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บทคดัย่อ 
  

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพือ่พฒันาชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหัสวิชา 3101-2104 
หลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 (2) เพื่อหาคุณภาพของชุดการสอน วิชางาน
ไฟฟ้ายานยนต ์รหัสวิชา 3101-2104 หลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ตาม
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและครูที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการชุดการสอน (3) เพื่อหา
ประสิทธิภาพชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหัสวิชา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 (4) เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการใชชุ้ดการสอน 
วชิางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 
(5) เพือ่เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักศึกษาจากการใชชุ้ดการสอน 
วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 
และ (6) เพือ่ประเมินความพงึพอใจของนกัศึกษาที่เรียนโดยใชชุ้ดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัส
วชิา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 
 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยั คือ นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 
(ม.6) กลุ่ม 2,4 สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต ์วทิยาลยัเทคนิคอุดรธานีที่ลงทะเบียน
เรียน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 28 คน โดย
การเลือกแบบกลุ่ม ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งที่ผูว้ิจยัสอน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  (1) ชุดการสอน    
(2) แบบประเมินคุณภาพชุดการสอน (3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และ(4) แบบสอบถาม
ความพงึพอใจของนกัศึกษาที่เรียนโดยใชชุ้ดการสอน สถิติที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ สถิติพื้นฐาน และสถิติ
ทดสอบค่าที (t-test Dependent) 
 วธีิด าเนินการวิจยั น าชุดการสอนที่พฒันาขึ้นและผ่านการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญแลว้
ไปทดลองใชก้บันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง ก่อนเรียนใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนเรียน ในระหวา่งเรียนใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดั แบบทดสอบทา้ยหน่วย ใบงานและสอบปฏิบติัตาม 



                        ข 
 
ใบงาน และเม่ือจบหน่วยเรียนทุกหน่วยแล้ว ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
หลังเรียนซ่ึงเป็นชุดเดิมที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน คะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกหัด แบบทดสอบทา้ย
หน่วย ใบงานและการทดสอบปฏิบติั คะแนนคุณธรรมและจริยธรรม และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนน้ี ผูว้ิจัยได้น ามาหาประสิทธิภาพ ทดสอบประสิทธิผลทางการเรียนรู้ เปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการสอน ผลการวิจยัสรุปได้
ดงัน้ี 
 1. ผลการพฒันาชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์รหัสวิชา 3101-2104 ที่พฒันาขึ้น พบว่ามี
จ  านวน 8 หน่วย ประกอบด้วย เคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้ายานยนต์ ระบบจุดระเบิด ระบบประจุ
ไฟฟ้า ระบบแสงสว่างและสัญญาณยานยนตส์มยัใหม่ ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก ระบบควบคุม
การฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซล
ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ และระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  
 2. ผลการประเมินคุณภาพของชุดการสอน วิชา งานไฟฟ้ายานยนต ์รหัสวิชา 3101-2104 ตาม
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย ( X = 4.64, S.D. = 0.33) 
และผลการประเมินคุณภาพของชุดการสอนโดยครูผูท้ี่ไดรั้บการเผยแพร่ผลงานวิชาการชุดการสอน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( X = 4.47, S.D. = 0.44) 
 3. ประสิทธิภาพของชุดการสอน วชิา งานไฟฟ้ายานยนต ์รหัสวิชา 3101-2104 ที่พฒันาขึ้น มีค่า
เท่ากบั 84.10/81.81 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท์ี่ก  าหนด 80/80  
              4. ประสิทธิผลทางการเรียนรู้โดยใชชุ้ดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104  
ท  าใหน้กัศึกษามีประสิทธิผลทางการเรียนรู้เท่ากบั 0.7575 (จากคะแนนเตม็ 1.00) หรือร้อยละ 75.75 
 5. ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน วชิา งานไฟฟ้ายานยนต ์รหัส
วิชา 3101-2104 โดยการทดสอบค่าที (t-test Dependent) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ที่ระดบั .01 
 6. ความพงึพอใจของนกัศึกษาที่เรียนโดยใชชุ้ดการสอน วชิา งานไฟฟ้ายานยนต ์รหัสวิชา 3101-
2104 มีระดบัความพงึพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.22) 
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Abstract 

The purposes of this study were to: 1) develop the instruction package, 2) investigate the 
opinions of the specialists and teachers on the instruction package, 3) find the efficiency of the 
instruction package, 4) find the effectiveness of the instruction package, 5) compare the learning 
achievement of the instruction package , and 6) evaluate the students’ satisfaction on the instruction 
package for the subject automotive electrical system 3101-2104 for the vocational diploma program 
2557 BE of the Office of Vocational Education Commission (OVEC), Ministry of Education. The 
sample groups in this study were purposively selected from the 1st year high vocational students (Mor 
6) of group 2 and 4 in the field of mechanical technology, Department of Automotive Work, Udon 
thani Technical College who registered the automotive electrical system subject (3101-2104) in the 2nd 
semester/ 2560 BE.  

The research instruments consisted of : 1) instruction package, 2) questionnaire to get the 
opinions of specialists and teachers on the quality of the instruction package, 3) achievement test, and 
4) student satisfaction questionnaires. The research statistics included descriptive statistics and t-test 
dependence. The developed instruction set was validated for the quality by the specialists before 
implementing with the sampling groups. The students did the pretest, completed the exercise, did the 
quizzes, and completed the worksheet of every unit. After that, the students did the achievement test, 
worksheet, and joined the practice test. All the scores including ethic scores were analyzed to find the 
effectiveness of the instruction package. Finally, the students were asked to report their satisfaction on 
this instruction package. The results can be concluded as follows. 
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1. The developed instruction set consisted of 8 units, i.e. test and measuring instruments for  

automotive electrical system, ignition system,  charging system, lighting and signaling system, modern 

automotive system, utility electrical system, electronic fuel injection control system for gasoline  

engine, electronic fuel injection control system for diesel engine, and electronic control for automatic 

transmission system.  

2. The specialists and teachers reported the quality of the instruction package at highest level  

and high level (mean = 4.64, S.D. = 0.33) and (mean = 4.47, S.D. = 0.44) 

3. The efficiency of the instruction package is 84.10/81.81 higher than the set criteria at 80/80. 

4. The learning achievement of the students through the instruction set was 0.7575 or 75.75 %. 

5. The results of the difference between the pretest and the posttest scores of the students  

analyzed by the t-test revealed that the students achieved higher scores at the significant level of 0.01.  

6. The students reported high satisfaction on the instruction package at high level (mean =  

4.36, S.D. = 0.22). 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 รายงานวจิยั การพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 
 3101-2104 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ของส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เสร็จสมบูรณ์ได ้ดว้ยความกรุณาและช่วยเหลืออยา่งดียิง่จากคณะครู อาจารยท์ั้งในและ
นอกสถานศึกษา ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาวิจยั 
ตลอดจนให้ค  าแนะน าแก้ไขในคร้ังน้ี ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร             
รองศาสตราจารย ์ดร.ชยัวชิิต เชียรชนะ รองศาสตราจารย ์ดร.อคัครัตน์  พลูกระจ่าง ดร.ค านึง ทองเกตุ  
ดร.ยงยทุธ  พรมบุตร ดร.วฒันา โอทาตะวงษ ์นายอ านาจ  ทองแสน นายณพพร  พรอินทร์  นายมนัส  
ดิลกลาภ นายทวีศกัด์ิ โคตรโสภา  นายภาคิน  อศัวภูมิ นายสมศกัด์ิ  แกว้ไสย และครูผูส้อนแผนกวิชา 
ช่างยนต ์วทิยาลยัเทคนิคอุดรธานีทุกคน 

ขอขอบพระคุณ ดร.สิทธิศกัด์ิ  ช าปฏิ ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคอุดรธานี ที่ส่งเสริม สนับสนุน
ใหค้รูผูส้อนไดจ้ดัท าและเผยแพร่งานวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาการเรียนการสอน และขอบคุณนักศึกษา
ระดบั ปวส. 1 สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต ์วิทยาลยัเทคนิคอุดรธานี ที่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งไดใ้หค้วามร่วมมือในการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัคร้ังน้ี 
 อน่ึงคุณประโยชน์ที่พงึไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศ้ึกษามีเป้าหมาย เพื่อพฒันาการเรียนการสอน
ทางดา้นอาชีวศึกษา สุดทา้ยน้ีที่จะลืมเสียมิไดค้ือ พระคุณบิดา มารดา ครู-อาจารย ์ที่ไดอ้บรม สั่งสอน 
ประสิทธ์ิประสาทวชิาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบนั  
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              ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นใบงาน (N=5) 

 หนา้ 
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  4-10     ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินคุณภาพชุดการสอน โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
               ในดา้นการประเมินผล (N=5) 
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ไฟฟ้ายานยนตโ์ดยรวม จากครูผูส้อน (n =20) 
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ครูผูส้อนในดา้นโครงสร้าง การแบ่งหน่วยและค าช้ีแจงการใชชุ้ดการสอน (n=20) 
  

119 
4-14 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินคุณภาพชุดการสอน โดย

ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นแผนการจดัการเรียนรู้ (n =20) 
  

119 
4-15 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินคุณภาพชุดการสอน โดย

ครูผูส้อนในดา้นการวเิคราะห์หวัขอ้เร่ือง (n = 20) 
  

120 
4-16 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินคุณภาพชุดการสอน โดย

ครูผูส้อนในดา้นเน้ือหาวชิา (n =20) 
  

120 
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ครูผูส้อนในดา้นแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ (n = 20) 
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ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินคุณภาพชุดการสอน โดย
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ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินคุณภาพชุดการสอน โดย
ครูผูส้อนในดา้นใบงาน (n = 20) 

  
122 

 
122 

4-20 
 
4-21 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินคุณภาพชุดการสอน โดย
ครูผูส้อนในดา้นการประเมินผล (n =20) 
แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์

  
123 
124 

4-22 แสดงผลการหาดชันีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาจากชุดการสอนวชิางาน 
ไฟฟ้ายานยนต ์
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สารบัญตาราง  

 
ตารางที่  หนา้ 
 4-23      แสดงผลการหาค่าดชันีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาโดยใชชุ้ดการสอน  
              วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์

  
128 

 4-24 
 
 

คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนระดบั ปวส.1 (ม.6)  
กลุ่ม 2,4  สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
วชิา งานไฟฟ้ายานยนต ์

  
 

128 
 4-25 
 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดบันยัส าคญัทางสถิติ  
ในการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียนของนกัศึกษา 

  
130 

4-26 ค่าเฉล่ียความพงึพอใจของนกัศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใชชุ้ดการสอน วชิางาน
ไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา  3101-2104 ของนกัศึกษาชั้น ปวส.  ปีที่ 1 (ม.6)  กลุ่ม 
2,4  สาขาวชิา เทคนิคเคร่ืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต ์วทิยาลยัเทคนิค
อุดรธานี (n = 28) 
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สารบัญรูป 
  รูปที่  หนา้ 

2-1 ขั้นตอนการสร้างชุดการสอนแผนจุฬา ฯ  25 
2-2 

2-3 
ส่วนประกอบของระบบจุดระเบิด 
ส่วนประกอบของระบบประจุไฟ 

 56 
57 

2-4 ระบบแสงสวา่ง  58 
2-5 วงจรไฟฟ้าระบบละลายฝ้ากระจกหลงั  59 
2-6 ส่วนประกอบของระบบกระจกไฟฟ้า  60 
2-7 ส่วนประกอบของระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงดีเซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  61 
2-8 ระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  62 
2-9 กรอบแนวคิดการวจิยั  73 
3-1 ขั้นตอนการวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104  77 
3-2 กระบวนการพฒันาชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์  81 
3-3 แสดงตวัอยา่งส่ือเพาเวอร์พอยต ์เร่ืองเคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้ายานยนต ์  83 
3-4 แสดงตวัอยา่งส่ือเพาเวอร์พอยต ์เร่ืองระบบจุดระเบิด  84 
3-5 แสดงตวัอยา่งส่ือเพาเวอร์พอยต ์เร่ืองระบบแสงสวา่งและสัญญาณยานยนตส์มยัใหม่  84 
3-6 ขั้นตอนการออกแบบและสร้างส่ือการสอนชุดสาธิตและชุดฝึกระบบไฟฟ้ายานยนต ์  85 
3-7 แบบโครงสร้างชุดฝึกระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน  

และเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
  

86 
3-8 แสดงชุดสาธิตระบบจุดระเบิด  88 
3-9 แสดงชุดฝึกระบบไฟแสงสวา่งและสญัญาณ  88 

3-10 แสดงชุดฝึกระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวกรถยนต ์  89 
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บทที ่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 เจตนารมณ์ส าคญัของการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ระบุไวว้า่การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดั 
การศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ และมาตรา 24 
ระบุไวว้่าให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการ จดัเน้ือหาสาระ และกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล (มาตรา 
24 (1)) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น รัก 
การอ่านและแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง(มาตรา 24(3))และส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้สอนจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ รวมทั้ง
สามารถใช้การวิจยั เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อม
กนัจากส่ือการเรียนการสอน และแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ (มาตรา 24(5)) (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2545: 4-12) 
 ประกอบกบันโยบายของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปการอาชีวศึกษา ตลอดจนแนวทางการพฒันาอาชีวศึกษา ให้สอดคลอ้งกนัในดา้นการผลิตและ
พฒันาก าลงัคนตามความตอ้งการของประเทศ  เพื่อตอบสนองต่อการพฒันาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ
และสังคม โดยจะตอ้งพฒันาก าลงัคนระดบัก่ึงฝีมือ ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลย ี
เพื่อใหเ้กิดคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงการท่ีจะด าเนินการผลิตก าลงัคนให้ตอบสนอง
ความตอ้งการไดน้ั้น จ าเป็นจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนแนวทางการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วชิาชีพ ให้ก าลงัคนท่ีส าเร็จการศึกษาหรือผา่นการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ หรือมีสมรรถนะ
ตามท่ีสถานประกอบการตอ้งการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็น
กระบวนการน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัใหบ้รรลุผล เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะดงักล่าว เป็นขั้นตอน
ส าคญัท่ีครูจะตอ้งด าเนินการให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาขีดความสามารถของตนเองไดต้ามศกัยภาพ น าไปสู่
การพฒันาบุคคลและสังคมตามมาตรฐานหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้  
 อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีรัฐได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศ
ไทยเป็นฐานการผลิตและจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงรถยนต์ในปัจจุบนัมีการน าเอา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาติดตั้ งในรถยนต์เพิ่มมากยิ่งข้ึน เพื่อความสะดวกสบาย และสร้างความ
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ปลอดภยัแก่ผูข้บัข่ี และผูโ้ดยสาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมีการน าเอาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
มาควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถยนต์มากยิ่งข้ึน เช่นระบบแสงสว่าง ระบบควบคุมเคร่ืองยนต์ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมการส่งก าลงั และระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก เป็นตน้ 
 ดงันั้นจึงเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นท่ีนกัศึกษาจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจทั้งทฤษฎีและปฏิบติั
ไฟฟ้ายานยนต์ นอกจากน้ีต้องเผชิญกับความท้าทาย เ ม่ือวิเคราะห์ปัญหาระบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ยานยนตใ์นปัจจุบนัท่ีมีความยุง่ยากและซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน น ามาซ่ึงการตรวจซ่อมและ
บริการท าไดยุ้ง่ยาก นอกจากน้ีในรถยนตปั์จจุบนัมีการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมตวัถงั (BCM) 
ร่วมกบัระบบไฟฟ้ามาควบคุมรถยนต์มากยิ่งข้ึน เช่นระบบแสงสว่างอตัโนมติั ระบบปรับระดบัไฟ
หน้าอตัโนมติั ระบบไฟหน้าแบบปรับปรุง ระบบควบคุมการล็อกประตูรถยนต์อตัโนมติั  ระบบ
ควบคุมการส่งก าลงัอตัโนมติัรถยนต์ เป็นตน้ ซ่ึงนกัศึกษาจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจเป็นอยา่งดี เพื่อ
น าไปสู่การตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาและบริการระบบไฟฟ้ารถยนต์ท่ีเกิดข้ึนในรถยนต์ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  ดงันั้นสถานศึกษาจึงตอ้งผลิตและพฒันาช่างฝีมือ และช่างเทคนิคท่ีมีความสามารถ
ตามสมรรถนะงาน ตามความตอ้งการของสถานประกอบการดา้นการบริการยานยนตใ์นปัจจุบนั 
 อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอน รายวิชางานไฟฟ้ายานยนต์ ตามหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์ ของ
วิทยาลยัเทคนิคอุดรธานีในช่วงปีการศึกษา 2555 - 2557 รวม 3 ปีการศึกษาท่ีผา่นมา ยงัไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าท่ีควรจะเป็น ซ่ึงพบสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอน สรุปไดด้งัน้ี 
 1. หนงัสือเรียน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ ท่ีครูผูส้อนใชป้ระกอบการสอน พบว่ามีเน้ือหาไม่
ทนัสมยักบัเทคโนโลยีไฟฟ้ายานยนตท่ี์เปล่ียนแปลงไป เน้ือหาวิชาซ ้ าซ้อนกบัระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพ (ปวช.) และเน้ือหาไม่ครบถว้นตามหลกัสูตรรายวิชา ท าให้ตอ้งใชห้นงัสือประกอบการเรียน
การสอนหลายเล่มและนักศึกษาตอ้งคอยจดบนัทึกลงในสมุดในบทเรียนท่ีมีรายละเอียดเน้ือหาไม่
ครบถว้น ท าใหบ้างคร้ังเกิดความล่าชา้และการสอนไม่ต่อเน่ือง 
 2. ขาดคู่มือครูส าหรับครูผูส้อน เพื่อเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และ
ช่วยลดภาระในการเตรียมการสอนของครูผูส้อน เช่นแผนการสอนไม่สอดคลอ้งกบัรูปแบบการสอน
และเน้ือหาบทเรียน ใบเน้ือหาไม่ครอบคลุมวตัถุประสงค์ และบางบทเรียนไม่เหมาะสมกบัระดบั
การศึกษาของผูเ้รียน ขาดแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพในการวดัและประเมินผล 
 3.ขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม เพราะส่ือเป็นตัวกลางท่ีจะช่วยให้ผู ้เรียนเกิด          
การเรียนรู้ตรงตามวตัถุประสงค์ และสอดคล้องกับเน้ือหาวิชา ช่วยให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยใหน้กัศึกษาเขา้ใจเน้ือหาท่ีซบัซอ้นไดง่้ายข้ึน และลดการจินตนาการ เช่น 
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ขาดส่ือการสอนเพาเวอร์พอยต ์ชุดสาธิตและชุดฝึกระบบไฟฟ้ายานยนต์ท่ีสัมพนัธ์กบัเน้ือหาวิชา ท่ีจะ
ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์อยา่งเป็นรูปธรรม   
 4. ขาดชุดการสอนและขาดการพฒันาชุดการสอนท่ีมีใบเน้ือหา และส่ือการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาท่ีซบัซอ้นไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน รวมทั้งใบงานในหนงัสือ
เรียนไม่ครบถว้น และไม่ครอบคลุมหลกัสูตรรายวชิา ซ่ึงท าใหน้กัศึกษาขาดทกัษะในการตรวจสอบ 
วเิคราะห์ปัญหาและบริการไฟฟ้ายานยนต ์
 จากสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว ท าให้
นกัศึกษาไดรั้บการจดัการเรียนรู้เน้ือหาไม่ครบถว้นตามหลกัสูตรรายวิชา งานไฟฟ้ายานยนต์ ท าให้
นกัศึกษาขาดความรู้ ความเขา้ใจ และขาดทกัษะในการตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาและบริการเก่ียวกบั
งานไฟฟ้ายานยนต ์ท าใหก้ารเรียนรู้ของนกัศึกษาไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรจะเป็น  
 เพื่อแก้ปัญหาดังท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงมีความจ าเป็นต้องมีการพฒันานวตักรรมการเรียน     
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปใชแ้กปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
ใหผู้เ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษาไป มีความรู้ ความเขา้ใจและมีทกัษะในการบริการระบบไฟฟ้ายานยนตท่ี์
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงวธีิการท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาวิชาไดดี้ โดยเฉพาะเน้ือหาวิชาเทคนิค เพื่อให้
นกัศึกษาสามารถน าไปประกอบอาชีพได ้ซ่ึงหน่ึงในนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีควรไดส้ร้างและ
พฒันาข้ึนคือ ชุดการสอน เน่ืองจากชุดการสอน เป็นส่ือประสมท่ีไดจ้ากระบบการผลิต และการน าส่ือ
การสอนท่ีสอดคลอ้งกบัวชิา หน่วยการสอน หวัขอ้เร่ือง และวตัถุประสงคม์าใช ้เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและ
มาตรฐานเดียวกนั ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ช่วยปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัช่วยประหยดัเวลาในการเตรียมการสอน และบรรลุวตัถุประสงคก์ารสอน
เดียวกนัดว้ย  
 จากการศึกษาทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับชุดการสอน พบว่าชุดการสอนท่ีสร้างหรือ
พฒันาข้ึน เม่ือน าไปใช้กบัผูเ้รียน สามารถช่วยเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ช่วยให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน เช่นวิสิฐ อุตมานนท (2553) วิศนุ บวัเทศ (2554) 
พิสิฐ สอนละ (2556) อ านาจ  ทองแสน (2556) เอกพนัธ์  พาเจริญ (2557)และทองพูน  เบ็ญเจิด 
(2558)โดยทั้งหมดมีขอ้สรุปจากผลการวจิยัสอดคลอ้งกนัวา่ ชุดการสอนเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ และ
หลงัการทดลองชุดการสอนแล้ว ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีกวา่ก่อนใช้ชุดการสอน ผูเ้รียนมี
ความคิดเห็นท่ีดีต่อการเรียนรู้จากการใช้ชุดการสอน สรุปชุดการสอนเป็นนวตักรรมการเรียนการ
สอน รูปแบบหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของนกัศึกษาให้มีผลสัมฤทธ์ิ
ทาง  การเรียนสูงข้ึน  



 4 

  จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัในฐานะครูผูส้อน จึงไดพ้ฒันา 
ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) พ.ศ. 2557 ข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ช่วยแกปั้ญหาและพฒันาการเรียนการสอน วิชางานไฟฟ้า
ยานยนต์ท่ีประสบปัญหาอยู่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการน าเอาเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ใน
การศึกษาด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษามากยิ่งข้ึน ตอบสนองต่อพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในด้านการผลิตและพฒันาก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษา ท่ีมีความรู้และความสามารถให้กับภาคบริการ อุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยรวมต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย  

1.2.1 เพื่อพัฒนาชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์  รหัสวิชา 3101-2104 หลักสูตร 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 

1.2.2 เพื่อหาคุณภาพของชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหสัวิชา 3101-2104 หลกัสูตร 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและครูผูท่ี้ไดรั้บ
การเผยแพร่ผลงานชุดการสอน 

1.2.3 เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 หลกัสูตร 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 

1.2.4 เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาจากการใช้ชุดการสอน วิชางาน
ไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 หลกัสูตร ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 

1.2.5 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาจากการ
ใชชุ้ดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหสัวิชา 3101-2104 หลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) พ.ศ. 2557 

1.2.6 เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้า    
ยานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 หลกัสูตร ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 
 
1.3 สมมติฐำนของกำรวจัิย 
 1.3.1 ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 หลกัสูตร ประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ท่ีพฒันาข้ึนผา่นการประเมินคุณภาพ โดยผูเ้ช่ียวชาญและครูผูท่ี้ไดรั้บ
การเผยแพร่ผลงานชุดการสอน มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก 
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1.3.2 ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 หลกัสูตร ประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 

1.3.3 ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 หลกัสูตร ประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ท่ีพฒันาข้ึนมีดชันีประสิทธิผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60  

1.3.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดการสอน วิชางาน
ไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2557 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ท่ีระดบั .01 

1.3.5 ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 
3101-2104 หลกัสูตร ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

 
1.4 ขอบเขตของกำรวจัิย 
             ขอบเขตของการวจิยัคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยัไว ้ดงัน้ี 
 1.4.1 ชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึนน้ีคือ ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 
หลักสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศกัราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 1.4.2 ขอบเขตเน้ือหาวชิาของชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึน มีจ านวน 8 หน่วย ดงัน้ี 

       เคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้ายานยนต ์ระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟฟ้า ระบบแสง 
สวา่งและสัญญาณยานยนตส์มยัใหม่ ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิง
เคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนต์ดีเซลด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงชุดการสอนทั้ง 8 หน่วย 
ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั มีส่วนประกอบแต่ละหน่วยประกอบด้วยค าช้ีแจงการใช ้   
ชุดการสอน ค าแนะน าการใช้ชุดการสอน ค าช้ีแจงส าหรับผูส้อน บทบาทผูเ้รียน การจดัชั้นเรียน    
การวดัและประเมินผล และเกณฑก์ารประเมินผล โดยมีรายละเอียดประกอบภายในชุดการสอน ดงัน้ี 
                      1.4.2.1 คู่มือครู (ภาคทฤษฎี) ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม ใบเน้ือหา ใบแบบฝึกหัดและเฉลย ใบแบบทดสอบย่อยและเฉลย ใบแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเฉลย ใบประเมินผลภาคทฤษฎี และเกณฑก์ารประเมินผล 
                      1.4.2.2 คู่มือครู (ภาคปฏิบัติ) ประกอบด้วยแผนการจดัการเรียนรู้ จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม ใบงาน และใบประเมินผลการปฏิบติังาน  
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    1.4.2.3 ส่ือการสอน ประกอบดว้ยส่ือสไลดน์ าเสนอดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟท์
ออฟฟิศเพาเวอร์พอยต ์ซ่ึงใชเ้ป็นคู่มือครู รวมทั้งส่ือการสอนวสัดุท่ีเป็นชุดสาธิตระบบจุดระเบิด 
ชุดฝึกระบบแสงสวา่งและสัญญาณ ชุดฝึกระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก ชุดฝึกระบบควบคุม
เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ประกอบชุดการสอนดงักล่าว  
        1.4.2.4 คู่ มือผู ้เ รียน เป็นชุดเอกสาร ประกอบด้วยใบจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม            
ใบเน้ือหา และใบงานท่ีรวบรวมจากคู่มือครูในชุดการสอน ใหน้กัศึกษาใชป้ระกอบการเรียนการสอน  

1.4.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหสัวิชา 3101-2104 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 จ านวน 8 หน่วยดงักล่าว แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอน  

1.4.4 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั  
       ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม รวมจ านวน 265 คน โดยกลุ่มท่ี 1 คือ 

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและครูผูส้อน สาขาวิชาช่างยนต์ ท่ีประเมินคุณภาพชุดการสอน วิชางานไฟฟ้า       
ยานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 รวมจ านวน 25 คน และกลุ่มท่ี 2 กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ
นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล สาขางานเทคนิค
ยานยนต ์วทิยาลยัเทคนิคอุดรธานี รวมจ านวน 240 คน ท่ีใชใ้นการทดลองชุดการสอน วิชางานไฟฟ้า
ยานยนต ์ทดสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และใชร้วบรวมขอ้มูลการ
วจิยั ท่ีลงทะเบียนเรียนในระหวา่งปีการศึกษา 2558-2560 

1.4.5  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
       กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามลกัษณะของประชากรท่ีศึกษา 

และขั้นตอนการวจิยั รวมจ านวน 118 คน ประกอบดว้ย 
 1.4.5.1 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและครูผูส้อน สาขาวชิา ช่างยนต ์รวมจ านวน 25 คน  

ท่ีประเมินคุณภาพชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์แบ่งเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวจิยัและพฒันา
หลกัสูตร สถิติ วจิยัและวดัผล จ านวน 5 คน และครูผูส้อน สาขาวชิาช่างยนต ์จ านวน 20 คน ท่ีไดรั้บ
การเผยแพร่ผลงานวชิาการชุดการสอน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 1.4.5.2  กลุ่มท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นนกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต ์วทิยาลยัเทคนิค
อุดรธานี รวมจ านวน 93 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบกลุ่ม เน่ืองจากเป็นรายวชิาปฏิบติั และมีขอ้จ ากดั
ในเร่ืองเวลาการสอนของครูและเวลาเรียนของนกัศึกษา ซ่ึงนกัศึกษาทั้งหมดผา่นการสอบคดัเลือกเขา้
ศึกษาต่อดว้ยวธีิการเดียวกนั และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคละกนัในแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี  

        1) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลองใชชุ้ดการสอน เป็นนกัศึกษา ระดบั 
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ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี 1 (พื้นความรู้ ม.6) กลุ่ม 2,4 สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล 
สาขางานเทคนิคยานยนต ์วิทยาลยัเทคนิคอุดรธานี จ านวน 35 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2558 ซ่ึงยงัไม่เคยเรียน วชิางานไฟฟ้ายานยนตม์าก่อน  

        2)กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ทดสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (พื้นความรู้ ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 กลุ่ม 
1,2 จ  านวน 30 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  จ  านวน 30 คน ท่ีเคยเรียนวิชา
งานไฟฟ้ายานยนตม์าแลว้  

       3)กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัหรือกลุ่มทดลองภาคสนาม เป็นนกัศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) (พื้นความรู้ ม.6) ชั้นปีท่ี 1 กลุ่ม 2,4 จ  านวน28 คน ท่ีลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ท่ียงัไม่เคยเรียนวชิางานไฟฟ้ายานยนตม์าก่อน  

1.4.6 ตวัแปรท่ีศึกษา 
      1.4.6.1 ตวัแปรตน้ คือ ชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104  

หลกัสูตร ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557  
                      1.4.6.2 ตวัแปรตาม คือ คุณภาพของชุดการสอน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์
รหสัวชิา 3101-2104 หลกัสูตร ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557  
 
1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น 
 1.5.1 การวิจยัคร้ังน้ีถือว่า อายุ เพศ พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม อารมณ์และช่วงเวลาจดั     
การเรียนการสอนไม่มีอิทธิพลต่อผลการวจิยั 
 1.5.2 นักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ยงัไม่เคยเรียนวิชางานไฟฟ้า       
ยานยนตม์าก่อน เน่ืองจากเป็นนกัศึกษา ปวส.1 (พื้นความรู้ ม.6) 
 1.5.3 คะแนนท่ีได้จากการทดสอบของนักศึกษาในวิชางานไฟฟ้ายานยนต์น้ี จะถือว่าเป็น
คะแนนท่ีนกัศึกษาไดต้อบค าถามดว้ยความตั้งใจ และเตม็ความสามารถและปราศจากอคติ 

 
1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1.6.1 การพฒันาชุดการสอน หมายถึง กระบวนการจดัท าชุดการสอน โดยมีขั้นตอน คือ        
1) การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 2) การด า เนินการสร้างและพัฒนาชุดการสอน 3)การทดลองหา
ประสิทธิภาพชุดการสอน และ 4) การทดลองใชชุ้ดการสอน 
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 1.6.2  ชุดการสอน หมายถึง ชุดส่ือประสมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ส าหรับครูผูส้อน
และผู ้เรียน ประกอบด้วยคู่มือครู คู่มือผู ้เรียน และส่ือการสอน ครอบคลุมทั้ งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  ท่ีสัมพัน ธ์กับ เ น้ือหาวิชางานไฟฟ้ายานยนต์  รหัสวิชา  3101-2104 หลัก สูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศกัราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ของส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ มี
ส่วนประกอบแต่ละหน่วยประกอบด้วย  ค  าช้ีแจงการใช้ชุดการสอน ค าแนะน าการใช้ชุดการสอน    
ค  าช้ีแจงส าหรับผูส้อน บทบาทผูเ้รียน การจดัชั้นเรียน การวดัผลและประเมินผล และเกณฑ์การ
ประเมินผล โดยมีรายละเอียดประกอบภายในชุดการสอน ประกอบดว้ย 

             1.6.2.1 คู่มือครู (ภาคทฤษฏี) ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ ใบจุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม ใบเน้ือหา ใบแบบฝึกหดัและเฉลย ใบแบบทดสอบยอ่ยและเฉลย ใบแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเฉลย  

            1.6.2.2 คู่มือครู (ภาคปฏิบติั) ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ ใบจุดประสงค ์
เชิงพฤติกรรม ใบงาน ใบประเมินผลการปฏิบติังาน  
                      1.6.2.3 ส่ือการสอน (ส าหรับครู) ประกอบดว้ยส่ือสไลดน์ าเสนอดว้ยโปรแกรม 
ไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ  เพาเวอร์พอยต์ จ  านวน 8 หน่วย รวมทั้งส่ือการสอนชุดสาธิตระบบจุดระเบิด 
ชุดฝึกระบบแสงสวา่งและสัญญาณ ชุดฝึกระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก ชุดฝึกระบบควบคุมการ
ฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ประกอบชุดการสอน  
 1.6.2.4 คู่มือผูเ้รียน เป็นชุดเอกสาร ประกอบด้วยใบจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม        
ใบเน้ือหา และใบงานท่ีรวบรวมจากคู่มือครูในชุดการสอนใหน้กัศึกษาใชป้ระกอบการเรียน 
การสอน 
 1.6.3 ประสิทธิภาพชุดการสอน หมายถึง คุณภาพของชุดการสอนท่ีวดัจากคะแนนเฉล่ียของ
นกัศึกษากลุ่มตวัอย่างทั้งหมด จากการท าแบบฝึกหดั การท าแบบทดสอบย่อย การจดัท าใบงาน การ
ทดสอบภาคปฏิบติั การประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม และการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนโดยคิดเป็นร้อยละ 80/80 

      80 ตวัแรก หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละของคะแนน
เฉล่ียของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด ท่ีท าแบบฝึกหัด แบบทดสอบย่อย การจัดท าใบงาน            
การทดสอบภาคปฏิบติั และการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ระหวา่งเรียนในแต่ละหน่วยไดถู้กตอ้ง 
คิดเป็นร้อยละ 80 

     80 ตวัหลงั หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ียจาก
การท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นพุทธพิสัย ของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดท่ีท า
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัจากเรียนโดยใชชุ้ดการสอนครบทุกหน่วยการเรียนได้
ถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 80 
 1.6.4 ประสิทธิผลทางการเรียนรู้ หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษาหลงัเรียนดว้ยชุดการสอน 
ซ่ึงวเิคราะห์จากความแตกต่างระหวา่งคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และคะแนนท่ี
ไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) เม่ือนกัศึกษาเรียนครบทุกหน่วยการเรียน 
 1.6.5ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นคะแนนท่ีนกัศึกษา
ท าไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทฤษฎี วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 
หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  
 1.6.6  ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึกของการแสดงออกของนกัศึกษาซ่ึงมี 5 ระดบั 
คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด หลงัเรียนดว้ยชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์ 
 1.6.7 วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์หมายถึง วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศกัราช 2557 ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีค าอธิบายรายวิชาดงัน้ี ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองมือวดัเพื่อ
ทดสอบ วิเคราะห์ขอ้ขดัขอ้งและซ่อมในระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟฟ้า ระบบแสงสว่างและ
สัญญาณยานยนตส์มยัใหม่ อุปกรณ์อ านวยความสะดวก ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิง ระบบควบคุม
การส่งก าลงัเคร่ืองยนต ์
 1.6.8 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา
เทคนิคเคร่ืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต ์ชั้นปีท่ี 1 (ม.6) กลุ่ม 2,4 ท่ีลงทะเบียนเรียน วิชางานไฟฟ้า
ยานยนต ์ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลยัเทคนิคอุดรธานี จ านวน 28 คน ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัและยงัไม่เคยเรียนวชิางานไฟฟ้ายานยนตม์าก่อน 
 
1.7 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.7.1ครูผู ้สอนได้ชุดการสอน วิชา งานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104หลักสูตร 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557 ท่ีผา่นการพฒันาข้ึน มีคุณภาพและมีความเหมาะสม สามารถ
น าไปใชส้อนนกัศึกษา สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต ์วิทยาลยัเทคนิคอุดรธานี
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 1.7.2 ชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึนช่วยใหค้รูผูส้อนไดส้อนเน้ือหาท่ีครบถว้นตามหลกัสูตรรายวชิา 
งานไฟฟ้ายานยนต ์ไดคุ้ณภาพและมาตรฐานเดียวกนั 
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 1.7.3 ชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึน ช่วยใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ช่วยให้
นกัศึกษาเขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน มีทกัษะในการบริการไฟฟ้ายานยนต ์และสามารถน า
ความรู้และทกัษะท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพได ้
 1.7.4 เป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อนท่ีสนใจในการพฒันาชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ 
ตลอดจนเป็นแนวทางในการสร้างชุดการสอนรายวชิาอ่ืน ๆ ต่อไป 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชา งานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 
หลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศกัราช 2557 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ 
รวมทั้งมีความสมบูรณ์ตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งตามล าดบั ดงัน้ี 
 2.1 ความหมายและวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2.2 นวตักรรมการศึกษา 
2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัชุดการสอน 
2.4 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัส่ือการเรียนการสอน 
2.5 ทฤษฎีเก่ียวกบัส่ือสไลดน์ าเสนอดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต์ 
2.6 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.7 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.8 ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
2.9 ภาพรวมระบบไฟฟ้ายานยนต ์
2.10 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 ความหมายและวธีิการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.1.1  ความหมายของการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั                                           

          การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั หรือการเรียนรู้ท่ี เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีผูส้อนไดจ้ดัให้สอดคลอ้งกบัผูเ้รียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ความสามารถทางปัญญา วธีิการเรียนรู้ โดยบูรณาการคุณธรรม ค่านิยมอนัพึงประสงค ์ให้ผูเ้รียนไดมี้
ส่วนร่วมในการปฏิบติัจริง ไดพ้ฒันากระบวนการคิด วิเคราะห์ ศึกษา คน้ควา้ ทดลอง และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ตามความถนัด ความสนใจ ด้วยวิธีการ กระบวนการ และแหล่งการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวติจริงทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการวดั ประเมินผลตามสภาพ
จริงท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดต้ามมาตรฐานหลกัสูตรท่ีก าหนด (กรมวชิาการ, 2544 : 5)         

 จากความหมายของการจัดการเรียนรู้เป็นส าคัญ สรุปได้ว่าเป็นการจัดการเรียน        
การสอน โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสเรียนรู้ ตามความถนัดและความสนใจ กระบวนการ        
การจดัการเรียนการสอนตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองเต็มตามศกัยภาพโดยใชรู้ปแบบ 
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และวิธีการท่ีหลากหลาย และมีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง จากการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดท าและพัฒนาชุดการสอนวิชา งานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 ต่อไป 

2.1.2  วธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
         วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ อาศัยแนวทางการจดัการเรียนรู้ตาม

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (หมวด 4) เป็นพื้นฐานในการศึกษา คน้ควา้และ
พิจารณาเลือกใช้รูปแบบ หรือวิธีการจดัการเรียนรู้ไดต้ามความเหมาะสม เทคนิคและวิธีการศึกษา
คน้ควา้มีดงัน้ี 
                      2.1.2.1 การวิเคราะห์ผู ้เรียน การรู้จักผูเ้รียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ช่วยให้
ครูผูส้อนมีขอ้มูลท่ีส าคญัในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ควรค านึงถึงองค์ประกอบ
ส าคญั 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ธรรมชาติของผูเ้รียน ประสบการณ์และพื้นฐานความรู้เดิม วิธีการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 
                     2.1.2.2 การใช้จิตวิทยาการเรียนรู้ และการบูรณาการคุณธรรม ค่านิยมในการจดัการ
เรียนรู้ 
                     2.1.2.3 การวิเคราะห์หลกัสูตรการศึกษา เช่ือมโยงกบัการพฒันาหลกัสูตร และการ
จดัการเรียนในสถานศึกษา 
 2.1.2.4 การออกแบบการเรียนรู้ตามสภาพจริงให้สอดคล้องกบัมาตรฐานหลกัสูตร 
และเ ช่ือมโยงบูรณาการระหว่างกลุ่มวิชา โดยใช้ผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดเป็นหลักและใช้
กระบวนการวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเรียนรู้เพื่อมุ่งพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
           2.1.3 การออกแบบการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีหลากหลายเพื่อ
สะทอ้นภาพใหเ้ห็นไดช้ดัเจน วา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไร ท าใหไ้ดข้อ้มูลของผูเ้รียน
รอบดา้นท่ีสอดคลอ้งความเป็นจริงใชป้ระกอบการตดัสินใจผูเ้รียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
            สรุปไดว้า่วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ช่วยให้ครูผูส้อนไดน้ ามาพิจารณา

ออกแบบกระบวนการเรียนการสอน ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศกัยภาพ ครอบคลุม

ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ซ่ึงมีเทคนิคและวธีิการศึกษาคน้ควา้ ไดแ้ก่การวเิคราะห์ผูเ้รียน การใชจิ้ตวิทยา

การเรียนรู้ การบูรณาการคุณธรรม ค่านิยม การวิเคราะห์หลกัสูตร การออกแบบการเรียนรู้ การใช้

กระบวนการวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเรียนรู้ และการออกแบบการวดัและประเมินผลตาม

สภาพจริง จากการศึกษาวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูว้ิจยัไดน้ าสู่การพฒันาและหา

ประสิทธิภาพชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 ดงักล่าวต่อไป 
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2.2 นวตักรรมการศึกษา 
 นวตักรรมการศึกษาท่ีพบอยูใ่นปัจจุบนั ส่วนหน่ึงเป็นผลผลิตของกระบวนการเปล่ียนแปลง
ทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนนานมาแล้ว การท าความเขา้ใจแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรม
การศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็น ก่อนท่ีจะกล่าวถึงแนวคิด ปรัชญาน้ี จะกล่าวถึงความหมายของนวตักรรม
เสียก่อน จากนั้นจะกล่าวถึงนวตักรรมการศึกษา และนวตักรรมการเรียนการสอน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

2.2.1 ความหมายนวตักรรมการศึกษา  
         คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดส้รุปในเอกสารสรุปผลการสัมมนาไวว้่า 

นวตักรรม หมายถึง การปฏิบติัหรือกรรมวิธีท่ีน าเอาวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ หรือท าการเปล่ียนแปลง 
ปรับปรุงส่ิงต่าง ๆ ให้ดีข้ึนกว่าเดิม มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ในขณะส าลี ทองทิว (2527) ให้นิยามว่า 
นวตักรรม หมายถึง แนวความคิดและวิธีการใหม่ ๆ ทางการศึกษาท่ีได้ผ่านการทดลองใช้มาระยะ
หน่ึง แต่ยงัไม่เป็นท่ียอมรับใชใ้นสังคมอยา่งทัว่ถึง  
  นวตักรรมการศึกษา คือ นวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการศึกษา หมายถึงแนวคิดใหม่ ๆ 
หรือส่ิงใหม่ท่ีน ามาใช้เปล่ียนแปลงในวงการศึกษา เพื่อแกปั้ญหาทางการศึกษา หรือน ามาใชเ้พื่อให้
งานทางดา้นการศึกษามีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 นวตักรรมทางการศึกษา หมายถึงแนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ รูปแบบใหม่ แนวทางใหม่ 
ผลผลิตใหม่ ท่ีไดรั้บการปรับเปล่ียนประยุกต ์พฒันาหรือสร้างสรรค ์เม่ือน ามาใชแ้ลว้เกิดประโยชน์
ต่อการศึกษา 
 นวตักรรมการสอน คือ แนวคิดใหม่ วิธีการสอนใหม่ รูปแบบการสอนใหม่ ส่ิงผลิต 
ใหม่ ๆ ท่ีมีการปรับเปล่ียน ประยุกต์ พฒันา หรือสร้างสรรค์ คือน ามาใช้แล้วจะส่งผลให้การจดั      
การสอนเกิดประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 ตามความคิดของนักการศึกษา ดังท่ีได้เสนอมาแล้วน้ี พอท่ีจะสรุปได้ว่า นวตักรรม
การศึกษา หมายถึง การน าวิธีการ หลกัปฏิบติั แนวความคิดใหม่ และส่ิงผลิตใหม่ทางการศึกษาท่ีมี
การปรับเปล่ียน ประยุกต์ พฒันา หรือสร้างสรรค์ ซ่ึงไดผ้า่นการทดลองและพฒันาเป็นขั้น ๆ เขา้มา
เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบติัทางการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางการศึกษาหรือการเรียนการสอนให้สูงข้ึน จากการศึกษาความหมายของนวตักรรมการเรียน     
การสอนน้ี ผูว้จิยัไดน้ าสู่การสร้างและพฒันาชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป 
 2.2.2 นวตักรรมการศึกษาและเทคโนโลยกีารศึกษา 
   ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2538 : 24-25) กล่าวไวว้า่ นวตักรรมการศึกษาและเทคโนโลยีเป็น
ค าควบคู่กันไป เม่ือใช้เทคโนโลยีซ่ึงเป็นเร่ืองของวสัดุ อุปกรณ์และวิธีการนั้น เม่ือใช้ไปก็ย่อม
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เปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลา และสถานท่ี วิธีการบางอยา่งอาจใชไ้ดผ้ลในต่างประเทศ แต่พอเอามา
ใช้ในเมืองไทยอาจไม่ไดผ้ล ดงันั้นจึงตอ้งปรับปรุง เปล่ียนแปลงวิธีการนั้นให้ดีข้ึน การท่ีปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงวิธีการนั้นให้ดีข้ึนเรียกวา่ “นวตักรรม” ส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ก็พฒันาและเผยแพร่ต่อไปจน
เตม็รูปแบบ ก็จะเปล่ียนเป็น  “เทคโนโลย”ี อีก ซ่ึงจะหมุนเวยีนอยูเ่ช่นน้ี 
 2.2.3 การพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 
   ชนาธิป  พรกุล  (2544:59)ได้กล่าวว่า  นว ัตกรรมการเ รียนการสอน (Education 
Innovation) คือส่ิงท่ีน าเขา้มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน นวตักรรม
ท่ีน ามาใชอ้าจมีผูคิ้ดคน้มาก่อนแลว้ หรือคิดข้ึนใหม่ เพื่อให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ นวตักรรม
การเรียนการสอนส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นแนวคิดหรือวิธีการ เช่นรูปแบบการสอน ความคิดรวบยอด 
การสอนแบบจุลภาค และการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือส่ือการเรียนการสอน เช่นบทเรียนส าเร็จรูป 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ และชุดการสอน เป็นตน้ 
  นวตักรรมการเรียนการสอน คือส่ือการสอนท่ีไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบ โดยผา่น
การผลิต การทดลองใช ้ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพ แลว้จึงน าไปใชจ้ริงอยา่งไดผ้ล 
  จากการศึกษาการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน สรุปไดว้่าเป็นการพฒันาส่ิงใหม่
ทางการศึกษา โดยผ่านการผลิต ทดลองใช้ ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพและน ามาใช้เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนหรือการศึกษาให้ดีข้ึน จากการศึกษาน้ีผูว้ิจยัได้น าสู่การสร้างและ
พฒันาชุดการสอน วิชา งานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ. 2557 ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสร้างชุดการสอน ทดลองใช ้และ
ปรับปรุงแกไ้ขชุดการสอนดงักล่าวใหมี้ประสิทธิภาพ ก่อนน าไปใชใ้นจดัการเรียนการสอนต่อไป 
 2.2.4  องคป์ระกอบของนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีส าคญั ดงัน้ี 
    2.2.4.1 วตัถุประสงค์ เป็นส่วนหน่ึงท่ีบอกว่านวตักรรมนั้น ใช้พฒันาอะไร ผลท่ีจะ
เกิดข้ึนคืออะไร ผูส้ร้างนวตักรรมต้องก าหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อให้ผูต้ ้องการน าไปใช ้
สามารถใชไ้ดผ้ลตรงกบัความตอ้งการ 
   2.2.4.2 ทฤษฎี หลกัการ หรือแนวคิด เป็นส่วนท่ีท าให้นวตักรรมมีความน่าเช่ือถือว่า 
เม่ือน าไปใชจ้ะประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ ดงันั้นการเลือกทฤษฎี หลกัการ หรือแนวคิด ควร
เลือกใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และแนวทางในการจดักิจกรรม หากทฤษฎี หลกัการ หรือแนวคิด
มีงานวจิยัรองรับ ก็ยิง่ท  าใหม้ัน่ใจในความส าเร็จ 
   2.2.4.3 โครงสร้าง หรือขั้นตอนการใช ้เป็นส่วนหน่ึงท่ีแสดงภาพรวมของนวตักรรม ถา้
หากนวตักรรมเป็นประเภทส่ือการเรียนการสอน ก็จะแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ และค าอธิบายในการ
จดักิจกรรมอยา่งชดัเจน ส่วนนวตักรรมท่ีเป็นประเภทวิธีการ ก็จะตอ้งมีค าอธิบายในการจดักิจกรรม
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ตามล าดับขั้นตอนตั้งแต่ขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการ และขั้นกิจกรรมหลังการสอน โดยก าหนด
เง่ือนไขหรือค าแนะน าในการน านวตักรรมไปใชใ้หไ้ดผ้ลดว้ย 
   2.2.4.4 การประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงท่ีแสดงความส าเร็จของนวตักรรม ในส่วนน้ี
ประกอบดว้ยวธีิการวดัผล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดั เกณฑใ์นการวดัและประเมินผล 
  จากการศึกษาส่วนส าคญัขององคป์ระกอบของนวตักรรมการเรียนการสอน สรุปไดว้่า
ประกอบดว้ยวตัถุประสงค ์ทฤษฎี หลกัการหรือแนวคิด โครงสร้างหรือขั้นตอน และการประเมินผล 
จากการศึกษาน้ีผูว้จิยัไดน้ าสู่การสร้างและพฒันาชุดการสอน วิชา งานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 3101-
2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยก าหนดวตัถุประสงค์การใช้ชุดการสอนเพื่อพฒันาการเรียนการสอน ศึกษาหลักการ ทฤษฎี 
แนวคิดของชุดการสอนเพื่อน าสู่การก าหนดส่วนประกอบของชุดการสอน ก าหนดขั้นตอนการใช ้ 
ชุดการสอน และการประเมินผลจากการใชชุ้ดการสอนวชิางานไฟฟ้ายานยนตด์งักล่าวต่อไป 
 2.2.4 ระบบการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 
   ชนาธิป  พรกุล (2544 : 60) ไดก้ล่าวถึงระบบของการพฒันานวตักรรมการเรียนการ
สอน ไวด้งัน้ี 
   การพฒันา (Development) มีความหมายได ้2 นยั ไดแ้ก่ การปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ให้ดี
ข้ึน และการสร้างส่ิงใหม่ ในท่ีน้ีการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน หมายถึง การสร้างนวตักรรม
การเรียนการสอนข้ึนมาใหม่ เพื่อใชป้รับปรุงการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 
  ระบบการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั คือ 
  2.2.4.1 ปัจจยั (Input) หมายถึง จุดเร่ิมตน้ในการคิดสร้างสรรค์นวตักรรม เช่น สภาพ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ความตอ้งการในการเปล่ียนแปลง หรือปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นตน้ 
  2.2.4.2 กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีจดักระท าเพื่อให้ไดน้วตักรรม
ตามท่ีตอ้งการ ประกอบดว้ย ขั้นตอนการสร้าง การน าไปใชแ้ละการประเมินผล 
  2.2.4.3 ผลผลิต (Output) หมายถึง ตวันวตักรรมท่ีสามารถน าไปใชห้รือน าสู่การปฏิบติั
ไดร้วมถึงเอกสารประกอบ คู่มือการใช ้แนวปฏิบติัท่ีดี และส่ือต่าง ๆ ท่ีพฒันาข้ึน 
  จากการศึกษาระบบการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน สรุปไดว้่า ประกอบด้วย
องคป์ระกอบส าคญั คือปัจจยั กระบวนการและผลผลิต จากการศึกษาน้ีผูศึ้กษาไดน้ าสู่การสร้างและ
พฒันาชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนตด์งักล่าว โดยไดศึ้กษาปัจจยัสภาพปัญหาการเรียนการสอน
ท่ีเกิดข้ึน ความตอ้งการในการปรับปรุงการเรียนการสอน จากนั้นน าขอ้มูลท่ีได้สู่การขั้นตอนการ
สร้างและพฒันาชุดการสอนข้ึน การน าไปใช้และการประเมินผล สุดทา้ยไดผ้ลผลิตเป็นนวตักรรม  
ชุดการสอน เอกสารประกอบ คู่มือการใชชุ้ดการสอน และส่ือการสอนประกอบชุดการสอนต่อไป 



16 
 

 2.2.5 กระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 
   การพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน แบ่งขั้นตอนหลกัได ้3 ขั้นตอน คือ 
   2.2.5.1 การสร้างหลงัจากไดศึ้กษาสภาพปัญหา หลกัการ และเหตุผล หรือความตอ้งการ
ของการสร้างแลว้ ด าเนินตามขั้นตอนดงัน้ี 
                                 (1) เขียนวตัถุประสงคข์องนวตักรรม โดยระบุให้ชดัเจนวา่ตอ้งการให้นวตักรรม
นั้นเปล่ียนแปลงอะไร 
              (2) ศึกษาทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดท่ีสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางวาง
โครงสร้างของนวตักรรม 
              (3) เขียนโครงสร้าง หรือวางขั้นตอนการใชน้วตักรรม โดยอธิบายรายละเอียด
เพื่อใหค้วามสะดวกในการน านวตักรรมไปใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 
         (4) ตรวจสอบความเหมาะสมของโครงสร้างหรือขั้นตอน โดยน าโครงสร้างของ
นวตักรรมไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุ หรือผูมี้ประสบการณ์ในดา้นการเรียนการสอน ตรวจสอบความเป็นไป
ไดใ้นการน าไปใช ้หากมีขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวฒิุใหท้  าการแกไ้ข 
         (5) ทดลองใชน้วตักรรมกบักลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีลกัษณะเหมือนกบักลุ่มเป้าหมายท่ี
ตอ้งการน านวตักรรมไปใช ้เช่น นวตักรรมตอ้งการเปล่ียนแปลงการเรียน ก่อนท่ีจะน าไปให้ผูเ้รียนใช้
จริง ผูส้ร้างควรให้กลุ่มผูเ้รียนประมาณ 10 คน ทดลองใช้ โดยผูส้ร้างท าบนัทึกการใช้ ปัญหาและ
อุปสรรค รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ช ้
         (6) จากขอ้มูลท่ีท าการบนัทึกและสอบถาม น ามาประเมินผลแลว้พิจารณา แกไ้ข 
ปรับปรุงโครงสร้างหรือขั้นตอน เพื่อใหเ้หมาะสมท่ีจะน าไปใชต่้อไป 
   2.2.5.2 การน านวัตกรรมไปใช้ เป็นขั้ นตอนน านวัตกรรมท่ีสร้างข้ึนไปใช้ใน
สถานการณ์จริงเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ ผูส้ร้างควรด าเนินการดงัน้ี 
          (1) จดัท าเอกสารช้ีแจงหรือคู่มือการใช ้และส่ือท่ีจ าเป็น 
          (2) เตรียมบุคลากร ไดแ้ก่ ผูเ้รียนและผูเ้ก่ียวขอ้ง ผูส้ร้างควรช้ีแจงท าความเขา้ใจ
ใหผู้เ้รียน ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการใชน้วตักรรมโดยตรง เขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์และวิธีการของ
นวตักรรม 
          (3) ด าเนินการใช้ตามขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นเอกสารค าช้ีแจง หรือคู่มือการใช้
นวตักรรม 
  2.2.5.3 การประเมินผลการใช้ เป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีแสดงผลของการใช้นวตักรรม มี
วธีิการประเมิน ดงัน้ี 
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   (1) ระบุส่ิงท่ีตอ้งการวดัให้ตรงกบัวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้เช่น ความจ า การ
น าไปใช ้ทกัษะการท างานและเจตคติ เป็นตน้ 
   (2) สร้างเคร่ืองมือส าหรับวดัใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะขอ้มูล เช่น แบบสอบถาม 
แบบวดัความจ า แบบสังเกต เป็นตน้ 
   (3) ก าหนดเกณฑท่ี์ยอมรับวา่นวตักรรมมีคุณภาพ 
   (4) น าผลท่ีไดจ้ากการประเมินมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์
                 จากการศึกษา กระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน สรุปไดว้า่มี
ขั้นตอนหลกั 3 ขั้นตอน คือการสร้างนวตักรรม การน านวตักรรมไปใช้ และการประเมินผลการใช้
นวตักรรม จากการศึกษาน้ีผูว้จิยัไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ น าสู่การสร้างและพฒันาชุดการสอน วิชา งาน
ไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยก าหนดวตัถุประสงค์การใช้ชุดการสอน ศึกษาหลกัการ ทฤษฎี 
แนวคิดของชุดการสอนเพื่อน าสู่การก าหนดส่วนประกอบของชุดการสอน ก าหนดขั้นตอนการใช ้ 
ชุดการสอน สร้างและพฒันาชุดการสอนข้ึน และให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
ทดลองใช้ชุดการสอนกับนักศึกษากลุ่มทดลองใช้ จากนั้นน าส่ิงท่ีบกพร่องของชุดการสอนมา
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมอีกคร้ัง ก่อนน าชุดการสอนไปใช้สอนจริงกับนักศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งในการวจิยั สุดทา้ยการประเมินผลจากการใชชุ้ดการสอนวิชางานไฟฟ้ายานยนต์ดงักล่าว โดย
การก าหนดเกณฑ์ยอมรับประสิทธิภาพชุดการสอน และน าผลคะแนนท่ีได้เปรียบเทียบกบัเกณฑ์
ดงักล่าวต่อไป 
 
2.3  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับชุดการสอน 

ชุดการสอน เป็นนวตักรรมทางการศึกษาท่ีเป็นการจดัระบบส่ือการสอนในรูปแบบของ
ระบบส่ือส าเร็จ เพื่อให้ครูใช้ในการเรียนการสอน โดยจัดไวเ้ป็นชุด ๆ บรรจุกล่องหรือซองซ่ึง
ประกอบด้วยส่ือการสอน คู่มือการใช้ รายละเอียดเก่ียวกับวิชาและหน่วยการสอน รายละเอียด
เก่ียวกับผูเ้รียน เวลาท่ีใช้ วตัถุประสงค์การสอน เน้ือหาวิชาและประสบการณ์ กิจกรรมและส่ือ       
การสอนประกอบการสอน รวมทั้งการวดัและประเมินผล (บุญเก้ือ ควรหาเวช, 2545:91) ส่ือการสอน
ช่วยแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล การขาดแคลนครูและการสอนแทน ตลอดจนช่วยให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนตามความสามารถ ความถนดัและความสนใจของตนเอง (ชยัยงค ์พรหมวงศ์, 2538: 11) 
ซ่ึงมีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัชุดการสอน ไวด้งัน้ี 
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2.3.1  ความหมายของชุดการสอน 
 ค าว่าชุดการสอนมีช่ือเรียกในภาษาองักฤษหลายช่ือ ไดแ้ก่ Instructional Package 
Learning Package Self Instructional Package Learning Kits Individualized Package และ
Instructional Modules เป็นตน้ ความหมายของชุดการสอน จากการศึกษาและคน้ควา้เอกสารและ
งานวิจัยเก่ียวข้องกับชุดการสอน ซ่ึงมีนักวิชาการศึกษาและนักวิจยัหลาย ๆ ท่านได้กล่าวถึง
ความหมายของชุดการสอน ไวด้งัน้ี 
 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2537:114)ไดก้ล่าวถึงความหมายของชุดการสอนไวว้า่ชุดการสอน 
หมายถึง ระบบการผลิตและการใชส่ื้อประสมอยา่งเป็นระบบ โดยให้สอดคลอ้งกบัวิชา หน่วย หวัขอ้
เร่ือง และวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนมีประสิทธิภาพ  
 วชิยั วงศใ์หญ่ (2537:185) กล่าววา่ ชุดการสอนหมายถึง ระบบการผลิตและการน า 
ส่ือการเรียนหลาย ๆ อยา่งมาสัมพนัธ์กนัและมีคุณค่าส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั ส่ือการเรียนอยา่งหน่ึงอาจ
ใชเ้พื่อสร้างส่ิงเร้าความสนใจ ในขณะท่ีอีกอยา่งหน่ึงใชเ้พื่ออธิบายขอ้เทจ็จริงของเน้ือหา และอีกอยา่ง
หน่ึงอาจก่อใหเ้กิดการเสาะแสวงหา อนัน าไปสู่ความเขา้ใจลึกซ้ึงและป้องกนัการเขา้ใจความหมายผิด 
ส่ือการสอนเหล่าน้ีเรียกอีกอยา่งวา่ส่ือประสม ท่ีเราน ามาใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา เพื่อช่วยให้ผูเ้รียน
ไดมี้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 ขณะท่ีบุญชม ศรีสะอาด (2541:95) ได้กล่าวถึงความหมายของชุดการสอนไวว้่า      
ชุดการสอน หมายถึง ส่ือการเรียนหลายอย่างประกอบกนัจดัเขา้ไวเ้ป็นชุด (Package) เรียกว่าส่ือ
ประสม (Multi media) เพื่อมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ส่วนสมปอง มากแจง้ (2543 : 91) ไดก้ล่าวถึงชุดการสอนไวว้า่ ชุดการสอนเป็นระบบ
ส่ือประสมส าเร็จรูป เพื่อให้ครูใช้ในการสอน โดยท่ีครูไม่ต้องตระเตรียมส่ืออ่ืน ๆ หรือวางแผน     
การสอนใหม่ 
 นอกจากน้ีบุญเก้ือ  ควรหาเวช (2545) ไดก้ล่าวไวว้า่ “ชุดการสอน” หรือ “ชุดการเรียน 
การสอน” มาจากค าวา่ Instructional Package หรือ Learning Package จดัวา่เป็นส่ือการสอนชนิดหน่ึง 
ซ่ึงเป็นชุดของส่ือประสม (Multimedia) ท่ีจัดข้ึนส าหรับหน่วยการเรียน ตามหัวข้อเน้ือหาและ
ประสบการณ์ของแต่ละหน่วยท่ีตอ้งการจะให้ผูเ้รียนไดรั้บ โดยจดัเอาไวเ้ป็นชุด ๆ บรรจุอยูใ่นซอง 
กล่องหรือกระเป๋า ซ่ึงชุดการสอน จะสามารถช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และยงั
ช่วยให้ผูส้อนเกิดความมัน่ใจพร้อมท่ีจะสอนอีกดว้ย ชุดการสอนคือ การรวบรวมส่ือการสอนอยา่ง
สมบูรณ์ตามแบบแผนท่ีวางไว ้เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการสอน ชุดการสอนเป็นระบบส่ือ
ประสมส าเร็จรูปเพื่อใหค้รูใชใ้นการสอน 
 จากความหมายของชุดการสอน ท่ีนกัการศึกษาไดก้ล่าวไว ้สรุปไดว้า่ ชุดการสอน  
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หมายถึง ชุดส่ือประสมท่ีจดัท าข้ึนส าหรับหน่วยการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาและจุดประสงค ์
โดยน า ชุดส่ือประสมเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเ รียนการสอน ช่วยให้ผู ้เ รียนเกิด                   
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้             
ชุดการสอนเสมือนเป็นคู่มือครู ประกอบด้วย คู่มือครู คู่มือผเ้รียน เน้ือหา กิจกรรมการเรียน ส่ือ
ประสม พร้อมทั้งเคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยทัว่ไปชุดการสอน นิยมจดัไวเ้ป็นกล่อง
หรือซองเพื่อความสะดวก สามารถน าไปใชไ้ดท้นัทีและเกิดประสิทธิภาพกบัผูเ้รียนสูงสุด  
 จากการศึกษาความหมายของชุดการสอนน้ี ผูว้จิยัไดน้ ามาใชป้ระโยชน์เก่ียวกบัการ 
พฒันาชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ. 2557 ซ่ึงประกอบดว้ยชุดส่ือประสม ประกอบดว้ยคู่มือครู คู่มือผูเ้รียน เน้ือหา กิจกรรม
การเรียนการสอน ส่ือการสอนเพาเวอร์พอยต ์ส่ือการสอนวสัดุท่ีเป็นชุดสาธิตและชุดฝึกระบบไฟฟ้า
ยานยนตต่์อไป 

2.3.2  แนวคิดเก่ียวกบัการผลิตชุดการสอน 
 ชยัยงค์ พรหมวงศ ์(2537:115-116) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการผลิตชุดการสอนมี 5 
ประการ ดงัน้ี 
 2.3.2.1 ทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคล นกัการศึกษาหลายท่านไดน้ าหลกัจิตวิทยา
มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความต้องการ ความถนัด ความสนใจและ
ความสามารถของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 2.3.2.2 ความพยายามท่ีจะเปล่ียนการเรียนการสอนไปจากเดิมท่ีเคยยึดครูเป็นแหล่ง
ความรู้หลกัมาเป็นการจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนเรียนดว้ยการใช้แหล่งความรู้จากส่ือการสอนแบบ
ต่าง ๆ ซ่ึงประกอบด้วยวสัดุ อุปกรณ์และวิธีการน าส่ือการสอนมาใช้จะตอ้งจดัให้ตรงเน้ือหาและ
ประสบการณ์ตามหน่วยการสอนวิชาต่าง ๆ โดยนิยมจดัในรูปชุดการสอน การเรียนวิธีน้ีครูจะ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผูเ้รียนเพียงหน่ึงในสามของเน้ือหาทั้งหมด ส่วนอีกสองในสามผูเ้รียนจะศึกษา
ดว้ยตนเองจากท่ีผูส้อนเตรียมไวใ้หใ้นรูปชุดการสอนและท่ีผูส้อนช้ีแหล่งและช้ีทางให ้
 2.3.2.3 การใชโ้สตทศันูปกรณ์ไดเ้ปล่ียนแปลงและขยายตวัออกไปเป็นส่ือการสอนซ่ึง
คลุมถึงการใช้ส่ิงส้ินเปลืองเคร่ืองมือต่าง ๆ และกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่การสาธิต ทดลองและ
กิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ 
 2.3.2.4 ปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูเ้รียน  ผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและสภาพแวดลอ้มเดิม
นั้น  ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบัผูเ้รียนในห้องเรียนมีลกัษณะเป็นทางเดียว ครูเป็นผูน้ าและผูเ้รียน
เป็นผูต้าม ครูมิไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเป็นอยา่งเสรี ผูเ้รียนจะมีโอกาสพูดก็ต่อเม่ือครู
ให้พูดการตดัสินใจของผูเ้รียน ส่วนใหญ่มกัจะตามครู ผูเ้รียนจะเป็นฝ่ายเอาใจครูมากกว่าครูเอาใจ
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ผูเ้รียน ดงันั้นแนวโน้มในปัจจุบนัและอนาคตของกระบวนการเรียนรู้จึงตอ้งน ากระบวนการกลุ่ม
สัมพนัธ์มาใช้ในการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนประกอบกิจกรรมร่วมกนัทฤษฎีกระบวนการกลุ่มจึงเป็น
แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ซ่ึงน ามาไวใ้นรูปของชุดการสอน 
 2.3.2.5  การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้นั้นไดย้ึดหลกัจิตวิทยาการเรียนมาใชโ้ดยจดั
สภาพการการสอนแบบโปรแกรม ซ่ึงหมายถึงระบบการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนดงัน้ี 
 1) ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนดว้ยตนเอง 
 2) มีการทรบวา่การตดัสินใจหรือการท างานของตนผิดหรือถูกทนัที 
 3) มีการเสริมแรงบวกท่ีท าให้ผูเ้รียนภาคภูมิใจท่ีไดท้  าถูกหรือคิดถูกอนัจะท า
ใหพ้ฤติกรรมนั้นซ ้ าอีกในอนาคต 
 4) มีการส่งเสริมให้ค่อยเรียนค่อยไปทีละขั้นตามความสามารถและความ
เขา้ใจของผูเ้รียนเอง โดยไม่ตอ้งมีใครบงัคบั การจดัสภาพท่ีจะเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ตามนยัดงักล่าว
ขา้งตน้น้ีจะตอ้งมีเคร่ืองมือช่วยให้บรรลุจุดหมายปลายทางโดยการจดัการเรียนการสอนโปรแกรมใน
รูปกระบวนการและใชชุ้ดการสอนเป็นเคร่ืองมือส าคญั 
  สรุปจากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการผลิตชุดการสอน ท่ีนักการศึกษาได้
กล่าวไว ้ผูว้ิจยัไดน้ ามาประยุกต์ใช้ในการจดัท าและพฒันาชุดการสอน โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเก่ียวกบัความตอ้งการ ความถนัด ความสนใจและความสามารถของผูเ้รียน การใช้
โสตทศันูปกรณ์ รวมทั้งการสาธิต และกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ปฏิริยาสัมพนัธ์ระหวา่งครู
กบัผูเ้รียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและกระบวนการกลุ่ม นอกจากน้ีได้น าแนวคิดการจดั
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ โดยยึดหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ มาสู่ผูเ้รียนโดยเน้นการเขา้ร่วมกิจกรรม  
การเรียนด้วยตนเอง การตรวจสอบผลการเรียน การเสริมแรงทางบวก การเรียนไปทีละขั้นตาม
ความสามารถและความเขา้ใจของผูเ้รียน จากการศึกษาน้ีผูว้ิจยัไดน้ าไปใชใ้นการพฒันาชุดการสอน
วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 ต่อไป 

2.3.3  ประเภทของชุดการสอน 
 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2537:114) ไดแ้บ่งชุดการสอนแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ 
ดงัน้ี 
 2.3.3.1 ชุดการสอนประกอบการบรรยาย  เป็นชุดการสอนท่ีก าหนดกิจกรรมและส่ือ
การสอนให้ผูใ้ชป้ระกอบการเรียนการสอนแบบบรรยาย เพื่อเปล่ียนบทบาทให้ผูส้อนพูดนอ้ยลงเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากข้ึน ชุดการสอนประกอบค าบรรยายมุ่งขยาย
เน้ือหาสาระให้ชดัเจนข้ึน ช่วยให้ผูส้อนท าหน้าท่ีแทนชุดการสอนประกอบค าบรรยายน้ีนิยมใช้กบั
การฝึกอบรมและสอนในระดบัอุดมศึกษาท่ีถือว่าการสอนแบบบรรยายยงัมีบทบาทส าคญัในการ
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ถ่ายทอดความรู้แก่ผูเ้รียน เน่ืองจากเป็นชุดการสอนท่ีผูส้อนใชบ้างคร้ังจึงเรียกวา่ชุดการสอนส าหรับ
ครู ชุดการสอนประกอบการบรรยายจะมีเน้ือหาเพียงอยา่งเดียวโดยแบ่งหวัขอ้ท่ีจะบรรยายประกอบ
กิจกรรมไวต้ามล าดบัชั้น  ส่ือท่ีใชอ้าจเป็นแผนการสอน สไลด์ประกอบเสียงบรรยายในเทปแผนภูมิ
แผ่นภาพ ภาพยนตร์และกิจกรรมกลุ่มอาจมีส่ือส าหรับกลุ่มย่อยบ้างแต่บทบาทส่วนใหญ่อยู่ท่ี
ครูผูส้อน ชุดการสอนประกอบการบรรยาย ประกอบดว้ย 
 1) คู่ มือครู ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ว ัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม รายละเอียดของเน้ือหาวิชา ขั้นด าเนินกิจกรรมหรือวิธีสอน รายการบอกชนิดของส่ือและ
ค าแนะน าการใชส่ื้อการสอนตามล าดบั 
 2)  ส่ือการเ รียนการสอนถูกน าไปใช้ประกอบการสอนเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ส่ือการเรียนการสอนมีหลายชนิดแต่ละชนิดจะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอน
ใหไ้ดผ้ล จะตอ้งไดรั้บการคดัเลือกอยา่งเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนการสอน 
 3) แบบฝึกหดัถูกน าไปใชเ้พื่อตรวจสอบความกา้วหนา้ทางการเรียนภายหลงั
จบการเรียนการสอนอาจแยกเป็นชุด ๆ หรือรวมกนัเป็นเล่มก็ได ้
 4) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนถูกน าไปใช้เพื่อวดัประเมินผล       
การเรียนของผูเ้รียนหลงัจากเรียนครบทุกเน้ือหาของชุดการสอนแลว้ 
 2.3.3.2 ชุดการสอนส าหรับกลุ่มกิจกรรม เป็นชุดการสอนท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนไดป้ระกอบ
กิจกรรมร่วมกนั เช่น ในห้องเรียนกิจกรรมท่ีอยูใ่นรูปของศูนยก์ารเรียน (Learning Center) ผูเ้รียน
เรียนจากการท ากิจกรรมการเรียนร่วมกันตามส่ือและหัวข้อท่ีก าหนดไว ้ชุดการสอนประเภทน้ี
ประกอบด้วยชุดย่อย ๆ ท่ีมีจ  านวนเท่ากับจ านวนศูนย์กิจกรรมนั้น ๆ บทบาทของครูเป็นเพียงผู ้
จดัเตรียมประสบการณ์ ผูป้ระสานงานและผูต้อบค าถาม  เม่ือจบการเรียนแต่ละศูนยแ์ลว้ผูเ้รียนอาจ
สนใจในการเรียนเสริมจากศูนยส์ ารองท่ีเตรียมไว ้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาท่ีตอ้งรอคอยในขณะท่ีกลุ่ม
อ่ืนยงัเรียนไม่เสร็จในแต่ละศูนย ์ (รุ่งทิวา จกัร์กร, 2527:88) ชุดการสอนส าหรับกิจกรรมกลุ่มน้ีจะใช้
ร่วมกบัการสอนแบบศูนยก์ารเรียนโดยมีส่วนประกอบท่ีส าคญัดงัน้ี 
 1) คู่มือครู เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยการสอนแบบศูนยก์ารเรียนด าเนินไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ในคู่มือครูจะมีค าช้ีแจงส าหรับครู ส่ิงท่ีครูต้องจดัเตรียมบทบาทของผูเ้รียนการจดั     
ชั้นเรียนพร้อมแผนผงัแผนการสอน เน้ือหาสาระประจ าศูนยต่์าง ๆ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงั
การเรียน 
 2) ส่ือส าหรับศูนยกิ์จกรรมไดแ้ก่ บตัรค าสั่ง บตัรกิจกรรม บตัรเน้ือหา บตัร
ค าถามหรือบตัรน าอภิปรายและบตัรเฉลยรวมทั้งส่ือการเรียนอ่ืน ๆ เช่นรูปภาพและแบบเรียน 
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 3) แบบฝึกหัดตามท่ีมอบหมายไวใ้นบตัรกิจกรรมอาจแยกเป็นชุดหรือรวม
เป็นเล่มก็ได ้
 2.3.3.3 ชุดการสอนรายบุคคล เป็นชุดการสอนท่ีจดัระบบข้ึนมาเพื่อให้ผูเ้รียนใช้เรียน
ดว้ยตนเองตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล  อาจเป็นการเรียนภายในโรงเรียนหรือท่ีบา้นก็ไดเ้พื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ตามความสามารถ  ความสนใจและความพร้อมของตนเอง เม่ือศึกษาจบแลว้จะ
ท าการทดสอบ เพื่อประเมินผลความกา้วหนา้และศึกษาชุดอ่ืนต่อไปตามล าดบั  เม่ือมีปัญหาผูเ้รียนจะ
ปรึกษากนัไดร้ะหวา่งผูช้ี้แนะแนวทางการเรียน   
 2.3.3.4 ชุดการสอนทางไกล เป็นชุดการสอนท่ีผูส้อนกบัผูเ้รียนอยูต่่างถ่ินต่างเวลากนั
มุ่งสอนใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งมาเขา้เรียนในชั้นเรียนประกอบดว้ยส่ือประเภทส่ิงพิมพ์
รายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ ภาพยนตร์และการสอนเสริมตามศูนยบ์ริการการศึกษา เช่น
ชุดการสอนทางไกลของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (ชยัยงค ์พรหมวงศแ์ละคณะ, 2540:118)  
 สรุปไดว้า่ ประเภทของชุดการสอน แบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ประกอบดว้ย 
ชุดการสอนประกอบการบรรยาย  ชุดการสอนส าหรับกิจกรรมกลุ่ม ชุดการสอนรายบุคคล และชุด
การสอนทางไกล จากประเภทและองคป์ระกอบของชุดการสอนท่ีกล่าวมาน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการของ
ชุดการสอนประกอบการบรรยายตามแนวคิดของชยัยงค์ พรหมวงศ ์ดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการ
สร้างและพฒันาชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหสัวิชา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป  

2.3.4  ส่วนประกอบของชุดการสอน 
 ชุดการสอนมีความส าคญัต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงในการ
จดัท าชุดการสอนท่ีมีความสมบูรณ์ควรประกอบดว้ย 4 ส่วนท่ีส าคญั ดงัท่ีเสาวนีย ์ สิกขาบุตร (2528: 
293) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบ ชุดการสอน เป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
 ก) คู่มือครู เป็นคู่มือและแผนการสอนส าหรับผูส้อน ภายในจะมีค าอธิบายวธีิการใช ้
ชุดการสอนไวอ้ยา่งละเอียด 
 ข) บตัรค าสั่งหรือค าแนะน าในการท ากิจกรรม จะเป็นส่วนท่ีบอกให้ผูเ้รียนด าเนิน  
การเรียนและท ากิจกรรมเป็นขั้น ๆ ไป 
 ค) เน้ือหาสาระและส่ือ เป็นส่วนท่ีส าคญั อาจจะประกอบดว้ยเอกสาร ส่ือภาพ แผ่น
ภาพ ตวัอยา่ง หุ่นจ าลอง ฯลฯ ผูเ้รียนสามารถศึกษาจากเอกสาร และส่ือท่ีบรรจุไวใ้นชุดการสอนได ้
 ง)  แบบประเมินผล  เป็นแบบท่ีใชว้ดัความรู้ดว้ยตนเองก่อนและหลงัเรียน 

          สอดคลอ้งกบั วชิยั วงษใ์หญ่ (2537:186) ท่ีกล่าวถึงส่วนประกอบของชุดการสอน  
ประกอบดว้ย 4 ส่วนส าคญั ดงัน้ี 
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 2.3.4.1 คู่มือครูหรือคู่มือในการใช้ชุดการสอน เป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ครูและ
ผูเ้รียนไดศึ้กษาก่อนน าชุดการสอนไปใช้ ภายในคู่มือจะช้ีแจงวิธีการใช้ชุดการสอนนั้น ๆ ให้แก่ครู
และผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจ เพื่อให้ใชชุ้ดการสอนไดถู้กตอ้ง สมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คู่มือครูอาจ
ท าเป็นเล่มโดยมีส่วนส าคญั ดงัน้ี 
 1) ค  าน า เป็นส่วนท่ีผูผ้ลิตชุดการสอนแสดงถึงความรู้สึก ความคิดเห็นในการ
ผลิตชุดสอนนั้น ๆ เพื่อให้ครูผูใ้ชแ้ละผูเ้รียนไดเ้ห็นคุณค่าของชุดการสอนและทราบถึงประสิทธิภาพ
ของชุดการสอนท่ีผา่นการทดลองใชแ้ละปรับปรุงมาแลว้ 
 2) ส่วนประกอบของชุดการสอน ผูผ้ลิตควรบอกรายละเอียดของชุดการสอน
ไวว้า่มีอะไรบา้งในชุดการสอนนั้นทั้งท่ีเป็นวสัดุ ส่ือต่าง ๆ ท่ีมีเพื่อให้ผูใ้ชไ้ดต้รวจสอบก่อนน าไปใช้
และหากช ารุด สูญหายก็สามารถจดัหาเพิ่มเติมได ้
 3) ค  าช้ีแจงส าหรับครูหรือผูใ้ชชุ้ดการสอน ในชุดการสอนจ าเป็นตอ้งเขียนค า
ช้ีแจงต่าง ๆ ให้ผูท่ี้จะน าชุดการสอนไปใชไ้ดเ้ขา้ใจขั้นตอนในการใชอ้ยา่งถูกตอ้ง จึงจะท าให้การใช้
ชุดการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 4) ส่ิงท่ีครูและผูเ้รียนตอ้งเตรียม เป็นการก าหนดส่ิงท่ีครูผูใ้ชชุ้ดการสอนหรือ
ผูเ้รียนต้องจัดหาเตรียมไวล่้วงหน้าก่อนใช้ชุดการสอน ซ่ึงอาจจะเป็นวสัดุ ส่ือ หรืออุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นต้องใช้ในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงผูผ้ลิตไม่สามารถจัดหาหรือบรรจุไวใ้น          
ชุดการสอนได ้ยกตวัอยา่ง เช่น วสัดุของจริงและส่ิงของหรืออุปกรณ์ท่ีใหญ่โตหรือเล็กเกินไป เป็นตน้ 
 5) บทบาทของครูและผูเ้รียน เป็นการเขียนช้ีแจงให้ครูผูส้อนและผูเ้รียนหรือ
ผูใ้ชชุ้ดการสอนเขา้ใจบทบาทของตนเองในขณะใชชุ้ดการสอนวา่จะปฏิบติัอยา่งไร 
 6) การจดัชั้นเรียนและแผนผงัห้องเรียน เพื่อให้การใช้ชุดการสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ผูผ้ลิตจะตอ้งเขียนแผนผงัการจดัชั้นเรียนให้เห็นด้วย โดยเฉพาะชุดการสอน
แบบกิจกรรมกลุ่มจะตอ้งแสดงศูนยกิ์จกรรมต่าง ๆ ตลอดถึงแนวทางการเปล่ียนศูนยกิ์จกรรมต่าง ๆ 
นั้นดว้ย 
 7) แผนการสอน เม่ือจะผลิตชุดการสอนก็ตอ้งจดัท าแผนการสอนของหน่วย
การสอนนั้น ๆ เอาไวใ้ห้ละเอียดเพื่อให้ครูผูใ้ช้หรือผูเ้รียนไดด้ าเนินไปตามล าดบัขั้นท่ีวางเอาไวไ้ด้
ถูกตอ้ง 
 8) เน้ือหาสาระของชุดการสอน เป็นการจดัล าดบัของเน้ือหาของชุดการสอน 
ซ่ึงอยู่ในรูปลกัษณะต่าง ๆ เป็นตน้ว่า เอกสารเน้ือหา บตัรค าสั่ง บตัรเน้ือหา บตัรกิจกรรมและบตัร
ค าถามแบบฝึกหดัต่าง ๆ ท่ีใชใ้นกิจกรรมการเรียน 
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 9) แบบฝึกปฏิบติัหรือแบบฝึกหัด เป็นเอกสารท่ีใช้ประกอบการท ากิจกรรม
ในชุดการสอน ส าหรับใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนและทดสอบเขา้ใจในบทเรียนนั้น ๆ 
 10) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ก่อนท ากิจกรรมหรือเรียนรู้จาก   
ชุดการสอน ควรใหผู้เ้รียนไดท้ดสอบความรู้ก่อนดว้ยแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อจะไดท้ราบวา่ผูเ้รียน
มีความรู้เก่ียวกับเน้ือหาบทเรียนมากน้อยเพียงใดก่อน แล้วจึงให้ปฏิบติักิจกรรมจากชุดการสอน 
หลงัจากนั้นก็ท าการทดสอบหลงัเรียนทนัที เพื่อให้ผูเ้รียนไดท้ราบถึงความกา้วหน้าของตนเองจาก
การเรียนรู้ดว้ยชุดการสอน โดยอาจใชแ้บบทดสอบหลงัเรียนชุดเดียวกบัทดสอบก่อนเรียนก็ได ้กล่าว
โดยสรุปแลว้แบบทดสอบส าหรับการประเมินผลการเรียนอาจแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
 ก) แบบทดสอบก่อนเรียน ใชเ้พื่อประเมินความพร้อมของผูเ้รียนก่อนใช้
ชุดการสอน ซ่ึงจะท าให้ทราบพื้นความรู้เดิมของผู ้เรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ซ่ึงเป็น
แบบทดสอบชุดเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ข) แบบทดสอบหลงัเรียน ใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยให้ทั้งผูส้อนและผูเ้รียน
ทราบวา่การเรียนบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือไม่ 
 11) กระดาษค าตอบและเฉลย ในชุดการสอนจะตอ้งจดัเตรียมกระดาษค าตอบ
ไวใ้หผู้เ้รียนเพื่อท าการทดสอบก่อนและหลงัการเรียนและเฉลยค าตอบและตรวจสอบไดด้ว้ยตนเอง 
 2.3.4.2 ค าสั่งหรือค าช้ีแจง การด าเนินกิจกรรมในชุดการสอนทุกชนิดเป็นส่ิงท่ีจะช่วย
ใหผู้ใ้ชห้รือผูเ้รียนดว้ยชุดการสอนไดด้ าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ตามท่ีชุดการสอนได้
จดัเอาไว ้ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบค าช้ีแจง การมอบหมายงานหรือบตัรต่าง ๆ เช่น บตัรค าสั่ง บตัร
กิจกรรม บตัรค าถามและบตัรเฉลย เป็นตน้ 
 2.3.4.3 เน้ือหาสาระและส่ือ ในชุดการสอนโดยจดัให้อยู่ในรูปของส่ือประสมท่ีมีส่ือ
หลายชนิดจะเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั ช่วยให้ผูเ้รียนรู้และเข้าใจเน้ือหาบทเรียนได้ชัดเจน โดยอาจ
ก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนเป็นแบบกลุ่มหรือรายบุคคลตามวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของ        
ชั้นเรียนนั้น ๆ 
 2.3.4.4 การประเมินผล เพื่อเป็นการประเมินการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนและ      
ท ากิจกรรมจากชุดการสอนจะก าหนดให้มีการประเมินผลทั้งก่อนการเรียน ระหว่างเรียนหรือท า
กิจกรรม เป็นการประเมินผลของกระบวนการเรียนรู้ เช่น การท าแบบฝึกหัด รายงานการคน้ควา้ ผล
การทดลองและการทดสอบ หลงัจากการเรียนจากชุดการสอนโดยการใชท้ดสอบต่าง ๆ เป็นตน้ 
        จากการศึกษาส่วนประกอบของชุดการสอน สรุปได้ว่า ส่วนประกอบหลักของ       
ชุดการสอน ประกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่ ค  าช้ีแจงในการใชชุ้ดการสอน เน้ือหาสาระและส่ือและการ
ประเมินผล จากการศึกษาน้ีผูว้ิจยัจึงไดน้ าสู่การพฒันาชุดการสอนวิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 
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3101-2104 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 โดยไดน้ ามาเป็นส่วนประกอบของ
ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างและพฒันาข้ึนทั้ง 8 หน่วยการสอน ประกอบดว้ย
ค าช้ีแจงการใช้ชุดการสอน ซ่ึงกล่าวถึงรายละเอียดชุดการสอนในแต่ละหน่วย ประกอบดว้ยคู่มือครู 
ทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รายการส่ือการสอน คู่มือผู ้เรียน ค าแนะน าการใช้ชุดการสอน 
ครอบคลุมค าช้ีแจงในแผนการจดัการเรียนรู้หรือแผนการสอน ใบจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ใบ
เน้ือหา ใบแบบฝึกหดั ใบแบบทดสอบ ใบเฉลยแบบทดสอบ ใบงาน ใบประเมินผลการปฏิบติังาน ส่ือ
การสอน และใบประเมินผลคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์  

