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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาระบบเคร่ืองทําความเย็นและ
เคร่ืองปรับอากาศระหวางวิธีมอบงานพิเศษกับวิธีเรียนปกติ  มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาระบบเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศระหวางวิธีมอบงานพิเศษ
กับวิธีเรียนปกติ  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป ช้ันป
ท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาระบบเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 1 ในภาคเรียนท่ี 2/2548 
ใหเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม   การดําเนินการวิจัย สัปดาหท่ี 1 ใหกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม ทํา
ขอทดสอบกอนการเรียน ตอจากนั้นในสัปดาหท่ี 2-14 ใหกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม เขากระบวนการ
เรียนตามแผนการเรียน มีการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามใบงานเหมือนกัน  ทุกๆ สัปดาห
กลุมทดลองไดรับมอบงานพิเศษใหทํานอกเวลาเรียน สวนกลุมควบคุมไมไดรับงานพิเศษ  สัปดาห
ท่ี 15  ใหกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุมทําขอทดสอบหลังการเรียน  ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบ
คาที  ไดผลการวิจัย 1) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาระบบเคร่ืองทําความเย็นและ
เคร่ืองปรับอากาศของกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม  ท่ีเรียนโดยวิธีมอบงานพิเศษ และวิธีเรียนปกติ มี
ผลสัมฤทธ์ิเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 2) การเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธ์ิใน
การเรียนวิชาระบบเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศระหวางวิธีมอบงานพิเศษกับวิธีเรียน
ปกติ ของกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตกลุมทดลองท่ีไดรับ
มอบงานพิเศษเกิดคุณลักษณะเดนกวากลุมควบคุมในเร่ืองความแคลวคลองในการทํางานและ
ความสามารถในการแกปญหา 
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Abstract 
 

This research aimed to compare the learning achievement on refrigeration and air 
conditioning systems course between special work enrichment method and normal learning 
method. 

Samples were two groups of the third year undergraduate students of Industrial Arts 
program who enrolled in refrigeration and air conditioning systems 1 course on second term of 
academic year 2005. The samples were divided into experimented group and controlled group. 

All samples were given a pre-tested during the first week and were instructed according 
to the course syllabus and teaching plan both theory and practical work practice by job sheets 
during the 2nd – 14th week.  Only the experiment group was given experience enrichment work 
while the controlled group was not. The post-tested was given to both groups during the 15th 
week. Achievement score of these two groups were compared for significant differences by t-test. 

The results of this research was 1) The learning achievement of these two groups were 
increased.(α = 0.01)   2) No statistic significant difference were found between the experimented 
group and the controlled group. However, this research found that the special enrichment group 
had more advantage than the controlled group on working proficiency and problem solving 
ability. 

 


