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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงทดลอง ( Experimental Research) มีวตัถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้าง
ชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์2) หาคุณภาพชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีด
เช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ 3) หาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์  4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากคะแนนเฉล่ียทดสอบ
ก่อนเรียนและคะแนนเฉล่ียทดสอบหลงัเรียน 5) ประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียน 
โดยใช้ชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ การประเมินคุณภาพ โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ทดลองหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทั้งฉบบั คือนกัเรียนระดบั ปวช. ชั้นปีท่ี 1 กลุ่ม 2 ท่ีเรียนวิชางานจกัรยานยนตม์าแลว้ ในภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 20 คน และกลุ่มตวัอย่าง การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบติั
ระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ท่ีลงทะเบียนเรียนเรียนวิชางานจักรยานยนต์       
รหัสวิชา 2101-2102 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 54 คน โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ชุดฝึกปฏิบติัการระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความ
คิดเห็นความพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
วดัผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (t–test independent )  

ผลการวิจัย  พบว่า คุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ ท่ีสร้างขึ้น อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.94 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้สมมติฐาน ท่ีตั้งไวใ้นระดบัคุณภาพดี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 ประสิทธิภาพของชุดฝึก
ปฏิบัติการระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ท่ีผูวิ้จัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ  
84.11/82.31 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว ้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียน  
โดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัการระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ท่ีสร้างขึ้น ท าใหน้กัเรียนมี
ความรู้สูงขึ้น อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียน โดย
ใชชุ้ดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจใน
ระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้คือ ในระดบัมาก 
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ABSTRACT  
 

The study was an experimental research aimed 1) to build the motorcycle fuel injection system 
training package, 2) to find out the effectiveness of the training package, 3) to compare the students' 
learning achievement between pre-test and post-test average scores, 4) to evaluate students' satisfactions 
toward learning through the training package. The quality verification of the training package was found 
from 5 experts. The sample group to assess the reliability of an achievement test was 20 first-year 
vocational certificate students taking an automotive job course in the first semester of academic year 2017, 
and the sample group to assess the effectiveness verification of the training package was 54 first-year 
automotive vocational certificate students taking an automotive job course in the second semester of 
academic year 2017, obtained using the purposive sampling technique. The research instrument were the 
motorcycle fuel injection system training package, and a student satisfaction questionnaire. Data analysis 
were percentage, mean, standard deviation and t-test independent. 

Research finding showed that: 
1. The quality of the training package attained a high quality ( x = 4.94) which was higher 

than a good quality of the hypothesis ( x = 3.50). 
2. The effectiveness of the training package was 84.11/82.31 which was higher than the 

criterion set at 80/80. 
3. The students' learning achievement after learning through the training package was 

higher than before learning with the statistically significant difference at .05 level. 
4. The students' satisfactions toward learning through the training package as a whole was 

at the highest level.  
 

 
 