2.3.5  ขั้นตอนการผลิตชุดการสอน 
 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2537: 4) ไดเ้สนอขั้นตอนการผลิตชุดการสอนตามแผนจุฬา 
ประสิทธิภาพการสอน เนน้ความส าคญัของกระบวนการและผลลพัธ์ของการเรียนการสอน เพื่อช่วย
ลดบทบาทของผูส้อนและเพิ่มบทบาทผูเ้รียนใหม้ากข้ึนประกอบดว้ย 10 ขั้นตอน ดงัแสดงในรูปท่ี 2-1 

1.0        2.0               3.0      4.0        5.0         6.0         7.0                         8.0                    10.0 
 
 
 
 
 
 
        
       
  การปฏิบติั 
                          มโนทศัน์หลกั     ทัว่ไป        เด่ียว        กิจกรรม 
 
            มโนทศัน์ยอ่ย  เชิงพฤติกรม กลุ่ม    ทดสอบหลงัเรียน 
 
                          
        

 ผลสะทอ้นกลบั – ปรับปรุง 
    10.1  สอบก่อนเรียน  10.4  ขั้นสรุป 
    10.2  ขั้นน า   10.5  สอบหลงัเรียน 
    10.3  ขั้นประกอบกิจกรรม 

รูปที ่2-1 ขั้นตอนการสร้างชุดการสอนแผนจุฬา ฯ   
(ทีม่า : ชยัยงค ์ พรหมวงศ.์ 2537) 
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 ขั้นตอนในการผลิตชุดการสอนตามแผนจุฬาประกอบดว้ย 10 ขั้นตอน มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 2.3.5.1  การก าหนดหมวดหมู่เน้ือหาและประสบการณ์ โดยอาจก าหนดเป็นหมวดวชิา 
หรือการบูรณาการกบัเน้ือหาวชิาอ่ืน 
 2.3.5.2   ก าหนดหน่วยเน้ือหาโดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นหน่วยการสอนส าหรับการสอน
ในแต่ละคร้ัง ซ่ึงในการจดัเวลาส าหรับหน่วยการสอนนั้นข้ึนอยูก่บัเน้ือหาวชิาหรือระดบัชั้น 
 2.3.5.3   ก าหนดหัวเร่ือง แบ่งเน้ือหาของหน่วยการสอนแต่ละคร้ังเป็นเน้ือหาย่อย ๆ
หรือท่ีเรียกกนัวา่หวัเร่ือง โดยพิจารณาเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบกนั 
 2.3.5.4   ก าหนดมโนทัศน์และหลักการ ซ่ึงก าหนดมาจากหัวเร่ืองโดยพิจารณาว่า     
หวัเร่ืองนั้นมีสาระส าคญัหรือหลกัเกณฑอ์ะไรท่ีผูเ้รียนรู้หรือเกิดข้ึนหลงัการเรียน 
 2.3.5.5   ก าหนดวตัถุประสงค ์เพื่อท่ีจะทราบวา่ผูเ้รียนควรจะตอ้งพฤติกรรมอยา่งไร
หลงัจากการเรียนในเร่ืองนั้นแลว้ 
 2.3.5.6   ก าหนดกิจกรรมการเรียน กิจกรรมการเรียนตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมซ่ึงจะเป็นแนวทางในการผลิตส่ือการสอน 
 2.3.5.7  ก าหนดการประเมินผล โดยพิจารณาจากจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยการ
ประเมินผลวา่ผูเ้รียนสามารถบรรลุจุดประสงคข์องการสอนท่ีวางไวห้รือไม่ 
 2.3.5.8  เลือกและผลิตส่ือการสอน ในการน้ีจะพิจารณาว่าในลกัษณะของเน้ือหาและ
ลกัษณะของผูเ้รียนส่ือชนิดใดหรือกิจกรรมการเรียนแบบใดจะสอดคล้องและท าให้ผูเ้รียนบรรลุ
จุดประสงคข์องการเรียนไดม้ากท่ีสุด 
 2.3.5.9  การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เม่ือสร้างหรือพฒันาชุดการสอนเสร็จ
แลว้ จ าเป็นตอ้งน าชุดการสอนไปทดลองใช้ เพื่อดูว่าชุดการสอนดงักล่าว สามารถท าให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์เพียงไร และหากพบว่ามีข้อบกพร่องจะตอ้งปรับปรุงแก้ไขจนท าให ้   
การสอนบรรลุจุดประสงคท่ี์วางไว ้
 2.3.5.10  การใชชุ้ดการสอน ชุดการสอนท่ีไดป้รับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ท่ีตั้งไวแ้ลว้ สามารถน าไปสอนผูเ้รียนไดต้ามประเภทของชุดการสอน โดยก าหนดขั้นตอนการใชด้งัน้ี 
  1) ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อพิจารณาความรู้เดิมของผูเ้รียน 
  2) ขั้นน าสู่บทเรียน 
  3) ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน (ขั้นสอน) ผูส้อนบรรยายหรือใหมี้การ
แบ่งกลุ่มประกอบกิจกรรมการเรียน 
  4) ขั้นสรุปผลการสอน เพื่อสรุปมโนทศัน์และหลกัการท่ีส าคญั 
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  5) ท าแบบทดสอบหลงัเรียน เพื่อดูพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนไปแลว้  
                              สรุปไดว้่า ขั้นตอนการสร้างชุดการสอนตามแผนจุฬา ฯ ประกอบดว้ย 10 

ขั้นตอนดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงอาศยัขั้นตอนดงักล่าวน้ีมาเป็นแนวทางในการสร้างและพฒันาชุดการสอน 
วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหสัวิชา 3101-2104 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 
ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดด้งัน้ี 

(1) วเิคราะห์เน้ือหาตามหลกัสูตร รายวชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา  
3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557 โดยศึกษาจากจุดประสงค์รายวิชา 
สมรรถนะรายวชิาและค าอธิบายรายวชิา 

(2) ก าหนดหน่วยการสอน ภายหลงัไดว้เิคราะห์เน้ือหาวชิาจากจุดประสงค ์
รายวชิา สมรรถนะรายวชิา และค าอธิบายรายวชิา งานไฟฟ้ายานยนตแ์ลว้ ผูว้จิยัไดน้ ามาก าหนดหน่วย
การสอนได้ 8 หน่วย ประกอบดว้ยเคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้ายานยนต์ ระบบจุดระเบิด ระบบ
ประจุไฟฟ้า ระบบแสงสวา่งและสัญญาณยานยนต์สมยัใหม่ ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก ระบบ
ควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิง
เคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ และระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

(3) ก าหนดและวเิคราะห์หวัขอ้เร่ือง และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
ครอบคลุมทั้ง 8 หน่วยดงักล่าว โดยก าหนดแหล่งขอ้มูลของหวัขอ้เร่ืองจากหลกัสูตรรายวิชา หนงัสือ 
ต ารา คู่มือ ผูเ้ช่ียวชาญ และจากประสบการณ์ผูส้อน ประเมินความส าคญัของหัวขอ้เร่ือง ก าหนด
รายละเอียดเน้ือหาของหวัขอ้เร่ือง และก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เม่ือไดค้วามรู้ท่ีตอ้งการให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในแต่ละหวัขอ้เร่ืองแลว้ 

(4) เลือกเน้ือหาใหค้รอบคลุมจุดประสงค ์ซ่ึงหวัขอ้เร่ืองและรายละเอียด 
ของเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้เร่ือง จะศึกษาคน้ควา้จากหลกัสูตร หนงัสือ ต ารา คู่มือ ผูเ้ช่ียวชาญ และจาก
ประสบการณ์ผูส้อนใหค้รอบคลุมจุดประสงค ์

(5) ออกแบบการจดัการเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้ (แผนการสอน) 
(6) ออกแบบและสร้างส่ือการสอนประกอบชุดการสอน วิชางานไฟฟ้า 

ยานยนต ์ใหค้รอบคลุมจุดประสงค ์เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็น
ส่ือการสอนเพาเวอร์พอยต ์และส่ือการสอนวสัดุท่ีเป็นชุดสาธิตและชุดฝึกระบบไฟฟ้ายานยนต ์
จ านวน 4 ชุด  

(7) สร้างใบเน้ือหา ใบแบบฝึกหดัและเฉลย ใบแบบทดสอบและเฉลย และ 
วธีิการวดัผลและประเมินผล ส าหรับภาคทฤษฎี 

(8) จดัท าใบงาน และใบประเมินผลการปฏิบติังานส าหรับภาคปฏิบติั 
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(9) ทดลองใช ้หาประสิทธิภาพชุดการสอน และปรับปรุงแกไ้ข 
(10)  น าชุดการสอนไปใช้้ในการสอนกบันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

2.3.6  การก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพของชุดการสอน 
 ชุดการสอนท่ีผลิตข้ึนมาและผา่นการทดลองหาประสิทธิภาพจะตอ้งให้ไดต้ามเกณฑ์
ท่ีตั้ งไว้จึงจะถือได้ว่าชุดการสอนนั้ นมีคุณภาพ ซ่ึงผู ้ผลิตสามารถก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ           
ชุดการสอนไดเ้องตามความเหมาะสม ซ่ึงชยัยงค ์พรหมวงษ ์และคณะ (2540 : 135) ไดก้ล่าวไว ้ดงัน้ี 
 2.3.6.1 เกณฑป์ระสิทธิภาพ หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีจะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยูใ่นระดบัท่ีผูผ้ลิตชุดการสอนพึงพอใจ หากชุดการสอนนั้นมีประสิทธิภาพถึง
ระดบัแล้วชุดการสอนนั้นก็มีคุณค่าท่ีจะน าไปเสนอผูเ้รียนได้ และให้ผลคุม้ค่าแก่การลงทุนในการ
ผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก 
 2.3.6.2  การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ สามารถท าไดโ้ดยการประเมินผลพฤติกรรม
ของผูเ้รียน 2 ลกัษณะคือ (สุราษฎร์ พรมจนัทร์, 2552:121) 
 1) ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) หมายถึง การประเมินพฤติกรรม
ต่อเน่ืองซ่ึงประกอบดว้ยพฤติกรรมยอ่ย ๆ หลายพฤติกรรมเรียกวา่กระบวนการ (Process) ของผูเ้รียน 
ซ่ึงสามารถสังเกตไดจ้ากการท าแบบฝึกหัดหลงัเรียน การประกอบกิจกรรมกลุ่ม (รายงานของกลุ่ม)   
การปฏิบติังานรายบุคคลอนัไดแ้ก่งานท่ีมอบหมายและกิจกรรมอ่ืนใดท่ีผูส้อนก าหนดไว ้
 2) ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) หมายถึง การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทา้ย
เป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของผูเ้รียนในเน้ือหาแต่ละหน่วยโดยพิจารณาผลการสอบ
หลงัเรียน 
 ประสิทธิภาพของชุดการสอน จะพิจารณาจากเกณฑ์ท่ีผูผ้ลิตชุดการสอนได้
ก าหนดข้ึนว่า ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในระดบัใด จึงเป็นท่ียอมรับไดว้่าอยูใ่นระดบัเป็นท่ีน่า
พอใจ โดยอาจก าหนดไว ้ 2 ส่วนคือ ส่วนของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ซ่ึงเป็น
เปอร์เซ็นต์ของผลเฉล่ียของคะแนนแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีก าหนดไวใ้นชุดการสอนของ
ผูเ้รียนทุกคน (E1) และเปอร์เซ็นตข์องผลเฉล่ียของผลการสอบหลงัเรียนของผู ้เรียน (E2) นัน่คือ E1/E2 
จะเท่ากบัประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลพัธ์ในการตั้งเกณฑ์นั้นถา้หากตั้ง
เกณฑค์่า E1/E2 เท่ากบั 75/75 ก็หมายความวา่ เม่ือผูเ้รียนเรียนจากชุดการสอนแลว้ค านวณผลเฉล่ียของ
คะแนนท่ีผูเ้รียนทุกคนสามารถท าแบบฝึกหดัหรืองานไดผ้ลเฉล่ียร้อยละ 75 และท าแบบทดสอบหลงั
เรียนไดผ้ลเฉล่ียร้อยละ 75 นัน่เอง (ชยัยงค ์พรหมวงษ ์และคณะ, 2540:136) 

การก าหนดเกณฑ ์E1/E2 ใหมี้ค่าเท่าใดนั้น ชยัยงค ์พรหมวงษ ์และคณะ (2540:136)  
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กล่าวว่าให้ผูผ้ลิตเป็นผูพ้ิจารณาตามความพอใจ โดยเน้นว่าเน้ือหาเป็นความรู้ความจ า มกัจะตั้งไว ้
80/80, 85/85 หรือ 90/90 ส่วนเน้ือหาท่ีเป็นทกัษะหรือเจตคติ อาจตั้งต ่ากวา่คือ 75/75 อยา่งไรก็ตาม
ผูผ้ลิตก็ไม่ควรตั้งเกณฑ์ไวต้  ่าจนเกินไปนัก เพราะจะท าให้ประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีไดไ้ม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอได ้ เน่ืองจากไม่ไดมี้การปรับปรุงแต่อยา่งใด ซ่ึงโดยปกติทัว่ไปแลว้ในขั้นตอน
การทดลองคร้ังแรกจะไดค้่าประสิทธิภาพท่ีต ่า แต่เม่ือไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ค่าประสิทธิภาพ
ของชุดการสอนก็จะสูงข้ึนเร่ือย ๆ และในขณะเดียวกนัหากไดค้่าประสิทธิภาพสูงมาก ๆ ก็ไม่ควรจะ
ตดัสินใจยอมรับค่านั้นในทนัที เพราะค่าประสิทธิภาพท่ีสูงอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น
เน้ือหาท่ีจดัใหง่้ายกวา่ของผูเ้รียนหรือขอ้สอบยงัไม่ดีพอ โดยอาจเกิดจากการสร้างตวัเลือกไม่ดีเดาง่าย 
เป็นตน้ ดงันั้นผูผ้ลิตชุดการสอนตอ้งตรวจสอบกระบวนการในการผลิตชุดการสอนในแต่ละขั้นว่า
ถูกตอ้งและเหมาะสมเพียงใดอีกดว้ย 

สรุปจากการศึกษาการก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการสอนดงักล่าว ผูว้ิจยัไดก้  าหนด
ประสิทธิภาพชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 ระหว่างกระบวนการและ
ผลลพัธ์ไวท่ี้ 80/80 

2.3.7  การค านวณหาประสิทธิภาพชุดการสอน 
 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ (2540:124) ไดเ้สนอวิธีการค านวณหาประสิทธิภาพของ
ชุดการสอนโดยใชสู้ตรในการค านวณ ดงัน้ี 
 

E1 = 
A
N

X









 x 100  

E2 = 
B
N

F









 x 100 

เม่ือ  
E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์  

   X แทน คะแนนรวมของแบบฝึกหดั 
   F แทน คะแนนรวมของการสอบหลงัเรียน 
   N แทน จ านวนผูเ้รียนทั้งหมด 
   A แทน คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัทุกหน่วยรวมกนั 
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   B แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 
 นอกจากการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนแลว้ ในบางกรณีผูว้ิจยั อาจค านวณหาค่า
ดชันีประสิทธิผล (Effectiveness index: E.I.) เพิ่มเติมก็ได ้โดยค่าดชันีประสิทธิผลน้ีหมายถึง ค่าเฉล่ีย
ของคะแนนความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ ซ่ึงค านวณไดจ้ากสูตรของกูดแมน (Goodman) ดงัน้ี (เผชิญ   
กิจระการ, 2544:1)  
 
ดชันีประสิทธิผล    = 

  เม่ือ E.I. คือ ค่าดชันีประสิทธิผลของชุดการสอน ซ่ึงจะตอ้งไดค้่าตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป 
จึงจะยอมรับประสิทธิภาพของชุดการสอนนั้น 
 จากการศึกษาน้ี ผูว้จิยัไดน้ าสูตรค านวณหาประสิทธิภาพชุดการสอนน้ีไปใชใ้นการหา
ประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา งานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป รวมทั้งไดใ้ชสู้ตรการหาค่า
ดชันีประสิทธิผล เพื่อหาค่าเฉล่ียของคะแนนความกา้วหนา้การเรียน ซ่ึงก าหนดค่า 0.6 ข้ึนไป 
 2.3.8  เกณฑก์ารยอมรับประสิทธิภาพชุดการสอน 
 เม่ือไดท้ดลองจนไดค้่าประสิทธิภาพของชุดการสอนแล้ว ผูผ้ลิตชุดการสอนจะตอ้ง
อภิปรายผลของค่าประสิทธิภาพท่ีไดจ้ากการทดลองจากการก าหนดเกณฑ์ค่า E1/E2 จะมีค่าเท่าใดนั้น 
ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ (2540:136) กล่าววา่ให้ผูผ้ลิตเป็นผูพ้ิจารณาตามความพอใจโดยเนน้ว่า
เน้ือหาเป็นความรู้ความตั้งไว ้ 80/80, 85/85 หรือ 90/90 เน้ือหาท่ีเป็นทกัษะหรือเจตคติ อาจตั้งต ่ากวา่
คือ 75/75 แต่ไม่ควรตั้งต ่าเพราะตั้งเกณฑไ์วเ้ท่าใดก็มกัไดผ้ลหลงัจากการทดลองภาคสนามตามนั้น 
 เม่ือไดค้่า E1/E2 แลว้จึงน าค่าท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้แต่อาจจะอนุโลมให้
มีระดบัผดิพลาดไดต้ ่ากวา่ท่ีก าหนดไว ้ 2.5% ถึ ง  5% เ ช่ น ใ นก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี  ผู ้ วิ จ ั ย ตั้ ง เ กณฑ์
ประสิทธิภาพของชุดการสอน 80/80 และได้ก าหนดค่าผิดพลาดไว ้2.5% ดังนั้ นการยอมรับ
ประสิทธิภาพของชุดการสอนอาจก าหนดไว ้3 ระดบัคือ 
 2.3.8.1 สูงกว่าเกณฑ์หมายถึง ประสิทธิภาพของชุดการสอนน้ีสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้
ตั้งแต่ 82.5/82.5 ข้ึนไป 

 2.3.8.2 เท่าเกณฑ์หมายถึง ประสิทธิภาพของชุดการสอนน้ีเท่ากบัเกณฑ์ท่ีตั้งไวคื้อ 
80.00/80.00 

 2.3.8.3 ต ่ากว่าเกณฑ์หมายถึง ประสิทธิภาพของชุดการสอนน้ีต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้  
แต่ไม่ต ่ากวา่ 2.5% คือ 77.5/77.5 (ถือวา่ยงัมีประสิทธิภาพท่ียอมรับได)้ 

    ผลรวมคะแนนทดสอบหลงัเรียน – ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน                            
(คะแนนเตม็ จ านวนนกัเรียน) – ผลรวมคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 
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 ในกรณีท่ีมีค่าใดค่าหน่ึงเป็นท่ียอมรับ แต่ในขณะท่ีอีกค่าหน่ึงต ่ากวา่เกณฑ์ท่ียอมรับได ้ 
เช่น ก าหนดเกณฑ์ไว ้ 90/90 เม่ือทดลองไดค้่า E1/E2 = 86/92 ในกรณีท่ีจะตอ้งน าชุดการสอนมา
พิจารณาปรับปรุงแกไ้ขประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) แลว้น าไปทดลองอีกคร้ัง และหากผลท่ี
ไดอ้อกมาวา่ E1/E2 = 93/95 ก็อภิปรายผลไดว้า่ ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของชุดการสอนพบวา่   
ชุดการสอนท่ีผลิตข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้แต่หากผลท่ีไดอ้อกมาวา่ E1/E2 = 89/91     
จะเห็นไดว้า่ค่า E1 ต  ่ากวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ซ่ึงเม่ือพิจารณาเกณฑ์การยอมรับจะเห็นวา่ยงัมีประสิทธิภาพ
เป็นท่ียอมรับได้ว่าผลการทดลองประสิทธิภาพชุดการสอนพบว่า ชุดการสอนท่ีผลิตข้ึนมี
ประสิทธิภาพของกระบวนการต ่ากว่าเกณฑ์แต่ยงัเป็นท่ียอมรับได้ ในขณะท่ีประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ์สูงกวา่เกณฑ ์
 2.3.9  องคป์ระกอบส าคญัท่ีตอ้งปรับปรุงในการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
 การหาประสิทธิภาพชุดการสอน เป็นการยืนยนัวา่ชุดการสอนท่ีผลิตข้ึนเม่ือน าไปใช้
สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้เกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เม่ือพิจารณา
ชุดการสอนแลว้จะเห็นไดว้า่ในการทดลองหาประสิทธิภาพของชุดการสอนนั้น จะตอ้งพิจารณาจาก
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ส่วนดงัน้ีคือ (สุราษฎร์ พรมจนัทร์, 2552 : 127) 
 2.3.9.1 การหาประสิทธิภาพส่ือการสอน 
 2.3.9.2 การหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 
 2.3.9.3 การหาประสิทธิภาพแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ 
 ส าหรับงานวิจัยในคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้ให้ก าหนดเกณฑ์ในการหาประสิทธิภาพของ        
ชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 ไวท่ี้ 80/80 

2.3.10 ขั้นตอนการทดลองใชชุ้ดการสอน 
  เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมามีคุณภาพ สามารถท าให้การเรียน
การสอนบรรลุวตัถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง และเพื่อเป็นหลักประกันได้ว่าเม่ือผลิตชุดการสอน
ออกมาเป็นจ านวนมาก ๆ แล้วสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีคุ้มค่ากับการลงทุน เม่ือท าการผลิต              
ชุดการสอนข้ึนมาแล้ว ผูผ้ลิตจ าเป็นจะต้องท าการประเมินผลส่ือประสมท่ีผลิตข้ึนมาน้ีก่อนท่ีจะ
น าไปใช้ในสภาพจริงต่อไป การประเมินผลชุดการสอนก็คือ การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
นัน่เอง ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี (สุราษฎร์ พรมจนัทร์, 2552 : 128) 
 2.3.10.1 ขั้น 1:1 (แบบเดียว) คือ ทดลองกบัผูเ้รียนท่ีละคนโดยทดลองกบัผูเ้รียนท่ีเรียน
อ่อนก่อนแลว้น าผลท่ีได้มาปรับปรุง จากนั้นน าชุดการสอนท่ีปรับปรุงไปทดลองกบัผูเ้รียนท่ีเรียน
ปานกลางแล้วน าผลท่ีได้มาปรับปรุง จากนั้นจึงน าไปทดลองกบัผูเ้รียนท่ีเรียนเก่ง ในการพิจารณา
ปรับปรุงท าไดโ้ดยการพิจารณา จากการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียนของผูเ้รียนแบบฝึกหดัผลการสอบ
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และการสัมภาษณ์นักศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการเรียน ในการเลือกผู ้เรียนมาทดลองหาก
สภาพการณ์ไม่เหมาะสมก็ให้เลือกผูเ้รียนอ่อนหรือปานกลางมาทดลองแลว้หาค่า E1/E2 ซ่ึงในขั้นน้ี
โดยปกติแลว้จะต ่ากวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้
 2.3.10.2 ขั้น 1:10 (แบบกลุ่ม) คือ การทดลองกบัผูเ้รียน 6 - 12 คนโดยเลือกผูท่ี้เรียน
อ่อน ปานกลาง และเก่ง คละกนัแลว้น าผลท่ีไดม้าปรับปรุงให้ดีข้ึนเช่นเดียวกนัในขั้น 1:1 ในขั้นน้ีค่า 
E1/E2 จะสูงข้ึนกวา่ในขั้นแบบเด่ียว 
 2.3.10.3 ขั้น 1:100 (ภาคสนาม) คือ ในขั้นน้ีจะท าการทดลองกบัผูเ้รียนทั้งชั้นประมาณ 
30-40 คน ชั้นเรียนท่ีเลือกมาทดลองจะตอ้งเป็นชั้นเรียนท่ีมีผูเ้รียนท่ีมีความสามารถคละกนัไปทั้ง
ผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อน ปานกลาง และเก่ง ไม่ควรเลือกห้องเรียนท่ีมีผูเ้รียนเก่งลว้นหรือผูเ้รียนท่ีอ่อนลว้น 
แลว้น าผลท่ีไดม้าพิจารณาปรับปรุง เพื่อน ามาใช้จริงในสภาพชั้นเรียนทัว่ไป ซ่ึงในชั้นน้ีค่า E1/E2         
จะใกลเ้คียงหรือเท่ากบัเกณฑ ์
 จากการศึกษาขั้นตอนการทดลองใชชุ้ดการสอนดงักล่าว สรุปมีอยู ่3 ขั้น คือขั้นท่ี 1:1 
(เด่ียว) ซ่ึงทดลองกบัผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียนต ่า ปานกลางและสูง ซ่ึงทดลองทีละคน เพื่อน ามาปรับปรุง
ชุดการสอนในส่วนท่ีบกพร่อง แบบกลุ่มทดลองกบัผูเ้รียน จะใช้ผูเ้รียนจ านวน 6-12 คน ซ่ึงมีผล    
การเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อนคละกนั จากนั้นหาประสิทธิภาพชุดการสอนและน ามาปรับปรุง     
ชุดการสอนใหดี้ข้ึน ส่วนภาคสนาม ทดลองกบัผูเ้รียนทั้งชั้น 30-40 คน ท่ีมีผูเ้รียนท่ีมีความสามารถเก่ง 
ปานกลางและอ่อนคละกนั จากนั้นหาประสิทธิภาพชุดการสอน ซ่ึงมีค่าประสิทธิภาพใกลเ้คียงหรือ
เท่ากบัเกณฑป์ระสิทธิภาพก่อนน าไปใชจ้ริงต่อไป 

2.3.11 ขอ้ควรค านึงถึงในการทดลองใชชุ้ดการสอน 
 ในการทดลองหาประสิทธิภาพชุดการสอน เพื่อให้การทดลองไดผ้ลตามวตัถุประสงค ์
ไดชุ้ดการสอนท่ีสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี(สุราษฎร์ พรมจนัทร์
, 2552:130) 
 2.3.11.1 การเลือกผูเ้รียนมาทดลองจ าเป็นตอ้งเลือกผู ้เรียนตามขอ้ก าหนดในแต่ละขั้น
เพื่อท่ีผูเ้รียนท่ีท าการทดลองมีสภาพเป็นตวัแทนของผูเ้รียนท่ีชุดการสอนจะน าไปใชจ้ริง 
 2.3.11.2 การช้ีแจงวิธีการเรียนและการสอน จุดประสงคข์องการทดลอง วิธีเรียนและ
วตัถุประสงค์ของชุดการสอน โดยทั่วไปนั้ นผู ้เ รียนมักจะไม่เข้าใจกระบวนการเรียนโดยใช ้             
ชุดการสอน เน่ืองจากส่วนมากจะคุน้เคยกบัวิธีการสอนแบบบรรยายท่ีผูส้อนโดยทัว่ไปจะใชก้นั การ
ทดลองจึงตอ้งอธิบายขั้นตอนของกระบวนการเรียนใหช้ดัเจน 
 2.3.11.3 บทบาทของผูท้  าการทดลอง ขณะท าการทดลอง ผูท้ดลองจะตอ้งคอยสังเกต
พฤติกรรมของผูเ้รียนว่า เน้ือหาหรือกิจกรรมท่ีจดัให้ท าให้ผูเ้รียนมีความพอใจกระตือรือร้นหรือมี
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ความสับสนในกระบวนการหรือไม่ หากผูท้ดลองให้ครูผูส้อนเป็นผูท้ดลองใช้ชุดการสอนผูท้ดลอง
จะตอ้งสังเกตการณ์ต่าง ๆ โดยสังเกตทั้งพฤติกรรมของผูเ้รียนและผูส้อน เพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้บกพร่อง
มาปรับปรุงแกไ้ข 
 2.3.11.4 ขั้นตอนการทดลอง ในการทดลองใชชุ้ดการสอนมี 5 ขั้นตอนท่ีส าคญั ดงัน้ี  
(สุราษฎร์ พรมจนัทร์, 2552:134) 
 1) ขั้นสอบก่อนเรียน 

 2) ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 
 3) ขั้นประกอบกิจกรรมกลุ่ม 
 4) ขั้นสรุปบทเรียน 
 5) ขั้นสอบหลงัเรียน 
 สรุปจากขอ้ควรค านึงในการทดลองใช้ชุดการสอน ผูว้ิจยัไดน้ ามาใช้ในชุดการสอน 
วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557 ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเลือกตวัแทนของผูเ้รียนแบบกลุ่ม การช้ีแจงกิจกรรมการ
เรียนการสอน บทบาทผูส้อนและบทบาทผูเ้รียน และไดก้ าหนดขั้นตอนการทดลองใช้ชุดการสอน
ครอบคลุม 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ขั้นสอบก่อนเรียน ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ขั้นประกอบกิจกรรมกลุ่ม ขั้นสรุป
บทเรียนและขั้นทดสอบหลงัเรียนต่อไป 

2.3.12 ประโยชน์ของชุดการสอน 
 นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของชุดการสอน ไวด้งัน้ี 
 นิพนธ์ ศุขปรีดี (2526:63) ท าให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ในแนวเดียวกนั ผูส้อนแต่ละคน
ยอ่มมีความรู้และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเร่ืองเดียวกนัแตกต่างกนั ผูเ้รียนอาจจะไดรั้บ
ความรู้และรายละเอียดต่าง ๆ คนละแนวทางกนั ชุดการสอนมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนท่ีเป็นพฤติกรรม มี
ขอ้เสนอแนะ กิจกรรมการใชส่ื้อและขอ้สอบเพื่อประเมินพฤติกรรมไวอ้ยา่งพร้อมมูล 
 นอกจากน้ีประโยชน์ของชุดการสอน จะช่วยลดปัญหาของการใชส่ื้อการสอนท่ีมีราคา
แพง ในเน้ือหาท่ีจ าเป็นให้ผูเ้รียนตอ้งลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียนและชุด
การสอนรายบุคคล จะช่วยแกปั้ญหาท่ีจะตอ้งจดัหาส่ือการสอนท่ีมีราคาแพงหลายชุด เพราะผูเ้รียนจะ
หมุนเวยีนกนัเขา้มาเรียนท าใหใ้ชส่ื้อการสอนนอ้ยชุดลงได ้ ผูเ้รียนก็มีโอกาสไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองมาก
ข้ึน ท าใหก้ารเรียนของผูเ้รียนเป็นอิสระจากบุคลิกภาพ เน่ืองจากชุดการสอนแต่ละประเภทไดก้ าหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนไว้อย่างชัดเจน ผู ้สอนด าเนินกิจกรรมไปตามก าหนดจึงเป็นผลให้
บุคลิกภาพและอารมณ์ของผูส้อนมีอิทธิพลต่อสภาพการเรียนการสอนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง        
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ชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียนและชุดการสอนแบบรายบุคคลผูส้อนมีบทบาทในชั้นเรียนน้อยมาก 
ในขณะท่ีบทบาทในการเรียนเกือบทั้งหมดเป็นของผูเ้รียน 
 วาสนา ชาวหา (2525:139) ท าใหค้รูมีเวลาเพียงพอในการเตรียมการสอนและ 
คน้ควา้เพิ่มเติมให้เป็นไปตามท่ีชุดการสอนระบุไว ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน
รวมทั้งมีเวลาในการตรวจแบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบ แทนท่ีทุ่มเวลาในการท าส่ือการเรียนการสอน
โดยเฉพาะครูท่ีไม่มีความสามารถในดา้นน้ีจะเป็นปัญหามาก 
 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ (2540:152) มีเน้ือหาเป็นแนวทางเดียวกนั โดยสภาพ 
การสอนทัว่ไป ผูส้อนมกัจะสอนตามหลกัสูตรหรือต าราเรียนซ่ึงก าหนดรายละเอียดของกิจกรรม  
การเรียนการสอนไวเ้พียงคร่าว ๆ เน้ือหาอาจจะมีเพียงหวัขอ้และค าอธิบายสั้น ๆ ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้ง
ศึกษาและก าหนดกิจกรรมการเรียนเองท าให้การเรียนการสอนในแต่ละทอ้งท่ีไม่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกนั การใชชุ้ดการสอนจะช่วยใหก้ารเรียนการสอนด าเนินไปในทางเดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ
เน่ืองจากชุดการสอนไดผ้่านการทดลองหาประสิทธิภาพมาก่อนแลว้ รวมทั้งช่วยสร้างความพร้อม
และความมัน่ใจให้แก่ผูส้อน เน่ืองจากชุดการสอนผลิตออกมาเป็นหมวดหมู่ ก าหนดเน้ือหา กิจกรรม
การเรียนการสอน ส่ือการสอน การวดัและการประเมินผลไวอ้ย่างชัดเจน ท าให้ผูส้อนเกิดความ
สะดวกในการน าไปใช้ นอกจากน้ีชุดการสอนช่วยให้ผูส้อนถ่ายทอดเน้ือหาและประสบการณ์ท่ี
สลบัซับซ้อน โดยมีลกัษณะเน้ือหาท่ีเป็นรูปธรรมสูงเช่น การท างานของเคร่ืองกล อวยัวะในร่างกาย 
หรือการเจริญเติบโตของสัตว ์ลกัษณะเช่นน้ีผูส้อนจะไม่สามารถถ่ายทอดหรือบรรยายไดดี้ 
 จากประโยชน์ของชุดการสอนสรุปไดว้า่ ชุดการสอนมีประโยชน์ช่วยใหผู้ส้อน 
สามารถท าการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  สร้างความพร้อมและความมัน่ใจให้แก่ผูส้อน เน่ืองจาก
ชุดการสอนผลิตออกมาเป็นหมวดหมู่ ก าหนดเน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน การวดั
และการประเมินผลไวอ้ยา่งชดัเจน ท าให้ผูส้อนเกิดความสะดวกในการน าไปใช้ ช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน จากการศึกษาประโยชน์ของชุดการสอนน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าสู่การสร้าง
และพฒันาชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 
2.4 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับส่ือการเรียนการสอน 
 2.4.1  ความหมายของส่ือการเรียนการสอน 
 ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2538 :112) ไดใ้หค้วามหมายของส่ือการสอนไวว้า่ หมายถึง วสัดุ 
อุปกรณ์และวธีิการท่ีใชเ้ป็นส่ือกลาง ใหผู้ส้อนส่งหรือถ่ายทอดความรู้ เจตคติ และทกัษะไปยงัผูเ้รียน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 จินตนา  ใบยากูซี (2542:11) ไดก้ล่าวถึง ความหมายของส่ือการเรียนการสอน ไวด้งัน้ี 
ส่ือการเรียนการสอน (Instructional Materials) หมายถึง วสัดุหรือเคร่ืองมือท่ีจดัท าข้ึน ซ่ึงมีขอ้มูล
เน้ือหาสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อประสบการณ์เรียนรู้ ส าหรับน าไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
ของครูและนักเรียน ให้เป็นไปตามหลกัสูตรก าหนด ส่ือการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบส าคญั
ประการหน่ึง ท่ีใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เน้ือหา เกิดทกัษะ 
กระบานการและความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ อนัจะน าไปสู่จุดหมายของหลกัสูตร 
 ในขณะท่ีสงบ  ลกัษณะ (2543 : 59) กล่าววา่ การสอนท่ีดีคือการท่ีครูไม่เป็นผูบ้อกให้รู้
หรือให้ความรู้แก่นักเรียนโดยตรง ผูเ้รียนจะต้องท ากิจกรรมด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผูใ้ห้ความ
ช่วยเหลือ แนะน าสรุปจึงท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี 
 นอกจากน้ีไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2535 : 81) กล่าววา่ ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง  
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีผูส้อนและผูเ้รียนน ามาใชใ้นระบบการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน หรือหมายถึง ตวักลางท่ีช่วยน าและถ่ายทอดความรู้จากครูผูส้อนไป
ยงัผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนท่ีตั้งไว ้
 จากความหมายของส่ือการเรียนการสอน สรุปไดว้า่ ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีใช้เป็นตัวกลางให้ผูส้อนส่งหรือถ่ายทอดความรู้ ทักษะและเจตคติไปยงัผูเ้รียนให้เกิด         
การเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนท่ีก าหนดไว ้
 2.4.2 ขั้นตอนการผลิตส่ือการเรียนการสอน 
          ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2535 : 142-143) ไดก้ล่าวถึง
ขั้นตอนการผลิตส่ือการเรียนการสอน ไว ้6 ขั้นตอน ดงัน้ี   
          2.4.2.1 ขั้นท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหา เก่ียวกบัส่ือการเรียนการสอน เพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดส่ือการเรียนการสอนท่ีควรจดัท า การศึกษาสภาพปัจจุบนัอาจท าได้หลาย
แนวทาง ดงัน้ี 

1) ศึกษาแผนการสอนวา่มีเน้ือหาใดบา้งท่ียงัไม่มีส่ือการเรียนการสอน ใหน้ า 
เน้ือหาเหล่านั้นมาจดัล าดบัความส าคญัวา่ ควรจดัท าส่ือของเน้ือหาใดก่อน 

2) ศึกษาผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัในแต่ละกลุ่มประสบการณ์ มีเร่ืองใดบา้งท่ี 
นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่ผา่น แลว้จดัล าดบัเร่ืองท่ีเป็นปัญหาของแต่ละกลุ่มประสบการณ์ไว ้

3) ศึกษาสภาพส่ือการเรียนการสอนท่ีมีอยูว่า่ส่ือใดช ารุดสูญหายหรือไม่  
สอดคล้องกับเน้ือหาหรือกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบัน ควรปรับปรุงหรือผลิตข้ึนใหม่ 
การศึกษาสภาพปัจจุบนั อาจศึกษาแนวทางเดียวหรือสามแนวทางก็ได้ แล้วน าข้อมูลทั้งหมดมา
จดัล าดบัความส าคญัไว ้ในขั้นน้ีจะไดเ้น้ือหา จุดประสงค ์เป้าหมายท่ีจะตอ้งท าส่ือการเรียนการสอน 
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 2.4.2.2  ขั้นท่ี 2 วเิคราะห์ขอ้มูล 
  1) วเิคราะห์เน้ือหา ก าหนดเน้ือหาท่ีจะจดัท าส่ือ ใหน้ าเน้ือหานั้นมาพิจารณาวา่
สัมพนัธ์กบัจุดประสงคใ์ดบา้ง 
  2) วเิคราะห์ผูเ้รียน โดยศึกษาพฒันาการของผูเ้รียน และจิตวิทยาการเรียนรู้ตลอดจน
สังเกตพฤติกรรม เพื่อใหท้ราบส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจ 
  3) วิเคราะห์ทฤษฎีทางการสอนและจิตวิทยาการเรียนรู้ เพื่อน าแนวคิดมาใช้ในการ
ผลิตส่ือการเรียนการสอน 
                          4) วิ เคราะห์ส่ือการเรียนการสอน เพื่อคัดเลือกส่ือท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ ซ่ึงรวมถึงวสัดุ อุปกรณ์ และเทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อท่ีจะใช้ในการถ่ายทอด
เน้ือหาไปยงัผูเ้รียน เม่ือวิเคราะห์เน้ือหา วิเคราะห์ผูเ้รียน และวิเคราะห์ส่ือการเรียนการสอนแลว้ ใน
ขั้นน้ีผูผ้ลิตสามารถก าหนดประเภทของส่ือท่ีจะจดัท าใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและเหมาะสมกบัวยัของ
ผูเ้รียน 
 2.4.2.3 ขั้นท่ี 3 วางแผนการผลิตส่ือการเรียนการสอน 
              ก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม กิจกรรมรายชัว่โมง ส่ือท่ีจะใชใ้นแต่ละกิจกรรม 
ออกแบบส่ือ จดัการวสัดุ อุปกรณ์ คิดวธีิการผลิตส่ือ ก าหนดระยะเวลาในการผลิตส่ือและเวลาในการ
ใชส่ื้อ ตลอดจนงบประมาณท่ีใชใ้นการผลิตส่ือ 
 2.4.2.4  ขั้นท่ี 4 ผลิตและทดลองใชส่ื้อการเรียนการสอน มีแนวทางดงัน้ี 
  1) ผลิตส่ือตามแผนไวใ้นขั้นตอนท่ี 3 
  2) ทดลองใชส่ื้อ โดยทดลองใชก้บันกัเรียนเป็นรายบุคคล นกัเรียนกลุ่มเล็ก และ
นกัเรียนทั้งชั้น พร้อมทั้งบนัทึกผลการทดลองแต่ละคร้ังไว ้แลว้น าผลการทดลองมาปรับปรุง แกไ้ข 
ขอ้บกพร่องของส่ือใหมี้คุณภาพตามตอ้งการ 
  3) จดัท าคู่มือการผลิตส่ือและการใชส่ื้อ หลงัจากปรับปรุงให้มีคุณภาพจนเป็นท่ีน่า
พอใจแลว้ ควรจดัท าคู่มือการผลิตส่ือตามขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อเผยแพร่ความคิดและวิธีการให้
ผูอ่ื้นน าส่ือไปใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2.4.2.5 ขั้นท่ี 5 น าส่ือการเรียนการสอนไปใช ้ก่อนน าส่ือไปใช ้ควรเตรียมการ ดงัน้ี 
 1) เตรียมตวัครู ไดแ้ก่ การเตรียมเน้ือหา ทบทวนการจดัล าดบักิจกรรม และทดลอง
ใชส่ื้อเพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในขณะใช ้
 2) เตรียมตวัผูเ้รียน ไดแ้ก่ การใหผู้เ้รียนทราบวา่ จะตอ้งท ากิจกรรมอะไรบา้ง ส่ือท่ีดี
ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดจ้บัตอ้ง ลองท า 
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  3) เตรียมสถานท่ีหรือเตรียมหอ้งเรียน ท่ีจะใชส่ื้อ เม่ือทดลองใชส่ื้อจนไดผ้ลเป็นท่ีน่า
พอใจแลว้ จึงน าไปเผยแพร่ต่อไป 
 2.4.2.6  ขั้นท่ี 6 ประเมินผลการใชส่ื้อการเรียนการสอน 
 หลงัจากการน าส่ือไปใช้แล้ว ควรมีการติตตามประเมินผลการใช้ส่ือด้วย เพื่อจะ
ปรับปรุงหรือพฒันาส่ือให้มีคุณภาพมากข้ึน การประเมินผลการใช้ส่ือ เป็นการประเมินผลการ
เปล่ียนแปลงด้านความรู้ ทกัษะและเจตคติของผูเ้รียน ภายหลังการใช้ส่ือนั้น อาจใช้วิธีการศึกษา
เปรียบเทียบความกา้วหนา้ของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชส่ื้อ 
 จากการศึกษาขั้นตอนการผลิตส่ือการเรียนการสอน พบวา่มี 6 ขั้นตอน ประกอบดว้ย
ขั้นตอน 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาเก่ียวกบัส่ือการเรียนการสอน 2) วิเคราะห์ขอ้มูล 3) วาง
แผนการผลิตส่ือการเรียนการสอน 4) ผลิตและทดลองใชส่ื้อการเรียนการสอน 5) น าส่ือการเรียน   
การสอนไปใช้ และ 6) ประเมินผลการใชส่ื้อการเรียนการสอน จากการศึกษาขั้นตอนการผลิตส่ือ  
การเรียนการสอนน้ี ผูว้จิยัไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ในการผลิตส่ือการเรียนการสอนตามขั้นตอนดงักล่าว
ประกอบชุดการสอนวิชา งานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ. 2557 ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป 
 2.4.3 หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาเลือกใชส่ื้อการเรียนการสอน 
          ไดมี้นกัการศึกษาหลายท่านไดอ้ธิบายหลกัการพิจารณาเลือกใชส่ื้อการเรียนการสอนไว้
ดงัน้ี 

         สุราษฎร์  พรมจนัทร์ (2552:93) กล่าวถึงหลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้ในการเลือกใชส่ื้อใน    
การเรียนการสอนไว ้4 ประการดงัน้ี 

1)  ตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาวชิา 
2)  ตอ้งสอดคลอ้งกบัพื้นฐานความรู้ของผูเ้รียน 
3)  ตอ้งสอดคลอ้งกบัความคุม้ค่าในการใช ้
4)  ตอ้งสอดคลอ้งกบัส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีใชป้ระกอบ 

          สอดคลอ้งกบัไชยยศ เรืองสุวรรณ (2547: 157) ไดก้ล่าวถึงหลกัเกณฑใ์นการเลือกใชส่ื้อ
ในการเรียนการสอนไวด้งัน้ี 

 1)  ตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมายและเร่ืองท่ีสอน 
 2)  ตอ้งมีความเหมาะสมกบัความรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียน 
          3)  ตอ้งเหมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ของผูเ้รียน 
 4)  เน้ือหาและวธีิใชไ้ม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
 5) น่าสนใจทนัสมยัและไม่ซบัซอ้น 
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 6) เน้ือหามีความถูกตอ้ง 
 7) เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน 
 8) มีเทคนิคการผลิตท่ีดี เช่น ขนาด สี เสียง ภาพและการจูงใจ เป็นตน้ 

 9) สามารถน าเขา้ร่วมในการเรียนการสอนไดดี้ 
 10) ถา้มีส่ือการสอนหลายอย่างในเร่ืองเดียวกนั ให้ผูส้อนพิจารณาวา่ส่ือใดให้ความรู้
ความเขา้ใจแก่ผูเ้รียนไดดี้ท่ีสุดและใชเ้วลาอนัสั้นท่ีสุด 
 2.4.4 การจ าแนกส่ือการสอน  

         เอดการ์ เดล (Edgar Dale) อา้งถึงใน สาโรจน์ นิลด าและบุญเลิศ  ส่องสวา่ง (2547 :  
349-350) ไดจ้  าแนกส่ือการสอนออกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ 
                       2.4.4.1 ส่ือประเภทวสัดุ (Software) หมายถึง ส่ือท่ีเก็บความรู้อยูใ่นตนเอง ซ่ึงจ าแนกได ้
เป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่  
                                  1) วสัดุประเภทท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยั
อุปกรณ์อ่ืนช่วย เช่น แผนท่ี ลูกโลก รูปภาพ หุ่นจ าลอง ชุดฝึก ฯลฯ 
          2)วสัดุอุปกรณ์ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยตนเอง จ าเป็นต้องอาศัย
อุปกรณ์อ่ืนช่วย เช่น แผน่เสียง ฟิลม์ภาพยนตร์ สไลด ์ฯลฯ 
 2.4.4.2 ส่ือประเภทอุปกรณ์ (Hardware) หมายถึง ส่ิงเป็นตวักลาง หรือตวัผา่น ท าให้
ขอ้มูลหรือความรู้ท่ีบนัทึกในวสัดุ สามารถถ่ายทอดออกมาใหเ้ห็น หรือไดย้ิน เช่น เคร่ืองฉายภาพขา้ม
ศีรษะ เคร่ืองฉายสไลด ์เคร่ืองฉายภาพยนตร์ เคร่ืองเล่นแผน่เสียง เป็นตน้ 
 2.4.4.3 ส่ือประเภทเทคนิคและวิธีการ (Techniques and Method) หมายถึง ส่ือท่ีมี
ลกัษณะเป็นแนวความคิด หรือรูปแบบขั้นตอนในการเรียนการสอน โดยสามารถน าส่ือวสัดุ และ
อุปกรณ์มาช่วยสอนไดเ้ช่นเกม และการจ าลอง การสอนแบบจุลภาค การสาธิต เป็นตน้ 
 จากการศึกษาหลกัเกณฑ์ในการเลือกใช้และผลิตส่ือการเรียนการสอน ผูว้ิจยัไดน้ ามา
สรุปเพื่อเป็นหลกัเกณฑ์ในการเลือกใช้และผลิตส่ือการเรียนการสอนประกอบชุดการสอน วิชางาน
ไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 ดงัน้ี มีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม มีความเหมาะสมกบัวยั  ระดบัสติปัญญา และระดบั
การเรียนรู้ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน มีความน่าสนใจ ทันสมัย ก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ท าจากวสัดุท่ีหาง่าย ราคาไม่แพง  คุม้ค่ากบัเวลาและตน้ทุนการผลิต  ใช้งานได้
สะดวก และมีความปลอดภยั ซ่ึงส่ือการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัได้สร้างข้ึน มีส่วนประกอบดงัน้ี ส่ือ
สไลด์น าเสนอด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต์  ส่ือใบเน้ือหา ส าหรับการสอน
ภาคทฤษฎี ส่ือใบงานส าหรับการสอนภาคปฏิบติั และส่ือการสอนวสัดุท่ีเป็นชุดสาธิตระบบจุดระเบิด
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ชุดฝึกระบบแสงสว่างและสัญญาณ ชุดฝึกระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก ชุดฝึกระบบควบคุม     
การฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนและเกียร์อตัโนมติัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงน ามาประกอบ        
ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง
ดงักล่าวต่อไป 
 
2.5 ทฤษฎเีกีย่วกบัส่ือสไลด์น าเสนอด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต์ 

2.5.1  โปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ เพาวอร์พอยต ์
 โปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต์ (Microsoft Office Power Point) เป็น
โปรแกรมน าเสนอท่ีได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก 
รูปแบบการน าเสนอมีสีสันสวยงาม มีความน่าสนใจ  สามารถท าให้ตวัอกัษร และภาพเคล่ือนไหวได ้
ท าให้งานท่ีน าเสนอดูมีชีวิตชีวายิ่งข้ึน เหมาะส าหรับการน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ไดดี้ เป็น
เคร่ืองมือส่ือสารระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดีและเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างดีของ
ผูส้อนเปรียบเสมือนเข็มทิศน าทาง ให้ผูส้อนสามารถส่ือสารกับผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัจจุบนัในแวดวงการศึกษา ครู คณาจารยแ์ละนกัวิชาการศึกษา ก็นิยมใชโ้ปรแกรมน้ีในการผลิตส่ือ
การเรียนการสอน เพราะเป็นโปรแกรมท่ีใช้งานง่าย สะดวก ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายอีกทั้งยงัมี
ประสิทธิภาพในการน าเสนอ 
 2.5.2  ลกัษณะการใชง้านของโปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต ์
 มีบุคคลหลายท่านกล่าวถึงการใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต ์ดงัน้ี 
 เบ็ญจพรรณ ดวงเด่น (2550 : 6) เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการสร้างสไลด์ ส าหรับการ
น าเสนองาน (Presentation)ไม่ว่าจะเป็นการแสดงบนจอภาพฉายโปรเจคเตอร์ท่ีต่อกับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมท่ีมีเคร่ืองมือคอยอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช ้ท าให้งานเกิดความน่าสนใจ
ยิง่ข้ึน โดยการใส่รูปภาพต่าง ๆ เช่น ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงและวดีิโอคลิป เป็นตน้ 
 บุญเลิศ อรุณพิบูลย ์ (2550:2) โปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต์ เป็น
โปรแกรมสร้างสรรค์ผลงานท่ีใช้ในการน าเสนองาน (Presentation) เช่น การท าภาพน่ิง การจดัท า
สไลด ์3.5 มิลลิเมตรหรือแผน่ใส เอกสารประกอบค าบรรยาย ตลอดจนการสร้างส่ือการเรียนการสอน
ได ้ซ่ึงในโปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยตน์ั้น มีรูปแบบการน าเสนอผลงานแบบส าเร็จ
ให้เลือกใช้มากมายตามลกัษณะการใช้งาน และรูปแบบท่ีสวยงาม จึงช่วยอ านวยความสะดวกใน   
การสร้างสรรคช้ิ์นงานส าหรับการน าเสนองานไดเ้ป็นอยา่งดี 
 นอกจากน้ีนิตยา ฉัตรเมืองปัก (2550:28) กล่าววา่ โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 
เพาเวอร์พอยต ์เป็นโปรแกรมท่ีช่วยในการจดัท าสไลดเ์พื่อน าไปเสนอหรือฉายให้บุคคลทัว่ไปไดดู้ไม่
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ว่าจะใช้น าเสนองานการประชุมสัมมนา ตลอดจนถึงแวดวงการศึกษาก็น ามาใช้อย่างแพร่หลาย 
จุดเด่นของโปรแกรม คือ สามารถสร้างงานท่ีจะน า เสนอได้อย่างง่ายดาย สามารถใส่ภาพเสียง
ตลอดจนภาพเคล่ือนไหวในลกัษณะวิดีโอลงในสไลด์ จึงเป็นส่ือท่ีน าเสนอขอ้มูลไดแ้บบมลัติมีเดีย
หรือส่ือผสมท าใหง้านน าเสนอน่าชม น่าฟังและน่าติดตามยิง่ข้ึน 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พอสรุปไดว้่าโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต ์
เป็นโปรแกรมหน่ึงของชุดไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ ท่ีใช้ส าหรับการน าเสนอข้อมูลโดยผ่านทาง
คอมพิวเตอร์ในลกัษณะของส่ือผสม น าเสนอในรูปแบบของภาพน่ิง ภาพยนตร์และเสียงเพลง มี
ประโยชน์ในดา้นการน าเสนอเร่ืองราวต่างๆ ในลกัษณะคลา้ย ๆ กบัการฉายสไลด์สามารถใชค้  าสั่ง
ของโปรแกรมสร้างแผน่สไลด์ท่ีมีรูปภาพและขอ้ความบรรยายเร่ืองราวท่ีตอ้งการจะน าเสนอไดอ้ยา่ง
รวดเร็วพร้อมทั้งก าหนดลกัษณะแสงเงา  ลวดลายกบัสไลดแ์ต่ละแผน่ให้มีความสวยงามและน่าสนใจ
ยิง่ข้ึน นอกจากน้ียงัก าหนดรูปแบบการฉายสไลดแ์ต่ละแผน่และใส่เทคนิคพิเศษในการแสดงขอ้ความ
แต่ละบรรทดัเพื่อใหผู้ช้มไดเ้ห็นขอ้ความทีละขั้นตอน  
 2.5.3  ความส าคญัของโปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต ์
 โปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต์ มีความส าคญัในดา้นการศึกษาหลาย
ประการ ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี (สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2549 : 5) 
  2.5.3.1 ช่วยเพิ่มคุณภาพในการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอนท่ีผลิตด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต ์สามารถน าไปประยกุตก์บัส่ืออ่ืน ๆ ไดห้ลายประเภท 
ทั้งส่ือภาพน่ิง ส่ือภาพเคล่ือนไหว ส่ือประสม (Multimedia) ท าใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 2.5.3.2 ท าให้การเรียนการสอนสะดวก รวดเร็วกว่าวิธีดั้ งเดิม ประหยดังบประมาณ
และเวลาในการผลิตส่ือการเรียนการสอน 
 2.5.3.3 ท  าให้เกิดเครือข่ายของความรู้ ส่ือการเรียนการสอนท่ีผลิตด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต์ สามารถจดัเก็บไวบ้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผูเ้รียนสามารถเขา้
ไปคน้ควา้ศึกษาไดอ้ยา่งไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี ท าให้เกิดคลงัความรู้ขนาดมหาศาล และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีทนัสมยักวา่เอกสารและต าราทัว่ไป เพราะมีการปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
 2.5.3.4 ความส าคญัดา้นการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารความรู้ และในการอบรมงานทุก
อย่างตอ้งมีการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ซ่ึงกนัและกนั เช่น การท่ีครูสอนนกัเรียน
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งอาศยัการส่ือสารท่ีดีมีคุณภาพ เพื่อใหก้ารเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 2.5.3.5 เป็นเคร่ืองประกนัประสิทธิภาพการเรียนการสอน ขั้นตอนการสอนท่ีออกแบบ
ไวต้อ้งมีการทดสอบและการน าไปใช้ เพื่อสร้างความมัน่ใจว่า การด าเนินการสอนตามขั้นตอนท่ี
ออกแบบไว ้ท าใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 2.5.3.6 เป็นเคร่ืองมือส่ือสารระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน เน้ือหาการเรียนการสอนไดถู้ก
จดัท าในรูปแบบของชุดการสอนดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต์ ผูส้อนคนอ่ืน ๆ
สามารถน าไปสอนได ้
 2.5.3.7 เป็นเคร่ืองมือเตรียมความพร้อมระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน ระบบการสอนท่ีถูก
ออกแบบไวอ้ยา่งสมบูรณ์แลว้ และไดก้ าหนดล าดบัขั้นตอนต่าง ๆ ไวอ้ยา่งดี แลว้ท าให้ผูส้อนสอนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จนบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้
 2.5.3.8 เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการเรียนการสอน จากการน าเสนอเน้ือหาต่างๆ 
ดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต์ จะมีขอ้มูลยอ้นกลบั ทั้งขอ้ดีและขอ้จ ากดัเพื่อ
เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงพฒันาต่อไป 
 นอกจากน้ี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2549 : 12) ยงัได้
กล่าวถึงความส าคญัของโปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต์ ท่ีมีต่อครูผูส้อนและผูเ้รียน
สรุปไดด้งัน้ี 
 1) ประหยดัแรงงาน การอธิบายเร่ืองราวท่ีสลบัซับซ้อน เร่ืองท่ีแปลกใหม่ 
ผูเ้รียนจะแปลความตามประสบการณ์ท่ีตนเคยมี ซ่ึงอาจแตกต่างกนัได้ การน าเสนอดว้ยโปรแกรม
ไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต ์ช่วยท าให้นามธรรมกลายเป็นรูปธรรม ท าให้ผูรั้บสารเห็นภาพ
และเขา้ใจไดท้นัที ไม่จ  าเป็นตอ้งอธิบายยดืยาว 
 2) เตรียมการไดล่้วงหน้า ครูสามารถเตรียมการผลิตส่ือไดก่้อนการบรรยาย 
ท าให้มีเวลาท่ีจะแสวงหาภาพท่ีส่ือความหมายไดช้ัดเจน สามารถแก้ไข ตรวจสอบและทดลองใช ้
เพื่อใหก้ารน าไปใชมี้ประสิทธิภาพ 
 3) ประหยดัเวลา ไม่จ  าเป็นต้องวาดภาพประกอบค าบรรยายในขณะนั้ น 
สามารถใชส่ื้อท่ีเตรียมไวเ้ป็นอยา่งดีแลว้ไดเ้ลย 
 4) ผูใ้ชเ้กิดความมัน่ใจวา่สามารถส่ือความหมายกบัผูเ้รียนได ้ตามเทคนิคและ
ความต้องการ ท าให้ครูและผูเ้รียนหันหน้าเข้าหากันได้ตลอดเวลา และครูสามารถประเมินผล        
การสอนดว้ยการสังเกต หรือดูปฏิกิริยายอ้นกลบัไดต้ลอดเวลา 
 5) ช่วยท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจมากข้ึน 
 6) ช่วยท าใหผู้เ้รียนรับขอ้มูลข่าวสารไดม้ากข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัการฟังการ
บรรยายเพียงอยา่งเดียว 
 7) ช่วยท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจเร่ืองราวไดเ้ร็วข้ึน จดจ าและบนัทึกขอ้มูล
ต่าง ๆ ไดม้ากกวา่การบรรยายเพียงอยา่งเดียว  
 8) ช่วยท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเร่ืองราวท่ียุง่ยาก สลบัซบัซอ้นไดง่้ายข้ึน 
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 9) สามารถยอ่ส่ิงท่ีใหญ่มากให้เล็กลง เช่น เคร่ืองบิน รถไฟและขยายส่ิงท่ีเล็ก
มาก เช่น มด แมลงวนั ใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึน การยอ่หรือการขยายน้ี จะท าใหไ้ดภ้าพในขนาดท่ีเหมาะสม
กบัการน าไปใชป้ระกอบการบรรยาย และสามารถสร้างภาพท่ีไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่าได ้
 2.5.4  ส่วนประกอบของส่ือการสอนโปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต ์
 ส่ือการสอนท่ีพฒันาดว้ยโปแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต์ ตอ้งแบ่งเป็น
ตอน ๆ ท่ีเหมาะสมซ่ึงประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ท่ีส าคญัดงัน้ี (ไพชยนต ์พิมพพ์ทัเลิศ, 2549:17) 
 2.5.4.1 ช่ือตอน 
 2.5.4.2 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
 2.5.4.3 วสัดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้ 
 2.5.4.4 เน้ือหาโดยสรุป 
 2.5.4.5 ค  าถามทา้ยบท 
 2.5.4.5 แหล่งขอ้มูลอา้งอิง 
 2.5.4.6 หมายเลขสไลดห์รือหมายเลขตอน 
 2.5.5  หลกัการพฒันาส่ือดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต ์
 เนาวนิตย ์สงคราม (2553:2-14) ไดอ้ธิบายถึงหลกัการในการออกแบบส่ือน าเสนอดว้ย
โปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต ์ไวด้งัน้ี 
 2.5.5.1 ชนิดตวัอกัษร (Font Type) ตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมคือ ใชต้วัอกัษรให้อ่านง่ายใช้
ตวัอกัษรให้เหมาะสมกบัเน้ือหา ไม่ควรใช้ตวัอกัษรหลากหลายชนิดจนเกินไป ขนาดตวัอกัษร ตอ้ง
ระวงัไม่ใหเ้ล็กเกินไป ช่องไฟตวัอกัษรหากมีการจดัวางท่ีสวยงามจะท าใหอ่้านง่าย สบายตา 
 2.5.5.2 สีและพื้นหลงัเช่น ใช้สีตวัอกัษรกบัพื้นหลงัท่ีมองเห็นชดัเจน หากพื้นหลงัสี
เขม้ตวัอกัษรควรสีอ่อน ไม่ใชสี้พื้นหลงัท่ีฉูดฉาดจนเกินไปท าให้ไม่สบายตาและไม่สามารถอ่านได้
นาน 
 2.5.5.3 ภาพประกอบ หมายถึง ภาพท่ีใช้ประกอบเร่ืองท่ีจะส่ือสารเพื่อให้สามารถ
ส่ือสารไดเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึนตอ้งสัมพนัธ์กบัเน้ือหาท่ีน าเสนอ 
 2.5.5.4 การน าเสนอ หมายถึงการน าเสนอขอ้มูล เพื่อการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการใหค้วามรู้ท่ีมกัเป็นเน้ือหาวชิาการ จึงตอ้งมีเทคนิคการน าเสนอท่ีดูง่ายไม่น่าเบ่ือ ดงัน้ี 
 1) ปริมาณขอ้ความไม่ควรมากเกินไป จนในหน่ึงหนา้กระดาษหน่ึงแผน่ป้าย
หรือหน่ึงหน้าสไลด์มีขอ้ความยาวเป็นพรืด จะท าให้น่าเบ่ือรู้สึกทอ้แทท่ี้จะอ่าน ควรสรุปเป็นเน้ือหา
สั้น ๆ หรือเขียนเป็นประเด็นส าคญั ๆ 
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 2) การน าเสนอด้วยแผนสถิติและแผนภาพจ าเป็นการจดัระเบียบขอ้มูลให้
ดูง่าย ชดัเจน ส่ือความไดร้วดเร็ว ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีเป็นนามธรรม 
 2.5.5.5  การจดัวาง เป็นส่ิงหน่ึงท่ีท าให้ส่ือมีความสวยงามน่าสนใจและส่ือความไดดี้
ยิง่ข้ึนเพราะการจดัวางทีดีจะมีผลต่อการมองและการท าความเขา้ใจ โดยมีรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 1) การจดัหัวเร่ืองหลกัและหัวเร่ืองย่อยรวมทั้งเน้ือหาควรเน้นให้มีขนาดท่ี
แตกต่างกนัโดยหัวเร่ือง ควรมีขนาดใหญ่สุดลดหลัน่ลงมาตามล าดบั นอกจากน้ีอาจใช้การเน้นดว้ย
ตวัหนาตวัเอียงหรือขีดเส้นใตใ้นหวัขอ้ยอ่ยก็ไดต้ามความเหมาะสม 
 2) การจัดข้อความในการพิมพ์คอมพิวเตอร์ตวัอักษรหรือข้อความต่าง ๆ
สามารถจดัเรียงให้เป็นระเบียบได้ โดยรวมลกัษณะการจดัขอ้ความหลกั ๆ 3 แบบและมีขอ้ควรระวงั
ในการใช ้
 3) ความสมดุลคือ การจดัวางใหเ้น้ือท่ีของส่ือทั้งสองขา้งซา้ยขวาและบนล่างมี
น ้าหนกัเท่า ๆ กนัไม่มีส่วนไหนแน่นจนเกินไปหรือเวน้วา่งจนเกินไป ซ่ึงหากไม่มีความสมดุลในส่ือก็
จะท าใหก้ารรับรู้ถูกรบกวนทั้งยงัดูไม่สวยงามอีกดว้ย 
 2.5.5.6 การเนน้ ส่ือแต่ละช้ินไม่วา่จะเป็นส่ือคอมพิวเตอร์ส่ือส่ิงพิมพใ์น 1 หนา้สไลด์
หรือ 1 หนา้กระดาษควรท่ีจะมีจุดเด่นอนัเป็นจุดแรกท่ีผูอ่้านหรือผูดู้จะมองไปเป็นจุดแรกซ่ึงเป็นส่วน
ท่ีจะดึงดูดความสนใจและมกัเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดอีกดว้ย การเนน้เพื่อใหส่ื้อมีจุดเด่นมีล าดบัขั้นตอน
และขอ้ควรระวงัดงัน้ี 
 1) เลือกเนน้ส่วนท่ีส าคญัอนัดบัแรกผูจ้ดัท าส่ือตอ้งระบุไดว้า่ใน 1 หนา้สไลด์
หรือ 1 หนา้กระดาษหรือ 1 แผน่ป้ายนั้นอะไรส าคญัท่ีสุดหรือน่าสนใจท่ีสุดท่ีจะท าให้ผูอ่้านหรือผูดู้
สนใจเน้ือหาในส่วนอ่ืน ๆ อาจจะเป็นหวัขอ้ช่ือเร่ืองหรือภาพเป็นตน้ 
 2) ไม่เน้นมากจนเกินไปจนบางคร้ังผูจ้ดัท าส่ืออาจไม่สามารถระบุไดว้่าส่วน
ใด คือส่วนส าคญัท่ีสุดท่ีควรจะเนน้จึงเนน้ขอ้ความหรือภาพดว้ยวิธีต่าง ๆ หลายส่วนเกินไป ผลคือไม่
มีส่วนไหนเด่นเลย 
 2.5.5.7 เอกภาพและความสม ่าเสมอ ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั องคป์ระกอบต่างๆ 
ในหน้าสไลด์หน้ากระดาษหรือในแผ่นป้าย ดูเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นภาพประกอบ
ตวัอกัษรพื้นหลงั มีส่วนท่ีเน้นและส่วนท่ีเสริมโดยไม่มีการแข่งกนัเด่น ซ่ึงจะท าลายเอกภาพความ
สม ่าเสมอคือการออกแบบหนา้สไลด์หนา้กระดาษ หรือแผ่นป้ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัตลอด
ท าใหก้ารน าเสนอมีความต่อเน่ือง สม ่าเสมอ ไม่สะดุด การจดัท าส่ือให้มีเอกภาพและความสม ่าเสมอ
สามารถท าไดด้งัน้ี 
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 1) การจดัวางต าแหน่งควรให้องค์ประกอบบางอย่างเหมือนกนัทุกหน้า เช่น 
ช่ือเร่ือง ภาพ ตวัอกัษร ขอ้ความควรวางไวท่ี้ต าแหน่งเดียวกนัเสมอในแต่ละสไลด ์
 2) ความสม ่าเสมอของพื้นหลงัการใชสี้หรือลกัษณะของพื้นหลงัท่ีคลา้ยคลึง
กนัหากพื้นหลงัเป็นภาพถ่ายหนา้ต่อไปหรือสไลดต่์อไปก็ควรใชภ้าพเดียวกนั 
 3) การใส่เสียงหากเป็นส่ือท่ีมีการใส่เสียงเช่นสไลด์ใส่เสียงพากย ์ก็ควรใช้
เสียงของผูพ้ากยค์นเดียวกนัตลอดไม่ควรเปล่ียนเสียงผูพ้ากย ์นอกเสียจากเน้ือหาเป็นนิทานหรือเร่ือง
เล่าท่ีตอ้งใชเ้สียงตวัละครหลายเสียง 
 4) ความเรียบง่ายหมายถึง การออกแบบให้มีความชดัเจนไม่ฉูดฉาดหรือมีการ
ตกแต่งมากเกินไป ท าใหส้ามารถควบคุมใหแ้ต่ละหนา้หรือแต่ละสไลดมี์ความสม ่าเสมอไดโ้ดยง่าย 
 5) การใช้ปุ่มหากเป็นส่ือคอมพิวเตอร์ท่ีมีการใช้ปุ่มควรออกแบบปุ่มท่ีเขา้ใจ
ง่ายเป็นสัญลักษณ์สากลเช่น ปุ่มกลับหน้าหลักมกัเป็นรูปบ้าน ปุ่มไปหน้าถัดไปเป็นลูกศรช้ีไป
ทางขวา  ปุ่มกลบัไปหนา้ท่ีแลว้เป็นรูปลูกศรช้ีไปทางซ้าย เป็นตน้ หรือหากไม่แน่ใจวา่ปุ่มสัญลกัษณ์
เป็นท่ีเขา้ใจไดจ้ริงๆ หรือไม่ก็สามารถใส่ขอ้ความระบุลงไปได ้
  จากการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบัส่ือสไลด์น าเสนอด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 
เพาเวอร์พอยต์ ผูว้ิจยัได้น าไปออกแบบและจดัท าส่ือสไลด์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 
เพาเวอร์พอยต์ประกอบชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 จ านวน 8 หน่วยการสอน ประกอบดว้ยเคร่ืองมือวดัและ
ทดสอบไฟฟ้ายานยนต์ ระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟฟ้า ระบบแสงสว่างและสัญญาณยานยนต์
สมยัใหม่ ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ และระบบควบคุม
เกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 
 
2.6 ทฤษฎีเกีย่วกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.6.1  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไวด้งัน้ี 
 กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545:4)ใหค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(Academic Achievement) หมายถึง ความรู้ซ่ึงไดรั้บหรือทกัษะท่ีเจริญข้ึนโดยการเรียนวิชาต่างๆ ใน
โรงเรียนตามปกติ พิจารณารู้ไดจ้ากคะแนนผลสอบหรือจากคะแนนผลงานท่ีครูก าหนดให้ท าหรือจาก
ทั้งสองอยา่ง และหมายถึงผลหรือผลงานซ่ึงนกัเรียนไดจ้ากวิชาสามญั เช่น วิชาอ่าน วิชาคณิตศาสตร์ 
วชิาประวติัศาสตร์ หรือตรงกนัขา้มกบัทกัษะท่ีไดจ้ากวชิาการฝีมือและวชิาพลศึกษา 



45 
 

 ส่วนไพศาล หวงัพานิช (2533:137) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
ไวว้่า พฤติกรรมหรือความสามารถของผูเ้รียนท่ีเกิดจากการเรียนรู้ซ่ึงพฒันาข้ึนหลังจากได้รับ        
การอบรม สั่งสอนหรือฝึกฝนโดยตรง 
 นอกจากน้ีทิศนา แขมมณี (2548:10)ได้กล่าวถึงความหมายของผลสัมฤทธ์ิทาง       
การเรียน หมายถึง การเขา้ถึงความรู้ มีการพฒันาทกัษะในดา้นการเรียนซ่ึงอาจดูไดจ้ากผลการเรียนท่ี
ไดจ้ากการทดสอบ 
 จากความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดังกล่าว ผูว้ิจยัสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หมายถึง คุณลกัษณะความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีบุคคลไดรั้บ
จากการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม เป็นผลใหบุ้คคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ 
ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดจ้ากการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.6.2  จุดมุ่งหมายของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 การวดัผลสัมฤทธ์ิมีจุดมุ่งหมายคือ เป็นการตรวจสอบวดัระดบัความสามารถของ
ผูเ้รียนวา่หลงัจากเรียนแลว้ มีความรู้ความสามารถดา้นใดบา้ง ซ่ึงเป็นการวดัใน 2 องคป์ระกอบตาม
จุดมุ่งหมายและลกัษณะของวชิาท่ีเรียนดงัน้ี 
 2.6.2.1 การวดัดา้นการปฏิบติั เป็นการวดัความรู้ ความสามารถทางปฏิบติัให้ผูเ้รียนให้
ลงมือปฏิบติังานจริงไดผ้ลลพัธ์ออกเป็นผลงาน การวดัดา้นการปฏิบติัจึงตอ้งวดัโดยใชข้อ้สอบปฏิบติั 
ซ่ึงเป็นการประเมินผลงานในภาคปฏิบติั 
 2.6.2.2 การวดัด้วยเน้ือหา วิธีน้ีเป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถท่ีเก่ียวกับ
เน้ือหาวชิาอนัเป็นผลจากการเรียนการสอน 
 จากจุดมุ่งหมายของการว ัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สรุปได้ว่า เป็นการว ัดใน
องค์ประกอบตามจุดมุ่งหมายและลกัษณะของวิชาท่ีเรียน แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือการวดัดา้นการ
ปฏิบัติในภาคปฏิบติัและการวดัด้วยเน้ือหา จากการศึกษาน้ีผูว้ิจ ัยได้น าสู่การวดัผลสัมฤทธ์ิทาง       
การเรียนวิชา งานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.
2557 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป 
 2.6.3  ลกัษณะของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ไพศาล หวงัพานิชย ์ (2533:209) ได้กล่าวถึงวิธีการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึง
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 
 2.6.3.1 การวดัดว้ยการปฏิบติั เป็นการตรวจสอบวดัความสามารถของผูเ้รียน โดยเนน้
ให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความสามารถในรูปการกระท าจริงในทางปฏิบติั หรือทกัษะให้ออกมาเป็นผลงาน
จึงตอ้งวดัโดยใชข้อ้สอบปฏิบติั (Performance Test) 
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 2.6.3.2 การวดัดา้นเน้ือหา เป็นการตรวจสอบความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวิชา (Content) ซ่ึง
เกิดจากการเรียนรู้ของผูเ้รียนสามารถวดัไดโ้ดยใชข้อ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Test) 
 กล่าวโดยสรุปวธีิการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบ่งได ้2 ลกัษณะ คือการวดัดว้ยการ
ปฏิบติั และการวดัดา้นเน้ือหา จากการศึกษาน้ีผูว้ิจยัไดน้ าสู่การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา งาน
ไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557 ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป 

2.6.4  ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ไพศาล หวงัพานิช (2533:139) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทาง   การ

เรียนนั้น มีปัจจยัซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลายดา้นดว้ยกนั ประกอบดว้ย 
 2.6.4.1 องค์ประกอบดา้นร่างกาย อตัราการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพร่างกาย 
ขอ้บกพร่องทางร่างกายและบุคลิกภาพต่างๆ 
 2.6.4.2  องคป์ระกอบทางความรัก ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ของบิดา มารดา ความสัมพนัธ์
ของบิดากบับุตร ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุตรดว้ยกนัและความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว 

 2.6.4.3 องคป์ระกอบทางวฒันธรรมและสังคม ไดแ้ก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความ
เป็นอยูข่องครอบครัว สภาพแวดลอ้มทางบา้น การอบรมทางบา้น และฐานะทางบา้น 
 2.6.4.4 องค์ประกอบทางความสัมพนัธ์ในเพื่อวยัเดียวกนั ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ของ
นกัเรียนกบัเพื่อนวยัเดียวกนัทั้งท่ีบา้นและท่ีโรงเรียน 
 2.6.4.5 องค์ประกอบทางพฒันาแห่งตน ได้แก่ สติปัญญา ความสนใจ เจตคติของ
นกัเรียนต่อการเรียน 
 2.6.4.6 องคป์ระกอบการปรับตนไดแ้ก่ ปัญหาการปรับตวั 
 นอกจากน้ี การแสดงออกทางอารมณ์ อิทธิพลขององค์ประกอบต่างๆ ท่ีมีต่อระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดแ้ก่ ผูส้อน นกัเรียน หลกัสูตร โดยท่ีเวลาคุณภาพของการสอนมีอิทธิพล
ตรงต่อปริมาณความรู้ท่ีนกัเรียนไดรั้บ  
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ ผลกระทบท่ีมาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้นมีหลาย
องค์ประกอบท่ีสัมพนัธ์กันทั้ งสภาพร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ครอบครัว บิดามารดา ผูส้อนและ    
เพื่อน ๆ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีผลท าใหก้ระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน นกัศึกษา 
 
2.7 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการฝึกอบรมอีกรูปแบบ
หน่ึงการทดสอบ ฯ จะมีประโยชน์ในดา้นการจดัการเรียนการสอนคือ ช่วยให้ครูทราบถึงสถานภาพ
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ของผูเ้รียนว่ายงัขาดพื้นฐานด้านใดบา้ง ซ่ึงจะเป็นแนวทางให้ครูทราบว่าต้องปรับปรุงการเรียน      
การสอนอย่างไรให้เหมาะสมยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเน้ือหาและหลกัการในการสร้างแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พอสรุปไดด้งัน้ี 

2.7.1 ประเภทของแบบทดสอบ 
 กานดา พูนลาภทวี (2528:44) ไดแ้บ่งแบบทดสอบ ออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
 2.7.1.1 แบบอตันยั (Subjective) เป็นแบบทดสอบท่ีผูต้อบจะตอ้งรวบรวมจดัระเบียบ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การตรวจใหค้ะแนนข้ึนอยูก่บัอารมณ์ของผูต้รวจและใชเ้วลามาก 

 2.7.1.2 แบบปรนยั (Objective Test) เป็นแบบทดสอบท่ีมีการให้คะแนนแน่นอน
เช่ือถือได ้และไม่ข้ึนอยูก่บัอารมณ์ของผูต้รวจแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 
 1) แบบตอบสั้น (Short Answer) 
 2) แบบจบัคู่ (Matching) 
 3) แบบถูกผดิ (True-False) 
 4) แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 
 กล่าวโดยสรุป ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือชุดค าถามท่ีครู
ใชท้ดสอบวดัความรู้ตามจุดประสงคห์รือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั โดยแบ่งแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ออกเป็น 2 ประเภท คือแบบอตันยั และแบบปรนยั ซ่ึงจ าแนกเป็น 4 ชนิด คือแบบตอบ
สั้น จบัคู่ ถูกผดิ และเลือกตอบ 

2.7.2  ลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี 
 กานดา พูนลาภทว ี(2528:47)ไดใ้หห้ลกัเกณฑถึ์งแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง   การ
เรียนท่ีดี ตอ้งมีลกัษณะส าคญัดงัน้ี 
 2.7.2.1 ความตรง (Validity) เป็นแบบทดสอบท่ีสามารถจะวดัส่ิงท่ีตอ้งการวดัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและตรงความมุ่งหมายท่ีตอ้งการวดั 
 2.7.2.2 ความเท่ียง (Reliability) คะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบนั้นตอ้งมีความคงท่ี
แน่นอน ไม่วา่จะท าการสอบก่ีคร้ังผลท่ีไดจ้ะตอ้งคงเส้นคงวา 

 2.7.2.3 ความยากง่าย (Difficulty) พอเหมาะไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป แบบทดสอบ 
โดยทัว่ไปควรมีระดบัความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 (ลว้นและองัคณา, 2543:208) 

 2.7.2.4 อ านาจจ าแนก (Discrimination) แบบทดสอบนั้นๆ สามารถจ าแนกนกัเรียน
ออกตามความสามารถได ้แบบทดสอบท่ีผูเ้รียนตอบถูกหมดหรือผิดหมดจะเป็นขอ้สอบท่ีไม่มีอ านาจ
จ าแนกกล่าวคือ ไม่สามารถจ าแนกคนเก่งและคนอ่อนออกจากกนัได ้โดยทัว่ไปแบบทดสอบท่ีมีค่า
อ านาจจ าแนกเหมาะสม คือ ตั้งแต่ 0.2 ข้ึนไป (ลว้นและองัคณา, 2543:20) 
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 2.7.2.5 ความเป็นปรนยั (Objectively) แบบทดสอบท่ีมีความเป็นปรนยันั้นจะตอ้ง
ประกอบดว้ยคุณสมบติั 3 ประการดงัน้ี 
 1) มีความชดัเจนในค าถาม ผูส้อบอ่านค าถามแลว้เขา้ใจตรงกนัไม่ตีความไป
คนละประเด็นเขา้ใจค าถามวา่ผูถ้ามตอ้งการอะไร 
 2) การตรวจให้คะแนนตรงกนัไม่ว่าใครเป็นผูต้รวจ หรือตรวจเม่ือไรก็ได้
คะแนนตรงกนั 
 3) แปลความหมายคะแนนตรงกนั 

 2.7.2.6 ถามลึก (Searching) ลกัษณะของแบบทดสอบตอ้งไม่ควรถามเฉพาะความรู้
ความจ าเท่านั้น ควรถามให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัคิดหาเหตุผลในการคน้หาค าตอบ และควรวดัสมรรถภาพท่ี
สูงข้ึนไป เช่น การน าไปใชว้เิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า เป็นตน้ 
 2.7.2.7 ค าถามมีลกัษณะท่ีย ัว่ยุ (Exemplary) แบบทดสอบ ตอ้งมีลกัษณะท่ีทา้ทายให้
ผูส้อบอยากท า ไม่ง่ายหรือยากเกินไป ไม่ถามซ ้ าซากจนน่าเบ่ือหน่าย ตลอดจนการเรียงขอ้สอบควร
เรียงจากง่ายไปหายาก เพราะจะช่วยใหย้ ัว่ยใุหผู้ส้อบอยากท าแบบทดสอบมากข้ึน 
 2.7.2.8  ความยติุธรรม (Fairness) แบบทดสอบท่ีดีจะตอ้งให้ความเสมอภาคกนัไม่เปิด
โอกาสใหผู้ส้อบไดเ้ปรียบเสียเปรียบกนั และไม่ล าเอียงเขา้กบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
 2.7.2.9 มีลกัษณะเฉพาะ (Specificity) ผูส้อบท่ีสามารถตอบแบบทดสอบไดถู้กตอ้ง
ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ในเร่ืองนั้นมิใช่ใชส้ามญัส านึกก็ตอบแบบทดสอบได ้
 2.7.2.10 มีประสิทธิภาพ (Efficiency) แบบทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะท าให้
ประโยชน์คุม้ค่าท่ีสุดโดยใชเ้วลาแรงงานและเงินนอ้ยท่ีสุด 
 จากการศึกษาลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี ประกอบดว้ยมี
ความตรง ความเท่ียง มีความยากง่าย อ านาจจ าแนก  มีความเป็นปรนัย  นอกจากน้ีลักษณะ
แบบทดสอบต้องมีการถามลึก ค าถามมีลักษณะท่ีย ัว่ยุ   มีความยุติธรรม  มีลักษณะเฉพาะ มี
ประสิทธิภาพ  
 สรุปจากการศึกษาลักษณะของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีน้ี มี
ลกัษณะส าคญัดังน้ี มีความตรง ความเท่ียง ความยากง่าย มีอ านาจจ าแนก และมีความเป็นปรนัย 
นอกจากน้ีแบบทดสอบมีการถามลึก มีลักษณะยัว่ยุ มีความยุติธรรม มีลักษณะเฉพาะ และมี
ประสิทธิภาพ จากการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัได้น าไปสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
ลกัษณะท่ีดีของแบบทดสอบดงักล่าว ประกอบชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหสัวิชา 3101-
2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 ต่อไป 
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2.7.3 ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 สุราษฎร์ พรมจนัทร์ (2552:95-101) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในการสร้างแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อวดัผลการเรียนในหลกัสูตรต่าง ๆ มีขั้นตอนในการจดัสร้าง ดงัต่อไปน้ี 
 2.7.3.1 การวิเคราะห์วตัถุประสงคก์ารการสอนทั้งหมดของวิชา เพื่อท าการตรวจสอบ
ดูวา่วตัถุประสงคก์ารสอนแต่ละขอ้ตอ้งการเนน้ให้ผูเ้รียนมีพฤติกรรมสูงถึงระดบัใด มีความส าคญัต่อ
การสอนระดบัใด และในการวเิคราะห์วตัถุประสงคก์ารสอนควรพิจารณาถึงส่ิงต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 2-1
ถึง 2-3 
ตารางที ่2-1 สัญลกัษณ์ระดบัความสามารถทางสติปัญญาท่ีระบุไวต้ามวตัถุประสงคก์ารสอน 

สัญลกัษณ์ ความหมาย หมายเหตุ 
R วตัถุประสงคร์ะดบัฟืนคืนความรู้ R = Recalled Knowledge 
A วตัถุประสงคร์ะดบัประยกุตค์วามรู้ A = Applied Knowledge 
T วตัถุประสงคร์ะดบัส่งถ่ายความรู้ R = Transferred Knowledge 

ตารางที ่2-2 สัญลกัษณ์ระดบัความส าคญัของวตัถุประสงคก์ารสอน 
สัญลกัษณ์ ความหมาย 

X วตัถุประสงคส์อนมีความส าคญัมากในการสอนหวัขอ้นั้น ๆ หรือในหวัขอ้
อ่ืน ๆ ท่ีจะเรียนต่อไป ตลอดจนการท างานในวนัขา้งหนา้ 

I วตัถุประสงคส์อนมีความส าคญัในการเรียนรู้ ท่ีจะช่วยในการสอนเน้ือหา
เร่ืองนั้นๆ ไดลึ้กซ้ึงและสะดวก รวดเร็วข้ึน 

O วตัถุประสงคส์อนมีความส าคญันอ้ย เป็นแต่เพียงแนะน าถึงเร่ืองราวส่ิงท่ี
เรียนบา้งเป็นบางส่วนให้รวดเร็วข้ึนเท่านั้น 

ตารางที ่2-3 สัญลกัษณ์คะแนนหรือน ้าหนกัแทนความส าคญัของวตัถุประสงคก์ารสอน 
สัญลกัษณ์ คะแนนหรือค่าน ้าหนกั 

X 3 
I 2 
O 1 

 2.7.3.2 สร้างตารางวิเคราะห์การออกแบบทดสอบ (Blueprint of Testing) ตาราง
วิเคราะห์การออกแบบทดสอบ เป็นแผนผงัส าหรับใช้ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการท่ีจะ
ออกแบบทดสอบตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ ของแต่ละหวัขอ้เร่ืองซ่ึงมีส่วนประกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 1) เน้ือหาไดแ้ก่หัวขอ้เร่ืองและวตัถุประสงค์การสอนท่ีระบุเอาไวใ้นแต่ละ
หวัขอ้เร่ือง 
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 2) รายการความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill) ระดบัต่าง ๆ ซ่ึง
วตัถุประสงคก์ารสอนของแต่ละขอ้ท่ีตอ้งการ 

