
 

 

บทที่ 1  
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 เป็นเร่ืองส าคญั เพราะกระแสการปรับเปล่ียนท่ี
เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างทัว่ถึง ครูจึงตอ้งมีความต่ืนตวั และเตรียมพร้อมในการจดัการ
เรียนรู้ ให้กบัผูเ้รียน เพื่อให้มีความรู้ มีทกัษะ มีเจตคติท่ีดีในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ  
ทนัยุค ทนัสมยั ทนักบัปัญหาท่ีเกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยออ้ม สามารถกา้วผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นได ้

การจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เป็นการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้การเรียนรู้สู่การ
ปฏิบติั เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความช านาญงาน มีความรู้ และทกัษะเพียงพอท่ีสามารถออกไปประกอบ
อาชีพได ้และเป็นการพฒันาสมรรถนะก าลงัคนระดบัฝีมือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในวิชาชีพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการก าลงัคนของตลาดแรงงาน 
ชุมชน สังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระได ้  

จากการเรียนการสอนวิชางานจกัรยานยนต ์แผนกวิชาช่างยนต ์วิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค ์
การจดัการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติวิชางานจกัรยานยนต์ ตอ้งลงปฏิบติัจ ริงกับชุดฝึกปฏิบัติ เพื่อให้
ผู ้เรียน เกิดทักษะ แต่เน่ืองจากว่าชุดฝึกปฏิบัติท่ีมีในปัจจุบัน เป็นชุดฝึกท่ีไม่สามารถสร้าง
สถานการณ์จริงได ้ท าให้ส่งผลโดยตรงกบัการฝึกทกัษะของผูเ้รียน และท าให้ผูเ้รียนท่ีจบการศึกษา
เขา้สู่ตลาดแรงงานเป็นแรงงานท่ีขาดทกัษะดา้นเทคโนโลยีรถจกัรยานยนต ์ซ่ึงเป็นภาระของสถาน
ประกอบการท่ีรับเขา้ท างาน จะตอ้งฝึกดา้นเทคโนโลยีรถจกัรยานยนตใ์ห้ใหม่ จึงเป็นแรงงานท่ีไม่
สนองความตอ้งการของสถานประกอบการ เกิดปัญหาการขาดแคลนก าลงัคน อนัเน่ืองมาจากขาด
ทกัษะการวิเคราะห์ปัญหาดา้นเทคโนโลยรีถจกัรยานยนต ์ 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิด ท่ีตอ้งการพฒันาในเร่ืองของส่ือการสอน ประเภทชุดฝึกปฏิบติั 
โดยให้สอดคล้องเหมาะสมเสมือนกับการได้ฝึกกับรถจักรยานยนต์จริงท่ีมีใช้ในปัจจุบนั ทั้ งน้ี
เพื่อให้ผู ้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในระบบ และเกิดทักษะวิเคราะห์ปัญหาด้านเทคโนโลยี
รถจกัรยานยนต์ ในการฝึกปฏิบติั โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดฝึกปฏิบติั มีการพฒันาให้ทนัเทคโนโลยี 
ตามลกัษณะของรถจกัรยานยนตท่ี์มีใชอ้ยู ่เพื่อใหก้ารฝึกปฏิบติัติ เปรียบเสมือนกบัการไดป้ฏิบติังาน
กับรถจกัรยานยนต์จริง โดยผูว้ิจยัได้วิเคราะห์หลกัสูตร และจ าแนกหัวขอ้การสอนเก่ียวกับงาน
จกัรยานยนต ์จากประสบการณ์การสอนของผูว้ิจยั ส่วนใหญ่ พบว่า ส่ือและอุปกรณ์การสอนท่ีมีอยู่ 
เพียงพอและสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้ แต่มีบางหน่วยท่ีประสบปัญหา คือหน่วยการเรียนดา้น
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ระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาขอ้ขดัขอ้งระบบฉีด
เช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์ได ้อาจสืบเน่ืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การฝึกปฏิบัติแ ต่ละค ร้ัง  นัก เ รียนต้อง เ สีย เวลา เ ก่ียวกับการถอดอุปกรณ์ของ
รถจกัรยานยนต ์ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์ ท าใหช้ิ้นส่วนเสียหาย 

2. ชุดฝึกท่ีมีอยู่ไม่ทนัสมยัหรือเทคโนโลย ีเน่ืองจากขาดงบประมาณในการจดัซ้ือ บางส่วน
ช ารุด จากประสบการณ์การสอนของผูว้ิจยัเห็นว่า การเรียนการสอนควรมีการปรับปรุงและพฒันา
ในเร่ืองของส่ือการสอนประเภทชุดฝึกปฏิบัติ โดยให้สอดคล้องเหมาะสมเสมือนกับการได้ฝึก
ปฏิบติักบัรถจกัรยานยนตจ์ริงท่ีมีใชใ้นปัจจุบนั ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในระบบการ
ท างาน และเกิดทกัษะในการฝึกปฏิบติั ทนัต่อเทคโนโลย ี 

