
 

 

บทที ่5 
 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

  
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวตัถุประสงค์ของการวิจยั คือ

เพื่อสร้างชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์เพื่อหาคุณภาพชุดฝึกปฏิบติั
ระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ เพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีด
เช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากคะแนนเฉล่ีย
ทดสอบก่อนเรียนและคะแนนเฉล่ียทดสอบหลงัเรียน และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ี
มีต่อการเรียนโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์โดยมีสมมติฐาน
ในการวิจยั คือ ชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ ท่ีสร้างขึ้นตอ้งผ่าน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านไม่ต ่ากว่าในระดบัคุณภาพดี ( x = 3.50) 
ประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ท่ีสร้างขึ้น สามารถ
น าไปเป็นส่ือการเรียนการสอนวิชางานจักรยานยนต์.ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศกัราช 2556 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้โดยไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด  
80/80 นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากคะแนนเฉล่ียของการทดสอบก่อนเรียน และคะแนน
เฉล่ียของการทดสอบหลงัเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติไม่ต ่ากว่า ระดับ 0.05 และ
ทดลอง 2 ช่วง ช่วงท่ี 1 หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทั้งฉบบั กบักลุ่มทดลอง 
คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2560 ท่ีผ่านการเรียนวิชา
งานจกัรยานยนต์มาแลว้ จ านวน 20 คน ช่วงท่ี 2 ใช้ชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ เอกสารประกอบการสอนงานจักรงานยนต์ ระหว่างเรียน และทดสอบด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียน กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ กบักลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ในภาคเรียนท่ี  2 
ปีการศึกษาท่ี 2560 จ านวน 54 คน โดยด าเนินการวดัความรู้พื้นฐานก่อนเรียน (Pre-test) ด้วย
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีผูวิ้จยัท าขึ้น เม่ือจบบทเรียนท าการทดสอบวดัผลผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน (Post-test) หลงัจากนั้นน าคะแนนท่ีไดจ้ากการท าใบงานและแบบทดสอบมาท าการค านวณหา
ค่าประสิทธิภาพ  และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียน ดว้ยสถิติ t-test ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติการระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

รถจกัรยานยนต ์
5.1.1 ผลการประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์

จากผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 5 ท่าน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.94 เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านโดยมี ด้านข้อก าหนดในการออกแบบ และด้านประโยชน์ของชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีด
เช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.00 เช่นกัน 
รองลงมา คือ ดา้นขอ้ก าหนดของวตัถุประสงค์การน าไปใช้งานโดยเฉล่ียรวม อยู่ในระดบัคุณภาพดี
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.92 และล าดบัสุดทา้ยเป็นดา้นเน้ือหา โดยเฉล่ียรวม อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.86 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ระดบัคุณภาพดีมากทุก
ดา้น ส่วนในขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ ไม่มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม สรุปว่า ชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีด
เช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์มีคุณภาพอยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.94 

5.1.2 ผลการหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์
จากการน าชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ ไปใช้กับกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 54 คน ท าใบงาน กิจกรรม หรือแบบประเมินของชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ระหว่างเรียน  และท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วดัจาก
ร้อยละของคะแนนเฉล่ียระหว่างเรียน มีค่าเท่ากบั 84.11 และวดัจากร้อยละของคะแนนเฉล่ียหลงั
เรียน มีค่าเท่ากบั 82.31 

5.1.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากคะแนนเฉล่ียทดสอบก่อนเรียนและคะแนน
เฉล่ียทดสอบหลงัเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้ชุดฝึก
ปฏิบติัการระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์พบวา่ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเ้รียนก่อนและหลงัเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงแสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ี
เรียนดว้ยชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์สูงกวา่ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

5.1.4 ผลความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียน โดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ จากการน าแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้ชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ กบักลุ่ม
ตวัอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค์    
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 54 คน พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน  
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โดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัการระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ในภาพรวมทั้ง 3 ดา้น คือ 
ดา้นปัจจยัน าเขา้  ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต มีความพึงพอใจโดยเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 เม่ือจ าแนกรายดา้น พบว่า ดา้นผลผลิต มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 รองลงมา คือ ดา้นปัจจยัน าเขา้ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.48 และล าดับสุดทา้ย คือ ด้านกระบวนการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.39 ตามล าดบั 

 
5.2 อภิปรายผล  

จากผลการวิจัยการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติการระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ผูว้ิจยัไดน้ ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 