 3) จ านวนขอ้ของแบบทดสอบซ่ึงใช้วดัพฤติกรรมแต่ละระดบัและจ านวน
วตัถุประสงคก์ารสอน 
 2.7.3.3 เลือกประเภทของแบบทดสอบท่ีเหมาะสมกบัการวดัผลและแบบทดสอบท่ีใช้
ในการวดัความสามารถทางสติปัญญาของผูเ้รียนโดยอาจแบ่งขอ้สอบออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ 
คือแบบทดสอบอตันยัและขอ้สอบปรนยั ซ่ึงแบบทดสอบทั้ง 2 ประเภทน้ีมีความเหมาะสมในการใช้
การวดัผลท่ีแตกต่างดงัต่อไปน้ี 
 1) แบบทดสอบแบบปรนยั ใช้วดัความสามารถทางสติปัญญาระดบัฟ้ืนคืน
ความรู้และระดบัประยุกตค์วามรู้ไดดี้ อาจใชข้อ้สอบถูกผิด จบัคู่หรือเลือกตอบวดัก็ไดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ความเหมาะสมของวชิาท่ีจะวดั 

 2) แบบทดสอบแบบอตันัย ใช้วดัความสามารถทางสติปัญญาได้ทุกระดบั
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดบัส่งถ่ายความรู้ การใชข้อ้สอบแบบอตันยั จะท าไดค้่อนขา้งง่ายตดัปัญหาการ
เดาของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2.7.3.4 การสร้างแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ มีหลกัการสร้างแบบทดสอบ
ปรนยัแบบเลือกตอบ ดงัน้ี (สุราษฎร์ พรมจนัทร์, 2552:70) 

 1) การสร้างปัญหาหรือค าถาม ตอ้งเขียนค าถามให้สมบูรณ์โดยใชค้  าท่ีแสดง
ลกัษณะการถามมาประกอบเช่น ค าถามอะไร เพราะเหตุใด เม่ือไหร่ เป็นตน้ หากเขียนแบบทดสอบ 
เป็นแบบเอาตวัเลือกมาต่อตวัน าจะตอ้งอ่านเขา้ใจง่ายและไดค้วามหมายสมบูรณ์ ถามให้ตรงจุดท่ีจะ
ถาม ถามให้เด่นชัดคืออ่านค าถามแล้วตีความได้ว่าวิทยากรมุ่งถามเร่ืองอะไรไม่ต้องอ่านกลับไป
กลบัมา อยา่ใชค้  าถามปฏิเสธซอ้นปฏิเสธ เพราะค าถามตีความไดย้าก ควรหลีกเล่ียงการใชค้  าท่ีแนะน า
ค าตอบเป็นตน้วา่ค าหรือขอ้ความท่ีเป็นค าตอบท่ีรวมอยูใ่นค าถามแลว้ซ่ึงจะท าให้ผูส้อบหาค าตอบได้
ง่ายหรืออาจตอบถูกโดยไม่ไดใ้ชค้วามรู้ ความคิดจากการเรียนหลกัสูตรนั้น ๆ เลย ควรสร้างค าถามให้
สั้น กะทดัรัด เอาแต่ใจความท่ีส าคญั 

 2) การสร้างตวัเลือก เขียนตวัเลือกให้เป็นพวกเดียวกนัหมายความวา่ ตวัเลือก
ทั้งหลายท่ีสร้างข้ึนจะต้องมีขอบข่ายอยู่ในประเภทหรือกลุ่มเดียวกนัหรือมีคุณลกัษณะบางอย่าง
ร่วมกนั ตวัเลือกควรสั้น ชดัเจน ประหยดัค า อ่านไดใ้จความสมบูรณ์ ตวัเลือกทุกตวัจะตอ้งเป็นอิสระ
จากกันถูกหรือผิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่คลุมเครือและจะต้องไม่แตกต่างกนัจนเด่นชัดมากเกินไป 
ตวัเลือกทุกตวั ต้องให้ใช้ประโยชน์ได้คือมีคุณค่าในการจูงใจให้ผูส้อบได้เลือกค าตอบ ควรให้
ตวัเลือกทุกตวัยาวเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนัเพราะตวัเลือกท่ียาวหรือสั้นท่ีสุดกลบัเป็นค าตอบไปดว้ยจึง
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กลายเป็นการแนะน าค าตอบ ตวัเลือกจะตอ้งถูกหรือผิดตามหลกัวิชาการไม่ใช่ถูกหรือผิดตามสมยั
นิยม หรือเป็นความถูกตอ้งตามความคิดเห็นของกลุ่มบุคคล อยา่ให้ค  าถามหรือตวัเลือกขอ้ตน้ ๆ ไปมี
อิทธิพลกบัค าตอบขอ้ต่อไป เพราะจะท าให้ขอ้สอบเหล่านั้นขาดคุณค่าและไม่สามารถวดัในส่ิงท่ี
ตอ้งการวดัได ้ใหท่ี้อยูเ่ป็นตวัเลือกของค าตอบอยูใ่นลกัษณะสุ่มคือให้กระจายค าตอบจากขอ้ ก ถึง ขอ้ 
ง อยา่ใหค้  าตอบถูกอยูใ่นขอ้ซ ้ า ๆ กนัเพราะจะท าใหผู้ส้อบเดาค าตอบไดง่้าย 
 2.7.3.5 การใช้แบบทดสอบปรนยัแบบเลือกตอบมีขอ้ดีและขอ้จ ากดั ดงัน้ี (สุราษฎร์ 
พรมจนัทร์, 2552:70)  

 1) ขอ้ดีของการใชแ้บบทดสอบแบบเลือกตอบ ไดแ้ก่ วดัความสามารถทาง
สติปัญญา ระดบัฟ้ืนคืนความรู้และประยกุตค์วามรู้ วดัผูส้อบจ านวนมาก ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพได้
ทุกเพศ ทุกวยั ตรวจค าตอบไดง่้าย ประหยดัเวลาและแรงงาน ให้โอกาสผูส้อบเท่าเทียมกนัในการ
เลือกตอบ แบบทดสอบครอบคลุมเน้ือหาไดท้ัว่ถึง และใช้เป็นแบบทดสอบมาตรฐานวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนได้ เพราะสามารถวิเคราะห์หาจุดบกพร่องข้อดี ข้อเสียและแนะแนวทางแก้ไข
แบบทดสอบโดยใชส้ถิติเขา้ช่วยท าใหไ้ดข้อ้สอบท่ีดีและสามารถเก็บเอาไวใ้ชใ้นโอกาสต่อไป 

 2) ขอ้จ ากดัของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ คือการสร้างตวัเลือกท าไดล้ าบาก
โดยเฉพาะการสร้างตวัเลือกให้เป็นพวกเดียวกนัและถูกหรือผิดเด่นชัด และวดัความสามารถทาง
สติปัญญาในระดบัสูงบางอยา่งสู้แบบทดสอบอตันยัไม่ได ้

2.7.4  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ท าไดโ้ดยน าไปแบบทดสอบไปทดลอง (Try 
Out) ใช้กบัผูเ้รียน และเม่ือน าไปทดลองแลว้ให้น ามาตรวจให้คะแนนและตรวจสอบคุณภาพโดย
พิจารณาในเร่ืองของความยากง่าย  อ านาจจ าแนกและความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ เป็นตน้ 
 จากการศึกษาขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูศึ้กษาได้
น ามาใชป้ระโยชน์ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประกอบชุดการสอน รายวิชา 
งานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557 โดยการ
วิเคราะห์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งหมดของวิชางานไฟฟ้ายานยนต์ดงักล่าว โดยให้ครอบคลุม
ระดบัความสามารถทางสติปัญญา คือระดบัการฟ้ืนคืนความรู้ การประยุกต์ความรู้ และการส่งถ่าย
ความรู้ รวมทั้ งค  านึงถึงระดับความส าคัญของวตัถุประสงค์การสอน จากนั้นน ามาสร้างตาราง
วิเคราะห์การออกแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เลือกประเภทของแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเหมาะสมกบัการวดัผล และแบบทดสอบท่ีใช้ในการวดัความสามารถทาง
สติปัญญาของผูเ้รียน สร้างแบบทดสอบ และสุดท้ายตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
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2.8 ทฤษฎีเกีย่วกบัความพึงพอใจ 
2.8.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจเป็นทศันคติท่ีเป็นนามธรรมไม่สามารถเห็นเป็นรูปร่างได้ การท่ีจะ
ทราบวา่บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซ้อน จึง
เป็นการยากท่ีจะวดัความพึงพอใจโดยตรงแต่สามารถวดัไดโ้ดยทางออ้ม โดยการวดัความคิดเห็นของ
บุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตอ้งตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงจึงสามารถวดัความ
พึงพอใจได้ มีนักการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจซ่ึงน ามาเป็นแนวทางได ้
ดงัน้ี 
 ทวศิีลป์ สารแสน (2543:164) ความพึงพอใจ หมายถึง คุณลกัษณะทางจิตหรืออารมณ์
ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีในเชิงบวก อนัเน่ืองมาจากส่ิงเร้าและแรงจูงใจต่อกิจกรรมท่ีท า
ซ่ึงปรากฏออกมาทางพฤติกรรมและเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล 
 ทศันีย ์สิงห์เจริญ (2543:19) ความพึงพอใจในการเรียนการสอน หมายถึง ความรู้สึก
หรือทศันคติในทางท่ีดีของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน ความรู้สึกท่ีเกิดจากการได้รับการ
ตอบสนองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากปัจจยัหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ใน    
การเรียน ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในโรงเรียน เน้ือหาวิชาท่ีไดรั้บจากการเรียนซ่ึงท าให้บุคคลเกิดความ
พึงพอใจในการเรียนการสอนจนประสบผลส าเร็จในการเรียนได ้  
 ศกัดา จิรไพโรจน์ (2546:21) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของคนท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง
ส่ิงใด ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือบุคคลได้รับในส่ิงท่ีตนเองต้องการหรือเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้และระดบัความพึงพอใจดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึนหากความตอ้งการหรือ
เป้าหมายนั้ นไม่ได้รับการตอบสนอง ซ่ึงระดับความพึงพอใจจะแตกต่างกันข้ึนอยู่กับปัจจัย
องคป์ระกอบของการท างาน  
 พชัรินทร์  เอ่ียมเอกสุวรรณ (2549:36) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิง
หน่ึงส่ิงใด เม่ือบุคคลนั้นไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการของตนเองและจะแสดงพฤติกรรม
ออกมา โดยการพอใจหรือเลือกปฏิบติัในกิจกรรมนั้น ๆ  
 อีเลีย  (D.Elia. 1972 : 173) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจวา่  เป็นความรู้สึกของ
บุคคลในดา้นความพอใจ  หรือสภาพจิตใจของบุคคลวา่ชอบมากหรือนอ้ยเพียงใด 
 โวลแมน  (Wolman. 1973 : 384)  ไดก้ล่าวไวว้า่  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ี
มีความสุข  เม่ือไดรั้บผลส าเร็จตามความหมาย  ความตอ้งการหรือแรงจูงใจ  
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 จากแนวคิดของนักการศึกษาท่ีกล่าวมาข้างตน้สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกท่ีเป็นสุข ความชอบ ความพอใจ ความรู้สึกยินดีในส่ิงท่ีปฏิบติั และเป็นทศันคติในเชิงบวก 
ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือไดรั้บการตอบสนองในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการหรือตั้งเป้าหมายไว ้
 2.8.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ  
 ศกัดา จิรไพโรจน์ (2546:22-23) กล่าวถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจซ่ึงเป็น
ทฤษฎีล าดบัขั้นของความพึงพอใจในความตอ้งการของบุคคล โดยมาสโลว ์เป็นผูเ้สนอทฤษฎีน้ีได้
บอกให้รู้ว่าความตอ้งการของมนุษยเ์รามีการพฒันาเป็นไปตามล าดบัขั้น โดยเร่ิมจากความตอ้งการ
ต ่าสุดไปจนถึงความตอ้งการสูงสุดรวมทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 2.8.2.1 ความต้องการทางร่างกาย (Physical Needs) เป็นความต้องการท่ีมีอ านาจ
รุนแรง โดยเฉพาะในตอนแรกเกิดความตอ้งการอนัน้ีถือวา่เป็นขั้นแรกสุด เช่น ตอ้งการอาหาร ความ
เคล่ือนไหว เป็นตน้  
 2.8.2.2 ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย (Safety from External Danger) 
เป็นความตอ้งการดา้นจิตใจ เพื่อใหจิ้ตใจมีท่ียดึเหน่ียว เกิดความอบอุ่นทางใจ ตวัอยา่งเช่นเด็กตอ้งการ
ความคุม้ครองจากผูใ้หญ่ กลุ่มตอ้งการผูน้ าอาจเป็นกลุ่มครอบครัวซ่ึงเป็นกลุ่มแรกสุดในสังคมมนุษย ์
 2.8.2.3 ความตอ้งการในดา้นความรักความห่วงใย (Love or Affection) เป็นความ
ตอ้งการสูงข้ึนมาจากดา้นความปลอดภยั ความตอ้งการในดา้นน้ีเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
บุคคล ซ่ึงอาจจะออกมาในหลาย ๆ ลกัษณะ เช่น เพื่อน พ่อแม่กบัลูก ชายหนุ่มกบัหญิงสาว สามีกบั
ภรรยา เป็นตน้   
 2.8.2.4 ความตอ้งการในช่ือเสียงเกียรติยศของตนเอง (Self-Esteem) เป็นความตอ้งการ
ท่ีสูงข้ึนมาอีกขั้นหน่ึง ทั้งน้ีเพราะตอ้งการให้ตนเป็นท่ียอมรับและนบัถือของสังคมให้รู้วา่ตนเองเป็น
คนท่ีมีค่าในสังคมแลว้จะท าใหบุ้คคลเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  
 2.8.2.5 ความตอ้งการความส าเร็จและความสมหวงัในตนเอง (Self-Realization and 
Accomplishment) เป็นความตอ้งการสูงสุด ซ่ึงมนุษยจ์ะตั้งอุดมคติเอาไว ้โดยตอ้งรู้จกัและเขา้ใจ
ตวัเอง ไม่ใช่เป็นการเพอ้ฝันหรือสร้างวิมานในอากาศ มนุษยจ์ะพยายามพฒันาตวัเองเพื่อให้ไปสู่
ความส าเร็จ ความเจริญในชีวิตของตนเอง เช่น เราอยากเป็นครูก็พยายามศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้
ปริญญาแลว้น าเอาความรู้มาช่วยพฒันาตนเองและสังคมต่อไป ซ่ึงการกระท าดงักล่าวจะตอ้งเป็นไป
ดว้ยใจรักและอยากท าจริง ๆ  
 ความตอ้งการทั้ง 5 ขั้นท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไม่ไดต้ดัตอนออกเป็นขั้นแต่มกัจะพฒันาคาบ
เก่ียวกนัไป กล่าวคือ เม่ือเกิดการตอบสนองความตอ้งการในล าดบัท่ีหน่ึงเกิดข้ึนและก าลงัตอบสนอง
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ความตอ้งการอยู ่ความตอ้งการในล าดบัท่ีสองก็จะพฒันาข้ึนมาอีกและเป็นเช่นน้ีไปจนถึงล าดบัขั้น
สุดทา้ย 
 2.8.3  การวดัความพึงพอใจ    
 เน่ืองจากความพึงพอใจ เป็นทศันคติในทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ดงันั้น
การท่ีจะวดัวา่บุคคลมีความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ จึงมีความจ าเป็นจะสร้างเคร่ืองมือท่ีช่วยใน
การวดัความพึงพอพอใจนั้น ซ่ึงนกัวิชาการหลายคนไดก้ล่าวถึงการวดัความพึงพอใจไว ้สรุปไดด้งัน้ี
 สมนึก ภทัทิยธนี (2541:36-42) กล่าวถึงการวดัความพึงพอใจไวว้่า การวดัความรู้สึก
นั้นจะวดัออกมาในลกัษณะของทิศทางมีอยู ่2 ทิศทาง คือ ทางบวกหรือทางลบ โดยทางบวก หมายถึง
การประเมินค่าความรู้สึกไปในทางท่ีดี ชอบหรือพอใจ ส่วนทางลบ จะเป็นการประเมินค่าความรู้สึก
ไปในทางท่ีไม่ดี ไม่ชอบ หรือไม่พอใจและการวดัในลกัษณะปริมาณ เป็นความเขม้ขน้ ความรุนแรง 
หรือระดบัทศันคติไปในทิศทางท่ีพึงประสงคห์รือไม่พึงประสงคน์ัน่เอง วิธีการวดัมีอยูห่ลายวิธี เช่น 
การสังเกต การสัมภาษณ์ การใชแ้บบทดสอบ และใชแ้บบสอบถาม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 2.8.3.1 วธีิการสังเกต เป็นวิธีการใชต้รวจสอบบุคคลอ่ืนโดยการเฝ้ามองและจดบนัทึก
อยา่งมีแบบแผน วธีิน้ีเป็นวธีิการศึกษาท่ีเก่าแก่และยงัเป็นท่ีนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั แต่ก็
เหมาะสมกบัการศึกษาเป็นรายกรณีเท่านั้น    
 2.8.3.2 วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการท่ีผูว้ิจยัตอ้งออกไปสอบถามโดยการพูดคุยกบั
บุคคลนั้น ๆ โดยมีการเตรียมแผนงานล่วงหนา้เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด   
 2.8.3.3 วิธีการใชแ้บบสอบถาม วิธีการน้ีเป็นการใช้แบบสอบถามท่ีมีขอ้ค าอธิบายไว้
อย่างเรียบร้อย เพื่อให้ผูต้อบทุกคนตอบมาเป็นแบบแผนเดียวกนั มกัใช้ในกรณีท่ีตอ้งการขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่างจ านวนมาก ๆ วิธีน้ีนับเป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดในการวดัทศันคติ รูปแบบของ
แบบสอบถามจะใชม้าตราวดัทศันคติท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัคือ มาตราส่วนแบบลิเคิร์ท (Likert Scales) 
ประกอบดว้ย ขอ้ความท่ีแสดงถึงทศันคติของบุคคลมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
 ในขณะท่ีปุณยาพร ปฐมพฒันา (2550:33) ได้กล่าวสรุปไวว้่า การวดัความพึงพอใจ
เป็นการตรวจสอบทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงสามารถใช้เคร่ืองมือวดัไดห้ลายแบบ 
เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ และการใชแ้บบสอบถาม เป็นตน้  
 จากการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจท่ีกล่าวมาข้างตน้ ผูว้ิจยัได้น าไป
ประยุกต์ใชใ้นการเรียนการสอน สรุปไดว้่า การจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุวตัถุประสงค์
ของหลกัสูตรนั้น ครูผูส้อนตอ้งจดับรรยากาศและสถานการณ์ รวมทั้งส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการเรียน การให้ผลตอบแทนภายในหรือรางวลัภายในแก่ผูเ้รียน คือความรู้สึกพอใจต่อ
ความส าเร็จท่ีเกิดข้ึน เม่ือสามารถเอาชนะความยุง่ยากต่าง ๆ ไดส้ าเร็จ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ ความ
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มัน่ใจ รวมทั้งผลตอบแทนจากภายนอก เช่น การยกยอ่ง ชมเชย การให้รางวลั ก็เป็นส่ิงท่ีควรค านึงถึง 
เพื่อใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้บรรลุผลสัมฤทธ์ิและตอบสนองความพึงพอใจต่อผูเ้รียน 
 
2.9 ภาพรวมระบบไฟฟ้ายานยนต์ 

จากค าอธิบายรายวชิา งานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 มีรายละเอียดกล่าวไวด้งัน้ี 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองมือวดัเพื่อทดสอบ วิเคราะห์ขอ้ขดัขอ้งและซ่อมใน

ระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟ ระบบแสงสวา่งและสัญญาณยานยนตส์มยัใหม่ อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิง ระบบควบคุมการส่งก าลงัเคร่ืองยนต ์ผูว้ิจยัไดน้ ามากล่าวน าไว้
เพื่อให้ผูอ่้านไดเ้ขา้ใจในภาพรวมระบบไฟฟ้ายานยนต์ท่ีมีอยู่ในชุดการสอนน้ี ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างและ
พฒันาข้ึน โดยมีรายละเอียดยอ่แต่ละระบบดงัน้ี 

2.9.1  เคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้ายานยนต ์
 รถยนต์สมยัใหม่ในปัจจุบนั ได้น าเอาส่วนประกอบของไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
รวมเขา้ไวด้ว้ยกนัในระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต ์เช่น ระบบแสงสวา่ง ระบบอ านวยความ
สะดวก ระบบควบคุมเคร่ืองยนต์ และระบบควบคุมการส่งก าลัง เป็นต้น ดังนั้นช่างเทคนิคจึง
จ าเป็นตอ้งรู้แนวคิด หลกัการไฟฟ้า เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาท่ียุง่ยาก ซบัซ้อนของระบบไฟฟ้า
ยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีหากระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์มีปัญหา
ขอ้ขดัขอ้งข้ึน จ าเป็นตอ้งใช้เคร่ืองมือวดั และเคร่ืองมือทดสอบไฟฟ้าไปตรวจวดัและทดสอบระบบ
ไฟฟ้ายานยนต ์ น าไปสู่การบริการไดอ้ย่างถูกตอ้ง แม่นย  า รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เคร่ืองมือวดั
และทดสอบไฟฟ้ายานยนตท่ี์ใช้กนัโดยทัว่ไป ประกอบดว้ยมลัติมิเตอร์ หลอดไฟทดสอบ ไทม่ิงไลต ์
ไฮโดรมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป เคร่ืองสแกน เคร่ืองวเิคราะห์ และเคร่ืองวเิคราะห์สภาพ  

2.9.2  ระบบจุดระเบิด (Ignition System)  
 หน่ึงส่ิงจ าเป็นส าหรับประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนท่ีดี นัน่คือ
การจุดระเบิดในเวลาท่ีถูกต้อง ซ่ึงจ าเป็นต้องอาศัยระบบจุดระเบิด ซ่ึงระบบจุดระเบิดจะจ่าย
แรงเคล่ือนไฟฟ้าแรงเคล่ือนสูงไปยงัหวัเทียน แรงเคล่ือนไฟฟ้าจะกระโดดขา้มช่องวา่งเข้ียวหวัเทียน 
น่ีคือการเร่ิมตน้กระบวนการเผาไหมใ้นกระบอกสูบของเคร่ืองยนต ์
 ระบบจุดระเบิดประกอบด้วย 2 วงจรท่ีต่อวงจรระหว่างกนัคือวงจรปฐมภูมิ (แรง
เคล่ือนต ่า) และวงจรทุติยภูมิ (ไฟแรงเคล่ือนสูง)  
 ส่วนประกอบระบบจุดระเบิดในวงจรปฐมภูมิประกอบดว้ยแบตเตอร่ี สวิตช์จุดระเบิด 
ตวัตา้นทานภายนอก  ขดลวดปฐมภูมิของคอยล์จุดระเบิด  หนา้ทองขาวหรืออุปกรณ์ก าเนิดสัญญาณ 
ชุดโมดูล (ตวัช่วยจุดระเบิด) และกราวด ์ดงัแสดงในรูปท่ี 2-2 
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รูปที ่2-2  ส่วนประกอบของระบบจุดระเบิด  
(ทีม่า : http://www.ngk.com ) 

 
 วงจรทุติยภูมิประกอบด้วยส่วนประกอบ ขดลวดทุติยภูมิคอยล์จุดระเบิด ฝาครอบ  
จานจ่าย และโรเตอร์ สายไฟแรงสูง (สายหวัเทียน) และหวัเทียนตามล าดบั 
 คอยล์จุดระเบิด เป็นหัวใจส าคญัของระบบจุดระเบิด มีจุดประสงค์เพื่อผลิตไฟแรง
เคล่ือนสูงจากแรงเคล่ือนแบตเตอร่ี ประมาณ 12 โวลตไ์ปเป็นประมาณ 20 กิโลโวลตถึ์ง 30 กิโลโวลต์
เพื่อให้แรงเคล่ือนไฟฟ้าเพียงพอไปกระโดดข้ามช่องว่างท่ีเข้ียวหัวเทียนเพื่อจุดส่วนผสมน ้ ามัน
เช้ือเพลิงกบัอากาศภายในกระบอกสูบของเคร่ืองยนต ์
 2.9.3  ระบบประจุไฟฟ้า (Charging System)  
 แบตเตอร่ีรถยนต์เป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ารถยนต ์
อย่างไรก็ตาม แบตเตอร่ีไม่มีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะจ่ายไฟให้กบัอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนตไ์ดต้ลอดเวลา 

สวติช์จุดระเบิด 

ฝาครอบจานจ่าย 

หวัเทียน 

คอยลจุ์ดระเบิด 

แบตเตอร่ี 

หวัเทียน 

โรเตอร์ 
ชุดจุดระเบิดล่วงหนา้แบบ

สุญญากาศ 

จานจ่าย 

ตวัตา้นทาน

ภายนอก 

หนา้ทองขาว 

คอนเดนเซอร์ 

 
วงจรไฟ 

 
แรงเคล่ือนต ่า 

 
วงจรไฟ 

 
แรงเคล่ือนสูง 

 
กราวด ์

สายหวัเทียน 

http://www.ngk.com/
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เน่ืองจากอุปกรณ์ไฟฟ้าจะดึงกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีให้ลดลงเร่ือย ๆ เม่ือระบบไฟฟ้ารถยนต์
ท างาน ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีระบบประจุไฟฟ้า ซ่ึงระบบประจุไฟฟ้า มีจุดประสงค์เพื่อประจุไฟฟ้า
กลบัไปยงัแบตเตอร่ีและจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยงัอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ขณะเคร่ืองยนต์ท างาน โดย
ระบบประจุไฟฟ้าจะเปล่ียนพลงังานกลของเคร่ืองยนตไ์ปเป็นพลงังานไฟฟ้า เพื่อประจุแบตเตอร่ีและ
จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ ขณะเคร่ืองยนต์ท างาน เม่ือเคร่ืองยนตส์ตาร์ตคร้ังแรก 
แบตเตอร่ีจะเป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าท่ีตอ้งการส าหรับระบบสตาร์ตและระบบจุดระเบิด 
 

 

รูปที ่2-3 ส่วนประกอบของระบบประจุไฟ  
(ทีม่า : Kelvin .www.autoshop 101.com) 

 
  ระบบประจุไฟฟ้า ประกอบดว้ย อุปกรณ์ดงัแสดงในรูปท่ี 2-3 มีส่วนประกอบดงัน้ี  
แบตเตอร่ี อลัเทอร์เนเตอร์ สายพานขบั เรกูเลเตอร์ควบคุมแรงเคล่ือน หลอดไฟเตือนการชาร์จ สวติช์
จุดระเบิด สายไฟและขั้วต่อสายไฟ รีเลย ์(บางรุ่น) ฟิวส์และฟิวส์สาย 
 2.9.4  ระบบแสงสวา่ง (Lighting System)  
 ระบบแสงสว่าง ประกอบด้วย  ไฟแสงสว่างภายในและภายนอกตัวรถยนต ์
ประกอบดว้ยไฟหร่ี ไฟทา้ย ไฟเล้ียว ไฟเบรก ไฟเกียร์ถอย ไฟส่องสวา่งหนา้ปัด ไฟส่องป้ายทะเบียน 
ไฟส่องสวา่งภายในรถยนต ์และแตร ดงัแสดงในรูปท่ี 2-4 
 ระบบแสงสวา่งของรถยนตป์ระกอบดว้ยหลอดไฟมากกวา่ 50 หลอดรวมเขา้ดว้ยกนั
และมีสายไฟมากกว่า 30 เมตร ภายในวงจรประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกนัวงจร อุปกรณ์ควบคุม 

แบตเตอร่ี ฟิวส์สาย 

อลัเทอร์เนเตอร์ 

เรกูเลเตอร์ 
รีเลย ์ หลอดไฟเตือนการชาร์จ 

สวติช์จุดระเบิด 

ฟิวส์ 

http://www.autoshop/


58 
 

(สวติช์ต่าง ๆ) รีเลย ์หลอดไฟ ขั้วต่อสายไฟต่าง ๆ นอกจากน้ีระบบแสงสวา่งบางระบบจะใชเ้ซนเซอร์
และคอมพิวเตอร์ควบคุม เช่น ระบบไฟแสงสวา่งอตัโนมติั ระบบปรับระดบัไฟหนา้อตัโนมติั เป็นตน้ 
ซ่ึงแตกต่างกนัออกไปในแต่ละโรงงานผูผ้ลิตรถยนต์ บางโรงงานผูผ้ลิตจะใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม
ตวัถงั (BCM) มาควบคุมระบบไฟแสงสวา่ง นอกจากน้ีไฟหนา้รถถยนตรุ่์นใหม่ ๆ จะใชห้ลอดไฟคาย
ประจุความเขม้สูงแทนท่ีหลอดไฟหนา้รถยนตแ์บบเก่า  
 

 

 

 

รูปที ่2-4 ระบบแสงสวา่ง  
(ท่ีมา : บริษทั โตโยตา้มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั. 2546) 

 
 2.9.5  ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก (Electrical Accessories System)  
 ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก จะจดัเตรียมความสะดวกสบายและความปลอดภยัแก่
ผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสาร ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก ประกอบดว้ย ส่วนประกอบปัดน ้ าฝนและฉีด
น ้ าลา้งกระจก โบลเวอร์มอเตอร์ของเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ ละลายฝ้ากระจกหลงั กระจกไฟฟ้า 
เบาะไฟฟ้า ระบบล็อกประตู กระจกมองขา้งปรับดว้ยไฟฟ้า เป็นตน้ 
 ปัดน ้าฝนเป็นกลไกปัดกวาดไป มาท่ีกระจกหนา้รถเพื่อขจดัน ้า ส่ิงสกปรก การท างาน
ของใบปัดน ้าฝนจะผา่นทางมอเตอร์ปัดน ้าฝน มอเตอร์ปัดน ้าฝนจะใชม้อเตอร์แบบแม่เหล็กถาวรหรือ
แม่เหล็กไฟฟ้า 

ไฟหร่ี/ไฟหนา้ / ไฟเล้ียว 

ไฟตดัหมอก 

ไฟทา้ย/ไฟเบรก/ 
ไฟเล้ียว /ไฟเกียร์
ถอย 

ไฟประตู 

ไฟส่องป้ายทะเบียน 
ไฟในเก๋ง 

ไฟส่องสวา่งหอ้งเก็บสัมภาระ 
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 ละลายฝ้ากระจกหลงั อาศยัความร้อนจากลวดความร้อนท่ีกระจกหลงั ซ่ึงจะขจดั
ความช้ืน น ้าแขง็ออกจากกระจกหลงั โดยใชห้ลกัการควบคุมความตา้นทานไปยงักระจกหลงั ความ
ตา้นทานผา่นลวดความร้อน บางวงจรจะผา่นรีเลยล์ะลายฝ้า ดงัแสดงในรูปท่ี 2-5 
 

 

 

รูปที่ 2-5 วงจรไฟฟ้าระบบละลายฝ้ากระจกหลงั  
(ท่ีมา : John. F 2007 p.328) 

 
 กระจกมองขา้งปรับดว้ยไฟฟ้า (Power Mirrors) กระจกมองขา้งจะติดตั้งอยูด่า้นนอก
รถยนต์ดา้นขา้งตวัถงัรถยนต์ดา้นหน้า ไฟฟ้าจะควบคุมกระจกมองขา้ง ยอมให้ผูข้บัข่ีปรับต าแหน่ง
กระจกโดยใชส้วติช์ควบคุมการท างาน ส่วนประกอบกระจกมองขา้งจะใชม้อเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร
คู่ และสามารถหมุนกลบัทิศทางได ้เพื่อปรับทิศทางของกระจก 
 กระจกไฟฟ้า (Power Windows) จะยกกระจกข้ึนหรือดึงกระจกลง โดยมอเตอร์ไฟฟ้า
และกลไกท างานร่วมกนั โรงงานผูผ้ลิตส่วนใหญ่จะใช้กระจกไฟฟ้าแทนท่ีระบบกลไกหมุนกระจก
ข้ึน ลงด้วยมือ ซ่ึงมอเตอร์กระจกไฟฟ้าสามารถหมุนกลบัทิศทางได้ มอเตอร์กระจกไฟฟ้าจะเป็น
มอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร ระบบกระจกไฟฟ้า ประกอบดว้ย ส่วนประกอบหลกัดงัน้ี สวิตช์ควบคุม
หลกั สวติช์ควบคุมยอ่ย และมอเตอร์กระจกไฟฟ้า ดงัแสดงในรูปท่ี 2-6 
 
 

รีเลย ์

ไฟเตือน 

ละลายฝ้ากระจก 

ไปยงัแบตเตอร่ี 

ไปยงัสวติช์จุดระเบิด 
 สวติช์ 
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รูปที ่2-6 ส่วนประกอบของระบบกระจกไฟฟ้า 
(ท่ีมา : บริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ประเทศไทย จ ากดั. 2546) 

 
 2.9.6  ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงดว้ยอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบควบคุมการท างานของ
เคร่ืองยนตด์ว้ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ถูกน ามาใชแ้ทนท่ีระบบการจ่ายเช้ือเพลิงดว้ย
คาร์บูเรเตอร์ในเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน และถูกน ามาใชแ้ทนท่ีระบบการจ่ายเช้ือเพลิงดว้ยป๊ัมแบบกลไก
เดิม เช่น แบบแถวเรียงหรือป๊ัมแบบจานจ่ายในเคร่ืองยนตดี์เซล 
 ระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานของเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ระบบย่อยดงัน้ี ระบบเช้ือเพลิง ระบบประจุอากาศ และระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 2.9.6.1 ระบบเช้ือเพลิง (Fuel System) ประกอบดว้ย ถงัน ้ ามนั ป๊ัมน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
กรองน ้ามนัเช้ือเพลิง ท่อจ่ายน ้ามนั ตวัควบคุมความดนัน ้ามนั หวัฉีดประจ าสูบ และหวัฉีดสตาร์ตเยน็  
 2.9.6.2 ระบบประจุอากาศ (Air Induction System) ประกอบดว้ย กรองอากาศ มาตร
วดัการไหลของอากาศ เรือนล้ินเร่ง หอ้งประจุไอดี ท่อไอดี และล้ินอากาศ 
 2.9.6.3 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Control Unit) ประกอบดว้ยหน่วย
ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ ตวัตรวจจบัอุณหภูมิน ้ าหล่อเยน็ ตวัตรวจจบัอุณหภูมิอากาศ 
ตวัตรวจต าแหน่งล้ินเร่ง และตวัตรวจจบัสัญญาณอ่ืน ๆ (Sensors)  

สวติช์ควบคุมยอ่ย 

      กลไกกระจกและ
มอเตอร์กระจกไฟฟ้า 

สวติช์จุดระเบิด 

สวติช์ล็อกกระจก 

สวติช์ควบคุมหลกั 

สวติช์ควบคุมกระจก สวติช์เตือนการปิดและปิดประตู 
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 ขณะท่ีส่วนประกอบของระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ ดงัแสดงในรูปท่ี 2-7  
 

 
 

รูปที ่2-7 ส่วนประกอบของระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงดีเซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
(ทีม่า : http://www.tksam.co.jp) 

 
 ส่วนประกอบของระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงดีเซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ดงัแสดงใน
รูปท่ี 2-7 ประกอบดว้ย ป๊ัมจ่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงแรงดนัสูง (Fuel Supply Pump) รางร่วม (Common 
Rail) หวัฉีด (Injector) กล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Control Unit) และเซนเซอร์ต่าง ๆ 
(Sensors)  
 จุดเด่นของระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ทั้ งของเคร่ืองยนต ์     
แก๊สโซลีนและเคร่ืองยนตดี์เซลถูกออกแบบมาเพื่อให้การเผาไหมส้มบูรณ์ ประหยดัน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
เพิ่มสมรรถนะของเคร่ืองยนตใ์หสู้งข้ึน มลพิษไอเสียต ่า และช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม  
 2.9.7 ระบบควบคุมการส่งก าลงัอตัโนมติัหรือระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ คือ ระบบส่งก าลงัอตัโนมติัท่ีใช ้

 

รางร่วม 

ป๊ัมจ่ายน ้ามนัเช้ือเพลิง

แรงดนัสูง 

กรองเช้ือเพลิง เซนเซอร์ต่าง ๆ 

หวัฉีด 

กล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ถงัน ้ามนัเช้ือเพลิง 

รางร่วม 
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เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการเปล่ียนเกียร์ ซ่ึงจะมีโครงสร้าง ส่วนประกอบของทอร์กคอน
เวอร์เตอร์ ชุดเฟืองเพลนเนตตาร่ี และระบบควบคุมไฮดรอลิกเหมือนกบัเกียร์อตัโนมติัแบบธรรมดา 
(เกียร์อัตโนมัติควบคุมด้วยไฮดรอลิก) เกือบทุกอย่าง เพียงแต่จะมีส่วนประกอบช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์มาควบคุมการเปล่ียนเกียร์ร่วมกับระบบควบคุมไฮดรอลิก ซ่ึง
ประกอบด้วยตรวจจับสัญญาณต่าง ๆ (Sensors) หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECT) และล้ิน           
โซลีนอยดไ์ฟฟ้าเพิ่มเติมเขา้มาในระบบดงักล่าว ดงัแสดงในรูปท่ี 2-8 
 

 

รูปที ่2-8 ระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
(ท่ีมา : บริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ประเทศไทย จ ากดั. 2546) 

 

จากการศึกษาค าอธิบายรายวิชา ผูว้ิจยัไดน้ าไปก าหนดหน่วยของชุดการสอนวิชางานไฟฟ้า
ยานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครอบคลุมระบบไฟฟ้ายานยนตด์งักล่าว ซ่ึงไดแ้บ่งออกเป็นจ านวน 8 
หน่วยการเรียนประกอบดว้ย เคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้ายานยนต์ ระบบจุดระเบิด ระบบประจุ  
ไฟฟ้า ระบบแสงสวา่งและสัญญาณยานยนตส์มยัใหม่ ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก ระบบควบคุม
การฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนต์
ดีเซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ และระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

 
 

ECU เคร่ืองยนตแ์ละ 
 ECT เกียร์อตัโนมติั 

เซนเซอร์วดั 
ความเร็วรถยนต ์

ล้ินโซลีนอยด ์

สวติชส์ตาร์ตเกียร์วา่ง 

         เซนเซอร์ 
         ล้ินเร่ง 
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2.10 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
การวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับการสร้างและหาประสิทธิภาพ              

ชุดการสอนทั้งในและต่างประเทศ ดงัน้ี 
วีรศกัด์ิ  บุญเพชร (2553 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ืองการสร้างและทดสอบประสิทธิภาพ

ชุดการสอนแบบบูรณาการ เร่ืองหลกัการท างานของเซนเซอร์และการใช้งาน วิชาอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างชุดการสอน
แบบบูรณาการ 2) ทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนท่ีสร้างข้ึน 3) เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนและ
หลังเรียน และ 4) หาความพึงพอใจ เ ร่ืองหลักการท างานของเซนเซอร์และการใช้งาน วิชา
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิธีด าเนินการวิจยั ผูว้ิจยัได้สร้าง       
ชุดการสอน ประกอบดว้ย คู่มือครู ส่ือการสอน แบบฝึกหัดทา้ยบท และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเ รียน จากนั้ นน าไปใช้กับก ลุ่มตัวอย่าง ซ่ึง เ ลือกแบบเจาะจง  เ ป็นนัก เ รียนระดับ 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียน
จิตรลดา (สายวิชาชีพ) ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2553 จ านวน 25 คน โดยให้นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ท าแบบฝึกหัดทา้ยบทเรียน และท า
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัจากนั้นน าคะแนนท่ีไดม้าค านวณหาประสิทธิภาพชุด
การสอน และวิเคราะห์หาความกา้วหนา้ทางการเรียน โดยใชส้ถิติทดสอบค่าทีและใชแ้บบสอบถาม 
เพื่อหาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อชุดการสอน ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.27/83.28 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว ้และผลการวิเคราะห์
ความก้าวหน้าทางการเรียน โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและ   
หลงัเรียนของนกัเรียน พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผลความพึง
พอใจของผูเ้รียนต่อชุดการสอน อยูใ่นระดบัมาก 

วิสิฐ  อุตมานนท์ (2553) ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนปฏิบติัการ
เร่ืองระบบการส่ือสารข้อมูลแบบแอนาล็อกส าหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี การวิจัยน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนปฏิบติัการ เร่ืองระบบการส่ือสารขอ้มูลแบบ
แอนาล็อก วิชาระบบส่ือสาร 1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ย คู่มือครู ส่ือการสอน ใบงาน 
ชุดทดลอง จากนั้นน าไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่างซ่ึงใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ ท่ีไดล้งทะเบียนเรียนวิชาปฏิบติัการระบบการส่ือสาร 1 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2553 จ านวน 20 คน เม่ือส้ินสุดการเรียนแต่ละคร้ังไดใ้หน้กัศึกษาท าแบบทดสอบทา้ยหลงัหน่วยเรียน 
และท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ เม่ือเรียนครบทุกหน่วยเรียน หลังจากนั้นน าคะแนนท่ีได้มา
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ค านวณหาประสิทธิภาพชุดการสอน ผลการวจิยัพบวา่ ชุดการสอนปฏิบติัการ วิชาระบบการส่ือสาร 1 
ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.70/86.40 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดร้อยละ 
80/80 จากการส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีไดเ้รียนจากชุดการสอนปฏิบติัการน้ี มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก ( x =3.91) ดงันั้นชุดการสอนน้ีสามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนส าหรับ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทศันยั  ใจเยน็ (2554 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยั เร่ือง การสร้างชุดการสอนวงจรไฟฟ้า วิชา 
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2546 ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างชุด
การสอนเร่ือง วงจรไฟฟ้า วชิางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2546 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนท่ี
สร้างข้ึน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของชุดการสอนท่ีสร้างข้ึน 
ประชากรได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2546 ส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่นกัศึกษาแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  วิทยาลยัสารพดัช่างบรรหาร แจ่มใส จงัหวดัสุพรรณบุรี จ  านวน 20 คน 
คัดเลือกด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอน เร่ืองวงจรไฟฟ้า ทดสอบ
ประสิทธิภาพไดเ้ท่ากบั 88.83/85.25 ซ่ึงสูงกวา่สมมติฐานท่ีตั้งไว ้80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยชุดการสอน เร่ืองวงจรไฟฟ้า วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

วิษณุ บวัเทศ (2554) ไดว้ิจยั เร่ืองการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชาการ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร การ
วิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  พุทธศักราช2549 
มหาวทิยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาก่อนและ
หลงัการเรียน โดยใชชุ้ดการสอน การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองแบบ The One-Group Pretest-
Posttest Design โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 25 คนซ่ึงเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ในภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า พุทธศกัราช 2549 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนหาไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ยค่า E1/E2 และ
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการใชชุ้ดการสอน วิเคราะห์ดว้ยการ
ทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจยัพบวา่ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 84.48/81.60 ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ส่วนการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและ
คะแนนทดสอบหลงัเรียน โดยใชส้ถิติที (t-test) พบวา่ค่าทีท่ีค  านวณไดม้ากกวา่ค่า t จากตารางแสดง
วา่หลงัจากเรียนดว้ยชุดการสอนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนแลว้ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนจริงอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

พิสิฐ  สอนละ (2556) ได้วิจยัเร่ือง การพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนแบบส่ือ
ประสม เร่ืองวงจรโซแนนท์และวงจรกรองความถ่ีไมโครเวฟ การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อ
พฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนแบบส่ือประสม เร่ืองวงจรโซแนนท์และวงจรความถ่ี
ไมโครเวฟ 2) เปรียบเทียบผลการเรียนของผูเ้รียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยชุดการสอนแบบส่ือประสม
ท่ีพฒันาข้ึน วิธีด าเนินการวิจยัประกอบดว้ย การพฒันาชุดการสอนแบบส่ือประสม แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ จากนั้นน าไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 20 คน โดยใชว้ิธีเลือกแบบ
เจาะจงและท าการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดการสอนแบบส่ือประสม E1/E2 ท าการเปรียบเทียบผล
การเรียนของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชส้ถิติค่าที (t-test) และสอบถามความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนท่ีมีต่อชุดการสอนแบบส่ือประสม ผลการวิจยัพบวา่ ชุดการสอนแบบส่ือประสมท่ีพฒันาข้ึนมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 82.56/82.22 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไวร้้อยละ 80/80 จากการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนพบวา่ ผูเ้รียนมีผลการเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนแบบส่ือประสม
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

มนสั  ดิลกลาภ (2556 : บทคดัยอ่)ไดท้  าการศึกษา เร่ือง การพฒันาชุดการสอน วิชางานไฟฟ้า
รถยนต ์รหสัวิชา 2101- 1004 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2546) การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันาชุดการสอนวิชางานไฟฟ้ารถยนต ์รหสัวิชา 
2101-1004 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 2) เพื่อ
ศึกษาดชันีประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดการสอน วชิางานไฟฟ้ารถยนต ์รหสัวิชา 2101-
1004 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน
และหลงัเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้า
รถยนต ์รหสัวชิา 2101-1004 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนวิชางาน
ไฟฟ้ารถยนต ์รหสัวิชา 2101-1004 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และ 5) เพื่อศึกษาความ
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คิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101-1004 หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) โดยครูท่ีไดรั้บการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ  

วิธีด าเนินการวิจยั ด าเนินการพฒันาโดยใช้รูปแบบการพฒันาแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียน กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปี
ท่ี 3 สาขาวิชาเคร่ืองกล กลุ่มท่ี 1-2 ท่ีเรียนวิชางานไฟฟ้ารถยนต ์รหสัวิชา 2101-1004 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2556 จ านวน 33 คน ไดม้าโดยการสุ่มกลุ่ม (Cluster Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา
ประกอบด้วย 1) แผนการจดัการเรียนรู้ วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101-1004 หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 1 แผน ประกอบดว้ย 11 หน่วย 2) ชุดการสอนวิชางานไฟฟ้า
รถยนต ์รหสัวชิา 2101-1004 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)จ านวน 11 ชุด 3) แบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 2 ฉบบั คือ (1) แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 60 ขอ้ มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.62 มีค่าอ านาจจ าแนก (B) 
ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.67 และมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 0.85  (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียน จ านวน 60 ขอ้ มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.78 มีค่าอ านาจจ าแนก (B) ตั้งแต่ 0.23 ถึง 
0.75 และมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 0.86 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนรู้ดว้ย
การใช้ชุดการสอนวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101-1004 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) จ านวน 15 ขอ้ มีลกัษณะเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 
0.74 ถึง 0.95 และมีค่าความเช่ือมัน่ โดยใชว้ิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั มีค่าเท่ากบั 
0.98  และ 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อชุดการสอนวิชางานไฟฟ้ารถยนต ์รหสั
วิชา 2101-1004 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) แบ่งเป็น 5 ดา้น รวมจ านวน 21 ขอ้ มีความ
เหมาะสมตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 แสดงวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดัทุกขอ้ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ ค่าดชันี
ประสิทธิผล และการทดสอบค่าที  ผลการศึกษา พบวา่ 1) ชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ารถยนต ์รหสัวิชา 
2101-1004 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) มีค่าเฉล่ีย E1/E2 เท่ากบั 84.21 /83.74 ซ่ึงสูงกวา่
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้E1/E2 เท่ากบั 80/80 2) ดชันีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชา งานไฟฟ้ารถยนต ์
รหัสวิชา 2101-1004 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) มีค่าเท่ากบั 0.7558 หมายความว่า 
นกัเรียนมีคะแนนเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 75.58  3) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการ
สอนวิชา งานไฟฟ้ารถยนต ์รหสัวิชา 2101-1004 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) มีค่าเฉล่ีย
ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนเท่ากบั 25.67 และค่าเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 50.24 ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 4) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอน 
วชิางานไฟฟ้ารถยนต ์รหสัวิชา 2101-1004 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) โดยภาพรวมอยู่
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ในระดบัมาก ( x =4.38 , S.D.= 0.25) และ 5) ความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อชุดการสอน วิชางาน
ไฟฟ้ารถยนต ์รหสัวิชา 2101-1004 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก ( x =4.44 ,S.D.= 0.51)  

อ านาจ ทองแสน (2556) ไดศึ้กษาวจิยั เร่ือง ชุดการสอน วิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ (2100-
1008) หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงผลการวิจยั พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของหนงัสือ
เรียน วิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้โดยรวมอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.23, S.D. = 0.21)ผูเ้ช่ียวชาญมีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพของแผนการสอน วิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ โดยรวมอยูใ่นระดบัดี ( x = 4.18, 
S.D. = 0.22) ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของส่ือสไลด์น าเสนอดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟท ์
ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต ์วิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ โดยรวมอยูใ่นระดบัดี ( x = 4.22, S.D. = 0.29) 
ชุดการสอน วิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.53/88.28 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานท่ีตั้งไว ้80/80 ประสิทธิผลทางการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน วิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 
ท าให้นกัเรียนมีประสิทธิผลทางการเรียนรู้เท่ากบั 0.74 (จากคะแนนเต็ม 1.00) หรือร้อยละ 74.53 ผล
การทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน โดยการทดสอบค่าที (t-test Dependent) 
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 
และความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอน วชิางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( x = 4.36, S.D. = 0.49) 

เอกพนัธ์ุ  พาเจริญ (2557) ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เร่ือง
สายอากาศไมโครสตริป ส าหรับการศึกษาระดบัปริญญาตรี การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา
และหาประสิทธิภาพชุดการสอน เร่ืองสายอากาศไมโครสตริป ส าหรับการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ทดสอบประสิทธิภาพ เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2556 จ านวน 20 คน ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมีจ านวน 3 หน่วยเรียน โดยในแต่ละหน่วยประกอบดว้ย
ใบเน้ือหา โปรแกรมน าเสนอเพาเวอร์พอยต์ โปรแกรมจ าลอง ส่ือของจริง แบบทดสอบหลงัหน่วย
เรียนและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่าชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึนมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 79.11/78.33 ซ่ึงต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 80/80 และผลของการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเ้รียนพบว่าผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอน อยู่ในระดับมาก( x =4.09) 
ดงันั้นสามารถสรุปไดว้า่ชุดการสอนเร่ืองสายอากาศไมโครสตริปท่ีสร้างข้ึนน้ีสามารถน าไปใชใ้นการ
เรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ทองพูน เบญ็เจิด (2558) ท่ีไดท้  าการวจิยั เร่ือง การพฒันาชุดการสอนวชิาวดัละเอียด รหสัวิชา 
2102–2004 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ ซ่ึง
ผลการวิจยัพบว่า ชุดการสอนวิชาวดัละเอียด รหัสวิชา 2102-2004 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 มีประสิทธิภาพเฉล่ีย 82.25/81.32 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้80/80 ผลการ
วเิคราะห์ค่าดชันีประสิทธิผลของชุดการสอน พบวา่ ค่าดชันีประสิทธิผลของส่ือการเรียนรู้มีค่าเท่ากบั 
0.6111 ซ่ึงหมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 61.11 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนจาก
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการทดสอบ t (t-test) พบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยชุดการสอน อยูใ่นระดบัมาก 

ชาญชัย  ทองประสิทธ์ิและคณะ (2559)ได้ท าการวิจัย การสร้างและหาประสิทธิภาพ          
ชุดการสอน การอนุรักษ์พลังงาน เร่ืองหลอดไฟ การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างและหา
ประสิทธิภาพชุดการเรียนการสอนการอนุรักษ์พลงังาน เร่ืองหลอดไฟ ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้าก าลงั วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ตามหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี
ลงทะเบียนเรียนวชิาการส่องสวา่ง รหสัวิชา 2104-2113 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 40 คน ซ่ึงยงัไม่เคย
เรียนวิชาการส่องสวา่ง เร่ืองหลอดไฟมาก่อน และใชค้รูผูส้อนท่ีผา่นการฝึกอบรมจากโครงการขยาย
ผลหลักสูตร การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ส าหรับส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ชุดการสอนท่ีคณะผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 81.25./81.38 ซ่ึงสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้80/80 และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลงั
เรียนพบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยท่ีคะเนนหลงัเรียนสูงกว่า
คะแนนก่อนเรียน 

ชาญชัย  ทองประสิทธ์ิและคณะ (2560)ได้ท าการวิจัย การสร้างและหาประสิทธิภาพ          
ชุดการสอนการอนุรักษพ์ลงังาน เร่ือง ระบบไฟฟ้าส าหรับอาคารชุด การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อ
สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนการอนุรักษพ์ลงังาน เร่ือง ระบบไฟฟ้าส าหรับอาคารชุด ตาม
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 สาขาวิชาไฟฟ้า ส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ นักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูงชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคมีนบุรี ตามหลกัสูตรส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการออกแบบระบบไฟฟ้า รหสัวิชา 3104-2002 ปีการศึกษา 2559 
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จ านวน 24 คน ซ่ึงยงัไม่เคยเรียนวิชาการออกแบบระบบไฟฟ้า เร่ืองระบบไฟฟ้าส าหรับอาคารชุด     
มาก่อน และใชค้รูผูส้อนท่ีผ่านการฝึกอบรมจากโครงการขยายผลหลกัสูตรการอนุรักษพ์ลงังานและ
พลงังานทดแทน ส าหรับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ชุดการสอนท่ี
คณะผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 81.25/80.42 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้80/80 และเม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียนพบวา่ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยท่ีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียน 

เสกสรร  ศรียศ (2560:บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยั การพฒันาชุดการสอนวิชากลศาสตร์
เคร่ืองมือกล (2102-2006) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาชุด
การสอน 2) ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัคุณภาพของชุดการสอน 3) หาประสิทธิภาพ
ของชุดการสอน 4) ศึกษาประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของชุดการสอน 5) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของชุดการสอน และ 6) ประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียน โดยใชชุ้ดการสอน
วิชากลศาสตร์เคร่ืองมือกล (2102-2006) ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 
ประเภทวชิาอุตสาหกรรม ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 3 กลุ่ม 1-2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
วิทยาลยัเทคนิคอุดรธานีท่ีลงทะเบียนเรียน วิชากลศาสตร์เคร่ืองมือกล (2102-2006) ในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 38 คน ซ่ึงไม่เคยเรียนวิชาน้ีมาก่อน โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีผูว้ิจ ัยสอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  1) ชุดการสอน                     
2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัคุณภาพของชุดการสอน 3) แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอน 
สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ สถิติพื้นฐาน และการทดสอบค่าที (t-test Dependent) วิธีศึกษาวิจยั
ด าเนินการ โดยน าชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึน และผ่านการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญแล้วไป
ทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง ในระหว่างเรียนผูว้ิจยัให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบทา้ย
หน่วย และเม่ือจบหน่วยเรียนทุกหน่วยแลว้ ก็ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
คะแนนท่ีได้จากแบบฝึกหัดและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ี ผู ้วิจ ัยได้น ามาหา
ประสิทธิภาพ ทดสอบประสิทธิผลทางการเรียนรู้และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและใน
สัปดาห์สุดทา้ยผูว้ิจยัให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดการสอน ผลการวิจยัสรุปได้ดงัน้ี    
1)ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของหนังสือเรียน วิชากลศาสตร์เคร่ืองมือกล โดยรวมมี
คุณภาพอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.41, S.D.= 0.47) 2) ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของแผนการ
สอน วิชากลศาสตร์เคร่ืองมือกล โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.48) (3) 
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ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของส่ือสไลด์น าเสนอด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟิศ 
เพาเวอร์พอยต์ วิชากลศาสตร์เคร่ืองมือกล โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.54,S.D. = 0.44) 
4) ชุดการสอน วิชากลศาสตร์เคร่ืองมือกล มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 73.51/72.37 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้ง
ไว ้70/70  5) ประสิทธิผลทางการเรียนรู้โดยใชชุ้ดการสอน วิชากลศาสตร์เคร่ืองมือกล ท าให้นกัเรียน 
มีประสิทธิผลทางการเรียนรู้เท่ากบั 0.616 (จากคะแนนเตม็ 1.00) หรือร้อยละ 61.60 6) ผลการทดสอบ
ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน โดยการทดสอบค่าที  (t-test Dependent) พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งท่ีระดบั .05 และ7)
ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอน วิชากลศาสตร์เคร่ืองมือกล มีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.75) 
 ส่วนงานวจิยัในต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดการสอน ซ่ึงไม่ไดเ้ก่ียวกบัดา้นการเรียนการ
สอนวชิาชีพ ไดมี้ผูท้  าการวจิยัไวด้งัน้ี 

แมค เคลแมน (Mc Caleman .1974 : 109-A) ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งชุด
การสอนกบัความชอบในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนกัศึกษาระดบั 9 จ านวน 24 ห้องเรียน โดย
แบ่งนกัศึกษาออกเป็นกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม และกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองแยกเป็นกลุ่มท่ีเรียน
ดว้ยชุดการสอนประกอบการอภิปรายรายกลุ่มยอ่ย ผลการวจิยัพบวา่ ความชอบในการเรียนวิชาสังคม
ศึกษาของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั และในกลุ่มทดลองนกัศึกษาชอบ
เรียนแบบใชชุ้ดการสอนประกอบการอภิปรายรายกลุ่มยอ่ยมากกวา่ 

ออลเซน (Olsen. 1975 : 4992-A) ไดท้  าการวจิยัเก่ียวกบัผลการใชชุ้ดการสอนในการศึกษา 
แผนใหม่ ท่ีใช้เป็นโครงงานเร่ิมทดลองในเขตคานาวา จุดมุ่งหมายเพื่อหารายละเอียดเก่ียวกับ
โปรแกรมการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาท่ีอยู่ในและนอกโครงการเขตคานาวา มลรัฐ
เวอร์จิเนียตะวนัตก โดยให้ครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนในโครงการใชชุ้ดการสอนท่ีทอ้งถ่ินผลิตข้ึนเอง แต่ครู
โรงเรียนนอกเขต ไม่ใหใ้ชชุ้ดการสอนเหล่านั้น ผลการวจิยัพบวา่ การศึกษาดว้ยชุดการสอนนั้นให้ผล
ดีกวา่การสอนโดยไม่ใชชุ้ดการสอน 
             ไดร์สแนค  (Driessnack.1977 : 2056 –A) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง ชุดการสอนส าหรับครูฝึกในการ
ตั้งค  าถาม ผลการวจิยัพบวา่ ครูใชค้  าถามท่ีดี 74 % ของผูท่ี้ถูกทดลองประสบผลส าเร็จในการตั้งค  าถาม 
เม่ือเปรียบเทียบกบัค าถามท่ีใชก่้อนฝึกจากชุดการสอน และไดเ้สนอแนะใหมี้การผลิตชุดการสอน
ส าหรับใชก้บันกัเรียน 
 วลิสัน (Willson. 1989) ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัการวิเคราะห์ผลการใชชุ้ดการสอนของครู เพื่อ
แก้ปัญหาในการเรียนของเด็กเรียนช้าด้านคณิตศาสตร์เก่ียวกบัการบวก การลบ ผลการวิจยัพบว่า 
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ครูผูส้อนยอมรับว่าใช้ชุดการสอนมีผลดีมากกว่าการสอนตามปกติ อนัเป็นวิธีการหน่ึงท่ีช่วยให้ครู
สามารถแกปั้ญหาการสอนท่ีอยูใ่นหลกัสูตรคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กเรียนชา้ 
 สโตน เจ อาร์( Stone.J.R. 1998)ได้กล่าวถึงผลการใช้ชุดการสอนแบบกิจกรรมวิชา
คณิตศาสตร์ ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเกรด 7 และ 8 ของ Demopolis City 
School โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอน โดยใชชุ้ดการ
สอนกบัการสอนปกติ แต่นกัเรียนท่ีเรียน โดยใชชุ้ดการสอนมีประสบการณ์การเรียนรู้สูงกวา่นกัเรียน
ท่ีเรียนตามปกติและมีปฎิสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดการสอนท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่ 
              1.ชุดการสอนคือเคร่ืองมืออย่างหน่ึงท่ีถูกผลิตข้ึนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
             2. ส่วนประกอบท่ีส าคญัของชุดการสอน ประกอบดว้ยคู่มือครู แผนการสอน วตัถุประสงค ์
เน้ือหาบทเรียน แบบฝึกหัดทา้ยบทเรียน อุปกรณ์ช่วยสอนอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นในการสอน เช่น แผ่นภาพ 
แผน่ใส สไลด์ ภาพยนตร์ วีดีโอ แบบจ าลอง ชุดสาธิต ชุดฝึกหรือเคร่ืองมือทดลอง ซ่ึงอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เหล่าน้ีมีความจ าเป็นในการใชซ่ึ้งข้ึนอยูก่บัเน้ือหาท่ีสอน 
               3.  เน้ือหาท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อสอนในแต่ละหัวข้อเร่ืองของการเรียนการสอน ดังนั้น         
ชุดการสอนท่ีดีจะช่วยท าให้ประหยดัเวลาในการสอน การสอนไปในแนวทางเดียวกนั และส่งผลให้
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนดีข้ึน 
             จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว สรุปไดว้่าชุดการสอนท่ีดีจะถูกสร้าง
ข้ึนอยา่งมีระบบขั้นตอน ไดแ้ก่ การวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิา การก าหนดหน่วยการสอน การก าหนด
หัวข้อเร่ือง การก าหนดวตัถุประสงค์ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน และการ
ประเมินผล ซ่ึงทั้งหมดต้องผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ ตรวจสอบและแก้ไขอย่างถูกต้อง และหา
ประสิทธิภาพก่อนน าไปใชส้อน ช่วยให้ผูส้อนถ่ายทอดเน้ือหา ประสบการณ์ ให้แก่ผูเ้รียนไดดี้วา่การ
ถ่ายทอดดว้ยการบรรยาย  และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการเรียนของ
ตนเอง  เพือ่เป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการเรียนการสอนวิชางานไฟฟ้ายานยนต์ ผูศึ้กษาจึงไดส้ร้าง
และพฒันาชุดการสอนวิชางานไฟฟ้ายานยนต์ข้ึน  เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนเน้ือหาไดง่้าย ถูกตอ้ง 
และรวดเร็วข้ึน อ านวยความสะดวกแก่ครูผูส้อนในการจดัการเรียนการสอน 
             กล่าวโดยสรุป ชุดการสอนเป็นนวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างหน่ึงท่ีมี
ประโยชน์และมีคุณค่า เหมาะสมท่ีจะพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งสายวิชาชีพ ท่ีตอ้งการให้มีความเขา้ใจในเน้ือหาอย่างลึกซ้ึง แล้วน าไปใช้สอน เพื่อขจดัปัญหา 
ขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลา อุปกรณ์การสอน ตวัผูส้อน และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน และ
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เป็นการพฒันารูปแบบ เทคนิค และวิธีการสอนของครูผูส้อน สอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั อนัจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน และเป็นการพฒันาคุณภาพทาง
การศึกษาอาชีวศึกษาให้ดียิ่งข้ึนต่อไป จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว ผูว้ิจยั
สังเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใช้ในการออกแบบการวิจยัและอภิปรายผล ประกอบดว้ย ทฤษฎี
และหลกัการเก่ียวกบัชุดการสอน ตวัแปรตาม ผลการวจิยั เคร่ืองมือวจิยั และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล สรุปไดด้งัน้ี 
 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการผลิตชุดการสอน พบว่าประกอบด้วยขั้นตอนส าคญั คือการ
วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา การก าหนดหน่วยการสอน การก าหนดหัวข้อเร่ือง การก าหนด
วตัถุประสงค์ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน และการประเมินผล จากนั้น
น ามาออกแบบ สร้างและพฒันาชุดการสอนให้ครอบคลุมขั้นตอนดงักล่าว เช่น จดัท าคู่มือการใชชุ้ด
การสอนส าหรับครู คู่มือการใชส้ าหรับผูเ้รียน แผนการสอน ออกแบบและจดัท าส่ือการเรียนการสอน 
ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน สร้างแบบฝึกหัด และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เป็นตน้ และน าไปทดลองใชเ้พื่อหาประสิทธิภาพก่อนน าไปใชใ้นขั้นตอนการสอนจริง ดงันั้นผูว้ิจยัจึง
ไดน้ าหลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัชุดการสอนมาสร้างและพฒันาชุดการสอนวิชางานไฟฟ้ายานยนต ์
รหสัวชิา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 ของส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาข้ึน 

ส่วนตัวแปรตามและผลการวิจัย พบว่าตัวแปรตามส่วนใหญ่เป็นประสิทธิภาพของ             
ชุดการสอนท่ีสร้างและพฒันาข้ึน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใชชุ้ดการสอน และความพึงพอใจ
ของผูเ้รียนท่ีมีต่อชุดการสอน ผลการวิจยัโดยรวม พบว่าประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีสร้างและ
พฒันาข้ึนมีคะแนนจากการท าแบบฝึกหดั ใบงานและแบบทดสอบ อยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนดและสูงกวา่
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจาก
การใชชุ้ดการสอน นอกจากน้ีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนกลุ่มทดลองท่ีใชชุ้ด
การสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนักบักลุ่มควบคุมท่ีใชน้วตักรรมอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติเช่นเดียวกนั  

นอกจากน้ีความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใชชุ้ดการสอน โดยรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจ
มาก เคร่ืองมือการวิจยั พบว่าส่วนใหญ่มีการใช้แบบฝึกหัดและแบบทดสอบในภาคทฤษฎี และใช้   
ใบงานในภาคปฏิบติั มีแบบสอบถาม แบบประเมินความสอดคลอ้งส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าสถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ส่วนใหญ่มีการใช้
ดชันีความสอดคลอ้ง ค่าความยาก ง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ ส่วน
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั ไดแ้ก่ค่าประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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และค่าสถิติทดสอบค่าที จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว ผูว้ิจยัน ามาใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการวิจยั เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพฒันาชุดการสอนวิชางานไฟฟ้า      
ยานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)พุทธศกัราช 2557 
ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป ดงัแสดงในรูปท่ี 2-9  

 
                           ตวัแปรตน้                                                                ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

รูปที ่2-9 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์

รหสัวชิา 3101-2104 หลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พ.ศ. 

2557 

พ.ศ.2557 

 

1. คุณภาพของชุดการสอน 
2. ประสิทธิภาพของชุดการสอน 
3. ประสิทธิผลของชุดสอน 
4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
5. ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อชุดการสอน  
 



บทที่  3 
วธิกีารด าเนินการวจิัย 

 
 การพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104  
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พทุธศกัราช 2557 ของส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามล าดบั  ดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 การสร้างและพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือการวจิยั 
3.3 การทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4 การจดักระท าขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.5 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1  ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั  

       ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม รวมจ านวน 265 คน โดยกลุ่มที่ 1  
คือกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและครูผูส้อน สาขาวชิาช่างยนต ์ที่ประเมินคุณภาพชุดการสอน วชิางานไฟฟ้า 
ยานยนต ์รหัสวิชา 3101-2104 รวมจ านวน 25 คน และกลุ่มที่ 2 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ
นักศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล สาขางานเทคนิค
ยานยนต ์วทิยาลยัเทคนิคอุดรธานี รวมจ านวน 240 คน ที่ใชใ้นการทดลองชุดการสอน วิชางานไฟฟ้า
ยานยนต ์ทดสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และใชร้วบรวมขอ้มูลการ
วจิยั ที่ลงทะเบียนเรียนในระหวา่งปีการศึกษา 2558 -ปีการศึกษา 2560 

3.1.2  กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยั 
 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามลกัษณะของประชากรที่ศึกษา 

และขั้นตอนการวจิยั รวมจ านวน 118 คน ประกอบดว้ย 
 3.1.2.1  กลุ่มที่ 1 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและครูผูส้อน สาขาวชิาช่างยนต ์รวมจ านวน 25 คน  

ที่ประเมินคุณภาพชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์แบ่งเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวจิยัและพฒันา
หลกัสูตร สถิติ วจิยัและวดัผล จ านวน 5 คน และครูผูส้อน สาขาวชิาช่างยนต ์จ  านวน 20 คน ที่ไดรั้บ
การเผยแพร่ผลงานวชิาการชุดการสอน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 3.1.2.2  กลุ่มที่ 2 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั เป็นนกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวชิา เทคนิคเคร่ืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต ์วทิยาลยัเทคนิค



 75 

อุดรธานี รวมจ านวน 93 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบกลุ่ม เน่ืองจากเป็นรายวชิาปฏิบตัิ และมีขอ้จ ากดั
ในเร่ืองเวลาการสอนของครูและเวลาเรียนของนกัศึกษา ซ่ึงนกัศึกษาทั้งหมดผา่นการสอบคดัเลือกเขา้
ศึกษาต่อดว้ยวธีิการเดียวกนั และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคละกนัในแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี  

        1)  กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการทดลองใชชุ้ดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์ 
เป็นนกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1(พื้นความรู้ ม.6)กลุ่ม 2,4 สาขาวิชา
เทคนิคเคร่ืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต ์วทิยาลยัเทคนิคอุดรธานี จ านวน 35 คน ที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ซ่ึงยงัไม่เคยเรียน วชิางานไฟฟ้ายานยนตม์าก่อน  

        2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เป็นนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (พื้นความรู้ ปวช.)ชั้นปีที่ 1 
กลุ่ม 1,2  จ  านวน 30 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30 คน ที่เคย
เรียนวชิา งานไฟฟ้ายานยนตม์าแลว้  

       3) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัหรือกลุ่มทดลองภาคสนาม เป็นนักศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) (พื้นความรู้ ม.6) ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 2,4 รวมจ านวน 28 คน ที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่ยงัไม่เคยเรียนวชิางานไฟฟ้ายานยนตม์าก่อน  
 
3.2 การสร้างและพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
 ผูว้ิจยัได้ด าเนินการสร้างและพฒันาชุดการสอน วิชา งานไฟฟ้ายานยนต ์รหัสวิชา 3101-
2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 โดยไดศ้ึกษาและวิเคราะห์หลกัสูตร
รายวชิา ก าหนดหน่วยการสอน ก าหนดหวัขอ้เร่ืองของแต่ละหน่วย ก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
สร้างใบเน้ือหา  สร้างใบแบบฝึกหัด ใบแบบทดสอบ ใบงาน สร้างส่ือการสอนและใบประเมินผล 
และเกณฑก์ารประเมินผลให้ครอบคลุมหลักสูตรรายวิชา งานไฟฟ้ายานยนต ์จากนั้นน ามาจดัเป็น
องคป์ระกอบของชุดการสอน ไดแ้ก่ คู่มือครู  ส่ือการสอน  คู่มือผูเ้รียน ค  าแนะน าการใชชุ้ดการสอน 
ค  าช้ีแจงส าหรับผูส้อน การวดัและประเมินผล ซ่ึงชุดการสอนมีรายละเอียดภายในประกอบด้วย
ค าแนะน าการใชชุ้ดการสอน แผนการจดัการเรียนรู้ ใบเน้ือหา ใบแบบฝึกหัด ใบแบบทดสอบ ใบงาน 
ใบประเมินผลการปฏิบตัิงาน และเกณฑก์ารประเมินผล โดยมีกระบวนการพฒันาชุดการสอน วิชา
งานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 ใน 2 ระยะ คือกระบวนการพฒันาชุดการสอนระยะที่ 1 เป็น
การสร้างและพฒันาชุดการสอนตน้ฉบบั ตรวจสอบและประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อน ามาปรับปรุง
แกไ้ข และระยะที่  2 กระบวนการพฒันาชุดการสอน โดยน าชุดการสอนไปทดลองใช้กบันักเรียน
กลุ่มทดลองใช ้หาประสิทธิภาพชุดการสอนให้ไดต้ามเกณฑ ์รวมทั้งแกไ้ข ปรับปรุงชุดการสอนให้
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ถูกตอ้ง สมบูรณ์อีกคร้ัง ก่อนน าไปใชก้ับกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัหรือกลุ่มทดลองภาคสนาม โดยมี
รายละเอียดกระบวนการพฒันาชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 ดงัน้ี 
 กระบวนการพฒันาชุดการสอน ระยะที่ 1 การสร้างและพฒันาชุดการสอนตน้ฉบบั วิชางาน
ไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 ตรวจสอบและประเมินคุณภาพชุดการสอนโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 3.2.1  ศึกษาและวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิา  
   3.2.1.1  ศึกษาและวเิคราะห์หลกัสูตรรายวิชา งานไฟฟ้ายานยนต ์รหัสวิชา 3101-2104 
ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศกัราช 2557 สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล 
สาขางานเทคนิคยานยนต ์ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข 
หนา้ 177) จากค าอธิบายรายวชิา งานไฟฟ้ายานยนต ์ มีดงัน้ี ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือ
วดัเพือ่ทดสอบ วเิคระห์ขอ้ขดัขอ้ง และซ่อมในระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟ ระบบแสงสว่างและ
สญัญาณยานยนตส์มยัใหม่ อุปกรณ์อ านวยความสะดวก ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิง ระบบควบคุม
การส่งก าลงัเคร่ืองยนต ์จากนั้นน ามาจดัหน่วยการสอนใหเ้หมาะสมกบัจ านวนหน่วยกิต และชัว่โมงที่
ใชส้อนต่อสปัดาห์ รวมทั้งพจิารณาปริมาณเน้ือหาในแต่ละหน่วย ใหเ้หมาะสมกบัระยะเวลาที่ก  าหนด 
7 คาบ (ชัว่โมง) ต่อสปัดาห์ จดัล าดบัของเน้ือหาการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกนั ไดห้น่วยการสอนทั้งหมด 
8 หน่วย ใชเ้วลาเรียนทั้งหมด 18 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา รวมจ านวนคาบ 126 คาบ (ชัว่โมง) ดัง
แสดงในตารางที่ 3-1 
 

ตารางที่ 3-1 แสดงการจดัหน่วยการสอน วชิา งานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104  

สัปดาห์ที ่ หน่วยการสอน จ านวนคาบ 

1 หน่วยที่ 1 เคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้ายานยนต ์ 7 
2-3 หน่วยที่ 2 ระบบจุดระเบิด 14 
4-5 หน่วยที่ 3 ระบบประจุไฟฟ้า 14 
6-8 หน่วยที่ 4 ระบบแสงสวา่งและสญัญาณยานยนตส์มยัใหม่ 21 
9-10 หน่วยที่ 5 ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก 14 
11-14 

 
หน่วยที่ 6 ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน 
                 ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

28 

15-16 
 

หน่วยที่ 7 ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซล 
                 ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

14 

17-18 หน่วยที่ 8 ระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 14 
รวม 126 
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 3.2.1.2 รวบรวมหวัขอ้เร่ือง วิเคราะห์เน้ือหา ทั้งน้ีเพือ่ใหไ้ดใ้หข้อ้มูลที่ถูกตอ้ง เพยีงพอ
และเหมาะสม โดยพจิารณารวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ดงัน้ี คือ หลกัสูตรรายวชิา เอกสาร ต ารา ผู ้
ท  างานเก่ียวขอ้ง ประสบการณ์ผูส้อน และคู่มือการซ่อม สรุปขั้นตอนการวเิคราะห์หลกัสูตรรายวิชา 
งานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 ดงัแสดงในรูปที่ 3-1 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

รูปที่ 3-1 ขั้นตอนการวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 

รวบรวมหัวขอ้เร่ือง 
 

ส้ินสุด 

เร่ิมตน้ 

หลกัสูตรรายวิชา 
เอกสาร 
ต ารา 

ผูท้  างาน 
เก่ียวขอ้ง 

ประสบการณ์ คู่มือการซ่อม 

ศึกษาหลกัสูตรรายวิชา งานไฟฟ้ายานยนต ์(3101-2104) 

วเิคราะห์เน้ือหาส าคญัของหวัขอ้เร่ือง 

วเิคราะห์ความรู้ และทกัษะ  

ก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

ปรับปรุงแกไ้ข 
ไม่ผา่น 

ผา่น 
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 3.2.1.3 วเิคราะห์เน้ือหาส าคญัของหัวขอ้เร่ือง ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์เน้ือหา เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยแีละความตอ้งการของสถานประกอบการดา้นการบริการไฟฟ้ายานยนต ์ ซ่ึง
หวัขอ้และรายละเอียดของเน้ือหาในแต่ละหัวขอ้ จะศึกษาและคน้ควา้จากหลกัสูตร เอกสาร ต ารา ผู ้
ท  างานเก่ียวขอ้ง  ประสบการณ์การสอน และคู่มือการซ่อม ทั้งน้ีเพื่อให้ไดข้อ้มูลที่ถูกตอ้ง ครบถว้น 
เพียงพอและเหมาะสม จากนั้ นน ามาวิเคราะห์รายละเอียดของแต่ละหัวข้อเร่ืองส าคญั จากการ
วิเคราะห์เน้ือหาจะทราบว่ามีประเด็นส าคญัอะไรบา้งที่ตอ้งสอนและระดับความรู้ที่ตอ้งการ ไดแ้ก่ 
การฟ้ืนคืนความรู้ (R) การประยกุตค์วามรู้ (A) และการส่งถ่ายความรู้ (T)  ส่วนในระดบัทกัษะ ไดแ้ก่ 
ขั้นท าตามแบบ (I) ท าได้เองภายใตก้ารควบคุม (C) และท าไดเ้องโดยอตัโนมตัิ (A) หลงัจากผ่าน
ขบวนการเรียนการสอนในหวัขอ้เร่ืองนั้น ๆ จากนั้นน ามาก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของหวัขอ้
เร่ืองทั้งหมด โดยพจิารณาวา่ตอ้งการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนหลงัผ่านการเรียนการสอนใน
หวัขอ้เร่ืองนั้นระดบัใด โดยใชค้  ากริยาที่บ่งบอกถึงลกัษณะพฤติกรรมที่สามารถสังเกตและวดัได ้เช่น
บอก อธิบาย จ าแนก วิเคราะห์ ถอด ประกอบ ตรวจสอบ เป็นตน้ ซ่ึงครอบคลุมระดับความรู้และ
ระดบัทกัษะดงักล่าว (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง หนา้ 181-235)  

 3.2.1.4  เสนอผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา จ านวน 5 คน ที่เป็นครูผูส้อนวิชางานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์รถยนต ์มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะ 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของหัวข้อเร่ือง รายละเอียดของหัวข้อเร่ือง และจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมและน าขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของผูเ้ช่ียวชาญ น ามาปรับปรุงแกไ้ขเน้ือหาส าคญัของหัวขอ้
เร่ือง และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมให้ถูกตอ้ง สมบูรณ์ยิง่ขึ้น ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะให้เพิ่มเติม
ขอ้มูลหวัขอ้เร่ืองและเน้ือหาสาระเก่ียวกบัเทคโนโลยไีฟฟ้ายานยนตแ์ต่ละหน่วยการสอน สรุปไดด้งัน้ี 

  1) หน่วยที่ 1 เคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้ายานยนต ์จากเดิมหัวขอ้เร่ืองและ
เน้ือหาสาระที่ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ไว ้ไดแ้ก่ มลัติมิเตอร์ หลอดไฟทดสอบ ไทม่ิงไลต ์และไฮโดรมิเตอร์ 
ผูเ้ช่ียวชาญได้เสนอแนะให้เพิ่มเติม ออสซิลโลสโคป เคร่ืองสแกน เคร่ืองวิเคราะห์ และเคร่ือง
วเิคราะห์สภาพ เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัระดบัการศึกษาผูเ้รียน และใหเ้หมาะสมกบัเทคโนโลยไีฟฟ้า 
ยานยนตส์มยัใหม่ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือวดัและทดสอบที่สามารถวเิคราะห์ปัญหาที่ซบัซอ้นได ้

 2) หน่วยที่ 2 ระบบจุดระเบิด จากเดิมหวัขอ้เร่ืองและเน้ือหาสาระที่วเิคราะห์ 
ไว ้ได้แก่ โครงสร้าง หน้าที่และการท างานของส่วนประกอบระบบจุดระเบิด หลกัการเกิดไฟแรง
เคล่ือนสูง พื้นฐานวงจรและกระแสไฟของระบบจุดระเบิด ระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา ระบบจุด
ระเบิดแบบทรานซิสเตอร์ การตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาขอ้ขดัขอ้งและการบริการระบบจุดระเบิด  
ผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะเพิ่มเติมหัวขอ้เร่ืองและเน้ือหาสาระ ระบบจุดระเบิดแบบใช้คอมพิวเตอร์
ควบคุม ระบบจุดระเบิดแบบไม่ใชจ้านจ่าย และระบบจุดระเบิดแบบจุดระเบิดโดยตรงที่ใชใ้นปัจจุบนั 
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 3) หน่วยที่ 3 ระบบประจุไฟฟ้า จากเดิมหวัขอ้เร่ืองและเน้ือหาสาระที่ 
วเิคราะห์ไวไ้ดแ้ก่ จุดประสงคข์องระบบประจุไฟฟ้า ส่วนประกอบของระบบประจุไฟฟ้า หลกัการ
ท างานของเคร่ืองก าเนิดกระแสไฟฟ้า โครงสร้างของอลัเทอร์เนเตอร์ หลกัการท างานของระบบประจุ
ไฟฟ้า เรกูเลเตอร์และการท างาน การตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาและการบริการระบบประจุไฟฟ้า 
ผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะใหเ้พิม่เติมหวัขอ้เร่ืองและเน้ือหาสาระ ระบบประจุไฟฟ้าดว้ยคอมพวิเตอร์  

 4) หน่วยที่ 4 ระบบแสงสวา่งและสญัญาณยานยนตส์มยัใหม่ จากเดิมหวัขอ้ 
เร่ืองและเน้ือหาสาระที่วเิคราะห์ไว ้ไดแ้ก่ จุดประสงค ์และหน้าที่ของส่วนประกอบระบบแสงสว่าง
และสญัญาณ ไฟหนา้รถยนต ์สวติช ์อุปกรณ์ป้องกนัวงจร รีเลย ์ชนิดของหลอดไฟรถยนต ์ระบบแสง
สว่างและระบบสัญญาณ ระบบไฟแสงสว่างขบัขี่เวลากลางวนั ระบบไฟแสงสว่างอัตโนมติั การ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาระบบแสงสว่างและสัญญาณ  ผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะให้เพิ่มเติม
หวัขอ้เร่ืองและเน้ือหาสาระ ระบบแสงสว่างและสัญญาณยานยนตส์มยัใหม่เพิ่มเติม เช่น ระบบปรับ
ระดบัไฟหนา้อตัโนมติั ระบบไฟแสงสว่างโคง้ ระบบไฟหน้าแบบปรับปรุง ระบบแสงสว่างควบคุม
ดว้ยคอมพิวเตอร์ตวัถงั (BCM) รวมทั้งเทคโนโลยีแสงสว่างและสัญญาณยานยนต์สมัยใหม่ เช่น 
ไดโอดเปล่งแสง (LED) หลอดไฟนีออน เลเซอร์ เลเซอร์ไดโอด และอินฟราเรด เป็นตน้ 

 5) หน่วยที่ 5 ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก จากเดิมหวัขอ้เร่ืองและเน้ือหา 
สาระที่วเิคราะห์ไว ้ไดแ้ก่ ระบบปัดน ้ าฝนและฉีดน ้ าลา้งกระจก ระบบละลายฝ้ากระจกหลงั ระบบ 
ล็อกประตูอตัโนมตัิ ระบบควบคุมกระจกไฟฟ้า ระบบกระจกมองขา้งไฟฟ้า การตรวจสอบ วิเคราะห์
ปัญหาและบริการระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก ผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะใหเ้พิม่เติมหัวขอ้เร่ืองและ
เน้ือหาสาระ ระบบควบคุมเบาะนัง่ดว้ยไฟฟ้า ระบบควบคุมล็อกประตูดว้ยระบบไฟฟ้าควบคุมตวัถงั  
 6) หน่วยที่ 6 ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมผูว้ิจยั
วเิคราะห์หวัขอ้เร่ืองและเน้ือหาสาระเฉพาะระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะไวว้า่ ควรเพิม่เติม ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซล
ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้ยกไปไวใ้นหน่วยที่ 7 ต่างหาก ส่วนหน่วยที่ 8 ระบบควบคุมเกียร์
อตัโนมัติด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าควรเพิ่มเติมระบบควบคุมเกียร์อัตโนมัติ
แบบใชค้อมพวิเตอร์ควบคุมที่เป็นเน้ือหาที่ทนัสมยัเพิม่เติม 
 3.2.2  สร้างและพฒันาชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีรายละเอียดดงัน้ี 
 3.2.2.1 ศึกษาเอกสาร หนังสือ และต าราที่เก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับ     
ชุดการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดขั้นตอนและขอ้มูลที่จะสร้างและพฒันาชุดการสอน 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไว ้ ซ่ึงไดย้ดึแนวทางตามขั้นตอนการผลิตชุดการสอนตามแผน
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จุฬา ฯ (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2521 : 4) เป็นกรอบแนวทางในสร้างและพฒันาชุดการสอน วิชางาน
ไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557  
   3.2.2.2  ศึกษาหลกัสูตร ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ประเภทวชิา
อุตสาหกรรม สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต ์
   3.2.2.3 วเิคราะห์จุดประสงคร์ายวชิา สมรรถนะรายวชิา และค าอธิบายรายวชิา งาน
ไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 โดยแบ่งเน้ือหาทั้งหมดออกเป็น 8 หน่วยการสอน ดงัตารางที่ 3-2   
ตาราง  3-2 การแบ่งหน่วยชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 จ  านวน 7 ชัว่โมง/ 
                   สปัดาห์ จ านวน 3 หน่วยกิต รวมทั้งส้ิน 126 ชัว่โมง/ภาคเรียน (18 สปัดาห์) 

 

สัปดาห์ที ่
 

หน่วยที ่
 

ช่ือหน่วยการสอน 
จ านวนช่ัวโมง รวม 

(ช่ัวโมง) ทฤษฎี ปฎิบัติ 
1 1 เคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้ายานยนต ์ 1 6 7 

2-3 2 ระบบจุดระเบิด 2 12 14 
4-5 3 ระบบประจุไฟ 2 12 14 
6-8 4 ระบบแสงสวา่งและสญัญาณยานยนตส์มยัใหม่ 3 18 21 
9-10 5 ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก 2 12 14 
11-14 6 ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนต ์

แก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
4 24 28 

15-16 7 ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซล
ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

2 12 14 

17-18 8 ระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 2 12 14 
รวม 18 108 126 

   3.2.2.4  สร้างและพฒันาชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนตข์ึ้น โดยน าหน่วยการสอน
มาสร้างและพฒันาชุดการสอนขึ้น ตามองคป์ระกอบของชุดการสอน แต่ละชุด ประกอบดว้ย  
          1) คู่มือครู ประกอบด้วยค าช้ีแจงการใช้ชุดการสอน ครอบคลุมคู่มือครู 
(ภาคทฤษฎี) คู่มือครู (ภาคปฏิบติั) ส่ือการสอน (ส าหรับครู) คู่มือผูเ้รียน ค  าแนะน าการใชชุ้ดการสอน 
ค  าช้ีแจงส าหรับผูส้อน การวดัและประเมินผล ซ่ึงรายละเอียดภายในชุดการสอนแต่ละหน่วย
ประกอบด้วย ค  าแนะน าการใช้ชุดการสอน แผนการจดัการเรียนรู้ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ใบ
เน้ือหา ใบแบบฝึกหัดและใบแบบทดสอบยอ่ย ส าหรับประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนพร้อม    
ใบเฉลย ใบงาน ใบประเมินผลการปฏิบตัิงานและเกณฑก์ารประเมินผล ในการพฒันาชุดการสอน
ดงักล่าว ดงัแสดงในรูปที่ 3-2 มีรายละเอียดแต่ละส่วนประกอบของชุดการสอนหลกั ๆ ดงัน้ี 
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รูปที่ 3-2 กระบวนการพฒันาชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์ 

