
บทที่ 1  

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การจดัการเรียนการสอน วิชางานจกัรยานยนต ์ท่ีดาํเนินการสอนอยูใ่นปัจจุบนั ส่วนใหญ่ครูจะ

จดัการเรียนการสอนโดยยดึผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง โดยใหไ้ดค้วามรู้ท่ีเป็นเน้ือหาสาระ แลว้จะนาํไปสู่

การฝึกปฏิบติังาน หรือกิจกรรมท่ีคาดการว่า นักศึกษาท่ีจะตอ้งประสบความสําเร็จในอนาคต การ

สอนท่ียึดผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง นกัศึกษาจะเก็บและสะสมเน้ือหาไวม้ากแต่ไม่สามารถนาํมาปฏิบติั

ไดจ้ริง (สุปราณี  ศรีใสคาํ, 2543:5) ซ่ึงสภาพการเรียนการสอนท่ีเป็นอยู่ปัจจุบนัสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) การสอนของครูใช้วิธีการสอนแบบบรรยายความรู้ ครูอธิบายความรู้ นักเรียน นักศึกษานั่งฟัง 

โดยไม่มีการโตต้อบ ไม่มีการแสดงความคิดเห็นซักถามหรือรายงานความกา้วหนา้ในการเรียนหลงั

จากนั้นก็ให้นักศึกษาไดล้งมือปฏิบติังานตามคาํสั่งของครูทนัที การสอนของครูไม่ใช้อุปกรณ์การ

สอนใชเ้พียงกระดานดาํหรือกระดานไวทบ์อร์ด นักศึกษาจดบนัทึกตามคาํบอกของครู ครูมกัมอบ

งานให้นกัศึกษาทาํงานเป็นรายบุคคล นกัศึกษาไม่มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั (2) นกัศึกษาปฏิบติั

ตามคาํสั่งของครูเท่านั้น ไม่มีการคน้พบความรู้ด้วยตนเองในขณะท่ีนักศึกษาปฏิบัติงานเม่ือพบ

ปัญหามกัจะถามครู มากกว่าการร่วมมือกนัในการแก้ไขปัญหา (3) ส่ือการเรียนการสอนใช้เพียง

ชอลก์ กระดานดาํ เน้ือหา ภาพประกอบ เพียงเล็กนอ้ยไม่มีส่ือการสอนท่ีหลากหลาย (4) ไม่มีการจดั

สภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการเรียนการสอน   

ซ่ึงสภาพปัญหาดา้นต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น และไดมี้ความพยายามท่ีจะแก้ปัญหาทั้งโดยหน่วยงาน

และการวิจยัในดา้นการเรียนการสอน และในดา้นส่ือต่างๆ จะเห็นไดว้า่มีการพฒันาชุดการสอนวิชา

งานจกัรยานยนต์มาใชก้บัการเรียนการสอนในลกัษณะเน้นทกัษะปฏิบติัในระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ (ปวช.) ช่วยให้การเรียนรู้มีความกา้วหนา้ในการเรียน การเรียนการสอนควรมีการปรับปรุง

และพฒันาส่ือ ใบเน้ือหา ใบความรู้ ใบงาน ใบขั้นตอนการทาํงาน และชุดฝึกถอด-ประกอบงาน

จักรยานยนต์เป็นส่ือการสอน ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับรถจักรยานยนต์ท่ีใช้ในปัจจุบัน  

เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจระบบการทาํงาน  และเกิดทกัษะในการปฏิบติังานอย่างถูกตอ้ง 

ทนัต่อเทคโนโลย ีโดยเฉพาะอย่างยิง่เอกสารประกอบการสอน  ควรมีการปรับปรุงและพฒันาสร้าง

ให้มีความทันสมัยตามลักษณะเคร่ืองยนต์เพื่อให้การการเรียนการสอนเปรียบเสมือนกับการได้

ปฏิบติังานกบัรถจกัรยานยนตไ์ดท้าํให้เกิดการเรียนรู้และเกิดทกัษะ และนาํไปใชแ้กปั้ญหางานได ้

จึงเช่ือว่าชุดการสอนวิชางานจกัรยานยนตท่ี์ประกอบดว้ยโครงการสอน ส่ิงท่ีกาํหนดให้ในรายวิชา 

ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในการศึกษา แผนบทเรียนใบเน้ือหา ใบงาน เฉลยใบงาน ใบขั้นตอนการทาํงาน 
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ใบสั่งงาน ใบตรวจงาน แบบทดสอบ ใบเฉลย ทดสอบ ส่ือ Power Point และเพื่อเป็นแนวทางใน

การพฒันาส่ือประเภทชุดฝึกปฏิบติังานจกัรยานยนต ์ตามชุดการสอน และใชใ้นการจดัการเรียนการ

สอนเพื่อใหเ้กิดผลดีแก่นกัเรียน นกัศึกษาต่อไป 

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสนใจการแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า วิชางานจกัรยานยนต์ โดยใช้

เอกสารประกอบการสอน เร่ืองงานจกัรยานยนต ์ ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 

1 แผนกวิชาช่างยนต ์ซ่ึงมีลกัษณะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีทั้งทฤษฎี  และปฏิบติั โดยมีครูเป็นผู ้

แนะนําและช้ีแนะ ช่วยเหลือให้นักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชางานจกัรยานยนต์ของนักเรียนให้สูงขึ้น และนาํความรู้ ไปเป็นพื้นฐานสําหรับใน

การเรียนในระดบัชั้นท่ีสูงขึ้น ผูวิ้จยัคาดหวงัวา่ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการเรียนดว้ยเอกสารประกอบการสอน

งานจกัรยานยนต์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างยนต์ จะมี

ความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและความสามารถทางการเรียนวิชางานจกัรยานยนต์สูงขึ้น อนัจะส่งผล

ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชางานจกัรยานยนต ์ของนกัเรียนสูงขึ้นตามเกณฑท่ี์กาํหนด และบรรลุ

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรต่อไป   

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

       1.2.1  เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต์ ใช้ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร

วิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

       1.2.2  เพื่อหาคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์

       1.2.3  เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์

1.2.4  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากคะแนนเฉล่ียทดสอบก่อนเรียนและคะแนน

เฉล่ียทดสอบหลงัเรียน 

1.2.5  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอนงาน

จกัรยานยนต ์

 

1.3  สมมตฐิาน 

1.3.1  เอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์ท่ีสร้างขึ้นตอ้งผา่นเกณฑป์ระเมินคุณภาพ

จากผูเ้ช่ียวชาญไม่ตํ่ากวา่  ระดบัคุณภาพดี ( x = 3.50) 

1.3.2  เอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์ท่ีสร้างขึ้นสามารถนาํไปใชใ้นการเรียนการ

สอนวิชางานจกัรยานยนต ์รหัส 2101-2102 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 

ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑท่ี์กาํหนด  80/80 
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1.3.3  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากคะแนนเฉล่ียของการทดสอบก่อนเรียน  และคะแนนเฉล่ีย

ของการทดสอบหลงัเรียน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติไม่ตํ่ากวา่  ระดบั 0.05 

1.3.4  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงาน

จกัรยานยนต ์ท่ีสร้างขึ้นอยูใ่นระดบัมาก 

 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

      1.4.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา    

เอกสารประกอบการเรียนการสอนงานจักรยานยนต์ ครอบคลุมเน้ือหาวิชางาน

จกัรยานยนต์ รหัสวิชา 2101-2102 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

 1.4.2  ขอบเขตดา้นประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

1.4.2.1 ประชากร ได้แก่นักเรียน ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่าง

ยนต์ วิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ท่ีลงทะเบียนเรียนเรียนวิชา

งานจกัรยานยนต ์รหสัวิชา 2101-2102 

1.4.2.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ใชก้ารเลือกแบบเจาะจงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง คือ 

1. กลุ่มทดลองเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์และทดลองหาค่าความ

เช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทั้งฉบบั คือนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น

ปีท่ีท่ี 3 กลุ่ม 1  แผนกวิชาช่างยนต ์วิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค ์ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ผ่าน

การเรียนวิชางานจกัรยานยนตม์าแลว้ จาํนวน 20 คน  

2. ใช้เอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต์ ระหว่างเรียน และทดสอบดว้ย

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียน คือนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)

ชั้นปีท่ี 1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค์ ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชางาน

จกัรยานยนต์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) จาํนวน 23 คน 

1.4.3 ขอบเขตดา้นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

1.4.3.1 เอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์

1.4.3.2 แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์

1.4.3.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

1.4.3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้เอกสาร

ประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์
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1.4.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ระยะเวลาในการวิจยั ทาํการวิจยัใน ปีการศึกษาท่ี 2559 