 5.2.1 จากการประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่านในภาพรวม อยู่ในระดบัคุณภาพดีมาก    
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.94 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยมีด้านข้อก าหนดในการออกแบบ และด้าน
ประโยชน์ของชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉล่ียรวม อยู่ในระดบัคุณภาพดีมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.00 เช่นกัน รองลงมา คือ ด้านข้อก าหนดของวตัถุประสงค์การน าไปใช้งาน       
โดยเฉล่ียรวม อยู่ในระดบัคุณภาพดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.92 และล าดบัสุดทา้ยเป็น ดา้นเน้ือหา 
โดยเฉล่ียรวม อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.86 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ส่วน
ใหญ่จะอยู่ระดบัคุณภาพดีมากทุกดา้น ส่วนในขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม
บา้ง สรุปว่า ชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นมีมีคุณภาพ 
อยู่ในระดบัคุณภาพดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.94 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ระดบัคุณภาพดี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.50 ในข้อสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า ชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ สามารถน าไปใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนเร่ืองระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชางานจกัรยานยนต ์ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 
2556  

5.2.2 ผลการหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์
ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น ได้ทดลองใช้ชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ กับ
นักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค์ ท่ี
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชางานจกัรยานยนต์ รหัสวิชา 2101- 2102 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560 พบว่า นกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 54 คน ท าใบงาน กิจกรรม หรือแบบประเมินไดถู้กตอ้ง
เฉล่ียร้อยละ  84.11 ของคะแนนรวมทั้งหมด ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ตวัแรกท่ีตั้งไว ้แลว้ท า
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดถู้กตอ้งเฉล่ียร้อยละ 82.31 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ตวั
หลงัท่ีตั้งไว ้ซ่ึงแสดงว่าชุดฝึกปฏิบติัการระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ท่ีผูว้ิจยั
สร้างมีประสิทธิภาพ  84.11/82.31 สูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้80/80 จริง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
นนัทชยั โลหะโรจน์วิเชียร. (2551). ซ่ึงไดศึ้กษาการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เร่ืองการ
ท างานและการติดตั้งระบบฉีดเช้ือเพลิงก๊าซแอลพีจี ท่ีปรับแต่งดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ผลการวิจยั
พบว่า ชุดฝึกอบรมท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 92.82/87.65 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 
80/80 หลงัจากผูเ้ขา้รับการอบรมแลว้มีความรู้ในเน้ือหาสูงขึ้นกวา่เดิมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และ
ยงัสอดคลอ้งงานวิจยัของ พินิต แก้วพระ (2555) ซ่ึงได้ศึกษา การสร้างและหาประสิทธิภาพชุด
จ าลองปัญหาขอ้ขดัขอ้งระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ผลการวิจยัพบว่า ทุกดา้น
มีค่าเฉล่ียมากกว่า 4.51 อยู่ในเกณฑร์ะดบัคุณภาพดีมาก ส่วนการหาประสิทธิภาพ พบว่ามีค่า E1/E2 
เท่ากบั 92.96/91.50 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด คือ 80/80 

5.2.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากคะแนนเฉล่ียทดสอบก่อนเรียนและ
คะแนนเฉล่ียทดสอบหลงัเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้
ชุดฝึกปฏิบติัการระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์พบวา่ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เ รียนของผู ้เ รียนก่อนและหลัง เ รียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเ ช้ือเพลิง อิ เล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต์แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงแสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ สูงกว่า
ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานทั้ งน้ี เพราะการท่ีนักเรียนได้เรียนด้วยชุดฝึก
ปฏิบติัการระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง ไดมี้การใชค้วามคิดควบคู่กบัการลงมือท า ผนวกกบัรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเห็น
ภาพสถานการณ์จริง ซ่ึงนักเรียนได้แลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้กับผูอ่ื้น ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ นนัทชยั  โลหะโรจน์วิเชียร. (2551). ไดศึ้กษา เร่ือง การสร้างและหาประสิทธิภาพ
ชุดฝึกอบรม เร่ือง การท างานและการติดตั้งระบบฉีดเช้ือเพลิงก๊าซแอลพีจี ท่ีปรับแต่งด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ผลการวิจยั พบว่า ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมและ
หลงัการฝึกอบรม โดยมีค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยคะแนนเฉล่ียหลงัจากการ
ฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนการฝึกอบรม แสดงว่า การฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมน้ี ผูเ้ขา้รับ
การอบรมมีความรู้สูงขึ้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดุสิต บูรณะพิมพ ์(2544) ไดศึ้กษา เร่ือง การ
สร้างชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน ระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจยั 
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคทฤษฎีท่ีวดัไดจ้ากระดบัความแตกต่างของคะแนนดา้นความรู้
ก่อนและหลงัเรียน โดยใช้ชุดฝึกสถานการณ์จ าลอง พบว่า ผูเ้รียนมีความรู้เพิ่มขึ้นทุกเร่ือง โดยมี
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ความรู้เร่ืองการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเพิ่มขึ้นมากท่ีสุด และเม่ือทดสอบนยัส าคญัทางสถิติ พบว่า ค่าเฉล่ีย
หลงัการเรียนและก่อนเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทุกเร่ือง   