ปรับปรุง 

ทดลองใชชุ้ดการสอน 

ไม่ผา่น 

ไม่ผา่น 

วิเคราะห์หลกัสูตร 

คู่มือครู ใบเน้ือหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ 
 

ส่ือการเรียนการสอน 
 

เร่ิมตน้ 
 

พฒันาชุดการสอน 

แผนการจดัการเรียนรู้ 

 ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน 
ชุดการสอน 

ปรับปรุง 

ผา่น 

ปรับปรุง 

 
ประเมินประสิทธิภาพ 

ของชุดการสอนตามเกณฑ ์

ไดชุ้ดการสอนน าไปใชจ้ริง 

ส้ินสุด 
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  2) ใบเน้ือหา หลงัจากไดจุ้ดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและหัวขอ้เร่ืองดงักล่าว
แล้ว ได้น าเอาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมาเป็นหลักในการสร้างใบเน้ือหา โดยให้ครอบคลุม
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและตรงตามระดบัความรู้ของจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ซ่ึงไดเ้ลือกเน้ือหาที่
ตอ้งรู้เป็นส่วนส าคญั รองลงมาเป็นเน้ือหาที่น่ารู้ และเน้ือหาที่ควรรู้ ตามล าดบั 
                             3) แบบฝึกหดั เป็นแบบทดสอบความรู้ ความเขา้ใจ ส าหรับวดัความกา้วหนา้
ทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนในระหวา่งการเรียนแต่ละหวัขอ้เร่ืองและหน่วยการเรียน 
  4) แบบทดสอบยอ่ย เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก โดยด าเนินการสร้างตาม
ขั้นตอนต่อไปน้ี 
          4.1) ก าหนดจ านวนขอ้สอบ จากตารางรายการวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
ซ่ึงไดผ้า่นการวเิคราะห์และก าหนดระดบัความส าคญัของวตัถุประสงคน์ั้น ๆ โดยพิจารณาจากความ
ยาก ง่ายและความจ าเป็นในการน าความรู้ไปใช ้
      4.2) ออกขอ้สอบ ผูว้ิจยัได้ออกขอ้สอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมในแต่ละขอ้ ก าหนดจ านวนขอ้ตามความส าคญัของจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและปริมาณ
เน้ือหาในจุดประสงคข์อ้นั้น เม่ือรวบรวมขอ้สอบทั้งหมดแลว้จะครอบคลุมจุดประสงคท์ี่ตอ้งการ 
      4.3) ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบทดสอบเบื้องตน้ดว้ยตนเอง และ
ครูผูส้อนวชิาเดียวกนั แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งยิง่ขึ้น 

 5) ศึกษาและสร้างใบงาน ประกอบการสอนภาคปฏิบติัในทุกหน่วยการเรียน  
รวมจ านวน 8 หน่วยดงักล่าว โดยใบงานเป็นใบเอกสารที่ระบุค  าสอนที่จ  าเพาะในการปฏิบตัิงานที่ได้
จากการวเิคราะห์งาน โดยใชเ้คร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย ช่ืองาน จุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม รายการเคร่ืองมือ วสัดุและอุปกรณ์ ล าดับขั้นตอนการปฏิบติังานซ่ึงจะอธิบายโดยย่อ
ตามล าดับขั้นเพื่อปฏิบติังานนั้ น ๆ มีภาพประกอบชัดเจนทุกขั้นตอน รวมถึงขอ้ควรระวงัความ
ปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน  
 6) จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้หรือแผนการสอน โดยจดัท าแผนการสอนราย
หน่วยหรือแผนการสอนรายสปัดาห์ประกอบดว้ย ช่ือเร่ืองที่สอน ช่ือหน่วย จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
การน าเขา้สู่บทเรียน แผนปฏิบติัการสอน แผนการใช้อุปกรณ์ช่วยสอนและใบเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้
ประกอบการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน และการวดัและประเมินผล โดย
แบ่งแผนการสอนออกเป็น 2 แผน คือแผนการสอนภาคทฤษฎีและแผนการสอนภาคปฏิบตัิ แผนการ
สอนในภาคทฤษฎี ประกอบดว้ยจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ใบเน้ือหา ใบแบบฝึกหัด ใบแบบทดสอบ
ยอ่ย และใบเฉลย ส่ือการสอน วิธีสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนในแผนการสอนปฏิบติั
ประกอบดว้ยจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ใบงาน ส่ือการสอน วธีิสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 7) ออกแบบวธีิการวดัและประเมินผล จะเป็นขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวดั 
ต่าง ๆ เช่นแบบฝึกหดั แบบทดสอบ ใบงาน รวมทั้งใบประเมินผลการปฏิบติังานของผูเ้รียน ซ่ึงจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เน้ือหา วธีิสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนการเลือก
วธีิการวดัผลและประเมินผล จ าแนกเป็นการวดัผลทฤษฎี โดยใชแ้บบฝึกหดั แบบทดสอบยอ่ย เพื่อวดั
ความกา้วหนา้ของผูเ้รียน ซ่ึงขอ้สอบที่ใชจ้ะเป็นแบบปรนยั เช่นแบบเติมค าตอบสั้น ๆ แบบเลือกตอบ
และแบบอตันัย ส่วนการวดัผลภาคปฏิบติั จะใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังาน โดยมีรายละเอียด
ขอ้มูลที่ส าคญั คือการประเมินความสามารถ ความช านาญในการปฏิบตัิงาน ประเมินคุณภาพของ
ผลงานและประเมินเจตคติในการท างานของผูเ้รียน โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑท์ีก่  าหนดไว ้ 
  8) ส่ือการสอนส าหรับครู ผูว้จิยัเลือกสร้างส่ือประกอบการสอนที่เป็นเพาเวอร์
พอยตแ์ละส่ือวสัดุที่เป็นชุดฝึกและชุดสาธิตระบบไฟฟ้ายานยนตป์ระกอบชุดการสอน ดงัน้ี 

          8.1) ศึกษาหลกัเกณฑใ์นการออกแบบและสร้างส่ือการสอน ให้สอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม และเน้ือหาตามความเหมาะสมกบัเวลาที่ก  าหนด ซ่ึงไดเ้ลือกและจดัท า
ส่ือการสอนเพาเวอร์พอยต์ (Power Point)ประกอบการสอนภาคทฤษฎีทุกหน่วยการเรียน 
(รายละเอียดในคู่มือการใช้ส่ือสไลด์และซีดีบนัทึกขอ้มูลส่ือสไลด์ประกอบชุดการสอน วิชางาน
ไฟฟ้ายานยนต ์) โดยผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลเน้ือหาและรูปภาพจากใบเน้ือหา มาจดัท าส่ือน าเสนอเพาเวอร์
พอยต ์โดยสร้างรูปภาพ สี ตวัอกัษร และการเคล่ือนไหวให้น่าสนใจ ซ่ึงส่ือน าเสนอที่พฒันาขึ้นดว้ย
โปรแกรมเพาเวอร์พอยต ์มีจุดเด่นสามารถน าเสนอไดท้ั้งขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ช่วยใหก้าร
ถ่ายทอดเน้ือหาเป็นไปอยา่งชดัเจนและรวดเร็ว ลดการจินตนาการ เทคนิคการออกแบบส่ือน าเสนอ 
จะตอ้งเน้นแนวคิด “ หน่ึงสไลด์ต่อหน่ึงแนวคิด” และมีการสรุปประเด็นหรือสาระส าคญั โดยอยู่
ภายใตเ้กณฑค์วบคุม 3 ประการ (1) Works ส่ือน าเสนอตอ้งสามารถส่ือความหมายไดอ้ยา่งรวดเร็ว (2) 
Organizes มีการจดัล าดบัเน้ือหาเป็นระเบียบ ดูง่าย ไม่สับสน (3) Attracts ตอ้งสะดุด น่าสนใจ ดัง
แสดงตวัอยา่งเพาเวอร์พอยตใ์นรูปที่ 3-3 ถึง 3-5 
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รูปที่ 3-3 แสดงตวัอยา่งส่ือเพาเวอร์พอยต ์เร่ืองเคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้ายานยนต ์
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6.3                              (Distributor Less 
Ignition : DLI)

    
 

รูปที่ 3-4 แสดงตวัอยา่งส่ือเพาเวอร์พอยต ์เร่ืองระบบจุดระเบิด 
 

รีเลย์  หน้า

4.9.7        � �          Bending Light)

                  �   �          �          

       

รีเลย์  หนา้
4.11.4                                 � �    

       �  �            �                          
 

รูปที่ 3-5 แสดงตวัอยา่งส่ือเพาเวอร์พอยต ์เร่ืองระบบแสงสวา่งและสญัญาณยานยนตส์มยัใหม่ 
 
   8.2) ส่ือชุดฝึกและชุดสาธิต (Training board and Demonstration set) เป็น
ส่ือประเภทวสัดุที่ใช้ประกอบชุดการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาที่เรียนอยา่ง
เป็นรูปธรรม ลดจินตนาการ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมระหว่างผูเ้รียนและผูส้อนในระหว่างการ
สอน เหตุผลที่จ  าเป็นตอ้งมีส่ือการสอนชุดฝึกและชุดสาธิต คือ (1) เป็นการกระตุน้ความสนใจของ
ผูเ้รียน (2) ผูเ้รียนสามารถเห็นผลหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงเป็นรูปธรรม และ (3) ลด
จินตนาการในการตีความเน้ือหา ทฤษฎีของผูเ้รียน ท าให้เขา้ใจง่ายและรวดเร็วขึ้น (4) ใชฝึ้กปฏิบตัิ
ตรวจสอบ วเิคราะห์ปัญหาและบริการระบบไฟฟ้ายานยนตแ์ละน าสู่การประยกุตใ์นงานอาชีพได ้
 ในการออกแบบและสร้างส่ือการสอนที่เป็นชุดฝึกและชุดสาธิตระบบไฟฟ้ายานยนต์ ที่ผูว้ิจยั
ได้สร้างขึ้น มีจ  านวน 4 ชุด ประกอบด้วย ชุดสาธิตระบบจุดระเบิด ชุดฝึกระบบแสงสว่างและ
สัญญาณ ชุดฝึกระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวกรถยนต์ และชุดฝึกระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิง
เคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนและเกียร์อัตโนมัติดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการสร้าง ดัง
แสดงในรูปที่ 3-6 
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รูปที่ 3-6 ขั้นตอนการออกแบบและสร้างส่ือการสอนชุดสาธิตและชุดฝึกระบบไฟฟ้ายานยนต ์

 
 (1) ออกแบบและสร้างส่ือการสอน ชุดฝึกและชุดสาธิตระบบไฟฟ้ายานยนต ์ประกอบ 
ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์รหัสวิชา 3101-2104 รวมจ านวน 4 ชุด ประกอบดว้ย ชุดสาธิต
ระบบจุดระเบิด ชุดฝึกระบบแสงสวา่งและสญัญาณ ชุดสาธิตระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวกรถยนต ์

สร้างส่ือชุดสาธิตและชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ 

ไม่ผา่น 

ศึกษาขอ้มูลและวิเคราะห์งานไฟฟ้ายานยนต์ 

ชุดสาธิตระบบจุดระเบิด ชุดฝึกระบบแสงสว่างและสัญญาณ 

ชุดฝึกระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก ชุดฝึกระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิง ฯ 

ออกแบบส่ือการสอนชุดสาธิตและชุดฝึกระบบไฟฟ้ายานยนต ์

 ตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ปรับปรุง 

ไดส่ื้อชุดสาธิตและชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ 

ส้ินสุด 
 

เร่ิมตน้ 
 

ไม่ผา่น 
 ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 
ปรับปรุง 

ลกัษณะของชุดสาธิตและชุดฝึก ฯ 

-  เหมาะสมกบัการเรียนการสอนทั้งรายบุคคล 
   และรายกลุ่ม 

-  เหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องเน้ือหาและใบงาน 
-  ขนาดและรูปแบบเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

-  มีค  าแนะน าและขั้นตอนการใชง้าน 

ลกัษณะเทคนิคของชุดสาธิตและชุดฝึกฯ 
-  มีความคงทน แข็งแรงและปลอดภยั 

-  มีความสะดวกในการน าไปใช ้และจดัเก็บ 
- ประโยชน์ในการใชง้านตามวตัถุประสงค ์
-  สามารถจ าลองปัญหาได ้
 

ทดลองการใชง้านชุดฝึกกบันกัศึกษา 
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และชุดฝึกระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
ซ่ึงเป็นบางส่วนของเน้ือหาทั้งหมด โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ โดยภาพรวมดงัน้ี 

   (1.1) ศึกษาขอ้มูลเบื้องตน้ วิเคราะห์งาน โดยศึกษาขอ้มูลเบื้องตน้เก่ียวกบัการออกแบบ 
สร้างชุดสาธิตและชุดฝึก โดยคน้ควา้จากเอกสาร และสอบถามจากครูผูส้อนรายวิชาเดียวกนั เพื่อน า
ขอ้มูลมาวเิคราะห์ เพือ่เป็นแนวทางในการสร้างชุดสาธิตและชุดฝึกระบบไฟฟ้ายานยนตด์งักล่าว และ
ประมาณการวสัดุ อุปกรณ์ที่ใช้ และงบประมาณในการสร้าง ทั้ งน้ีการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ได้
ด าเนินการตามระเบียบพสัดุ โดยใชง้บประมาณที่ไดรั้บการจดัสรรจากวทิยาลยัเทคนิคอุดรธานี  

    (1.2) ออกแบบและเขียนแบบชุดฝึกและชุดสาธิตระบบไฟฟ้ายานยนตด์งักล่าว โดยได้
ปรึกษากบัครูผูส้อนรายวชิาเดียวกนั เพือ่ใหไ้ดชุ้ดฝึกที่มีความมัน่คง แข็งแรง ปลอดภยัต่อการใชง้าน 
ประหยดั สามารถใช้งานได้ตามวตัถุประสงค์ ดังแสดงตัวอย่างแบบชุดฝึกระบบควบคุมการฉีด
เช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ รูปที่ 3-7 

 

 
 

รูปที่ 3-7 แบบโครงสร้างชุดฝึกระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน  
                              และเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
 
     (1.3) จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ประกอบชุดฝึก และชุดสาธิตระบบไฟฟ้ายานยนต ์
       ผูว้จิยัไดจ้ดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ประกอบ ส่ือการสอนชุดฝึกและชุดสาธิตระบบไฟฟ้า 
ยานยนตต์ามงบประมาณที่ไดรั้บจดัสรร และที่จดัซ้ือมาได ้เช่นเหล็กกล่อง ลวดเช่ือม ไมอ้ดั พลาสติก
ใส ขั้วต่อสายไฟ สายไฟ ตะกัว่บดักรี อุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนตป์ระกอบชุดฝึกและชุดสาธิตดงักล่าว ดงัน้ี 
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            (1.3.1) ชุดสาธิตระบบจุดระเบิด ประกอบดว้ย แบตเตอร่ี สายไฟ กล่องฟิวส์ สวิตช์
จุดระเบิด จานจ่ายอิเล็กทรอนิกส์แบบรวม ตวัควบคุมความเร็วรอบ มอเตอร์ขบั ชุดจานจ่าย สายหัว
เทียน และหวัเทียนตามล าดบั 
            (1.3.2) ชุดฝึกระบบแสงสวา่งและสญัญาณ ประกอบดว้ย แบตเตอร่ี กล่องฟิวส์ รีเลย ์
ชุดโคมไฟหนา้ สวติชค์วบคุมไฟแสงสวา่ง ไฟทา้ย ไฟหร่ี ไฟในเก๋ง แตร กล่องฟิวส์ รีเลย ์ไฟส่องป้าย
ทะเบียน และส่วนประกอบอ่ืน ๆ ประกอบชุดฝึก 
            (1.3.3) ชุดฝึกระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวกรถยนต ์ประกอบดว้ย แบตเตอร่ี กล่อง
ฟิวส์ รีเลย ์สวิตช์จุดระเบิด สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้า (สวิตช์ควบคุมหลกั สวิตช์ควบคุมยอ่ย) ชุด
มอเตอร์กระจกไฟฟ้าและกลไกกระจก ชุดอุปกรณ์กระจกมองขา้งปรับดว้ยไฟฟ้า (สวิตช์ควบคุมและ
กระจกมองข้างไฟฟ้ามีมอเตอร์ภายใน) ชุดสวิตช์ควบคุมปรับอากาศ โบลเวอร์มอเตอร์
เคร่ืองปรับอากาศรถยนต ์วิทยรุถยนต ์ล าโพง เคร่ืองเล่นซีดี และอุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ เช่นสายไฟ 
ขั้วต่อสายไฟ ฯลฯ 
           (1.3.4) ชุดฝึกระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและเกียร์อตัโนมติั
ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงทางแผนกช่างยนต์ได้จดัซ้ือเคร่ืองยนตพ์ร้อมอุปกรณ์ไวแ้ลว้ เพียงแต่ไดข้อ
อนุญาตน ามาสร้างเป็นชุดฝึกดงักล่าวขึ้น โดยไดจ้ดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ประกอบชุดฝึกที่ยงัขาดเพิ่มเติม 
เช่น แบตเตอร่ี กล่องฟิวส์ รีเลย ์สวิตช์จุดระเบิด สายไฟ ขั้วต่อสายไฟ สวิตช์สองทาง หน้าปัด ไมอ้ดั 
เหล็กกล่อง ลวดเช่ือม กระดาษทราย สีพน่รองพื้นกนัสนิม สีพน่จริงและอุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ  
     (2) สร้างส่ือการสอนชุดสาธิตและชุดฝึกระบบไฟฟ้ายานยนตด์งักล่าว โดยไดด้ าเนินการ
ในช่วงที่มีการจดัการเรียนการสอนวิชางานไฟฟ้ายานยนต์ ซ่ึงผูว้ิจยัได้สอนอยู่หลายกลุ่ม และให้
นักศึกษาที่เรียนช่วยสร้างส่ือชุดสาธิตและชุดฝึก นอกจากน้ีไดด้ าเนินการสร้างในช่วงที่เวน้ว่างจาก
การเรียนการสอน เม่ือสร้างเสร็จแลว้ไดมี้การทดลองใช ้และปรับปรุงแกไ้ข ก่อนเชิญผูเ้ช่ียวชาญซ่ึง
เป็นครูผูส้อนรายวชิาเดียวกนัมาตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ ส่ือการสอนชุดฝึกและชุดสาธิตระบบ
ไฟฟ้ายานยนต ์ในส่วนที่บกพร่องและยงัไม่สมบูรณ์ ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ าไปแกไ้ขอีกคร้ัง 
   (3) น าส่ือการสอนชุดฝึกและชุดสาธิต ระบบไฟฟ้ายานยนต ์ทีผู่ว้จิยัไดส้ร้างขึ้นและ 
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ดงัแสดงในรูปที่ 3-8 ถึง 3-11 ไปใชป้ระกอบชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์ 
รหสัวชิา 3101-2104 และน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน รายวชิางานไฟฟ้ายานยนตต่์อไป 
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รูปที่ 3-8 แสดงชุดสาธิตระบบจุดระเบิด 

 
 

 
 

รูปที่ 3-9 แสดงชุดฝึกระบบไฟแสงสวา่งและสญัญาณ 
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รูปที่ 3-10 แสดงชุดฝึกระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวกรถยนต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

รูปที่ 3-11 แสดงชุดฝึกระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและเกียร์ 
                               อตัโนมตัิดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
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   3.2.2.5 น าชุดการสอน ทีส่ร้างขึ้นจ านวน 8 หน่วยดงักล่าว ประกอบดว้ย คู่มือครู ซ่ึงมี
ค  าช้ีแจงการใช้ชุดการสอน ค าแนะน าการใช้ชุดการสอน ค  าช้ีแจงส าหรับผูส้อน การวดัและ
ประเมินผล โดยมีส่วนประกอบภายในชุดการสอนในภาคทฤษฎี ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ 
(แผนการสอน) จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ใบเน้ือหา ใบแบบฝึกหดัและเฉลย ใบแบบทดสอบยอ่ยและ
เฉลย ใบแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเฉลย และส่ือการสอน (เพาเวอร์พอยต)์ส่วน
ภาคปฏิบตัิ ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้ ใบงาน ใบประเมินผลการปฏิบตัิงาน เสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา จ านวน 5 ท่าน ที่มีประสบการณ์การสอนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์
มากกว่า 15 ปีขึ้นไป เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพของชุดการสอนที่พฒันาขึ้นก่อนน าไป
ทดลองใช ้รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ เพือ่น ามาปรับปรุงและแกไ้ข ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญประกอบดว้ย 
       1) ดร.ยงยุทธ  พรมบุตร  ต  าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ วิทยาลยัเทคนิค
อุทยัธานี  อ าเภอเมือง  จงัหวดัอุทยัธานี  ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       2) นายภาคิน  อศัวภูมิ ต  าแหน่ง ครู วทิยฐานะ ครูช านาญการพเิศษ วทิยาลยัเทคนิค
อุดรธานี อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
          3) นายทวีศักด์ิ   โคตรโสภา ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
วทิยาลยัเทคนิคอุดรธานี อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      4) นายมนัส   ดิลกลาภ  ต า แห น่ง  ค รู  วิทยฐานะ  ค รูช านาญการพิ เศษ 
วิทยาลยัเทคนิคหนองคาย อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
          5) นายณพพร  พรอินทร์  ต  าแหน่ง  ค รู  วิทยฐานะ ค รูช านาญการพิ เศษ 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อ าเภอเมือง จังหวดัอุดรธานี ส านักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา 
   3.2.2.6 แบบประเมินคุณภาพชุดการสอน เป็นแบบประเมินคุณภาพที่ใช้รวบรวม
ขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญและครูผูส้อน ซ่ึงผูว้จิยัไดส้ร้างขึ้นใหม่ โดยอา้งอิงจากงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง  
   3.2.2.7 น าคะแนนประเมินคุณภาพของชุดการสอน ที่ผูเ้ช่ียวชาญประเมินแล้ว มา
วเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย เพือ่เทียบกบัเกณฑ ์ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด.  2543 : 100) 
         ค่าเฉล่ีย         ระดบัความคิดเห็น 
         4.51-5.00   แปลความวา่   เหมาะสมมากที่สุด 
        3.51-4.50   แปลความวา่   เหมาะสมมาก 
        2.51-3.50   แปลความวา่   เหมาะสมปานกลาง 
        1.51-2.50   แปลความวา่   เหมาะสมนอ้ย 
        1.00-1.50   แปลความวา่   เหมาะสมนอ้ยที่สุด 
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  การประเมินคุณภาพชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์หลงัจากสร้างชุดการสอนเสร็จ
เรียบร้อย ผูว้ิจยัน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา จ านวน 5 ท่านดงักล่าว ประเมินคุณภาพก่อนน าไป
ทดลองใช ้ผลการประเมินคุณภาพของชุดการสอนตามความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ แสดงในตารางที่ 3-3 
ตารางที่ 3-3 ผลการประเมินคุณภาพของชุดการสอน โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน (N=5) 
ดา้นท่ี รายการประเมินคุณภาพชุดการสอน X  S.D. แปลผล 
1.  ด้านโครงสร้าง การแบ่งหน่วยและค าช้ีแจงการใช้ชุดการสอน  
     1.1 ชุดการสอนครอบคลุมจุดประสงคร์ายวิชา สมรรถนะรายวิชา และ

ค าอธิบายรายวิชา งานไฟฟ้ายานยนต์ 
5.00 0.00 มากท่ีสุด 

     1.2 การจดัแบ่งหน่วยการสอนมีความเหมะสมกบัระยะเวลาเรียน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
     1.3 ค าช้ีแจงการใชชุ้ดการสอนมีรายละเอียดครบถว้น เขา้ใจง่าย 4.40 0.55 มาก 

เฉล่ียรวม 4.73 0.15 มากท่ีสุด 
2. ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ (แผนการสอน)  
    2.1 ความเหมาะสมของหัวขอ้และองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
    2.2 ความเหมาะสมในการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.90 0.22 มากท่ีสุด 
3. ด้านการวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง  
   3.1 หัวขอ้เร่ืองสอดคลอ้งกบัจุดประสงคร์ายวิชา สมรรถนะรายวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา งานไฟฟ้ายานยนต์ 
4.40 0.55 มาก 

   3.2 ความสอดคลอ้งของหวัขอ้เร่ืองกบัวตัถุประสงค ์ 4.40 0.55 มาก 
เฉล่ียรวม 4.40 0.55 มาก 

4. ด้านเน้ือหาวชิา  
    4.1 เน้ือหาวิชาครอบคลุมวตัถุประสงค ์ 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
    4.2 เน้ือหาวิชาถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
    4.3 เน้ือหาวิชามีความยาก ง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 4.20 0.45 มาก 
    4.4 เน้ือหาวิชามีความสัมพนัธ์และต่อเน่ืองกนัตามล าดบัจากง่ายไปยาก 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
    4.5 ความทนัสมยัของเน้ือหาวิชา 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
    4.6 ปริมาณของเน้ือหาพอเหมาะกบัคาบเวลาเรียน 4.40 0.55 มาก 
    4.7 รูปประกอบเหมาะสม ถูกตอ้ง คมชดั ทนัสมยั และตรงตามเน้ือหาวิชา 4.40 0.89 มาก 
    4.8 สัดส่วนของรูปภาพเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.20 0.84 มาก 
    4.9 การจดัรูปแบบใบเน้ือหามีความเหมาะสม 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
   4.10 การใชภ้าษาชดัเจน เขา้ใจง่ายและเหมาะสมกบัระดบัชั้นของผูเ้รียน 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.56 0.36 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 3-3 ผลการประเมินคุณภาพของชุดการสอน โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน (N=5) (ต่อ) 
ดา้นท่ี รายการประเมินคุณภาพชุดการสอน X  S.D. แปลผล 
5. ด้านแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ   
     5.1 แบบฝึกหัดและแบบทดสอบเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชา 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

5.3 แบบฝึกหัดและแบบทดสอบมีความยาก ง่ายเหมาะสมกบัระดบั
การศึกษาของผูเ้รียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5.4 จ านวนขอ้ของแบบฝึกหัดและแบบทดสอบเหมาะสมกบัคาบเวลาเรียน 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
5.5 ค าสั่งในแบบฝึกหัดและแบบทดสอบชดัเจน อ่านเขา้ใจง่าย 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.72 0.23 มากท่ีสุด 
6. ด้านส่ือการสอน เพาเวอร์พอยต์   

6.1 ส่ือการสอนมีความเหมาะสมและสัมพนัธ์กบัเน้ือหา 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
6.2 ส่ือการสอนมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
6.3 ความชดัเจนของรูปและตวัอกัษร 4.60 0.89 มากท่ีสุด 
6.4 ส่ือการสอนมีสีสัน ชดัเจนเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 

เฉล่ียรวม 4.60 0.40 มากท่ีสุด 
7. ด้านใบงาน   

7.1 ใบงานเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชา 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
7.2 ใบงานสอดคลอ้งกบัระดบัวตัถุประสงคก์ารสอน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
7.3 ใบงานมีความเหมาะสมกบัระดบัการเรียนรู้และความสามารถผูเ้รียน   4.60 0.55 มากท่ีสุด 
7.4 ลกัษณะงานในใบงานสามารถเช่ือมโยงไปสู่งานจริงได  ้ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
7.5 ภาพประกอบสอดคลอ้งกบังานและส่ือความหมายไดช้ดัเจน 4.20 0.84 มาก 
7.6 การจดัรูปแบบของใบงานเหมาะสม ใชง้านง่าย 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.63 0.27 มากท่ีสุด 
8. ด้านการประเมนิผล  

8.1 ใบประเมินผลมีรายละเอียดเกณฑก์ารวดัและประเมินผลชดัเจน 
ครบถว้น และมีความเหมาะสม 

4.40 0.55 มาก 

8.2 ใบประเมินผลการปฏิบติังานตามใบงานมีรายละเอียดครบถว้น 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
8.3 รายละเอียดเกณฑก์ารให้คะแนนใบประเมินผลการปฏิบติังานมีความ

ชดัเจน มีความเป็นปรนยั และให้คะแนนไดเ้ท่ียงตรง 
4.60 0.55 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.60 0.43 มาก 
เฉลีย่รวมทั้ง 8 ด้าน 4.64 0.33 มากทีสุ่ด 

จากตารางที่ 3-3 พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์
รหสัวชิา 3101-2104 มีความเหมาะสมโดยรวมทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้าง การแบ่งหน่วยและ 
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ค าช้ีแจงการใชชุ้ดการสอน ดา้นแผนการจดัการเรียนรู้ ดา้นการวิเคราะห์หัวขอ้เร่ือง ดา้นเน้ือหาวิชา 
ดา้นแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ด้านส่ือการสอน (เพาเวอร์พอยต์)  ด้านใบงาน และด้านการ
ประเมินผล พบว่า โดยรวมทั้ง 8 ดา้นดงักล่าว มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากที่สุด  มีค่าเฉล่ีย ( X = 4.64, 
S.D. = 0.33) จ าแนกรายดา้น พบวา่ดา้นแผนการจดัการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 4.90,S.D.= 0.22) 
รองลงมา ดา้นโครงสร้าง การแบ่งหน่วยและค าช้ีแจงการใชชุ้ดการสอน ( X = 4.73,S.D.= 0.15) และ
ดา้นแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ ( X = 4.72, S.D. = 0.23) ส่วนดา้นการวเิคราะห์หวัขอ้เร่ือง มีค่าเฉล่ีย
นอ้ย โดยมีค่าเฉล่ียของคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.40, S.D. = 0.55) ตามล าดบั  

นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัชุดการสอน ไว้
ดงัน้ี ดา้นใบเน้ือหา ควรตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา ดา้นส่ือการสอน ควรมีรายละเอียดค า
บรรยายเพิม่เติม เพิ่มเติมสีสันให้น่าสนใจ เพิ่มขนาดตวัอกัษร ดา้นแบบฝึกหัดและแบบทดสอบยอ่ย 
ควรปรับค าถามใหช้ดัเจนยิง่ขึ้น ผูว้จิยัไดท้  าการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่าน 
 กระบวนการพฒันาชุดการสอนระยะที่ 2 เป็นการทดลองใชชุ้ดการสอนและปรับปรุงแกไ้ข 
 ภายหลงัผูว้จิยัไดส้ร้างและพฒันาชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์รหัสวิชา 3101-2104 
ตน้ฉบบัไดน้ าสู่กระบวนการพฒันาชุดการสอนในระยะที่ 2 โดยไดน้ าชุดการสอน วิชางานไฟฟ้า  
ยานยนตท์ี่พฒันาขึ้น จ  านวน 8 หน่วย รวมทั้งส่ือการสอนเพาเวอร์พอยต ์ชุดฝึกและชุดสาธิตระบบ
ไฟฟ้ายานยนตป์ระกอบชุดการสอน ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ และไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะ ผูว้จิยัไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญอีกคร้ัง หลงัจากนั้นไดน้ า
ชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนตไ์ปทดลองใชก้บันกัศึกษากลุ่มทดลอง โดยด าเนินการทดลอง ดงัน้ี  
   3.2.2.8  ทดลองใชชุ้ดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์มีขั้นตอนดงัน้ี 
           1) ทดลองคร้ังที่ 1 ทดลองรายบุคคล  (1:1)โดยทดลองกับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 วิทยาลยัเทคนิค
อุดรธานี  อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี  จ  านวน  3  คนโดยเลือกนักศึกษาที่เรียนเก่ง  1 คน ปานกลาง  
1  คน  และอ่อน 1 คน โดยพจิารณาเกรดเฉล่ียของนักศึกษา  เก่ง หมายถึง ไดเ้กรดเฉล่ีย  3.00  ขึ้นไป  
ปานกลางหมายถึง ไดเ้กรดเฉล่ียระหว่าง 2.00-2.90 และอ่อนหมายถึงไดเ้กรดเฉล่ียต ่ากว่า 2.00  เพื่อ
หาความเหมาะสมของเน้ือหา  เวลาที่ใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ภาษาที่ใช ้ ส่ือที่ใชแ้ละ
ความถูกตอ้ง  ผลการทดลอง พบวา่กิจกรรมที่ก  าหนดในแผนการจดัการเรียนรู้มากเกินไป  นักศึกษา
ท าไม่ทันเวลา  ส่ือที่ใช้ไม่เหมาะสมกับเน้ือหาบางเร่ือง  นักศึกษาไม่เข้าใจ  เพราะใช้ภาษาไม่
เหมาะสม  แลว้จึงน าขอ้บกพร่องดงักล่าวมาปรับปรุงแกไ้ขชุดการสอนอีกคร้ัง 
     2) ทดลองคร้ังที่ 2 ทดลองกลุ่มย่อย  (1:9)โดยทดลองกับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2558  วิทยาลยัเทคนิคอุดรธานี  
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อ าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานี จ  านวน  9 คน ที่ไม่เคยเรียนวิชางานไฟฟ้ายานยนต์น้ีมาก่อน  โดยแบ่ง
นักศึกษาที่มีผลการเรียนเก่ง  3  คน  ปานกลาง  3 คน และอ่อน  3  คน เพื่อหาความเหมาะสมของ
เน้ือหา เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาษาที่ใช้ ส่ือที่ใช้ ผลการทดลองพบว่า 
กิจกรรมที่ก  าหนดในแผนการจดัการเรียนรู้มากเกินไป  นักศึกษาท าไม่ทนัเวลา ส่ือที่ใชไ้ม่เหมาะสม  
รูปภาพไม่ชดัเจน ไม่น่าสนใจ ภาษาที่ใชไ้ม่เหมาะสม  ผูว้จิยัน าขอ้บกพร่องดงักล่าวไปปรับปรุงแกไ้ข
ชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 ใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์อีกคร้ัง 
     3) ทดลองคร้ังที่  3  ทดลองภาคสนาม  (1:100)  โดยทดลองกบันกัศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่  1 ปวส.1 (ม.6)  กลุ่ม 2,4 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2558  
วทิยาลยัเทคนิคอุดรธานี  อ าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานี  จ  านวน  35  คน  ที่ไม่เคยเรียนวิชางานไฟฟ้า
ยานยนตน้ี์มาก่อน เพื่อหาความเหมาะสมของเน้ือหา  เวลาที่ใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
ภาษาที่ใช้  ส่ือที่ใช ้และหาประสิทธิภาพชุดการสอนที่พฒันาขึ้น ผลการทดลองพบว่ากิจกรรมที่
ก  าหนดในแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเวลา  ส่ือที่ใชมี้ความเหมาะสม  และภาษาที่ใช้
เหมาะสม  เน้ือหาไม่ง่ายหรือยากเกินไป  สีสันสวยงาม ตวัหนังสืออ่านง่าย  รูปภาพและค าอธิบาย
ประกอบชดัเจน และน่าสนใจ  และผลจากการน าไปทดลองใช้ พบว่าประสิทธิภาพชุดการสอนที่
สร้างและพฒันาขึ้น มีประสิทธิภาพ  E1 /E2  เท่ากบั  81.78/81.29  เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 80/80  
(ดงัแสดงในภาคผนวก ญ หนา้ 351-353)  
   3.2.2.9 น าชุดการสอน ทีผ่า่นการทดลองใชแ้ลว้มาปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ัง ในส่วนที่ยงั
ไม่สมบูรณ์ รวมทั้งปรับปรุงแกไ้ขส่ือการสอนเพาเวอร์พอยต ์ส่ือการสอนชุดฝึกและชุดสาธิตระบบ
ไฟฟ้ายานยนตใ์หส้มบูรณ์ยิง่ขึ้น ซ่ึงเป็นกระบวนการพฒันาชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสั
วชิา 3101-2104 ในระยะที่ 2 เพือ่เตรียมน าไปใชส้อนจริงกบักลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยัต่อไป   
 

 
 

รูปที่ 3-12 ชุดการสอนวชิางานไฟฟ้ายานยนต ์จ านวน 8 หน่วย และซีดีส่ือเพาเวอร์พอยตท์ี่พฒันาขึ้น 
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   3.2.2.10 การสร้างแบบทดสอบ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีขั้นตอน
ด าเนินการสร้าง ดงัน้ี 
 
 
 

 
 
 
 

 รูปที่ 3-13 ขั้นตอนการพฒันาสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์

วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน 
ความยากง่าย (D) อ านาจจ าแนก (V) และค่าความเช่ือมัน่ (KR-

20) 

 
 

 

ทดลองใชแ้บบทดสอบ 
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

แบบทดสอบ ฯ 
ท่ีน าไปใชใ้นการทดลอง

ภาคสนาม 

  คดัเลือกแบบทดสอบ ฯ 

 ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ 

ผา่น 

ผา่น 

ผา่น 

จุดประสงคก์ารสอน 

สร้างแบบทดสอบ 

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติม 

และปรับปรุงแกไ้ข 

ไม่ผา่น  ผูเ้ช่ียวชาญประเมินผล 

แบบทดสอบ ฯ (ค่า IOC) 

ตดัแบบทดสอบฯ 

ขอ้ท่ีไม่ผา่นเกณฑ์
ออก 

ไม่ผา่น 

 
 

 
 

เร่ิมตน้ 

ส้ินสุด 
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    1) ศึกษาเอกสารและต าราที่เก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนแบบอิงกลุ่มของ บุญชม  ศรีสะอาด (2543 : 56-58)   
   2) วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างเน้ือหา สาระส าคญั จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมใน
เร่ืองที่ใชส้อน เพือ่น าไปสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
       3) สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จากตารางวเิคราะห์แบบทดสอบ ซ่ึง
เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 186 ขอ้ (ตอ้งการใชจ้ริง  160  ขอ้) 
   4) น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 186 ขอ้ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 
ด้านสถิติ วิจัย และวดัผล การวิจยัและพฒันาหลักสูตร รวมจ านวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาความ
สอดคลอ้ง และความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ระหว่างขอ้สอบกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม โดยใชสู้ตร  IOC  (สมนึก  ภทัทิยธนี.  2544  : 221)  มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน  ดงัน้ี 
    ให ้ + 1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นวดัไดต้ามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
    ให ้    0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นวดัไดต้ามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
    ให ้ - 1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นไม่ไดว้ดัตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
          ผูเ้ช่ียวชาญประกอบดว้ย 
     (1)รองศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร ต าแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ (ต  าแหน่งปัจจุบนั)  
     (2)รองศาสตราจารย ์ดร.ชัยวิชิต  เชียรชนะ ต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาบริหาร
เทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(ต  าแหน่งปัจจุบนั)  
    (3) รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์   พูลกระ จ่าง คณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  
        (4) ดร .ค  า นึ ง   ทอง เก ตุ  ต  า แหน่ง  ค รู  วิทยฐานะ  ค รูช านาญการพิ เศษ 
วทิยาลยัเทคนิคเชียงราย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        (5) ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์ ต  าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
วทิยาลยัเทคนิคอุดรธานี 
   5) วเิคราะห์ขอ้มูล หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค  าถามของแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เพือ่หาผลรวมของคะแนนในขอ้สอบแต่ละ
ขอ้ของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด แลว้น ามาหาคา่เฉล่ียดชันีความสอดคลอ้ง และพจิารณาคดัเลือกไดข้อ้สอบ
ที่มีคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ หนา้ 247-254) 
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   6) น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ จ  านวน 186 
ขอ้ ไปทดสอบกบันกัศึกษาระดบั ปวส.ชั้นปีที่ 1 (พื้น ปวช.) กลุ่ม 1,2 ที่เคยเรียนวชิา งานไฟฟ้า 
ยานยนตม์าแลว้ จ านวน 30 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แลว้น าแบบทดสอบมาหาคุณภาพ 
   7) วเิคราะห์ขอ้สอบรายขอ้ หาค่าระดบัความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (B) โดย
ใชสู้ตรของ Brennan  เลือกขอ้สอบที่มีความยากตั้งแต่ระดบั 0.20 ถึง 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่  
0.20 ขึ้นไป (บุญชม  ศรีสะอาด. 2543 : 87-93)ไวจ้  านวน 160 ขอ้ ซ่ึงพบว่าแบบทดสอบมีค่าความยาก
ง่ายระหวา่ง 0.20 ถึง 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ช หน้า 
256-262) 
   8) วิเคราะห์ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบบั น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่คดัเลือกไวจ้  านวน 160 ขอ้ไปหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัโดยใชสู้ตร 
KR 20 ของคูเดอร์ริชาร์ดสนั (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2549 : 76) ซ่ึงพบวา่ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.97  (ดงั
รายละเอียดในภาคผนวก ช หนา้ 263) 
   9) จดัพมิพแ์บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิา งานไฟฟ้ายานยนต ์รหัสวชิา 
3101-2104 ฉบบัสมบูรณ์ จ  านวน 160 ขอ้ (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ซ หนา้ 265-290) 
   10) น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์ไปทดสอบ
กบันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (พื้น
ความรู้ ม.6 ) กลุ่ม 2,4 จ านวน 28 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของวทิยาลยัเทคนิคอุดรธานี   
   3.2.2.11 แบบวดัความพงึพอใจของนกัศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใชชุ้ดการสอน วชิา 
งานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 มีขั้นตอนด าเนินการ ดงัน้ี 
              1) ศึกษาการสร้างแบบวดัความพงึพอใจจากเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
     2) สร้างแบบวดัความพงึพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  
Scale) 5  ระดบั จ านวน 20 ขอ้ มีเกณฑก์ารประเมินดงัน้ี 
        ค่าเฉล่ีย            ระดบัความพงึพอใจ 
        4.51-5.00      มากที่สุด 
        3.51-4.50      มาก 
        2.51-3.50      ปานกลาง 
        1.51-2.50      นอ้ย 
        1.00-1.50      นอ้ยที่สุด 
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     3) น าแบบวดัความพึงพอใจเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นสถิติ วิจยัและการวดัผล 
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรซ่ึงเป็นผู ้เ ช่ียวชาญชุดเดิม  ที่ตรวจประเมินความสอดคล้องของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เพือ่พจิารณาความเหมาะสม และแนะน าแกไ้ขแบบสอบถาม   
     4) คดัเลือกขอ้ความในแต่ละขอ้ของแบบวดัความพงึพอใจที่มีความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้ค  าถามกบัคุณลกัษณะที่ตอ้งการวดั ไดแ้บบวดัความพงึพอใจ จ านวน 16 ขอ้ 
     5) พมิพแ์บบวดัความพงึพอใจฉบบัสมบูรณ์ จ  านวน 16 ขอ้  
     6) น าแบบวดัความพงึพอใจไปทดลองใชก้บันกัศึกษาที่เป็นกลุ่มทดลองใช ้
จ  านวน 30 คน ที่เป็นนกัศึกษา ระดบั ปวส.ชั้นปีที่ 1 (พื้น ปวช.) กลุ่ม 1,2 วทิยาลยัเทคนิคอุดรธานี 
เพือ่หาคุณภาพก่อนน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยัต่อไป ผลการวเิคราะห์
หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัความพงึพอใจ โดยใชค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบราค มีค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.84 
    
3.3  การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3.1  แบบแผนการทดลอง 
   การศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้จิยัใชแ้บบแผนทดลองแบบ  One Group Pre-test  Post-test Design 
(ลว้น  สายยศและองัคณา  สายยศ. 2538 : 249) ดงัตารางที่ 3-4 
 
ตารางที่ 3-4  แบบแผนการทดลองแบบ  One  Group  Pre-test  Post-test  Design   

กลุ่ม Pre-test   Treatment Post-test   
กลุ่มทดลอง T1 X T2 

  
   T1 หมายถึง ทดสอบก่อนการทดลอง 
   X หมายถึง ทดลองโดยใชชุ้ดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 
   T2 หมายถึง ทดสอบหลงัการทดลอง 
 3.3.2  วธีิการทดลอง 
   เม่ือผูว้ิจยัพฒันาชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์รหัสวิชา 3101-2104  หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก  าหนดแล้ว น า        
ชุดการสอนมาใช้กบันักศึกษากลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั ซ่ึงเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1)ชั้นปีที่ 1 (พื้นความรู้ ม.6) กลุ่ม 2,4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
วทิยาลยัเทคนิคอุดรธานี  อ าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานี  จ  านวน  28  คน โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
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   3.3.2.1 ก าหนดระยะเวลาที่ท  าการทดลอง โดยไดท้  าการทดลองในภาคเรียนที่  2  ปี
การศึกษา  2560  ระหวา่งวนัที่  18 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 15 กุมภาพนัธ ์2561 ใชเ้วลาในการสอน  126  
ชัว่โมงต่อกลุ่ม โดยไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  ดงัตารางที ่3-5 
 
ตารางที่ 3-5 ก าหนดระยะเวลาด าเนินการทดลองตามปฏิทินการสอน ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา   
                    2560 จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 28 คน (จ านวน 2 กลุ่มเรียน) ซ่ึงเรียนกลุ่มคนละวนักนั 
สัปดาห์ที่  วัน  เดือน  ปี หน่วยการเรียน เวลาทีใ่ช้ 

1 18  ตุลาคม  2560 
ปวส.1 (ม.6) กลุ่ม 2 
19  ตุลาคม  2560 
ปวส. 1 (ม.6) กลุ่ม 4 

หน่วยที่ 1 เคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้า 
                  ยานยนต ์

หน่วยที่ 1 เคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้า 
                 ยานยนต ์

7  ชัว่โมง 
 

7  ชัว่โมง 

2 25  ตุลาคม  2560 
26  ตุลาคม  2560 

หน่วยที่  2 ระบบจุดระเบิด 
หน่วยที่  2 ระบบจุดระเบิด 

7  ชัว่โมง 
7  ชัว่โมง 

3 1  พฤศจิกายน 2560 
2  พฤศจิกายน 2560 

หน่วยที่  2 ระบบจุดระเบิด (ต่อ) 
หน่วยที่  2 ระบบจุดระเบิด (ต่อ) 

7  ชัว่โมง 
7  ชัว่โมง 

4 8  พฤศจิกายน 2560 
9  พฤศจิกายน 2560 

หน่วยที่  3 ระบบประจุไฟ 
หน่วยที่  3 ระบบประจุไฟ 

7  ชัว่โมง 
7  ชัว่โมง 

5 15  พฤศจิกายน 2560 
16  พฤศจิกายน 2560 

หน่วยที่  3 ระบบประจุไฟ (ต่อ) 
หน่วยที่  3 ระบบประจุไฟ (ต่อ) 

7  ชัว่โมง 
7  ชัว่โมง 

6 22 พฤศจิกายน  2560 
 
23 พฤศจิกายน  2560 

หน่วยที่  4 ระบบแสงสวา่งและสญัญาณ 
                  ยานยนตส์มยัใหม่ 
หน่วยที่  4 ระบบแสงสวา่งและสญัญาณ 
                  ยานยนตส์มยัใหม่ 

7  ชัว่โมง 
 

7  ชัว่โมง 

7 29 พฤศจิกายน  2560 
 
30 พฤศจิกายน  2560 

หน่วยที่  4 ระบบแสงสวา่งและสญัญาณ 
                  ยานยนตส์มยัใหม่ (ต่อ) 
หน่วยที่  4 ระบบแสงสวา่งและสญัญาณ 
                  ยานยนตส์มยัใหม่ (ต่อ) 

7  ชัว่โมง 
 

7  ชัว่โมง 

8 6 ธนัวาคม  2560 
 
7  ธนัวาคม 2560 

หน่วยที่  4 ระบบแสงสวา่งและสญัญาณ 
                  ยานยนตส์มยัใหม่ (ต่อ) 
หน่วยที่  4 (ต่อ) 

7  ชัว่โมง 
 

7  ชัว่โมง 
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ตารางที่ 3-5 ก าหนดระยะเวลาด าเนินการทดลองตามปฏิทินการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   
                    จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง  28 คน (จ  านวน 2 กลุ่มเรียน) (ต่อ) 
 
สัปดาห์ที่  วัน  เดือน  ปี หน่วยการเรียน เวลาทีใ่ช้ 

9 13 ธนัวาคม 2560 
14 ธนัวาคม 2560 

หน่วยที่  5 ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก 
หน่วยที่  5 ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก 

7 ชัว่โมง 
7 ชัว่โมง 

10 20 ธนัวาคม 2560 
21 ธนัวาคม  2560 

หน่วยที่ 5  ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก 
หน่วยที่ 5  ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก 

7 ชัว่โมง 
7 ชัว่โมง 

11 27 ธนัวาคม 2560 
 
28 ธนัวาคม 2560 

หน่วยที่ 6  ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิง 
                   เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน ฯ 
หน่วยที่ 6  (ต่อ) 

7 ชัว่โมง 
 

7 ชัว่โมง 
12 3  มกราคม 2561 

4  มกราคม 2561 
หน่วยที่ 6  (ต่อ) 
หน่วยที่ 6  (ต่อ) 

7  ชัว่โมง 
7  ชัว่โมง 

13 10 มกราคม 2561 
11 มกราคม 2561 

หน่วยที่ 6  (ต่อ) 
หน่วยที่ 6  (ต่อ) 

7  ชัว่โมง 
7  ชัว่โมง 

14 17 มกราคม 2561 
18  มกราคม 2561 

หน่วยที่ 6  (ต่อ) 
หน่วยที่ 6  (ต่อ) 

7  ชัว่โมง 
7  ชัว่โมง 

15 24  มกราคม 2561 
25  มกราคม 2561 

หน่วยที่  7 ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิง 
                 เคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยที่  7  (ต่อ) 

7  ชัว่โมง 
 

7  ชัว่โมง 
16 31  มกราคม  2561 

1  กุมภาพนัธ ์ 2561 
หน่วยที่  7 (ต่อ) 
หน่วยที่  7 (ต่อ) 

7  ชัว่โมง 
7  ชัว่โมง 

17 7  กุมภาพนัธ ์2561 
8  กุมภาพนัธ ์2561 

หน่วยที่  8 ระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ย 
                  อิเล็กทรอนิกส ์
หน่วยที่  8 (ต่อ) 

7  ชัว่โมง 
 

7  ชัว่โมง 
18 14  กุมภาพนัธ ์2561 

15  กุมภาพนัธ ์2561 
หน่วยที่  8 (ต่อ) 
หน่วยที่  8 (ต่อ) 

7  ชัว่โมง 
7  ชัว่โมง 

 
    การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการทดลองใชชุ้ดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์รหัสวิชา 
3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2557 มีขั้นตอน ดงัแสดงในรูปที่3-14 
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รูปที่ 3-14 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

    3.3.2.2 ปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั เพื่อช้ีแจงถึงวตัถุประสงค์และ
วิธีการที่จะเรียนด้วยชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ก่อนใชชุ้ดการสอน  
    3.3.2.3 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เพื่อวดัความรู้พื้นฐานของนักศึกษา โดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน วชิา งานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 
   3.3.2.4 ด าเนินการทดลองตามแผนการจดัการเรียนรู้ วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 
3101-2104 โดยใช้ชุดการสอน ซ่ึงประกอบด้วย หน่วยการสอน จ านวน 8 หน่วย รวมจ านวน 126 
ชัว่โมง ในภาคทฤษฎีระหวา่งเรียนใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดั และแบบทดสอบยอ่ย จนครบทุกหน่วย

ส้ินสุด 

เร่ิมตน้ 

ปฐมนิเทศนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 

ทดสอบความรู้ก่อนเรียน 

สอนดว้ยชุดการสอนแต่ละหน่วย 
และทดสอบระหวา่งกระบวนการ 

 สอนครบทั้ง 18 สปัดาห์ 

ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ไม่ครบ 

ครบ 

วดัความพงึพอใจนศ.และรวบรวมขอ้มูล 



 102 

การเรียน ส่วนภาคปฏิบติัให้นักศึกษาจดัท าใบงาน การทดสอบภาคปฏิบตัิ และประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม แลว้รวบรวมขอ้มูลคะแนนที่ไดท้ั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในระหวา่งกระบวนการ 
 

             
 

รูปที ่3-15 แสดงการสอนภาคทฤษฎีระบบไฟฟ้ายานยนต ์
 

   3.3.2.5  ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนซ่ึงเป็นชุดเดิมที่ใชท้ดสอบก่อนเรียน 
   3.2.2.6 วดัความพึงพอใจหลงัเรียน โดยใชแ้บบวดัความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การเรียนโดยใชชุ้ดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 
   3.2.2.7   เก็บรวบรวมขอ้มูลเพือ่น าไปวเิคราะห์ผลต่อไป 
 3.3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   3.3.3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนจากการท าแบบฝึกหัด แบบทดสอบย่อย การ
ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การจัดท าใบงาน การทดสอบภาคปฏิบตัิ คะแนนคุณธรรม 
จริยธรรม และวดัความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้า     
ยานยนต ์รหสัวชิา  3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 
   3.3.3.2  เก็ บรวบรวมข้อ มูลก ลุ่ มตัวอย่ า งกา รวิ จัย  ซ่ึ ง เ ป็นนักศึกษา ระ ดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 1) ชั้นปีที่  1 กลุ่ม 2,4 รวมจ านวน 28 คน สาขาวิชาเทคนิค
เคร่ืองกล  สาขางานเทคนิคยานยนต ์ วทิยาลยัเทคนิคอุดรธานี เพือ่น าไปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 
3.4  การจัดกระท าข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 3.4.1  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการจดักระท ากบัขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
    น าแบบฝึกหดั แบบทดสอบยอ่ย และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาตรวจ
ให้คะแนนแล้วแต่กรณี ดังน้ี ตอบถูก ให้ 1 คะแนน ตอบผิด ให้ 0 คะแนน ส่วนการทดสอบ
ภาคปฏิบตัิ และการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ โดยยดึตามเกณฑก์าร
ใหค้ะแนนที่ก  าหนดในแบบประเมินที่ไดจ้ดัท าไว ้
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 3.4.2  ผูว้จิยัท  าการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
    3.4.2.1 หาค่าคะแนนเฉล่ียของคะแนนคุณภาพชุดการสอนของผูเ้ช่ียวชาญและ 
ครูผูส้อนที่ไดรั้บการเผยแพร่ผลงานวชิาการชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 
   3.4.2.2 หาค่ า ร้อยละ  คะแนนเฉล่ียของคะแนนที่ ได้จากการท าแบบฝึกหัด 
แบบทดสอบยอ่ย ใบงาน การทดสอบภาคปฏิบตัิและคะแนนคุณธรรม จริยธรรมในระหว่างเรียนวิชา
งานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 
   3.4.2.3 หาค่าร้อยละ คะแนนเฉล่ียของคะแนนที่ไดจ้ากการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  
พ.ศ. 2557 
   3.4.2.4 วเิคราะห์หาประสิทธิภาพชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา   
3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557  
   3.4.2.5 หาค่าดชันีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา จากการใชชุ้ดการสอน วิชางาน
ไฟฟ้ายานยนต ์รหัสวิชา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยใชค้่าดชันี
ประสิทธิผล (E.I.)  
   3.4.2.6 หาค่าความแตกต่างของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาก่อนเรียนและ 
หลงัเรียน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 
2557 จากการใชชุ้ดการสอนโดยใชค้่า t-test  (Dependent  Samples)  
   3.4.2.7 หาค่าคะแนนเฉล่ียของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตวัอยา่ง
ที่มี ต่อการเรียนโดยใช้ ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 
 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
 3.5.1 สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์หาคุณภาพเคร่ืองมือ 
   3.5.1.1 การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Validity) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยใชสู้ตรค่าดชันีความสอดคลอ้ง  IOC  
 
 

                               
N

R
IOC
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     เม่ือ  IOC  แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์บัเน้ือหาหรือ
ระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
      R  แทน ผลรวมระหวา่งคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
        N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด    
 3.5.1.2 ค่าความยากง่าย (p) 
 

            p     =                            
 
                           เม่ือ   p   แทน  ดชันีความยากง่าย  

                     R   แทน จ านวนผูต้อบถูกทั้งหมด    
                                   N   แทน จ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด   
   3.5.1.3 การหาค่าอ านาจจ าแนก ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้
สูตร  B  (Discrimination  Index  B)  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2543 : 87)  
 

       B  =  
21 n

L

n

U
  

 
     เม่ือ B   แทน ค่าอ านาจจ าแนก 
          U   แทน จ านวนผูร้อบรู้หรือสอบผา่นเกณฑท์ี่ตอบถูก 
       L    แทน จ านวนผูไ้ม่รอบรู้หรือสอบไม่ผา่นเกณฑท์ี่ตอบถูก 
       1n   แทน จ านวนผูร้อบรู้หรือสอบผา่นเกณฑ ์
       2n  แทน จ านวนผูไ้ม่รอบรู้หรือสอบไม่ผา่นเกณฑ ์
      3.5.1.4 การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทาง      การ
เรียนโดยใชสู้ตร KR 20 ของคูเดอร์ริชาร์ดสนั (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2549 : 76)  

 

    rtt = 
















2

1
1 

pq

K

K
 

    
  เม่ือ rtt        แทน ค่าความเช่ือมัน่  
   K    แทน จ านวนขอ้สอบ 
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   p     แทน สดัส่วนของคนท าถูกในแต่ละขอ้  
   q     แทน สดัส่วนของคนท าผดิในแต่ละขอ้, q = 1- p 
   2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั  
   3.5.1.5 การหาค่าความเช่ือมัน่แบบวดัความพงึพอใจ โดยใชว้ธีิการหาค่าสมัประสิทธ์ิ
แอลฟา (α - Coefficient)  ของ Cronbach (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543 : 96-98)   
 
 

       












 



 2

tS

2
iS

1
1k

k
α  

 
 

     เม่ือ   α     แทน  ค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
       k    แทน  จ านวนขอ้ของเคร่ืองวดั 

            2
iS    แทน  ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 

       2
tS   แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

 3.5.2  สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ 
   3.5.2.1  ร้อยละ (Percentage)  โดยใชสู้ตร  P (บญุชม  ศรีสะอาด, 2543 : 101) 

           x100
N

f
P   

     เม่ือ P แทน  ร้อยละ 
       f แทน  ความถ่ีที่ตอ้งการแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 
       N แทน  จ  านวนความถ่ีทั้งหมด  
   3.5.2.2 ค่าเฉล่ีย  (Arithemetic  Mean)  ของคะแนนโดยใชสู้ตร ( )  (บุญชม   
ศรีสะอาด.  2543 : 102) 

          =  


  

     เม่ือ    แทน  ค่าเฉล่ีย 
         แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
        N  แทน  จ  านวนคะแนนในกลุ่ม 
   3.5.2.3  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) โดยใชสู้ตร (บุญชม   
ศรีสะอาด,  2543 : 103)   
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       S.D.  =  
 

 1

22



   

 
     เม่ือ S.D. แทน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
       X  แทน คะแนนแต่ละตวั 
       N  แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
                   แทน ผลรวม 
   3.5.2.4 การหาคุณภาพของชุดการสอน 
        หาประสิทธิภาพของชุดการสอน โดยใชสู้ตร  E1/E2  (เผชิญ  กิจระการ, 2544 : 
44-51)  

     Process (E1)  =  






100

 

 
     เม่ือ  E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเป็นรอ้ยละของคะแนน 
          เฉล่ียของนกัศึกษาทั้งหมดที่ไดจ้ากการท าแบบฝึกหดั  
          แบบทดสอบยอ่ย ใบงาน การทดสอบภาคปฏิบตัิ และคะแนน 
          คุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะที่พงึประสงคร์ะหวา่งเรียน 
        แทน  ผลรวมคะแนนของนกัศึกษาทั้งหมดที่ไดจ้ากการท า 
          แบบฝึกหดั แบบทดสอบยอ่ย ใบงาน การทดสอบภาคปฏิบตัิ 
          ระหวา่งเรียน 
          และคะแนนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พงึประสงค ์
      N แทน   จ  านวนผูเ้รียน 
       A แทน   คะแนนเตม็ของการท าแบบฝึกหดั แบบทดสอบยอ่ย ใบงาน              
          การทดสอบภาคปฏิบติัระหวา่งเรียน และคะแนนคุณธรรม 
          จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พงึประสงค ์
 
 

       Process (E2)  =  






100
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    เม่ือ E2 แทน   ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ีย 
          ของนกัศึกษาทั้งหมดที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผล 
               สมัฤทธ์ิทางการเรียนเม่ือส้ินสุด 
       แทน    ผลรวมของคะแนนทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงั 
                   การทดลองส้ินสุด 
     N  แทน    จ  านวนผูเ้รียน 
     B  แทน    คะแนนเตม็ของคะแนนทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
   3.5.2.5  สถิติที่ใชใ้นการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชสู้ตร  t-test  
(Dependent  Samples)  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543 : 109)  
 
 

       
 

 1n

DDn

D
t

22







 

  

 
 

    เม่ือ t แทน ค่าสถิติที่ใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤต  เพือ่ทราบความมีนยัส าคญั 
      D แทน ค่าผลต่างระหวา่งคู่คะแนน   
      n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่งหรือจ านวนคู่คะแนน  
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บทที่ 4  
ผลการวจิัย  

  
การวิจยัเร่ือง การพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 

3101-2104 ตามหลัก สูตรประกาศนียบัตรวิชา ชีพชั้ นสู ง  (ปวส . )พ .ศ .2557ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงัน้ี (1) เพื่อพฒันาชุดการสอน วิชางานไฟฟ้า
ยานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2557 (2) เพื่อหา
คุณภาพของชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 (3) เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์รหัส
วิชา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 (4) เพื่อศึกษาดชันี
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาจากการใชชุ้ดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต์ รหสัวชิา  
3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 (5) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักศึกษาจากการใช้ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์
รหสัวชิา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 และ (6) เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเรียนโดยใช้ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2557 ผูว้ิจ ัยได้น าเสนอผลการวิจัยตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 
 4.1  ผลการพฒันาชุดการสอน วิชา งานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2557 
 4.2 ผลการหาคุณภาพชุดการสอน วิชา งานไฟฟ้ายานยนต์ รหสัวิชา 3101-2104 หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2557 
 4.3  ผลการหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์  รหัสวิชา 3101-2104 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2557 

4.4 ผลการวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาจากชุดการสอน รหสัวิชา 3101-
2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2557 

4.5 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน จากการใชชุ้ดการสอน
วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 
2557 

4.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอน วชิางานไฟฟ้า 
ยานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2557 
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4.1 ผลการพฒันาชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวชิา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบัตร
วชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 

ผลการพฒันาชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ี
ผูว้จิยัพฒันาข้ึน มีจ านวน 8 หน่วยการสอน ประกอบดว้ย 
 หน่วยท่ี 1 เร่ือง เคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้ายานยนต ์
             หน่วยท่ี 2 เร่ือง ระบบจุดระเบิด 
             หน่วยท่ี 3 เร่ือง ระบบประจุไฟฟ้า 
             หน่วยท่ี 4 เร่ือง ระบบแสงสวา่งและสัญญาณยานยนตส์มยัใหม่ 
             หน่วยท่ี 5 เร่ือง ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก 
             หน่วยท่ี 6 เร่ือง ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
             หน่วยท่ี 7 เร่ือง ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
 หน่วยท่ี 8 เร่ือง ระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์   
 โดยชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 ทั้ง 8 หน่วยการสอนดงักล่าว 
ครอบคลุมทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย คู่มือครูซ่ึงประกอบด้วยค าช้ีแจงการใช ้        
ชุดการสอน ค าแนะน าการใชชุ้ดการสอน ค าแนะน าครูผูส้อน การวดัและประเมินผล และเกณฑ์การ
ประเมินผล โดยมีส่วนประกอบภายในชุดการสอน แต่ละหน่วย มีส่วนประกอบดงัน้ี 
             คู่มือครู (ภาคทฤษฎี) ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม        
ใบเน้ือหา ใบแบบฝึกหัดและเฉลย ใบแบบทดสอบย่อยและเฉลย ใบแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและเฉลย และใบประเมินผลภาคทฤษฎี และเกณฑก์ารประเมินผล 
 คู่มือครู (ภาคปฏิบติั) ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ใบงาน 
และใบประเมินผลการปฏิบติังาน และเกณฑก์ารประเมินผล 
 ส่ือการสอน ประกอบดว้ยส่ือสไลด์น าเสนอดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศเพาเวอร์
พอยต์ ส่ือการสอนประเภทวสัดุ ประกอบด้วยชุดสาธิตระบบจุดระเบิด ชุดฝึกระบบแสงสว่างและ
สัญญาณ  ชุดสาธิตระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวกรถยนต์ ชุดฝึกระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิง
เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ประกอบชุดการสอน 
 คู่มือผูเ้รียน เป็นชุดเอกสารท่ีรวบรวมจากคู่มือครูในชุดการสอน ประกอบดว้ยใจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม ใบเน้ือหา ใบแบบฝึกหดั และใบงาน 
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4.2 ผลการหาคุณภาพชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลหาคุณภาพของชุดการสอนวิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-
2104 ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน จากผลการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน สรุปไดด้งัน้ี 

4.2.1 ผลการวเิคราะห์หาคุณภาพชุดการสอน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกเป็นสถานภาพส่วนตัวของผู ้เ ช่ียวชาญ และข้อมูลด้าน          

การประเมินคุณภาพของชุดการสอน แสดงไวใ้นตารางท่ี 4-1 ถึงตารางท่ี 4-10 ทั้งโดยรวมและราย
ดา้น ส่วนผลการประเมินคุณภาพของชุดการสอนโดยครูผูส้อนท่ีได้รับการเผยแพร่ผลงานชุดการ
สอน แสดงไวใ้นตารางท่ี 4-11 ถึง 4-20 ตามล าดบั ดงัน้ี 
ตารางที ่4-1 ความถ่ีและร้อยละขอ้มูลสถานภาพส่วนตวัของผูเ้ช่ียวชาญ (N=5) 

สถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 
1. อาย ุ
          มากกวา่ 40 – 50 ปี   
          มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 

 
2 
3 

 
40 
60 

รวม 5 100 
2. วฒิุการศึกษาสูงสุดในปัจจุบนั 
       ปริญญาตรี 
       ปริญญาโท 
       ปริญญาเอก   

 
2 
2 
1 

 
40 
40 
20 

รวม 5 100 
3. วทิยฐานะ/ต าแหน่งทางวชิาการ 
        ครูช านาญการพิเศษ 
        ครูเช่ียวชาญ 

 
4 
1 

 
80 
20 

รวม 5 100 
4. ประสบการณ์การสอน 
        มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป 

 
5 

 
100 

รวม 5 100 
 
จากตารางท่ี 4-1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพส่วนตวัของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ท่ี

ประเมินคุณภาพชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์พบวา่ส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปีข้ึนไป มีวุฒิการศึกษา



111 
 

ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท ด ารงต าแหน่งวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ และมีประสบการณ์
การสอนมากกวา่ 15 ปีข้ึนไป 
ตารางที ่4-2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินคุณภาพชุดการสอน วชิางานไฟฟ้า 
                     ยานยนตโ์ดยรวม จากผูเ้ช่ียวชาญ (N=5) 

ด้านที่ รายการประเมินคุณภาพชุดการสอน X  S.D. ผลการประเมิน 
1. ดา้นโครงสร้าง การแบ่งหน่วยและค าช้ีแจงการใช้

ชุดการสอน 
4.73 0.15 มากท่ีสุด 

2. ดา้นแผนการจดัการเรียนรู้ (แผนการสอน) 4.90 0.22 มากท่ีสุด 
3. ดา้นการวิเคราะห์หวัขอ้เร่ือง 4.40 0.55 มาก 
4. ดา้นเน้ือหาวชิา 4.56 0.36 มากท่ีสุด 
5. ดา้นแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ 4.72 0.23 มากท่ีสุด 
6. ดา้นส่ือการสอน (เพาเวอร์พอยต)์ 4.60 0.40 มากท่ีสุด 
7.  ดา้นใบงาน 4.63 0.27 มากท่ีสุด 
8. ดา้นการประเมินผล 4.60 0.43 มากท่ีสุด 
 เฉลีย่รวม (ด้านที ่1-8) 4.64 0.33 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 4-2 พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา่ ชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสั

วชิา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 มีความเหมาะสมโดยรวม
ทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นโครงสร้าง การแบ่งหน่วยและค าช้ีแจงการใช้ชุดการสอน ดา้นแผนการจดั      
การเรียนรู้ ดา้นการวิเคราะห์หวัขอ้เร่ือง ดา้นเน้ือหาวิชา ดา้นแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ ดา้นส่ือ  
การสอน (เพาเวอร์พอยต)์ ดา้นใบงาน และดา้นการประเมินผล พบวา่โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( X = 4.64, S.D.= 0.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นแผนการจดัการเรียนรู้ 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 4.90, S.D. = 0.22) รองลงมา ดา้นโครงสร้าง การแบ่งหน่วยและค าช้ีแจงการใช้
ชุดการสอน ( X = 4.73, S.D.= 0.15) และดา้นแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ( X = 4.72, S.D. = 0.23) 
ส่วนด้านการวิเคราะห์หัวขอ้เร่ือง มีค่าเฉล่ียน้อย โดยมีค่าเฉล่ียของคุณภาพอยู่ในระดบัมาก ( X = 
4.40, S.D. = 0.55) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4-3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินคุณภาพชุดการสอน โดยผูเ้ช่ียวชาญใน 
                     ดา้นโครงสร้าง การแบ่งหน่วยและค าช้ีแจงการใชชุ้ดการสอน (N=5) 

ข้อที่ รายการประเมินคุณภาพชุดการสอน 
X  S.D. ผลการประเมิน 

1. ชุดการสอนครอบคลุมจุดประสงคร์ายวชิา 
สมรรถนะรายวชิา และค าอธิบายรายวชิา  
งานไฟฟ้ายานยนต ์

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. การจดัแบ่งหน่วยการสอนมีความเหมะสมกบั
ระยะเวลาเรียน 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

3. ค าช้ีแจงการใชชุ้ดการสอนมีรายละเอียดครบถว้น 
เขา้ใจง่าย 

4.40 0.55 มาก 

เฉลีย่ 4.73 0.15 มากทีสุ่ด 
 
จากตารางท่ี 4-3 พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา่คุณภาพของชุดการสอนในดา้นโครงสร้าง 

การแบ่งหน่วยและค าช้ีแจงการใช้ชุดการสอน มีค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั ( X = 4.73, S.D. = 0.15) 
 
ตารางที ่4-4  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินคุณภาพชุดการสอน โดยผูเ้ช่ียวชาญใน 
                     ดา้นแผนการจดัการเรียนรู้ (N=5) 

ข้อที่ รายการประเมินคุณภาพชุดการสอน 
X  S.D. ผลการประเมิน 

1. ความเหมาะสมของหวัขอ้เร่ืองและองคป์ระกอบ
ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. ความเหมาะสมในการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
เฉลีย่ 4.90 0.22 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4-4 พบว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าคุณภาพของชุดการสอนในด้านแผน    

การจดัการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (X = 4.90, S.D. = 0.22) 
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ตารางที ่4-5  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินคุณภาพชุดการสอน โดยผูเ้ช่ียวชาญใน 
                     ดา้นการวิเคราะห์หวัขอ้เร่ือง (N=5) 

ข้อที่ รายการประเมินคุณภาพชุดการสอน 
X  S.D. ผลการประเมิน 

1. หวัขอ้เร่ืองสอดคลอ้งกบัจุดประสงคร์ายวชิา 
สมรรถนะรายวชิาและค าอธิบายรายวชิา งาน
ไฟฟ้ายานยนต ์

4.40 0.55 มาก 

2. ความสอดคลอ้งของหวัขอ้เร่ืองกบัวตัถุประสงค ์ 4.40 0.55 มาก 
เฉลีย่ 4.40 0.55 มาก 

 
จากตารางท่ี 4-5 พบว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าคุณภาพของชุดการสอนในด้าน           

การวเิคราะห์หวัขอ้เร่ือง มีค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (X = 4.40, S.D.= 0.55) 
 

ตารางที ่4-6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินคุณภาพชุดการสอน โดยผูเ้ช่ียวชาญใน 
                    ดา้นเน้ือหาวชิา (N=5) 

ข้อที่ รายการประเมินคุณภาพชุดการสอน X  S.D. ผลการประเมิน 
1. เน้ือหาวชิาครอบคลุมวตัถุประสงค ์ 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
2. เน้ือหาวชิาถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3. เน้ือหาวชิามีความยาก ง่ายเหมาะสมกบัระดบั

การศึกษาของผูเ้รียน 
4.20 0.45 มาก 

4. เน้ือหาวชิามีความสัมพนัธ์และต่อเน่ืองกนัเป็นไป
ตามล าดบัจากง่ายไปยาก 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

5. ความทนัสมยัของเน้ือหาวชิา 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
6. ปริมาณของเน้ือหาพอเหมาะกบัคาบเวลาเรียน 4.40 0.55 มาก 
7. ภาพประกอบเหมาะสม ถูกตอ้ง คมชดั ทนัสมยั และ

ตรงตามเน้ือหาวชิา 
4.40 0.89 มาก 

8. สัดส่วนของภาพเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.20 0.84 มาก 
9. การจดัรูปแบบใบเน้ือหามีความเหมาะสม 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

10. การใชภ้าษาชดัเจน เขา้ใจง่ายและเหมาะสมกบั
ระดบัชั้นของผูเ้รียน 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

เฉลีย่ 4.56 0.36 มากทีสุ่ด 
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จากตารางท่ี 4-6 พบว่าผู ้เ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า คุณภาพของชุดการสอนในด้าน
เน้ือหาวิชา มีค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( X = 4.56, S.D.= 0.36) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ เน้ือหาถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( X = 5.00, S.D. = 
0.00) รองลงมา เน้ือหาวชิาครอบคลุมวตัถุประสงค ์เน้ือหาวิชามีความสัมพนัธ์และต่อเน่ืองกนัเป็นไป
ตามล าดบัจากง่ายไปยาก มีค่าเฉล่ียเท่ากนั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั ( X = 4.80, S.D. = 
0.45) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย คือ เน้ือหาวิชามีความยาก ง่ายเหมาะสมกบัระดบัการศึกษาของผูเ้รียน 
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก(X = 4.20, S.D. = 0.45) และสัดส่วนของภาพเหมาะสมกบัเน้ือหา มีค่าเฉล่ีย 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.84) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4-7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินคุณภาพชุดการสอน โดยผูเ้ช่ียวชาญใน 
                    ดา้นแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ (N=5) 

ข้อที่ รายการประเมินคุณภาพชุดการสอน 
X  S.D. ผลการประเมิน 

1. แบบฝึกหดัและแบบทดสอบเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2. แบบฝึกหดัและแบบทดสอบเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารสอน 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

3. แบบฝึกหดัและแบบทดสอบมีความยาก ง่าย
เหมาะสมกบัระดบัการศึกษาของผูเ้รียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4. จ านวนขอ้ของแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ
เหมาะสมกบัคาบเวลาเรียน 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

5. ค าสั่งในแบบฝึกหดัและแบบทดสอบชดัเจน อ่าน
เขา้ใจง่าย 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

เฉลีย่ 4.72 0.23 มากทีสุ่ด 
 
จากตารางท่ี4-7 พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา่คุณภาพของชุดการสอนในดา้นแบบฝึกหดั

และแบบทดสอบ มีค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( X = 4.72, S.D. = 0.23) 
เม่ือพิจารณารายขอ้ แบบฝึกหัดและแบบทดสอบมีความยาก ง่ายเหมาะสมกบัระดบัการศึกษาของ
ผูเ้รียน มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมาแบบฝึกหดัและแบบทดสอบเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.80, S.D. = 0.45) ส่วนขอ้ท่ีเหลือมี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั คือแบบฝึกหัดและแบบทดสอบเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การสอน  
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จ านวนขอ้ของแบบฝึกหดัและแบบทดสอบเหมาะสมกบัคาบเวลาเรียน และค าสั่งในแบบฝึกหดัและ
แบบทดสอบชดัเจน อ่านเขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากนั  (X = 4.60, S.D. = 0.55) 
 
ตารางที ่4-8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินคุณภาพชุดการสอน โดยผูเ้ช่ียวชาญใน 
                     ดา้นส่ือการสอน (เพาเวอร์พอยต)์ (N=5) 

ข้อที่ รายการประเมินคุณภาพชุดการสอน 
X  S.D. ผลการประเมิน 

1. ส่ือการสอนมีความเหมาะสมและสัมพนัธ์กบั
เน้ือหา 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2. ส่ือการสอนมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
3. ความชดัเจนของรูปและตวัอกัษร 4.60 0.89 มากท่ีสุด 
4. ส่ือการสอนมีสีสัน ชดัเจนเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 

เฉลีย่ 4.60 0.40 มากทีสุ่ด 
 
จากตารางท่ี 4-8 พบว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าคุณภาพของชุดการสอนในด้านส่ือ      

การสอน (เพาเวอร์พอยต)์ มีค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( X = 4.60, S.D. = 
0.40)  

 
ตารางที ่4-9  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินคุณภาพชุดการสอน โดยผูเ้ช่ียวชาญใน 
                     ดา้นใบงาน (N=5) 

ข้อที่ รายการประเมินคุณภาพชุดการสอน 
X  S.D. ผลการประเมิน 

1. ใบงานเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
2. ใบงานสอดคลอ้งกบัระดบัวตัถุประสงคก์ารสอน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
3. ปริมาณของใบงานเหมาะสมกบัระดบัการเรียนรู้

และความสามารถของผูเ้รียน   
4.60 0.55 มากท่ีสุด 

4. ลกัษณะงานในใบงานสามารถเช่ือมโยงไปสู่งาน
จริงได ้

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

5. ภาพประกอบสอดคลอ้งกบังานและส่ือความหมาย
ไดช้ดัเจน 

4.20 0.84 มาก 

6. การจดัรูปแบบของใบงานเหมาะสม ใชง้านง่าย 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

เฉลีย่ 4.63 0.27 มากทีสุ่ด 
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จากตารางท่ี 4-9 พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา่คุณภาพของชุดการสอนในดา้นใบงาน มี
ค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( X = 4.63, S.D.= 0.27) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียสูงสุด คือใบงานเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ( X = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมาใบงานสอดคลอ้งกบัระดบัวตัถุประสงคก์ารสอน มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.80, S.D. = 0.45) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือภาพประกอบสอดคลอ้ง
กบังานและส่ือความหมายไดช้ดัเจน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( X = 4.20, S.D. = 
0.84) 

 
ตารางที ่4-10  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินคุณภาพชุดการสอน โดยผูเ้ช่ียวชาญใน 
                       ดา้นการประเมินผล (N=5) 

 

ข้อที่ 
 

รายการประเมินคุณภาพชุดการสอน X  S.D. ผลการประเมิน 

1. ใบประเมินผลมีรายละเอียดเกณฑก์ารวดัและ
ประเมินผลชดัเจน ครบถว้น และมีความเหมาะสม 

4.40 0.55 มาก 

2. ใบประเมินผลการปฏิบติังานตามใบงานมี
รายละเอียดครบถว้น 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

3. รายละเอียดเกณฑก์ารให้คะแนนใบประเมินผล
การปฏิบติังานมีความชดัเจน มีความเป็นปรนยั 
และใหค้ะแนนท าไดเ้ท่ียงตรง 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

เฉลีย่ 4.60 0.43 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 4-10 พบว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าคุณภาพของชุดการสอนในดา้นการ

ประเมินผล มีค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( X = 4.60, S.D. = 0.43) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียสูงสุด คือใบประเมินผลการปฏิบติังานตามใบงานมีรายละเอียด
ครบถว้น มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.80, S.D. = 0.45)รองลงมา รายละเอียดเกณฑ์การให้
คะแนนใบประเมินผลการปฏิบติังานมีความชดัเจน มีความเป็นปรนยั และให้คะแนนท าไดเ้ท่ียงตรง  
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.60, S.D. = 0.55) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือขอ้ใบ
ประเมินผลมีรายละเอียดเกณฑ์การวดัและประเมินผลชัดเจน ครบถ้วน และมีความเหมาะสม  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (X = 4.40, S.D.= 0.55) ตามล าดบั 
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 ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของครูผู ้สอนและผลการประเมินคุณภาพของ           
ชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 ทั้งโดยรวมและรายดา้น แสดงไวใ้นตารางท่ี 
4-11 ถึงตารางท่ี 4-20 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4-11 ความถ่ีและร้อยละขอ้มูลสถานภาพของครูผูส้อน (n = 20) 

สถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

1. อายุ 
         ต  ่ากวา่ 30 ปี     
         มากกวา่ 30 - 40 ปี 
         มากกวา่ 40 – 50 ปี   
         มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 

 
1 
0 

15 
4 

 
5 
0 

75 
20 

รวม 20 20 

2. วุฒิการศึกษาสูงสุดในปัจจุบัน 
         ปริญญาตรี 
         ปริญญาโท 
         ปริญญาเอก  

 
5 

15 
0 

 
25 
75 
0 

รวม 20 20 

3. ประสบการณ์การสอน 
         ต  ่ากวา่ 5 ปี     
         มากกวา่ 5 - 10 ปี 
         มากกวา่ 10 - 15 ปี     
         มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป 

 
1 
2 
2 

15 

 
5 

10 
10 
75 

รวม 20 20 
 

จากตารางท่ี 4-11 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของครูผูส้อนท่ีไดรั้บการเผยแพร่ผลงาน
ชุดการสอน จ านวน 20 คน ท่ีประเมินคุณภาพของชุดการสอน พบวา่ ส่วนใหญ่มีอายมุากกวา่ 40 – 50 
ปี ร้อยละ 75 มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโท ร้อยละ 75 และมีประสบการณ์การสอนมากกวา่ 15 ปี
ข้ึนไป ร้อยละ 75 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4-12  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินคุณภาพชุดการสอน วชิางานไฟฟ้า 
                       ยานยนต ์โดยรวมจากครูผูส้อนท่ีไดรั้บการเผยแพร่ผลงานวชิาการชุดการสอน (n =20) 

ด้านที่ รายการประเมินคุณภาพชุดการสอน X  S.D. แปลผล 
1. ดา้นโครงสร้าง การแบ่งหน่วยและค าช้ีแจงการใชชุ้ดการสอน 4.45 0.44 มาก 
2. ดา้นแผนการจดัการเรียนรู้ (แผนการสอน) 4.58 0.47 มากท่ีสุด 
3. ดา้นการวิเคราะห์หวัขอ้เร่ือง 4.58 0.47 มากท่ีสุด 
4. ดา้นเน้ือหาวชิา 4.48 0.26 มาก 
5. ดา้นแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ 4.57 0.32 มากท่ีสุด 
6. ดา้นส่ือการสอน (เพาเวอร์พอยต)์ 4.35 0.45 มาก 
7.  ดา้นใบงาน 4.38 0.46 มาก 
8. ดา้นการประเมินผล 4.38 0.65 มาก 
 เฉลีย่รวม (ด้านที ่1-8) 4.47 0.44 มาก 

 
จากตารางท่ี 4-12 พบวา่ ครูผูส้อน ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ผลงานวิชาการชุดการสอน วิชางาน

ไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 มีความ
คิดเห็นวา่ชุดการสอนวิชางานไฟฟ้ายานยนตด์งักล่าว มีความเหมาะสมโดยรวมทั้ง 8 ดา้นไดแ้ก่ดา้น
โครงสร้าง การแบ่งหน่วยและค าช้ีแจงการใช้ชุดการสอน ด้านแผนการจดัการเรียนรู้ ด้านการ
วิเคราะห์หัวขอ้เร่ือง ดา้นเน้ือหาวิชา ดา้นแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ดา้นส่ือการสอน (เพาเวอร์
พอยต)์ ดา้นใบงาน และดา้นการประเมินผล พบวา่โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( X = 
4.47, S.D. = 0.44) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นแผนการจดัการเรียนรู้ และดา้นการวิเคราะห์
หวัขอ้เร่ืองมีค่าเฉล่ียเท่ากนั มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 4.58, S.D.= 0.47) รองลงมาดา้นแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.57, S.D.= 0.32) ส่วนดา้นส่ือการสอน (เพาเวอร์
พอยต)์ มีค่าเฉล่ียนอ้ย โดยมีค่าเฉล่ียของคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.35, S.D.= 0.45) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4-13  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินคุณภาพชุดการสอน วชิางานไฟฟ้า 
                       ยานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 โดยครูผูส้อนในดา้นโครงสร้าง การแบ่งหน่วยและ 
                       ค  าช้ีแจงการใชชุ้ดการสอน (n=20) 

ข้อที่ รายการประเมินคุณภาพชุดการสอน 
X  S.D. ผลการประเมิน 

1. ชุดการสอนครอบคลุมจุดประสงคร์ายวชิา 
สมรรถนะรายวชิา และค าอธิบายรายวชิา งาน
ไฟฟ้ายานยนต ์

4.70 0.47 มากท่ีสุด 

2. การจดัแบ่งหน่วยการสอนมีความเหมะสมกบั
ระยะเวลาเรียน 

4.30 0.66 มาก 

3. ค าช้ีแจงการใชชุ้ดการสอนมีรายละเอียดครบถว้น 
เขา้ใจง่าย 

4.35 0.49 มาก 

เฉลีย่ 4.45 0.44 มาก 
 
จากตารางท่ี 4-13 พบวา่ครูผูส้อนท่ีไดรั้บการเผยแพร่ผลงานชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายาน

ยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 ดงักล่าว มีความคิดเห็นวา่คุณภาพของชุดการสอนในดา้นโครงสร้าง การ
แบ่งหน่วยและค าช้ีแจงการใชชุ้ดการสอน มีค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( X = 
4.45, S.D. = 0.44) 

 
ตารางที ่4-14  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินคุณภาพชุดการสอน วชิางานไฟฟ้า 
                       ยานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 โดยครูผูส้อน ในดา้นแผนการจดัการเรียนรู้ (n =20) 

ข้อที่ รายการประเมินคุณภาพชุดการสอน 
X  S.D. ผลการประเมิน 

1. ความเหมาะสมของหวัขอ้และองคป์ระกอบของ
แผนการจดัการเรียนรู้ 

4.55 0.51 มากท่ีสุด 

2. ความเหมาะสมในการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 4.60 0.50 มากท่ีสุด 
เฉลีย่ 4.58 0.47 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 4-14 พบวา่ครูผูส้อนท่ีไดรั้บการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดการสอน วิชางาน

ไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 ดงักล่าว มีความคิดเห็นว่าคุณภาพของชุดการสอนในด้าน
แผนการจดัการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( X = 4.58, S.D. = 
0.47) 
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ตารางที ่4-15  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินคุณภาพชุดการสอน วชิางานไฟฟ้า 
                       ยานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 โดยครูผูส้อนในดา้นการวเิคราะห์หวัขอ้เร่ือง (n = 20) 

ข้อที่ รายการประเมินคุณภาพชุดการสอน 
X  S.D. ผลการประเมิน 

1. หวัขอ้เร่ืองสอดคลอ้งกบัจุดประสงคร์ายวชิา 
สมรรถนะรายวชิาและค าอธิบายรายวชิา งาน
ไฟฟ้ายานยนต ์

