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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาปจจัย
ที่มีผลตอระดับผลการเรียน และใหทราบถึงความคิดเห็น
ของนิสติ ตอการจัดการเรียนการสอนวิชาการคิดเชิงนวัตกรรม 
ซ่ึงรายวิชาดงักลาวเปนวิชาทีเ่ปดใหมและมรีะบบการจัดการเรยีน
การสอนเปนแบบออนไลนครั้งแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในภาคตน ปการศึกษา 2556 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีโพสตไวใน
เว็บไซตระบบการจัดการเรียนการสอนของวิชา ทําการ
ประมวลผลขอมูลของการวิจัยโดยใชโปรแกรม SPSS for 
Windows Version 19.0 และใชหลักสถิติเชิงอางอิง ไดแก 
การคํานวณคาความถ่ี คารอยละ การทดสอบความสัมพนัธ
โดยใช Chi-Square Test เพื่อเปรียบเทียบความเปนอิสระ
ตอกันระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05

ผลการศึกษาพบวาปจจยัท่ีมีผลตอระดับผลการเรียน
ของนิสติ ไดแก โครงการท่ีนสิิตสงักัดอยู, ความสามารถ
ทางดานภาษา, จํานวนเวลาท่ีกําหนดใหดูเน้ือหา 
มผีลตอระดบัการเรียนอยางมีนัยสําคัญ และนสิิตสวนใหญ
จํานวน 256 คน (94.1%) มีความคิดเห็นตอวิธีการ
จัดการเรียนการสอนของวิชาวาเหมาะสมดีแลว และได

ทราบขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของนิสิตในการจัดการเรียน
การสอนวิชาเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนใน
ปการศึกษาถัดไปใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

คําสําคัญ : วิชาออนไลน, ระดับผลการเรียน

Abstract
 This research is aimed to study factors 
that affect grade levels of students who enrolled 
in Innovative Thinking course which was the fi rst 
online course offered by Faculty of Engineering, 
Kasetsart University for fi rst year students. This 
course was opened in the fi rst semester of the 
academic year of 2013. In this study, researcher 
posted the questionnaire on the course website. 
The research data were analyzed by using SPSS 
for Windows Version 19.0. Statistical analysis, 
including descriptive and inference statistics to 
calculate the frequency, percentages, and tested 
relationships were performed. Chi-Square method 
was tested for relative independence between the 
two groups of sample at the signifi cance level of 
0.05. 
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 The results showed that factors that 
affected the academic performance of students 
were program studies, language profi ciency, and 
time durations in which program were provided. 
256 students which were calculated as 94.1 of 
total students who enrolled in the class, were 
satisfi ed with the teaching method. Students also 
gave various comments on teaching subjects. Their 
comments and suggestions will help improving 
teaching methodology in the future.

Keywords : Online Course, Grade Level

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ตามทีค่ณะวศิวกรรมศาสตร ไดกาํหนดเอกลกัษณ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร คือ องคกร นวัตกรรม รวมถึง
วิสัยทัศนของคณะวิศวกรรมศาสตร คือ การมุงสูความเปน
เลิศดานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมในระดับสากลที่
สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน ดวยหลายเหตุผลดัง
กลาวขางตนคณะวิศวกรรมศาสตรจึงไดเปดสอนรายวิชา 
01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) 
จํานวน 1 หนวยกิตขึ้นเปนครั้งแรก ในภาคตน ปการศึกษา 
2556 เพ่ือปลูกฝงใหนิสิตของคณะฯ มีความความรู ความ
เขาใจในการสรางสรรคงานนวัตกรรมมากข้ึน ซึ่งรายวิชาน้ี
เปนวิชาทีอ่ยูในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป กลมุวิชาวทิยาศาสตร
และคณิตศาสตรทีนิ่สติคณะวิศวกรรมศาสตรชัน้ปท่ี 1 ทกุคน
ตองเรียน โดยคณะฯ ไดกําหนดใหวชิาน้ีมรีะบบจัดการเรียน
การสอนเปนแบบออนไลนที่ https://ecourse.cpe.
ku.ac.th ทัง้นีน้สิติท่ีเรยีนในวิชาน้ีจะตองเขาเรียนในระบบ
ดังกลาวโดยใชรหัสเครือขายนนทรีของนิสิต และเนื่องจาก
วชิาดงักลาวเปนวชิาแรกของคณะฯ ทีม่กีารจดัการเรยีนการ
สอนแบบออนไลน ผวูจิยัจงึมีความสนใจศึกษาหาปจจยัทีม่ี
ความสาํคญัและมีผลตอระดบัผลการเรยีนของนสิติ รวมทัง้
ตองการทราบถึงพฤติกรรมการเรียนและความคิดเห็นของ
นสิติตอวชิา และอาจารยผสูอน และขอเสนอแนะตางๆ ของ
นสิติตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา เพ่ือนําขอมูล
ทีไ่ดมาใชในการพัฒนาและปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชาตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เ พ่ือศึกษาหาปจจัยที่มีผลตอระดับผล
การเรียนในวิชาออนไลนของนิสิต
 2.  เ พื่ อ ใ หทร าบถึ ง ค ว ามคิ ด เ ห็ นตอวิ ธี
การจัดการเรียนการสอนในวิชา ดังกลาว
 3. เพื่อใหทราบถึงขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของนิสิต
ที่มีตอการจัดการเรียนการสอน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย

 นิสิตระดับปริญญาตรีในชั้นปที่ 1 ที่เขาศึกษาตอ
ในโครงการตางๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 
01200101 :  การคดิเชงินวตักรรม (Innovative Thinking) 
ภาคตน ประจําปการศึกษา 2556 จํานวน 1,189 คน 

กลุมตัวอยาง
 - คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
ของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamene 1973; อางถึงใน 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ. 2553 : 11) จากประชากร 
จํานวน 1,189 คน ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 299 คน
 - กําหนดขนาดตัวอยางเปนสัดสวนกับขนาด
ประชากร (Proportional Stratifi ed Random Sampling 
อางถงึใน กลัยา วานชิยบญัชา. 2541: 7) จาํแนกตามสาขา
วิชาวิศวกรรม จํานวน 299 คน
 - ทําการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic 
Random Sampling) และกาํหนดชวงของการสมุ โดยการ
หาอันตรภาคช้ัน ซึ่งชวงของการสุมตัวอยางเทากับ 4
 - เรยีงรหัสนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนวิชาน้ี และนํา
มาสุมหมายเลขเร่ิมตน (Random Start) โดยการจับฉลาก
หมายเลข 1 - 4 ไดหมายเลขเริม่ตน เปนหมายเลข 1 ดงัน้ัน
หมายเลขลําดับของการสุมตัวอยางตองบวกเพ่ิมทุกๆ 4 
ลาํดบั ดงัน้ี 1, 5, 9, … ทาํเชนนีจ้นไดนสิิตครบทกุสาขาวชิา
ในโครงการตางๆ ตามจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนด
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เครื่องมือในการวิจัย
ลักษณะเคร่ืองมือ

 ในการวจิยัครัง้นีเ้ปนการวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey 
research) ดงันัน้แบบสอบถามจงึเปนเครือ่งมอืท่ีเหมาะสม 
โดยแบบสอบถามแบงเปน 4 สวนดังนี้
 สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของนิสิต
 สวนที่ 2  พฤติกรรมการเรียนของนิสิต
 สวนที่ 3  ปญหาและอปุสรรคในการเรียนการสอน
 สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ

วิธีการสรางเคร่ืองมือ
 1.  ทดลองต้ังคําถามข้ันตน (pre-questionaire) 
 2. สงแบบสอบถามใหอาจารยผสูอน ชวยพจิารณา
 การเก็บขอมูล
 ในสวนการเก็บขอมูลจะทําโดยการจัดแบบสอบ
ถามโพสตไวที่เว็บไซตระบบการจัดการเรียนการสอนของ
วิชา ที่ https://ecourse.cpe.ku.ac.th ซึ่งนิสิตจะเขา
ระบบไดโดยใชรหัสเครือขายนนทรี และเขาไปตรวจสอบ
การตอบแบบสอบถามของนิสิตในระบบ
 การวิเคราะหขอมูล
 ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS for 
Windows Version 19.0 ดังน้ี
 ก. คํานวณคาความถ่ี และคารอยละ 
 ข. การทดสอบความสัมพันธโดยใช Chi-Square
Test เพื่อเปรียบเทียบความเปนอิสระตอกันระหวางคา
เฉลีย่ของกลมุตวัอยางมากกวา 2 กลมุวามีนัยสําคญัหรอืไม 
โดยการทดสอบคาทางสถิติทุกคาจะทําท่ีระดับนัยสําคัญ 
0.05
 ค. ตัวแปรที่ใชในการประเมิน
  1. ปจจัยที่ศึกษา (ตัวแปรตน)
   1.1 ปจจยัในสวนขอมลูพ้ืนฐานสวนบุคคล
ของนิสิต
    - เพศของนิสิต (ชาย, หญิง)
    -  วธีิการรบัเขาศึกษาท่ีคณะวศิวกรรม
ศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร (วธิกีารคดัเลอืกในระบบ
รับตรง, วิธีการคัดเลือกในระบบโควตา, วิธีการคัดเลือก
ในระบบกลาง (Admission), วิธีการคัดเลือกโดยตรง

