
บทที่ 5  

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ

เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์เพื่อหาคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงาน

จกัรยานยนต์ เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต์ เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากคะแนนเฉล่ียทดสอบก่อนเรียนและคะแนนเฉล่ียทดสอบหลงัเรียน 

และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอนงาน

จกัรยานยนต ์โดยมีสมมติฐานในการวิจยั คือ เอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์ท่ีสร้างขึ้น

ตอ้งผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่านไม่ตํ่ากว่าในระดับคุณภาพดี ( x = 3.50) 

ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์ท่ีสร้างขึ้น สามารถนาํไปเป็นส่ือการ

เรียนการสอนวิชางานจกัรยานยนต์.ตามหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศกัราช 2556 ของ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อย่างไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด  80/80 นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากคะแนนเฉล่ียของการทดสอบก่อนเรียน และคะแนนเฉล่ียของการ

ทดสอบหลงัเรียน แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติไม่ตํ่ากว่า ระดบั 0.05 ใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ี

ใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2559 จาํนวน 

23 คน โดยดาํเนินการวดัความรู้พื้นฐานก่อนเรียน (Pre-test) ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีผูวิ้จยั

ทาํขึ้น เม่ือจบบทเรียนทําการทดสอบวดัผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Post-test) หลังจากนั้นนํา

คะแนนท่ีไดจ้ากการทาํใบงานและแบบทดสอบมาทาํการคาํนวณหาค่าประสิทธิภาพ  และทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยสถิติ t-test 

ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

  

5.1  สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 ผลการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์ในภาพรวม จาก

ผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 5 ท่าน โดยเฉล่ียรวม อยู่ในระดบัคุณภาพดีมาก (X  = 4.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

โดยมีด้านประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอน โดยเฉล่ียอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (X  = 5.00) 

รองลงมาคือดา้นเน้ือหาโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัคุณภาพดีมาก ( X  = 4.57) และลาํดบัสุดทา้ย คือดา้น

การพิมพ์และการจดัรูปเล่ม โดยเฉล่ียอยู่ในระดบัคุณภาพดีมาก ( X  = 4.56) และเม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ระดบัคุณภาพดีมากทุกดา้น ส่วนในขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ ไม่มี
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ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม สรุปว่าเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต์ มีคุณภาพอยู่ในระดับ

คุณภาพดีมาก ( X = 4.94) 

5.1.2 ผลการหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ จากการนํา

เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน  23 คน ทําใบงาน 

กิจกรรม หรือแบบประเมินของเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนตร์ะหว่างเรียน  และทาํ

แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วดัจากร้อยละของคะแนนเฉล่ียระหว่างเรียน มีค่าเท่ากับ 

86.49 และวดัจากร้อยละของคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน มีค่าเท่ากบั 81.81 

5.1.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากคะแนนเฉล่ียทดสอบก่อนเรียนและคะแนน

เฉล่ียทดสอบหลงัเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชเ้อกสาร

ประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์พบว่า การทดสอบเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน หลงัเรียนของ

กลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดิม จะเห็นไดว้่า ค่า Sig. ท่ีคาํนวณ มีค่าเท่ากบั 0.004 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 แสดง

ว่า ปฏิเสธ H0 / ยอมรับ H1  สรุป การเรียนด้วยกับเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต์ ท่ี

จดัทาํขึ้น ทาํให้นกัเรียนมีความรู้สูงขึ้นจริง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 แสดงว่ามีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 

5.1.4 ผลความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอนงาน

จกัรยานยนต์ จากการนาํแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ

การใชเ้อกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์กบักลุ่มตวัอย่าง นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 23 

คน  พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงาน

จกัรยานยนต ์ในภาพรวมทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นปัจจยันาํเขา้  ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต มีความ

พึงพอใจ โดยเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.39) เม่ือจาํแนกรายขอ้พบวา่ ดา้นกระบวนการ มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X =4.47) รองลงมาคือดา้นปัจจยันาํเขา้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 

( X =4.37) และลาํดบัสุดทา้ย คือดา้นผลผลิต มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.34) ตามลาํดบั 

 

5.2 อภิปรายผล 

จากผลการวิจยัการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์

ผูวิ้จยัไดน้าํมาอภิปรายผลดงัน้ี 

5.2.1 จากการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์ท่ีผูวิ้จยัสร้าง

ขึ้น โดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่านในภาพรวม อยู่ในระดบัคุณภาพดีมาก (X  = 4.71) เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้นโดยมีดา้นประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอน โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 
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(X  = 5.00) รองลงมาคือดา้นเน้ือหาโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก ( X  = 4.57) และลาํดบัสุดทา้ย 

คือด้านการพิมพ์และการจัดรูปเล่ม โดยเฉล่ียอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ( X  = 4.56) และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ระดับคุณภาพดีมากทุกด้าน ส่วนในขอ้เสนอแนะจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ ไม่มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม สรุปว่าเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์มีคุณภาพ

อยู่ในระดบัคุณภาพดีมาก ( X = 4.94) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ระดับ