4.50 0.51 มาก 

2. ความสอดคลอ้งของหวัขอ้เร่ืองกบัวตัถุประสงค ์ 4.65 0.49 มากท่ีสุด 
เฉลีย่ 4.58 0.47 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 4-15 พบวา่ครูผูส้อนท่ีไดรั้บการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดการสอน วิชางาน

ไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 มีความคิดเห็นว่า คุณภาพของชุดการสอนในดา้นการวิเคราะห์
หวัขอ้เร่ือง มีค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (X = 4.58, S.D. = 0.47) 

 
ตารางที ่4-16  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินคุณภาพชุดการสอน วชิางานไฟฟ้า 
                       ยานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 โดยครูผูส้อนในดา้นเน้ือหาวชิา (n =20) 

ข้อที่ รายการประเมินคุณภาพชุดการสอน 
X  S.D. ผลการประเมิน 

1. เน้ือหาวชิาครอบคลุมวตัถุประสงค ์ 4.85 0.37 มากท่ีสุด 
2. เน้ือหาวชิาถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 4.75 0.44 มากท่ีสุด 
3. เน้ือหาวชิามีความยาก ง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 4.35 0.49 มาก 
4. เน้ือหาวชิามีความสัมพนัธ์และต่อเน่ืองกนัเป็นไป

ตามล าดบัจากง่ายไปยาก 
4.50 0.51 มาก 

5. ความทนัสมยัของเน้ือหาวชิา 4.35 0.49 มาก 
6. ปริมาณของเน้ือหาพอเหมาะกบัคาบเวลาเรียน 4.35 0.49 มาก 
7. ภาพประกอบเหมาะสม ถูกตอ้ง คมชดั ทนัสมยั และ

ตรงตามเน้ือหาวชิา 
4.30 0.66 มาก 

8. สัดส่วนของภาพเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.40 0.68 มาก 
9. การจดัรูปแบบใบเน้ือหามีความเหมาะสม 4.45 0.51 มาก 

10. การใชภ้าษาชดัเจน เขา้ใจง่ายและเหมาะสมกบั
ระดบัชั้นของผูเ้รียน 

4.50 0.51 มาก 

เฉลีย่ 4.48 0.26 มาก 
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จากตารางท่ี 4-16 พบวา่ครูผูส้อนท่ีไดรั้บการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดการสอน วิชางาน
ไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 มีความคิดเห็นวา่คุณภาพของชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์
รหัสวิชา 3101-2104 ในดา้นเน้ือหาวิชา มีค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( X = 
4.48, S.D.= 0.26)พิจารณารายขอ้ เน้ือหาวชิาครอบคลุมวตัถุประสงค ์มีค่าเฉล่ียสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
( X = 4.85, S.D.= 0.37) รองลงมา เน้ือหาวิชาถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
( X = 4.75, S.D.= 0.44)  เน้ือหาวิชามีความสัมพนัธ์และต่อเน่ืองกนัเป็นไปตามล าดบัจากง่ายไปยาก 
และการใชภ้าษาชดัเจน เขา้ใจง่ายและเหมาะสมกบัระดบัชั้นของผูเ้รียน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก( X = 4.50,S.D.=0.51) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือภาพประกอบเหมาะสม ถูกตอ้ง 
คมชดั ทนัสมยั และตรงตามเน้ือหาวชิา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.30, S.D. = 0.66) ตามล าดบั 
ตารางที ่4-17 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินคุณภาพชุดการสอน วชิางานไฟฟ้า  
                      ยานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 โดยผูส้อนในดา้นแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ (n = 20) 

ข้อที่ รายการประเมินคุณภาพชุดการสอน 
X  S.D. ผลการประเมิน 

1. แบบฝึกหดัและแบบทดสอบเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา 

4.80 0.41 มากท่ีสุด 

2. แบบฝึกหดัและแบบทดสอบเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารสอน 

4.70 0.47 มากท่ีสุด 

3. แบบฝึกหดัและแบบทดสอบมีความยาก ง่าย
เหมาะสมกบัระดบัการศึกษาของผูเ้รียน 

4.55 0.51 มากท่ีสุด 

4. จ านวนขอ้ของแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ
เหมาะสมกบัคาบเวลาเรียน 

4.30 0.66 มาก 

5. ค าสั่งในแบบฝึกหดัและแบบทดสอบชดัเจน อ่าน
เขา้ใจง่าย 

4.50 0.51 มาก 

เฉลีย่ 4.57 0.32 มากทีสุ่ด 
จากตารางท่ี 4-17 พบว่าครูผูส้อนท่ีไดรั้บการเผยแพร่ผลงานวิชาการชุดการสอน วิชางาน

ไฟฟ้ายานยนต ์รหัสวิชา 3101-2104 มีความคิดเห็นว่า คุณภาพของชุดการสอน ในดา้นแบบฝึกหัด
และแบบทดสอบ มีค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( X = 4.57, S.D.= 0.32) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือแบบฝึกหัดและแบบทดสอบเหมาะสมและสอดคล้องกับ
เน้ือหาวิชา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.80, S.D.= 0.41) รองลงมาแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารสอน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 
4.70, S.D.= 0.47) แบบฝึกหัดและแบบทดสอบมีความยาก ง่าย เหมาะสมกบัระดบัการศึกษาของ
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ผูเ้รียน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.55, S.D.= 0.51) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย คือจ านวนขอ้
ของแบบฝึกหดัและแบบทดสอบเหมาะสมกบัคาบเวลาเรียน ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.30, S.D. 
= 0.66) ตามล าดบั 
ตารางที ่4-18  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินคุณภาพชุดการสอน วชิางานไฟฟ้า 
                       ยานยนต ์โดยครูผูส้อนในดา้นส่ือการสอน (เพาเวอร์พอยต)์ (n = 20) 

ข้อที่ รายการประเมินคุณภาพชุดการสอน 
X  S.D. ผลการประเมิน 

1. ส่ือการสอนมีความเหมาะสมและสัมพนัธ์กบั
เน้ือหา 

4.50 0.69 มาก 

2. ส่ือการสอนมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 4.50 0.51 มาก 
3. ความชดัเจนของรูปและตวัอกัษร 4.35 0.81 มาก 
4. ส่ือการสอนมีสีสัน ชดัเจนเหมาะสม 4.05 0.51 มาก 

เฉลีย่ 4.35 0.45 มาก 
จากตารางท่ี 4-18 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีไดรั้บการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดการสอน วิชางาน

ไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 มีความคิดเห็นว่าคุณภาพของชุดการสอนในดา้นส่ือการสอน 
(เพาเวอร์พอยต)์ มีค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (X = 4.35, S.D. = 0.45)  
ตารางที ่4-19  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินคุณภาพชุดการสอน วชิางานไฟฟ้า 
                       ยานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 โดยครูผูส้อนในดา้นใบงาน (n = 20) 

ข้อที่ รายการประเมินคุณภาพชุดการสอน 
X  S.D. ผลการประเมิน 

1. ใบงานเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา 4.60 0.68 มากท่ีสุด 
2. ใบงานสอดคลอ้งกบัระดบัวตัถุประสงคก์ารสอน 4.60 0.50 มากท่ีสุด 
3. ปริมาณของใบงานเหมาะสมกบัระดบัการเรียนรู้

และความสามารถของผูเ้รียน   
4.15 0.75 มาก 

4. ลกัษณะงานในใบงานสามารถเช่ือมโยงไปสู่งาน
จริงได ้

4.50 0.69 มาก 

5. ภาพประกอบสอดคลอ้งกบังานและส่ือความหมาย
ไดช้ดัเจน 

4.05 0.69 มาก 

6. การจดัรูปแบบของใบงานเหมาะสม ใชง้านง่าย 4.40 0.50 มาก 

เฉลีย่ 4.38 0.46 มาก 
จากตารางท่ี 4-19 พบว่าครูผูส้อนท่ีได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดการสอน วิชา        

งานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 ดงักล่าว มีความคิดเห็นว่า คุณภาพของชุดการสอน วิชา   
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งานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 ในดา้นใบงาน มีค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั ( X = 4.38,S.D.= 0.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียสูงสุด คือใบงานเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.60, S.D. = 0.68) รองลงมาใบงาน
สอดคลอ้งกบัระดบัวตัถุประสงคก์ารสอน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.60, S.D. = 0.50) 
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ปริมาณของใบงานเหมาะสมกบัระดบัการเรียนรู้และความสามารถของ
ผูเ้รียน  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( X = 4.15, S.D. = 0.75) 
ตารางที ่4-20  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินคุณภาพชุดการสอน วิชางานไฟฟ้า 
                        ยานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 โดยครูผูส้อนในดา้นการประเมินผล (n =20) 

 

ข้อที่ 
 

รายการประเมินคุณภาพหนังสือเรียน X  S.D. ผลการประเมิน 

1. ใบประเมินผลมีรายละเอียดเกณฑก์ารวดัและ
ประเมินผลชดัเจน ครบถว้น และมีความเหมาะสม 

4.35 0.67 มาก 

2. ใบประเมินผลการปฏิบติังานตามใบงานมี
รายละเอียดครบถว้น 

4.45 0.69 มาก 

3. รายละเอียดเกณฑก์ารให้คะแนนใบประเมินผล
การปฏิบติังานมีความชดัเจน มีความเป็นปรนยั 
และใหค้ะแนนท าไดเ้ท่ียงตรง 

4.35 0.67 มาก 

เฉลีย่ 4.38 0.65 มาก 
จากตารางท่ี 4-10 พบว่าครูผูส้อน ท่ีได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดการสอน วิชา      

งานไฟฟ้ายานยนต ์รหัสวิชา 3101-2104 ดงักล่าว มีความคิดเห็นวา่คุณภาพของชุดการสอนในดา้น
การประเมินผล มีค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (X = 4.38, S.D. = 0.65)  
 
4.3 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 
 การวเิคราะห์หาประสิทธิภาพชุดการสอนวชิางานไฟฟ้ายานยนตใ์ชเ้กณฑก์ าหนด 80/80 ดงัน้ี 

4.3.1 ตวัเลข 80 ตวัแรก หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละของ
คะแนนเฉล่ียของนกัศึกษากลุ่มตวัอย่างทั้งหมด ท่ีท าแบบฝึกหดั แบบทดสอบย่อย การจดัท าใบงาน 
การทดสอบภาคปฏิบติั และการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ระหวา่งเรียนในแต่ละหน่วยไดถู้กตอ้ง 
คิดเป็นร้อยละ 80 

4.3.2 ตวัเลข 80 ตวัหลงั หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละของคะแนน
เฉล่ียจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านพุทธพิสัย ของนักศึกษากลุ่มตวัอย่าง
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ทั้งหมดท่ีท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัจากเรียนโดยใชชุ้ดการสอนครบทุกหน่วย
การสอนทั้ง 8 หน่วยไดถู้กตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 80 

หลงัจากท่ีน าชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ดงักล่าว ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งแลว้ 
ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอน ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4-21 
 

ตารางที ่4-21 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์ 
 
 

คนที่ 

E1   คะแนน (แบบฝึกหดั แบบทดสอบยอ่ย ใบงาน สอบปฏิบติั และแบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม )ของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนท่ี 1-8 

E2 
สอบ 
(160) ชุดท่ี 1 

(160) 
ชุดท่ี 2 
(220) 

ชุดท่ี 3 
(180 

ชุดท่ี 4 
(280) 

ชุดท่ี 5 
(200) 

ชุดท่ี 6 
(570) 

ชุดท่ี 7 
(270) 

ชุดท่ี 8 
(220) 

รวม 
2,100 

1 134 184 151 235 168 497 226 184 1779 132 
2 136 187 153 238 170 511 229 187 1811 130 
3 137 189 154 240 172 518 232 189 1831 132 
4 132 182 149 232 166 494 224 184 1763 128 
5 134 185 147 227 164 438 223 188 1706 130 
6 138 190 155 238 172 474 233 190 1790 136 
7 136 187 153 238 170 516 228 187 1815 128 
8 134 184 151 235 168 507 226 185 1790 128 
9 136 187 153 238 170 504 229 187 1805 132 

10 132 182 149 232 166 494 224 184 1763 128 
11 131 180 147 229 164 480 221 180 1732 130 
12 140 171 158 246 176 552 238 193 1874 135 
13 124 182 140 218 156 432 210 170 1632 129 
14 134 189 149 232 166 482 224 182 1758 130 
15 137 180 156 244 172 533 232 189 1843 128 
16 133 171 147 229 164 510 225 184 1763 133 
17 131 180 147 229 164 480 221 180 1732 130 
18 138 190 155 238 172 479 233 190 1795 135 
19 139 190 155 238 172 491 233 188 1806 132 
20 136 187 153 238 170 511 229 187 1811 130 
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ตารางที ่4-21 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์(ต่อ) 
 

คนที่ 
E1   คะแนน (แบบฝึกหดั แบบทดสอบยอ่ย ใบงาน สอบปฏิบติั และแบบประเมิน

คุณธรรม จริยธรรม ) ของนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยชุดการเรียนการสอนท่ี 1-8 
E2 
สอบ 
(160) ชุดท่ี 1 

(160) 
ชุดท่ี 2 
(220) 

ชุดท่ี 3 
(180 

ชุดท่ี 4 
(280) 

ชุดท่ี 5 
(200) 

ชุดท่ี 6 
(570) 

ชุดท่ี 7 
(270) 

ชุดท่ี 8 
(220) 

รวม 
2,100 

21 133 180 147 229 164 460 225 184 1722 133 
22 134 185 147 227 164 443 223 188 1711 128 
23 137 189 154 240 172 518 232 189 1831 132 
24 131 180 147 229 164 454 221 180 1706 130 
25 140 193 158 246 176 472 238 193 1816 128 
26 141 180 148 232 168 546 230 192 1837 138 
27 121 161 139 232 154 399 224 176 1606 128 
28 122 178 151 233 155 387 214 182 1622 132 
รวม 3,751 5,123 4,213 6,562 4,679 13,582 6,347 5,192 49,450 3,665 
เฉล่ีย 134 183 150.5 234.4 167.1 485.1 226.7 185.4 1,766 130.9 
ร้อยละ 83.73 83.17 83.59 83.7 83.55 85.10 83.96 84.29 84.10 81.81 

ที่มา : ใบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี 1 (ม.6) กลุ่ม 2,4  สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล วิทยาลยัเทคนิคอุดรธานี 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ญ หนา้ 356-371) 
 จากสูตร E1 

กระบวนการ (E1)   =  






100

 

 แทนค่า 

                 =  100
)100,2(28

450,49
  

     (E1)      =   84.10 
 จากสูตร E2 

      ผลลพัธ์ (E2)     =    






100
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             =  100
)160(28

665,3
  

           (E2)      =   81.81 
จากตารางท่ี 4-21 พบว่านกัศึกษา จ านวน 28 คน ได้คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบฝึกหัด 

แบบทดสอบยอ่ย ใบงาน สอบปฏิบติั และประเมินคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอน วิชา
งานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
พุทธศกัราช 2557ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1,766 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 84.10 ดงันั้นประสิทธิภาพดา้นกระบวนการ (E1) เท่ากบั 84.10 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด   
ร้อยละ 80 ตวัแรกท่ีก าหนดไว ้ส่วนคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียน โดยใช้ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ ท่ีผูว้ิจยัได้พฒันาข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 130.9 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.81 ดงันั้นประสิทธิภาพดา้นผลลพัธ์เท่ากบั 81.81 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ร้อยละ 
80 ตวัหลงัท่ีก าหนดไว ้แสดงวา่การเรียนดว้ยชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 
ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวท่ี้ 80/80 
 
4.4  ผลการวเิคราะห์ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากชุดการสอน รหัสวชิา 3101-2104 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 

การวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของนกัศึกษาจากชุดการสอน วชิางานไฟฟ้า 
ยานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 ดงักล่าวท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน ปรากฏผล ดงัตารางท่ี 4-22 
ตารางที ่4-22 แสดงผลการหาดชันีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาจากชุดการสอน วชิางาน 
                     ไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 

คนท่ี 
คะแนนหลงั

เรียน 
คะแนนก่อน

เรียน คะแนนเพิ่ม 
ดชันี

ประสิทธิผล 
(E.I.) 

ร้อยละท่ี
เพิ่มข้ึน 

คะแนนเตม็ก่อน-หลงัเรียน 160 

1 132.00 40.00 92 0.7667 76.67 

2 130.00 38.00 92 0.7541 75.41 

3 132.00 42.00 90 0.7627 76.27 

4 128.00 45.00 83 0.7217 72.17 

5 130.00 48.00 82 0.7321 73.21 

6 136.00 50.00 86 0.7818 78.18 

7 128.00 52.00 76 0.7037 70.37 
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ตารางที ่4-22 แสดงผลการหาดชันีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาจากชุดการสอน วชิางานไฟฟ้า 
                     ยานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

คนท่ี 
คะแนนหลงั

เรียน 
คะแนนก่อน

เรียน คะแนนเพิ่ม 
ดชันี

ประสิทธิผล 
(E.I.) 

ร้อยละท่ี
เพิ่มข้ึน 

คะแนนเตม็ก่อน-หลงัเรียน 160 

8 128.00 46.00 82 0.7193 71.93 

9 132.00 42.00 90 0.7627 76.27 

10 128.00 42.00 86 0.7288 72.88 

11 130.00 46.00 84 0.7368 73.68 

12 135.00 40.00 95 0.7917 79.17 

13 129.00 42.00 87 0.7373 73.73 

14 130.00 38.00 92 0.7541 75.41 

15 128.00 38.00 90 0.7377 73.77 

16 130.00 36.00 94 0.7581 75.81 

17 130.00 32.00 98 0.7656 76.56 

18 135.00 38.00 97 0.7951 79.51 

19 132.00 40.00 92 0.7667 76.67 

20 130.00 38.00 92 0.7541 75.41 

21 133.00 36.00 97 0.7823 78.23 

22 128.00 34.00 94 0.7460 74.60 

23 132.00 36.00 96 0.7742 77.42 

24 130.00 32.00 98 0.7656 76.56 

25 128.00 32.00 96 0.7500 75.00 

26 138.00 36.00 102 0.8226 82.26 

27 128.00 38.00 90 0.7377 73.77 

28 132.00 30.00 102 0.7846 78.46 

 
เฉล่ีย 0.7575 75.75 
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ตารางที ่4-23 แสดงผลการหาค่าดชันีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาโดยใชชุ้ดการสอน วชิางาน 
                    ไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 

ผลการวเิคราะห์ 
ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ร้อยละของดัชนีประสิทธิผล 

0.7575 75.75 
 

จากตารางท่ี 4-22 ถึงตารางท่ี 4-23 พบว่าหลงัจากน าชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์
ดงักล่าว ไปใชส้อนกบันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 28 คน กลุ่มตวัอยา่งท าขอ้สอบในแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนไดถู้กตอ้งนอ้ยกวา่การท าขอ้สอบในแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยชุดการสอน ซ่ึงแสดงว่าการสอนด้วยชุดการสอนวิชางานไฟฟ้า      
ยานยนตด์งักล่าวน้ี ท าใหเ้กิดประสิทธิผลในการเรียนรู้เท่ากบั 0.7575 หรือร้อยละ 75.75 กล่าวคือหลงั
การเรียนโดยใช้ชุดการสอน นกัศึกษา มีคะแนนเพิ่มข้ึนร้อยละ 75.75 แสดงว่า ชุดการสอนวิชางาน
ไฟฟ้ายานยนต ์มีประสิทธิผลอยูใ่นเกณฑ ์ท่ียอมรับได ้คือมีค่ามากกวา่ 0.60 
 

4.5 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยชุดการสอน วิชา งานไฟฟ้า
ยานยนต์ รหัสวชิา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2557 

จากการทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน โดยการทดสอบค่าที (t-test 
Dependent) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ความกา้วหนา้ทางการเรียนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน วชิางานไฟฟ้ายานยนตด์งักล่าว ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4-24 
ตารางที ่4-24  คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนระดบั ปวส.1 (ม.6) กลุ่ม  
                       2,4  สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล จากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา  
                       งานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104  

 

ล าดบั 
 

ช่ือ – สกุล 
คะแนนทดสอบ (เตม็ 160 คะแนน)  

D 
 

D2 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
1 นายมงคลชยั   ประทุมจนัดี 40.00 132.00 92.00 8464.00 
2 นายพงศว์รินท ์   ผลาเหิม 38.00 130.00 92.00 8464.00 
3 นายเปรมฤทยั   ศรีจนัแดง 42.00 132.00 90.00 8100.00 
4 นายไพศาล   ชนะสิงห์ 45.00 128.00 83.00 6889.00 
5 นายชชันนท ์  นายชชันนท ์  48.00 130.00 82.00 6724.00 
6 นายกฤษฏ ์  กนัหา 50.00 136.00 86.00 7396.00 
7 นายธนวฒัน์   พิมพว์าปี 52.00 128.00 76.00 5776.00 
8 นายจตุรงค ์  แหว้โสม 46.00 128.00 82.00 6724.00 
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ตารางที ่4-24  คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนระดบั ปวส.1 (ม.6) กลุ่ม  
                       2,4  สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล จากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา  
                       งานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 (ต่อ) 

 

ล าดบั 
 

ช่ือ – สกุล 
คะแนนทดสอบ (เตม็ 160 คะแนน)  

D 
 

D2 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
9 นายสิทธิพฒัน์ ดอกพุทธา 42.00 132.00 90.00 8100.00 

11 นายเกษฎา   เทพรัตน์ 46.00 130.00 84.00 7056.00 
12 นายเมธาว ี  จนัจวง 40.00 135.00 95.00 9025.00 
13 นายบุญฤทธ์ิ   กมลคร 42.00 129.00 87.00 7569.00 
14 นายอานุภาพ   รูปสะอาด 38.00 130.00 92.00 8464.00 
15 นายญาณวรุตม ์  ปุริมา 38.00 128.00 90.00 8100.00 
16 นายณฐัพงษ ์  เฉ่ือยฉ ่า 36.00 130.00 94.00 8836.00 
17 นายสุนิติ    ศรีค า 32.00 130.00 98.00 9604.00 
18 นายรณกร   อุ่ยสุข 38.00 135.00 97.00 9409.00 
19 นายอรรจธร   สาขา 40.00 132.00 92.00 8464.00 
20 นายศกัด์ิสิทธ์ิ   วรรณเขตต ์ 38.00 130.00 92.00 8464.00 
21 นายณฐัพล   ฝ่ายราษฎร์ 36.00 133.00 97.00 9409.00 
22 นายพานุ   จามรี 34.00 128.00 94.00 8836.00 
23 นายณฐัวฒัน์   โพธิสมบติั 36.00 132.00 96.00 9216.00 
24 นายเอกชยั   ชาญกวา้ง 32.00 130.00 98.00 9604.00 
25 นายชานนท ์  เรียงภวา 32.00 128.00 96.00 9216.00 
26 นายอดิศร   ศรีอุดร 36.00 138.00 102.00 10404.00 
27 นายศรายทุธ   สันโดษ 38.00 128.00 90.00 8100.00 
28 นายณสัธร   พลชยัโย 30.00 132.00 102.00 10404.00 

รวม 1107.00 3665.00   
รวมเฉล่ีย 39.54 130.89   

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.548 2.713   
ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย 24.71 81.80   
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จากตารางท่ี 4-24 คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนกบัหลงัเรียน โดยใช้ชุดการสอนวิชางานไฟฟ้า   
ยานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 ท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึน 
ส าหรับนกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 (ม.6) กลุ่มท่ี 2,4 สาขาวิชาเทคนิค
เคร่ืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลยัเทคนิคอุดรธานี โดยมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 
39.54 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.548 คิดเป็นร้อยละ 24.71 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน เท่ากบั 
130.89 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.713 คิดเป็นร้อยละ 81.80 

 
ตารางที ่4-25  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดบันยัส าคญัทางสถิติ ในการ 
                      ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียนของนกัศึกษา 

การ
ทดสอบ  

Mean S.D. 
ค่าเฉล่ีย

ของผลต่าง 
S.D. 

ค่าเฉล่ียผลต่าง 
t df Sig  

1 tailed 

ก่อนเรียน 39.54 5.548 
91.25 6.293 76.728** 27 0.000 

หลงัเรียน 130.89 2.713 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 4-25 ผลการทดสอบคะแนนของผูเ้รียน มีคะแนนก่อนเรียนเฉล่ียเท่ากบั 39.54
คะแนน และมีคะแนนหลงัเรียน เฉล่ียเท่ากบั 130.89 คะแนน เม่ือทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ียก่อนเรียนกบัหลงัเรียน พบว่าคะแนนสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัยิ่งท่ี
ระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือการเรียนดว้ยชุดการสอนวิชางานไฟฟ้ายานยนต์
น้ี ท าใหผู้เ้รียนมีความรู้เพิ่มสูงข้ึน 
 

4.6 ผลการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาทีเ่รียนโดยใช้ชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต์ 
รหัสวชิา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีการเรียนโดยใช้ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้า
ยานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 แสดงดงั
ตารางท่ี 4-26  
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ตารางที ่4-26  ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนโดยใชชุ้ดการสอน วชิางานไฟฟ้า 
                       ยานยนต ์รหสัวชิา  3101-2104 ของนกัศึกษาชั้น ปวส. ปีท่ี 1 (ม.6)  กลุ่ม 2,4  สาขาวชิา 
                       เทคนิคเคร่ืองกล  สาขางานเทคนิคยานยนต ์วทิยาลยัเทคนิคอุดรธานี (n = 28) 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ระดับความพงึพอใจ 

X  S.D. แปลผล 
1. ชุดการสอนท าใหผู้เ้รียนมีความรู้ตรงตามจุดประสงคร์ายวิชา 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
2. ชุดการสอนช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาวชิาไดดี้ข้ึน 4.61 0.50 มากท่ีสุด 
3. เน้ือหาวชิามีความยาก ง่ายเหมาะสมกบัระดบัการศึกษาผูเ้รียน 4.21 0.69 มาก 
4. เน้ือหาในใบเน้ือหามีความสัมพนัธ์กนัและต่อเน่ืองกนัเป็นไป

ตามล าดบัจากง่ายไปยาก 
4.61 0.50 มากท่ีสุด 

5. ปริมาณของเน้ือหาในใบเน้ือหาพอเหมาะกบัคาบเวลาเรียน 4.29 0.66 มาก 
6. การใชภ้าษาชดัเจน เขา้ใจง่าย และเหมาะสมกบัระดบัชั้นของ

ผูเ้รียน 
4.00 0.67 มาก 

7. แบบฝึกหดัและแบบทดสอบมีความยาก ง่ายเหมาะสมกบั 
ระดบัการศึกษาของผูเ้รียน 

4.50 0.69 มาก 

8. ค าสั่งในแบบฝึกหดัและแบบทดสอบชดัเจน อ่านเขา้ใจง่าย 4.64 0.56 มากท่ีสุด 
9. ส่ือการสอนเพาเวอร์พอยตมี์ความเหมาะสมและสัมพนัธ์กบั

เน้ือหาวชิา 
4.79 0.42 มากท่ีสุด 

10. ความชดัเจนของรูป และตวัอกัษรในส่ือการสอนเพาเวอร์ 
พอยต ์เหมาะสมช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจง่าย 

4.36 0.83 มาก 

11. ส่ือการสอนเพาเวอร์พอยตมี์สีสันชดัเจน เหมาะสม ช่วยให้
ผูเ้รียนเขา้ใจง่าย 

3.57 0.79 มาก 

12. ชุดฝึกไฟฟ้ายานยนตช่์วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
13. ชุดฝึกไฟฟ้ายานยนตมี์ความน่าสนใจช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการ

เรียนรู้และฝึกปฏิบติัใหมี้ความรู้ และมีทกัษะเพิ่มข้ึน 
4.68 0.48 มากท่ีสุด 

14. ล าดบัขั้นตอนการปฏิบติังานในใบงานมีความชดัเจน ผูเ้รียน
ฝึกปฏิบติัตามได ้ช่วยใหผู้เ้รียนมีความช านาญในการฝึก 

4.21 0.42 มาก 

15. รูปภาพประกอบในใบเน้ือหาและใบงานชดัเจนและเขา้ใจง่าย 4.11 0.69 มาก 
16. ความพึงพอใจของผูเ้รียนโดยรวมท่ีมีต่อการใชชุ้ดการสอนน้ี 4.07 0.72 มาก 

 รวมเฉลีย่ 4.36 0.22 มาก 
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จากตารางท่ี 4-26 พบว่านักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน วิชา      
งานไฟฟ้ายานยนต์ รหสัวิชา  3101-2104 โดยรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( X = 
4.36, S.D.=0.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ส่ือการสอนเพาเวอร์พอยต์มีความ
เหมาะสมและสัมพนัธ์กบัเน้ือหาวชิา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.79, S.D.=0.42) รองลงมา
ชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์มีความน่าสนใจ ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และฝึกปฏิบติัให้มีความรู้ และมี
ทกัษะเพิ่มข้ึน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.68,S.D.=0.48) ค าสั่งในแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบชดัเจน อ่านเขา้ใจง่าย ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.64, S.D. = 0.56) ชุดการสอน
ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาวิชาไดดี้ข้ึน และเน้ือหาในใบเน้ือหามีความสัมพนัธ์กนัและต่อเน่ืองกนั
เป็นไปตามล าดบัจากง่ายไปยาก มีค่าเฉล่ียเท่ากนั มีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
( X = 4.61, S.D.=0.50) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย คือส่ือการสอนเพาเวอร์พอยตมี์สีสันชดัเจน เหมาะสม 
ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจง่าย  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (X = 3.57, S.D. = 0.79) 
 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

  
 

การวิจยัเร่ือง การพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชา งานไฟฟ้ายานยนต์ รหสัวิชา 
3101-2104 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง  (ปวส.)  พ.ศ.2557 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวตัถุประสงค์การวิจยั (1) เพื่อพฒันาชุดการสอน วิชางานไฟฟ้า    
ยานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 หลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 (2) เพื่อหา
คุณภาพของชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 หลกัสูตร ประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและครูท่ีไดรั้บการเผยแพร่ผลงาน
ชุดการสอน(3)เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 (4) เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาจากการใช้ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 (5) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       
ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาจากการใชชุ้ดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์ รหสัวิชา 3101-
2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 และ (6) เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์  รหัสวิชา 3101-2104 หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี 
1 (ม. 6) กลุ่ม 2,4 สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต ์วิทยาลยัเทคนิคอุดรธานีท่ี
ลงทะเบียนเรียน วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์(3101-2104) ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 28 
คน โดยการเลือกแบบกลุ่ม ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้จิยัสอน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย (1) ชุดการสอน (2) แบบประเมินคุณภาพชุดการสอน
ของผูเ้ช่ียวชาญและครูผูส้อน (3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ (4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเรียนโดยใช้ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
ไดแ้ก่ สถิติพื้นฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test Dependent) 
 วิธีด าเนินการวิจยั น าชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึน และผ่านการประเมินคุณภาพ โดยผูเ้ช่ียวชาญ
แล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษากลุ่มตวัอย่าง ก่อนเรียนให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียน ในระหว่างเรียนให้นกัศึกษาท าแบบึึกหัด แบบทดสอบทา้ยหน่วย ใบงาน
และสอบปฏิบติัตามใบงาน และเม่ือจบหน่วยเรียนทุกหน่วยแลว้ ให้นกัศึกษาท าแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนซ่ึงเป็นชุดเดิมท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน คะแนนท่ีได้จากการท า
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แบบึึกหัด แบบทดสอบทา้ยหน่วย ใบงานและการทดสอบปฏิบติั คะแนนคุณธรรมและจริยธรรม 
และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ี ผูว้ิจยัไดน้ ามาหาประสิทธิภาพ ทดสอบประสิทธิผล
ทางการเรียนรู้ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สุดทา้ยประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ี
มี ต่อการเ รียนโดยใช้ ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์  รหัสวิชา  3101-2104 หลัก สูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง พ.ศ.2557ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผู ้วิจ ัยสรุป
ผลการวจิยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 
 5.1.1 ผลการพฒันาชุดการสอน วิชา งานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 ตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2557 ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า 
ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 ท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ย 8 หน่วยการสอน 
ประกอบดว้ย เคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้ายานยนต ์ระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟฟ้า ระบบแสง
สวา่งและสัญญาณยานยนตส์มยัใหม่ ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิง
เคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนต์ดีเซลด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ โดยชุดการสอน วิชางานไฟฟ้า
ยานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 ทั้ง 8 หน่วยการสอนดงักล่าว ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
มีรายละเอียดประกอบดว้ย คู่มือครู ประกอบดว้ยค าช้ีแจงการใชชุ้ดการสอน  ค าแนะน าการใชชุ้ดการ
สอน ค าแนะน าครูผูส้อน การวดัและประเมินผล และเกณฑ์การประเมินผลโดยมีส่วนประกอบ
ภายในชุดการสอนแต่ละหน่วยมีส่วนประกอบดงัน้ี ค  าช้ีแจงการใชชุ้ดการสอน แผนการจดัการเรียนรู้ 
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ใบเน้ือหา ใบแบบึึกหัดและเฉลย ใบแบบทดสอบยอ่ยและเฉลย และส่ือ
การสอนเพาเวอร์พอยต ์ส่วนภาคปฏิบติัประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
ใบงาน ใบประเมินผลการปฏิบติังาน และส่ือการสอนประเภทวสัดุซ่ึงเป็นชุดสาธิตและชุดึึกไฟฟ้า
ยานยนตป์ระกอบชุดการสอน จ านวน 4 ชุด ประกอบดว้ยชุดสาธิตระบบจุดระเบิด ชุดึึกระบบแสง
สว่างและสัญญาณ ชุดึึกระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก ชุดึึกระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิง
เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  

5.1.2 ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-
2104 ดงักล่าว โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน พบว่ามีความเหมาะสม โดยรวมทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ดา้น
โครงสร้าง การแบ่งหน่วยและค าช้ีแจงการใช้ชุดการสอน ด้านแผนการจดัการเรียนรู้ ด้านการ
วิเคราะห์หัวขอ้เร่ือง ดา้นเน้ือหาวิชา ดา้นแบบึึกหัดและแบบทดสอบ ดา้นส่ือการสอน (เพาเวอร์
พอยต)์ ดา้นใบงาน และดา้นการประเมินผล โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ีย ( X = 
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4.64, S.D. = 0.33) จ าแนกรายดา้น พบวา่ดา้นแผนการจดัการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 4.90, S.D. 
= 0.22) รองลงมา ดา้นโครงสร้าง การแบ่งหน่วยและค าช้ีแจงการใชชุ้ดการสอน ( X = 4.73, S.D. = 
0.15) และดา้นแบบึึกหดัและแบบทดสอบ ( X = 4.72, S.D. = 0.23) ส่วนดา้นการวิเคราะห์หวัขอ้
เร่ือง มีค่าเฉล่ียนอ้ย โดยมีค่าเฉล่ียของคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.40, S.D. = 0.55) ตามล าดบั 

ส่วนผลการประเมินคุณภาพของชุดการสอน โดยครูผูส้อนท่ีได้รับการเผยแพร่ผลงาน
วชิาการ ชุดการสอน จ านวน 20 คน พบวา่ชุดการสอนวชิางานไฟฟ้ายานยนต ์มีคุณภาพ โดยรวมทั้ง 8 
ดา้นดงักล่าว อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( X = 4.47, S.D. = 0.44) จ าแนกรายดา้น พบวา่ดา้นแผนการ
จดัการเรียนรู้ และดา้นการวิเคราะห์หวัขอ้เร่ืองมีค่าเฉล่ียเท่ากนั มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 4.58, S.D. = 
0.47) รองลงมาดา้นแบบึึกหดัและแบบทดสอบ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.57, S.D. = 
0.32) ส่วนดา้นส่ือการสอน (เพาเวอร์พอยต)์ มีค่าเฉล่ียนอ้ย โดยมีค่าเฉล่ียของคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก 
( X = 4.35, S.D. = 0.45) ตามล าดบั 
 5.1.3 ประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 หลกัสูตร 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ท่ีพฒันาข้ึน มีค่าเท่ากบั 84.10/81.81 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑท่ี์ก าหนด 80/80  
         5.1.4 ประสิทธิผลทางการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 3101-
2104 หลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ท าให้นกัศึกษามีประสิทธิผลทาง 
การเรียนรู้เท่ากบั 0.7575 (จากคะแนนเตม็ 1.00) หรือร้อยละ 75.75) 
 5.1.5 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียนของนักศึกษาจาก    
การใช้ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 หลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 โดยการทดสอบค่าที (t-test Dependent) พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศึกษาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ท่ีระดบั .01 แสดงวา่การเรียนดว้ยชุดการสอนน้ี
ท าใหน้กัเรียนมีความรู้เพิ่มสูงข้ึน 

5.1.6 ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 
3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 มีความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.22) จ าแนกรายขอ้ ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียสูงสุด คือส่ือการสอนเพาเวอร์พอยตมี์
ความเหมาะสมและสัมพนัธ์กบัเน้ือหาวิชา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.79, S.D. = 0.42) 
รองลงมาชุดสาธิตและชุดึึกระบบไฟฟ้ายานยนตมี์ความน่าสนใจ ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และึึก
ปฏิบติัให้มีความรู้ และมีทกัษะเพิ่มข้ึน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.68, S.D. = 0.48) ค  าสั่ง
ในแบบึึกหดัและแบบทดสอบชดัเจน อ่านเขา้ใจง่าย ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.64, S.D. = 
0.56) ชุดการสอนช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาวิชาไดดี้ข้ึน และเน้ือหาในใบเน้ือหามีความสัมพนัธ์กนั



136 
 

และต่อเน่ืองกนัเป็นไปตามล าดบัจากง่ายไปยาก มีค่าเฉล่ียเท่ากนั มีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจ อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.61, S.D.=0.50) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย คือส่ือการสอนเพาเวอร์พอยตมี์สีสัน
ชดัเจน เหมาะสม ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจง่าย  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( X = 3.57, S.D. 
= 0.79) 

 
5.2 อภิปรายผล 

จากผลการวจิยั การพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 
3101-2104 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)พ.ศ.2557ของส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สามารถอภิปรายผลการวจิยั ตามประเด็นสมมติฐานการวจิยั ไดด้งัน้ี 

5.2.1 อภิปรายผลการหาคุณภาพของชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-
2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557  
        จากผลการศึกษาพบว่า ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)พ.ศ. 2557 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ี
พฒันาข้ึนผา่นการประเมินคุณภาพในดา้นโครงสร้าง การแบ่งหน่วยและค าช้ีแจงการใชชุ้ดการสอน 
ดา้นแผนการจดัการเรียนรู้ ดา้นการวิเคราะห์หัวขอ้เร่ือง ด้านเน้ือหาวิชา ด้านแบบึึกหัดและ
แบบทดสอบ ดา้นส่ือการสอน (เพาเวอร์พอยต)์ ดา้นใบงาน และดา้นการประเมินผลจากผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนผลการประเมินคุณภาพชุดการสอนโดย
ครูผูส้อน จ านวน 20 คน พบว่าชุดการสอนวิชางานไฟฟ้ายานยนต์ มีคุณภาพ โดยรวมทั้ง 8 ดา้น
ดงักล่าวอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้ งไว ้ทั้ งน้ีเน่ืองจากผูว้ิจยัได้พฒันา       
ชุดการสอนตามทฤษฎีและแนวคิดของชุดการสอน ซ่ึงไดย้ึดขั้นตอนการผลิตชุดการสอนตามแผน
จุฬาท่ีชัยยงค์ พรหมวงศ์(2523:4)ได้กล่าวไว้ว่า ขั้นตอนในการผลิตชุดการสอนตามแผนจุฬา 
ประกอบด้วย 10 ขั้นตอน ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้น าขั้นตอนมาสร้างและพฒันาชุดการสอนวิชางานไฟฟ้า        
ยานยนตข้ึ์น โดยไดว้ิเคราะห์เน้ือหาตามหลกัสูตรรายวิชางานไฟฟ้ายานยนต์ ก าหนดหน่วยการสอน 
ก าหนดหวัขอ้เร่ือง และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เลือกเน้ือหาใหค้รอบคลุมจุดประสงค ์ออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้ (แผนการสอน) ออกแบบและสร้างส่ือการเรียนการสอน จดัท า
ใบเน้ือหา ใบแบบฝึกหัดและเฉลย ใบแบบทดสอบและเฉลย และวิธีการวดัผล ประเมินผล ส าหรับ
ภาคทฤษฎี จดัท าใบงาน ใบประเมินผลการปฏิบติังานส าหรับภาคปฏิบติั  ออกแบบและสร้างส่ือ    
การสอนวสัดุท่ีเป็นชุดึึกและชุดสาธิตระบบไฟฟ้ายานยนต์ประกอบชุดการสอน ทดลองใช้ หา
ประสิทธิภาพชุดการสอน และปรับปรุงแกไ้ข และน าชุดการสอนไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
นอกจากน้ีการด าเนินการสร้างและพฒันาชุดการสอนในแต่ละขั้นตอน ผูว้ิจยัได้ปรึกษาและขอ
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ค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ และครูผูส้อนรายวชิางานไฟฟ้ายานยนตม์าโดยตลอด เม่ือสร้างชุดการสอน
เสร็จแล้วจึงน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องขององค์ประกอบชุดการสอน เพื่อน า
ขอ้บกพร่อง และขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขชุดการสอนให้สมบูรณ์  ดว้ยเหตุผลน้ีจึงท าให้ผลการ
ประเมินคุณภาพของชุดการสอน โดยผูเ้ช่ียวชาญและครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็นผลการประเมิน
คุณภาพในระดบัมากท่ีสุดและในระดบัมากตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้ จาก
ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของมนัส  ดิลกลาภ (2556) ท่ีได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันา    
ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101-1004 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศกัราช 2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)ผลการวจิยัพบวา่ความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อชุดการสอน 
วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101-1004 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( x =4.44 ,S.D.= 0.51) นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อ านาจ  
ทองแสน (2556) ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง ชุดการสอน วิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ (2100-1008) หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของแผนการสอน วิชางาน
เคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ โดยรวมอยู่ในระดบัดี ( x = 4.18, S.D. = 0.22) ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพของส่ือสไลดน์ าเสนอดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต ์วิชางานเคร่ืองมือ
กลเบ้ืองตน้ โดยรวมอยูใ่นระดบัดี ( x =4.22, S.D.=0.29) นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ
เสกสรร  ศรียศ (2560) ไดท้  าการวิจยั การพฒันาชุดการสอนวิชากลศาสตร์เคร่ืองมือกล (2102-2006) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า ผู ้เ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของ       
แผนการสอน วิชากลศาสตร์เคร่ืองมือกล โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.36, S.D. = 0.48) 
(3) ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของส่ือสไลด์น าเสนอด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟิศ 
เพาเวอร์พอยต ์วชิากลศาสตร์เคร่ืองมือกล โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.54,S.D. = 0.44) 
 5.2.2 อภิปรายผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 
3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)พ.ศ. 2557  
                จากผลการศึกษาวิจยัพบวา่ ชุดการสอนวิชางานไฟฟ้ายานยนตท่ี์พฒันาข้ึน มีค่าเท่ากบั 
84.10/81.81 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์
รหสัวชิา 3101-2104 ดงักล่าว ไดอ้อกแบบตามระบบการผลิต และไดน้ าเอาส่ือประสมท่ีสอดคลอ้งกบั
วชิา หน่วยการสอน หวัขอ้เร่ืองและจุดประสงคม์าใช ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของชยัยงค ์ พรหมวงศ ์
(2540) ท่ีกล่าวไวว้่าชุดการสอน เป็นส่ือประสมท่ีไดจ้ากระบบการผลิต และการน าส่ือการสอนท่ี
สอดคล้องกบัวิชา หน่วยการสอน หัวขอ้เร่ือง และวตัถุประสงค์มาใช้ช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลง
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พฤติกรรมการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประโยชน์ของการใช้ชุดการสอนจะช่วยให้การเรียน   
การสอนด าเนินไปในทางเดียวกนัอย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากชุดการสอนไดผ้่านการทดลองหา
ประสิทธิภาพมาก่อนแล้ว รวมทั้งช่วยสร้างความพร้อมและความมั่นใจให้แก่ผูส้อน เน่ืองจาก         
ชุดการสอนผลิตออกมาเป็นหมวดหมู่ ก าหนดเน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน การวดั
และการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน ท าให้ผู ้สอนเกิดความสะดวกในการน าไปใช้ นอกจากน้ี             
ชุดการสอนช่วยให้ผูส้อนถ่ายทอดเน้ือหาและประสบการณ์ท่ีสลบัซับซ้อน โดยมีลกัษณะเน้ือหาท่ี
เป็นรูปธรรมสูง ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ี จึงท าให้ประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชางานไฟฟ้ายานยนต ์
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้สามารถน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของมนสั  ดิลกลาภ (2556) ท่ีไดท้  าการวิจยั
เร่ือง การพฒันาชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101-1004 หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.)พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ผลการวิจยัพบวา่ ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้า
รถยนต ์รหสัวิชา 2101-1004 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) มีค่าเฉล่ีย E1/E2 เท่ากบั 84.21 
/83.74 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้E1/E2 เท่ากบั 80/80 อีกทั้งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของอ านาจ 
ทองแสน (2556)ไดท้  าการวจิยั เร่ืองชุดการสอนวชิางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ (2100-1008) ผลการวิจยั
พบว่า ชุดการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.15/82.24 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 และยงั
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของพิสิฐ  สอนละ (2556) ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันาและหาประสิทธิภาพชุด
การสอนแบบส่ือประสม เร่ืองวงจรโซแนนทแ์ละวงจรกรองความถ่ีไมโครเวฟ ผลการวิจยัพบวา่ ชุด
การสอนแบบส่ือประสมท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพร้อยละ 82.56/82.22 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนดไวร้้อยละ 80/80 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งทองพูน เบ็ญเจิด (2558) ท่ีไดท้  าการวิจยัเร่ือง การ
พฒันาชุดการสอน วิชาวดัละเอียด รหัสวิชา 2102–2004 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2556 วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ชุดการสอนวิชาวดัละเอียด รหสัวิชา 
2102-2004 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 มีประสิทธิภาพเฉล่ีย 82.25/81.32 
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้80/80 เช่นเดียวกนั นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ชาญชยั  ทอง
ประสิทธ์ิและคณะ (2560) ได้ท าการวิจยั การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนการอนุรักษ์
พลงังาน เร่ือง ระบบไฟฟ้าส าหรับอาคารชุด  ผลการวิจยัพบว่า ชุดการสอนท่ีคณะผูว้ิจยัสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพ 81.25/80.42 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้80/80 
 5.2.3 ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีประสิทธิผลทางการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้า
ยานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ท าให้
นักศึกษามีประสิทธิผลทางการเรียนรู้เท่ากับ 0.7575(จากคะแนนเต็ม 1.00) หรือร้อยละ 75.75 
กล่าวคือนักศึกษามีความรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 75.75 จากผลการวิจยัน้ีสอดคล้องกับผลงานวิจยัของ     
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มนัส  ดิลกลาภ (2556)ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา
2101-1004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) 
ผลการวิจยัพบว่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน วิชา งานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101-1004 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) มีค่าเท่ากบั 0.7558 หมายความวา่ นกัเรียนมีคะแนนเพิ่มข้ึน 
คิดเป็นร้อยละ 75.58  อีกทั้งสอดคล้องกบัผลการวิจยัของอ านาจ ทองแสน (2556) ได้วิจยัเร่ือง         
ชุดการสอนวชิางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ (2100-1008) หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 
2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า 
ประสิทธิผลทางการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน วิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น ท าให้นักเรียนมี
ประสิทธิผลทางการเรียนรู้เท่ากับ 0.74 (จากคะแนนเต็ม 1.00)หรือร้อยละ 74.53 เช่นเดียวกัน 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของทองพูน เบญ็เจิด (2558) ท่ีไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันาชุด
การสอน วิชาวดัละเอียด รหัสวิชา 2102–2004 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 
2556 วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีประสิทธิผลของ             
ชุดการสอน พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของส่ือการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.6111 ซ่ึงหมายความว่า
นกัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 61.11 รวมทั้งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของเสกสรร  ศรียศ (2560)ได้
ท าการวิจยั การพฒันาชุดการสอนวิชากลศาสตร์เคร่ืองมือกล (2102-2006) หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิผลทางการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน วิชากลศาสตร์เคร่ืองมือกล ท าให้
นักเรียน มีประสิทธิผลทางการเรียนรู้เท่ากับ 0.616(จากคะแนนเต็ม 1.00)หรือร้อยละ 61.60 
เช่นเดียวกนั 
        5.2.4 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียนของนกัศึกษาจากการ
ใชชุ้ดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) พ.ศ. 2557 โดยการทดสอบค่าที  (t-test Dependent) ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัศึกษาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัยิ่งท่ีระดบั .01 จากการใชชุ้ดการสอน วิชา
งานไฟฟ้ายานยนต์ดงักล่าว ทั้งน้ีเน่ืองมาจากชุดการสอนไดน้ าเอาส่ือการเรียนการสอนหลายอย่าง
ประกอบกนั  จดัเขา้ไวด้ว้ยกนัเป็นชุด เพื่อมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่ือแต่ละ
ชนิดมีจุดดีท่ีแตกต่างกนั สามารถน ามาเสริมการเรียนรู้ได้ดี ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2540)และบุญเก้ือ  ควรหาเวช (2550) 
ท่ีได้กล่าวไวว้่า ชุดการสอนช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากชุดการสอน เป็นระบบการผลิตและการใชส่ื้อประสมอยา่งเป็นระบบ โดยให้สอดคลอ้งกบั
วิชา หน่วยและหัวข้อเร่ือง และวัตถุประสงค์เพื่อให้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนมี
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ประสิทธิภาพ จากเหตุผลดงักล่าวน้ี จึงท าให้นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนจากการใช้ชุดการสอนวิชางานไฟฟ้ายานยนต์ดังกล่าว จากผลการวิจัยน้ียงัสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของมนัส  ดิลกลาภ (2556) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดการสอน วิชางานไฟฟ้า
รถยนต์ รหัสวิชา 2101-1004 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)พุทธศกัราช 2545(ปรับปรุง 
พ.ศ.2546) ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอนวิชา งานไฟฟ้า
รถยนต ์รหสัวิชา 2101-1004 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) มีค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนเท่ากบั 25.67 และค่าเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 50.24 ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 อีกทั้งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของพิสิฐ  สอนละ (2556) ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันาและหา
ประสิทธิภาพชุดการสอนแบบส่ือประสม เร่ืองวงจรโซแนนทแ์ละวงจรกรองความถ่ีไมโครเวฟ จาก
การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนพบวา่ ผูเ้รียนมีผลการเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบัผลการวิจยัของอ านาจ   
ทองแสน (2556) ได้วิจัยเร่ือง ชุดการสอนวิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น (2100-1008) หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการ       
การอาชีวศึกษา ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน โดยการทดสอบค่าที  
(t-test Dependent) พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .01 และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของทองพูน เบ็ญเจิด (2558) ท่ีไดท้  าการวิจยั
เร่ือง การพฒันาชุดการสอน วิชาวดัละเอียด รหัสวิชา 2102–2004 ตามหลักสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์ เม่ือเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียนดว้ยการทดสอบ t (t-test) พบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
เช่นเดียวกนั นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของเสกสรร  ศรียศ (2560:บทคดัยอ่) ไดท้  าการ
วจิยั การพฒันาชุดการสอนวชิากลศาสตร์เคร่ืองมือกล (2102-2006) หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผลการวิจยั
พบวา่ ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน โดยการทดสอบค่าที  (t-test 
Dependent) พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง
ท่ีระดบั .05 

5.2.5 ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเรียนโดยใช้ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์มีความ
พึงพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.22) ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ผูว้จิยัไดใ้ชห้ลกัการเลือก
และผลิตส่ือการสอนท่ีเหมาะสม กล่าวคือ ส่ือการสอนตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา ส่ือ 
มีความเหมาะสมกบัความรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียน ส่ือน่าสนใจทนัสมยัและไม่ซบัซ้อน ส่ือท่ีใช้
มีความเหมาะสม มีรูปภาพและค าอธิบายประกอบชัดเจนในใบเน้ือหา ใบงาน และส่ือสไลด์ท่ี
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พฒันาข้ึน รวมทั้งส่ือการสอนประเภทวสัดุท่ีเป็นชุดฝึกและชุดสาธิตระบบไฟฟ้ายานยนต์ทั้ง 4 ชุด
ประกอบชุดการสอนดงักล่าว ซ่ึงจะกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความสนใจในการเรียน โดยมีชุดการสอน เป็น
เคร่ืองมือช่วยให้บรรลุเป้าหมาย ส่ือการสอนช่วยให้กระตุน้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ ไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย
การเรียน ช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ี จึงท า
ให้นักศึกษามีความรู้สึกท่ีดี และมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้า      
ยานยนต์ รหัสวิชา 3101-2104 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก จากผลการวิจยัน้ีสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของมนัส  ดิลกลาภ (2556) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดการสอน วิชางานไฟฟ้า
รถยนต์ รหัสวิชา 2101-1004 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)พุทธศกัราช 2545(ปรับปรุง 
พ.ศ.2546) ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใชชุ้ดการสอน วิชางาน
ไฟฟ้ารถยนต ์รหสัวิชา 2101-1004 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( x =4.38 ,S.D.= 0.25) อีกทั้งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของอ านาจ  ทองแสน (2556) ไดว้ิจยัเร่ือง 
ชุดการสอนวชิางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ (2100-1008) หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 
2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ ความพึง
พอใจของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดการสอน วิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
( x = 4.36, S.D. = 0.49) นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เอกพนัธ์ุ  พาเจริญ (2557) ไดว้ิจยั
เร่ือง การพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เร่ืองสายอากาศไมโครสตริป ส าหรับการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ท่ีพบวา่ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน พบวา่ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อ 
ชุดการสอน อยูใ่นระดบัมาก ( x =4.09) อีกทั้งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของทองพูน เบ็ญเจิด (2558) ท่ี
ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดการสอนวิชาวดัละเอียด รหัสวิชา 2102–2004 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยชุดการสอน อยู่ในระดบัมาก อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ
เสกสรร  ศรียศ (2560:บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยั การพฒันาชุดการสอนวิชากลศาสตร์เคร่ืองมือกล 
(2102-2006) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้
ชุดการสอน วชิากลศาสตร์เคร่ืองมือกล มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.33, S.D. = 0.75) 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการศึกษาวจิยัไปใช ้
    จากผลการศึกษาวิจยัน้ี เพื่อให้การใช้ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 
3101-2104 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศกัราช 2557ของส านักงาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการน า
ผลการวจิยัไปใชด้งัน้ี 
  5.3.1.1  ก่อนใชชุ้ดการสอนน้ี ผูค้รูสอนควรช้ีแจงรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัการเรียน
เพื่อให้ผูเ้รียนรับทราบวตัถุประสงค์ สร้างความตระหนกัในหน้าท่ีความรับผิดชอบและเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการจดัการเรียนรู้                                                                                                     
  5.3.1.2 ก่อนใช้ชุดการสอนน้ีครูผูส้อนตอ้งจดัเตรียมเคร่ืองมือ  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
น าเสนอส่ือสไลด์ให้พร้อม ไดแ้ก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองฉาย (Projector) ให้พร้อมเพื่อให้การ
ใชส่ื้อสไลด์ มีความคล่องตวัและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งจดัเตรียมเคร่ืองมือวดัและทดสอบ
ไฟฟ้า ทดสอบการใชง้านชุดสาธิตและชุดึึกไฟฟ้ายานยนตใ์หพ้ร้อมก่อนน าไปใชใ้นการจดัการเรียน
การสอน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 5.3.1.3 ครูผูส้อนท่ีจะน าชุดการสอนน้ีไปใช ้จึงตอ้งศึกษาเน้ือหาวิชา และวิธีการใชชุ้ด
การสอนจากคู่มือใหเ้ขา้ใจก่อน ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารใชชุ้ดสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป 
   5.3.2.1 ควรมีการพฒันาชุดการสอน โดยใชรู้ปแบบการเรียนท่ีพฒันาข้ึนรวมทั้งใชส่ื้อ
การเรียนแบบออนไลน์เพิ่มเติม ท่ีจะช่วยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชางานไฟฟ้ายานยนตใ์ห้สูงข้ึน 
นอกเหนือจากการสอนโดยใชชุ้ดการสอนร่วมกบัวธีิการสอนแบบทัว่ไป  
  5.3.2.2 ในการวิจยัควรมีการบนัทึก สังเกตการสอน และศึกษาความคิดเห็นของครู 
และนกัศึกษาท่ีมีต่อชุดการสอนท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างและพฒันาข้ึน พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง
ชุดการสอนใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ  
หนงัสือขอความอนุเคราะห์ผูเ้ช่ียวชาญ  

บนัทึกขอ้ความขออนุญาตให้บุคลากรเป็นผูต้รวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเพื่อการวจิยั 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
ส าหรับประเมินความสอดคล้องของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

วิชา งานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101–2104 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 
ประกอบการจัดท าวิจัย  

เรื่อง “การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชา งานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101–2104 ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” 

ของนายพุทธ  ธรรมสุนา ต าแหน่งครู สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
 
    – เชิญผู้เชี่ยวชาญผ่านต้นสังกัด 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ ต้นสังกัด 
๑ รศ.ดร. ไพโรจน์  สถิรยำกร 

 
ค.อ.ด.(วิจัยและพัฒนำ
หลักสูตร) 

คณบดี คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

๒ รศ.ดร. ชัยวชิิต  เชียรชนะ 
 

ค.ด. (กำรวัดและ
ประเมินผลกำรศึกษำ) 

หัวหน้ำภำควิชำ บริหำรเทคนิคศึกษำ 
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

๓ รศ.ดร.อัคครัตน์  พูลกระจ่ำง ค.อ.ด.(วิจัยและพัฒนำ
หลักสูตร) 

คณบดี คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ธัญบุรี 

๔ ดร. ค ำนึง  ทองเกตุ ค.อ.ด.(วิจัยและพัฒนำ
หลักสูตร)  

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิค
เชียงรำย 

๕ ดร.วัฒนำ  โอทำตะวงษ์ ค.ด. (วิจัย วัดผลและสถิติ
กำรศึกษำ) 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี 

 
 
  หมายเหตุ  ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของผู้เชี่ยวชำญเป็นต ำแหน่งที่ด ำรงอยู่ในปัจจุบัน 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย (ชุดการสอน) 
ประกอบการจัดท าวิจัย  

เรื่อง “ การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชา งานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101–2104  
ตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
ของนายพุทธ  ธรรมสุนา ต าแหน่งครู สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

 
    – เชิญผู้เชี่ยวชาญผ่านต้นสังกัด 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล/ ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ ต้นสังกัด 
๑ ดร.ยงยุทธ  พรมบุตร 

 
ปร.ด.บริหำรอำชีวะและเทคนิค
ศึกษำ (แขนงวิชำวิจัยและ
พัฒนำหลักสูตร) 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอุทัยธำนี 

๒ นำยมนัส  ดิลกลำภ ค.อ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคหนองคำย 
๓ นำยณพพร  พรอินทร์ ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิค 

กำญจนำภิเษกอุดรธำนี 
๔ นำยภำคิน  อัศวภูมิ ค.อ.ม.(เครื่องกล) ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี 
๕ นำยทวีศักดิ์  โคตรโสภำ ค.อ.ม.(เครื่องกล) ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี 
๖ นำยอ ำนำจ  ทองแสน ค.อ.ม.(วิศวกรรมอุตสำหกำร) ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี 
๗ นำยสมศักดิ์  แก้วไสย ค.อ.ม.(เครื่องกล) ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี 
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ภาคผนวก  ข 
 

หลกัสูตรรายวชิา 
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หลกัสูตรรายวชิา 
 

3101-2104 งานไฟฟ้ายานยนต์        1-6-3 
      (Electrical Vehicle Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 
1.  เขา้ใจหลกัการท างานและตรวจสอบแกไ้ขระบบไฟฟ้ายานยนต ์
2.  สามารถใชเ้คร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ ซ่อมและปรับแต่งขอ้ขดัขอ้งของอุปกรณ์ใน

ระบบไฟฟ้ายานยนต ์
3.  มีกิจนิสัยท่ีดี ในการสืบเสาะหาความรู้ในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยความประณีต 

รอบคอบประหยดั  มีวินยั  ตรงต่อเวลา ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการท างานและรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการท างานและตรวจสอบแกไ้ขระบบไฟฟ้ายานยนต ์
2.  แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ ซ่อมและปรับแต่งขอ้ขดัขอ้ง

ของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ายานยนต ์
3.  ซ่อมและปรับแต่งขอ้ขดัขอ้งของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ายานยนตต์ามคู่มือ 

 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองมือวดัเพื่อทดสอบ วิเคราะห์ขอ้ขดัขอ้งและ
ซ่อมในระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟ ระบบแสงสว่างและสัญญาณยานยนต์สมยัใหม่ 
อุปกรณ์อ านวยความสะดวก ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิง ระบบควบคุมการส่งก าลัง
เคร่ืองยนต ์
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ภาคผนวก ค  

 

โครงการจดัการเรียนรู้ 
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โครงการจัดการเรียนรู้ 

 

   วชิา  งานไฟฟ้ายานยนต์          รหัสวชิา 3 101-2 104         1-6-3 

 

หมายเหตุ   เวลาอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

สัปดาห์ที่ ทฤษฎี ปฏิบัติ จ านวนคาบ 

1 หน่วยท่ี 1 เคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้า 
                ยานยนต ์

ใบงานท่ี 1.1 - 1.6 7 

2-3 หน่วยท่ี 2 ระบบจุดระเบิด ใบงานท่ี 2.1 - 2.7  14 
4-5 หน่วยท่ี 3 ระบบประจุไฟฟ้า ใบงานท่ี 3.1 - 3.4 14 
6-8 หน่วยท่ี 4 ระบบแสงสวา่งและสัญญาณ 

                 ยานยนตส์มยัใหม ่
ใบงานท่ี 4.1 - 4.7 21 

9-10 หน่วยท่ี 5 ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก ใบงานท่ี 5.1- 5.6 14 

11-14 
 

 

หน่วยท่ี 6 ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิง 

                เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ย 

                อิเล็กทรอนิกส์ 

ใบงานท่ี 6.1 - 6.20 

 

28 

15-16 
 

หน่วยท่ี 7 ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิง 
                 เคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

ใบงานท่ี 7.1 - 7.9 14 

17-18 หน่วยท่ี 8 ระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ย 
                 อิเล็กทรอนิกส์ 

ใบงานท่ี 8.1 - 8.7 

 

14 

รวม 126 
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ภาคผนวก ง 

 

วเิคราะห์หวัขอ้เร่ืองกบัจุดประสงค ์
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 ใบรายการวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง 
(Topic Listing Sheet) 

ชุดการสอนที ่1 
สอนคร้ังที ่1 

ช่ือวชิา งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหสัวชิา  3101–2104 จ านวนช่ัวโมงรวม 7 ชัว่โมง 

หน่วยที ่1  เคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้ายานยนต์ 
 

ล าดบั 
 

หวัขอ้เร่ือง (Topic) 
แหล่งขอ้มูล 

A B C D E 
1 มลัติมิเตอร์      
2 หลอดไฟทดสอบ      
3 ไทม่ิงไลต ์      
4 ไฮโดรมิเตอร์      
5 ออสซิลโลสโคป      
6 เคร่ืองสแกน      
7 เคร่ืองวเิคราะห์      
8 เคร่ืองวเิคราะห์สภาพ      

 
  A   :  ค าอธิบายรายวชิา 
  B   :  ผูเ้ช่ียวชาญ 
  C : ผูช้  านาญงาน 
  D : ประสบการณ์ของผูส้อน 
  E : เอกสาร คู่มือการซ่อม ต าราอ่ืน ๆ  
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ใบรายละเอยีดวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง 

สอนคร้ังที ่1 
หน่วยที ่1 

ช่ือวชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา  3101–2104 เวลา 420 นาที 

หน่วยที ่1 เคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้ายานยนต์ 
หวัขอ้หลกั หวัขอ้ยอ่ย 

1.  มลัติมิเตอร์ 
 

1.1 มลัติมิเตอร์แบบอนาล็อก 
1.2 มลัติมิเตอร์แบบดิจิตอล 

2. หลอดไฟทดสอบ หลอดไฟทดสอบ 
3. ไทม่ิงไลต ์ ไทม่ิงไลต ์
4. ไฮโดรมิเตอร์ ไฮโดรมิเตอร์ 
5. ออสซิลโลสโคป 
 
 
 
 
 
 
 

5.1  หลกัการท างานพื้นฐานของออสซิลโลสโคป 
5.2 ส่วนประกอบของออสซิลโลสโคป 
5.3 หลกัการเกิดภาพบนจอออสซิลโลสโคป 
5.4 หลอดรังสีแคโทด 
5.5  สายโพรบ 
5.6  การใชง้านออสซิลโลสโคป 
5.7  รูปแบบคล่ืน 
5.8  การควบคุมการใชง้านออสซิลโลสโคป 

6.  เคร่ืองสแกน 6.1  ลกัษณะเฉพาะเคร่ืองสแกน 
6.2  ประโยชน์การใชง้านเคร่ืองทดสอบสแกน 

7.  เคร่ืองวเิคราะห์ เคร่ืองวเิคราะห์ 
8.  เคร่ืองวเิคราะห์สภาพ เคร่ืองวเิคราะห์สภาพ 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคทฤษฎ)ี 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่1 

หน่วยที ่1 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา 3101–2104 เวลา  60 นาที 
ช่ือหน่วย เคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้ายานยนต ์ช่ือหัวข้อเร่ือง เคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้ายานยนต ์

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ทฤษฎี) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

1. จ าแนกส่วนประกอบของมลัติมิเตอร์แบบอนาล็อก 
   ไดถู้กตอ้ง 

       

2. จ าแนกส่วนประกอบของมลัติมิเตอร์แบบดิจิตอล 
    ไดถู้กตอ้ง 

       

3. อธิบายวธีิการใชง้านมลัติมิเตอร์วดัค่าต่าง ๆ ทาง 
   ไฟฟ้าไดถู้กตอ้ง 

       

4. อ่านค่าการวดัค่าต่าง ๆ ทางไฟฟ้าของมลัติมิเตอร์ 
    ไดถู้กตอ้ง 

       

5. บอกขอ้ควรระวงัการใชม้ลัติมิเตอร์ไดถู้กตอ้ง        
6.  อธิบายลกัษณะการใชง้านหลอดไฟทดสอบไดถู้กตอ้ง        
7.  อธิบายประโยชน์การใชง้านของไทม่ิงไลตไ์ดถู้กตอ้ง        
8.  อธิบายวธีิการใชง้านของไทม่ิงไลตไ์ดถู้กตอ้ง        
9.  วเิคราะห์ผลการทดสอบค่าความถ่วงจ าเพาะของน ้ายา 
     แบตเตอร่ี โดยใชไ้ฮโดรมิเตอร์ไดถู้กตอ้ง 

       

10. อธิบายลกัษณะการใชง้านของออสซิลโลสโคป 
      ไดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
        ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
       (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
        R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I   =   ท าตามแบบ 
        A     =    การประยกุตใ์ช ้                                                C  =   ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

        T      =   การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                    A =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคทฤษฎ)ี 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่1 

หน่วยที ่ 1 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์  รหัสวชิา  3101–2104 เวลา  60 นาที 
ช่ือหน่วย เคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้ายานยนต ์ช่ือหัวเร่ือง เคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้ายานยนต ์

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ทฤษฎี) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

11. อธิบายลกัษณะการใชง้านของเคร่ืองสแกนไดถู้กตอ้ง        
12. อธิบายลกัษณะการใชง้านของเคร่ืองมือวิเคราะห์ 
      ไดถู้กตอ้ง 

       

13. อธิบายลกัษณะการใชง้านของเคร่ืองวเิคราะห์สภาพ 
      เคร่ืองยนตไ์ดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
          ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
          (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
          R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
          A     =    การประยกุตใ์ช ้                                               C     =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

          T     =     การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                  A     =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (ภาคปฏิบัติ) 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่1 
หน่วยที ่1 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์  รหัสวชิา 3101–2104 เวลา  360 นาที 
ช่ือหน่วย เคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้ายานยนต ์ช่ือหัวข้อเร่ือง เคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้ายานยนต ์

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ภาคปฏิบติั) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

1. เตรียมเคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้ายานยนต ์ 
    และวสัดุ อุปกรณ์ประกอบการปฏิบติังานไดถู้กตอ้ง 

       

2.  ตรวจสอบแรงเคล่ือนแบตเตอร่ีโดยใชม้ลัติมิเตอร์ได ้        
3. ตรวจสอบแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีสวติช์จุดระเบิดโดยใช ้
    มลัติมิเตอร์ไดถู้กตอ้ง 

       

4. ตรวจสอบแรงเคล่ือนไฟฟ้าตกคร่อมท่ีวงจรสตาร์ต 

    โดยใชม้ลัติมิเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
       

5. ตรวจสอบความต่อเน่ืองของฟิวส์โดยใชม้ลัติมิเตอร์ 

   ไดถู้กตอ้ง 
       

6. ตรวจสอบความต่อเน่ืองของจรไฟหร่ีโดยใชห้ลอดไฟ 
    ทดสอบไดถู้กตอ้ง 

       

7. ต่อสายโพรบดิจิตอลออสซิลโลสโคปไปยงัเซนเซอร์ 

    ตรวจจบัต าแหน่งล้ินเร่งไดถู้กตอ้ง 
       

8. เขียนรูปคล่ืนท่ีวดัไดจ้ากเซนเซอร์ต าแหน่งล้ินเร่งลง 

    ในกระดาษบนัทึกไดถู้กตอ้ง 
       

9.  วเิคราะห์ผลการทดสอบเซนเซอร์ตรวจจบัต าแหน่ง 

     ล้ินเร่งไดถู้กตอ้ง 
       

หมายเหตุ 
          ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
         (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
          R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
          A     =    การประยกุตใ์ช ้                                              C      =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

          T     =     การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                 A     =     ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคปฏิบัติ) 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่1 
หน่วยที ่ 1 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์รหัสวชิา 3101-2104 เวลา  360 นาที 
ช่ือหน่วย เคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้ายานยนต ์ช่ือหัวข้อเร่ือง เคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้ายานยนต ์

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ภาคปฏิบติั) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

10. ต่อสายโพรบดิจิตอลออสซิลโลสโคปไปยงั 

      ออกซิเจนเซนเซอร์ไดถู้กตอ้ง 

       

11. เขียนรูปคล่ืนท่ีวดัไดจ้ากออกซิเจนเซนเซอร์ลงใน 

      กระดาษบนัทึกไดถู้กตอ้ง 

       

12. วเิคราะห์ผลการทดสอบออกซิเจนเซนเซอร์ได้ 
       ถูกตอ้ง 

       

13. ต่อสายสัญญาณเคร่ืองสแกนไปยงัขั้วต่อวิเคราะห์ 

       DLC3 ไดถู้กตอ้ง 
       

14. ทดสอบการท างานของระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ 

      โดยใชเ้คร่ืองสแกนไดถู้กตอ้ง 
       

15. วเิคราะห์ผลการทดสอบจากการใชเ้คร่ืองสแกน 

     ไดถู้กตอ้ง 
       

16. จดัเก็บเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์และท าความสะอาด 

      ไดถู้กตอ้ง 
       

หมายเหตุ 
          ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
          (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
          R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
          A     =    การประยกุตใ์ช ้                                               C     =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

          T     =    การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                   A     =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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 ใบรายการวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง 
(Topic Listing Sheet) 

ชุดการสอนที่ 2 
สอนคร้ังที ่2-3 

ช่ือวชิา งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหสัวชิา  3101-2104 จ านวนช่ัวโมงรวม 14 ชัว่โมง 

หน่วยที ่2 ระบบจุดระเบิด 
 

ล าดบั 
 

หวัขอ้เร่ือง (Topic) 
แหล่งขอ้มูล 

A B C D E 
1 โครงสร้าง และหนา้ท่ีของส่วนประกอบระบบจุดระเบิด      
2 หลกัการเกิดไฟแรงเคล่ือนสูง      
3 พื้นฐานวงจรและกระแสไฟฟ้าของระบบจุดระเบิด      
4 ระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา      
5 ระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์      
6 ระบบจุดระเบิดแบบใชค้อมพิวเตอร์ควบคุม      
7 การตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาและบริการระบบจุดระเบิด      

 
  A   :  ค าอธิบายรายวชิา 
  B   :  ผูเ้ช่ียวชาญ 
  C : ผูช้  านาญงาน 
  D : ประสบการณ์ของผูส้อน 
  E : เอกสาร คู่มือการซ่อม ต าราอ่ืน ๆ  
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ใบรายละเอยีดวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง 

สอนคร้ังที ่2-3 
หน่วยที ่2 

ช่ือวชิา งานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา  3101-2104 เวลา 840 นาที 

หน่วยที ่2 ระบบจุดระเบิด 
หวัขอ้หลกั หวัขอ้ยอ่ย 

1.  โครงสร้าง และหนา้ท่ีของส่วนประกอบ 
      ระบบจุดระเบิด 

1.1 แบตเตอร่ี 
1.2 สวติช์จุดระเบิด 
1.3 คอยลจุ์ดระเบิด 
1.4 ตวัตา้นทานภายนอก 
1.5 จานจ่าย 
1.6 หวัเทียน 

2.  หลกัการเกิดไฟแรงเคล่ือนสูง หลกัการเกิดไฟแรงเคล่ือนสูง 

3.  พื้นฐานวงจรและกระแสไฟฟ้าของระบบ 
     จุดระเบิด 

พื้นฐานวงจรและกระแสไฟฟ้าของระบบจุด
ระเบิด 

4.  ระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา ระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา 
5.  ระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์ ระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์ 
6.  ระบบจุดระเบิดแบบใชค้อมพิวเตอร์ควบคุม 6.1  ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ 

        แบบใชค้อมพิวเตอร์ควบคุม 
6.2  ระบบจุดระเบิดแบบโปรแกรม 
6.3  ระบบจุดระเบิดแบบไม่ใชจ้านจ่าย 
6.4  ระบบจุดระเบิดแบบจุดระเบิดโดยตรง 

7.  การตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาและบริการ 
     ระบบจุดระเบิด 

การตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาและบริการระบบ
จุดระเบิด 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคทฤษฎ)ี 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่2-3 

หน่วยที ่ 2 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์รหัสวชิา  3101-2104 เวลา  120 นาที 
ช่ือหน่วย ระบบจุดระเบิด                               ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบจุดระเบิด 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ทฤษฎี) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

1.  บอกหนา้ท่ีของระบบจุดระเบิดไดถู้กตอ้ง        
2.  จ  าแนกส่วนประกอบของระบบจุดระเบิดไดถู้กตอ้ง        
3.  บอกหนา้ท่ีของส่วนประกอบระบบจุดระเบิด 
     ไดถู้กตอ้ง 

       

4.  จ  าแนกประเภทกลไกควบคุมการจุดระเบิดล่วงหนา้ 
    ไดถู้กตอ้ง 

       

5.  อธิบายการท างานของกลไกควบคุมการจุดระเบิด 
    ล่วงหนา้ไดถู้กตอ้ง 

       

6.  จ  าแนกโครงสร้างหวัเทียนไดถู้กตอ้ง        
7.  อธิบายคุณสมบติัของหวัเทียนไดถู้กตอ้ง        
8.  อธิบายประเภทของหวัเทียนตามค่าความร้อน 
    ไดถู้กตอ้ง 

       

9.  อธิบายหลกัการการเกิดไฟแรงเคล่ือนสูงไดถู้กตอ้ง        
10. จ าแนกวงจรไฟฟ้าควบคุมระบบจุดระเบิดไดถู้กตอ้ง        
หมายเหตุ 
        ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
        (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
        R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
        A     =    การประยกุตใ์ช ้                                                C     =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

        T     =    การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                    A     =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (ภาคทฤษฎ)ี 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่2-3 

หน่วยที ่ 2 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา 3101-2104 เวลา  120 นาที 
ช่ือหน่วย ระบบจุดระเบิด                               ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบจุดระเบิด 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ทฤษฎี) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

11. อธิบายพื้นฐานวงจรและกระแสไฟของระบบ 
      จุดระเบิดไดถู้กตอ้ง 

       

12. อธิบายการท างานของระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา 
      ไดถู้กตอ้ง 

       

13. บอกส่วนประกอบของระบบจุดระเบิดแบบ 
      ทรานซิสเตอร์ไดถู้กตอ้ง 

       

14. อธิบายการท างานระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์ 
      ไดถู้กตอ้ง 

       

15. อธิบายการท างานระบบจุดระเบิดแบบใช ้
      คอมพิวเตอร์ควบคุมไดถู้กตอ้ง 

       

16. อธิบายการควบคุมระบบจุดระเบิดแบบใช ้
      คอมพิวเตอร์ควบคุมไดถู้กตอ้ง 

       

17. วเิคราะห์ปัญหาขอ้ขดัขอ้งและบริการระบบ 
       จุดระเบิดโดยใชคู้่มือการซ่อมไดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
         ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
         (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
         R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
         A     =    การประยกุตใ์ช ้                                               C      =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

         T     =   การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                    A      =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคปฏิบัติ) 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่2-3 
หน่วยที ่ 2 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา 3101-2104 เวลา  720 นาที 
ช่ือหน่วย ระบบจุดระเบิด                               ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบจุดระเบิด 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ภาคปฏิบติั) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

1.  เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุและอุปกรณ์ตรวจสอบและ 
     บริการระบบจุดระเบิดไดถู้กตอ้ง 

       

2.  ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าและวเิคราะห์ผลการตรวจสอบ 
     ระบบจุดระเบิดแบบธรรมดาไดถู้กตอ้ง 

       

3.  ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าและวเิคราะห์ผลการตรวจสอบ 
     ระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์ไดถู้กตอ้ง 

       

4.  ถอด ประกอบและตรวจสอบช้ินส่วนจานจ่าย 
     อิเล็กทรอนิกส์แบบรวมไดถู้กตอ้ง 

       

5. ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าและวเิคราะห์ผลการตรวจสอบ 
    ระบบจุดระเบิดแบบควบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
    (เคร่ืองยนต ์EFI )ไดถู้กตอ้ง 

       

6.  ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าและวเิคราะห์ผลการตรวจสอบ 
     ระบบจุดระเบิดแบบโดยตรงไดถู้กตอ้ง 

       

7.  ตรวจสอบและวเิคราะห์ปัญหาขอ้ขดัขอ้งระบบ 
     จุดระเบิดแบบใชจ้านจ่ายไดถู้กตอ้ง 

       

8.  แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งระบบจุดระเบิดแบบใช ้
     จานจ่ายไดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
        ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
        (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
        R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
        A     =    การประยกุตใ์ช ้                                                 C    =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

        T     =    การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                    A     =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคปฏิบัติ) 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่2-3 
หน่วยที ่ 2 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา 3101-2104 เวลา  720 นาที 
ช่ือหน่วย ระบบจุดระเบิด                               ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบจุดระเบิด 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ภาคปฏิบติั) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

9.  ตรวจสอบและวเิคราะห์ปัญหาขอ้ขดัขอ้งระบบ 
     จุดระเบิดแบบจุดระเบิดโดยตรงไดถู้กตอ้ง 

       

10. แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งระบบจุดระเบิดแบบจุดระเบิด 
     โดยตรงไดถู้กตอ้ง 

       

11. จดัเก็บเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์และท าความสะอาด 
      ไดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
       ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
       (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
       R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I       =    ท าตามแบบ 
       A      =    การประยกุตใ์ช ้                                                C      =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

       T      =    การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                    A      =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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 ใบรายการวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง 
(Topic Listing Sheet) 

ชุดการสอนที ่3 
สอนคร้ังที ่4-5 

ช่ือวชิา งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา  3101-2104 จ านวนช่ัวโมงรวม 14 ชัว่โมง 

หน่วยที ่3 ระบบประจุไฟฟ้า 
 

ล าดบั 
 

หวัขอ้เร่ือง (Topic) 
แหล่งขอ้มูล 

A B C D E 
1 จุดประสงคข์องระบบประจุไฟฟ้า      
2 ส่วนประกอบของระบบประจุไฟฟ้า      
3 หลกัการท างานของเคร่ืองก าเนิดกระแสไฟฟ้า      
4 โครงสร้างของอลัเทอร์เนเตอร์      
5 หลกัการท างานของระบบประจุไฟฟ้า      
6 เรกูเลเตอร์และการท างาน      
7 การควบคุมระบบประจุไฟฟ้าดว้ยคอมพิวเตอร์      
8 การตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาและการบริการ 

ระบบประจุไฟฟ้า 
     

 
  A   :  ค าอธิบายรายวชิา 
  B   :  ผูเ้ช่ียวชาญ 
  C : ผูช้  านาญงาน 
  D : ประสบการณ์ของผูส้อน 
  E : เอกสาร คู่มือการซ่อม ต าราอ่ืน ๆ  
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ใบรายละเอยีดวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง 

สอนคร้ังที ่4-5 
หน่วยที ่ 3 

ช่ือวชิา งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา  3101-2104 เวลา 840 นาที 

หน่วยที ่3 ระบบประจุไฟฟ้า 
หวัขอ้หลกั หวัขอ้ยอ่ย 

1.  จุดประสงคข์องระบบประจุไฟฟ้า จุดประสงคข์องระบบประจุไฟฟ้า 
2.  ส่วนประกอบของระบบประจุไฟฟ้า 2.1  แบตเตอร่ี 

2.2  สวติช์จุดระเบิด 
2.3  อลัเทอร์เนเตอร์ 
2.4  เรกูเลเตอร์ 
2.5  ไฟเตือนการชาร์จ 
2.6  ฟิวส์ 

3.  หลกัการท างานของเคร่ืองก าเนิด 
     กระแสไฟฟ้า 

3.1 ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส 
3.2  การแปลงกระแสไฟฟ้า 

4.  โครงสร้างของอลัเทอร์เนเตอร์ 4.1โรเตอร์ 
4.2 สเตเตอร์ 
4.3 ชุดแปลงกระแส 
4.4 แปรงถ่าน 
4.5 ฝาครอบดา้นหนา้และดา้นหลงั 
4.6 มูเลยแ์ละพดัลม 

5.  หลกัการท างานของระบบประจุไฟฟ้า หลกัการท างานของระบบประจุไฟฟ้า 
6.  เรกูเลเตอร์และการท างาน 6.1  เรกูเลเตอร์แบบขดลวดรีเลย-์หนา้ทองขาว 

6.2  ไอซีเรกูเลเตอร์ 
7.  การควบคุมระบบประจุไฟฟ้าดว้ย 
     คอมพิวเตอร์ 

การควบคุมระบบประจุไฟฟ้าดว้ยคอมพิวเตอร์ 

8.  การตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาและการ 
     บริการระบบประจุไฟฟ้า 

การตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาและการบริการ
ระบบประจุไฟฟ้า 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคทฤษฎ)ี 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่4-5 

หน่วยที ่ 3 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา  3101-2104 เวลา  120 นาที 
ช่ือหน่วย ระบบประจุไฟฟ้า                               ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบประจุไฟฟ้า 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ทฤษฎี) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

1.  อธิบายจุดประสงคข์องระบบประจุไฟฟ้าไดถู้กตอ้ง        
2.  จ าแนกส่วนประกอบของระบบประจุไฟฟ้าไดถู้กตอ้ง        
3.  บอกหนา้ท่ีของส่วนประกอบระบบประจุไฟฟ้าได ้         
      ถูกตอ้ง 

       

4.  อธิบายหลกัการท างานของเคร่ืองก าเนิดกระแสไฟฟ้า 
     ไดถู้กตอ้ง 

       

5.  จ าแนกส่วนประกอบของอลัเทอร์เนเตอร์ไดถู้กตอ้ง        
6.  บอกหนา้ท่ีช้ินส่วนของอลัเทอร์เนเตอร์ไดถู้กตอ้ง        
7.  อธิบายหลกัการท างานของระบบประจุไฟฟ้าได ้
     ถูกตอ้ง 

       

8.  อธิบายการท างานของเรกูเลเตอร์ควบคุมแรงเคล่ือน 
     ไฟฟ้าไดถู้กตอ้ง 

       

9.  อธิบายการท างานของระบบประจุไฟฟ้าควบคุมดว้ย 
     คอมพิวเตอร์ไดถู้กตอ้ง 

       

10. ตรวจสอบ วเิคราะห์ปัญหาและบริการระบบประจุ    
     ไฟฟ้าโดยใชคู้่มือการซ่อมไดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
          ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
         (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
         R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
         A     =    การประยกุตใ์ช ้                                               C      =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

         T      =    การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                  A      =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคปฏิบัติ) 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่4-5 
หน่วยที ่ 3 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์  รหัสวชิา 3101-2104 เวลา  720 นาที 
ช่ือหน่วย ระบบประจุไฟฟ้า                               ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบประจุไฟฟ้า 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ภาคปฏิบติั) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

1.  เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุและอุปกรณ์ตรวจสอบ วิเคราะห์ 
     ปัญหาและบริการะบบประจุไฟฟ้าได ้

       

2.  ตรวจสอบทางกายภาพและวเิคราะห์ผลการตรวจสอบ 
     ระบบประจุไฟฟ้าไดถู้กตอ้ง 

       

3.  ทดสอบการจ่ายไฟของอลัเทอร์เนเตอร์ขณะไม่มีภาระ 
      และขณะมีภาระ และวเิคราะห์ผลการทดสอบได้ 

       

4.  ทดสอบแรงเคล่ือนไฟฟ้าตกคร่อมในวงจรประจุ 
     ไฟฟ้าและวเิคราะห์ผลการทดสอบได ้

       

5.  ถอด ประกอบและตรวจสอบช้ินส่วนอลัเทอร์เนเตอร์ 
     ไดถู้กตอ้ง 

       

6.  ตรวจสอบเรกูเลเตอร์แบบขดลวดรีเลยแ์ละ 
     หนา้ทองขาวไดถู้กตอ้ง 

       

7.  ตรวจสอบและปรับตั้งเรกูเลเตอร์แบบขดลวดรีเลย ์
     และหนา้ทองขาวไดถู้กตอ้ง 

       

8.  ตรวจสอบและวเิคราะห์ปัญหาขอ้ขดัขอ้งระบบประจุ 
     ไฟฟ้าไดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
          ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
          (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
          R    =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
         A     =    การประยกุตใ์ช ้                                                C     =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

         T     =    การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                    A    =     ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคปฏิบัติ) 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่4-5 
หน่วยที ่ 3 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์รหัสวชิา3101-2104 เวลา  720 นาที 
ช่ือหน่วย ระบบประจุไฟฟ้า  ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบประจุไฟฟ้า 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ภาคปฏิบติั) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

9.  แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งระบบประจุไฟฟ้าไดถู้กตอ้ง        
10. จดัเก็บเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์และท าความสะอาด 
      ไดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
        ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
        (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
         R    =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
        A     =    การประยกุตใ์ช ้                                                C      =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