จากคณะ) 
    -  โครงการที่นิสิตสังกัดอยู (ปกติ, 
พิเศษ, นานาชาติ) 
    -  สาขาวิชาที่ศึกษา (วิศวกรรมเคมี, 
วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมคอมพิวเตอร, วิศวกรรมไฟฟา, 
วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรม เครื่องกล, วิศวกรรม
ทรัพยากรน้ํา, วิศวกรรมส่ิงแวดลอม, วิศวกรรมไฟฟา
เคร่ืองกลการผลิต, วิศวกรรมวัสดุ, วิศวกรรมการบินและ
อวกาศ, วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร,   
วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู, ยังไมไดสังกัดสาขา 
(บางเขน)) 
    -  การมีเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว 
(มี, ไมมี)
   1.2 ปจจัยในสวนพฤติกรรมการเรียน
ของนิสิต
    -  แหลงที่ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรใน
การเรียนการสอบ (เครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว,หอง
คอมพิวเตอรของคณะ, รานคอมพิวเตอร, อื่นๆ) 
    -  สถานท่ีในการเรียนการสอบ (บาน, 
คณะวิศวกรรมศาสตร, อื่นๆ) 
    -  เวลาในการเตรียมตัวในการเรียน
การสอบ (นอยกวา 1 วัน, 1-3 วัน, 3-5 วัน, 5-7 วัน, 
มากกวา 7 วัน) 
    -  วิธีการดูเนื้อหาในการเรียนการ
สอบ (ดูเนื้อหาอยางคราวๆ กอนลงมือดูเนื้อหาอยาง
ละเอียด, ดูเน้ือหาไปตามที่เรียงลําดับ) 
    -  ลกัษณะการทําความเขาใจเน้ือหา
ในการเรียนการสอบ (ทําความเขาใจเนื้อหาโดยการดูซํ้า
หลายๆ รอบ, ทําความเขาใจเนื้อหาโดยคิดไตรตรอง, 
ทําความเขาใจเน้ือหาโดยการตั้งคําถามและขอสงสัย) 
    -  วิธีแกปญหาหากการเกิดขอสงสัย
เนื้อหาในการเรียนการสอบ (ทําความเขาใจเน้ือหาโดยการ
ดูซํ้าหลายๆ รอบ, สอบถามผูอื่น)
    -  ส่ิ งที่นิ สิต คิดวามีผลตอระดับ
คะแนนที่ไดรับ (ความสามารถทางดานภาษา, จํานวนเวลา
ที่กําหนดใหดูเน้ือหา)
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   1.3 ปจจัยในสวนปญหาและอุปสรรค
ในการเรียนการสอนสิ่งท่ีเปนอุปสรรคหรือสาเหตุใหได
คะแนนไมด ี(ความสามารถในการเขาใจเนือ้หาทีเ่ปนภาษา
อังกฤษ, ความสามารถในการเขาถึงบทเรียนจากระบบ
ออนไลน)ความคิดเห็นของนิสติกบัวธิกีารจัดการเรียนการสอน 
(เหมาะสมดแีลว, ควรปรบัปรงุ) ระดบัผลการเรยีนของนสิติ 
(ตัวแปรตาม) สมมติฐานในการประเมิน