 

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.5.1 เอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต์ หมายถึง การเรียบเรียงข้อมูลเก่ียวกับงาน

จกัรยานยนต์ จากคู่มือซ่อม หนังสือ และจากประสบการณ์ จาก Internet  มาเรียบเรียงเขา้ด้วยกัน

เป็นรูปเล่ม ประกอบไปดว้ย คู่มือประกอบการปฏิบติังาน ใบเน้ือหา ใบขั้นตอนการทาํงาน ใบงาน 

ใบสั่งงาน (Job Sheet) ใบตรวจงาน (Check Sheet) แบบประเมิน แบบทดสอบ (Test Sheet) ใบเฉลย 

(Answer Sheet) และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.5.2 ผูเ้ช่ียวชาญ หมายถึง ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ท่ีความรู้ความสามรถในด้านการ

สร้างนวตักรรมทางการศึกษา หรือเป็นครูท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นเคร่ืองกล หรือผูท่ี้มีความรู้

ความสามารถในด้านการตรวจซ่อมระบบอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ และหรือเป็นผูท่ี้ มี

ประสบการณ์การสอนมาแลว้อยา่งนอ้ย 10 ปี จาํนวน 5 ท่าน (ธานินทร์,2548:109) 

1.5.3 การประเมินคุณภาพ หมายถึง ขอ้กาํหนดท่ีผูเ้ช่ียวชาญใชใ้นการประเมินคุณภาพเอกสาร

ประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์3 ดา้น คือ ดา้นการพิมพแ์ละการจดัรูปเล่ม ดา้นเน้ือหา และดา้น

ประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอน  

1.5.4  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงคะแนนทดสอบพื้นฐานความรู้ของกลุ่มตวัอย่างก่อน

เรียนและคะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนท่ีจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.5.5 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ หมายถึง ผลจากการ

ทดลอง กบักลุ่มตวัอย่างท่ีใชเ้อกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์วดัจากร้อยละของคะแนน

เฉล่ียระหวา่งเรียน และร้อยละของคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน 

 1.5.6  เกณฑ์กาํหนด 80/80 หมายถึง เกณฑ์ท่ีใชใ้นการกาํหนดระดบัประสิทธิภาพของเอกสาร

ประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นมา โดย 

80 ตวัแรก หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนทั้งหมด ท่ีได้จากการฝึก กิจกรรมการฝึก

หรือแบบประเมิน หรือแบบทดสอบของใบงานในระหวา่งเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็  

80 ตวัหลงั หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนทั้งหมด ท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิหลงัส้ินสุดจบ คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็  

1.5.7  ความพึงพอใจ หมายถึง ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้เอกสาร

ประกอบการสอนงานจกัรยานยนต์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ท่ีเรียนวิชางาน

จกัรยานยนต์ แผนกวิชาช่างยนต ์โดยสามารถวดัความคิดเห็นไดจ้ากแบบประเมินความคิดเห็น ท่ี
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ผูวิ้จยัสร้างขึ้น ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยพิจารณา

องคป์ระกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต 

 

1.6  ข้อตกลงเบื้องต้น 

 1.6.1 ในการดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ีถือวา่ อายุ พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม ภายในครอบครัวและ

ช่วงเวลาในการเรียนของนกัเรียนท่ีประชากรไม่มีผลต่อการวิจยั 

 1.6.2  คุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่งเหมือนกนัทุกประการ เน่ืองจากไดผ้า่นการคดัเลือกดว้ยการ

ทดสอบวดัความรู้เขา้ศึกษาต่อในระดบัหลกัสูตรเดียวกนั ดว้ยวิธีเดียวกนั 

 

1.7  ประโยชน์ของผลการวิจัย  

1.7.1 ผูวิ้จยัไดเ้อกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์ท่ีสร้างขึ้นไวส้าํหรับใชป้ระกอบการ

เรียนวิชางานจกัรยานยนต ์รหัสวิชา 2101-2102 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 

2556 ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

1.7.2 เป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการเรียนการสอน ในเร่ืองของการพฒันาส่ือการเรียน

การสอน สามารถนาํไปใชก้บัการเรียนการสอนกบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งดีและมีประสิทธิภาพ            

1.7.3  ผูส้นใจสามารถนําเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต์น้ี ไปเป็นตน้แบบหรือ

พฒันาใหดี้ขึ้นต่อไปได ้               
 