        T     =    การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                    A     =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง(Topic Listing Sheet) 

ชุดการสอนที ่4 
สอนคร้ังที ่6-8 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์รหัสวชิา 3101-2104 จ านวนช่ัวโมงรวม21ชัว่โมง 

หน่วยที ่4 ระบบแสงสวา่งและสัญญาณยานยนตส์มยัใหม่ 
 

ล าดบั 
 

หวัขอ้เร่ือง (Topic) 
แหล่งขอ้มูล 

A B C D E 
1 จุดประสงค ์และหนา้ท่ีของระบบแสงสวา่งและสัญญาณ      
2 ไฟหนา้รถยนต ์      
3 สวติช์      
4 อุปกรณ์ป้องกนัวงจร      
5 รีเลย ์      
6 ชนิดของหลอดไฟรถยนต ์      
7 ระบบแสงสวา่ง      
8 ระบบไฟสัญญาณ      
9 ระบบแสงสวา่งและสัญญาณยานยนตส์มยัใหม่      
10 เทคโนโลยแีสงสวา่งและสัญญาณยานยนตส์มยัใหม่      
11 การตรวจสอบและวเิคราะห์ปัญหาระบบแสงสวา่งและ

สัญญาณ 
     

 
  A   :  ค าอธิบายรายวชิา 
  B   :  ผูเ้ช่ียวชาญ 
  C : ผูช้  านาญงาน 
  D : ประสบการณ์ของผูส้อน 
  E : เอกสาร คู่มือการซ่อม ต าราอ่ืน ๆ  
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ใบรายละเอยีดวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง 

สอนคร้ังที ่6-8 
หน่วยที ่4 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา  3101-2104 เวลา 1,260 นาที 

หน่วยที ่4 ระบบแสงสวา่งและสัญญาณยานยนตส์มยัใหม่ 
หวัขอ้หลกั หวัขอ้ยอ่ย 

1.  จุดประสงค ์และหนา้ท่ีของระบบแสงสวา่ง 
      และสัญญาณ 

จุดประสงคแ์ละหนา้ท่ีของระบบแสงสวา่งและ
สัญญาณ 

2.  ไฟหนา้รถยนต ์ 2.1  ไฟหนา้แบบไฟหนา้ทั้งดวง 
2.2  ไฟหนา้แบบก่ึงซีลบีมหรือไฟหนา้ 
        แบบถอดแยกได ้

3.  สวติช์ 3.1  สวติช์ไฟแสงสวา่ง 
3.2  สวติช์ไฟเล้ียวและสวติช์ไฟฉุกเฉิน 

4.  อุปกรณ์ป้องกนัวงจร 4.1  ฟิวส์ 
4.2  ฟิวส์สาย 
4.3  เซอร์กิตเบรกเกอร์ 

5.  รีเลย ์ รีเลย ์
6.  ชนิดของหลอดไฟรถยนต ์ ชนิดของหลอดไฟรถยนต ์
7.  ระบบแสงสวา่ง 7.1  การท างานของระบบไฟแสงสวา่งดา้นหนา้ 

7.2  การท างานของไฟตดัหมอก 
7.3  การท างานของระบบแสงสวา่งภายใน 
       หอ้งโดยสาร (ไฟเก๋ง) 
7.4  ระบบแสงสวา่งในหอ้งโดยสารและ 
       ระบบแสงสวา่งช่วยการมองเห็น 

8.  ระบบไฟสัญญาณ 8.1  ระบบไฟเล้ียวและไฟฉุกเฉินและการท างาน 
8.2  วงจรไฟเบรกและการท างาน 
8.3  วงจรไฟเกียร์ถอยหลงัและการท างาน 
8.4  วงจรแตรและการท างาน 
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ใบรายละเอยีดวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง 

สอนคร้ังที ่6-8 

หน่วยที ่4 
ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา 3101-2104 เวลา 1,260 นาที 

หน่วยที ่4 ระบบแสงสวา่งและสัญญาณยานยนตส์มยัใหม่ 
หวัขอ้หลกั หวัขอ้ยอ่ย 

9.  ระบบแสงสวา่งและสัญญาณยานยนต ์
     สมยัใหม ่

9.1  ระบบเตือนไฟทา้ย 
9.2  ระบบไฟขบัข่ีเวลากลางวนั 
9.3  เสียงเตือนลืมปิดไฟหนา้หรือระบบปิดไฟ 
       หนา้อตัโนมติั 
9.4  ระบบควบคุมแสงสวา่งอตัโนมติั 
9.5  ระบบควบคุมปรับระดบัไฟหนา้อตัโนมติั 
9.6  ระบบแสงสวา่งอินฟราเรด 
9.7  ระบบแสงสวา่งโคง้ 
9.8  ระบบแสงสวา่งดา้นหนา้แบบกา้วหนา้ 
        หรือแบบปรับปรุง 
9.9  เทคโนโลยรีะบบแสงสวา่งควบคุมดว้ย 
       ระบบคอมพิวเตอร์ตวัถงั 

10. เทคโนโลยแีสงสวา่งและสัญญาณยานยนต ์
      สมยัใหม ่

10.1 หลอดไดโอดเปล่งแสง 
10.2 หลอดไฟสัญญาณสีเด่ียว 
10.3 แหล่งแสงสวา่งใหม่ส าหรับหลอดไฟ 
         สัญญาณ 
10.4 หลอดไฟเบรกติดตั้งตรงกลางสูง 
10.5 ไฟเบรกแบบปรับปรุง 
10.6  เทคโนโลยแีสงเลเซอร์ส าหรับไฟหนา้ 

11. การตรวจสอบและวเิคราะห์ปัญหาระบบ 
      แสงสวา่งและสัญญาณ 

11.1 การบริการไฟหนา้ 
11.2 การปรับระดบัไฟหนา้แบบอตัโนมติั 
11.3 การวเิคราะห์ระบบแสงสวา่งอตัโนมติั 
11.4 การวเิคราะห์ระบบไฟหนา้แบบปรับปรุง 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคทฤษฎ)ี 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่6-8 

หน่วยที ่ 4 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์  รหัสวชิา  3101-2104 เวลา  180 นาที 

ช่ือหน่วย ระบบแสงสวา่งและสัญญาณยานยนตส์มยัใหม่   ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบแสงสวา่งและสัญญาณ
ยานยนตส์มยัใหม่ 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ทฤษฎี) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

1.  บอกจุดประสงคข์องระบบแสงสวา่งและสัญญาณ 
     ไดถู้กตอ้ง 

       

2.  บอกหนา้ท่ีของส่วนประกอบระบบแสงสวา่งและ 
     สัญญาณไดถู้กตอ้ง 

       

3.  บอกส่วนประกอบของชุดโคมไฟหนา้รถยนตไ์ด ้
     อยา่งถูกตอ้ง 

       

4.  จ  าแนกความแตกต่างระหวา่งไฟหนา้แบบซีลบีมและ 
     แบบก่ึงซีลบีมไดถู้กตอ้ง 

       

5.  อธิบายลกัษณะของไฟหนา้รถยนตแ์บบต่าง ๆ ได ้
     ถูกตอ้ง 

       

6.  จ  าแนกสวติช์ท่ีใชใ้นระบบไฟแสงสวา่งไดถู้กตอ้ง        
7.  จ  าแนกสวติช์ท่ีใชใ้นระบบไฟสัญญาณไดถู้กตอ้ง        
8.  จ  าแนกอุปกรณ์ป้องกนัวงจรท่ีใชร้ะบบแสงสวา่งและ 
     สัญญาณไดถู้กตอ้ง 

       

9.  จ  าแนกชนิดของหลอดไฟรถยนตท่ี์ใชใ้นระบบแสง 
     สวา่งและสัญญาณไดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
       ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
       (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
       R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
       A     =    การประยกุตใ์ช ้                                                  C      =   ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

       T     =    การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                      A      =   ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคทฤษฎ)ี 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่6-8 
หน่วยที ่4 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์  รหัสวชิา 3101-2104 เวลา  180 นาที 

ช่ือหน่วย ระบบแสงสวา่งและสัญญาณยานยนตส์มยัใหม่  ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบแสงสวา่งและสัญญาณ
ยานยนตส์มยัใหม่ 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ภาคทฤษฎี) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

10. อธิบายการท างานและการควบคุมวงจรไฟแสงสวา่ง 
      ต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง 

       

11. อธิบายการท างานและการควบคุมวงจรไฟสัญญาณ 
       ต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง 

       

12. อธิบายการท างานและการควบคุมระบบไฟขบัข่ีเวลา 
      กลางวนัไดถู้กตอ้ง 

       

13. อธิบายการท างานระบบไฟเตือนลืมปิดไฟหนา้และ 
      ระบบปิดไฟหนา้อตัโนมติัได ้

       

14. อธิบายการท างานระบบไฟส่องสวา่งอตัโนมติั 
     ไดถู้กตอ้ง 

       

15. อธิบายหนา้ท่ีและการท างานระบบปรับระดบั 
     ไฟหนา้อตัโนมติัไดถู้กตอ้ง 

       

16. อธิบายการท างานระบบไฟส่องสวา่งโคง้ไดถู้กตอ้ง        
17. อธิบายการท างานระบบไฟหนา้แบบปรับปรุง 
      ไดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
       ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
       (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
       R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้  I      =    ท าตามแบบ 
       A     =    การประยกุตใ์ช ้                                                C     =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

       T     =     การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                   A     =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคทฤษฎ)ี 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่6-8 
หน่วยที ่ 4 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์  รหัสวชิา  3101-2104 เวลา 180 นาที 

ช่ือหน่วย ระบบแสงสวา่งและสัญญาณยานยนตส์มยัใหม่  ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบแสงสวา่งและสัญญาณ
ยานยนตส์มยัใหม่ 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ภาคทฤษฎี) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

18. อธิบายการท างานของระบบไฟหนา้แบบควบคุม 
      ดว้ยคอมพิวเตอร์ตวัถงัไดถู้กตอ้ง 

       

19. อธิบายลกัษณะเฉพาะเทคโนโลยีแสงสวา่งและ 
      สัญญาณสมยัใหม่ไดถู้กตอ้ง 

       

20. ตรวจสอบ วเิคราะห์ปัญหา และแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง 
      ระบบแสงสวา่งและสัญญาณไดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
      ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
     (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
     R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้                I      =    ท าตามแบบ 
     A     =    การประยกุตใ์ช ้                                                   C      =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

     T      =    การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                      A      =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคปฏิบัติ) 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่6-8 
หน่วยที ่ 4 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา 3101-2104 เวลา  1,080 นาที 
ช่ือหน่วย ระบบแสงสวา่งและสัญญาณยานยนตส์มยัใหม่  ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบแสงสวา่งและสัญญาณ
ยานยนตส์มยัใหม่ 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ภาคปฏิบติั) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

1.  เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ และอุปกรณ์ตรวจสอบ  
     วเิคราะห์ปัญหาและบริการระบบแสงสวา่งและ 
     สัญญาณไดถู้กตอ้ง 

       

2.  เปล่ียนหลอดไฟหนา้ไดถู้กตอ้ง        
3.  ตรวจสอบหลอดไฟหนา้ไดถู้กตอ้ง        
4.  ตรวจสอบวงจรไฟหร่ีไดถู้กตอ้ง        
5.  แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของระบบไฟหร่ีไดถู้กตอ้ง        
6.  ตรวจสอบวงจรไฟหนา้ไดถู้กตอ้ง        
7.  แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของระบบไฟแสงสวา่งไดถู้กตอ้ง        
8.  ตรวจสอบ และแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งระบบไฟแสงสวา่ง 
     ไดถู้กตอ้ง 

       

9.  ตรวจสอบวงจรไฟเล้ียวและไฟฉุกเฉินไดถู้กตอ้ง        
10. แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของระบบไฟเล้ียวและไฟฉุกเฉิน 
      ไดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
       ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
      (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
      R     =   การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้               I      =    ท าตามแบบ 
      A     =   การประยกุตใ์ช ้                                                   C     =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

      T     =   การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                      A     =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคปฏิบัติ) 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่6-8 
หน่วยที ่ 4 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา  3101-2104 เวลา  1,080 นาที 
ช่ือหน่วย ระบบแสงสวา่งและสัญญาณยานยนตส์มยัใหม่  ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบแสงสวา่งและสัญญาณ
ยานยนตส์มยัใหม่ 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ภาคปฏิบติั) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

11. ตรวจสอบและวเิคราะห์ขอ้ขดัขอ้งระบบไฟส่องสวา่ง 
      อตัโนมติัไดถู้กตอ้ง 

       

12. แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งระบบไฟส่องสวา่งอตัโนมติั 
      ไดถู้กตอ้ง 

       

13. ตรวจสอบและวเิคราะห์ขอ้ขดัขอ้งระบบไฟแสงสวา่ง 
      ดา้นหนา้รถยนตท่ี์ควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 
      ควบคุมตวัถงัไดถู้กตอ้ง 

       

14. แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งระบบไฟแสงสวา่งดา้นหนา้ 
      รถยนตท่ี์ควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม 
      ตวัถงัไดถู้กตอ้ง 

       

15. จดัเก็บเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์และท าความสะอาด 
      ไดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
      ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
      (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
      R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้                I      =    ท าตามแบบ 
      A     =    การประยกุตใ์ช ้                                                  C      =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

      T     =     การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                     A      =   ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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 ใบรายการวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง 
(Topic Listing Sheet) 

ชุดการสอนที ่5 
สอนคร้ังที ่9-10 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา 3101-2104 จ านวนช่ัวโมงรวม 14 ชัว่โมง 

หน่วยที ่5 ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก 
 

ล าดบั 
 

หวัขอ้เร่ือง (Topic) 
แหล่งขอ้มูล 

A B C D E 
1 ระบบปัดน ้าฝนและฉีดน ้าลา้งกระจก      
2 ระบบละลายฝ้ากระจกหลงั      
3 ระบบล็อกประตูอตัโนมติั      
4 ระบบควบคุมการล็อกประตูดว้ยระบบไฟฟ้าควบคุมตวัถงั      
5 ระบบควบคุมกระจกไฟฟ้า      
6 ระบบควบคุมเบาะนัง่ดว้ยไฟฟ้า      
7 ระบบปรับกระจกมองขา้งดว้ยไฟฟ้า      
8 การตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาและบริการระบบไฟฟ้า

อ านวยความสะดวก 
     

 
  A   :  ค าอธิบายรายวชิา 
  B   :  ผูเ้ช่ียวชาญ 
  C : ผูช้  านาญงาน 
  D : ประสบการณ์ของผูส้อน 
  E : เอกสาร คู่มือการซ่อม ต าราอ่ืน ๆ  
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ใบรายละเอยีดวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง 

สอนคร้ังที ่9-10 
หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา 3101-2104 เวลา 840 นาที 

หน่วยที ่5 ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก 
หวัขอ้หลกั หวัขอ้ยอ่ย 

1.  ระบบปัดน ้าฝนและฉีดน ้าลา้งกระจก 1.1  โครงสร้างส่วนประกอบของระบบปัดน ้าฝน 
        และฉีดน ้าลา้งกระจก 
1.2  วงจรไฟฟ้าปัดน ้าฝนและการท างาน 
1.3  การพฒันาระบบปัดน ้าฝนแบบใหม่ 

2.  ระบบละลายฝ้ากระจกหลงั ระบบละลายฝ้ากระจกหลงั 

3.  ระบบล็อกประตูอตัโนมติั ระบบล็อกประตูอตัโนมติั 
4.  ระบบควบคุมการล็อกประตูดว้ยระบบไฟฟ้า 
     ควบคุมตวัถงั 

ระบบควบคุมการล็อกประตูดว้ยระบบไฟฟ้า
ควบคุมตวัถงั 

5.  ระบบควบคุมกระจกไฟฟ้า 5.1  ส่วนประกอบของระบบกระจกไฟฟ้า 
5.2  การท างานของวงจรกระจกไฟฟ้า 

6.  ระบบควบคุมเบาะนัง่ดว้ยไฟฟ้า ระบบควบคุมเบาะนัง่ดว้ยไฟฟ้า 
7.  ระบบปรับกระจกมองขา้งดว้ยไฟฟ้า ระบบปรับกระจกมองขา้งดว้ยไฟฟ้า 
8.  การตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาและบริการ 
     ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก 

การตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาและบริการระบบ
ไฟฟ้าอ านวยความสะดวก 



208 
 

 
 
 

ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคทฤษฎ)ี 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่9-10 
หน่วยที ่ 5 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา  3101-2104 เวลา  120 นาที 

ช่ือหน่วย ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก  ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ทฤษฎี) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

1.  อธิบายการท างานระบบปัดน ้าฝนและฉีดน ้าลา้ง 
     กระจกไดถู้กตอ้ง 

       

2.  อธิบายการท างานของระบบละลายฝ้ากระจกหลงั 
     ไดถู้กตอ้ง 

       

3.  อธิบายการท างานของระบบล็อกประตูอตัโนมติั 
     แบบใชรี้เลยค์วบคุมไดถู้กตอ้ง 

       

4.  อธิบายการท างานระบบควบคุมการล็อกประตูดว้ย 
     ระบบไฟฟ้าควบคุมตวัถงัไดถู้กตอ้ง 

       

5.  อธิบายการท างานของระบบกระจกไฟฟ้าไดถู้กตอ้ง        
6.  อธิบายการท างานของระบบควบคุมเบาะนัง่ดว้ยไฟฟ้า 
    ไดถู้กตอ้ง 

       

7.  อธิบายการท างานของกระจกมองขา้งปรับดว้ยไฟฟ้า 
    ไดถู้กตอ้ง 

       

8.  วเิคราะห์ปัญหาขอ้ขดัขอ้งระบบไฟฟ้าอ านวยความ 
      สะดวกไดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
        ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
        (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
        R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
        A     =    การประยกุตใ์ช ้                                                C      =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

        T     =     การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                   A      =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคปฏิบัติ) 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่9-10 
หน่วยที ่ 5 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา 3101-2104 เวลา  720 นาที 

ช่ือหน่วย ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก  ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ภาคปฏิบติั) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

1.  เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุและอุปกรณ์ตรวจสอบ  
     วเิคราะห์ปัญหาและบริการระบบไฟฟ้าอ านวยความ 
     สะดวกไดถู้กตอ้ง 

       

2.  ตรวจสอบมอเตอร์ฉีดน ้าลา้งกระจกและวเิคราะห์ผล 
     การตรวจสอบไดถู้กตอ้ง 

       

3.  ตรวจสอบมอเตอร์ปัดน ้าฝนและวเิคราะห์ผลการ 
      ตรวจสอบไดถู้กตอ้ง 

       

4.  ตรวจสอบสวติช์ควบคุมปัดน ้าฝนและฉีดน ้าลา้ง 
     กระจกและวเิคราะห์ผลการตรวจสอบไดถู้กตอ้ง 

       

5.  ตรวจสอบการท างานของสวติช์ควบคุมกระจกไฟฟ้า 
     และวเิคราะห์ผลการตรวจสอบไดถู้กตอ้ง 

       

6.  ตรวจสอบการท างานของมอเตอร์กระจกไฟฟ้าและ 
     วเิคราะห์ผลการตรวจสอบไดถู้กตอ้ง 

       

7.  ตรวจสอบการท างานของมอเตอร์ควบคุมกระจก 
     มองขา้งดว้ยไฟฟ้าและวเิคราะห์ผลการตรวจสอบได ้
     ถูกตอ้ง 

       

8.  ตรวจสอบความต่อเน่ืองของสวติช์ควบคุมกระจกมอง 
    ขา้งไฟฟ้าและวเิคราะห์ผลการตรวจสอบไดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
(ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
A     =    การประยกุตใ์ช ้                                          C      =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

T     =     การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                             A      =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคปฏิบัติ) 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่9-10 
หน่วยที ่ 5 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา 3101-2104 เวลา  720 นาที 

ช่ือหน่วย ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก  ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ภาคปฏิบติั) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

9.  ตรวจสอบระบบละลายฝ้ากระจกหลงัและวเิคราะห์ผล 
     การตรวจสอบไดถู้กตอ้ง 

       

10. ตรวจสอบสวติช์ควบคุมการล็อกประตูอตัโนมติัและ 
      วเิคราะห์ผลการตรวจสอบไดถู้กตอ้ง 

       

11. ตรวจสอบการท างานของโซลีนอยดค์วบคุมการล็อก 
      ประตูอตัโนมติัและวเิคราะห์ผลการตรวจสอบได ้

       

12. ทดสอบอุปกรณ์ระบบล็อกประตูอตัโนมติัท่ีควบคุม 
       ดว้ยระบบไฟฟ้าควบคุมตวัถงัไดถู้กตอ้ง 

       

13. วเิคราะห์ขอ้ขดัขอ้งและแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งระบบล็อก 
      ประตูอตัโนมติัท่ีควบคุมดว้ยระบบไฟฟ้าควบคุม 
      ตวัถงัไดถู้กตอ้ง 

       

14. จดัเก็บเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์และท าความสะอาด 
      ไดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
        ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
       (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
       R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
       A     =    การประยกุตใ์ช ้                                                 C      =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

       T     =    การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                     A      =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง(Topic Listing Sheet) 

ชุดการสอนที ่6 
สอนคร้ังที ่11-14 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์รหัสวชิา 3101-2104 จ านวนช่ัวโมงรวม28ชัว่โมง 

หน่วยที ่6 ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ล าดบั 
 

หวัขอ้เร่ือง (Topic) 
แหล่งขอ้มูล 

A B C D E 
1 ส่วนประกอบของระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิง

เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
     

2 ระบบเช้ือเพลิง      
3 ระบบประจุอากาศ      
4 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์      
5 วงจรไฟฟ้าควบคุมระบบการฉีดเช้ือเพลิง      
6 ระบบการวนิิจฉยัขอ้ขดัขอ้ง      
7 ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์      
8 การตรวจสอบวิเคราะห์ขอ้ขดัขอ้งระบบควบคุมการฉีด

เช้ือเพลิงแก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
     

 
  A   :  ค าอธิบายรายวชิา 
  B   :  ผูเ้ช่ียวชาญ 
  C : ผูช้  านาญงาน 
  D : ประสบการณ์ของผูส้อน 
  E : เอกสาร คู่มือการซ่อม ต าราอ่ืน ๆ  
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ใบรายละเอยีดวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง 

สอนคร้ังที1่1-14 
หน่วยที ่ 6 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์รหัสวชิา 3101-2104 เวลา 1,680 นาที 

หน่วยที ่6 ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
หวัขอ้หลกั หวัขอ้ยอ่ย 

1.  ส่วนประกอบของระบบควบคุมการฉีด 
     เช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนอิเล็กทรอนิกส์ 

ส่วนประกอบของระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิง
เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนอิเล็กทรอนิกส์ 

2.  ระบบเช้ือเพลิง 2.1  ส่วนประกอบของระบบเช้ือเพลิง 
2.2  ป๊ัมน ้ามนัเช้ือเพลิง 
2.3  กรองน ้ามนัเช้ือเพลิง 
2.4  ตวัป้องกนัการกระเพื่อมของแรงดนัน ้ามนั 
       เช้ือเพลิง 
2.5  ส่วนประกอบและหลกัการท างานของ 
       อุปกรณ์ลดการกระเพื่อมของแรงดนัน ้ามนั 
       เช้ือเพลิง 
2.6  ตวัควบคุมความดนัน ้ามนัช้ือเพลิง 
2.7  ท่อจ่ายน ้ามนัเช้ือเพลิง 
2.8  หวัฉีด 
2.9  หวัฉีดสตาร์ตเยน็ 
2.10 สวติช์ควบคุมการท างานของหวัฉีด 
        สตาร์ตเยน็ 

3.  ระบบประจุอากาศ 3.1  ส่วนประกอบของระบบประจุอากาศ 
3.2  กรองอากาศ 
3.3  มาตรวดัการไหลของอากาศ 
3.4  เรือนล้ินเร่ง 
3.5  สกรูปรับแต่งรอบเดินเบา 
3.6  ล้ินอากาศ 
3.7  หอ้งบรรจุไอดี 
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 ใบรายละเอยีดวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง 
 

สอนคร้ังที1่1-14 
หน่วยที ่ 6 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา  3101-2104 เวลา 1,680 นาที 
หน่วยที ่6 ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

หวัขอ้หลกั หวัขอ้ยอ่ย 
4.  ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 4.1  หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 

4.2  มาตรวดัการไหลของอากาศแบบแผน่วดั 
4.3  ตวัตรวจจบัสุญญากาศ 
4.4  ตวัตรวจจบัต าแหน่งล้ินเร่ง 
4.5  ตวัตรวจจบัอุณหภูมิน ้าหล่อเยน็ 
4.6  ตวัตรวจจบัอุณหภูมิอากาศ 
4.7  ตวัตรวจจบัปริมาณออกซิเจน 
4.8  ตวัตรวจจบัความเร็วรถยนต์ 
4.9  ตวัตรวจจบัมุมเพลาขอ้เหวีย่ง 
4.10 ตวัตรวจจบัการน็อกของเคร่ืองยนต์ 
4.11 สัญญาณจากสวิตช์ต่าง ๆ 

5.  วงจรไฟฟ้าควบคุมระบบการฉีดเช้ือเพลิง 5.1  สัญลกัษณ์ขั้วต่อสายไฟท่ีกล่องคอมพิวเตอร์ 
5.2  วงจรไฟฟ้าควบคุมหวัฉีดประจ าสูบ 
5.3  วงจรไฟฟ้าควบคุมล้ินอากาศ 
5.4  วงจรไฟฟ้าสัญญาณความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ 

6.  ระบบการวนิิจฉยัขอ้ขดัขอ้ง 6.1  รหสัขอ้ขดัขอ้ง 
6.2  เง่ือนไขการแสดงรหสัขอ้ขดัขอ้งของ 
        คอมพิวเตอร์ 

7.  ระบบควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ 7.1  ระบบควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ของ 
       TOYOTA 
7.2  โครงสร้างของระบบควบคุมเคร่ืองยนต์ 
       TCCS 
7.3  หนา้ท่ีของระบบควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ 
        TCCS 
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ใบรายละเอยีดวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง 

สอนคร้ังที1่1-14 
หน่วยที ่ 6 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา 3101-2104 เวลา 1,680 นาที 
หน่วยที ่6 ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

หวัขอ้หลกั หวัขอ้ยอ่ย 
8.  การตรวจสอบวิเคราะห์ขอ้ขดัขอ้งระบบ 
     ควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงแก๊สโซลีนดว้ย 
     อิเล็กทรอนิกส์ 

8.1  การตรวจสอบเคร่ืองยนตเ์บ้ืองตน้ 
8.2  การตรวจสอบเบ้ืองตน้ 
8.3  การวเิคราะห์ขอ้ขดัขอ้งระบบควบคุม 
       การฉีดเช้ือเพลิง 
8.4  การวเิคราะห์ปัญหาขอ้ขดัขอ้งระบบควบคุม        
        เคร่ืองยนต ์
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคทฤษฎ)ี 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที1่1-14 
หน่วยที ่ 6 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา 3101-2104 เวลา  120 นาที 

ช่ือหน่วย ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  
ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ทฤษฎี) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

1.  บอกส่วนประกอบระบบต่าง ๆ ของระบบฉีด 
     เช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ไดถู้กตอ้ง 

       

2.  จ  าแนกส่วนประกอบของระบบเช้ือเพลิงไดถู้กตอ้ง        
3.  อธิบายการท างานวงจรไฟฟ้าควบคุมป๊ัมน ้ามนั 
     เช้ือเพลิงไดถู้กตอ้ง 

       

4.  อธิบายการท างานของอุปกรณ์ป้องกนัการกระเพื่อม 
     น ้ามนัเช้ือเพลิงไดถู้กตอ้ง 

       

5.  อธิบายการท างานของอุปกรณ์ควบคุมแรงดนัน ้ามนั 
     เช้ือเพลิงไดถู้กตอ้ง 

       

6.  อธิบายการท างานของหวัฉีดประจ าสูบไดถู้กตอ้ง        
7.  อธิบายการท างานของหวัฉีดสตาร์ตเยน็ไดถู้กตอ้ง        
8.  จ  าแนกส่วนประกอบระบบประจุอากาศไดถู้กตอ้ง        
9.  อธิบายการท างานมาตรวดัการไหลของอากาศ 
     แบบแผน่วดัไดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
        ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
        (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
        R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
        A     =    การประยกุตใ์ช ้                                                C      =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

        T     =    การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                    A      =   ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคทฤษฎ)ี 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที1่1-14 
หน่วยที ่ 6 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา 3101-2104 เวลา  240 นาที 

ช่ือหน่วย ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตเ์คร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ทฤษฎี) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

10. อธิบายการท างานมาตรวดัการไหลของอากาศ 
      แบบขดลวดความร้อนไดถู้กตอ้ง 

       

11. อธิบายการท างานของล้ินอากาศไดถู้กตอ้ง        
12. บอกจุดประสงคข์องห้องประจุไอดีไดถู้กตอ้ง        
13. อธิบายการท างานของตวัตรวจจบัสุญญากาศ 
     ไดถู้กตอ้ง 

       

14. อธิบายการของตวัตรวจจบัต าแหน่งล้ินเร่งไดถู้กตอ้ง        
15. อธิบายการท างานของตวัตรวจจบัอุณหภูมิน ้าหล่อเยน็ 
      ไดถู้กตอ้ง 

       

16. อธิบายการท างานของตวัตรวจจบัอุณหภูมิอากาศ 
     ไดถู้กตอ้ง 

       

17. อธิบายการท างานของตวัตรวจจบัปริมาณออกซิเจน 
      ไดถู้กตอ้ง 

       

18.  อธิบายการท างานของตวัตรวจจบัความเร็วรถยนต์ 
      ไดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
        ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
        (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
        R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
        A     =    การประยกุตใ์ช ้                                                C      =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

        T     =    การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                    A      =   ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคทฤษฎ)ี 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที1่1-14 
หน่วยที ่ 6 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา 3101-2104 เวลา  240 นาที 

ช่ือหน่วย ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  
ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ทฤษฎี) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

19. อธิบายการท างานของตวัตรวจจบัมุมองศา 
      เพลาขอ้เหวีย่งไดถู้กตอ้ง 

       

20. อธิบายการท างานของตวัตรวจจบัการน็อกของ 
      เคร่ืองยนตไ์ดถู้กตอ้ง 

       

21. อธิบายวงจรไฟฟ้าระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ได ้
       ถูกตอ้ง 

       

22. อธิบายการท างานของวงจรจ่ายกระแสไฟใหห้น่วย 
      ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ไดถู้กตอ้ง 

       

23. อธิบายความจ าเป็นของระบบวนิิจฉยัขอ้ขดัขอ้งใน 
      ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงไดถู้กตอ้ง 

       

24. อธิบายการตรวจสอบรหสัขอ้ขดัขอ้งไดถู้กตอ้ง        
25. อธิบายการท างานของระบบควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ 
      ไดถู้กตอ้ง 

       

26. วเิคราะห์ขอ้ขดัขอ้งระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิง 
      เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ไดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
        ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
        (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
        R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
        A     =    การประยกุตใ์ช ้                                                C      =   ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

        T     =     การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                   A     =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคปฏิบัติ) 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่11-14 
หน่วยที ่ 6 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา 3101-2104 เวลา 1,140 นาที 

ช่ือหน่วย ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  
ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ภาคปฏิบติั) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

1.  เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ และอุปกรณ์ตรวจสอบ  
     วเิคราะห์ปัญหาและบริการระบบควบคุมการฉีด 
     เช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
    ไดถู้กตอ้ง 

       

2.  วดัค่าความตา้นทานของขั้วต่าง ๆ ของรีเลยห์ลกั 
     ไดถู้กตอ้ง 

       

3.  ตรวจสอบขั้วต่าง ๆ ของรีเลยห์ลกัไดถู้กตอ้ง        
4.  ตรวจสอบขั้วต่าง ๆ ของรีเลยเ์ปิดวงจรไดถู้กตอ้ง        
5.  วดัค่าความตา้นทานของขั้วต่าง ๆ ของรีเลยเ์ปิดวงจร 
     ไดถู้กตอ้ง 

       

6.  วดัค่าความตา้นทานของหวัฉีดประจ าสูบไดถู้กตอ้ง        
7.  แกไ้ขปัญหาจากผลการวดัค่าความตา้นทานของหวัฉีด 
     ประจ าสูบไดถู้กตอ้ง 

       

8.  ตรวจสอบการท างานของล้ินอากาศไดถู้กตอ้ง        
9.  แกไ้ขปัญหาจากผลของการตรวจสอบล้ินอากาศ 
    ไดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
       ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
      (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
      R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้               I      =    ท าตามแบบ 
      A     =    การประยกุตใ์ช ้                                                  C     =   ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

      T     =     การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                     A    =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคปฏิบัติ) 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่11-14 
หน่วยที ่ 6 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา 3101-2104 เวลา  1,440 นาที 

ช่ือหน่วย ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  
ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ภาคปฏิบติั) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

10. ปรับตั้งความเร็วรอบเดินเบาของเคร่ืองยนตต์ามค่า 
       มาตรฐานไดถู้กตอ้ง 

       

11. วดัความต่อเน่ืองของสายไฟระหวา่งกล่อง 
       คอมพิวเตอร์และตวัตรวจจบัสุญญากาศไดถู้กตอ้ง 

       

12. วดัแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีตวัตรวจจบัสุญญากาศไดถู้กตอ้ง        
13. แกไ้ขปัญหาจากผลของการวดัแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ี 
      ตวัตรวจจบัสุญญากาศไดถู้กตอ้ง 

       

14. วดัแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีขั้ว THA ของกล่องคอมพิวเตอร์ 
       ไดถู้กตอ้ง 

       

15. แกไ้ขปัญหาจากผลของการวดัแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีขั้ว 
      THA ของกล่องคอมพิวเตอร์ได ้

       

16. วดัความต่อเน่ืองของสายไฟระหวา่งกล่อง 
       คอมพิวเตอร์ และตวัตรวจจบัอุณหภูมิอากาศได้ 

       

17. วดัแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีขั้ว THW ของกล่อง 
       คอมพิวเตอร์ไดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
        ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
        (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
         R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
         A     =    การประยกุตใ์ช ้                                               C     =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

         T     =    การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                  A     =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคปฏิบัติ) 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่11-14 
หน่วยที ่ 6 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา 3101-2104 เวลา 1,440 นาที 

ช่ือหน่วย ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  
ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ภาคปฏิบติั) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

18. แกไ้ขปัญหาจากผลของการวดัแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีขั้ว  
      THW ของกล่องคอมพิวเตอร์ไดถู้กตอ้ง 

       

19. วดัความต่อเน่ืองของสายไฟระหวา่งกล่อง 
       คอมพิวเตอร์และตวัตรวจจบัอุณหภูมิน ้าหล่อเยน็ได ้

       

20. วดัแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีขั้ว VC, IDL, VTA ของกล่อง 
      คอมพิวเตอร์ไดถู้กตอ้ง 

       

21. แกไ้ขปัญหาจากผลของการวดัแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีขั้ว  
      VC, IDL, VTA ของกล่องคอมพิวเตอร์ไดถู้กตอ้ง 

       

22. วดัแรงเคล่ือนไฟฟ้ายอ้นกลบัท่ีขั้ว VF1 ไดถู้กตอ้ง        
23. แกไ้ขปัญหาจากผลของการวดัแรงเคล่ือนไฟฟ้า 
      ยอ้นกลบัท่ีขั้ว VF1 ไดถู้กตอ้ง 

       

24. วดัความต่อเน่ืองสายไฟระหวา่งตวัตรวจจบัมุมเพลา 
       ขอ้เหวีย่งกบักล่องคอมพิวเตอร์ได ้

       

25. แกไ้ขปัญหาจากผลของการวดัความต่อเน่ืองของ    
      สายไฟระหวา่งตวัตรวจจบัมุมเพลาขอ้เหวีย่งกบั 
      กล่องคอมพิวเตอร์ไดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
         ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
         (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
         R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
         A     =    การประยกุตใ์ช ้                                                C    =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

         T     =     การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                   A    =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคปฏิบัติ) 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่11-14 
หน่วยที ่ 6 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา 3101-2104 เวลา 1,440 นาที 

ช่ือหน่วย ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  
ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ภาคปฏิบติั) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

26. วดัแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีขั้ว SPD ของกล่องคอมพิวเตอร์ 
      ไดถู้กตอ้ง 

       

27. แกไ้ขปัญหาจากผลของการวดัแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีขั้ว 
      SPD ของกล่องคอมพิวเตอร์ได ้

       

28. วดัความต่อเน่ืองของสายไฟระหวา่งกล่อง 
       คอมพิวเตอร์ และตวัตรวจจบัความเร็วรถยนตไ์ด้ 

       

29. วดัการลดัวงจรลงกราวด์ของตวัตรวจจบัการน็อกของ 
      เคร่ืองยนตไ์ดถู้กตอ้ง 

       

30. วดัความตา้นทานของตวัตรวจจบัอุณหภูมิอากาศ 
      ไดถู้กตอ้ง 

       

31. แกไ้ขปัญหาจากผลของการวดัความตา้นทานของ 
       ตวัตรวจจบัอุณหภูมิอากาศไดถู้กตอ้ง 

       

32. วดัค่าความตา้นทานของมาตรวดัการไหลของอากาศ 
      ไดถู้กตอ้ง 

       

33. แกไ้ขปัญหาจากผลของการวดัความตา้นทานของ 
      มาตรวดัการไหลของอากาศไดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
         ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
         (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
         R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
         A     =    การประยกุตใ์ช ้                                               C     =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

         T     =     การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                  A     =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคปฏิบัติ) 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่11-14 
หน่วยที ่ 6 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา  3101-2104 เวลา 1,440 นาที 

ช่ือหน่วย ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  
ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ภาคปฏิบติั) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

34. วดัแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีขั้ว +B, +B1, BATT ของกล่อง 
       คอมพิวเตอร์ไดถู้กตอ้ง 

       

35.  แกไ้ขปัญหาจากผลของการวดัแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีขั้ว 
      +B, +B1, BATT ของกล่องคอมพิวเตอร์ไดถู้กตอ้ง 

       

36. วดัความต่อเน่ืองของสายไฟระหวา่งขั้ว E1  ของ 
       กล่องคอมพิวเตอร์และกราวดไ์ด ้

       

37. แกไ้ขปัญหาจากผลของการวดัความต่อเน่ืองของ 
      สายไฟระหวา่งขั้ว E1 ของกล่องคอมพิวเตอร์และ 
      กราวดไ์ดถู้กตอ้ง 

       

38. ตรวจสอบเสียงจากการท างานของหวัฉีดไดถู้กตอ้ง        
39. ใชเ้คร่ืองฟังเสียงการท างานของหวัฉีดไดถู้กตอ้ง        
40. วดัแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีขั้ว NO.10 และ NO. 20 ของ 
       กล่องคอมพิวเตอร์ไดถู้กตอ้ง 

       

41. วดัแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีจ่ายเขา้หวัฉีดประจ าสูบและ 
       แกไ้ขผลจากการวดัแรงเคล่ือนไฟฟ้าเขา้หวัฉีด 
       ประจ าสูบไดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
         ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
        (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
        R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
        A     =    การประยกุตใ์ช ้                                                C      =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

         T    =    การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                    A     =     ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคปฏิบัติ) 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่11-14 
หน่วยที ่ 6 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์  รหัสวชิา 3101-2104 เวลา 1,440 นาที 
ช่ือหน่วย ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  
ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ภาคปฏิบติั) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

42. ตรวจสอบการท างานของหลอดไฟตรวจสอบ 
      เคร่ืองยนตไ์ดถู้กตอ้ง 

       

43. แกไ้ขปัญหาจากผลการตรวจสอบการท างานของ 
      หลอดไฟตรวจสอบเคร่ืองยนตไ์ด ้

       

44. ตรวจสอบรหสัขอ้ขดัขอ้งท่ีหน่วยความจ า 
      คอมพิวเตอร์ไดถู้กตอ้ง 

       

45. แกไ้ขปัญหาจากผลการตรวจสอบรหสัขอ้ขดัขอ้ง 
      ไดถู้กตอ้ง 

       

46. จดัเก็บเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์และท าความสะอาด 
      ไดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
        ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
        (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
        R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
        A     =    การประยกุตใ์ช ้                                                C      =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

        T     =    การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                    A      =   ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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 ใบรายการวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง 
(Topic Listing Sheet) 

ชุดการสอนที ่7 
สอนคร้ังที ่15-16 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์รหัสวชิา 3101-2104 จ านวนช่ัวโมงรวม 14 ชัว่โมง 

หน่วยที ่7 ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

ล าดบั หวัขอ้เร่ือง (Topic) 
แหล่งขอ้มูล 

A B C D E 
1 ส่วนประกอบของระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิง

เคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
     

2 หนา้ท่ีและการท างานของช้ินส่วนประกอบระบบควบคุม
การเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลแบบคอมมอนเรล 

     

3 การวเิคราะห์ปัญหาขอ้ขดัขอ้งระบบควบคุมการฉีด
เช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
แบบคอมมอนเรล 

     

 
  A   :  ค าอธิบายรายวชิา 
  B   :  ผูเ้ช่ียวชาญ 
  C : ผูช้  านาญงาน 
  D : ประสบการณ์ของผูส้อน 
  E : เอกสาร คู่มือการซ่อม ต าราอ่ืน ๆ  
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ใบรายละเอยีดวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง 

สอนคร้ังที1่5-16 
หน่วยที ่ 7 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์  รหัสวชิา 3101-2104 เวลา 840 นาที 

หน่วยที ่7 ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
หวัขอ้หลกั หวัขอ้ยอ่ย 

1.  ส่วนประกอบของระบบควบคุมการฉีด 
    เช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

ส่วนประกอบของระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิง
เคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

2.  หนา้ท่ีและการท างานของช้ินส่วนประกอบ 
     ระบบควบคุมการเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซล 
     แบบคอมมอนเรล 

2.1  ป๊ัมจ่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงแรงดนัสูง 
2.2  รางร่วมคอมมอนเรล 
2.3  หวัฉีด 
2.4  กล่องควบคุมหวัฉีด 
2.5  เซนเซอร์ต าแหน่งเพลาขอ้เหวีย่ง 
2.6  เซนเซอร์ต าแหน่งเพลาลูกเบ้ียว 
2.7  เซนเซอร์ต าแหน่งคนัเร่ง 
2.8  เรือนล้ินเร่ง 
2.9  มิเตอร์วดัการไหลอากาศ 
2.10 เซนเซอร์แรงดนัเทอร์โบชาร์จ 
2.11 เซนเซอร์อุณหภูมิน ้าหล่อเยน็ 
2.12 กล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 
2.13 หนา้ท่ีการท างานของกล่องควบคุม ECU ใน 
        การควบคุมการท างานของระบบฉีดเช้ือเพลิง 

3.  การวเิคราะห์ปัญหาขอ้ขดัขอ้งระบบควบคุม 
     การฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ย 
     อิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล 

3.1  การตรวจสอบเคร่ืองยนตเ์บ้ืองตน้ 
3.2  การตรวจสอบเบ้ืองตน้ 
3.3  การวเิคราะห์ปัญหาขอ้ขดัขอ้งระบบควบคุม 
เคร่ืองยนต ์
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคทฤษฎ)ี 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที1่5-16 
หน่วยที ่ 7 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา 3101-2104 เวลา  120 นาที 

ช่ือหน่วย ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  ช่ือหัวข้อเร่ืองระบบควบคุม
การฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ทฤษฎี) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

1.  บอกส่วนประกอบของระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิง 
     เคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล 
     ไดถู้กตอ้ง 

       

2.  บอกหนา้ท่ีของส่วนประกอบระบบควบคุมการฉีด 
     เช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
     แบบคอมมอนเรลไดถู้กตอ้ง 

       

3.  อธิบายการท างานของส่วนประกอบระบบควบคุม 
     การฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
     แบบคอมมอนเรลไดถู้กตอ้ง 

       

4.  อธิบายการท างานและการควบคุมระบบควบคุมฉีด 
     เช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
     แบบคอมมอนเรลไดถู้กตอ้ง 

       

5. วเิคราะห์ปัญหาขอ้ขดัขอ้งระบบควบคุมการฉีด 
     เช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์แบบคอม 
     มอนเรลไดถู้กตอ้ง 

       

 

หมายเหตุ 
         ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
         (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
         R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
         A     =    การประยกุตใ์ช ้                                               C     =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

         T     =     การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                  A     =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคปฏิบัติ) 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที1่5-16 
หน่วยที ่ 7 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์  รหัสวชิา 3101-2104 เวลา  720 นาที 

ช่ือหน่วย ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  ช่ือหัวข้อเร่ืองระบบควบคุม
การฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ภาคปฏิบติั) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

1.  เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ และอุปกรณ์ตรวจสอบ  
    วเิคราะห์ปัญหาและบริการระบบควบคุมการฉีด 
    เช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ไดถู้กตอ้ง 

       

2.  วเิคราะห์ปัญหาขอ้ขดัขอ้งระบบควบคุมการฉีด 
     เช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
     แบบคอมมอนเรลไดถู้กตอ้ง 

       

3. ตรวจสอบขั้วต่าง ๆ ของรีเลยห์ลกัไดถู้กตอ้ง         
4. แกไ้ขปัญหาจากผลการวดัค่าความตา้นทานของรีเลย ์
    หลกัไดถู้กตอ้ง 

       

5. ตรวจสอบค่าความตา้นทานของหวัฉีดประจ าสูบได ้        
6. แกไ้ขปัญหาจากผลการวดัความตา้นทานของหวัฉีด 
    ประจ าสูบไดถู้กตอ้ง 

       

7. ตรวจสอบมาตรวดัปริมาณการไหลของอากาศตามคู่มือ 
    การซ่อมไดถู้กตอ้ง 

       

8. แกไ้ขปัญหาจากผลของการวดัมาตรวดัปริมาณการไหล 
    ของอากาศไดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
         ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
         (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
         R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
         A     =    การประยกุตใ์ช ้                                                C     =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

         T     =    การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                   A     =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคปฏิบัติ) 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที1่5-16 
หน่วยที ่ 7 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา 3101-2104 เวลา  720 นาที 

ช่ือหน่วย ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  ช่ือหัวข้อเร่ืองระบบควบคุม
การฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ภาคปฏิบติั) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

9.  ตรวจสอบตวัตรวจจบัอุณหภูมิน ้ามนัเช้ือเพลิงได ้
     ถูกตอ้ง 

       

10. วเิคราะห์ผลการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งจาก 
       ผลการวดัค่าความตา้นทานตวัตรวจจบัอุณหภูมิ 
      น ้ามนัเช้ือเพลิงไดถู้กตอ้ง 

       

11. ตรวจสอบตวัตรวจจบัต าแหน่งเพลาขอ้เหวีย่งได ้
      ถูกตอ้ง 

       

12. วเิคราะห์ผลการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งจาก 
       ผลการวดัค่าความตา้นทานตวัตรวจจบัต าแหน่ง 
       เพลาขอ้เหวีย่งไดถู้กตอ้ง 

       

13. ตรวจสอบตวัตรวจจบัต าแหน่งเพลาลูกเบ้ียวได ้
      ถูกตอ้ง 

       

14. วเิคราะห์ผลการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งจาก 
       ผลการวดัค่าความตา้นทานตวัตรวจจบัต าแหน่ง 
       เพลาลูกเบ้ียวไดถู้กตอ้ง 

       

15. ตรวจสอบล้ินควบคุมการดูดน ้ามนัเช้ือเพลิงได ้        

หมายเหตุ 
        ISL  =   Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
       (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
        R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
        A     =    การประยกุตใ์ช ้                                                 C     =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

        T     =    การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                    A     =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคปฏิบัติ) 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที1่5-16 
หน่วยที ่ 7 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา 3101-2104 เวลา  720 นาที 

ช่ือหน่วย ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบควบคุม
การฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ภาคปฏิบติั) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

16. วเิคราะห์ผลการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งจาก 
       ผลการวดัค่าความตา้นทานล้ินควบคุมการดูดน ้ามนั 
       เช้ือเพลิงไดถู้กตอ้ง 

       

17. ตรวจสอบตวัตรวจจบัอุณหภูมิน ้าหล่อเยน็ไดถู้กตอ้ง        
18. วเิคราะห์ผลการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งจาก 
       ผลการวดัค่าความตา้นทานตวัตรวจจบัอุณหภูมิน ้า 
      หล่อเยน็ไดถู้กตอ้ง 

       

19. ใชส้ายไฟลดัวงจรขั้ว DLC3ไดถู้กตอ้ง        
20. อ่านรหสัวเิคราะห์ปัญหาขอ้ขดัขอ้งไดถู้กตอ้ง        
21. จดัเก็บเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์และท าความสะอาดได ้
       ถูกตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
         ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
         (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
         R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
         A     =    การประยกุตใ์ช ้                                               C     =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

         T     =    การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                   A     =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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 ใบรายการวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง 
(Topic Listing Sheet) 

ชุดการสอนที ่8 
สอนคร้ังที ่17-18 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา 3101-2104 จ านวนช่ัวโมงรวม14 ชัว่โมง 

หน่วยที ่8 ระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

ล าดบั หวัขอ้เร่ือง (Topic) 
แหล่งขอ้มูล 

A B C D E 
1 ขอ้ดีของเกียร์อตัโนมติัท่ีควบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์      
2 โครงสร้างของเกียร์อตัโนมติัท่ีควบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์      
3 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเกียร์อตัโนมติั      
4 ช่ือ หนา้ท่ีและการท างานของส่วนประกอบเกียร์

อตัโนมติัควบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
     

5 หนา้ท่ีและการท างานของคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการ
ท างานของเกียร์อตัโนมติั 

     

6 การตรวจสอบและวเิคราะห์ปัญหาขอ้ขดัขอ้งระบบ
ควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

     

 
  A   :  ค าอธิบายรายวชิา 
  B   :  ผูเ้ช่ียวชาญ 
  C : ผูช้  านาญงาน 
  D : ประสบการณ์ของผูส้อน 
  E : เอกสาร คู่มือการซ่อม ต าราอ่ืน ๆ  
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ใบรายละเอยีดวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง 

สอนคร้ังที ่17-18 
หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์รหัสวชิา 3101-2104 เวลา 840 นาที 

หน่วยที ่8 ระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
หวัขอ้หลกั หวัขอ้ยอ่ย 

1.  ขอ้ดีของเกียร์อตัโนมติัท่ีควบคุมดว้ย 

     อิเล็กทรอนิกส์ 
ขอ้ดีของเกียร์อตัโนมติัท่ีควบคุมดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. โครงสร้างของเกียร์อตัโนมติัท่ีควบคุมดว้ย 

     อิเล็กทรอนิกส์ 
2.1  ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 
2.2  ชุดเฟืองเพลนเนตตาร่ี 
2.3  ระบบควบคุมไฮดรอลิก 
2.4  ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เกียร์อตัโนมติั 

3.  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเกียร์อตัโนมติั ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเกียร์อตัโนมติั 
4.  ช่ือ หนา้ท่ีและการท างานของส่วนประกอบ 
      เกียร์อตัโนมติัควบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

4.1  สวติช์เลือกรูปแบบการขบัข่ี 
4.2  สวติช์สตาร์ตเกียร์วา่ง 
4.3  เซนเซอร์ต าแหน่งล้ินเร่ง 
4.4  เซนเซอร์วดัอุณหภูมิน ้าหล่อเยน็ 
4.5  เซนเซอร์วดัความเร็วรถยนต์ 
4.6  สวติช์ไฟเบรก 
4.7  สวติช์หลกัโอเวอร์ไดร์ฟ 
4.8  คอมพิวเตอร์ล็อกความเร็วรถยนต์ 
4.9  ล้ินโซลีนอยด์ 

5. หนา้ท่ีและการท างานของคอมพิวเตอร์ใน 

    การควบคุมการท างานของเกียร์อตัโนมติั 
5.1  ควบคุมจงัหวะการเปล่ียนเกียร์ 
5.2  ควบคุมล็อกอพัคลตัช์ 
5.3  ควบคุมเฟล็กล็อกอพั 
5.4  การวเิคราะห์ขอ้ขดัขอ้ง 
5.5  ระบบการท างานทดแทน 
5.6  ควบคุมอาการกระชากขณะเล่ือนคนัเกียร์ 
       จากต าแหน่ง N ไป D 
5.7  ควบคุมแรงบิดของเคร่ืองยนต์ 
5.8  การควบคุมก าลงัดนัของระบบ 
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ใบรายละเอยีดวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง 

สอนคร้ังที1่7-18 
หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา 3101-2104 เวลา 840 นาที 
หน่วยที ่8 ระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

หวัขอ้หลกั หวัขอ้ยอ่ย 
5. หนา้ท่ีและการท างานของคอมพิวเตอร์ใน 

    การควบคุมการท างานของเกียร์อตัโนมติั 
5.9  การควบคุมก าลงัดนัของคลตัช ์
5.10  การควบคุมการเปล่ียนเกียร์ขณะขบัข่ี 
         ข้ึนเขาหรือลงจากเขา 

6.  การตรวจสอบและวเิคราะห์ปัญหาขอ้ขดัขอ้ง 
     ระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ย  
     อิเล็กทรอนิกส์ 

การตรวจสอบและวเิคราะห์ปัญหาขอ้ขดัขอ้ง
ระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคทฤษฎ)ี 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที1่7-18 
หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์รหัสวชิา 3101-2104 เวลา  120 นาที 
ช่ือหน่วย ระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ทฤษฎี) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

1.  บอกความหมายของระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติั 

      ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (ECT) ไดถู้กตอ้ง 
       

2.  บอกจุดประสงคห์ลกัของการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

     มาใชใ้นเกียร์อตัโนมติัไดถู้กตอ้ง 
       

3.  บอกขอ้ดีของเกียร์อตัโนมติัท่ีควบคุมดว้ย 

      อิเล็กทรอนิกส์ไดถู้กตอ้ง 
       

4.  บอกโครงสร้างของเกียร์อตัโนมติัท่ีควบคุมดว้ย 

      อิเล็กทรอนิกส์ไดถู้กตอ้ง 
       

5.  บอกหนา้ท่ีของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นระบบควบคุมเกียร์ 

      อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ไดถู้กตอ้ง 
       

6.  อธิบายการท างานของคอมพิวเตอร์ควบคุมเกียร์ 
     อตัโนมติัไดถู้กตอ้ง 

       

7.  ตรวจสอบและวเิคราะห์ปัญหาขอ้ขดัขอ้งเกียร์ 
     อตัโนมติัควบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

       

หมายเหตุ 
          ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
          (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
          R     =   การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =     ท าตามแบบ 
         A     =    การประยกุตใ์ช ้                                               C      =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

         T      =    การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                 A      =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคปฏิบัติ) 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่17-18 
หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์  รหัสวชิา  3101-2104 เวลา  720 นาที 
ช่ือหน่วย ระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติั 
ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ภาคปฏิบติั) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

1.  เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ และอุปกรณ์ตรวจสอบและ 
     วเิคราะห์ปัญหาขอ้ขดัขอ้งระบบควบคุมเกียร์ 
     อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ไดถู้กตอ้ง 

       

2.  อ่านรหสัขอ้ขดัขอ้งของระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติั 
     ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ไดถู้กตอ้ง 

       

3. แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งของระบบควบคุมเกียร์ 
    อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ไดถู้กตอ้ง 

       

4. ลบรหสัปัญหาขอ้ขดัขอ้งของระบบควบคุมเกียร์ 
    อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ไดถู้กตอ้ง 

       

5. ตรวจวดัแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีขั้วสายไฟกล่อง 
    คอมพิวเตอร์ไดถู้กตอ้ง 

       

6.  ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าสวติช์ไฟเบรกไดถู้กตอ้ง        
7.  ตรวจสอบสวติช์สตาร์ตเกียร์วา่งไดถู้กตอ้ง        
8.  ตรวจสอบเซนเซอร์อุณหภูมิน ้าหล่อเยน็ไดถู้กตอ้ง        
9.  วดัแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีขั้ว VC ของกล่องคอมพิวเตอร์ 

     และแกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้ง 
       

หมายเหตุ 
        ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
        (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
        R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
        A     =    การประยกุตใ์ช ้                                                 C     =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

        T     =    การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                     A     =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ใบรายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(ภาคปฏิบัติ) 
(Objective Listing Sheet) 

สอนคร้ังที ่17-18 
หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต ์ รหัสวชิา 3101-2104 เวลา  720 นาที 
ช่ือหน่วย ระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์    ช่ือหัวข้อเร่ือง ระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ภาคปฏิบติั) 
ISL PSL 

หมายเหตุ 
R A T I C A 

10. วดัแรงเคล่ือนไฟฟ้า VTA ของกล่องคอมพิวเตอร์ 
       และแกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้ง 

       

11. วดัความต่อเน่ืองของสายไฟระหวา่งกล่อง 
       คอมพิวเตอร์กบัเซนเซอร์ต าแหน่งล้ินเร่งและแกไ้ข 
      ปัญหาไดถู้กตอ้ง 

       

12. วดัความตา้นทานของเซนเซอร์ต าแหน่งล้ินเร่ง 
      ไดถู้กตอ้ง 

       

13. ตรวจสอบสวติช์เลือกรูปแบบการขบัข่ีไดถู้กตอ้ง        
14. เก็บเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์และท าความสะอาด 
     ไดถู้กตอ้ง 

       

หมายเหตุ 
          ISL  =  Intellectual  Skill  Level     PSL  =  Physical Skill  Level 
         (ระดบัความช านาญทางปัญญา)   (ระดบัความช านาญทางกายภาพ) 
          R     =    การฟ้ืนคืนความรู้หรือจ าไปใช ้   I      =    ท าตามแบบ 
          A     =    การประยกุตใ์ช ้                                              C      =    ท าไดเ้องภายใตก้ารควบคุม 

          T     =     การส่งถ่ายความรู้ไปใช ้                                 A      =    ท าไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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ภาคผนวก จ 

 

การวเิคราะห์จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วชิา งานไฟฟ้ายานยนต ์(3101-2104) 
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ตารางการวเิคราะห์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของข้อสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วชิา งานไฟฟ้ายานยนต์ (3101-2104) 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ระดับ

จุดประสงค์ 
ระดับ

ความส าคัญ 
จ านวน
ข้อสอบ 

ข้อสอบ
ข้อที่ 

หน่วยที ่1 เคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้า 
                 ยานยนต์ 

    

1.1 จ  าแนกส่วนประกอบของมลัติมิเตอร์แบบ 
      อนาล็อกไดถู้กตอ้ง 

A X 1 1 

1.2 จ  าแนกส่วนประกอบของมลัติมิเตอร์แบบ 
      ดิจิตอลไดถู้กตอ้ง 

A X 1 2 

1.3 อธิบายวธีิการใชง้านมลัติมิเตอร์วดัค่าต่าง ๆ  
      ทางไฟฟ้าไดถู้กตอ้ง 

A X 6 3-8 

1.4 อ่านค่าการวดัค่าต่าง ๆ ทางไฟฟ้าของมลัติ- 
      มิเตอร์ไดถู้กตอ้ง 

A X 2 9-10 

1.5 บอกขอ้ควรระวงัการใชม้ลัติมิเตอร์ไดถู้กตอ้ง R X 1 11 
1.6 อธิบายลกัษณะการใชง้านหลอดไฟทดสอบ 
      ไดถู้กตอ้ง 

A X 1 12 

1.7 อธิบายประโยชน์การใชง้านของไทม่ิงไลตไ์ด ้
      ถูกตอ้ง 

A X 1 13 

1.8 อธิบายวธีิการใชง้านของไทม่ิงไลตไ์ดถู้กตอ้ง A X 1 14 
1.9 วเิคราะห์ผลการทดสอบค่าความถ่วงจ าเพาะ 
      ของน ้ายาแบตเตอร่ี โดยใชไ้ฮโดรมิเตอร์ได ้

T X 1 15 

1.10 อธิบายลกัษณะการใชง้านออสซิลโลสโคป 
       ไดถู้กตอ้ง 

A X 3 16-18 

1.11 อธิบายลกัษณะการใชง้านเคร่ืองสแกนได ้ A X 2 19-20 
1.12 อธิบายลกัษณะการใชง้านเคร่ืองวิเคราะห์ได ้ A X 1 21 
1.13 อธิบายลกัษณะการใชง้านเคร่ืองวิเคราะห์ 
        สภาพไดถู้กตอ้ง 

A X 1 22 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ระดับ

จุดประสงค์ 
ระดับ

ความส าคัญ 
จ านวน
ข้อสอบ 

ข้อสอบ
ข้อที่ 

หน่วยที ่2 ระบบจุดระเบิด     
2.1  บอกหนา้ท่ีของระบบจุดระเบิดไดถู้กตอ้ง R X 1 23 
2.2  จ าแนกส่วนประกอบของระบบจุดระเบิดได ้
       ถูกตอ้ง 

A X 1 24 

2.3 บอกหนา้ท่ีของส่วนประกอบระบบจุดระเบิด 
      ไดถู้กตอ้ง 

R X 2 25-26 

2.4 จ าแนกประเภทกลไกควบคุมการจุดระเบิด 
      ล่วงหนา้ไดถู้กตอ้ง 

A X 1 27 

2.5 อธิบายการท างานของกลไกควบคุมการจุด 
      ระเบิดล่วงหนา้ได ้

A X 1 28 

2.6 จ าแนกโครงสร้างหวัเทียนไดถู้กตอ้ง A X 2 29-30 
2.7 อธิบายคุณสมบติัของหวัเทียนไดถู้กตอ้ง A X 1 31 
2.8 อธิบายประเภทของหวัเทียนตามค่าความร้อน 
      ของหวัเทียนได ้

A X 1 32 

2.9  อธิบายหลกัการเกิดไฟแรงเคล่ือนสูงได ้ A X 1 33 
2.10 จ าแนกวงจรไฟฟ้าควบคุมระบบจุดระเบิดได ้ A X 1 34 
2.11 อธิบายพื้นฐานวงจรและกระแสไฟฟ้าของ 
        ระบบจุดระเบิดได ้

A X 1 35 

2.12 อธิบายการท างานของระบบจุดระเบิดแบบ 
        ธรรมดาไดถู้กตอ้ง 

A X 1 36 

2.13 บอกส่วนประกอบของระบบจุดระเบิดแบบ  
        ทรานซิสเตอร์ไดถู้กตอ้ง 

R X 1 37 

2.14 อธิบายการท างานของระบบจุดระเบิดแบบ 
        ทรานซิสเตอร์ไดถู้กตอ้ง 

A X 1 38 

2.15 อธิบายการท างานระบบจุดระเบิดแบบใช ้
        คอมพิวเตอร์ควบคุมไดถู้กตอ้ง 

A X 3 39-41 

2.16 อธิบายการควบคุมระบบจุดระเบิดแบบใช้ 
        คอมพิวเตอร์ควบคุมไดถู้กตอ้ง 

A X 2 42-43 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ระดับ

จุดประสงค์ 
ระดับ

ความส าคัญ 
จ านวน
ข้อสอบ 

ข้อสอบ
ข้อที่ 

หน่วยที ่3 ระบบประจุไฟ     
3.1 อธิบายจุดประสงคข์องระบบประจุไฟได ้
      ถูกตอ้ง 

A X 1 44 

3.2 จ  าแนกส่วนประกอบของระบบประจุไฟฟ้า 
     ไดถู้กตอ้ง 

A X 1 45 

3.3 บอกหนา้ท่ีของส่วนประกอบระบบประจุ 
      ไฟฟ้าไดถู้กตอ้ง 

R X 1 46 

3.4 อธิบายหลกัการท างานของเคร่ืองก าเนิด 
      กระแสไฟฟ้าไดถู้กตอ้ง 

A X 1 47 

3.5 จ  าแนกส่วนประกอบของอลัเทอร์เนเตอร์ได ้
      ถูกตอ้ง 

A X 1 48 

3.6 บอกหนา้ท่ีช้ินส่วนของอลัเทอร์เนเตอร์ได ้
      ถูกตอ้ง 

A X 1 49 

3.7 อธิบายการท างานของเรกูเลเตอร์ควบคุม 
      แรงเคล่ือนไฟฟ้าไดถู้กตอ้ง 

A X 2 50-51 

3.8 อธิบายการท างานของระบบประจุไฟฟ้าได ้
      ถูกตอ้ง 

A X 3 52-54 

3.9 อธิบายการท างานของระบบประจุไฟฟ้าดว้ย 
      คอมพิวเตอร์ไดถู้กตอ้ง 

A X 2 55-56 

3.10 วเิคราะห์ปัญหาขอ้ขดัขอ้งระบบประจุไฟฟ้า 
        ไดถู้กตอ้ง 

T X 1 57 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ระดับ

จุดประสงค์ 
ระดับ

ความส าคัญ 
จ านวน
ข้อสอบ 

ข้อสอบ
ข้อที่ 

หน่วยที ่4 ระบบแสงสว่างและสัญญาณ 
                 ยานยนต์สมัยใหม่ 

    

4.1 บอกจุดประสงคข์องระบบแสงสวา่งและ 
       สัญญาณไดถู้กตอ้ง 

R X 1 58 

4.2 บอกหนา้ท่ีของส่วนประกอบระบบแสง 
      สวา่งและสัญญาณไดถู้กตอ้ง 

R X 1 59 

4.3 บอกส่วนประกอบของชุดโคมไฟหนา้ 
      รถยนตไ์ดถู้กตอ้ง 

R X 1 60 

4.4 จ  าแนกความแตกต่างระหวา่งไฟหนา้ 
      รถยนตแ์บบซีลบีม และแบบก่ึงซีลบีมได ้

A X 1 61 

4.5 อธิบายลกัษณะของไฟหนา้รถยนตแ์บบ 
      ต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง 

A X 3 62-65 

4.6 จ  าแนกสวติช์ท่ีใชใ้นระบบแสงสวา่งได ้
      ถูกตอ้ง 

A X 1 66 

4.7 จ าแนกสวติช์ท่ีใชใ้นระบบไฟสัญญาณได ้
      ถูกตอ้ง 

A X 1 67 

4.8 จ  าแนกอุปกรณ์ป้องกนัวงจรท่ีใชใ้นระบบ 
      แสงสวา่งและสัญญาณไดถู้กตอ้ง 

A X 1 68 

4.9 จ าแนกชนิดของหลอดไฟรถยนตท่ี์ใชใ้น 
      ระบบแสงสวา่งและสัญญาณไดถู้กตอ้ง 

A X 1 69 

4.10  อธิบายการท างานและการควบคุมวงจร 
         แสงสวา่งไดถู้กตอ้ง 

A X 1 70 

4.11  อธิบายการท างานและการควบคุมวงจร 
         ไฟสัญญาณไดถู้กตอ้ง 

A X 2 71-72 

4.12  อธิบายการท างานและการควบคุมระบบ 
         ไฟขบัข่ีเวลากลางวนัไดถู้กตอ้ง 

A X 1 73 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ระดับ

จุดประสงค์ 
ระดับ

ความส าคัญ 
จ านวน
ข้อสอบ 

ข้อสอบ
ข้อที่ 

หน่วยที ่4 ระบบแสงสว่างและสัญญาณ 
                  ยานยนต์สมัยใหม่ (ต่อ) 

    

4.13 อธิบายการท างานระบบไฟเตือนลืมปิด 
       ไฟหนา้และระบบปิดไฟหนา้อตัโนมติั 
       ไดถู้กตอ้ง 

A X 1 74 

4.14 อธิบายการท างานระบบแสงสวา่ง 
        อตัโนมติัไดถู้กตอ้ง 

A X 2 75-76 

4.15 อธิบายจุดประสงคแ์ละการท างานระบบ    
       ปรับระดบัล าแสงไฟหนา้อตัโนมติัได ้

          A X 5 77-81 

4.16 อธิบายการท างานระบบไฟแสงสวา่งโคง้ 
        ไดถู้กตอ้ง 

A X 1 82 

4.17 อธิบายการท างานระบบไฟหนา้แบบ 
        ปรับปรุงไดถู้กตอ้ง 

A X 1 83 

4.18  อธิบายลกัษณะเฉพาะเทคโนโลยไีฟแสง 
         สวา่งและสัญญาณยานยนตส์มยัใหม่ได ้

A X 1 84 

4.19  อธิบายการท างานของระบบไฟหนา้ 
         รถยนตท่ี์ควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 
          ตวัถงัไดถู้กตอ้ง 

A X 1 85 

4.20 วเิคราะห์ปัญหาระบบแสงสวา่งและ 
        สัญญาณไดถู้กตอ้ง 

A X 1 86 

หน่วยที ่5 ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก     
5.1 อธิบายการท างานของระบบปัดน ้าฝนและ 
      ฉีดน ้าลา้งกระจกไดถู้กตอ้ง 

A X 3 87-89 

5.2 อธิบายการท างานของระบบละลายฝ้า 
      กระจกหลงัไดถู้กตอ้ง 

A X 1 90 

5.3 อธิบายการท างานของระบบล็อกประตู 
     รถยนตอ์ตัโนมติัแบบใชรี้เลยค์วบคุมได ้

A X 2 91-92 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ระดับ

จุดประสงค์ 
ระดับ

ความส าคัญ 
จ านวน
ข้อสอบ 

ข้อสอบ
ข้อที่ 

หน่วยที ่5 ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก(ต่อ)     
5.4 อธิบายการท างานระบบควบคุมการล็อก 
      ประตูดว้ยระบบไฟฟ้าควบคุมตวัถงัใน 
      ระบบเครือข่ายมลัติเพล็กซ์ไดถู้กตอ้ง 

A X 1 93 

5.5 อธิบายการท างานของระบบกระจกไฟฟ้า 
      ไดถู้กตอ้ง 

A X 3 94-96 

5.6 อธิบายการท างานของระบบควบคุมเบาะนัง่ 
      ดว้ยไฟฟ้าไดถู้กตอ้ง 

A X 1 97 

5.7 อธิบายการท างานของระบบกระจกมองขา้ง 
     ปรับดว้ยไฟฟ้าไดถู้กตอ้ง 

A X 1 98 

5.8 วเิคราะห์ปัญหาระบบไฟฟ้าอ านวยความ 
      สะดวกไดถู้กตอ้ง 

T X 4 99-102 

หน่วยที ่6 ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลงิ
เคร่ืองยนต์แก๊สโซลนีด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 

    

6.1 บอกส่วนประกอบระบบต่าง ๆ ของระบบ 
      ฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ไดถู้กตอ้ง 

R X 1 103 

6.2 อธิบายหนา้ท่ีส่วนประกอบระบบน ้ามนั 
      เช้ือเพลิงไดถู้กตอ้ง 

A X 1 104 

6.3 อธิบายการท างานวงจรไฟฟ้าควบคุม 
      ป๊ัมน ้ามนัเช้ือเพลิงไดถู้กตอ้ง 

A X 2 105-106 

6.4  อธิบายการท างานของอุปกรณ์ป้องกนัการ 
       กระเพื่อมน ้ามนัเช้ือเพลิงไดถู้กตอ้ง 

A X 1 107 

6.5 อธิบายการท างานของอุปกรณ์ควบคุม 
      แรงดนัน ้ามนัเช้ือเพลิงไดถู้กตอ้ง 

A X 1 108 

6.6 อธิบายการท างานของหวัฉีดประจ าสูบได ้ A X 1 109 
6.7  อธิบายการท างานของหวัฉีดสตาร์ตเยน็ได ้ A X 1 110 
6.8  จ  าแนกช่ืออุปกรณ์ระบบประจุอากาศได ้ A X 2 111 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ระดับ

จุดประสงค์ 
ระดับ

ความส าคัญ 
จ านวน
ข้อสอบ 

ข้อสอบ
ข้อที่ 

หน่วยที ่6 ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลงิ
เคร่ืองยนต์แก๊สโซลนีด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ (ต่อ) 

    

6.9 อธิบายการท างานมาตรวดัการไหลของ 
      อากาศแบบแผน่วดัไดถู้กตอ้ง 

A X 2 112-113 

6.10  อธิบายการท างานมาตรวดัการไหลของ 
        อากาศแบบขดลวดความร้อนไดถู้กตอ้ง 

A X 1 114 

6.11 อธิบายการท างานของล้ินอากาศไดถู้กตอ้ง A X 1 115 
6.12 บอกจุดประสงคข์องห้องประจุไอดีได ้
        ถูกตอ้ง 

R X 1 116 

6.13 บอกส่วนประกอบของระบบควบคุม 
        อิเล็กทรอนิกส์ไดถู้กตอ้ง 

R X 1 117 

6.14 บอกหนา้ท่ีของหน่วยควบคุม  
         อิเล็กทรอนิกส์ไดถู้กตอ้ง 

A X 1 118 

6.15 อธิบายการท างานวงจรไฟฟ้าของมาตรวดั 
        การไหลของอากาศแบบแผน่วดัไดถู้กตอ้ง 

A X 1 119 

6.16 อธิบายการท างานของตวัตรวจจบั 
         สุญญากาศไดถู้กตอ้ง 

A X 2 120-121 

6.17 อธิบายการท างานของตวัตรวจจบั              
         ต  าแหน่งล้ินเร่งไดถู้กตอ้ง 

A X 2 122-123 

6.18 อธิบายการท างานของตวัตรวจจบัอุณหภูมิ 
        น ้าหล่อเยน็ไดถู้กตอ้ง 

A X 1 124 

6.19 อธิบายการท างานของตวัตรวจจบัอุณหภูมิ 
        อากาศไดถู้กตอ้ง 

A X 1 125 

6.20 อธิบายการท างานของตวัตรวจจบัปริมาณ 
        ออกซิเจนไดถู้กตอ้ง 

A X 1 126 

6.21  อธิบายการท างานของตวัตรวจจบัความเร็ว   
 รถยนตไ์ดถู้กตอ้ง 

A X 1 127 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ระดับ

จุดประสงค์ 
ระดับ

ความส าคัญ 
จ านวน
ข้อสอบ 

ข้อสอบ
ข้อที่ 

หน่วยที ่6ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลงิ
เคร่ืองยนต์แก๊สโซลนีด้วยอเิลก็ทรอนิกส์(ต่อ) 

    

6.22  อธิบายการท างานของตวัตรวจจบัมุมองศา 
 เพลาขอ้เหวีย่งไดถู้กตอ้ง 

A X 2 128-129 

6.23  อธิบายการท างานของตวัตรวจจบัการน็อก   
 ของเคร่ืองยนตไ์ดถู้กตอ้ง 

A X 1 130 

6.24  อธิบายการท างานของสัญญาณจากสวติช์  
 ต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง 

A X 1 131 

6.25  อธิบายวงจรไฟฟ้าระบบควบคุม 
 อิเล็กทรอนิกส์ไดถู้กตอ้ง 

A X 3 132-134 

6.26  อธิบายการท างานของวงจรจ่ายกระแส 
ไฟฟ้าใหห้น่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ได ้

A X 1 135 

6.27  อธิบายการท างานของวงจรจ่ายกระแส 
ไฟฟ้าควบคุมหวัฉีดประจ าสูบไดถู้กตอ้ง 

A X 1 136 

6.28  อธิบายระบบวนิิจฉยัขอ้ขดัขอ้งในระบบ 
 ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ไดถู้กตอ้ง 

A X 2 137-138 

6.29  ตรวจสอบรหสัขอ้ขดัขอ้งไดถู้กตอ้ง A X 2 139-140 
6.30  อธิบายการท างานของระบบควบคุมดว้ย 

 คอมพิวเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
A X 2 141-142 

หน่วยที ่7 ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลงิ
เคร่ืองยนต์ดีเซลด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 

    

7.1 บอกส่วนประกอบของระบบควบคุมการฉีด 
      เช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
       แบบคอมมอนเรลไดถู้กตอ้ง 

R X 1 143 

7.2 บอกหนา้ท่ีของส่วนประกอบระบบควบคุม 
       การฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ย 
       อิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรลไดถู้กตอ้ง 

R X 1 144 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ระดับ

จุดประสงค์ 
ระดับ

ความส าคัญ 
จ านวน
ข้อสอบ 

ข้อสอบ
ข้อที่ 

7.3 อธิบายการท างานของส่วนประกอบระบบ 
      ควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซล 
      อิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรลไดถู้กตอ้ง 

A X 4 145-148 

7.4 อธิบายการท างานและการควบคุมระบบ 
      ควบคุมฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ย    
      อิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรลไดถู้กตอ้ง 

A X 3 149-151 

หน่วยที ่8 ระบบควบคุมเกยีร์อตัโนมัติ 
ด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 

    

8.1 บอกความหมายของเกียร์อตัโนมติัควบคุม 
       ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ไดถู้กตอ้ง 

R X 1 152 

8.2 บอกจุดประสงคห์ลกัของการน าระบบ 
       อิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นเกียร์อตัโนมติัได ้

R X 1 153 

8.3 บอกขอ้ดีของเกียร์อตัโนมติัท่ีควบคุมดว้ย 
       อิเล็กทรอนิกส์ไดถู้กตอ้ง 

R X 1 154 

8.4 บอกโครงสร้างของเกียร์อตัโนมติัท่ีควบคุม 
      ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ไดถู้กตอ้ง 

R X 1 155 

8.5 บอกหนา้ท่ีของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นระบบ 
      ควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ได ้

R X 2 156-157 

8.6  อธิบายการท างานของคอมพิวเตอร์ควบคุม 
      เกียร์อตัโนมติัไดถู้กตอ้ง 

A X 3 158-160 

หมายเหตุ  ระดับของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม      ระดับความส าคัญ 
  R : การฟ้ืนคืนความรู้     X :  มาก 
  A : การประยกุตค์วามรู้     I  :  ปานกลาง 
  T : การส่งถ่ายความรู้     O :  นอ้ย 
รวมระดบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม การฟ้ืนคืนความรู้ จ  านวน 24 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 15 
รวมระดบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม การประยกุตค์วามรู้ จ  านวน 132 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 82.5 
รวมระดบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม การส่งถ่ายความรู้ จ  านวน 4 ขอ้  คิดเป็นร้อยละ 2.5 
เพื่อน าไปออกขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 ต่อไป 
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ภาคผนวก ฉ 
 

การวเิคราะห์ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



247 
 

ผลการประเมินความสอดคลอ้งจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมกบัแบบทดสอบวดัผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์ โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวจิยัและพฒันาหลกัสูตร  

สถิติ วจิยัและการวดัประเมินผล 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

10 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

11 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

13 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

14 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

15 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

16 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

17 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

18 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

19 0 1 1 0 1 3 0.60 ใชไ้ด ้

20 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

21 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

22 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

23 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้
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ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

24 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

25 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

26 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

27 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

28 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

29 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

30 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

31 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

32 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

33 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

34 0 1 0 1 1 3 0.60 ใชไ้ด ้

35 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

36 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

37 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

38 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

39 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

40 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

41 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

42 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

43 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

44 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

45 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

46 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

47 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

48 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

49 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

50 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

51 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

52 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

53 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

54 0 1 0 1 1 3 0.60 ใชไ้ด ้

55 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

56 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

57 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

58 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

59 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

60 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

61 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

62 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

63 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

64 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

65 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

66 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

67 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

68 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

69 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

70 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

71 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

72 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

73 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

74 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

75 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

76 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

77 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

78 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

79 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

80 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

81 0 1 0 1 1 3 0.60 ใชไ้ด ้

82 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

83 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

84 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

85 1 1 0 0 1 3 0.60 ใชไ้ด ้

86 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

87 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

88 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

89 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

90 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

91 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

92 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

93 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

94 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

95 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

96 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

97 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

98 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

99 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

100 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

101 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

102 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

103 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

104 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

105 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

106 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

107 1 1 1 0 0 3 0.60 ใชไ้ด ้

108 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

109 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

110 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

111 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

112 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

113 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

114 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

115 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

116 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

117 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

118 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

119 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

120 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

121 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

122 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

123 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

124 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

125 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

126 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

127 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

128 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

129 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

130 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

131 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

132 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

133 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

134 1 1 0 0 1 3 0.60 ใชไ้ด ้

135 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

136 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

137 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

138 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

139 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

140 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

141 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

142 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

143 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

144 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

145 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

146 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

147 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

148 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

149 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

150 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

151 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

152 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

153 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

154 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

155 1 1 0 0 1 3 0.60 ใชไ้ด ้

156 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

157 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

158 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

159 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

160 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

161 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

162 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

163 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

164 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

165 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

166 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

167 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

168 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

169 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

170 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

171 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

172 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

173 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

174 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

175 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

176 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

177 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

178 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

179 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

180 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

181 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

182 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

183 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

184 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

185 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

186 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ช 

การวเิคราะห์ค่าความยาก ง่าย  ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมัน่ 
ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 
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 ตารางที ่ค-6  แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r หรือ D)  

 

 

จุดประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

แบบทดสอบ 
ขอ้ท่ี 

NU 
10 

NL 
10 

p r q p.q 
ค่าความยาก 

ง่าย 
ค่าอ านาจ 
จ าแนก 

1.1 1 9 5 0.70 0.40 0.30 0.21 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
1.2 2 10 6 0.80 0.40 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
1.3 3 10 6 0.80 0.40 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
4 9 6 0.75 0.30 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
5 10 6 0.80 0.40 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
6 10 4 0.70 0.60 0.30 0.21 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
7 8 6 0.70 0.20 0.30 0.21 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
8 9 7 0.80 0.20 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

1.4 9 9 7 0.80 0.20 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
10 10 4 0.70 0.60 0.30 0.21 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

1.5 11 9 7 0.80 0.20 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
1.6 12 9 4 0.65 0.50 0.35 0.23 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
1.7 13 10 6 0.80 0.40 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
1.8 14 10 6 0.80 0.40 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
1.9 15 10 6 0.80 0.40 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

1.10 16 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
17 10 4 0.70 0.60 0.30 0.21 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
18 10 6 0.80 0.40 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

1.11 19 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
20 10 6 0.80 0.40 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
21 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

1.12 22 10 6 0.80 0.40 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
1.13 23 10 4 0.70 0.60 0.30 0.21 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
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ตารางที ่ค-6 แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r หรือ D) 

จุดประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

แบบทดสอบ 
ขอ้ท่ี 

NU NL p r q p.q 
ค่าความยาก 

ง่าย 
ค่าอ านาจ 
จ าแนก 

2.1 24 10 6 0.80 0.40 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
2.2 25 10 6 0.80 0.40 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
2.3 26 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
27 9 6 0.75 0.30 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

2.4 28 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
2.5 29 10 6 0.80 0.40 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
2.6 30 10 6 0.80 0.40 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
31 9 6 0.75 0.30 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

2.7 32 9 6 0.75 0.30 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
2.8 33 8 4 0.60 0.40 0.40 0.24 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
2.9 34 7 2 0.45 0.50 0.55 0.25 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

2.10 35 9 1 0.50 0.80 0.50 0.25 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
2.11 36 10 6 0.80 0.40 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
2.12 37 9 7 0.80 0.20 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
2.13 38 6 1 0.35 0.50 0.65 0.23 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
2.14 39 8 2 0.50 0.60 0.50 0.25 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
2.15 40 8 6 0.70 0.20 0.30 0.21 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
41 10 2 0.60 0.80 0.40 0.24 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
42 10 3 0.65 0.70 0.35 0.23 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

2.16 43 10 6 0.80 0.40 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
44 10 6 0.80 0.40 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

3.1 45 10 4 0.70 0.60 0.30 0.21 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
3.2 46 10 6 0.80 0.40 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
3.3 47 10 3 0.65 0.70 0.35 0.23 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
3.4 48 10 6 0.80 0.40 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
3.5 49 10 3 0.65 0.70 0.35 0.23 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
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       ตารางที ่ค-6  แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r หรือ D) 

จุดประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

แบบทดสอบ 
ขอ้ท่ี 

NU NL p r q p.q 
ค่าความ
ยาก ง่าย 

ค่าอ านาจ 
จ าแนก 

3.6 50 10 6 0.80 0.40 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
3.7 51 8 4 0.60 0.40 0.40 0.24 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
52 8 2 0.50 0.60 0.50 0.25 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

3.8 53 6 2 0.40 0.40 0.60 0.24 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
54 9 7 0.80 0.20 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
55 9 7 0.80 0.20 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

3.9 56 9 6 0.75 0.30 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
57 8 6 0.70 0.20 0.30 0.21 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

3.10 58 9 7 0.80 0.20 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
4.1 59 9 7 0.80 0.20 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
4.2 60 9 3 0.60 0.60 0.40 0.24 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

4.3 61 9 7 0.80 0.20 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
4.4 62 7 3 0.50 0.40 0.50 0.25 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

4.5 63 7 3 0.50 0.40 0.50 0.25 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
64 9 6 0.75 0.30 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
65 6 4 0.50 0.20 0.50 0.25 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
66 9 3 0.60 0.60 0.40 0.24 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

4.6 67 9 4 0.65 0.50 0.35 0.23 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
4.7 68 6 3 0.45 0.30 0.55 0.25 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
4.8 69 8 1 0.45 0.70 0.55 0.25 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
4.9 70 9 6 0.75 0.30 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

4.10 71 9 6 0.75 0.30 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
4.11 72 9 4 0.65 0.50 0.35 0.23 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 
73 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
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       ตารางที ่ค-6  แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r หรือ D) 

วตัถุประสงค์ แบบทดสอบ NU NL p r q p.q ค่าความยาก ค่าอ านาจ 

เชิงพฤตกิรรม ข้อที ่             ง่าย จ าแนก 

4.12 74 10 6 0.80 0.40 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

4.13 75 8 3 0.55 0.50 0.45 0.25 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
4.14 76 9 3 0.60 0.60 0.40 0.24 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

  77 7 4 0.55 0.30 0.45 0.25 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
4.15 78 10 6 0.80 0.40 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

  79 10 6 0.80 0.40 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
  80 10 4 0.70 0.60 0.30 0.21 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
  81 7 2 0.45 0.50 0.55 0.25 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

  82 10 6 0.80 0.40 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

4.16 83 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

4.17 84 10 6 0.80 0.40 0.20 0.16 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

4.18 85 10 4 0.70 0.60 0.30 0.21 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

4.19 86 9 5 0.70 0.40 0.30 0.21 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

4.20  87 10 3 0.65 0.70 0.35 0.23 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
5.1 88 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

  89 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
  90 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

5.2 91 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

5.3  92 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

  93 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

5.4 94 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

5.5 95 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
  96 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

  97 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
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ตารางที ่ค-6  แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r หรือ D) 

จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

แบบทดสอบ 
ข้อที่ 

NU 
 

NL 
 

p 
 

r 
 

q 
 

p.q 
 

ค่าความยาก 
ง่าย 

ค่าอ านาจ 
จ าแนก 

5.6 98 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
5.7  99 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
5.8 100 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

  101 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

  101 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

  103 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
  104 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

6.1 105 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
6.2 106 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

6.3 107 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
  108 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

6.4 109 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
6.5 110 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
6.6 111 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
6.7 112 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

6.8 113 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
6.9 114 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

  115 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

6.10 116 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

6.11 117 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

6.12 118 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
6.13 119 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
6.14 120 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

6.15 121 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
6.16 122 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

  123 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
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ตารางที ่ค-6  แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r หรือ D) 

จุดประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

แบบทดสอบ 
ขอ้ท่ี 

 
NU 

 

 
NL 

 

 
p 
 

 
r 
 

 
q 
 

 
p.q 

 

ค่าความยาก 
ง่าย 

ค่าอ านาจ 
จ าแนก 

6.17 124 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

  125 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
6.18 126 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