0H :  ปจจัยที่ศึกษากับระดับผลการเรียนของ
นิสิตเปนอิสระตอกัน

1H : ปจจัยที่ศึกษากับระดับผลการเรียนของ
นิสิตไมเปนอิสระตอกัน

ผลการวิจัย
จากการศึกษาขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน

หาปจจัยทีม่ผีลตอระดับผลการเรียนความคิดเห็นตอวธิกีาร
จัดการเรียนการสอนและขอเสนอแนะอื่นๆ ของนิสิตชั้นป
ที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จาํนวน 299 คน ในการจดัการเรยีนการสอนวชิาการคดิเชงิ
นวัตกรรม เปนดังนี้
 -  การคํานวณคาความถี่ และคารอยละ 
 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของนิสิต
 ผลการวิเคราะห พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนดังนี้ เพศชาย จํานวน 219 คน (คิดเปนรอยละ73.2) 
วิธีการรับเขาศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเปนวิธีการคัดเลือกในระบบกลาง (Admis-
sion) จํานวน 147 คน (คิดเปนรอยละ 52.1) , โครงการท่ี
นิสิตสังกัดอยูเปนแบบโปรแกรมภาคพปกติ จํานวน 165 คน
(คดิเปนรอยละ 55.2) ยงัไมไดสงักัดสาขา (บางเขน) จาํนวน 
113 คน (คิดเปนรอยละ 37.8) และมีเครื่องคอมพิวเตอร
สวนตัว จํานวน 263 คน (คิดเปนรอยละ 93.9)
 การวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนของนิสิต
 ผลการวิเคราะห พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนดงันี ้มเีครือ่งคอมพิวเตอรสวนตัวทีใ่ชในการเรียนการสอน

จํานวน 260 คน (คิดเปนรอยละ 93.9)  ใชบานเปนสถานที่ใน
การเรียน การสอบ จํานวน 228 คน (คิดเปนรอยละ 82.6)
ใชเวลาในการเตรยีมตวัในการเรยีนการสอบนอยกวา 1 วนั 
จํานวน 138 คน (คิดเปนรอยละ 50)  ใชวิธีการดูเน้ือหาใน
การเรียนการสอบอยางคราวๆ กอนลงมือดูเนื้อหาอยาง
ละเอียด จํานวน 206 คน (คิดเปนรอยละ 74.6)  ลักษณะ
การทําความเขาใจเน้ือหาในการเรียนการสอบใชการ
ทาํความเขาใจเน้ือหาโดยการดูซํา้หลายๆ รอบ จาํนวน 193 
คน (คิดเปนรอยละ 69.9)  มีวิธีแกปญหาหากการเกิดขอ
สงสัยเน้ือหาในการเรียนการสอบดวยการทําความเขาใจ
เน้ือหาโดยการดูซํ้าหลายๆ รอบ จํานวน 200 คน (คิดเปน
รอยละ 72.5) และนิสติทีค่ดิวาความสามารถทางดานภาษา
เปนส่ิงทีม่ผีลตอระดบัคะแนนทีไ่ดรบั จาํนวน 242 คน (คิด
เปนรอยละ 87.7)

การวเิคราะหปญหาและอปุสรรคในการเรยีนการสอน
 ผลการวิเคราะห พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนดังน้ี นิสิตที่คิดวาความสามารถในการเขาใจเน้ือหาท่ี
เปนภาษาอังกฤษเปนส่ิงที่เปนอุปสรรคหรือสาเหตุใหได
คะแนนไมดี จํานวน 257 คน (คิดเปนรอยละ 93.5)  ความ
คิดเห็นตอวิธีการจัดการเรียนการสอนวาเหมาะสมดีแลว 
จํานวน 256 คน (คิดเปนรอยละ 94.1)
 - การทดสอบความสัมพันธโดยใช Chi-Square 
Test เพื่อเปรียบเทียบความเปนอิสระตอกันระหวางคา
เฉลีย่ของกลมุตวัอยางวามนียัสําคัญหรอืไม โดยการทดสอบ
คาทางสถิตทิกุคาจะทําทีร่ะดับนยัสาํคัญ 0.05  ซ่ึงมผีลการ
ทดสอบสมมติฐานเปนดังนี้

0H : ปจจัยทีศึ่กษากบัระดบัผลการเรยีนของนสิิต
เปนอิสระตอกัน (ไมมีความสัมพันธกัน)

1H : ปจจยัทีศึ่กษากับระดับผลการเรยีนของนสิติ
ไมเปนอิสระตอกัน (มีความสัมพันธกัน)
 สรปุขอมลูจากการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยั
สําคัญ 0.05 วาปจจัยใดที่มีผลตอระดับ
ผลการเรียนเปนดังนี้
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ปจจัย p-value มีผล ไมมีผล
เพศของนิสิต 0.115 3

วิธีการรับเขาศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 0.580 3

โครงการที่นิสิตสังกัดอยู (ปกติ, พิเศษ, นานาชาติ) 0.000 3

สาขาวิชาที่ศึกษา 0.346 3

การมีเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว 0.807 3

แหลงที่ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในการเรียนการสอบ 0.459 3