จากข้อมูลข้างต้นท่ีกล่าวมา ผูว้ิจัยมีแนวคิดท่ีจะสร้าง ชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ประกอบการเรียนการสอนวิชางานจกัรยานยนต ์เพื่อจดัการเรียนรู้ 
โดยใช้โทรศัพท์สั่ งการเพื่อสร้างสถานการณ์  จ าลองปัญหาข้อขัดข้องระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ โดยการออกแบบ Application ผ่านมือถือระบบ Android เช่ือมต่อ
ผา่น Wi-Fi หรือ  Bluetooth เป็นชุดควบคุมเพื่อน าไปติดตั้งในรถจกัรยานยนตท์ุกรุ่น โดยไม่กระทบ
กบัโครงสร้างและประสิทธิภาพการท างานของรถจกัรยานยนต์ มาสร้างเป็นชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีด
เช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์  เป็นการน านวัตกรรมทางการศึกษามาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน และเพิ่มขีดความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ของผูเ้รียน เพื่อใหเ้กิดการ
วิเคราะห์ปัญหาระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น
ต่อไป 

 
 1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.2.1 เพื่อสร้างชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์
1.2.2 เพื่อหาคุณภาพชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์
1.2.3 เพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์
1.2.4 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากคะแนนเฉล่ียทดสอบก่อนเรียนและคะแนน

เฉล่ียทดสอบหลงัเรียน 
1.2.5 เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีด

เช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ 
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1.3 สมมติฐำน 
1.3.1 ชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ท่ีสร้างขึ้นตอ้งผ่านเกณฑ์

การประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญไม่ต ่ากวา่ ระดบัคุณภาพดี ( x = 3.50) 
1.3.2 ชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ท่ีสร้างขึ้ น สามารถ

น าไปใชเ้ป็นชุดฝึกในการเรียนการสอนวิชางานจกัรยานยนต์.ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2556 ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑท่ี์
ก าหนด  80/80 

1.3.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากคะแนนเฉล่ียของการทดสอบก่อนเรียน  และคะแนนเฉล่ีย
ของการทดสอบหลงัเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติไม่ต ่ากวา่ ระดบั 0.05 

1.3.4 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ ท่ีสร้างขึ้นอยูใ่นระดบัมาก 
 
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา    
1.4.1.1 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

รถจกัรยานยนต ์ครอบคลุมเน้ือหาหน่วยท่ี 7 เร่ือง ระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชางาน
จกัรยานยนต์ รหัสวิชา 2101-2102 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพพุทธศกัราช  2556 ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ตามหวัขอ้หน่วยการสอน ดงัน้ี 

ระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์  
1. หลกัการท างานระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์ 
2. ส่วนประกอบและหนา้ท่ีระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์ 
3. ระบบควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์  
4. ระบบวินิจฉยัขอ้ขดัขอ้งดว้ยตวัเอง 
5. ตารางการวินิจฉยัขอ้ขดัขอ้งดว้ยตวัเอง 
6. งานบริการระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์ 

1.4.1.2 ทฤษฎีด้านเน้ือหาเเก่ียวกับชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ ใช้ส าหรับปฏิบัติการจ าลองสถานการณ์ระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์การวิเคราะห์แกไ้ขปัญหา ตรวจวิเคราะห์ปัญหา จ าลองสถานการณ์ ซ่ึงลกัษณะของ
ชุดฝึกปฏิบติั เป็นการออกแบบ Application ผ่านมือถือระบบ Android เช่ือมต่อผ่าน Wi-Fi หรือ  
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Bluetooth รหัสผ่าน EMUT 2018 เป็นชุดควบคุมเพื่อน าไปติดตั้งในรถจกัรยานยนต์ทุกรุ่น โดยไม่
กระทบกบัโครงสร้างและประสิทธิภาพการท างานกบัรถจกัรยานยนต ์มีขอบเขตดงัน้ี 

1. ชุดควบคุมเพื่อจ าลองปัญหาชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์สั่งการจากสมาร์ทโฟน 

2. Application ระบบ Android บนมือถือ  
3. ชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์

1.4.2 ขอบเขตดา้นประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง  
1.4.2.1 ประชากร ไดแ้ก่นักเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่าง

ยนต์ วิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560 ท่ีลงทะเบียนเรียนเรียนวิชางานจกัรยานยนต์ 
รหสัวิชา 2101-2102  

1.4.2.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชางาน
จกัรยานยนต ์รหสัวิชา 2101-2102 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 54 คน 

1.4.3 ขอบเขตดา้นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
1.4.3.1 ชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ 
1.4.3.2 แบบประ เ มินคุณภาพ ชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีด เ ช้ือ เพ ลิง อิ เล็กทรอนิก ส์

รถจกัรยานยนต ์ 
1.4.3.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
1.4.3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบั ติ

ระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์
1.4.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ระยะเวลาในการวิจยั ปีการศึกษาท่ี 2560 
 