  127 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
6.19  128 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
6.20  129 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
6.21 130 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
6.22 131 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

  132 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
6.23 133 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
6.24 134 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
6.25 

 
 

135 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
136 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
137 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

6.26 138 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
6.27 139 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
6.28 140 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

  141 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
6.29 142 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

  143 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
6.30 144 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

  145 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
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ตารางที ่ค-6  แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r หรือ D) 

จุดประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

แบบทดสอบ 
ขอ้ท่ี 

NU 
 

NL 
 

p 
 

r 
 

q 
 

p.q 
 

ค่าความยาก 
ง่าย 

ค่าอ านาจ 
จ าแนก 

7.1 146 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
  147 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

7.2  148 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

7.3 149 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

  150 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

  151 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
  152 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

7.4 153 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

  154 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

7.5 155 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
8.1 156 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
8.2 157 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

8.3 158 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

8.4 159 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

8.5 160 10 5 0.75 0.50 0.25 0.19 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

  รวม 1826.00 1066 143.6 76.00 47.40 33.29     

  เฉลีย่ 9.51 5.53 0.75 0.40 0.25 0.17     
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ค่าความแปรปรวน 
     หาไดจ้าก 

 

 
 

    

     
  N       =                             
 
   N2     = 

 
 

 

 

20 

 
400 

       

EX2    = 468145 

       

(EX)2  = 8219689 

   


  




 2858.0275 

                       ค่าความเช่ือมัน่  หาไดจ้ากสูตร  KR. 20 (ขอ้สอบ160ขอ้) 
   

   

 
 

 

   

    K     = 160 

  

Rtt    = 
    

Epq    = 33.29 

         

  

Rtt    = 0.9736 
   

Rtt    = 0.97356 
 

  ดังน้ัน ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิางานไฟฟ้ายานยนตมี์ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 0.97  
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ภาคผนวก ซ 
 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเฉลย วชิา งานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิา งานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวชิา  3101 – 2104 
ระดบั ปวส.2 สาขาวชิา เทคนิคเคร่ืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต ์วทิยาลยัเทคนิคอุดรธานี 

 

ค าช้ีแจง 
  1.  แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นขอ้สอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
  2.  มีขอ้สอบมีทั้งหมด 160 ขอ้ ใชเ้วลาในการทดสอบ 160 นาที 
  3.  ใหน้กัศึกษาเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
  4.  ใหก้าเคร่ืองหมาย (X) ทบัขอ้ท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งท่ีสุดลงในกระดาษค าตอบ 
  5.  แบบทดสอบน้ีเก็บไวเ้ป็นความลบัและน ามาเพื่อศึกษาเท่านั้น 
ตวัอยา่ง 
  0.  ระบบไฟฟ้าในรถยนตท่ี์ใชเ้ป็นไฟฟ้าชนิดใด 
   ก.  ไฟฟ้ากระแสสลบั 
   ข.  ไฟฟ้ากระแสต ่า 
   ค.  ไฟฟ้ากระแสสูง 
   ง.  ไฟฟ้ากระแสตรง 
  00.  ตวัถงัรถยนตท่ี์ข้ึนรูปมาจากโลหะแผน่ใชเ้ป็นอุปกรณ์ใดของระบบไฟฟ้ารถยนต ์
   ก.  ขั้วบวก 
   ข.  ขั้วลบ 
   ค.  สายดิน 
   ง.  สายอากาศ 
  สมมุติวา่นกัศึกษา อ่านขอ้ 0 “ตอ้งการเลือกค าตอบ ตวัเลือก  ก  ใหท้  าดงัน้ี 
 
   
  
  กรณีนกัศึกษาตอ้งการเปล่ียนตวัเลือก เช่น จากตวัเลือก  ก  เป็นตวัเลือก  ง  ใหท้  าดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ ก ข ค ง 
0     
00     

ขอ้ ก ข ค ง 
0     
00     
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1. ขอ้ใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของมลัติมิเตอร์แบบอนาล็อก 
   ก. เขม็วดั      ข. สวติช์เลือกยา่นการวดั 
          ค. สกรูปรับค่าศูนยส์เกลวดั  ง. หนา้จอแสดงผลการวดัเป็นตวัเลข 
2. ขอ้ใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของมลัติมิเตอร์แบบดิจิตอล  
   ก. สายวดั      ข. หนา้จอแสดงผล 
         ค. ปุ่มปรับค่าศูนยโ์อห์ม        ง.  สวติช์เลือกยา่นการวดั 
3. จากรูปขอ้ใดกล่าวถึงวธีิการใชง้านเคร่ืองมือวดัมลัติมิเตอร์แบบดิจิตอล ไม่ถูกต้อง 

ก. การวดัค่าแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง ใหป้รับสวิตช์เลือกการท างานไปท่ีหมายเลข 3 

ข. การวดัค่าแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั ใหป้รับสวติช์เลือกการท างานไปท่ีหมายเลข 2 

           ค.   การวดัค่าความตา้นทาน ใหป้รับสวิตช์เลือกการท างานไปท่ีหมายเลข 5 

           ง.   ขณะท่ีวดัค่าความตา้นทานหรือค่าแรงดนั ไฟฟ้า ใหต่้อสายไฟทดสอบสีแดง (บวก)ไป 

                 ท่ี (C) และสายไฟสีด า (ลบ) ไปท่ี (D) 
 

 จากรูป ใช้ตอบค าถามข้อที ่4-5 
 

 

4. จากรูปการตรวจสอบความต่อเน่ือง ใหป้รับสวติช์เลือกการท างานไปยงัหมายเลขใด 
           ก. หมายเลข 2      ข. หมายเลข 3 
   ค. หมายเลข 4     ง.  หมายเลข 5 
5. จากรูปการวดักระแสไฟฟ้าในวงจรท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นวงจร 10 แอมแปร์ ใหป้รับสวติช์ 
    เลือกการท างานไปยงัหมายเลขใด 
           ก. หมายเลข 6     ข. หมายเลข 7 
   ค. หมายเลข 8     ง.  หมายเลข 9 
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6. ในวงจรไฟฟ้าควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ ควรใชม้ลัติมิเตอร์แบบใดในการวดัตรวจสอบ 
           ก. มลัติมิเตอร์แบบอนาล็อก 
           ข. มลัติมิเตอร์แบบดิจิตอล 
           ค. มลัติมิเตอร์แบบความตา้นทานต ่า 
           ง. มลัติมิเตอร์แบบอนาล็อกกบัขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า 
7. ก่อนเช่ือมต่อมลัติมิเตอร์กบัวงจรเพื่อวดัค่าความตา้นทาน ปฏิบติัขอ้ใดเป็นอนัดบัแรก 
           ก.  ต่อวงจร 
   ข.  ติดตั้งแบตเตอร่ีใหม่ 
   ค.  ตั้งค่าเลือกช่วงการวดัในยา่นสูงสุด 
   ง.  ตรวจสอบวงจรดว้ยมลัติมิเตอร์ให้แน่ใจวา่ไม่มีไฟฟ้าไหลผา่นวงจร 
8. การวดักระแสไฟฟ้าในรถยนตต์อ้งปรับสวติช์เลือกการท างานไปท่ีต าแหน่งใด 
     ก.  DCV                    ข.  DCA 
   ค. ACV              ง.  ACA 
9. จากรูปมลัติมิเตอร์แบบอนาล็อก อ่านค่าไดเ้ท่าใด 

 
          
 
    
 
 
             ก. 10 V             ข.  12  V 

             ค. 14 V               ง.  15  V 
10. ดิจิตอลมลัติมิเตอร์ถูกใชว้ดัค่าทางไฟฟ้า อ่านค่าได ้ 4.725 K มีค่าตามขอ้ใด  
     ก. 0.4725 โอห์ม          ข. 4.725 โอห์ม 
       ค. 4,725 โอห์ม             ง. 4,725,000 โอห์ม 
11. ขอ้กล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัขอ้ควรระวงัการใชม้ลัติมิเตอร์  
          ก. ตอ้งแน่ใจวา่เลือกยา่นการวดัถูกตอ้ง 

          ข. หากไม่ใชม้ลัติมิเตอร์เป็นเวลานานควรถอดแบตเตอร่ีออก 

          ค. การเลือกยา่นวดัความตา้นทานท าไดเ้ฉพาะมีกระแสไฟต ่า 

          ง. การวดัแรงดนัไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าใหเ้ลือกยา่นวดัสูง ๆ ไวก่้อน 
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12. หลอดไฟทดสอบ ไม่สามารถ ทดสอบอะไรได ้ 
  ก. ปริมาณแรงดนัไฟฟ้า   ข. ความต่อเน่ืองของสายไฟ 
  ค. การลงกราวดข์องวงจร  ง. การมีกระแสไฟในวงจร 
13. ไทม่ิงไลตใ์ชป้ระโยชน์อะไร 

           ก. ตรวจสอบมุมดเวล   ข.ระบุต าแหน่งการจุดระเบิดในท่ีมืด 
           ค. อ่านเวลาในแผงควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า               ง. ตรวจสอบและปรับตั้งองศาจุดระเบิด 
14. สายสัญญาณไทม่ิงไลตค์ลอ้งกบัอุปกรณ์ใดในการตรวจองศาการจุดระเบิด 

           ก. สายไฟแรงเคล่ือนสูงของหวัเทียนสูบท่ี 1 
   ข.  สายไฟแรงเคล่ือนต ่าของคอยลจุ์ดระเบิด 
  ค. สายไฟแรงเคล่ือนสูงของคอยลจุ์ดระเบิด 
           ง. สายไฟเซนเซอร์ตรวจจบัมุมเพลาขอ้เหวีย่ง 
15. ค่าความถ่วงจ าเพาะของน ้ ายาแบตเตอร่ี (น ้ายาอิเล็กโตรไลต)์ เม่ือประจุไฟเตม็ท่ีท่ีอุณหภูมิ 80 ° F  
      (26.7° C) มีค่าเท่ากบั 1.280 แสดงวา่มีสภาพประจุอยา่งไร 

           ก.  25 %                        ข. 50 %  
           ค.  75 %                    ง. มีไฟเตม็ 
16.  รูปคล่ืนสัญญาณบนหนา้จอออสซิลโลสโคปในแนวตั้งเป็นตวัแทนแสดงค่าอะไร  

           ก. เวลา                                  ข. กระแส  

           ค. ความตา้นทาน            ง.  แรงเคล่ือนไฟฟ้า 
17.  ออสซิลโลสโคปมีประโยชน์ส าหรับการทดสอบหวัฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิง เน่ืองจากอะไร 
          ก. ช่วยประหยดัเวลา 
          ข. ปริมาณการฉีดแสดงผลบนหนา้จอ 
          ค. มองเห็นรูปร่างพลัลห์วัฉีดและกลวตัรการฉีดน ้ามนั  
          ง.  มองเห็นละอองการฉีดน ้ามนั 
18. ดิจิตอลสโคป โดยทัว่ไปจะใชแ้ทนท่ีอนาล็อกสโคป เน่ืองจากมีลกัษะพิเศษอยา่งไร 

          ก. ลดภาระทางไฟฟ้าได ้    ข. แสดงผลไดร้วดเร็วกวา่ 
          ค. มีความเช่ือถือมากกวา่    ง. การจดัเก็บขอ้มูลท่ีแสดงโดยเคร่ืองวดั 
19. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัรหสัขอ้ขดัขอ้งท่ีพบบนเคร่ืองสแกน  

ก. แสดงผลการวดัค่าต่าง ๆ ทางไฟฟ้า 
ข. แสดงใหช่้างเทคนิครู้ขณะท าการวเิคราะห์ 
ค. เป็นรหสัตวัเลขท่ีบ่งช้ีความบกพร่องเฉพาะส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองยนต ์    
ง. บนัทึกรหสัในหน่วยความจ า เม่ือส่วนประกอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ลม้เหลว 
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20. การแสดงผลรหสัขอ้ขดัขอ้ง เป็นการวเิคราะห์ภายใตบ้อร์ดคอมพิวเตอร์ มีความสามารถอะไร 

ก. วดัพารามิเตอร์เคร่ืองยนตบ์างอยา่ง 
ข. บอกช่างเทคนิคให้รู้ต  าแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ท่ีช ารุด 
ค. ตรวจจบัความลม้เหลวในแคตตาไลทติ์คคอนเวอร์เตอร์ 
ง. สันนิษฐานขอ้ขดัขอ้งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

21. ขอ้ใดกล่าวถึงการแสดงผลรหสัขอ้ขดัขอ้งท่ีหนา้จอของเคร่ืองทดสอบสแกนไดถู้กตอ้ง 

           ก.  เคร่ืองวเิคราะห์ปัญหามือถือจะแสดง DTC 5 หลกั โดยการส่ือสารโดยตรงกบั ECU 

          ข.   เคร่ืองวเิคราะห์ปัญหามือถือจะแสดงหลกัโดยการส่ือสารโดยตรงกบั ECU ผา่น DLC3                        
                 (ขั้วต่อเช่ือมโยงขอ้มูล) 
           ค.  เคร่ืองวเิคราะห์ปัญหามือถือจะอ่านดว้ยไฟแสดงสถานะระบบควบคุมเคร่ืองยนตข์ดัขอ้ง  
                 ลกัษณะการกระพริบและแสดง DTC 5 หลกั 

            ง.  เคร่ืองวเิคราะห์ปัญหามือถือจะอ่านดว้ยไฟแสดงสถานะระบบควบคุมเคร่ืองยนตข์ดัขอ้ง   
                 ลกัษณะการสวา่งดว้ยหลอดไฟและแสดง  5 หลกั 

22. ขอ้ใดกล่าวถึงการทดสอบเด่ียวของเคร่ืองวเิคราะห์สภาพ ไม่ถูกต้อง 
            ก.   การทดสอบก าลงัอดัของเคร่ืองยนต ์

ข. การทดสอบการจ่ายไฟของอลัเทอร์เนเตอร์ 
ค. การทดสอบกินกระแสของมอเตอร์สตาร์ต 
ง. การทดสอบอตัโนมติัระบบต่าง ๆ เคร่ืองยนต ์

23. ระบบจุดระเบิดท าหนา้ท่ีอะไร 
ก. จ่ายประกายไฟจุดระเบิดไอดีในกระบอกสูบ 
ข. จ่ายกระแสไฟจุดระเบิดไอดีภายในกระบอกสูบ 
ค. จ่ายแรงเคล่ือนจุดระเบิดไอดีในกระบอกสูบ      

    ง. จ่ายแรงเคล่ือนเหน่ียวน าไอดีในกระบอกสูบ 
24. ขอ้ใดกล่าวถึงส่วนประกอบของระบบจุดระเบิดไดถู้กตอ้งทั้งหมด  
   ก. แบตเตอร่ี คอยลจุ์ดระเบิด จานจ่าย สายไฟแรงสูง  
     ข.  สวติช์จุดระเบิด แบตเตอร่ี คอยล์จุดระเบิด  จานจ่าย สายไฟแรงสูง 
           ค. คอยลจุ์ดระเบิด จานจ่าย สายไฟแรงสูง หวัเทียน แบตเตอร่ี 
           ง.  แบตเตอร่ี  สวติช์จุดระเบิด  คอยลจุ์ดระเบิด จานจ่าย สายไฟแรงสูง หวัเทียน 
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25. อุปกรณ์ใดของระบบจุดระเบิดท่ีเพิ่มก าลงัดนัไฟฟ้า  
    ก. สวติช์จุดระเบิด     ข. จานจ่าย 
    ค. หวัเทียน                   ง. คอยลจุ์ดระเบิด 
26. ทุกขอ้กล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัหนา้ท่ีของจานจ่ายในระบบจุดระเบิด 
        ก. จ่ายแรงเคล่ือนไฟแรงสูงไปยงัหวัเทียน 

        ข. ใหห้นา้ทองขาวเป็นสวิตช์ปิด เปิดวงจรปฐมภูมิ 

         ค. ผลิตการเหน่ียวน าเพื่อใหเ้กิดไฟแรงเคล่ือนสูง 

        ง.  ตดัและต่อวงจรหนา้ทองขาวใหเ้กิดการเหน่ียวน าไฟแรงเคล่ือนสูงข้ึนในคอยลจุ์ดระเบิด 
27. กลไกท่ีใชค้วบคุมการจุดระเบิดล่วงหนา้ตามความเร็วรอบของเคร่ืองยนตท่ี์เพิ่มข้ึน คือแบบใด 

         ก.  แบบสุญญากาศ              ข. แบบแรงเหวีย่งหนีศูนย ์

         ค.  แบบกลไก -ไฟฟ้า           ง. แบบนิวแมติกส์ 

28. กลไกควบคุมการจุดระเบิดล่วงหนา้แบบสุญญากาศอาศยัแรงสุญญากาศในการท างานจากท่ีใด 

        ก. ท่อร่วมไอดี                     ข. แผน่ไดอะแฟรม 

         ค. บริเวณปีกผีเส้ือ               ง. ท่อสุญญากาศ 

29. ส่วนประกอบพื้นฐานของหวัเทียนคือขอ้ใด 
     ก. แกนกลางพลาสติก                                       ข.  ฉนวนกระดาษ 
          ค. โครงไฟเบอร์กลาส            ง.  ขั้วอิเล็กโทรด 2 ขั้ว 

30. จากรูปดา้นล่าง ความยาวลูกศรแสดงถึงอะไร 

                                    
 

    ก. ยา่นความร้อนหวัเทียน       ข.ขั้วอิเล็กโทรด 
           ค. แกนกลางหวัเทียน              ง. ระยะเกลียวหวัเทียน 
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31. ขอ้ใดไม่ใช่ คุณสมบติัของหวัเทียนท่ีดี  

        ก. จุดประกายไฟเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

         ข. ตอ้งทนต่อการกดักร่อนของสารเคมี 

        ค. ตอ้งรับแรงดนัจากการเผาไหมไ้ดสู้งถึง 50  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

        ง.  ตอ้งทนต่ออุณหภูมิในห้องเผาไหมไ้ดสู้ง 2,500 C 

32. หวัเทียนเยน็คือหวัเทียนประเภทใด 

        ก. หวัเทียนท่ีมีระยะทางการระบายความร้อนปกติ 

        ข. หวัเทียนท่ีมีระยะทางระบายความร้อนจากเข้ียวหวัเทียนถึงปลายล่างฉนวนสั้น 

         ค. หวัเทียนท่ีมีระยะทางระบายความร้อนจากเข้ียวหวัเทียนถึงปลายล่างฉนวนยาว 

        ง.  หวัเทียนท่ีมีระยะทางระบายความร้อนจากเข้ียวหวัเทียนถึงปลายล่างฉนวนปานกลาง 

33. หลกัการเกิดไฟแรงเคล่ือนสูงในคอยลจุ์ดระเบิด อาศยัหลกัการใด 

         ก. การเหน่ียวน าตวัเอง    ข. การเหน่ียวน าร่วม 

         ค. การเหน่ียวน าขดลวดปฐมภูมิ   ง.  การเหน่ียวน าขดลวดทุติยภูมิ 

34. อุปกรณ์ใดเป็นส่วนประกอบของทั้งวงจรไฟแรงเคล่ือนต ่าและวงจรไฟแรงเคล่ือนสูงระบบจุด 

      ระเบิด 

       ก. โรเตอร์                           ข. คอยลจุ์ดระเบิด 

        ค. สวติช์จุดระเบิด              ง. ชุดก าเนิดสัญญาณ 

35. วงจรจุดระเบิดประกอบดว้ย 2 วงจรคือขอ้ใด 

             ก. วงจรสตาร์ตและวงจรควบคุม   ข. วงจรประจุและวงจรคอยล์ 
             ค. วงจรปฐมภูมิและวงจรทุติยภูมิ   ง. วงจรฉนวนและวงจรกราวด์ 
36.  จะเกิดอะไรข้ึนเม่ือกระแสไฟแรงดนัต ่าไหลผา่นขดลวดปฐมภูมิถูกตดัวงจร  
           ก. สนามแม่เหล็กยบุตวั  
     ข.  เกิดการเหน่ียวน าไฟแรงดนัสูงในขดลวดทุติยภูมิ 
           ค.   กระแสไฟฟ้าแรงเคล่ือนสูงจะไหลผา่นคอยลจุ์ดระเบิดไปยงัจานจ่าย          
            ง.   ถูกทุกขอ้ 

37. ขอ้ใดไม่ใช่ ส่วนประกอบของชุดก าเนิดสัญญาณ 

            ก. แม่เหล็กถาวร                 ข. ขดลวดก าเนิดสัญญาณ 

         ค. โรเตอร์สัญญาณ                                             ง.  สเตเตอร์ 
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38. สนามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนรอบ ๆ ขดลวดก าเนิดสัญญาณเพื่อผลิตพลัล ์เม่ือโรเตอร์สัญญาณหมุนอยู ่
     ในต าแหน่งใด 

 

         ก.                                      ข.  
 
 
          
        ค.                                                       ง.    
 

 
 
 
39. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัสัญญาณ IGT และ IGF ของระบบจุดระเบิดแบบใชค้อมพิวเตอร์ 
     ควบคุม 
   ก. ระบบจุดระเบิดแบบโดยตรง (DIS) สัญญาณ IGT ทั้งหมด จะถูกส่งไปยงัตวัช่วยจุดระเบิด 
               แต่ละตวัพร้อม ๆ กนั   

  ข. ECU เคร่ืองยนตจ์ะส่งสัญญาณ IGTไปยงัตวัช่วยจุดระเบิดแต่ละตวัตามล าดบัการจุดระเบิด 
   ค. กระแสไฟปฐมภูมิของคอยลจุ์ดระเบิดถูกตดัเม่ือมีสัญญาณ IGT  

           ง. เม่ือสัญญาณ IGF ถูกส่งไปยงัECU  เคร่ืองยนตฟั์งกช์ัน่วเิคราะห์ปัญหาและฟังกช์ัน่ป้องกนั 
       การท างานบกพร่องจะท างาน 

40. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกบัลกัษณะระบบจุดระเบิดแบบใชค้อมพิวเตอร์ควบคุมท่ีไม่ใชจ้านจ่าย 
          ก. ไม่ตอ้งใชต้วัก าเนิดสัญญาณ ข. มีคอยลจุ์ดระเบิดประจ าสูบ 
          ค. หวัเทียนจุดประกายไฟสม ่าเสมอ  ง. ใชค้อมพิวเตอร์ควบคุมการจุดระเบิด 
41. ขอ้ใด กล่าวไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัจงัหวะการจุดระเบิด 
          ก. จงัหวะจุดระเบิดล่วงหนา้มากข้ึนเม่ือรอบเคร่ืองยนตเ์พิ่มข้ึน 
          ข. จงัหวะการจุดระเบิดถูกหน่วงใหช้า้ลงเม่ือภาระของเคร่ืองยนตเ์พิ่มข้ึน 
          ค.จงัหวะการจุดระเบิดล่วงหนา้จะเพิ่มข้ึนเม่ือภาระของเคร่ืองยนตล์ดลง 
    ง. ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหนา้ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (ESA) การจุดระเบิดล่วงหนา้ 
              จะมากข้ึนเพื่อลดการน็อกของเคร่ืองยนต ์
42.  ภายใตก้ารควบคุมเวลาการจุดระเบิดท่ีจ ากดัการจุดระเบิดล่วงหนา้ โดยการควบคุมอะไร 
            ก. การหมุนจานจ่าย            ข. การน็อกของเคร่ืองยนต ์
    ค. อุณหภูมิน ้าหล่อเยน็       ง. อุณหภูมิอากาศ 



  273  
 

43.  ปริมาณอะไรท่ีใชค้วบคุมก าหนดองศาการจุดระเบิดล่วงหนา้ของระบบจุดระเบิดแบบใช ้
       คอมพิวเตอร์ควบคุม 
            ก. แรงดนัอากาศ ความเร็วรอบเคร่ืองยนต ์และอุณหภูมิ 
             ข. อุณหภูมิน ้าหล่อเยน็และมวลการไหลอากาศ 
              ค. ต าแหน่งท่อไอดีและต าแหน่งเพลาขอ้เหวีย่ง 
              ง. ปริมาณไอเสียและแรงบิดของเคร่ืองยนต ์
44.  ขอ้ใดกล่าวถึงจุดประสงคข์องระบบประจุไฟฟ้าไม่ถูกต้อง  
    ก. ประจุไฟฟ้ากลบัไปยงัแบตเตอร่ี     
    ข. จ่ายกระแสไฟฟ้าไปยงัอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต ์ ขณะเคร่ืองยนตท์ างาน 
    ค. ควบคุมแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีจ่ายออกจากอลัเทอร์เนเตอร์ใหมี้ค่าคงท่ีเพื่อป้องกนัการ 
                  เสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้า   
    ง. เก็บสะสมพลงังานไฟฟ้าไวเ้พื่อน าไปใชใ้นระบบไฟฟ้ารถยนต ์
45.  ขอ้ใดระบุส่วนประกอบของระบบประจุไฟฟ้าไดถู้กตอ้งทั้งหมด 
      ก. แบตเตอร่ี สวติช์จุดระเบิด ฟิวส์และฟิวส์สาย อลัเทอร์เนเตอร์  
      ข.  แบตเตอร่ี สวติช์จุดระเบิด ฟิวส์และฟิวส์สาย อลัเทอร์เนเตอร์ เรกูเลเตอร์ 
            ค. แบตเตอร่ี สวติช์จุดระเบิด ฟิวส์และฟิวส์สาย อลัเทอร์เนเตอร์ หลอดไฟเตือนการชาร์จ  
      ง.  แบตเตอร่ี สวติช์จุดระเบิด ฟิวส์และฟิวส์สาย  อลัเทอร์เนเตอร์  เรกูเลเตอร์  รีเลย ์  
                   หลอดไฟเตือน การชาร์จ  
46.  อุปกรณ์ใดท่ีผลิตไฟฟ้ากระแสสลบั เพื่อประจุไฟเขา้แบตเตอร่ีและจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บั 

       อุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต ์ขณะเคร่ืองยนตท์ างาน 

      ก. แบตเตอร่ี                 ข. สวติช์ 
        ค. อลัเทอร์เนเตอร์        ง. เรกูเลเตอร์ 

47.  ระบบประจุไฟฟ้าจะใชห้ลกัการใดผลิตกระแสไฟฟ้า 

        ก. การเหน่ียวน าตวัเอง     ข. การเหน่ียวน าร่วม 

         ค. การเหน่ียวแม่เหล็กไฟฟ้า    ง. การเสริมกนัของสนามแม่เหล็ก 

48.  ขดลวดตวัน า 3 ขดท่ีพนัรอบแกนเหล็กอ่อนรูปทรงกระบอกท่ีอยูก่บัท่ีคือช้ินส่วนใด  
              ก. โรเตอร์                      ข. สเตเตอร์ 

              ค. อาร์เมเจอร์         ง. คอมมิวเตเตอร์ 
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49. ช้ินส่วนใดของอลัเทอร์เนเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีน ากระแสไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีไปยงัวงแหวนสลิปริง 
   ก. สเตเตอร์      ข. แปรงถ่าน 
           ค. แบริง                          ง.  เรกูเลเตอร์ 

50. การควบคุมปริมาณแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีจ่ายออกของอลัเทอร์เนเตอร์สัมพนัธ์กบัอะไร 
   ก. ความเขม้ของสนามแม่เหล็ก  ข. ความเร็วรอบสเตเตอร์ 
   ค. จ านวนเส้ียวของโรเตอร์  ง.  ความโตของโรเตอร์ 
51. ขอ้ใดกล่าวถึงการควบคุมเรกูเลเตอร์ ไม่ถูกต้อง  
           ก. ควบคุมแรงเคล่ือนไฟฟ้าไม่ใหม้ากเกินไป 
           ข.  ควบคุมความเขม้ของสนามแม่เหล็กท่ีขดลวดโรเตอร์  
    ค. ควบคุมการเพิ่มหรือลดกระแสไฟฟ้าท่ีเขา้ไปยงัขดลวดโรเตอร์  
           ง.  รักษาแรงเคล่ือนไฟฟ้าให้เสถียร เพื่อป้องกนัวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

                ท่ีไวต่อการเสียหาย 

52. การควบคุมระบบประจุไฟฟ้า อุปกรณ์ท่ีควบคุมกระแส เปิดและปิดดว้ยอะไร 
    ก. จุดระเบิดไปยงัแบตเตอร่ี  
    ข. แหล่งจ่ายไปยงัแบตเตอร่ี 
     ค. อลัเทอร์เนเตอร์ไปยงัเทอร์มิสเตอร์          
           ง. แบตเตอร่ีไปยงัอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 

53. กระแสสนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีโรเตอร์ถูกควบคุมดว้ยอะไร 
           ก. แรงเคล่ือนไดโอด    ข. ความตา้นทานสเตเตอร์ 
           ค. ความตา้นทานโรเตอร์  ง. กระแสท่ีจ่ายออกของอลัเทอร์เนเตอร์ 
54. ขอ้ความใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัการควบคุมกระแสไฟฟ้าของอลัเทอร์เนเตอร์และลกัษณะ 
       ของอลัเทอร์เนเตอร์ 

            ก. ในอลัเทอร์เนเตอร์กระแสไฟฟ้าท่ีส่งออกมาจะเพิ่มข้ึนอยา่งไม่จ  ากดัตามความเร็วในการ 
                 หมุนท่ีเพิ่มข้ึน 
            ข.  กระแสไฟฟ้าสูงสุดของอลัเทอร์เนเตอร์ขณะร้อนจะมากกวา่ในขณะเยน็ แมว้า่จะหมุนดว้ย 
                 ความเร็วรอบเท่ากนั 

            ค. อลัเทอร์เนเตอร์ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าโดยท าใหโ้รเตอร์หมุนเร็วข้ึนหรือชา้ลง 

            ง. อลัเทอร์เนเตอร์จะควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าเพื่อรักษาระดบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีป้อนใหก้บั 
                อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต ์และเพื่อป้อนกระแสไฟฟ้าในปริมาณท่ีตอ้งการอยา่งต่อเน่ืองตาม 
                การเปล่ียนแปลงของปริมาณการใชก้ระแสไฟฟ้า 
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55. การควบคุมระบบประจุไฟฟ้าดว้ยคอมพิวเตอร์จะรับสัญญาณจากส่ิงใดส่งไปยงักล่องควบคุม 
     ก. ความเร็วรถยนต ์    ข. สวติช์ควบคุม 
           ค. ความเร็วรอบเคร่ืองยนต ์ ง.  สถานะประจุไฟฟ้าของแบตเตอร่ี 
56. ในระบบควบคุมการประจุไฟฟ้าดว้ยคอมพิวเตอร์ตวัถงั (BCM) การตรวจจบัการประจุไฟเขา้/ออก  
       กระแสไฟฟ้าของแบตเตอร่ีและส่งสัญญาณแรงเคล่ือนไฟฟ้าไปยงักล่อง ECM ตามค่ากระแส 
       ไฟฟ้าโดยอุปกรณ์ใด  
              ก. ไอซีเรกูเลเตอร์                                                        ข.  กล่อง ECM 

              ค.  กล่อง IPDM E/R                                             ง.  เซนเซอร์กระแสไฟฟ้าแบตเตอร่ี 

57. ความตา้นทานสูงในวงจรจ่ายไฟของอลัเทอร์เนเตอร์ บ่อยคร้ังมีสาเหตุจากอะไร  
         ก.  แบตเตอร่ีปล่อยประจุ                    ข.  ไดโอดลดัวงจร 
         ค.  ขั้วต่อหลวมหรือเป็นสนิม             ง.  เรกูเลเตอร์ช ารุด 

58. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกต้อง ถึงจุดประสงคข์องระบบแสงสวา่งและสัญญาณ 
         ก. อ านวยความสะดวกแก่ผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสาร 
         ข. เป็นสัญญาณเตือนแก่ผูใ้ชร้ถและผูใ้ชถ้นน 

         ค. สร้างความปลอดภยัในการใชร้ถเวลากลางคืน 

         ง. จดัเตรียมขอ้มูลไปยงัผูข้บัข่ีเพื่อความปลอดภยั 

59. ไฟหนา้ มีหนา้ท่ีอะไร 

ก. ใหแ้สงสวา่งดา้นหนา้รถยนต ์   ข. บอกความกวา้งของตวัรถดา้นทา้ย 

ค. ส่องบริเวณหนา้ปัดของเกจวดัต่าง ๆ  ง. ส่องสวา่งใหเ้ห็นแผน่ป้ายทะเบียน 

60. ขอ้ใดบอกส่วนประกอบชุดโคมไฟหนา้รถยนตไ์ดถู้กตอ้งทั้งหมด 

     ก. ตน้ก าเนิดแสง  เคร่ืองสะทอ้นแสงและเลนส์ 

      ข. เลนส์  จานสะทอ้นแสง และหลอดไฟหนา้ 

      ค. หลอดไฟ ตน้ก าเนิดแสงและเคร่ืองสะทอ้นแสง 

       ง. กระจกสะทอ้นแสง จุดก าเนิดแสงและเลนส์ 

61. ความแตกต่างท่ีส าคญัของไฟหนา้แบบซีลบีมกบัหลอดไฟหนา้แบบก่ึงซีลบีมคือขอ้ใด 
     ก. ไส้หลอดขาดตอ้งเปล่ียนโคมไฟทั้งชุด  ข. ใชไ้ส้หลอดธรรมดาเท่านั้น 
       ค. ใชไ้ส้หลอดชนิดฮาโลเจนเท่านั้น  ง.  สามารถเปล่ียนหลอดไฟหนา้ได ้
62. ไฟหนา้รถยนตจ์ าเป็นตอ้งมีล าแสงท่ีกวา้งไกลและไดแ้นวศูนยก์ลาง เน่ืองจากอะไร 

            ก. ขอ้บงัคบัตามกฎหมาย    ข. ความปลอดภยับนถนนดีข้ึน 
            ค. เพื่อใหแ้น่ใจวา่ท างานมีประสิทธิภาพ  ง. ถูกทุกขอ้ 
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63. ไฟหนา้แบบใดเป็นแบบไม่มีไส้หลอด  
          ก. แบบธรรมดา           ข. แบบฮาโลเจน 

          ค. แบบคายประจุความเขม้สูง   ง. แบบโปรเจคเตอร์ 
64. ความปลอดภยัท่ีเส่ียงอนัตรายกบัหลอดไฟหนา้แบบคายประจุความเขม้สูงสัมพนัธ์กบัอะไร  
           ก. ใชแ้ก๊สเฉ่ือย     ข. ช่วงเวลาท่ีอุณหภูมิลดลง  
           ค. ช่วงเวลาการประจุ    ง. ใชแ้รงเคล่ือนไฟฟ้าสูง 

65. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัลกัษณะของไดโอดเปล่งแสง (LED) ท่ีใชใ้นไฟหนา้รถยนต ์     
         ก. ตอ้งการก าลงัไฟต ่า                 ข. ผลิตไฟแสงสีขาว 

         ค. อายกุารใชง้านยาวนาน                 ง. ตอ้งการหลอดสุญญากาศในการท างาน 
66. สวติช์ส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นวงจรแสงสวา่ง คือขอ้ใด  
         ก. สวติช์รวม     ข. สวติช์ดนัและดึง 

         ค. สวติช์ 3 ทาง     ง. รีโอสตทั 
67. สวติช์ไฟฉุกเฉินท่ีใชใ้นรถยนต ์เป็นแบบใด  
          ก. สวติช์รวม             ข. สวติช์ดนัและดึง 
          ค. สวติช์ 3 ทาง              ง. แบบกด 

68. ไฟหนา้เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส าคญัต่อความปลอดภยั ส่วนใหญ่จะถูกป้องกนัโดยอุปกรณ์ใด       
          ก. ฟิวส์กระแสสูง     ข. ฟิวส์สาย 
          ค. เซอร์กิตเบรกเกอร์     ง. รีเลย ์

69. ขอ้ใด ไม่ใช่ หลอดไฟท่ีท างานหนา้ท่ีเดียว  
          ก. ไฟเล้ียว      ข. ไฟหร่ี 

          ค. ไฟถอยหลงั     ง.  ไฟทา้ย 

70. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการท างานของไฟหนา้และไฟทา้ย 

           ก. ไฟหนา้และไฟทา้ยสามารถใชง้านแยกกนัได ้

           ข. ไฟหนา้และไฟทา้ยสามารถควบคุมดว้ยสวติช์ควบคุมไฟแสงสวา่งและไฟสูงไฟต ่า 

           ค. ไฟแสดงสถานะจะสวา่งเพื่อแจง้ใหค้นขบัทราบวา่หลอดไฟหนา้ขาด 

            ง.  หมุนสวติช์ควบคุมไฟแสงสวา่งไปท่ีต าแหน่ง TAIL เฉพาะไฟท่ีอยูด่า้นทา้ยรถจะสวา่ง  
71. กระแสไฟฟ้าท่ีไปยงัหลอดไฟเบรก ปกติสวติช์ไฟเบรกจะต่อมาจากอะไร  
             ก. ไฟเล้ียงสวติช์จุดระเบิด          ข. ไฟเล้ียงสวติช์ไฟหนา้ 

             ค. ไฟเล้ียงสวติช์ไฟเล้ียว      ง.  ไฟเล้ียงแบตเตอร่ีโดยตรง 
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72. การผลิตเสียงแตรในรถยนตเ์กิดข้ึนไดอ้ยา่งไร  
             ก. ไฟฟ้าสถิต     ข. แม่เหล็กไฟฟ้า 

             ค. ตดักระแสไฟฟ้า    ง. แผน่กระแสไฟฟ้า 

73. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัวงจรควบคุมความเขม้ของแสงสวา่งไฟหนา้ท่ีลดลงของระบบไฟ 
       ขบัข่ีเวลากลางวนั (DRL)             

ก. โดยการควบคุมรีเลยห์ลกั   ข.  การต่ออนุกรมกบัชุดไฟหนา้  
             ค.  การต่อขนานกบัชุดไฟหนา้   ง. โดยต่อตวัตา้นทาน 

74. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัเง่ือนไขการท างานของระบบไฟเตือนลืมปิดไฟหนา้  
             ก. ประตูดา้นคนขบัถูกเปิดออก 

             ข. ประตูดา้นผูโ้ดยสารถูกเปิดออก 

             ค. สวติช์จุดระเบิดอยูใ่นต าแหน่ง ACC หรือ LOCK  
             ง. สวติช์ควบคุมไฟแสงสวา่งอยูใ่นต าแหน่งไฟหร่ี (TAIL) หรือไฟหนา้ (HEAD) 
75. ระบบไฟแสงสวา่งอตัโนมติั จะตรวจจบัความมืดโดยรอบดา้นหนา้รถยนตด์ว้ยอุปกรณ์ใด  
             ก. เซนเซอร์โฟโตเ้ซล           ข.โฟโตท้รานซิสเตอร์ 

             ค. เซนเซอร์อินฟราเรด          ง. เลเซอร์ไดโอด 

76. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัการท างานของระบบไฟแสงสวา่งอตัโนมติั  
 ก. ปรับระดบัล าแสงไฟต ่าและไฟสูง  
             ข.  ตรวจจบัความเขม้แสงสวา่งดว้ยโฟโตเ้ซลเพื่อเปิด ปิดไฟหร่ีอตัโนมติั 

 ค. ตรวจจบัความเขม้แสงสวา่งดว้ยโฟโตเ้ซลเพื่อเปิด ปิดไฟหนา้อตัโนมติั 

 ง. ตรวจจบัระดบัแสงสวา่งโดยรอบตวัรถท่ีมืดสลวั 

77. ขอ้ใดกล่าวถึงจุดประสงคข์องระบบปรับระดบัไฟหนา้อตัโนมติั ไม่ถูกต้อง 

 ก. ลดความจ าเป็นของแนวล าแสงไฟสวา่งลง 

 ข. ยอมใหผู้ข้บัข่ีปรับระดบัล าแสงไฟหนา้เม่ือภาระรถยนตมี์การเปล่ียนแปลง  

 ค. ยอมใหผู้ข้บัข่ีปรับระดบัไฟล าแสงไฟหนา้เม่ือรถยนตข้ึ์นเขาหรือลงจากเขา 

 ง. ยอมใหผู้ข้บัข่ีปรับระดบัไฟล าแสงไฟหนา้เม่ือรถยนต์เล้ียวโคง้ 

78. การปรับระดบัโคมไฟหนา้แบบอตัโนมติัสัมพนัธ์กบัอะไร  
             ก. ระดบัความสูงตวัถงัรถ 

             ข. ระดบัความสูงตวัถงัรถดา้นหนา้ 

             ค. ระดบัความสูงตวัถงัรถดา้นหลงั 

             ง. ระดบัความสูงตวัถงัรถดา้นหนา้และดา้นหลงั 
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79. มอเตอร์ปรับระดบัโคมไฟหนา้แบบอตัโนมติัเป็นมอเตอร์แบบใด  
 ก.  สเตป็มอเตอร์     ข. มอเตอร์หมุนกลบัทางได ้

 ค. มอเตอร์ความเร็วต ่า    ง. มอเตอร์ความเร็วสูง 

80. ระบบไฟหนา้แบบปรับระดบัอตัโนมติั สามารถท างานไดโ้ดยวธีิการต่อไปน้ี ยกเว้น ขอ้ใด  
             ก. มอเตอร์ไฟฟ้า       ข. อุปกรณ์ท างาน 

             ค. ปรับโดยวธีิแมนวล      ง. โซลีนอยดไ์ฟฟ้า 

81. โคมไฟหนา้แบบปรับระดบัอตัโนมติัใชอุ้ปกรณ์ใดเป็นตวัปรับมุมไฟหนา้  
             ก. เซนเซอร์      ข. มอเตอร์ไฟฟ้า 

             ค. กล่องควบคุม ECU     ง. กลไกปรับระดบั 

82. ระบบไฟแสงสวา่งโคง้ท่ีท างานส่องสวา่งทางหลกั ท่ีความเร็วสูงกวา่ 80 กิโลเมตต่อชัว่โมง ไฟต ่า 
       จะยกสูงข้ึนโดยรับสัญญาณจากอุปกรณ์ใด  
            ก. เซนเซอร์ความเร็วรถยนต์   ข. เซนเซอร์ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ 
            ค. เซนเซอร์เพลาขบั    ง. เซนเซอร์พวงมาลยั 

83. ขอ้ใด ไม่ใช่ อุปกรณ์ควบคุมการท างานของระบบไฟหนา้แบบปรับปรุง 
           ก. ชุดควบคุมโมดูลอิเล็กทรอนิกส์   ข. เซนเซอร์พวงมาลยั 

            ค. เซนเซอร์วดัความเร็วรถยนต์   ง. เซนเซอร์วดัความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ 
84. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะของไดโอดเปล่งแสง (LED) ท่ีใชใ้นระบบแสง 
       สวา่งและสัญญาณยานยนตส์มยัใหม่  
           ก. มีราคาถูก     

           ข. อายกุารใชง้านยาวนาน   

           ค. ทนต่ออุณหภูมิ ความช้ืนและการสั่นสะเทือน 

           ง. ความหลากหลายของสีท่ีใชป้ระโยชน์ได ้

85. ระบบไฟหนา้แบบควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ตวัถงั (BCM) อาศยัสัญญาณจากอุปกรณ์ใดป้อน 
       ขอ้มูลไปยงักล่อง BCM เพื่อควบคุมการท างานของหลอดไฟหนา้  
           ก. แบตเตอร่ี     ข. สวติช์จุดระเบิด 

           ค. สวติช์ไฟหนา้     ง. เซนเซอร์ตรวจจบัล าแสงไฟหนา้ 

86. ไฟหนา้ท างานปกติ แต่ไม่ท างานในต าแหน่งโหมดเปิดไฟแสงสวา่งอตัโนมติั (AUTO)  
        ส่วนประกอบใดเป็นสาเหตุขอ้ขดัขอ้งท่ีน่าจะเป็น น้อยทีสุ่ด  
          ก. โฟโตเ้ซล     ข. แอมพลิไฟเออร์ 

         ค. ไฟหนา้     ง.  รีเลยไ์ฟหนา้ 
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87. ภายในมอเตอร์ปัดน ้าฝนจะใชอุ้ปกรณ์ใด หมุนปิดหยดุการท างานของมอเตอร์ปัดน ้าฝน 
    ก. สวติช์ปัดน ้าฝน       ข. สวติช์หยดุ 
      ค. รีเลย ์                       ง.  สวติช์นิรภยัเกียร์วา่ง 
88. มอเตอร์ปัดน ้าฝน โดยทัว่ไปจะใชอุ้ปกรณ์ใด เพื่อก าหนดใหม้อเตอร์หมุนได ้2–3 ความเร็ว 
    ก. ลูกเบ้ียว                ข. เฟืองทด 
            ค. แปรงถ่าน               ง.   เฟืองสะพาน 

89. การหน่วงเวลาในชุดควบคุมรีเลยปั์ดน ้าฝนถูกก าหนดโดยตวัตา้นทานและอุปกรณ์ใด 
            ก. ตวัน า                      ข. ทรานซิสเตอร์ 
              ค. ไดโอด                      ง.  คาปาซิเตอร์ 

90. ปกติระบบละลายฝ้ากระจกหลงัจะมีรีเลยก์บัไทเมอร์ เพื่อยอมใหท้ างานตามขอ้ใด 
            ก. ละลายฝ้ากระจกหลงัจะปิดลงภายหลงัก าหนดช่วงเวลาท างาน 
            ข. ละลายฝ้ากระจกหลงัจะท างานจนกระทัง่กระจกหลงัสะอาด 
    ค. ละลายฝ้ากระจกหลงัจะอิสระจากสวติช์จุดระเบิด  
             ง. ไม่มีขอ้ใดถูกตอ้ง 

91. ระบบล็อกประตูจะใชอุ้ปกรณ์ใดดึงหรือดนัแกนล็อกประตูเพื่อล็อกและปลดล็อกประตู 

           ก.  แม่เหล็กไฟฟ้า          ข. สวติช์แม่เหล็ก 
            ค. โซลีนอยดแ์ม่เหล็ก     ง.  มอเตอร์ไฟฟ้าหรือโซลีนอยด์ 
92. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัการท างานของระบบควบคุมการล็อกประตู 

            ก. รีเลยร์วมท าหนา้ท่ีขบัเคล่ือนมอเตอร์ควบคุมการล็อกประตูของชุดล็อกประตูแต่ละบาน 

                 ตามสัญญาณจากสวติช์แต่ละตวั 

            ข. สวติช์เตือนการลืมกุญแจท าหนา้ท่ีตรวจจบัวา่มีกุญแจเสียบอยูใ่นเบา้สวติช์จุดระเบิดหรือไม่ 
            ค. ชุดล็อกประตูท าหนา้ท่ีล็อก ปลดล็อกประตูแต่ละบาน 

            ง. สวติช์เตือนการเปิด ปิดประตูดา้นคนขบั ท าหนา้ท่ีตรวจจบัสถานการณ์ล็อก ปลดล็อกของ 

                ประตูดา้นผูโ้ดยสาร 

93. ขอ้ใดกล่าวถึงเง่ือนไขการท างานของระบบล็อกประตูอตัโนมติัท่ีควบคุมดว้ยระบบไฟฟ้าควบคุม 
      ตวัถงั ไม่ถูกต้อง เม่ือความเร็วรถยนตเ์ปล่ียนแปลง 
           ก. ปิดประตูทุกบาน 

ข.  คนัเกียร์อยูใ่นต าแหน่ง P หรือ N 

           ค. ประตูใด ๆ ถูกปลดล็อก 

           ง.  ความเร็วของรถยนตสู์งกวา่ 20 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 



  280  
 

94. สวติช์ควบคุมยอ่ยกระจกไฟฟ้าจะต่อวงจรแบบใดกบัสวติช์ควบคุมหลกัดา้นคนขบั  
   ก. อนุกรม                 ข. สับเปล่ียน 
   ค. ขนาน                 ง. อนุกรม–ขนาน 
95. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัการท างานของกระจกไฟฟ้า 

          ก.  การเปิด ปิดอตัโนมติั โดยกดสวิตช์เพียงคร้ังเดียวเป็นการเปิดหรือปิดกระจกจนสุด โดยการ 

               ดนัหรือกดสวิตช์กระจกไฟฟ้าจนสุด 

          ข.  การล็อกกระจกท าใหไ้ม่สามารถเปิดและปิดหนา้ต่างทุกบานได ้ยกเวน้กระจกดา้นคนขบั 

               โดยการเปิดสวติช์ล็อกหนา้ต่าง 
          ค. ระบบป้องกนัส่ิงกีดขวางกระจก จะป้องกนัไม่ให้มอตอร์ท างานหนกัเกินไปโดยการ 
               ตรวจจบัต าแหน่ง เปิด ปิดจนสุด 
         ง.   การใชก้ระจกไฟฟ้าขณะปิดสวติช์จุดระเบิดท าใหส้ามารถใชก้ระจกไฟฟ้าไดป้ระมาณ 45  
              วนิาทีหลงัจากบิดสวติช์จุดระเบิดไปท่ีต าแหน่ง ACC หรือ LOCK หรือจนกวา่จะเปิดประตู 
              บานใดบานหน่ึง 

96. สวติช์ควบคุมหลกักระจกไฟฟ้าสามารถควบคุมกระจกไดทุ้กบาน อาศยัการท างานตามขอ้ใด 
         ก. ควบคุมการลงกราวดท่ี์มอเตอร์ 

         ข. ควบคุมการลงกราวดท่ี์สวติช์ควบคุมยอ่ย 

         ค. ควบคุมการลงกราวดท่ี์สวติช์ควบคุมหลกั 

         ง. ควบคุมการลงกราวด์ท่ีรีเลยห์ลกักระจกไฟฟ้า 

97.  ระบบปรับเบาะนัง่ดว้ยไฟฟ้า มอเตอร์ 1 ตวัควบคุมการท างานของเบาะนัง่ไดก่ี้ทิศทาง 
   ก. 1 ทิศทาง                 ข.  2 ทิศทาง 
           ค.  3 ทิศทาง                           ง.  4 ทิศทาง 

98. กระจกมองขา้งปรับดว้ยไฟฟ้าจะท างานไดเ้ม่ือใด 
          ก. เม่ือกระจกไฟฟ้าท างาน    
         ข. เม่ือสวติช์จุดระเบิดอยูใ่นต าแหน่ง ACC 

         ค. เม่ือสวติช์จุดระเบิดอยูใ่นต าแหน่ง ON 

         ง.  เม่ือสวติช์จุดระเบิดอยูใ่นต าแหน่ง ACC และ ON 
99. เม่ือประตูรถยนตทุ์กบานไม่ล็อกจะตรวจอะไรก่อน 
           ก. ฟิวส์ก าลงั                  ข. มอเตอร์ล็อกประตู 
   ค. รีเลยค์วบคุมล็อกประตู        ง. การลงกราวด ์
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100. ปัดน ้าฝนแบบ 2 ความเร็วต าแหน่งความเร็วสูง ใช้ไม่ได้ แต่ความเร็วต ่าท างานถูกตอ้ง ขอ้ใดเป็น 
        สาเหตุของปัญหา 

           ก. ตวัตา้นทานมอเตอร์ขาด 

           ข. บกพร่องท่ีสวติช์ต าแหน่งหยดุ 

           ค. แปรงถ่านมอเตอร์สึกหรอ 

           ง. ความตา้นทานสูงท่ีกราวดด์า้นมอเตอร์ 

101. ต  าแหน่งปัดน ้าฝนปัดเป็นช่วง ไม่ท างาน แต่ท างานในต าแหน่งความเร็วต ่าและความเร็วสูง อะไร 
        เป็นสาเหตุของปัญหา 

           ก. บกพร่องท่ีสวติช์ปัดน ้าฝนต าแหน่งปัดเป็นช่วง 
           ข. เปิดวงจรระหวา่งสวติช์ต าแหน่งปัดเป็นช่วงและชุดโมดูลปัดเป็นช่วง 

           ค. ความตา้นทานมากเกินไปในขั้วต่อกราวดส์ าหรับโมดูลปัดน ้าฝนเป็นช่วง 

           ง. ถูกทุกขอ้ 

102. เม่ือทดสอบลวดความร้อนของละลายฝ้ากระจกหลงั ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
 

 
 
           ก.  มลัติมิเตอร์อ่านค่าได ้5 โวลต ์

           ข.  แรงเคล่ือนไฟฟ้าลดลง เม่ือทดสอบลวดความร้อนคร่อมกระจก 

           ค.  ใชม้ลัติมิเตอร์ทดสอบเท่านั้น ควรอ่านค่าได ้7 แอมแปร์หรือสูงกวา่ 

           ง.  มลัติมิเตอร์ควรอ่านค่าไดเ้ท่ากบัแรงเคล่ือนไฟฟ้าแบตเตอร่ีตามแนวลวดความร้อนทุกจุด 

103. ขอ้ใด ไม่ใช่ ระบบยอ่ยของระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 

         ก. ระบบเช้ือเพลิง     ข. ระบบประจุอากาศ  
         ค. ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์   ง.  ระบบควบคุมการส่งก าลงั 
104. อุปกรณ์ใด ท าหนา้ท่ี สะสมแรงดนัน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับหวัฉีด 

         ก. ถงัน ้ามนัเช้ือเพลิง               ข. ป๊ัมน ้ามนัเช้ือเพลิง 

         ค. ท่อจ่ายน ้ามนัเช้ือเพลิง       ง.  ตวัควบคุมความดนั 

 

ลวดความร้อน 
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105. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัการควบคุมการท างานของป๊ัมน ้ามนัเช้ือเพลิงแบบ D-Jetronic        
 ก. ใชรี้เลยเ์ปิดวงจรควบคุมการท างาน 

         ข.  ควบคุมป๊ัมน ้ามนัเช้ือเพลิงโดยใชม้าตรวดัการไหลของอากาศ 

         ค. ใชส้ัญญาณการสตาร์ตเพื่อใหป๊ั้มเช้ือเพลิงเร่ิมท างาน 
   ง.  หลงัเคร่ืองยนตท์ างานใชส้ัญญาณความเร็วรอบควบคุม 

106.  ขั้วใดของรีเลยเ์ปิดวงจร ท่ีไดรั้บกระแสไฟฟ้าจากรีเลยห์ลกั 

           ก.  STA                             ข.  FP 

     ค.  +B                         ง.  FC 

107. แผน่ไดอะแฟรมของอุปกรณ์ป้องกนัการกระเพื่อมน ้ามนัเช้ือเพลิง เคล่ือนท่ีข้ึนลงไดด้ว้ยอะไร 

          ก. สกรูปรับแรงดนัน ้ามนั    ข. สุญญากาศจากท่อร่วมไอดี 

          ค. น ้ามนัในท่อจ่ายน ้ามนั    ง. โซลีนอยดไ์ฟฟ้า 

108. ตวัควบคุมความดนัน ้ามนัเช้ือเพลิง จะรักษาแรงดนัน ้ ามนัเช้ือเพลิงใหค้งท่ี ซ่ึงสัมพนัธ์กบัอะไร 

         ก.  แรงดนัสปริง         ข.  แผน่ไดอะแฟรม 

   ค.  แผน่วาลว์                   ง.  ความดนัท่อร่วมไอดี 

109. การท างานของหวัฉีดหลกั ถูกควบคุมโดยอุปกรณ์ใด 

         ก.  ไอซี                              ข.  ทรานซิสเตอร์ 

   ค.  ไมโครโปรเซสเซอร์         ง.  กล่อง ECU 

110. อุปกรณ์ใดควบคุมการท างานของหวัฉีดสตาร์ตเยน็ 

           ก.  กล่องคอมพิวเตอร์    ข.  สวติช์จุดระเบิด 

           ค.  สวติช์ความร้อน – เวลา   ง.  รีเลยห์วัฉีด 

111. ขอ้ใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของระบบประจุอากาศ  
           ก.  กรองอากาศ     ข.  เรือนล้ินเร่ง 

           ค.  ตวัตรวจจบัสุญญากาศ    ง.  มาตรวดัการไหลของอากาศ 
112.  สัญญาณการไหลของอากาศจะมีผลโดยตรงต่อการท างานของเคร่ืองยนตอ์ยา่งไร 

           ก.  ความเร็วรถยนต ์    ข.  ช่วงเวลาการจุดระเบิด  
           ค.  ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์   ง.  ช่วงเวลาการฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิง 

113. อุปกรณ์ใดในมาตรวดัการไหลของอากาศแบบแผน่วดัท่ีเปล่ียนการหมุนของแผน่วดัเป็น 
         สัญญาณไฟฟ้าส่งเขา้กล่องคอมพิวเตอร์ 

           ก. Resistor               ข. Thermistor 

           ค. Potentiometer              ง. Vacuum Sensor 
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114. มาตรวดัอากาศแบบขดลวดความร้อนเม่ืออากาศไหลผา่นมาตรวดัปริมาณนอ้ย ค่าความตา้นทาน 
        ของขดลวดจะเป็นอยา่งไร 

          ก.  มีค่าคงท่ี     ข.  มีค่าสูงข้ึน 

          ค.  มีค่าลดลง     ง.  เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

115. ล้ินอากาศจะปิด เปิดมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัอะไร 

          ก.  ความเร็วรถยนต ์      ข.  อุณหภูมิเคร่ืองยนต ์

          ค.  อุณหภูมิอากาศ      ง.  ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ 
116. จุดประสงคห์ลกัของการออกแบบห้องประจุไอดีท่ีมีขนาดใหญ่คืออะไร 

            ก.  ป้องกนัการกระเพื่อมของอากาศ  ข.  ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวดัปริมาณอากาศ 

            ค.  ใหป้ระจุอากาศเขา้หอ้งเผาไหมเ้ร็วข้ึน  ง.  ลดเสียงดงัจากการไหลของอากาศ 

117. ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบดว้ยอุปกรณ์ใด 

          ก. เซนเซอร์                              ข. อุปกรณ์ท างาน 

         ค. หน่วยประมวลผล                ง. ถูกทุกขอ้ 

118. ตวัตรวจจบัสัญญาณ (เซนเซอร์) มีหนา้ท่ีอะไร 

       ก. เลือกอตัราทดเกียร์         ข. วดัค่าตวัแปรบางอยา่ง 

       ค. เป็นอุปกรณ์ท างาน        ง. ส่งสัญญาณไปยงัคนขบั 

119. หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์จ่ายแรงเคล่ือนไฟฟ้า 5โวลต ์ใหก้บัมาตรวดัการไหลของอากาศท่ี 
        ขั้วใด 

          ก.  VCC                            ข.  VS 

          ค.  VTA                        ง.  VF 

120. อากาศเขา้กระบอกสูบมากข้ึน แรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีขั้วสัญญาณตวัตรวจจบัสุญญากาศจะมีค่า 
        เป็นอยา่งไร 

            ก.  มีค่าลดลง                ข.  มีค่าคงท่ี 

           ค.  มีค่าสูงข้ึน               ง.  เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

121. ค่าแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีขั้ว PIM ของกล่องควบคุมคอมพิวเตอร์ไดรั้บสัญญาณจากตวัตรวจจบั 
        สุญญากาศจะใชค้วบคุมพารามิเตอร์ใด 

            ก.  ช่วงเวลาการจุดระเบิด            ข.  ช่วงเวลาการฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิง 

           ค.  การควบคุมรอบเดินเบา           ง.  การควบคุมคุณภาพไอเสีย 
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122. เซนเซอร์ตรวจจบัต าแหน่งล้ินเร่งแบบโพเทนชิโอมิเตอร์ มีหลกัการท างานอยา่งไร 

              ก.  ตดัการจ่ายอากาศเม่ือหยดุเคร่ืองยนต ์

ข.  การเปิดล้ินเร่งหมายถึงสัญญาณแรงเคล่ือนท่ีแปรผนั 

ค. ใชก้ารเปล่ียนแปลงค่าออกเทนท่ีก าหนโดยกล่อง ECU 

ง.  การเปิดล้ินเร่งหมายถึงสัญญาณความถ่ีของตวัตา้นทานท่ีเปล่ียนแปลง 
123. ในเคร่ืองยนตร์ะบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ภาระของเคร่ืองยนตถู์กก าหนดโดยอะไร 

            ก. ออกซิเจนเซนเซอร์    ข. เซนเซอร์ต าแหน่งล้ินเร่ง 

            ค. เซนเซอร์สุญญากาศ    ง. เซอร์วดัมวลการไหลของอากาศ 

124. เซนเซอร์อุณหภูมิน ้าหล่อเยน็ ส่วนใหญ่ท่ีใชเ้ป็นแบบใด 

           ก. ค่าสัมประสิทธ์ิอุณหภูมิเป็นลบ   ข. ความตา้นทานท่ีเพิ่มข้ึนโดยอุณหภูมิ 

           ค. ความตา้นทานไม่เปล่ียนแปลง   ง. ค่าความตา้นทานลดลงโดยอุณหภูมิ 

125. เม่ืออุณหภูมิอากาศสูงข้ึน ค่าความตา้นทานในตวัตรวจจบัอุณหภูมิอากาศจะเป็นอยา่งไร 

 ก. มีค่าลดลง     ข. มีค่าคงท่ี 

 ค. มีค่าสูงข้ึน     ง. เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

126. ขณะท่ีอตัราส่วนผสมของอากาศกบัน ้ามนัเช้ือเพลิงบาง ตวัตรวจจบัปริมาณออกซิเจนจะผลิต 
        แรงเคล่ือนไฟฟ้าส่งเขา้กล่องคอมพิวเตอร์ เป็นอยา่งไร 

 ก. ใกล ้0 โวลต ์     ข. ประมาณ 1 โวลต ์

 ค. ประมาณ 5 โวลต ์    ง. ประมาณ 12 โวลต ์

127. ตวัตรวจจบัความเร็วรถยนตแ์บบดิจิตอลมีหลกัการท างานอยา่งไร 

         ก. ผลิตพลัลค์วามถ่ีท่ีหลากหลายและใชน้บัดิจิตอล ข.ผลิตความตา้นทานท่ีเปล่ียนแปลงค่าได ้

         ค. ผลิตค่าพารามิเตอร์ท่ีหลากหลาย  ง. เหน่ียวน าโดยไฟฟ้าและกลไก 

128. สัญญาณมุมเพลาขอ้เหวี่ยงท่ีส่งไปยงักล่อง ECU จะใชส้ัญญาณใด 

         ก. E Signal                         ข. G Signal 

          ค. N Signal             ง. NE Signal 
129. กล่องคอมพิวเตอร์ จะใชส้ัญญาณจากเซนเซอร์ใดในการก าหนดจงัหวะการฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิง  
        และควบคุมการจุดระเบิด 

           ก. ตวัตรวจจบัอุณหภูมิอากาศ   ข. ตวัตรวจจบัปริมาณออกซิเจน 

           ค. ตวัตรวจจบัอุณหภูมิน ้าหล่อเยน็   ง.  ตวัตรวจจบัองศาเพลาขอ้เหวีย่ง 
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130. ตวัตรวจจบัการน็อกหรือน็อกเซนเซอร์ จะติดตั้งบริเวณใดของเคร่ืองยนต ์

 ก. เส้ือสูบ             ข. ฝาสูบ 

 ค. ท่อไอดี             ง. ท่อไอเสีย 

131. ระบบควบคุมรอบเดินเบาจะท างานเม่ือไดรั้บสัญญาณต่อไปน้ี ยกเว้น ขอ้ใด 

          ก. สัญญาณการเปิดของล้ินเร่ง   ข. สัญญาณภาระทางไฟฟ้า 

           ค. สัญญาณอุณหภูมิน ้าหล่อเยน็ต ่า   ง. สัญญาณการเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

132. ไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีจะถูกต่อเขา้เพื่อเล้ียงหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ใหท้  างานทางขั้วใด 

          ก.  B+                        ข. +B 

          ค.  E1                               ง.  E01 

133. ขั้วใดของกล่อง ECU ไดรั้บกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีตลอดเวลาแมปิ้ดสวติช์จุดระเบิด 

          ก.  B                        ข. BATT 

          ค.  IG1                              ง.  IG2 

134. วงจรแรงเคล่ือนไฟฟ้าคงท่ี 5 โวลต ์ออกจากกล่อง ECU ท่ีขั้วใด 

        ก.  +B1                        ข. BATT 

        ค.  VCC                              ง.  VB 

135. ขั้ว BATT ของหน่วยควบคุมคอมพิวเตอร์ มีไวเ้พื่อวตัถุประสงคอ์ะไร 

         ก. วดักระแสไฟฟ้าของแบตเตอร่ี   ข. วดัแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอร่ี 
         ค. ไฟฟ้าเล้ียงหน่วยความจ าส ารอง  ง. ไฟฟ้าเล้ียงกล่องควบคุมคอมพิวเตอร์ 

136. วงจรไฟฟ้าควบคุมการฉีดของหวัฉีดแบบอิสระสังเกตจากอะไร 

         ก. มีตวัตา้นทานต่ออนุกรมกบัหวัฉีด 

         ข. มีตวัตา้นทานต่อขนานกบัหวัฉีด 

         ค. มีขั้วสายไฟจากหวัฉีดเขา้กล่องคอมพิวเตอร์เท่ากบัจ านวนหวัฉีด 

          ง. มีขั้วสายไฟลงกราวดท่ี์กล่องคอมพิวเตอร์เท่ากบัจ านวนหวัฉีด 

137. ขอ้ใดกล่าวถึงระบบวนิิจฉยัปัญหาขอ้ขดัขอ้ง ไม่ถูกต้อง 

         ก. หลอดไฟตรวจสอบเคร่ืองยนตจ์ะแสดงรูปเคร่ืองยนตเ์ม่ือพบความผดิปกติ 
         ข. ขอ้ความ Check Engine หรือรูปเคร่ืองยนตจ์ะ ปรากฏเม่ือมีปัญหาในระบบ 

         ค. หลอดไฟตรวจสอบเคร่ืองยนตจ์ะกระพริบเตือนตลอดเวลาขณะขบัรถยนต์ 
         ง. ความผดิปกติจะถูกบนัทึกไวใ้นหน่วยความจ าส ารองจนกวา่จะแกไ้ขและลบขอ้มูล 
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138. หลอดไฟตรวจสอบเคร่ืองยนตก์ระพริบลกัษณะต่อเน่ืองกนัทุก 0.25 วนิาที หมายถึงอะไร 

         ก. ระบบปกติ     ข. ไม่มีสัญญาณความเร็วรอบ 

         ค. ไม่มีสัญญาณอุณหภูมิน ้า   ง. ไม่มีสัญญาณต าแหน่งล้ินเร่ง 

 

139. จากรูป                           รหสัวนิิจฉยัขอ้ขดัขอ้งมีความหมายวา่อยา่งไร 

      
          ก. รหสั 1                             ข. รหสั 11 
         ค. รหสั 4                            ง. ระบบปกติ 

140. ปัญหาขอ้ขดัขอ้งท่ีเกิดข้ึนท่ีเซนเซอร์ เป็นเหตุใหก้ารอ่านค่า ECU เพื่ออะไร 

         ก. หยดุการท างานเคร่ืองยนต์ 
         ข. ใชแ้หล่งจ่ายไฟส ารอง 

         ค. เพื่อใหแ้น่ใจวา่อ่านค่าเซนเซอร์ 

         ง.  เก็บบนัทึกรหสัขอ้ขดัขอ้งไวแ้ละใชป้ระโยชน์จากรหสัขอ้ขดัขอ้งภายหลงั 

141. ระบบควบคุมรอบเดินเบา จะท างานเม่ือไดรั้บสัญญาณต่อไปน้ี ยกเว้น ขอ้ใด 

           ก. สัญญาณอุณหภูมิน ้าหล่อเยน็ต ่า   ข. สัญญาณการเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

          ค. สัญญาณการเปิดของล้ินเร่ง   ง. สัญญาณภาระทางไฟฟ้า 

142. ค่าพารามิเตอร์หลกั ECU ส าหรับการค านวณองศาการจุดระเบิดและระยะเวลาการฉีดเช้ือเพลิง  
        คือขอ้ใด 

         ก. ความเร็วรอบและอุณหภูมิเคร่ืองยนต์  ข. ความเร็วรอบและภาระเคร่ืองยนต์ 
         ค. ความดนัและอุณหภูมิเคร่ืองยนต์  ง. ความดนัและภาระเคร่ืองยนต์ 
143. เคร่ืองยนตดี์เซลควบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล มีอะไรแตกต่างท่ีส าคญักบั 
        เคร่ืองยนตดี์เซลแบบเดิม 

            ก. ระบบหล่อล่ืน     ข. ระบบระบายความร้อน 

            ค. ระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง    ง. ระบบไอดี ไอเสีย 

144. อุปกรณ์ใด ไม่ได้ ประกอบอยูก่บัรางร่วมคอมมอนเรล 

            ก. เซนเซอร์แรงดนัน ้ามนั    ข. ล้ินระบายแรงดนัน ้ามนั 

            ค. ล้ินจ ากดัแรงดนัน ้ามนั            ง.  ล้ินควบคุมการดูดน ้ามนั 

145. อุปกรณ์ใดท าหนา้ท่ีกระตุน้โซลีนอยดห์วัฉีดใหท้ างาน 

           ก. กล่อง ECU                 ข. รีเลย ์

          ค. กล่อง EDU                ง. สวติช์ 
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146. เซนเซอร์ต าแหน่งเพลาขอ้เหวีย่ง ท าหนา้ท่ีอะไร 

          ก. ส่งสัญญาณต าแหน่งมุมเพลาขอ้เหวีย่งไปยงักล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์   

          ข. ส่งสัญญาณต าแหน่งศูนยต์ายบนไปยงักล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์  

           ค. ส่งสัญญาณต าแหน่งมุมเพลาขอ้เหวีย่งและต าแหน่งศูนยต์ายบนไปยงักล่องควบคุม 
                  อิเล็กทรอนิกส์           
          ง. ส่งสัญญาณต าแหน่งมุมเพลาขอ้เหวีย่งและการฉีดน ้ามนัไปยงักล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 

147. มาตรวดัการไหลของอากาศของเคร่ืองยนตร์ะบบฉีดเช้ือเพลิงดีเซล มีลกัษณะการท างานอยา่งไร 

           ก.  เปล่ียนปริมาณอากาศเป็นแรงเคล่ือนไฟฟ้าส่งไปยงักล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์  

          ข.  เปล่ียนแรงดนัอากาศเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปยงักล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 

          ค.  เปล่ียนปริมาณอากาศเป็นความถ่ีไฟฟ้าส่งไปยงักล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 

          ง.  เปล่ียนปริมาณอากาศเป็นความตา้นทานไฟฟ้าส่งไปยงักล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์     
148. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัล้ินควบคุมการดูดน ้ามนั (SCV) ระบบเคร่ืองยนตดี์เซลคอมมอนเรล 

         ก. ถา้ SCV เปิดเป็นระยะเวลานาน ปริมาณน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีถูกดูดเขา้ไปในลูกสูบจะเพิ่มข้ึน 
                  ท าใหแ้รงดนัน ้ามนัเช้ือเพลิงสูงข้ึน 

         ข.  ถา้ SCV ยงัเปิดอยู ่น ้ามนัเช้ือเพลิงจะถูกระบายออกท าใหแ้รงดนัน ้ามนัเช้ือเพลิงลดลง 

         ค.  ถา้ SCV เปิดระยะเวลาสั้น ๆ น ้ามนัเช้ือเพลิงจะระบายออกเร็วข้ึน ท าใหแ้รงดนัน ้ามนั 
                   ลดลง 
          ง.  SCV ไดรั้บสัญญาณจาก ECU เพื่อควบคุมแรงดนัน ้ามนัเช้ือเพลิงโดยรักษาแรงดนัน ้ ามนั 

                   เช้ือเพลิงในคอมมอนเรลใหค้งท่ีเม่ือความเร็วรอบเคร่ืองยนตเ์พิ่มข้ึน 

149. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการควบคุมปริมาณและจงัหวะการฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซล 
         คอมมอนเรล 

           ก.  กล่อง ECU จะควบคุมระยะเวลาการเปิดและปิดล้ินหวัฉีด เพื่อควบคุมปริมาณการฉีดน ้ามนั 
                เช้ือเพลิง 

           ข.  จงัหวะการฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงถูกควบคุม โดยการควบคุมจงัหวะการส่งสัญญาณการฉีดจาก  
                 ECU ไปยงัหวัฉีด 

           ค. ปริมาณการฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงจะเปล่ียนไปเม่ือความแตกต่างระหวา่งแรงดนัท่ีตรวจวดัได ้
                จากเซนเซอร์วดัแรงดนัน ้ามนัเช้ือเพลิง  และแรงดนัท่ีแทจ้ริงของน ้ามนัเช้ือเพลิงใน 
                คอมมอนเรล 
          ง.   จงัหวะการฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงจะเปล่ียนไปเม่ือความแตกต่างระหวา่งค่าแรงดนัท่ีตรวจวดัได ้
                จากเซนเซอร์วดัแรงดนัเช้ือเพลิงและแรงดนัท่ีแทจ้ริงของน ้ามนัเช้ือเพลิงในคอมมอนเรล 
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150. ขอ้ใด กล่าวไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัการควบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ของเคร่ืองยนตดี์เซลคอมมอนเรล 

          ก. แมว้า่รอบเคร่ืองยนตจ์ะเท่าเดิม แต่แรงดนัน ้ามนัเช้ือเพลิงจะเพิ่มข้ึนถา้คนัเร่งเปิดมาก 

          ข. กล่อง ECU จะก าหนดแรงดนัเช้ือเพลิงท่ีสร้างข้ึนโดยอาศยัปริมาณการฉีดท่ีถูกก าหนดโดย 
               สัญญาณท่ีไดรั้บจากเซนเซอร์ต่าง ๆ 

          ค. กล่อง ECU จะส่งสัญญาณควบคุมแรงดนัน ้ามนัเช้ือเพลิงไปยงั SCV และควบคุมปริมาณ 
              น ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีถูกดูดเขา้ไปในลูกสูบเพื่อควบคุมแรงดนัน ้ามนัเช้ือเพลิง 

          ง. แรงดนัน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีสร้างข้ึนมาจะถูกส่งสัญญาณกลบัไปยงักล่อง ECU โดยเซนเซอร์ท่ี 
              ป๊ัมจ่ายเช้ือเพลิงเพื่อรักษาแรงดนัน ้ามนัเช้ือเพลิงใหค้งท่ีและเหมาะสมท่ีสุด 

151. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกบัระบบวเิคราะห์ปัญหาตวัเอง 

          ก. ขอ้บกพร่องในระบบอิเล็กทรอนิกส์จะถูกตรวจจบัโดย ECU และจะแสดงดว้ย DTC  
         ข. ฟังกช์ัน่วเิคราะห์ตวัเองประกอบดว้ยโหมดปกติท่ีจะทดสอบฟังกช์ัน่วเิคราะห์ตวัเองของ  
                   ECU และโหมดตรวจสอบท่ีจะแสดงส่วนท่ีมีขอ้ขดัขอ้งดว้ย DTC 
          ค. ECU สามารถบนัทึก DTC ของเคร่ืองยนตใ์นหน่วยความจ า ECU เม่ือตรวจพบ DTC และ  
                  วเิคราะห์ปัญหาสามารถตรวจโดยใชเ้คร่ืองวิเคราะห์ปัญหา 

  ง.  ถา้เซนเซอร์บางตวัท างานบกพร่องและไม่สามารถส่งสัญญาณท่ีถูกตอ้งออกไปได ้ECU  
จะแทนท่ีสัญญาณนั้นดว้ยค่าท่ีก าหนดไวเ้พื่อท าใหส้ามารถขบัรถยนตต่์อไปได ้

152. ระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (ECT) คือขอ้ใด 

          ก. ระบบส่งก าลงัอตัโนมติัท่ีใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบส่งก าลงั 

          ข. ระบบส่งก าลงัอตัโนมติัท่ีใชไ้ฮดรอลิกควบคุมการส่งก าลงั 

           ค. ระบบส่งก าลงัอตัโนมติัท่ีใชนิ้วแมติกส์  ควบคุมการส่งก าลงั 

           ง. ระบบส่งก าลงัอตัโนมติัท่ีใชก้ลไกควบคุมการส่งก าลงั 

153. จุดประสงคห์ลกัของการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นเกียร์อตัโนมติั คือขอ้ใด  
          ก. ไม่ตอ้งโยกคนัเกียร์    ข. ไม่จ  าเป็นตอ้งใชชุ้ดคลตัช์ต่าง ๆ 
          ค. ลดจ านวนช้ินส่วนต่าง ๆ ในเกียร์อตัโนมติั ง. ลดการกระตุกเกียร์และแรงบิดเพิ่มข้ึน 
154. ขอ้ใดกล่าวถึงขอ้ดีของเกียร์อตัโนมติัท่ีควบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้อง 

         ก. ผูข้บัข่ีสามารถเลือกรูปแบบการขบัข่ีได ้
         ข. ลดการกระตุกขณะเปล่ียนเกียร์ได ้

         ค. บนัทึกความจ าและวเิคราะห์ปัญหาตวัเองได้ 
         ง. ไม่ใชร้ะบบควบคุมไฮดรอลิกในการท างาน 
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155. ขอ้ใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์   
         ก. เซนเซอร์ต่าง ๆ             ข.  ECU เกียร์ 

         ค. ล้ินโซลีนอยด์               ง.  สวติช์คลตัช์ 
156. อุปกรณ์ใดของระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ท่ีท าหนา้ท่ีรับสัญญาณและ   
        ควบคุมการท างานของเกียร์อตัโนมติั  
          ก.   กล่อง ECU              ข. เซนเซอร์วดัความเร็ว 

          ค.  ล้ินโซลีนอยด์     ง. เซนเซอร์วดัอุณหภูมิน ้าหล่อเยน็ 

157. ขอ้ใดอธิบายถึงล้ินโซลีนอยดค์วบคุมการเปล่ียนเกียร์ไดถู้กตอ้ง  
         ก.  ล้ินแต่ละตวัจะควบคุมแรงดนัน ้ามนัให้อยูใ่นระดบัท่ีก าหนด 

         ข.  ล้ินแต่ละตวัจะปรับแรงดนัน ้ามนัไฮดรอลิกโดยตอบสนองกบัสัญญาณจาก ECT ECU 

         ค.  ล้ินแต่ละตวัเปิดและปิด 3 ช่องทางการไหลน ้ามนัตอบสนองกบัสัญญาณจาก ECT  ECU 

         ง.  ล้ินแต่ละตวัจะควบคุมสภาวะการเปิดและปิดช่องทางการไหลน ้ามนัโดยตอบสนองกบั 
                   สัญญาณจาก  ECT ECU 

158. ขอ้กล่าวถึงสภาวะการท างานของระบบควบคุมอาการกระชากของเกียร์อตัโนมติั ไม่ถูกต้อง 
          ก. สวติช์ไฟเบรกท างาน    

ข.น ้าหล่อเยน็มีอุณหภูมิถึงค่าท่ีก าหนด 

        ค. ขณะเล่ือนคนัเกียร์จากต าแหน่ง N ไป D  
ง. ขณะเล่ือนคนัเกียร์จากต าแหน่ง N ไป R 

159. ขอ้ใดกล่าวถึงฟังกช์นัวเิคราะห์ปัญหาตวัเองไดถู้กตอ้ง เม่ือมีความผิดปกติเกิดข้ึนในระบบ 
        ควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

          ก. หลอดไฟเตือนโอเวอร์ไดร์ฟท่ีมาตรวดัจะกระพริบเตือนใหผู้ข้บัข่ีทราบ 

          ข.  หลอดไฟเตือนโอเวอร์ไดร์ฟท่ีมาตรวดัจะสวา่งเพื่อเตือนใหผู้ข้บัข่ีทราบ 

          ค. มาตรวดัจะบนัทึกปัญหาท่ีเกิดข้ึนไวเ้ป็นรหสัไวใ้นหน่วยความจ า 

           ง. กล่อง ECT ECU จะบนัทึกปัญหาท่ีเกิดข้ึนไวใ้นหน่วยความจ า และหลอดไฟเตือน O/D 

                   ท่ีมาตรวดัจะกระพริบเตือนใหผู้ข้บัข่ีทราบ 

160. รหสัขอ้ขดัขอ้ง  หมายถึงขอ้ใด 

          ก. วงจรในล้ินโชลินอยด์ตวัท่ี 1 ขาดหรือลดัวงจรในสายไฟควบคุม 

          ข. วงจรในล้ินโชลินอยดต์วัท่ี 2 ขาดหรือลดัวงจรในสายไฟควบคุม 

         ค. เซนเซอร์วดัความเร็วตวัท่ี 1 ช ารุดขาดหรือลดัวงจรในสายไฟควบคุม  

         ง. เซนเซอร์วดัความเร็วตวัท่ี 2 ช ารุด ขาดหรือลดัวงจรในสายไฟควบคุม 
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวชิา  3101 – 2104 
 

ข้อที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย 
1 ง 25 ค 49 ข 73 ค 97 ข 121 ก 145 ค 
2 ค 26 ค 50 ก 74 ข 98 ง 122 ข 146 ค 
3 ง 27 ข 51 ง 75 ก 99 ก 123 ข 147 ก 
4 ง 28 ก 52 ง 76 ก 100 ค 124 ก 148 ก 
5 ค 29 ง 53 ง 77 ง 101 ง 125 ก 149 ง 
6 ข 30 ง 54 ง 78 ง   102 ง 126 ก 150 ง 
7 ง 31 ก 55 ง 79 ก 103 ง 127 ก 151 ก 
8 ข 32 ข 56 ง 80 ง 104 ค 128 ง 152 ก 
9 ข 33 ข 57 ค 81 ข 105 ข 129 ง 153 ง 

10 ค 34 ข 58 ง 82 ก   106 ค 130 ก 154 ง 
11 ค 35 ค 59 ก 83 ง 107 ค 131 ค 155 ง 
12 ก 36 ง 60 ข 84 ก 108 ง 132 ข 156 ก 
13 ง 37 ง 61 ก 85 ง 109 ง 133 ข 157 ง 
14 ก 38 ข 62 ง 86 ค 110 ค 134 ข 158 ง 
15 ง 39 ข 63 ค 87 ข 111 ค 135 ค 159 ข 
16 ง 40 ก 64 ง 88 ค 112 ง 136 ก 160 ข 
17 ค 41 ง 65 ง 89 ง 113 ค 137 ค   
18 ง 42 ข 66 ก 90 ก 114 ข 138 ก   
19 ก 43 ก 67 ง 91 ง 115 ข 139 ง   
20 ก 44 ง 68 ค 92 ก 116 ก 140 ง   
21 ข 45 ง 69 ง 93 ข 117 ง 141 ก   
22 ง 46 ค 70 ข 94 ค 118 ข 142 ก   
23 ก 47 ค 71 ง 95 ก 119 ก 143 ค   
24 ง 48 ข 72 ข 96 ค 120 ก 144 ง   
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ภาคผนวก ฌ 
 

แบบประเมินความสอดคลอ้งของจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมกบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วชิา งานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 หลกัสูตร ปวส. พ.ศ. 2557 
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แบบประเมินความสอดคล้องของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วชิา งานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวชิา 3101-2104 หลกัสูตร ปวส. พ.ศ. 2557 

ค าช้ีแจง  ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละขอ้ต่อไปน้ี วดัตรงตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ี
ระบุไวห้รือไม่ แลว้เขียนผลการพิจารณาของท่านโดยท าเคร่ืองหมาย  ( ) ลงในช่อง “ คะแนนการ
ประเมิน” ตามความคิดเห็นของท่าน ดงัน้ี 

กา      ในช่อง (+ 1) ถ้าแน่ใจว่า ข้อสอบข้อน้ันวดัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง 

กา      ในช่อง (0 ) ถ้าไม่แน่ใจว่า ข้อสอบข้อน้ันวดัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทีร่ะบุไว้จริง 

              กา      ในช่อง (-1) ถ้าแน่ใจว่า ข้อสอบข้อน้ัน ไม่ได้วดัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง 
 

หน่วยที ่1 เคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้ายานยนต์ 
 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่1 จ าแนกส่วนประกอบ
ของมัลติมิเตอร์แบบอนาลอ็กได้ถูกต้อง 
1. ขอ้ใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของมลัติมิเตอร์แบบ 
      อนาล็อก 
   ก. เขม็วดั 
   ข. สวติช์เลือกยา่นการวดั 
          ค. สกรูปรับค่าศูนยส์เกลวดั 
          ง. หน้าจอแสดงผลการวดัเป็นตัวเลข 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่2 จ าแนกส่วนประกอบ
ของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลได้ถูกต้อง 
2. ขอ้ใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของมลัติมิเตอร์แบบ 
     ดิจิตอล  
   ก. สายวดั  
   ข. หนา้จอแสดงผล 
         ค.  ปุ่มปรับค่าศูนย์โอห์ม 
          ง. สวติช์เลือกยา่นการวดั 
 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จากรูปใช้ตอบค าถามข้อที ่3-6 

 
 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่3 อธิบายวธีิการใช้
งานมัลติมิเตอร์วดัค่าต่าง ๆ ทางไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
3. จากรูปขอ้ใดกล่าวถึงวธีิการใชเ้คร่ืองมือวดั 
    มลัติมิเตอร์แบบดิจิตอล ไม่ถูกต้อง 

ก. การวดัค่าแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง ใหป้รับ
สวติช์เลือกการท างานไปท่ีหมายเลข 3 

ข. การวดัค่าแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั ใหป้รับ
สวติช์เลือกการท างานไปท่ีหมายเลข 2 

           ค.   การวดัค่าความตา้นทาน ใหป้รับสวติช์เลือก    
                  การท างานไปท่ีหมายเลข 5 
           ง.   ขณะทีว่ดัค่าความต้านทานหรือค่าแรงดัน 
                 ไฟฟ้า ให้ต่อสายไฟทดสอบสีแดง (บวก)ไป 
                 ที่ (C) และสายไฟสีด า (ลบ) ไปที่ (D) 
 
 
 
 
 
 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

4. จากรูปการตรวจสอบความต่อเน่ือง ใหป้รับสวติช์         
     เลือกการท างานไปยงัหมายเลขใด 
           ก. หมายเลข 2  
   ข. หมายเลข 3 
   ค. หมายเลข 4 
   ง. หมายเลข 5 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

5. จากรูปการทดสอบไดโอด ใหป้รับสวติช์เลือกการ    
    ท างานไปยงัหมายเลขใด 
           ก. หมายเลข 6 
   ข. หมายเลข 7 
   ค. หมายเลข 8 
   ง. หมายเลข 9 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

6. จากรูปการวดักระแสไฟฟ้าในวงจรท่ีมีกระแสไหล      
    ผา่นวงจร 10 แอมแปร์ ให้ปรับสวติช์เลือกการ    
    ท างานไปยงัหมายเลขใด 
           ก. หมายเลข 6 
   ข. หมายเลข 7 
   ค. หมายเลข 8 
   ง. หมายเลข 9 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

7. ในวงจรไฟฟ้าควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ ควรใช ้
     มลัติมิเตอร์แบบใดในการวดัตรวจสอบ 
          ก. มลัติมิเตอร์แบบอนาล็อก 
          ข. มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล 
          ค. มลัติมิเตอร์แบบความตา้นทานต ่า 
          ง. มลัติมิเตอร์แบบอนาล็อกกบัขดลวด 
               แม่เหล็กไฟฟ้า 
 

 
……. 