5.2.4 ผลความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียน โดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์จากการน าแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อการใช้ชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ กบักลุ่มตวัอย่าง 
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างยนต ์วิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค ์ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 54 คน พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึก
ปฏิบติัการระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ในภาพรวมทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นปัจจยัน าเขา้ 
ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต สรุปว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียน โดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัระบบฉีด
เช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไวค้ือในระดบัมาก โดยเฉพาะดา้นผลผลิต มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.61 รองลงมาคือดา้นปัจจยัน าเขา้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 
และล าดับสุดทา้ย คือ ด้านกระบวนการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.39 
ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นภดล ยะซัน (2557) ไดศึ้กษา เร่ือง การพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ผลการวิจยั พบว่า การประเมินหลกัสูตร
ฝึกอบรมระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ภาพรวมของความพึงพอใจต่อการอบรม
อยู่ในระดบัดีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดุสิต บูรณะพิมพ ์(2544) ไดศึ้กษา เร่ือง การสร้าง
ชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน ระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจยั พบวา่ 
ความคิดเห็นของผูเ้รียนเก่ียวกับประสิทธิภาพของชุดฝึกสถานการณ์จ าลองด้านการใช้งาน มีความ
สะดวกในการเปิด-ปิดมากท่ีสุด ดา้นความปลอดภยั มีความเหมาะสมของน ้าหนกัและการเคล่ือนยา้ย
มากท่ีสุด ดา้นโครงสร้าง มีความแขง็แรงของโครงสร้างท่ีใชท้ าชุดฝึกมากท่ีสุด ดา้นความสะดวกใน
การใช้งานมีความชัดเจนของการแสดงสัญลกัษณ์และตัวอกัษร และด้านความสวยงาม  มีความ
ประณีตในการสร้างชุดฝึกมากท่ีสุด 

 
5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
1. ครูผูส้อนควรเพิ่มเติมเน้ือหาในคู่มือการใช้และอธิบายให้นักเรียนเข้าใจก่อนการ

ทดลองใชชุ้ดฝึกปฏิบติัการระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์เพื่อส่งเสริมและสร้าง
ทกัษะความพร้อมทางดา้นงานจกัรยานยนต ์ส าหรับนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีอ่ืน ๆ   



162 
 

2. จากการสังเกตขณะท าการสอน พบว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการปฏิบัติ             
การแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด ผูเ้รียนจะไม่กลา้แสดงความคิดเห็น ดงันั้น ครูควรฝึกให้ผูเ้รียนกลา้
แสดงความคิดเห็น กลา้แสดงออกให้มากขึ้น โดยการจดักิจกรรมให้นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น
ให้มากขึ้น เช่นการสนทนาหนา้ห้องในตอนเชา้ทุกวนั เพื่อฝึกให้นกัเรียนไดก้ลา้แสดงความคิดเห็น
และกลา้แสดงออก 

3. ควรบนัทึกปัญหาและขอ้สงสัยท่ีนกัเรียนซักถามไวเ้พื่อจะไดน้ าขอ้มูลไปปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพภาพมากยิง่ขึ้น 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป 
1. ควรน าหลกัการน้ี ไปจดัท าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดว้ยโปรแกรมอ่ืน แลว้ท า

การวิจยัต่อไป 
2. ควรน าผลการวิจยัน้ีไปใชว้ิจยักบัหน่วยการเรียนอ่ืน ๆ ท่ีมีปัญหาเพื่อพฒันาต่อไป 
3. ควรมีการพฒันาชุดฝึกปฏิบติัการระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์           

ต่อความสามารถในการเรียนในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 


