ขอให้นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
ที่จะนาส่งรูปเล่มสมบูรณ์ปริญญานิพนธ์ที่ภาควิชาฯ ปฏิบัติดงั นี้
1. รูปเล่มปริญญานิพนธ์ที่ประธาน กรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเรียบร้อย จานวน 1 เล่ม
โดยใบรับรองปริญญานิพนธ์ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ http://tm.kmutnb.ac.th/New3.html
2. แผ่น CD/DVD จานวน 2 แผ่น ภายในแผ่น CD/DVD ประกอบไปด้วย
2.1 ไฟล์ รู ป เล่ ม แต่ ล ะบทโดยแยกเป็ น ไฟล์ word และ ไฟล์ pdf ไฟล์ ใ บรั บ รองปริ ญ ญานิ พ นธ์ จ ะ
ต้องมีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา ประธาน และกรรมการลงนามให้ครบถ้วน
2.2 ไ ฟ ล์ ร ว ม รู ป เ ล่ ม ทั้ ง ห ม ด โ ด ย แ ย ก เ ป็ น ไ ฟ ล์ word แ ล ะ ไ ฟ ล์ pdf อ ย่ า ง ล ะ 1 ไ ฟ ล์
โดยหน้าของใบรับรองปริญญานิพนธ์ จะต้องมีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา ประธาน และ กรรมการ
ลงนามให้ครบถ้วน
2.2 ไฟล์โปสเตอร์ต้นฉบับ จานวน 1 ไฟล์ และไฟล์ pdf หรือ jpeg จานวน 1 ไฟล์
2.4 ไฟล์วีดีโอ ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เอกสาร ที่จัดทารูปเล่มทั้งหมด จานวน 1 ไฟล์
2. ตัวอย่างซองใส่แผ่น CD/DVD

ชุดสื่อประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชาปฏิบัติงานพื้นฐานงานโลหะ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
จัดทาโดย
นายเกียรติศกั ดิ์ จงภักดี
ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2559
ลิขสิทธิม์ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4 .โปสเตอร์ ขนาด A2 จานวน 1 แผ่น
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บทคัดย่อ
ปัจ จุบัน โรงงานกรณีศึกษามีการประเมินความสามารถของพนักงานตรวจสอบคุณ ภาพผลิต ภัณ ฑ์
สัปปะรดกระป๋องทางด้านรสหวาน รสเปรี้ยว กลิ่น และสี โดยใช้ค่าเปอร์เซนต์ความถูกต้องที่ได้จากการทา
แบบทดสอบ อีกทั้งยังท าการทดสอบโดยไม่มีการทาสุ่ม ท าให้พ นักงานส่ว นใหญ่ใช้ความจาในการตอบ
คาถาม จึงส่งผลให้พนักงานทุกคนผ่านการทดสอบแต่ไม่สามารถทราบความสามารถที่แท้จริงของพนักงาน
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานการทดสอบความสามารถของพนักงานตามหลักการทดสอบทางด้าน
ประสาทสัมผัส (Sensory Test) รวมถึงนาเสนอวิธีการวิเคราะห์โดยใช้หลักการวิเคราะห์ ความเหนพ้อ งกัน
(Attribute Agreement Analysis) โด ย ใช้ ค่ าส ถิ ติ แ ค ป ป า (Kappa Statistics) แ ล ะ ค่ าสั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์
แคนดอลล์ (Kendall’s Coefficient) เนื่องจากข้อมูลที่ทดสอบเปนแอตทริบิวต์แบบจัดลาดับได้ (Ordinal)
ผลการทดสอบ พบว่า วิธีการทดสอบและวิธีการวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยนาเสนอนี้ ทาให้มีการคัดกรองพนักงานที่มี
ความสามารถจริง ๆ ได้ และพบว่ามีเพียงพนักงานหนึ่งท่านที่ผ่านการทดสอบทางด้านรสหวาน ในขณะที่
การทดสอบทางด้ านสี พนั กงานทุ กท่ านสามารถที่จ ะผ่ า นการทดสอบ และไม่ มี พ นั ก งานท่ า นใดผ่ า น
การทดสอบทางด้านรสเปรี้ยวและทางด้านกลิ่น
(ปริญญานิพนธ์มีจานวนทั้งสิ้น 107 หน้า)
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Abstract
This research aimed to develop core habits for employees working in industrial
business by using research and development method. The sample studied were 30
employees selected by purposive sampling. The instruments applied in the study included
activity arrangement manual for core habit development constructed by researcher and
questionnaire to follow up employee’s core habits. The statistics used for data analysis
were mean, standard deviation and t-test.
The results were as follows :
1. Seven significance core habits for employees working in industrial business were
found as 1) responsibility, 2) diligence and endurance to hard work, 3) desire to learn and
continue self- practice, 4) awareness of what to do and not to do, 5) recognition of work
priorities, and 6) creativity, and punctuality.
2. Regarding the development of 7 core habits implemented according to activity
arrangement manual for core habit development, it was found that the scores of employees’
core habit evaluation before and after participating the activities were statistically different
with a level of .01 significance as the scores after activity participation were higher than
the scores before activity participation. Furthermore, it was found that the employees
participating the activities were satisfied with the activity participation at high level.
3. With respect to the follow up and evaluation of employee’s core habits after
activity participation for 3 month time, it was found that all 7 core habits evaluated by
the employees themselves and his/her colleagues as well as his/her supervisor were still
at high level.
(Total 265 pages)
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