คุณภาพดีมากทุกด้าน ส่วนในข้อเสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมบ้าง สรุปว่า

เอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต์ มีคุณภาพอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ( X = 4.71) ซ่ึง

เอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต์ ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นมีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

( X = 4.71) ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์ระดบัคุณภาพดี ( x = 3.50) ในขอ้สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ผลการวิจยัจะเห็น

ไดว้่าเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต์ สามารถนําไปใช้เป็นส่ือเพื่อใช้สอนใน รายวิชา

งานจกัรยานยนต์  สาขาวิชาช่างยนต์ ตามหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 

2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   

5.2.2 ผลการหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต์ ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น 

ทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชางาน

จกัรยานยนต ์รหัสวิชา 2101- 2102 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 พบว่า นักเรียนกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 23 คน ทาํใบงาน กิจกรรม หรือแบบประเมินไดถู้กตอ้งเฉล่ียร้อยละ 86.49 ของคะแนนรวม

ทั้งหมด ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ตวัแรกท่ีตั้งไว ้แลว้ทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ได้ถูกต้องเฉล่ียร้อยละ 81.87 สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 ตัวหลังท่ีตั้ งไว้ ซ่ึ งแสดงว่าเอกสาร

ประกอบการสอนงานจกัรยานยนต์ ท่ีผูวิ้จัยสร้างมีประสิทธิภาพ  86.49/81.87 สูงกว่าเกณฑ์ท่ี

กาํหนดไว ้80/80 จริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทองหล่อ รินน้อย (2554) ได้ศึกษาเร่ือง “การ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชางานจักรยานยนต์ ของนักศึกษาชั้น ปวช.ช่างยนต์. 2/1 

สาขาวิชาช่างยนต ์ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชางานจกัรยานยนตอ์ยู่

ในระดบัดี และเจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่อความพยายามทางการเรียน 

นักเรียนมีแนวโน้มท่ีจะมีความพยายามทางการเรียนอย่างเต็มท่ี และสอดคล้องกับงานวิจยัของ 

ชยัวฒัน์  ยอดแกว้ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การสร้างและการพฒันาบทเรียนสําเร็จรูปวิชากลศาสตร์

ของไหลเร่ืองคุณสมบติัของของไหลสําหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 แผนก

วิชาช่างยนต ์วิทยาลยัการอาชีพปัตตานี ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน

สูงกว่าก่อนเรียน และงานวิจยัของ ซูกีพลี  หะยีดือราแม (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน วิชางานเคร่ืองยนตเ์ล็กของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 แผนกวิชา
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ช่างยนต์ ผลการวิจยัพบว่า ผลการเรียนของการจดักิจกรรมแบบการแข่งขนัของนักเรียนสอบผ่าน

เกณฑ์ตามกาํหนดหลงัจากการจดักิจกรรม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นันทชยั โลหะโรจน์วิเชียร. 

(2551). ซ่ึงไดศึ้กษาการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เร่ืองการทาํงานและการติดตั้งระบบ

ฉีดเช้ือเพลิงก๊าซแอลพีจี ท่ีปรับแต่งดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ผลการวิจยัพบว่าชุดฝึกอบรมท่ีผูวิ้จยั

สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 92.82/87.65 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวค้ือ 80/80 หลงัจากผูเ้ขา้รับการ

อบรมแลว้มีความรู้ในเน้ือหาสูงขึ้นกวา่เดิมอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ และยงัสอดคลอ้งงานวิจยัของ 

พินิต  แก้วพระ. ( 2555). ซ่ึงได้ศึกษา การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดจาํลองปัญหาข้อขดัขอ้ง

ระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ ผลการวิจยัพบว่า ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียมากกว่า 4.51 

อยูใ่นเกณฑ์ระดบัคุณภาพดีมาก ส่วนการหาประสิทธิภาพ พบว่ามีค่า E1/E2 เท่ากบั 92.96/91.50 ซ่ึง

สูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด คือ 80/80 

5.2.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากคะแนนเฉล่ียทดสอบก่อนเรียนและ

คะแนนเฉล่ียทดสอบหลงัเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้

เอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์พบว่า การทดสอบเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน หลงั

เรียนของกลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดิม จะเห็นได้ว่า ค่า Sig. ท่ีคาํนวณ มีค่าเท่ากบั 0.004 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 

0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 / ยอมรับ H1  สรุป การเรียนด้วยกับเอกสารประกอบการสอนงาน

จกัรยานยนต ์ท่ีสร้างขึ้น ทาํใหน้กัเรียนมีความรู้สูงขึ้นจริง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 แสดงวา่มี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเพราะการท่ีนกัเรียนไดเ้รียนดว้ยเอกสารประกอบการสอนงาน

จกัรยานยนต์  เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง ไดมี้การใชค้วามคิด

ควบคู่กับการลงมือทํา ผนวกกับรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเห็นภาพสถานการณ์จริง ซ่ึงนักเรียนได้

แลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้กับผูอ่ื้น ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจยัของ นันทชัย  โลหะโรจน์

วิเชียร. (2551). ไดศึ้กษา  เร่ือง การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เร่ืองการทาํงานและการ

