสาํเร็จและขอขอบพระคุณ คุณกุลปวีณ์ สมานทอง

ท่ีเป็นยิ่งกว่ากาํลงัใจ  รวมทั้งญาติพ่ีนอ้งและเพ่ือนๆทุกคนท่ีช่วยให้การสนบัสนุนให้ผูว้ิจยัประสบ

กบัความสาํเร็จ  อีกทั้งประโยชน์ใดๆ อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบบูชาพระคุณบิดา 

มารดา ครูอาจารย ์ตลอดจนผูท่ี้มีพระคุณทุกท่านท่ีไดอ้บรมสั่งสอน และช้ีแนะแนวทางการศึกษา 

แก่ผูว้ิจยัเสมอมา 
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