1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.5.1 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเ ช้ือเพลิงอิ เล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต์ หมายถึง การสร้างชุดควบคุมเพื่อสร้างสถานการณ์ จ าลองปัญหาขอ้ขดัขอ้งระบบ
ฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์โดยใชโ้ทรศพัทส์ั่งการ ดว้ยการออกแบบ Application 
ผ่านมือถือระบบ Android เช่ือมต่อผ่าน Wi-Fi หรือ Bluetooth เป็นชุดควบคุมเพื่อน าไปติดตั้งใน
รถจกัรยานยนตท์ุกรุ่น โดยไม่กระทบกบัโครงสร้างและประสิทธิภาพการท างานกบัรถจกัรยานยนต์ 
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1.5.2 ชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ หมายถึง รถจกัรยานยนต์
ระบบฉีดเช้ือเพลิงควบคุมดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีติดตั้งชุดควบคุมเพื่อสร้างสถานการณ์จ าลองปัญหา
ขอ้ขดัขอ้งระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์เขา้ไปในรถจกัรยานยนต ์

1.5.3 การประเมินคุณภาพ หมายถึง ขอ้ก าหนดท่ีผูเ้ช่ียวชาญใช้ในการประเมินคุณภาพของ
ชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ 4 ด้าน คือด้านขอ้ก าหนดในการ
ออกแบบ ดา้นขอ้ก าหนดของวตัถุประสงค์การน าไปใช้งาน ดา้นเน้ือหา และดา้นประโยชน์ของ
ชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์ 

1.5.4 ผูเ้ช่ียวชาญ หมายถึง ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ท่ีความรู้ความสามรถในด้านการ
สร้างนวตักรรมทางการศึกษา หรือเป็นครูท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นเคร่ืองกล หรือผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถในด้านการตรวจซ่อมระบบอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ และหรือเป็นผูท่ี้มี
ประสบการณ์การสอนมาแลว้อยา่งนอ้ย 10 ปี จ านวน 5 ท่าน (ธานินทร์,2548:109) 

1.5.5 เอกสารประกอบชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์หมายถึง 
การเรียบเรียงข้อมูลเก่ียวกับระบบฉีดเช้ือเพลิงระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากคู่มือซ่อม หนังสือ 
ประสบการณ์ และ Internet มาเรียบเรียงเขา้ดว้ยกนัเป็นรูปเล่ม ประกอบไปดว้ย คู่มือประกอบการ
ปฏิบติังาน ใบเน้ือหา ใบขั้นตอนการท างาน ใบงาน ใบสั่งงาน (Job Sheet) ใบตรวจงาน (Check 
Sheet) แบบประเมิน แบบทดสอบ (Test Sheet) ใบเฉลย (Answer Sheet) และแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.5.6 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนทดสอบพื้นฐานความรู้ของกลุ่มตวัอย่างก่อน
เรียนและคะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.5.7 ประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์หมายถึง 
ผลจากการทดลอง  กับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ ชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเ ช้ือเพลิงอิ เล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์วดัจากร้อยละของคะแนนเฉล่ียระหวา่งเรียน และร้อยละของคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน 

1.5.8 เกณฑ์ก าหนด 80/80 หมายถึง เกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดระดบัประสิทธิภาพของชุดฝึก
ปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นมา โดย 

80 ตวัแรก หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนทั้งหมด ท่ีไดจ้ากการฝึก กิจกรรมการฝึก
หรือแบบประเมิน หรือแบบทดสอบของใบงานในระหวา่งเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็  

80 ตวัหลงั หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนทั้งหมด ท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิหลงัส้ินสุด คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็  

1.5.9 ความพึงพอใจ หมายถึง ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึก
ปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
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ท่ีเรียนวิชางานจกัรยานยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ โดยสามารถวดัความคิดเห็นไดจ้ากแบบประเมิน
ความคิดเห็น ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
โดยพิจารณาองคป์ระกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต 

 

1.6  ข้อตกลงเบื้องต้น 
1.6.2 ในการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี อายุ พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัวและช่วงเวลาใน

การเรียนของนกัเรียน ไม่มีผลต่อการวิจยั 
1.6.3 คุณสมบติัของกลุ่มตวัอย่างเหมือนกนัทุกประการ เน่ืองจากไดผ้่านการคดัเลือกดว้ยการ

ทดสอบวดัความรู้เขา้ศึกษาต่อในระดบัหลกัสูตรเดียวกนั ดว้ยวิธีเดียวกนั 
 

1.7  ประโยชน์ของผลกำรวิจัย 
1.7.1 ผูว้ิจยัได้ชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ ท่ีสร้างขึ้นไว้

ส าหรับใชป้ระกอบการเรียนวิชางานจกัรยานยนต ์รหัสวิชา 2101-2102 ในหน่วยการสอนท่ี 7 เร่ือง 
ระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ของส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

1.7.2 ผูส้นใจสามารถน าชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์น้ีไป
เป็นตน้แบบหรือพฒันาใหดี้ขึ้นต่อไปได ้               