สถานที่ในการเรียนการสอบ 0.552 3

เวลาในการเตรียมตัวในการเรียนการสอบ 0.809 3

วิธีการดูเนื้อหาในการเรียนการสอบ 0.768 3

ลักษณะการทําความเขาใจเนื้อหาในการเรียนการสอบ 0.258 3

วิธีแกปญหาหากเกิดขอสงสัยเนื้อหาในการเรียนการสอบ 0.649 3

สิ่งที่นิสิตคิดวามีผลตอระดับคะแนนท่ีไดรับ
(ความสามารถทางดานภาษา, จํานวนเวลาที่กําหนดใหดูเนื้อหา )

0.015 3

สิ่งที่เปนอุปสรรคหรือสาเหตุใหไดคะแนนไมดี 0.117 3

ความคิดเห็นตอวิธีการจัดการเรียนการสอน 0.288 3

 ขอเสนอแนะ ในการจดัการเรยีนการสอนวชิาการ
คิดเชิงนวัตกรรมของนิสิต ไดแก
 สวนใหญนสิติเหน็วาการจดัการเรยีนการสอนใน
รายวิชาแบบออนไลนนีม้ปีระสิทธภิาพอยูแลว แตควรมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเว็บเพจใหเกิดความนาสนใจเพิ่ม
มากข้ึน แบคกราวควรมีสีสวยมากข้ึน และควรมีการ
บรรยายไทย รวมถึงควรมีการเฉลยการสอบยอยในแตละ
ครั้งใหนิสิตทราบดวย 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ปจจยัทีมี่ผลตอระดับผลการเรียนในวิชาการ
คิดเชิงนวัตกรรมของนิสิตชั้นปที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในภาคตน ปการศึกษา 2556 
มี 2 ปจจัย ไดแก โครงการท่ีนิสิตสังกัดอยู (ปกติ, พิเศษ, 
นานาชาติ) และ ส่ิงทีน่สิิตคดิวามผีลตอระดบัคะแนนท่ีไดรบั
(ความสามารถทางดานภาษา, จํานวนเวลาที่กําหนดใหดู
เนื้อหา) 

 2.  นิสิตสวนใหญ จํานวน 256 คน (94.1%) มี
ความคิดเห็นตอวิธีการจัดการเรียนการสอนของวิชาวา
เหมาะสมดีแลว 
 3. จากขอเสนอแนะของนิสติสวนใหญเหน็วาการ
จดัการเรยีนการสอนในรายวชิาแบบออนไลนน้ีมปีระสทิธิภาพ
อยแูลว  แตควรมกีารปรบัปรงุรปูแบบหรอืสือ่ในการจดัการ
เรยีนการสอนใหนาสนใจมากขึน้ และควรมกีารบรรยายไทย 
รวมถึงควรมีการเฉลยการสอบยอยในแตละคร้ังใหนิสิต
ทราบดวย

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัย
 เห็นดวยกับการนําเสนอคําถามตางๆ ที่เปน
คําถามปลายปด แตอาจจะปรบัใหเปนคําถามปลายเปดมาก
ขึน้เพือ่จะไดเปนการเปดโอกาสใหนิสติไดแสดงความคิดเห็น 
และตอบคาํถามไดอยางมีอสิระ ดังมีตวัอยางคําถามปลายเปด
เชน
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 ทานเห็นวาปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญอันดับ
แรกของการเรียนวิชา 01200101 ของทานคืออะไร หรือ
 ทานคดิวาปจจยัทีจ่ะสงผลใหทานมีระดบัผลการ
เรียนที่ดีในวิชา 01200101 นี้ มีปจจัยใดบาง เพราะเหตุใด

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
 ควรศกึษาวิจยั เร่ือง สือ่ในการจดัการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมของวิชาออนไลน

กิตติกรรมประกาศ
 โครงการวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลุลวงเปนอยางดี
เพราะไดรับคําแนะนํา คําปรึกษาและชวยเหลือจาก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัยพร ใจแกว อาจารยภาควิชา
วศิวกรรมคอมพิวเตอร (อาจารยผูดูแลระบบการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชา) และ ผูรวมงานทุกคนของหนวย
สงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ สาํนกังานเลขานุการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ไดให
คาํแนะนําและแนวคิดทีเ่ปนประโยชนตอการจดัทําโครงการ
วิจัยนี้
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