ติดตั้งระบบฉีดเช้ือเพลิงก๊าซแอลพีจี ท่ีปรับแต่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผลการวิจยัพบว่า ความ

แตกต่างของคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม โดยมีค่าความ

แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี โดยคะแนนเฉล่ียหลงัจากการฝึกอบรมสูงกวา่คะแนนเฉล่ียก่อน

การฝึกอบรม แสดงว่าการฝึกอบรมดว้ยชุดฝึกอบรมน้ี ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้สูงขึ้น สอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของ ดุสิต  บูรณะพิมพ์ (2544) ได้ศึกษา เร่ือง การสร้างชุดฝึกสถานการณ์จาํลอง

เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน ระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ภาคทฤษฎีท่ีวดัไดจ้ากระดบัความแตกต่างของคะแนนดา้นความรู้ก่อนและหลงัเรียน โดยใชชุ้ดฝึก

สถานการณ์จาํลอง พบว่า ผูเ้รียนมีความรู้เพิ่มขึ้นทุกเร่ือง โดยมีความรู้เร่ืองการแก้ไขขอ้ขดัขอ้ง
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เพิ่มขึ้นมากท่ีสุด และเม่ือทดสอบนัยสําคญัทางสถิติ พบว่า ค่าเฉล่ียหลงัการเรียนและก่อนเรียน

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทุกเร่ือง   

5.2.4 ผลความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอนงาน

จกัรยานยนต์ จากการนาํแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ

การใชเ้อกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์กบักลุ่มตวัอย่าง นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ แผนกวิชาช่างยนต ์วิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 23 

คน  พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงาน

จกัรยานยนต ์ในภาพรวมทั้ง3 ดา้น คือ ดา้นปัจจยันาํเขา้  ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต สรุปว่า

นกัเรียนมีความพึงพอใจโดยเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =4.39) ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ

การเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสูง

กว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้คือในระดับมาก โดยมีระดับความพึงพอใจ ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภดล  ยะซัน. (2557). ได้ศึกษา เร่ือง การพฒันาหลักสูตรฝึกอบรม

ระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ผลการวิจยั พบว่า การประเมินหลกัสูตรฝึกอบรม

ระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ภาพรวมของความพึงพอใจต่อการอบรมอยู่ใน

ระดบัดีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดุสิต  บูรณะพิมพ ์(2544) ไดศึ้กษา เร่ือง การสร้างชุดฝึก

สถานการณ์จาํลองเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน ระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจยั พบว่า ความ

คิดเห็นของผูเ้รียนเก่ียวกบัประสิทธิภาพของชุดฝึกสถานการณ์จาํลองดา้นการใชง้านมีความสะดวก

ในการเปิด-ปิดมากท่ีสุด ดา้นความปลอดภยัมีความเหมาะสมของนํ้ าหนักและการเคล่ือนยา้ยมาก

ท่ีสุด ดา้นโครงสร้างมีความแข็งแรงของโครงสร้างท่ีใชท้าํชุดฝึกมากท่ีสุด ดา้นความสะดวกในการ

ใชง้านมีความชดัเจนของการแสดงสัญลกัษณ์และตวัอกัษร และดา้นความสวยงามมีความประณีต

ในการสร้างชุดฝึกมากท่ีสุด 

 

5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

1. ครูผูส้อนควรเพิ่มเติมเน้ือหาในเอกสารประกอบการสอน และอธิบายให้นักเรียน

เขา้ใจก่อนการทดลองใช้ เพื่อส่งเสริม สร้างทกัษะความพร้อมทางด้านงานจกัรยานยนต ์สําหรับ

นกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีอ่ืน ๆ   

2. จากการสังเกตขณะทําการสอน พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการปฏิบัติ         

การแลกเปล่ียนความรู้ความคิด นักเรียนจะไม่กลา้แสดงความคิดเห็น ดงันั้นครูควรฝึกให้นักเรียน

กลา้แสดงความคิดเห็น กลา้แสดงออกให้มากขึ้น โดยการจดักิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความ



177 

 

คิดเห็นให้มากขึ้น เช่นการสนทนาหนา้ห้องในตอนเชา้ทุกวนั เพื่อฝึกให้นกัเรียนไดก้ลา้แสดงความ

คิดเห็นและกลา้แสดงออกใหก้บันกัเรียน 

3.  ควรบนัทึกปัญหาและขอ้สงสัยท่ีนักเรียนซักถามไวเ้พื่อจะไดน้ําขอ้มูลไปปรับปรุง

ใหมี้ประสิทธิภาพภาพมากยิง่ขึ้น 

5.3.2  ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป 

                  1. ควรนาํหลกัการน้ี ไปจดัทาํในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดว้ยโปรแกรมอ่ืน แลว้ทาํ

การวิจยัต่อไป 

2. ควรนาํผลการวิจยัน้ีไปใชวิ้จยั กบัหน่วยการเรียนอ่ืน ๆ ท่ีมีปัญหาเพื่อพฒันาต่อไป 

3. ควรมีการพฒันาเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์ต่อความสามารถในการ

เรียนในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 