 
…… 

 
……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

8. ขอ้ใดตอ้งปฏิบติัเป็นอนัดบัแรก ในการใชง้าน 
      มลัติมิเตอร์แบบอนาล็อก 
   ก. เลือกยา่นการวดั 
   ข. ต่อสายวดัมลัติมิเตอร์ 
      ค. ปรับค่าศูนย์สเกลวดั 
      ง.   ปรับค่าวดัความตา้นทาน 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

9.  ก่อนเช่ือมต่อมลัติมิเตอร์กบัวงจร ปฏิบติัขอ้ใดเป็น    
     อนัดบัแรก 
           ก. ต่อวงจร 
   ข. ติดตั้งแบตเตอร่ีใหม่ 
   ค. ตั้งค่าเลือกช่วงการวดั ในยา่นสูงสุด 
   ง. ตรวจสอบวงจรด้วยมัลติมิเตอร์ ว่าไม่มี 
                กระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจร 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

10. การวดักระแสไฟฟ้าในรถยนตต์อ้งปรับสวติช์เลือก 
     การท างานไปท่ีต าแหน่งใด 
  ก. DCV                 ข. DCA 
  ค. ACV           ง. ACA 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่4 อ่านค่าการวดัค่า   
ต่าง ๆ ทางไฟฟ้าของมัลติมิเตอร์ได้ถูกต้อง                 
11. จากรูปมลัติมิเตอร์แบบอนาล็อก อ่านค่าไดเ้ท่าใด 

 
          
 
 
 
 
            ก. 10 V         ข. 12  V 
            ค. 14 V         ง.  15  V 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

12. ดิจิตอลมลัติมิเตอร์ถูกใชว้ดัค่าทางไฟฟ้า อ่านค่าได ้ 
     4.725 K มีค่าตามขอ้ใด  
   ก. 0.4725 โอห์ม       ข. 4.725 โอห์ม 
  ค. 4,725 โอห์ม          ง. 4,725,000 โอห์ม 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่5 บอกข้อควรระวงัการ
ใช้มัลติมิเตอร์ได้ถูกต้อง 
 13. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัขอ้ควรระวงัการใช ้
       มลัติมิเตอร์  
         ก. ตอ้งแน่ใจวา่เลือกยา่นการวดัถูกตอ้ง 
         ข. หากไม่ใชม้ลัติมิเตอร์เป็นเวลานานควรถอด 
              แบตเตอร่ีออก 
         ค. การเลือกย่านวดัความต้านทานท าได้เฉพาะมี 
             กระแสไฟฟ้าต ่า 
         ง. การวดัแรงดนัไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าใหเ้ลือก 
             ยา่นวดัสูง ๆ ไวก่้อน 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่6 อธิบายลกัษณะการใช้
หลอดไฟทดสอบได้ถูกต้อง 
14. หลอดไฟทดสอบ ไม่สามารถ ทดสอบอะไรได ้ 
  ก. ปริมาณแรงดันไฟฟ้า 
  ข. ความต่อเน่ืองของสายไฟ 
  ค. การลงกราวดข์องวงจร 
           ง. การมีกระแสไฟในวงจร 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่7 อธิบายประโยชน์การ
ใช้งานของไทมิ่งไลต์ได้ถูกต้อง 
15. ไทม่ิงไลตใ์ชป้ระโยชน์อะไร 
           ก. ตรวจสอบมุมดเวล 
  ข. ระบุต าแหน่งการจุดระเบิดในท่ีมืด 
           ค. อ่านเวลาในแผงควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

             ง. ตรวจสอบและปรับตั้งองศาการจุดระเบิด    
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่8 อธิบายวธีิการใช้งาน
ของไทมิ่งไลต์ได้ถูกต้อง 
16. สายสัญญาณไทม่ิงไลตค์ลอ้งกบัอุปกรณ์ใดในการ 
      ตรวจองศาการจุดระเบิด 
           ก. สายไฟแรงเคล่ือนสูงของหัวเทยีนสูบที ่1 
  ข. สายไฟแรงเคล่ือนต ่าของคอยลจุ์ดระเบิด 
  ค. สายไฟแรงเคล่ือนสูงของคอยลจุ์ดระเบิด 
         ง.  สายไฟเซนเซอร์ตรวจจบัมุมเพลาขอ้เหวีย่ง 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่9 วเิคราะห์ผลการ
ทดสอบค่าความถ่วงจ าเพาะของน า้ยาแบตเตอร่ี โดยใช้
ไฮโดรมิเตอร์ได้ถูกต้อง 
17. ค่าความถ่วงจ าเพาะของน ้ ายาแบตเตอร่ี(น ้ายาอิเล็ก 
     โตรไลต)์ เม่ือประจุไฟเต็มท่ีท่ีอุณหภูมิ 80 ° F 
     (26.7° C) มีค่าเท่ากบั 1.280 มีสภาพประจุอยา่งไร 
           ก.  25 %                  ข.  50 %  
           ค.  75 %                   ง.  มีไฟเต็ม 

 
 
 

……. 

 
 
 

…… 

 
 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่10 อธิบายลกัษณะการ
ใช้งานออสซิลโลสโคปได้ถูกต้อง 
 18. รูปคล่ืนสัญญาณบนหนา้จอออสซิลโลสโคปใน 
       แนวตั้งเป็นตวัแทนแสดงค่าอะไร  
          ก. เวลา                  ข. กระแส  
          ค. ความตา้นทาน        ง.  แรงเคล่ือนไฟฟ้า 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

19.  ออสซิลโลสโคปมีประโยชน์ส าหรับการทดสอบ 
      หวัฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิง เน่ืองจากอะไร 
          ก.  ช่วยประหยดัเวลา 
          ข.  ปริมาณการฉีดแสดงผลบนหนา้จอ 
          ค.  มองเห็นรูปร่างพลัล์และกลวตัรฉีดน า้มัน 

 
……. 

 
…… 

 
……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

   ง. มองเห็นละอองการฉีดน ้ามนั     
20. อุปกรณ์ใดใชแ้สดงผลบนหนา้จอออสซิลโลสโคป 
           ก.  หลอดรังสีแคโทด 
   ข. หลอดประจุแก๊ส 
   ค. หลอดฟลูออเรสเซนต ์
           ง. หลอดสุญญากาศเรืองแสง 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

21. ดิจิตอลสโคป โดยทัว่ไปจะใชแ้ทนท่ีอนาล็อก 
      ออสซิลโลสโคป เน่ืองจากมีลกัษะพิเศษอยา่งไร 
          ก. ลดภาระทางไฟฟ้าได ้
          ข. แสดงผลไดร้วดเร็วกวา่ 
          ค. มีความเช่ือถือมากกวา่ 
          ง. การจดัเก็บขอ้มูลท่ีแสดงโดยเคร่ืองวดั 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่11 อธิบายลกัษณะการ
ใช้งานเคร่ืองสแกนได้ถูกต้อง 
22. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัรหสัขอ้ขดัขอ้งท่ีพบ 
      บนเคร่ืองสแกน    เป็นตวัเลขท่ีบ่งช้ีความบกพร่องท่ีเฉพาะ 

ก. แสดงผลการวดัค่าต่าง ๆ ทางไฟฟ้า 
ข. แสดงใหช่้างเทคนิครู้ขณะท าการวเิคราะห์ 
ค. เป็นรหสัตวัเลขท่ีบ่งช้ีความบกพร่องเฉพาะ 
     ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองยนต ์    
ง. บนัทึกรหสัในหน่วยความจ าเม่ือส่วน 
     ประกอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ลม้เหลว 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

23. การแสดงผลรหสัขอ้ขดัขอ้ง เป็นการวเิคราะห์ 
      ภายใตบ้อร์ดคอมพิวเตอร์ มีความสามารถอะไร 

ก. วดัพารามิเตอร์เคร่ืองยนต์บางอย่าง 
ข. บอกช่างเทคนิคให้รู้ต  าแหน่งการติดตั้ง 
     อุปกรณ์ท่ีช ารุด 

 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

ค. ตรวจจบัความลม้เหลวในแคตตาไลทติ์ค 
     คอนเวอร์เตอร์ 
ง. สันนิษฐานขอ้บกพร่องของอุปกรณ์ 

                 อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

 
 

 
 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่12 อธิบายลกัษณะการ
ใช้งานเคร่ืองวเิคราะห์ได้ถูกต้อง 
24. ขอ้ใดกล่าวถึงการแสดงผลรหสัขอ้ขดัขอ้งท่ีหนา้จอ    
       ของเคร่ืองทดสอบสแกนไดถู้กตอ้ง 
          ก.  เคร่ืองวเิคราะห์ปัญหามือถือจะแสดง DTC 5  
               หลกัโดยการส่ือสารโดยตรงกบั ECU 
         ข.  เคร่ืองวเิคราะห์ปัญหามือถือจะแสดง DTC 5  
              หลกัโดยการส่ือสารโดยตรงกบั ECU  
              ผา่น DLC3 (ขั้วต่อเช่ือมโยงขอ้มูล) 
         ค.  เคร่ืองวเิคราะห์ปัญหามือถือจะอ่านดว้ยไฟ 
               แสดงสถานะระบบควบคุมเคร่ืองยนต์ขดัขอ้ง 
               ลกัษณะการกะพริบและแสดง DTC 5 หลกั 
         ง.  เคร่ืองวเิคราะห์ปัญหามือถือจะอ่านดว้ยไฟ 
              แสดงสถานะระบบควบคุมเคร่ืองยนต์ 
              ขดัขอ้งลกัษณะสวา่งดว้ยหลอดไฟและ 
              แสดง DTC5หลกั 

 
 
……. 

 
 
…… 

 
 
……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่13 อธิบายลกัษณะการ
ใช้งานเคร่ืองวเิคราะห์สภาพเคร่ืองยนต์ได้ถูกต้อง 
25. ขอ้ใดกล่าวถึงการทดสอบเด่ียวของเคร่ืองวเิคราะห์ 
       สภาพไม่ถูกต้อง 
           ก. การทดสอบก าลงัอดัของเคร่ืองยนต ์

ข. การทดสอบการจ่ายไฟของอลัเทอร์เนเตอร์ 
ค. การทดสอบกินกระแสของมอเตอร์สตาร์ต 
ง. การทดสอบอตัโนมัติระบบต่าง ๆ เคร่ืองยนต์ 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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หน่วยที ่2 ระบบจุดระเบิด 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่1 บอกหน้าทีข่องระบบจุด
ระเบิดได้ถูกต้อง 
1. ระบบจุดระเบิดท าหนา้ท่ีอะไร 

  ก. จ่ายประกายไฟจุดระเบิดไอดีในกระบอกสูบ 
  ข.จ่ายกระแสไฟจุดระเบิดไอดีภายในกระบอกสูบ 

         ค. จ่ายแรงเคล่ือนจุดระเบิดไอดีในกระบอกสูบ      
         ง. จ่ายแรงเคล่ือนเหน่ียวน าไอดีในกระบอกสูบ 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่2 จ าแนกส่วนประกอบ
ของระบบจุดระเบิดได้ถูกต้อง 
2. ขอ้ใดกล่าวถึงส่วนประกอบของระบบจุดระเบิดได ้
     ถูกตอ้งทั้งหมด  

ก. แบตเตอร่ี คอยลจุ์ดระเบิด จานจ่าย สายไฟ 
     แรงสูง  

     ข.  สวติช์จุดระเบิด แบตเตอร่ี คอยล์จุดระเบิด 
               จานจ่าย  สายไฟแรงสูง 
          ค. คอยลจุ์ดระเบิด จานจ่าย สายไฟแรงสูง  
              หวัเทียน แบตเตอร่ี 
          ง.  แบตเตอร่ี  สวติช์จุดระเบิด คอยล์จุดระเบิด 
               จานจ่าย สายไฟแรงสูง หัวเทยีน 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่3 บอกหน้าทีข่อง
ส่วนประกอบระบบจุดระเบิดได้ถูกต้อง 
3. อุปกรณ์ใดของระบบจุดระเบิดท่ีเพิ่มก าลงัดนัไฟฟ้า  
   ก. สวติช์จุดระเบิด   
           ข. จานจ่าย 
   ค. หวัเทียน                  
           ง. คอยล์จุดระเบิด 
 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

4. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัหนา้ท่ีของจานจ่ายใน 
    ระบบจุดระเบิด  
         ก. จ่ายแรงเคล่ือนไฟแรงสูงไปยงัหวัเทียน 
         ข. ใหห้นา้ทองขาวเป็นสวติช์ปิด เปิดวงจรปฐมภูมิ 
         ค. ผลติการเหน่ียวน าเพ่ือให้เกดิไฟแรงเคล่ือนสูง 
         ง.  ตดัและต่อวงจรหนา้ทองขาวใหเ้กิดการเหน่ียวน า 
              ไฟแรงเคล่ือนสูงข้ึนในคอยลจุ์ดระเบิด 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่4 จ าแนกประเภทกลไก
ควบคุมการจุดระเบิดได้ถูกต้อง 
5. กลไกท่ีใชค้วบคุมการจุดระเบิดล่วงหนา้ตามความเร็ว
รอบของเคร่ืองยนตท่ี์เพิ่มข้ึนคือแบบใด 
        ก. แบบสุญญากาศ            
        ข. แบบแรงเหวีย่งหนีศูนย์ 
        ค. แบบกลไก-ไฟฟ้า         

        ง. แบบนิวแมติกส์ 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่5 อธิบายการท างานของ
กลไกควบคุมการจุดระเบิดได้ถูกต้อง 
6. กลไกควบคุมการจุดระเบิดล่วงหนา้แบบแรงเหวีย่ง 
    หนีศูนย ์อาศยัอุปกรณ์ใดในการควบคุมการท างาน 
        ก. สุญญากาศ                   
        ข. ตุ้มน า้หนัก 
        ค. แผน่ลูกเบ้ียว                
        ง. สปริงกฟัเวอร์เนอร์ 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

7. กลไกควบคุมการจุดระเบิดล่วงหนา้แบบสุญญากาศ   
    อาศยัแรงสุญญากาศในการท างานจากท่ีใด 
        ก. ท่อร่วมไอดี                 ข. แผน่ไดอะแฟรม 
        ค. บริเวณปีกผเีส้ือ           ง. ท่อสุญญากาศ 
 

 
……. 

 
…… 

 
……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่6 จ าแนกโครงสร้าง 
หัวเทียนได้ถูกต้อง 
8. ส่วนประกอบพื้นฐานของหวัเทียนคือขอ้ใด 
    ก.  แกนกลางพลาสติก         ข.  ฉนวนกระดาษ 
          ค.  โครงไฟเบอร์กลาส           ง.  ขั้วอเิลก็โทรด 2 ขั้ว 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
 

9. จากรูปดา้นล่าง ความยาวลูกศรแสดงถึงอะไร 

                            
   ก. ช่วงความร้อนหัวเทียน    ข.ขั้วอิเล็กโทรด 
   ค. แกนกลางหวัเทียน           ง. ระยะเกลียวหวัเทียน 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

10. ส่วนประกอบใดของหวัเทียนท าหนา้ท่ีเป็นทางเดิน 

     ไฟแรงเคล่ือนสูง 

   ก. กระเบ้ืองฉนวน               ข. ปะเก็น                           
   ค. แกนกลาง                        ง. เปลือกนอก 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 
 
 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่7 อธิบายคุณสมบัติของ 
หัวเทียนได้ถูกต้อง 
11. ขอ้ใด ไม่ใช่ คุณสมบติัของหวัเทียนท่ีดี  

       ก.  จุดประกายไฟเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
       ข.  ตอ้งทนต่อการกดักร่อนของสารเคมี 
       ค.  ตอ้งรับแรงดนัจากการเผาไหมไ้ดสู้งถึง 50  
            กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
       ง.  ตอ้งทนต่ออุณหภูมิในหอ้งเผาไหมไ้ดสู้ง 2,500 C 
 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่8 อธิบายประเภทของ 
หัวเทียนตามย่านความร้อนของหัวเทยีนได้ถูกต้อง 
12. หวัเทียนเยน็ คือหวัเทียนประเภทใด 

       ก. หวัเทียนท่ีมีระยะทางการระบายความร้อนปกติ 
       ข. หัวเทยีนทีม่ีระยะทางระบายความร้อนจากเขีย้ว 
            หัวเทยีนถึงปลายล่างฉนวนส้ัน 
       ค. หวัเทียนท่ีมีระยะทางระบายความร้อนจากเข้ียว 
            หวัเทียนถึงปลายล่างฉนวนยาว 
       ง. หวัเทียนท่ีมีระยะทางระบายความร้อนจากเข้ียว 
           หวัเทียนถึงปลายล่างฉนวนปานกลาง 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่9 อธิบายหลกัการการเกดิ
ไฟแรงเคล่ือนสูงได้ถูกต้อง 
13. หลกัการเกิดไฟแรงเคล่ือนสูงในคอยลจุ์ดระเบิด อาศยั 

      หลกัการใด 

        ก. การเหน่ียวน าตวัเอง 
        ข. การเหน่ียวน าร่วม 
        ค. การเหน่ียวน าขดลวดปฐมภูมิ 
        ง.  การเหน่ียวน าขดลวดทุติยภูมิ 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่10 จ าแนกวงจรไฟฟ้า
ควบคุมระบบจุดระเบิดได้ถูกต้อง 
14. อุปกรณ์ใดเป็นส่วนประกอบของทั้งวงจรไฟแรง 

      เคล่ือนต ่าและวงจรไฟแรงเคล่ือนสูงระบบจุดระเบิด 

       ก. โรเตอร์                        
       ข. คอยล์จุดระเบิด 
       ค. สวติช์จุดระเบิด           
       ง. ชุดก าเนิดสัญญาณ 
 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่11 อธิบายพืน้ฐาน
วงจรและกระแสไฟของระบบจุดระเบิดได้ถูกต้อง 
15. วงจรจุดระเบิดประกอบดว้ย 2 วงจร คือขอ้ใด 
          ก. วงจรสตาร์ตและวงจรควบคุม  
          ข. วงจรประจุและวงจรคอยล์ 
          ค. วงจรปฐมภูมิและวงจรทุติยภูมิ  
          ง. วงจรฉนวนและวงจรกราวด์ 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่12 อธิบายการท างาน
ของระบบจุดระเบิดแบบธรรมดาได้ถูกต้อง 
16.  จะเกิดอะไรข้ึนเม่ือกระแสไฟแรงดนัต ่าไหลผา่น
ขดลวดปฐมภูมิถูกตดัวงจร  
         ก. สนามแม่เหล็กยบุตวั  
  ข. เกิดการเหน่ียวน าไฟแรงดนัสูงในขดลวด 
              ทุติยภูมิ 
         ค. กระแสไฟฟ้าแรงเคล่ือนสูงจะไหลผา่นคอยล ์
             จุดระเบิดไปยงัจานจ่าย          
        ง.  ถูกทุกข้อ 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที ่13 บอกส่วนประกอบของ
ระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์ได้ถูกต้อง 
17. ขอ้ใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของชุดก าเนิดสัญญาณ 

  ก. แม่เหล็กถาวร              
  ข. ขดลวดก าเนิดสัญญาณ 

         ค. โรเตอร์สัญญาณ          
         ง.  สเตเตอร์ 
 
 
 
 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที ่14 อธิบายการท างานของ
ระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์ได้ถูกต้อง 
18. สนามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนรอบ ๆ ขดลวดก าเนิด
สัญญาณเพื่อผลิตพลัล ์เม่ือโรเตอร์สัญญาณหมุนอยูใ่น 
ต าแหน่งใด 
         ก.                                   ข.  
 

 

          

        ค.                                      ง.    

 

 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่15 อธิบายการท างาน
ของระบบจุดระเบิดแบบใช้คอมพวิเตอร์ควบคุมได้ 
19. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัสัญญาณ IGT และ IGF 
ของระบบจุดระเบิดแบบใชค้อมพิวเตอร์ควบคุม 
   ก. ระบบจุดระเบิดแบบโดยตรง (DIS) สัญญาณ  
               IGT ทั้งหมด จะถูกส่งไปยงัตวัช่วยจุดระเบิด 
               แต่ละตวัพร้อม ๆ กนั   

   ข.  ECU เคร่ืองยนต์จะส่งสัญญาณ IGTไปยงั 
     ตัวช่วยจุดระเบิดแต่ละตัวตามล าดับการจุด 

               ระเบิด 
       ค.  กระแสไฟปฐมภูมิของคอยลจุ์ดระเบิดถูกตดั 
                 เม่ือมีสัญญาณ IGT  
 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

             ง. เม่ือสัญญาณ IGF ถูกส่งไปยงัECU  
               เคร่ืองยนตฟั์งกช์ัน่วเิคราะห์ปัญหาและ 
               ฟังกช์ัน่ป้องกนัการท างานบกพร่องจะท างาน 

    
 
 

20. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัลกัษณะของระบบ
จุดระเบิดแบบใชค้อมพิวเตอร์ควบคุมท่ีไม่ใชจ้านจ่าย 
           ก. ไม่ต้องใช้ตัวก าเนิดสัญญาณ 
   ข. มีคอยลจุ์ดระเบิดประจ าสูบ 
             ค. หวัเทียนจุดประกายไฟสม ่าเสมอ  
           ง. ใชค้อมพิวเตอร์ควบคุมการจุดระเบิด 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
 

21. ขอ้ใด กล่าวไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัจงัหวะการจุดระเบิด 
         ก. จงัหวะจุดระเบิดล่วงหนา้มากข้ึนเม่ือรอบ 
              เคร่ืองยนตเ์พิ่มข้ึน 
         ข. จงัหวะการจุดระเบิดถูกหน่วงใหช้า้ลงเม่ือ 
              ภาระของเคร่ืองยนตเ์พิ่มข้ึน 
          ค. จงัหวะการจุดระเบิดล่วงหนา้จะเพิ่มข้ึนเม่ือ 
              ภาระของเคร่ืองยนตล์ดลง 
   ง.  ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วย 
              อเิลก็ทรอนิกส์ (ESA) การจุดระเบิดล่วงหน้า 
              จะมากขึน้เพ่ือลดการน็อกของเคร่ืองยนต์ 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่16 อธิบายการควบคุม
การจุดระเบิดของระบบจุดระเบิดแบบใช้คอมพวิเตอร์
ควบคุมได้ถูกต้อง 
22. ภายใตก้ารควบคุมเวลาการจุดระเบิดท่ีจ ากดัการจุด    
      ระเบิดล่วงหนา้ โดยการควบคุมอะไร 
          ก. การหมุนจานจ่าย           ข. การน็อก 
   ค. อุณหภูมิน ้าหล่อเยน็      ง. อุณหภูมิอากาศ 
 
 

 
 
 

……. 

 
 
 

…… 

 
 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

23. ปริมาณอะไรท่ีใชค้วบคุมก าหนดองศาการจุด 
      ระเบิดล่วงหนา้ของระบบจุดระเบิดแบบใช ้
       คอมพิวเตอร์ควบคุม 
          ก. แรงดันอากาศ รอบเคร่ืองยนต์และอุณหภูมิ 
         ข. อุณหภูมิน ้าหล่อเยน็และมวลการไหลอากาศ 
          ค. ต าแหน่งท่อไอดีและต าแหน่งเพลาขอ้เหวีย่ง 
          ง. ปริมาณไอเสียและแรงบิดของเคร่ืองยนต์ 
 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

 
 
หน่วยที ่3 ระบบประจุไฟฟ้า 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่1 อธิบายจุดประสงค์
ของระบบประจุไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
1. จุดประสงคข์องระบบประจุไฟฟ้า คือขอ้ใด  
   ก. ประจุไฟกลบัไปยงัแบตเตอร่ี     
   ข. จ่ายกระแสไฟไปยงัอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต ์
                ขณะเคร่ืองยนตท์ างาน 
   ค. ควบคุมแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีจ่ายออกจาก 
                อลัเทอร์เนเตอร์ให้มีค่าคงท่ีเพื่อป้องกนัการ 
                เสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้า   
   ง. เกบ็สะสมพลงังานไฟฟ้าไว้เพ่ือน าไปใช้ใน  
                ระบบไฟฟ้ารถยนต์ 
 
 

 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมข้อที ่2 จ าแนก

ส่วนประกอบของระบบประจุไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
2. ขอ้ใดระบุส่วนประกอบของระบบประจุไฟฟ้าได ้
      ถูกตอ้งทั้งหมด 
   ก.  แบตเตอร่ี สวติช์จุดระเบิด ฟิวส์และฟิวส์สาย  
               อลัเทอร์เนเตอร์  
   ข.  แบตเตอร่ี สวติช์จุดระเบิด ฟิวส์และฟิวส์สาย  
               อลัเทอร์เนเตอร์ เรกูเลเตอร์ 
         ค.  แบตเตอร่ี สวติช์จุดระเบิด ฟิวส์และฟิวส์สาย  
               อลัเทอร์เนเตอร์ หลอดไฟเตือนการชาร์จ  
   ง.  แบตเตอร่ี สวติช์จุดระเบิด ฟิวส์และฟิวส์สาย  
              อลัเทอร์เนเตอร์ เรกูเลเตอร์ รีเลย์ หลอดไฟ 
              เตือนการชาร์จ   

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่3 บอกหน้าทีข่อง
ส่วนประกอบระบบประจุไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
3. อุปกรณ์ใดท่ีจดัเก็บและก าเนิดพลงังานใหแ้ก่ 
    อลัเทอร์เนเตอร์ เม่ือระบบประจุไฟฟ้าท างาน 
  ก. แบตเตอร่ี                ข.  สวติช์ 
  ค. อลัเทอร์เนเตอร์ ง.  เรกูเลเตอร์ 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

4. อุปกรณ์ใดท่ีผลิตไฟฟ้ากระแสสลบั เพื่อประจุไฟฟ้า 

    เขา้แบตเตอร่ีและจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัอุปกรณ์ 

    ไฟฟ้ารถยนต ์ขณะเคร่ืองยนตท์ างาน 

   ก.  แบตเตอร่ี               ข. สวติช์ 

       ค. อลัเทอร์เนเตอร์     ง. เรกูเลเตอร์ 

 

 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่4 อธิบายหลกัการ
ท างานของเคร่ืองก าเนิดกระแสไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
5.ระบบประจุไฟฟ้าจะใชห้ลกัการใดผลิตกระแสไฟฟ้า 

         ก. การเหน่ียวน าตวัเอง 

         ข. การเหน่ียวน าร่วม 

         ค. การเหน่ียวแม่เหลก็ไฟฟ้า 

         ง.  หกัลา้งและการเสริมกนัของสนามแม่เหล็ก 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

6. การเหน่ียวน าแรงเคล่ือนไฟฟ้าในขดลวดสเตเตอร์ 3  
    ขดท่ีมีการเปล่ียนแปลงของโรเตอร์เรียกวา่อะไร 
           ก.   3 เฟส                    ข.  เฟสเดียว 
           ค.   คร่ึงคล่ืน         ง.  เตม็คล่ืน 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่5 จ าแนกส่วนประกอบ
ของอลัเทอร์เนเตอร์ได้ถูกต้อง 
7. ขดลวดตวัน า 3 ขดท่ีพนัรอบแกนเหล็กอ่อนรูป 
    ทรงกระบอกท่ีอยูก่บัท่ีคือช้ินส่วนใด  
          ก. โรเตอร์                   ข. สเตเตอร์ 
          ค.  อาร์เมเจอร์     ง. คอมมิวเตเตอร์ 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่6 บอกหน้าทีข่อง
ช้ินส่วนอลัเทอร์เนเตอร์ได้ถูกต้อง 
8.ในอลัเทอร์เนเตอร์ กระแสของอลัเทอร์เนเตอร์จะถูก 
    เปล่ียนเป็นกระแสตรง โดยช้ินส่วนใด  
   ก. สเตเตอร์  ข.  แปรงถ่าน 
           ค. เรกติไฟเออร์      ง.  เรกูเลเตอร์ 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

9. ช้ินส่วนใดของอลัเทอร์เนเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีน ากระแส 
    ไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีไปยงัวงแหวนสลิปริง 
   ก. สเตเตอร์  ข. แปรงถ่าน 
           ค. แบริง                     ง.  เรกูเลเตอร์ 

 
……. 

 
…… 

 
……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่7 อธิบายการท างาน
ของเรกกูเลเตอร์ควบคุมแรงเคล่ือนไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
10. การควบคุมปริมาณแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีจ่ายออก   
     ของอลัเทอร์เนเตอร์สัมพนัธ์กบัอะไร 
   ก. ความเข้มของสนามแม่เหลก็ 
      ข. ความเร็วรอบสเตเตอร์ 
   ค. จ านวนเส้ียวของโรเตอร์ 
           ง.   ความโตของโรเตอร์ 

 
 
……. 

 
 
…… 

 
 
…… 

 

11. ทุกขอ้กล่าวถึงการควบคุมเรกูเลเตอร์ถูกตอ้งยกเว้น  
      ขอ้ใด 
           ก. ควบคุมแรงเคล่ือนไฟฟ้าไม่ใหม้ากเกินไป 
           ข. ควบคุมความเขม้ของสนามแม่เหล็กขดลวด 
               โรเตอร์  
    ค. ควบคุมการเพิ่มหรือลดกระแสไฟฟ้าท่ีเขา้ไป 
                ยงัขดลวดโรเตอร์  
           ง. รักษาแรงเคล่ือนไฟฟ้าให้มีเสถียรเพ่ือป้องกนั 
               วงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
               ทีไ่วต่อการเสียหาย 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่8 อธิบายการท างาน
ของระบบประจุไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
12.  การควบคุมระบบประจุไฟฟ้า อุปกรณ์ท่ีควบคุม 
       กระแส เปิดและปิดดว้ยอะไร 
   ก. จุดระเบิดไปยงัแบตเตอร่ี  
   ข. แหล่งจ่ายไปยงัแบตเตอร่ี 
    ค. อลัเทอร์เนเตอร์ไปยงัเทอร์มิสเตอร์          
   ง. แบตเตอร่ีไปยงัอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
 
 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 



311 

 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

13. กระแสสนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีโรเตอร์ถูกควบคุม 
      โดยอะไร 
           ก. แรงเคล่ือนไดโอด 
           ข. ความตา้นทานสเตเตอร์ 
           ค.  ความตา้นทานโรเตอร์ 
           ง.  กระแสไฟฟ้าทีจ่่ายออกของอลัเทอร์เนเตอร์ 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

14. เม่ือระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวกส่วนใหญ่อยู ่
      ในต าแหน่งเปิดระบบไฟฟ้ามีความตอ้งการอยา่งไร 
         ก. กระแสจ่ายออกต ่า 
         ข. กระแสจ่ายออกสูง 
         ค. กระแสท่ีจ่ายออกเท่าเดิม 
         ง. ไม่มีความตอ้งการกระแสไฟ 

   

 

15. ขอ้ความใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัการควบคุม 
      กระแสไฟฟ้าของอลัเทอร์เนเตอร์และลกัษณะของ 
      อลัเทอร์เนเตอร์ 
       ก. ในอลัเทอร์เนเตอร์ กระแสไฟฟ้าท่ีส่งออกมาจะ 
            เพิ่มข้ึนอยา่งไม่จ  ากดัตามความเร็วในการหมุน          
            ท่ีเพิ่มข้ึน 
       ข. กระแสสูงสุดของอลัเทอร์เนเตอร์ในขณะร้อน 
           จะมากกวา่ในขณะเยน็ แมว้า่จะหมุนดว้ย 
           ความเร็วเท่ากนั 
       ค. อลัเทอร์เนเตอร์ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า 
           โดยท าใหโ้รเตอร์หมุนเร็วข้ึนหรือชา้ลง 
       ง.  อลัเทอร์เนเตอร์จะควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า 
            เพ่ือรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าทีป้่อนให้กบั 
            อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถ และเพ่ือป้อนกระแสไฟฟ้า 
            ในปริมาณทีต้่องการอย่างต่อเน่ืองตามการ 
            เปลีย่นแปลงของปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่9 อธิบายการท างาน
ของระบบประจุไฟฟ้าควบคุมด้วยคอมพวิเตอร์ได้
ถูกต้อง 
16.  ระบบประจุไฟฟ้าดว้ยคอมพิวเตอร์รับสัญญาณ 
      จากส่ิงใดส่งไปยงักล่องควบคุคอมพิวเตอร์ 
   ก. ความเร็วรถยนต ์  
    ข. สวติช์ควบคุม 
           ค.   ความเร็วรอบเคร่ืองยนต ์
       ง.    สถานะการประจุไฟฟ้าของแบตเตอร่ี 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

17. ในระบบควบคุมการประจุไฟฟ้าดว้ยคอมพิวเตอร์ 
       ตวัถงั (BCM) การตรวจจบัการประจุไฟเขา้ ออก  
       กระแสไฟฟ้าของแบตเตอร่ีและส่งสัญญาณ 
       แรงเคล่ือนไฟฟ้าไปยงักล่อง ECM ตามค่ากระแส 
       ไฟฟ้าโดยอุปกรณ์ใด  
          ก. ไอซีเรกกูเลเตอร์ 
          ข.  กล่อง ECM 
          ค.  กล่อง IPDM E/R 
          ง.  เซนเซอร์กระแสไฟฟ้าแบตเตอร่ี 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่10 วเิคราะห์ข้อขัดข้อง
ระบบประจุไฟได้ถูกต้อง 
18. ความตา้นทานสูงในวงจรจ่ายไฟของ 
      อลัเทอร์เนเตอร์ บ่อยคร้ังมีสาเหตุจากอะไร  
        ก.  แบตเตอร่ีปล่อยประจุ         ข.  ไดโอดลดัวงจร 
        ค.  ขั้วต่อหลวมหรือเป็นสนิม  ง.  เรกูเลเตอร์ช ารุด 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

19. แบตเตอร่ีถูกประจุไฟมากเกินไป ขอ้ใดมีสาเหตุ 
      ขอ้ขดัขอ้งท่ีน่าจะเป็นมากท่ีสุด 
        ก. เรกูเลเตอร์ช ารุด    ข.ขั้วแบตเตอร่ีหลวม 
        ค. สายพานขบัหยอ่น  ง.ความตา้นทานสูงในวงจร 

 
……. 

 
…… 

 
……. 
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หน่วยที ่4 ระบบแสงสว่างและสัญญาณยานยนต์สมยัใหม่ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่1 บอกจุดประสงค์ของ
ระบบไฟแสงสว่างและสัญญาณได้ถูกต้อง   
1. จุดประสงคข์องระบบแสงสวา่งและสัญญาณ 
    ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง   
        ก. อ านวยความสะดวกแก่ผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสาร 
        ข. เป็นสัญญาณเตือนแก่ผูใ้ชร้ถและผูใ้ชถ้นน 
        ค. สร้างความปลอดภยัในการใชร้ถเวลากลางคืน 
        ง.  จัดเตรียมข้อมูลไปยังผู้ขับข่ีเพ่ือความปลอดภัย 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่2 บอกหน้าที่
ส่วนประกอบของระบบแสงสว่างได้ถูกต้อง 
2. ไฟหนา้ มีหนา้ท่ีอะไร 

ก. ให้แสงสว่างด้านหน้ารถยนต์ 

ข. บอกความกวา้งของตวัรถดา้นทา้ย 

ค. ส่องบริเวณหนา้ปัดของเกจวดัต่าง ๆ 

ง. ส่องสวา่งใหเ้ห็นแผน่ป้ายทะเบียน  

 
 
……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่3 บอกส่วนประกอบ
ของชุดโคมไฟหน้ารถยนต์ได้ถูกต้อง 
3. ขอ้ใดบอกส่วนประกอบชุดโคมไฟหนา้รถยนตไ์ด ้
     ถูกตอ้งทั้งหมด 
      ก. ตน้ก าเนิดแสง  เคร่ืองสะทอ้นแสงและเลนส์ 
      ข. เลนส์  จานสะท้อนแสง และหลอดไฟหน้า 
      ค. หลอดไฟ ตน้ก าเนิดแสงและเคร่ืองสะทอ้นแสง 
      ง. กระจกสะทอ้นแสง จุดก าเนิดแสงและเลนส์ 
 
 
 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่4 จ าแนกความแตกต่าง
ระหว่างไฟหน้ารถยนต์แบบซีลบีม และแบบกึง่ซีลบีม
ได้ถูกต้อง 
4. ความแตกต่างท่ีส าคญัของไฟหนา้แบบซีลบีมกบั 
     หลอดไฟหนา้แบบก่ึงซีลบีมคือขอ้ใด 
   ก. ไส้หลอดขาดต้องเปลีย่นโคมไฟทั้งชุด 
      ข. ใชไ้ส้หลอดธรรมดาเท่านั้น 
   ค. ใชไ้ส้หลอดชนิดฮาโลเจนเท่านั้น 
      ง.    สามารถเปล่ียนหลอดไฟหนา้ได ้

 
 
 

……. 

 
 
 

…… 

 
 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่5 อธิบายลกัษณะของ
ไฟหน้ารถยนต์แบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
5. ไฟหนา้รถยนตจ์ าเป็นตอ้งมีล าแสงท่ีกวา้งไกลและ 
     ไดแ้นวศูนยก์ลาง เน่ืองจากอะไร 
          ก. ขอ้บงัคบัตามกฎหมาย    
          ข. ความปลอดภยับนถนนดีข้ึน 
          ค. เพื่อใหแ้น่ใจวา่ท างานมีประสิทธิภาพ  
          ง. ถูกทุกข้อ 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

6. ไฟหนา้แบบใดเป็นแบบไม่มีไส้หลอด  
          ก. แบบธรรมดา           
          ข. แบบฮาโลเจน 
          ค. แบบคายประจุความเข้มสูง   
          ง. แบบโปรเจคเตอร์ 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

7. ความปลอดภยัท่ีเส่ียงอนัตรายกบัหลอดไฟหนา้แบบ 
     คายประจุความเขม้สูง (HID) สัมพนัธ์กบัอะไร   
           ก. ใชแ้ก๊ซเฉ่ือย 
           ข. ช่วงเวลาท่ีอุณหภูมิลดลง   
           ค. ช่วงเวลาการประจุ 
           ง. ใช้แรงเคล่ือนไฟฟ้าสูง  

 
……. 

 
…… 

 
……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

8. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัลกัษณะของไดโอด 
     เปล่งแสง (LED) ท่ีใชใ้นไฟหนา้รถยนต ์ 
         ก. ตอ้งการก าลงัไฟต ่า    
         ข. ผลิตไฟแสงสีขาว 
         ค. อายกุารใชง้านยาวนาน   
         ง.  ต้องการหลอดสุญญากาศในการท างาน 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่6 จ าแนกสวติช์ทีใ่ช้ใน
ระบบแสงสว่างได้ถูกต้อง 
9. สวติช์ส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นวงจรไฟแสงสวา่ง คือขอ้ใด  
         ก. สวติช์รวม     
         ข. สวติช์ดนัและดึง 
         ค. สวติช์ 3 ทาง     
         ง. รีโอสตทั 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่7 จ าแนกสวติช์ทีใ่ช้ใน
ระบบไฟสัญญาณได้ถูกต้อง 
10. สวติช์ไฟฉุกเฉินท่ีใชใ้นรถยนต ์เป็นแบบใด  
          ก. สวติช์รวม         ข. สวติช์ดนัและดึง 
          ค. สวติช์ 3 ทาง         ง. แบบกด 

 
 
……. 

 
 
…… 

 
 
……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่8 จ าแนกอุปกรณ์
ป้องกนัวงจรทีใ่ช้ระบบไฟแสงสว่างและสัญญาณได้ 
11. ไฟหนา้เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส าคญัต่อความ 
       ปลอดภยั ส่วนใหญ่จะถูกป้องกนัโดยอุปกรณ์ใด       
           ก. ฟิวส์กระแสสูง  ข. ฟิวส์สาย 
           ค. เซอร์กติเบรกเกอร์  ง. รีเลย ์
 
 
 
 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่9 จ าแนกชนิดของ
หลอดไฟรถยนต์ทีใ่ช้ในระบบแสงสว่างและสัญญาณ
ได้ถูกต้อง 
12. ขอ้ใด ไม่ใช่ หลอดไฟท่ีท างานหนา้ท่ีเดียว 
          ก. ไฟเล้ียว   ข. ไฟหร่ี 
          ค. ไฟถอยหลงั  ง.  ไฟท้าย 

 
 
 

……. 

 
 
 

…… 

 
 
 

…….  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่10 อธิบายการท างาน
และการควบคุมวงจรไฟแสงสว่างต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
13. การท างานของวงจรไฟหนา้จะอาศยัอุปกรณ์ใดตดั  
      ต่อวงจรลงกราวด์  
         ก. รีเลย ์              ข. เซอร์กิตเบรกเกอร์ 
         ค. สวติช์ไฟหน้า             ง. สวติช์ไฟเล้ียว  

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
 

14. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการท างานของไฟหนา้
และไฟทา้ย 
          ก. ไฟหนา้และไฟทา้ยสามารถใชง้านแยกกนัได ้
          ข. ไฟหน้าและไฟท้ายสามารถควบคุมด้วยสวติช์ 
               ควบคุมไฟแสงสว่างและไฟสูงไฟต ่า 
          ค. ไฟแสดงสถานะจะสวา่งเพื่อแจง้ใหค้นขบั 
               ทราบวา่หลอดไฟหนา้ขาด 
          ง.  เม่ือหมุนสวติช์ควบคุมไฟแสงสวา่งไปท่ี 
              ต  าแหน่ง TAIL เฉพาะไฟท่ีอยูด่า้นทา้ยรถจะ 
              สวา่ง  
 
 
 
 
 
 

 
……. 

 
…… 

 
……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่11 อธิบายการท างาน
และการควบคุมวงจรไฟสัญญาณต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
15. กระแสไฟฟ้าท่ีไปยงัหลอดไฟเบรก ปกติสวติช์ไฟ 
      เบรกจะต่อมาจากอะไร  
          ก. ไฟเล้ียงสวติช์จุดระเบิด        
          ข. ไฟเล้ียงสวติช์ไฟหนา้ 
          ค. ไฟเล้ียงสวติช์ไฟเล้ียว    
          ง.  ไฟเลีย้งแบตเตอร่ี โดยตรง 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

16. ขอ้ใดกล่าวถึงวงจรไฟเล้ียว ไม่ถูกต้อง 
          ก. สวติช์ไฟหร่ีไม่ใช่ส่วนประกอบของวงจร 
          ข. แฟลชเชอร์ส่วนใหญ่จะใชแ้ผน่โลหะไบมีทลั 
              เปิดหรือปิดวงจร 
          ค. สัญญาณไฟเลีย้วท างานเม่ือสวติช์นิรภัยเกียร์ 
              ว่างเปิดวงจร 
          ง. สวติช์ไฟเล้ียวจะคลา้ยไฟเบรก เม่ือเปิดสวติช์ 
              ท างาน 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

17. ขอ้ใด ไม่ได้ เป็นส่วนหน่ึงของวงจรไฟฉุกเฉิน 
          ก. หลอดไฟเล้ียว     
          ข. หลอดไฟเบรก 
          ค. แฟลชเชอร์     
          ง. หลอดไฟสัญญาณท่ีแผงควบคุมหนา้ปัด 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

18. การผลิตเสียงแตรในรถยนตเ์กิดข้ึนไดอ้ยา่งไร  
           ก. ไฟฟ้าสถิต   
           ข. แม่เหลก็ไฟฟ้า 
           ค. ตดักระแสไฟฟ้า  
           ง. แผน่กระแสไฟฟ้า 
 
 

 
……. 

 
…… 

 
……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่12 อธิบายการท างาน
และการควบคุมระบบไฟขับข่ีเวลากลางวนัได้ถูกต้อง 
19. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัวงจรควบคุมความ 
      เขม้ของแสงสวา่งไฟหนา้ท่ีลดลงของระบบไฟขบัข่ี 
      เวลากลางวนั (DRL)  
         ก. โดยการควบคุมรีเลยห์ลกั 
         ข.  การต่ออนุกรมกบัชุดไฟหนา้  
         ค.  การต่อขนานกบัชุดไฟหน้า 
         ง. โดยตวัตา้นทานระบบไฟขบัข่ีเวลากลางวนั 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่13 อธิบายการท างาน
ระบบไฟเตือนลืมปิดไฟหน้าและระบบปิดไฟหน้า
อตัโนมัติได้ถูกต้อง 
20. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกบัเง่ือนไขการท างาน 
      ของระบบไฟเตือนลืมปิดไฟหนา้  
       ก. ประตูดา้นคนขบัถูกเปิดออก 
       ข. ประตูด้านผู้โดยสารถูกเปิดออก 
       ค. สวติช์จุดระเบิดอยูใ่นต าแหน่ง ACC หรือ  
            LOCK  
       ง. สวติช์ควบคุมไฟแสงสวา่งอยูใ่นต าแหน่ง 
           ไฟหร่ี (TAIL) หรือไฟหนา้ (HEAD)  

 
 
 

……. 

 
 
 

…… 

 
 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่14 อธิบายการท างาน
ระบบแสงสว่างอตัโนมัติได้ถูกต้อง 
21. การท างานของระบบแสงสวา่งอตัโนมติั จะ 
      ตรวจจบัความมืดโดยรอบดา้นหนา้รถยนตด์ว้ย 
      อุปกรณ์ใด  
         ก. เซนเซอร์โฟโต้เซล        ข.โฟโตท้รานซิสเตอร์ 
         ค. เซนเซอร์อินฟราเรด       ง. เลเซอร์ไดโอด 
    

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่14 อธิบายการท างาน
ระบบไฟส่องสว่างอตัโนมัติได้ถูกต้อง 
22. ขอ้กล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกบัการท างานของระบบ 
       แสงสวา่งอตัโนมติั  
 ก. ปรับระดับล าแสงไฟต ่าและไฟสูง  
             ข. ตรวจจบัความเขม้แสงสวา่งดว้ยโฟโตเ้ซล 
                  เพื่อเปิด ปิดไฟหร่ีอตัโนมติั 
 ค. ตรวจจบัความเขม้แสงสวา่งดว้ยโฟโตเ้ซล 
                  เพื่อเปิด ปิดไฟหนา้อตัโนมติั 
 ง. ตรวจจบัระดบัแสงสวา่งโดยรอบตวัรถท่ีมืด 
                  สลวั 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่15 อธิบายจุดประสงค์
และการท างานระบบปรับระดับไฟหน้าอตัโนมัติได้
ถูกต้อง 
23. จุดประสงคข์องระบบปรับระดบัไฟหนา้อตัโนมติั  
       คือขอ้ใด  
 ก. ลดความจ าเป็นของแนวล าแสงไฟสวา่งลง 
 ข. ยอมใหผู้ข้บัข่ีปรับระดบัล าแสงไฟหนา้เม่ือ 
                  ภาระรถยนตมี์การเปล่ียนแปลง 
 ค. ยอมใหผู้ข้บัข่ีปรับระดบัไฟล าแสงไฟหนา้ 
                  เม่ือรถยนตข้ึ์นเขาหรือลงจากเขา 
 ง. ถูกทุกข้อ  

 
 
 

……. 

 
 
 

…… 

 
 
 

……. 

 

24. การปรับระดบัโคมไฟหนา้แบบอตัโนมติัสัมพนัธ์ 
      กบัอะไร  
            ก. ระดบัความสูงตวัถงัรถ 
            ข. ระดบัความสูงตวัถงัรถดา้นหนา้ 
            ค. ระดบัความสูงตวัถงัรถดา้นหลงั 
            ง.ระดับความสูงตัวถังรถด้านหน้าและด้านหลัง 

 
……. 

 
…… 

 
……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

25. มอเตอร์ปรับระดบัโคมไฟหนา้แบบอตัโนมติัเป็น 
      มอเตอร์แบบใด  
 ก.  สเต็ปมอเตอร์ 
 ข. มอเตอร์หมุนกลบัทางได ้
 ค. มอเตอร์ความเร็วต ่า 
 ง. มอเตอร์ความเร็วสูง 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

26. ระบบไฟหนา้แบบปรับระดบัอตัโนมติั สามารถ 
       ท  างานไดโ้ดยวธีิการต่อไปน้ี ยกเว้น ขอ้ใด  
             ก. มอเตอร์ไฟฟ้า     
             ข. อุปกรณ์ท างาน 
             ค. ปรับโดยวธีิแมนวล    
             ง. โซลนีอยด์ไฟฟ้า 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

27. โคมไฟหนา้แบบปรับระดบัอตัโนมติัใชอุ้ปกรณ์ใด 
       เป็นตวัปรับมุมไฟหนา้  
             ก. เซนเซอร์    
             ข. มอเตอร์ไฟฟ้า 
             ค. กล่องควบคุม ECU   
             ง. กลไกปรับระดบั 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่16 อธิบายการท างาน
ระบบแสงสว่างโค้งได้ถูกต้อง 
28. ระบบแสงสวา่งโคง้ท่ีท างานส่องสวา่งทางหลกั ท่ี 
      ความเร็วสูงกวา่ 80 กิโลเมตต่อชัว่โมง ไฟต ่าจะยก 
      สูงข้ึนโดยรับสัญญาณจากอุปกรณ์ใด  
           ก. เซนเซอร์ความเร็วรถยนต์ 
           ข. เซนเซอร์ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ 
           ค. เซนเซอร์เพลาขบั 
           ง. เซนเซอร์พวงมาลยั 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่17 อธิบายการท างาน
ระบบไฟหน้าแบบปรับปรุงได้ถูกต้อง 
29. ขอ้ใด ไม่ใช่ อุปกรณ์ควบคุมการท างานของระบบ 
      ไฟหนา้แบบปรับปรุง  
           ก. ชุดควบคุมโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ 
           ข. เซนเซอร์พวงมาลยั 
           ค. เซนเซอร์วดัความเร็วรถยนต์ 
           ง. เซนเซอร์วดัความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่18 อธิบายลกัษณะ 
เฉพาะเทคโนโลยไีฟแสงสว่างและสัญญาณสมัยใหม่ได้
ถูกต้อง 
30. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะของ 
      ไดโอดเปล่งแสง (LED) ท่ีใชใ้นระบบแสงสวา่ง 
       และสัญญาณยานยนตส์มยัใหม่  
          ก. มีราคาถูก     
          ข. อายกุารใชง้านยาวนาน   
          ค. ทนต่ออุณหภูมิ ความช้ืนและการสั่นสะเทือน 
          ง. ความหลากหลายของสีท่ีใชป้ระโยชน์ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

……. 

 
 
 

…… 

 
 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่19 อธิบายการท างาน
ของระบบแสงสว่างแบบควบคุมด้วยคอมพวิเตอร์
ตัวถังได้ถูกต้อง 
31. ระบบไฟหนา้แบบควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ตวัถงั  
      อาศยัสัญญาณจากอุปกรณ์ใดป้อนขอ้มูลไปยงั 
      กล่อง BCM ควบคุมการท างานของหลอดไฟหนา้  
          ก. แบตเตอร่ี 
          ข. สวติช์จุดระเบิด 
          ค. สวติช์ไฟหนา้     
          ง. เซนเซอร์ตรวจจับล าแสงไฟหน้า 

 
 
 

……. 

 
 
 

…… 

 
 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่20 ตรวจสอบ วเิคราะห์
ปัญหา และแก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟแสงสว่างและ
สัญญาณได้ถูกต้อง 
32. ถา้แตรไม่ท างานทั้งหมด สาเหตุท่ีเป็นไปได ้น้อย 
      ทีสุ่ด คือขอ้ใด   
           ก. ฟิวส์ขาด                   
          ข.  สายกราวด์บกพร่อง   
          ค.  รีเลยแ์ตรบกพร่อง    
          ง.  สวติช์แตรบกพร่อง 

 
 
 

……. 

 
 
 

…… 

 
 
 

……. 

 

33. ไฟหนา้ท างานปกติ แต่ไม่ท างานในต าแหน่งโหมด 
        เปิดไฟแสงสวา่งอตัโนมติั (AUTO) ส่วนประกอบ 
        ใดเป็นสาเหตุขอ้ขดัขอ้งท่ีน่าจะเป็น น้อยทีสุ่ด  
         ก. โฟโตเ้ซล 
         ข. แอมพลิไฟเออร์ 
         ค. ไฟหน้า 
         ง.  รีเลยไ์ฟหนา้ 
 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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หน่วยที ่5 ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่1 อธิบายการท างาน
ระบบปัดน า้ฝนและฉีดน า้ล้างกระจกได้ 
1. ภายในมอเตอร์ปัดน ้าฝนจะใชอุ้ปกรณ์ใด หมุนปิด 
      หยดุการท างานของมอเตอร์ปัดน ้าฝน 
   ก. สวติช์ปัดน ้าฝน    
           ข. สวติช์หยุด 
   ค. รีเลย ์                    
           ง. สวติช์นิรภยัเกียร์วา่ง 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

2. มอเตอร์ปัดน ้าฝน โดยทัว่ไปจะใชอุ้ปกรณ์ใด เพื่อ 
     ก าหนดใหม้อเตอร์หมุนได ้2–3 ความเร็ว 
   ก. ลูกเบ้ียว              ข. เฟืองทด 
   ค. แปรงถ่าน           ง. เฟืองสะพาน 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

3. การหน่วงเวลาในชุดควบคุมรีเลยปั์ดน ้าฝนถูก
ก าหนดโดยตวัตา้นทานและอุปกรณ์ใด 
           ก. ตวัน า                  ข. ทรานซิสเตอร์ 
   ค. ไดโอด                ง.  คาปาซิเตอร์ 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่2 อธิบายการท างาน
ของระบบละลายฝ้ากระจกหลงัได้ถูกต้อง 
4. ปกติระบบละลายฝ้ากระจกหลงัจะมีรีเลยก์บั 
     ไทเมอร์ เพื่อยอมใหท้ างานตามขอ้ใด 

ก. ละลายฝ้ากระจกหลงัจะปิดลงภายหลงั 
     ก าหนดช่วงเวลาท างาน 
ข. ละลายฝ้ากระจกหลงัจะท างานจนกระทัง่ 
     กระจกหลงัสะอาด 

    ค. ละลายฝ้ากระจกจะอิสระจากสวติช์จุดระเบิด  
           ง.  ไม่มีขอ้ใดถูกตอ้ง 
 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่3 อธิบายการท างาน
ของระบบควบคุมการลอ็กประตูรถยนต์อตัโนมัติแบบ
ใช้รีเลย์ควบคุมได้ถูกต้อง 
5. ระบบควบคุมล็อกประตูมีจุดประสงคต์ามขอ้ใด 
            ก. ป้องกนัการโจรกรรม 
            ข. ป้องกนัส่ิงกีดขวางประตู 
            ค. ป้องกนัการล็อกกระจก 
            ง. ป้องกนัการลืมกุญแจท่ีเบา้สวติช์จุดระเบิด 

 
 
 

……. 

 
 
 

…… 

 
 
 

……. 

 

6. ระบบล็อกประตูจะใชอุ้ปกรณ์ใดดึงหรือดนัแกน 
    ล็อกประตูเพื่อล็อกและปลดล็อกประตู 
           ก.  แม่เหล็กไฟฟ้า        
           ข.  สวติช์แม่เหล็ก 
            ค. โซลีนอยดแ์ม่เหล็ก 
            ง.  มอเตอร์ไฟฟ้าหรือโซลนีอยด์ 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 
 
 

7. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัการท างานของระบบ 
     ควบคุมการล็อกประตู 
            ก. รีเลย์รวมท าหน้าที่ขับเคล่ือนมอเตอร์ควบคุม 
                การลอ็กประตูของชุดลอ็คประตูแต่ละบาน 
                ตามสัญญาณจากสวติช์แต่ละตัว 
            ข. สวติช์เตือนการลืมกุญแจท าหนา้ท่ีตรวจจบั 
                วา่มีกุญแจเสียบอยูใ่นเบา้สวติช์จุดระเบิด 
                หรือไม ่
            ค. ชุดล็อกประตูท าหนา้ท่ีล็อก ปลดล็อกประตู  
                แต่ละบาน 
            ง. สวติช์เตือนการเปิด ปิดประตูดา้นคนขบัท า 
                หนา้ท่ีตรวจจบัสถานะการล็อก ปลดล็อก 
                ของประตูดา้นผูโ้ดยสาร 
 

 
……. 

 
…… 

 
……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่4 อธิบายการท างาน
ระบบควบคุมการลอ็กประตูด้วยระบบไฟฟ้าควบคุม
ตัวถังในระบบเครือข่ายมัลติเพลก็ซ์ (BCM)ได้ถูกต้อง 
8. ขอ้กล่าวถึงเง่ือนไขการท างานของระบบล็อกประตู
อตัโนมติัท่ีควบคุมดว้ยระบบไฟฟ้าควบคุมตวัถงั ไม่
ถูกต้อง เม่ือความเร็วรถยนตเ์ปล่ียนแปลง  
          ก.  ปิดประตูทุกบาน 
          ข.   คันเกยีร์อยู่ในต าแหน่ง P หรือ N 
          ค. ประตูใด ๆ ถูกปลดล็อก 
          ง.  ความเร็วของรถยนตสู์งกวา่ 20 กิโลเมตร 
               ต่อชัว่โมง 

 
 
 

……. 

 
 
 

…… 

 
 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่5 อธิบายการท างาน
ของระบบกระจกไฟฟ้าได้ 
9. สวติช์ควบคุมยอ่ยกระจกไฟฟ้าจะต่อวงจรแบบใด 
      กบัสวติช์ควบคุมหลกัดา้นคนขบั  
   ก. อนุกรม              ข. สับเปล่ียน 
   ค. ขนาน              ง. อนุกรม–ขนาน 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

10. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัการท างานของ 
       กระจกไฟฟ้า 
         ก.  การเปิด ปิดอตัโนมัติโดยกดสวติช์เพยีงคร้ัง  
              เดียวเป็นการเปิดหรือปิดกระจกจนสุดโดยการ 
              ดันหรือกดสวติช์กระจกไฟฟ้าจนสุด 
         ข.  การล็อกกระจกท าใหไ้ม่สามารถเปิดและปิด 
              หนา้ต่างทุกบานได ้ยกเวน้กระจกดา้นคนขบั 
             โดยการเปิดสวติช์ล็อกหนา้ต่าง 
 
 
 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

       ค.  ระบบป้องกนัส่ิงกีดขวางกระจกจะป้องกนั 
            ไม่ใหม้อตอร์ท างานหนกัเกินไปโดยการ  
            ตรวจจบัต าแหน่งเปิด ปิดจนสุด 
        ง. การใชก้ระจกไฟฟ้าขณะปิดสวติช์จุดระเบิดท า 
            ใหส้ามารถใชก้ระจกไฟฟ้าไดป้ระมาณ 45 
            วนิาทีหลงัจากบิดสวิตช์จุดระเบิดไปท่ีต าแหน่ง  
            ACC หรือ LOCK หรือจนกวา่จะเปิดประตูบาน 
            ใดบานหน่ึง 

    

11.ระบบกระจกไฟฟ้าใชม้อเตอร์แบบใดควบคุมการ 
     ท างาน 
         ก.  มอเตอร์ทิศทางเดียว  
         ข.  สเตป็มอเตอร์  
         ค. เซอร์โวมอเตอร์ 
          ง. มอเตอร์แบบหมุนกลับทางได้ 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

12. สวติช์ควบคุมหลกักระจกไฟฟ้าสามารถควบคุม 
      กระจกไดทุ้กบานโดยอาศยัหลกัการท างานขอ้ใด 
         ก. ควบคุมการลงกราวดท่ี์มอเตอร์ 
         ข. ควบคุมการลงกราวดท่ี์สวติช์ควบคุมยอ่ย 
         ค. ควบคุมการลงกราวด์ทีส่วติช์ควบคุมหลกั 
         ง. ควบคุมการลงกราวด์ท่ีรีเลยห์ลกักระจกไฟฟ้า 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่6 อธิบายการท างาน
ของระบบปรับเบาะน่ังด้วยไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
13.  ระบบปรับเบาะนัง่ไฟฟ้า มอเตอร์ 1 ตวัควบคุมการ 
       ท  างานของเบาะนัง่ไดก่ี้ทิศทาง 
   ก. 1 ทิศทาง               
           ข.  2 ทศิทาง 
           ค.  3 ทิศทาง               
           ง.  4 ทิศทาง 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่7 อธิบายการท างาน
ของระบบปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
14. มอเตอร์มีจ านวนก่ีตวัในเรือนกระจกมองขา้งไฟฟ้า 
      แบบมีต าแหน่งพบัเก็บกระจก (Retraction)  
   ก. 1 ตวั                      ข.  2 ตวั 
   ค. 3 ตัว                      ง.   4 ตวั 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

15. กระจกมองขา้งปรับดว้ยไฟฟ้าจะท างานไดเ้ม่ือใด 
         ก. เม่ือกระจกไฟฟ้าท างาน 
         ข. เม่ือสวติช์จุดระเบิดอยูใ่นต าแหน่ง ACC 
         ค. เม่ือสวติช์จุดระเบิดอยูใ่นต าแหน่ง ON 
         ง.  เม่ือสวติช์จุดระเบิดอยู่ในต าแหน่ง ACC และ  
              ON 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่8 วเิคราะห์และ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวกได้ถูกต้อง 
16. เม่ือตรวจสอบการท างานของรีเลย ์โดยการฟังเสียง 
      ดงัคล๊ิก เม่ือสวติช์ควบคุมท างาน ถา้ไม่มี 
      แหล่งจ่ายไฟออกจากรีเลย ์บ่งช้ีถึงขอ้ใด 
   ก. รีเลย์บกพร่อง        ข. แหล่งจ่ายเปิดวงจร 
   ค. สวติช์บกพร่อง      ง. ถูกทุกขอ้ 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

17. เม่ือประตูรถยนตทุ์กบานไม่ล็อกจะตรวจอะไรก่อน 
           ก. ฟิวส์ก าลงั                
           ข. มอเตอร์ล็อกประตู 
   ค. รีเลยค์วบคุมล็อกประตู       
           ง.  กราวด์ 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

18. ปัดน ้าฝนแบบ 2 ความเร็วต าแหน่งความเร็วสูง ใช้ 
      ไม่ได้ แต่ความเร็วต ่าท างานถูกตอ้ง ขอ้ใดเป็น 
       สาเหตุของปัญหา 
 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 



328 

 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

           ก. ตวัตา้นทานมอเตอร์ขาด 
           ข. บกพร่องท่ีสวติช์ต าแหน่งหยดุ 
           ค. แปรงถ่านมอเตอร์สึกหรอ 
           ง. ความตา้นทานสูงท่ีกราวดด์า้นมอเตอร์ 

    

19. ต าแหน่งปัดน ้าฝนปัดเป็นช่วง ไม่ท างาน แต่ท างาน 
     ในต าแหน่งความเร็วต ่าและความเร็วสูง อะไรเป็น 
      สาเหตุของปัญหา 
           ก. บกพร่องท่ีสวติช์ปัดน ้าฝนต าแหน่งปัด 
               เป็นช่วง 
           ข. เปิดวงจรระหวา่งสวติช์ต าแหน่งปัดเป็นช่วง 
                และชุดโมดูลปัดเป็นช่วง 
           ค. ความตา้นทานมากเกินไปในขั้วต่อกราวด์ 
                ส าหรับโมดูลปัดน ้ าฝนเป็นช่วง 
           ง. ถูกทุกข้อ 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

20. เม่ือทดสอบลวดความร้อนของละลายฝ้ากระจก 
      หลงั ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

 

 
 
           ก. มลัติมิเตอร์อ่านค่าได ้5 โวลต ์
           ข.  แรงเคล่ือนไฟฟ้าลดลง เม่ือทดสอบลวด 
                ความร้อนคร่อมกระจก 
           ค. ใชม้ลัติมิเตอร์ทดสอบเท่านั้น ควรอ่านค่าได ้ 
                7 แอมแปร์หรือสูงกวา่ 
           ง.  โวลต์มิเตอร์ควรอ่านค่าได้เท่ากบัแรงเคล่ือน  
                แบตเตอร่ีตามแนวลวดความร้อนทุกจุด 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

ลวดความร้อน 
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หน่วยที ่6 ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลงิเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนีด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่1 บอกส่วนประกอบ
ระบบต่าง ๆ ของระบบฉีดเช้ือเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์ได้
ถูกต้อง   
1. ขอ้ใด ไม่ใช่ ระบบยอ่ยของระบบฉีดเช้ือเพลิง 
     อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 
        ก. ระบบเช้ือเพลิง  
        ข. ระบบประจุอากาศ  
        ค. ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 
        ง.  ระบบควบคุมการส่งก าลงั 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่2 อธิบายหน้าที่ของ
ส่วนประกอบระบบน า้มันเช้ือเพลงิได้ถูกต้อง 
2. อุปกรณ์ใด ท าหนา้ท่ี สะสมแรงดนัน ้ามนัเช้ือเพลิง 
    ส าหรับหวัฉีด 
        ก. ถงัน ้ามนัเช้ือเพลิง            ข. ป๊ัมน ้ามนัเช้ือเพลิง 
        ค. ท่อจ่ายน า้มันเช้ือเพลิง    ง. ตวัควบคุมความดนั 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่3 อธิบายการท างาน
วงจรไฟฟ้าควบคุมป๊ัมน า้มันเช้ือเพลงิได้ถูกต้อง 
3. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัการควบคุมการ    
     ท  างานป๊ัมน ้ามนัเช้ือเพลิงแบบ D-Jetronic  
         ก. ใชรี้เลยเ์ปิดวงจรควบคุมการท างาน 
        ข.  ควบคุมป๊ัมน า้มันเช้ือเพลงิโดยใช้มาตรวดัการ 
             ไหลของอากาศ 
         ค. ใชส้ัญญาณการสตาร์ตเพื่อใหป๊ั้มเช้ือเพลิงเร่ิม 
              ท างาน 

  ง.  หลงัเคร่ืองยนตท์ างานใชส้ัญญาณความเร็ว 

      รอบควบคุม 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

4.  ขั้วใดของรีเลยเ์ปิดวงจร ท่ีไดรั้บกระแสไฟฟ้าจาก 
     รีเลยห์ลกั 
          ก.  STA                         ข.  FP 
          ค.  +B                     ง.  FC 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่4 อธิบายการท างาน
ของอุปกรณ์ป้องกนัการกระเพ่ือมน า้มันเช้ือเพลงิได้ 
 5. แผน่ไดอะแฟรมของอุปกรณ์ป้องกนัการกระเพื่อม 
     น ้ามนัเช้ือเพลิง เคล่ือนท่ีข้ึนลงไดด้ว้ยอะไร 
         ก. สกรูปรับแรงดนัน ้ามนั 
         ข. สุญญากาศจากท่อร่วมไอดี 
         ค. น า้มันในท่อจ่ายน า้มัน 
         ง. โซลีนอยดไ์ฟฟ้า 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่5 อธิบายการท างาน
ของอุปกรณ์ควบคุมแรงดนัน ้ ามนัเช้ือเพลิงไดถู้กตอ้ง 
6. ตวัควบคุมความดนัน ้ามนัเช้ือเพลิง จะรักษาแรงดนั 
   น ้ามนัเช้ือเพลิงใหค้งท่ี ซ่ึงสัมพนัธ์กบัอะไร 
        ก.  แรงดนัสปริง     ข.  แผน่ไดอะแฟรม 
        ค.  แผน่วาลว์               ง.  ความดันท่อร่วมไอดี 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่6 อธิบายการท างาน
ของหัวฉีดประจ าสูบได้ถูกต้อง 
7. การท างานของหวัฉีดหลกั ถูกควบคุมโดยอุปกรณ์ใด 
        ก.  ไอซี                          ข.  ทรานซิสเตอร์ 
        ค.  ไมโครโปรเซสเซอร์      ง.  กล่อง ECU 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่7 อธิบายการท างาน
ของหัวฉีดสตาร์ตเย็นได้ถูกต้อง 
8. อุปกรณ์ใดควบคุมการท างานของหวัฉีดสตาร์ตเยน็ 
          ก.  กล่องคอมพิวเตอร์  
          ข.  สวติช์จุดระเบิด 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
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          ค.  สวติช์ความร้อน – เวลา 
          ง.  รีเลยห์วัฉีด 

   
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่8 จ าแนกช่ืออุปกรณ์
ระบบประจุอากาศได้ถูกต้อง 
9. ขอ้ใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของระบบประจุอากาศ  
          ก.  กรองอากาศ  
          ข.  เรือนล้ินเร่ง 
          ค.  ตัวตรวจจับสุญญากาศ 
          ง.  มาตรวดัการไหลของอากาศ 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่9 อธิบายการท างาน
มาตรวดัการไหลของอากาศแบบแผ่นวดัได้ถูกต้อง 
10.  สัญญาณการไหลของอากาศจะมีผลโดยตรงต่อ 
       การท างานของเคร่ืองยนตอ์ยา่งไร 
          ก.  ความเร็วรถ 
          ข.  ช่วงเวลาการจุดระเบิด  
          ค.  ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์  
          ง.  ช่วงเวลาการฉีดน า้มันเช้ือเพลงิ 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

11. อุปกรณ์ใดในมาตรวดัการไหลของอากาศแบบแผน่ 
     วดัท่ีเปล่ียนการหมุนของแผน่วดัเป็นสัญญาณไฟฟ้า 
      ส่งเขา้กล่องคอมพิวเตอร์ 
          ก. Resistor            
         ข. Thermistor 
          ค. Potentiometer           
         ง. Vacuum Sensor 
 
 
 
 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่10 อธิบายการท างาน
มาตรวดัการไหลของอากาศแบบขดลวดความร้อนได้
ถูกต้อง 
12. มาตรวดัอากาศแบบขดลวดความร้อนเม่ืออากาศ 
     ไหลผา่นมาตรวดัปริมาณนอ้ย ค่าความตา้นทานของ 
     ขดลวดจะเป็นอยา่งไร 
         ก.  มีค่าคงท่ี 
         ข.  มีค่าสูงขึน้ 
         ค.  มีค่าลดลง  
         ง.  เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

 
 
 

……. 

 
 
 

…… 

 
 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่11 อธิบายการท างาน
ของลิน้อากาศได้ถูกต้อง 
13. ล้ินอากาศจะปิด เปิดมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัอะไร 
         ก.  ความเร็วรถ   ข.  อุณหภูมิเคร่ืองยนต์ 
         ค.  อุณหภูมิอากาศ   ง.  ความเร็วรอบเคร่ืองยนต ์

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

14. การท างานของล้ินอากาศแบบไขข้ีผึ้ง (Wax) คลา้ย
หลกัการท างานของอุปกรณ์ใด 
          ก.  ฝาหมอ้น ้า             ข.  เทอร์โมสตัท 
          ค.  หวัเผา                           ง.  หวัฉีด 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่12 บอกจุดประสงค์
ของห้องประจุไอดีได้ถูกต้อง 
15. จุดประสงคห์ลกัของการออกแบบห้องประจุไอดีท่ี 
       มีขนาดใหญ่ คืออะไร 
          ก.  ป้องกนัการกระเพ่ือมของอากาศ 
          ข.  ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวดัปริมาณอากาศ 
          ค.  ใหป้ระจุอากาศเขา้หอ้งเผาไหมเ้ร็วข้ึน 
          ง.  ลดเสียงดงัจากการไหลของอากาศ 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่13 บอกส่วนประกอบ
ของระบบควบคุมอเิลก็ทรอนิกส์ได้ถูกต้อง 
16. ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบดว้ยอุปกรณ์ 
      ใด 
         ก. เซนเซอร์                           ข. อุปกรณ์ท างาน 
         ค. หน่วยประมวลผล             ง. ถูกทุกข้อ 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่14 บอกหน้าทีข่อง
หน่วยควบคุมอเิลก็ทรอนิกส์ได้ถูกต้อง 
17. ตวัตรวจจบัสัญญาณ (เซนเซอร์) มีหนา้ท่ีอะไร 
      ก. เลือกอตัราทดเกียร์     ข. วดัค่าตัวแปรบางอย่าง 
      ค. เป็นอุปกรณ์ท างาน    ง. ส่งสัญญาณไปยงัคนขบั 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่15 อธิบายการท างาน
วงจรไฟฟ้าของมาตรวดัการไหลของอากาศแบบแผ่น
วดัได้ถูกต้อง 
18. หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์จ่ายแรงเคล่ือนไฟฟ้า  
      5 โวลต ์ใหก้บัมาตรวดัอากาศท่ีขั้วใด 
         ก.  VCC                        ข.  VS 
         ค.  VTA                     ง.  VF 

 
 
 

……. 

 
 
 

…… 

 
 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่16 อธิบายการท างาน
ของตัวตรวจจับสุญญากาศได้ถูกต้อง 
19. อากาศเขา้กระบอกสูบมากข้ึน แรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ี 
     ขั้วสัญญาณของตวัตรวจจบัสุญญากาศจะเป็น 
      อยา่งไร 
           ก.  มีค่าลดลง             
           ข.  มีค่าคงท่ี 
           ค.  มีค่าสูงข้ึน            
           ง.  เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

20. ค่าแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีขั้ว PIM ของกล่องควบคุม 
      คอมพิวเตอร์ไดรั้บสัญญาณจากตวัตรวจจบั 
      สุญญากาศ จะใชค้วบคุมพารามิเตอร์ใด 
          ก.  ช่วงเวลาการจุดระเบิด          
          ข.  ช่วงเวลาการฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิง 
          ค.  การควบคุมรอบเดินเบา         
          ง.  การควบคุมคุณภาพไอเสีย 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่17 อธิบายการท างาน
ของตัวตรวจจับต าแหน่งลิน้เร่งได้ถูกต้อง 
21. เซนเซอร์ตรวจจบัต าแหน่งล้ินเร่งแบบโพเทนชิโอ- 
      มิเตอร์ มีหลกัการท างานอยา่งไร 

ก.    ตดัการจ่ายอากาศเม่ือหยดุเคร่ืองยนต ์
ข. การเปิดลิน้เร่ง หมายถึงสัญญาณแรง

เคล่ือนที่แปรผนั 
ค. ใชก้ารเปล่ียนแปลงค่าออกเทนท่ีก าหนโดย 

ECU 
ง.    การเปิดล้ินเร่งหมายถึงสัญญาณความถ่ีของ 

ตวัตา้นทานท่ีเปล่ียนแปลง 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

22. ในเคร่ืองยนตร์ะบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  
       ภาระของเคร่ืองยนตถู์กก าหนดโดยอะไร 
           ก. ออกซิเจนเซนเซอร์ 
           ข.  เซนเซอร์ต าแหน่งลิน้เร่ง 
           ค.  เซนเซอร์สุญญากาศ 
           ง.  เซนเซอร์วดัมวลการไหลของอากาศ 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่18 อธิบายการท างาน
ของตัวตรวจจับอุณหภูมิน า้หล่อเย็นได้ถูกต้อง 
 23. เซนเซอร์อุณหภูมิน ้าหล่อเยน็ ส่วนใหญ่ท่ีใชเ้ป็น 
       แบบใด 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

           ก. ค่าสัมประสิทธ์ิอุณหภูมิเป็นลบ 
          ข. ความตา้นทานท่ีเพิ่มข้ึนโดยอุณหภูมิ 
          ค. ความตา้นทานไม่เปล่ียนแปลง 
          ง. ค่าความตา้นทานลดลงโดยอุณหภูมิ 

   

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่19 อธิบายการท างาน
ของตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศได้ถูกต้อง 
24. เทอร์มิสเตอร์ในตวัตรวจจบัอุณหภูมิอากาศ คือ 
       อะไร 
            ก.  ตัวตรวจจับอุณภูมิกึง่ตัวน า 
            ข.  อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเคร่ืองยนต์ 
            ค.  ระบบควบคุมอุณหภูมิหอ้งโดยสาร 
            ง.  ทรานซิสเตอร์แบบใหม่ 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

25. เม่ืออุณหภูมิอากาศสูงข้ึนค่าความตา้นทานในตวั 
       ตรวจจบัอุณหภูมิอากาศจะเป็นอยา่งไร 
 ก. มีค่าลดลง  
 ข. มีค่าคงท่ี 
 ค. มีค่าสูงข้ึน  
 ง. เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่20 อธิบายการท างาน
ของตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจนได้ถูกต้อง 
26. ตวัตรวจจบัปริมาณออกซิเจนท่ีติดตั้งในท่อไอเสีย 
       ตรวจวดัอะไร 
             ก. คาร์บอนมอนอกไซด ์
             ข. ไนโตรเจนออกไซด ์
             ค.  คาร์บอนไดออกไซด ์
             ง.  ออกซิเจน 
 
 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

27. อตัราส่วนโดยมวลของอากาศกบัน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ี 
      ท าใหก้ารเผาไหมส้มบูรณ์ คือขอ้ใด 
             ก. 14.7 : 1                        ข. 10 : 1 
             ค. 1: 10                            ง. 1: 14.7 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

28. ในตวัตรวจจบัปริมาณออกซิเจนแบบเซอร์โคเนีย  
       ความแตกต่างในระดบัออกซิเจนคือขอ้ใด 
             ก. เปลีย่นความต้านทาน 
             ข. ไม่มีผลต่อการส่งสัญญาณของตวัตรวจจบั 
             ค.  ตวัตรวจจบัท่ีสามารถใชก้บัเคร่ืองยนต ์
                  ดีเซล 
             ง. ท าใหต้วัตรวจจบัท าหนา้ท่ีเหมือเซลลไ์ฟฟ้า 
                 ขนาดเล็กและผลิตแรงเคล่ือนไฟฟ้า 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

29. ขณะท่ีอตัราส่วนผสมของอากาศกบัน ้ามนัเช้ือเพลิง 
       บางตวัตรวจจบัปริมาณออกซิเจนจะผลิต 
       แรงเคล่ือนไฟฟ้าส่งเขา้กล่องคอมพิวเตอร์ เป็น 
       อยา่งไร 
 ก. ใกล้ 0 โวลต์             ข. ประมาณ 1 โวลต ์
 ค. ประมาณ 5 โวลต ์      ง. ประมาณ 12 โวลต ์

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่21 อธิบายการท างาน
ของตัวตรวจจับความเร็วรถยนต์ได้ถูกต้อง 
30. ตวัตรวจจบัความเร็วรถยนตแ์บบดิจิตอลมีหลกัการ 
      ท  างานอยา่งไร 
        ก. ผลติพลัล์ความถี่ทีห่ลากหลายและใช้ตัวนับ 
            ดิจิตอล 
        ข. ผลิตความตา้นทานท่ีเปล่ียนแปลงค่าได ้
        ค. ผลิตค่าพารามิเตอร์ท่ีหลากหลาย 
        ง. เหน่ียวน าโดยไฟฟ้าและกลไก 
 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่22 อธิบายการท างาน
ของตัวตรวจจับมุมองศาเพลาข้อเหวีย่งได้ถูกต้อง 
31. สัญญาณมุมเพลาขอ้เหวีย่งท่ีส่งไปยงักล่อง ECU   
      จะใชส้ัญญาณใด 
         ก. E Signal                      ข. G Signal 
         ค. N Signal         ง. NE Signal 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
 

32. กล่องคอมพิวเตอร์ จะใชส้ัญญาณจากเซนเซอร์ตวั 
      ใดในการก าหนดจงัหวะการฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิง  
       และควบคุมการจุดระเบิด 
          ก. ตวัตรวจจบัอุณหภูมิอากาศ  
          ข. ตวัตรวจจบัปริมาณออกซิเจน 
          ค. ตวัตรวจจบัอุณหภูมิน ้าหล่อเยน็  
          ง. ตัวตรวจจับองศาเพลาข้อเหวี่ยง 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่23 อธิบายการท างาน
ของตัวตรวจจับการน็อกของเคร่ืองยนต์ได้ถูกต้อง 
33. ตวัตรวจจบัการน็อกหรือน็อกเซนเซอร์ จะติดตั้ง 
      บริเวณใดของเคร่ืองยนต ์
           ก. เส้ือสูบ                      ข. ฝาสูบ 
           ค. ท่อไอดี         ง. ท่อไอเสีย 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่24 อธิบายการท างาน
ของสัญญาณจากสวติช์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
34. ระบบควบคุมรอบเดินเบาจะท างานเม่ือไดรั้บ 
      สัญญาณต่อไปน้ี ยกเว้น ขอ้ใด 
          ก. สัญญาณการเปิดของล้ินเร่ง  
          ข. สัญญาณภาระทางไฟฟ้า 
          ค. สัญญาณอุณหภูมิน ้าหล่อเย็นต ่า  
          ง. สัญญาณการเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่25 อธิบายวงจรไฟฟ้า
ระบบควบคุมอเิลก็ทรอนิกส์ได้ถูกต้อง 
35. ไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีจะถูกต่อเขา้เพื่อเล้ียงหน่วย 
       ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ใหท้  างานทางขั้วใด 
         ก.  B+                    ข. +B 
         ค.  E1                           ง.  E01 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

36. ขั้วใดของกล่อง ECU ไดรั้บกระแสไฟฟ้าจาก 
       แบตเตอร่ีตลอดเวลาแมปิ้ดสวติช์จุดระเบิด 
         ก.  B                    ข. BATT 
         ค.  IG1                          ง.  IG2 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

37. วงจรแรงเคล่ือนไฟฟ้าคงท่ี 5 โวลต ์ออกจากกล่อง  
       ECU ท่ีขั้วใด 
       ก.  +B1                    ข. BATT 
       ค.  VCC                          ง.  VB 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่26 อธิบายการท างาน
ของวงจรจ่ายกระแสไฟให้หน่วยควบคุมอเิลก็ทรอนิกส์
ได้ถูกต้อง 
38. ขั้ว BATT ของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ มีไว ้
      วตัถุประสงคอ์ะไร 
        ก. วดักระแสไฟฟ้าของแบตเตอร่ี 
        ข. วดัแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอร่ี 
        ค. ไฟฟ้าเลีย้งหน่วยความจ าส ารอง 
        ง. ไฟฟ้าเล้ียงหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 

 
 
 

……. 

 
 
 

…… 

 
 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่27 อธิบายการท างาน
ของวงจรจ่ายกระแสไฟควบคุมหัวฉีดประจ าสูบได้
ถูกต้อง  
39. วงจรไฟฟ้าควบคุมการฉีดของหวัฉีดแบบอิสระ    
       สังเกตจากอะไร 
        ก. มีตัวต้านทานต่ออนุกรมกบัหัวฉีด 
        ข. มีตวัตา้นทานต่อขนานกบัหวัฉีด 
        ค. มีขั้วสายไฟจากหวัฉีดเขา้กล่องคอมพิวเตอร์ 
            เท่ากบัจ านวนหวัฉีด 
         ง. มีขั้วสายไฟลงกราวดท่ี์กล่องคอมพิวเตอร์ 
             เท่ากบัจ านวนหวัฉีด 

 
 
 

……. 

 
 
 

…… 

 
 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่28 อธิบายการ
ตรวจสอบระบบวนิิจฉัยข้อขัดข้องในระบบควบคุม
คอมพวิเตอร์ได้ถูกต้อง 
40. ขอ้ใดกล่าวถึงระบบวนิิจฉยัปัญหาขอ้ขดัขอ้ง ไม่ 
       ถูกต้อง 
        ก. หลอดไฟตรวจสอบเคร่ืองยนตจ์ะแสดงรูป 
             เคร่ืองยนตเ์ม่ือพบความผดิปกติ 
        ข. ขอ้ความ Check Engine หรือรูปเคร่ืองยนตจ์ะ 
             ปรากฎเม่ือมีปัญหาในระบบ 
        ค. หลอดไฟตรวจสอบเคร่ืองยนต์จะกะพริบ 
             เตือนตลอดเวลาขณะขับรถยนต์ 
        ง. ความผดิปกติจะถูกบนัทึกไวใ้นหน่วยความจ า 
            ส ารองจนกวา่จะแกไ้ขและลบขอ้มูล 
 
 
 
 

 
 
 

……. 

 
 
 

…… 

 
 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
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41. หลอดไฟตรวจสอบเคร่ืองยนตก์ระพริบลกัษณะ
ต่อเน่ืองกนัทุก 0.25 วนิาที หมายถึงอะไร 
         ก. ระบบปกติ 
        ข. ไม่มีสัญญาณความเร็วรอบ 
        ค. ไม่มีสัญญาณอุณหภูมิน ้า 
        ง. ไม่มีสัญญาณต าแหน่งล้ินเร่ง 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่29 ตรวจสอบรหัส 
ข้อขัดข้องได้ถูกต้อง 
42. จากรูป                           รหสัวนิิจฉยัขอ้ขดัขอ้งมี 

       ความหมายวา่อยา่งไร 
        ก. รหสั 1                          ข. รหสั 11 
        ค. รหสั 4                          ง. ระบบปกติ 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

43. ปัญหาขอ้ขดัขอ้งท่ีเกิดข้ึนท่ีเซนเซอร์ เป็นเหตุให้ 
       การอ่านค่า ECU เพื่ออะไร 
        ก. หยดุการท างานเคร่ืองยนต์ 
        ข. ใชแ้หล่งจ่ายไฟส ารอง 
        ค. เพื่อใหแ้น่ใจวา่อ่านค่าเซนเซอร์ 
        ง.  เกบ็บันทกึรหัสข้อขัดข้องไว้และใช้ประโยชน์ 
             จากรหัสภายหลัง 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่30 อธิบายการท างาน
ของระบบคอมคุมด้วยคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง 
44. ระบบควบคุมรอบเดินเบา จะท างานเม่ือไดรั้บ 
      สัญญาณต่อไปน้ี ยกเว้น ขอ้ใด 
          ก. สัญญาณอุณหภูมิน ้าหล่อเย็นต ่า 
         ข. สัญญาณการเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 
         ค. สัญญาณการเปิดของล้ินเร่ง 
         ง. สัญญาณภาระทางไฟฟ้า 
 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
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ค าแนะน าแก้ไข 
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45. ค่าพารามิเตอร์หลกั ECU ส าหรับค านวณองศาการ 
      จุดระเบิดและระยะเวลาการฉีดเช้ือเพลิง คือขอ้ใด 
        ก. ความเร็วรอบและอุณหภูมิเคร่ืองยนต์ 
        ข. ความเร็วรอบและภาระเคร่ืองยนต์ 
        ค. ความดนัและอุณหภูมิเคร่ืองยนต์ 
        ง. ความดนัและภาระเคร่ืองยนต์ 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

46. ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์สามารถตรวจจบัความ 
       ลม้เหลวในอุปกรณ์ใด 
        ก. ออกซิเจนเซนเซอร์ 
        ข. มาตรวดัการไหลของอากาศ 
        ค. เซนเซอร์อุณหภูมิน ้าหล่อเยน็ 
        ง. ถูกทุกข้อ  

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

 
หน่วยที ่7 ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลงิเคร่ืองยนต์ดีเซลด้วยอเิลก็ทรอนิกส์  
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่ 1 บอกส่วนประกอบ
ของระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลงิเคร่ืองยนต์ดีเซล
ด้วยอเิลก็ทรอนิกส์แบบคอมมอนเรลได้ถูกต้อง 
1. เคร่ืองยนตดี์เซลควบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์แบบ 
    คอมมอนเรลมีอะไรแตกต่างท่ีส าคญักบัเคร่ืองยนต ์
    ดีเซลแบบเดิม 
           ก. ระบบหล่อล่ืน  
           ข. ระบบระบายความร้อน 
           ค. ระบบน า้มันเช้ือเพลงิ    
           ง. ระบบไอดี ไอเสีย 
 
 

 
 
 

……. 

 
 
 

…… 

 
 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่2 บอกหน้าทีข่อง
ส่วนประกอบระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลงิเคร่ืองยนต์
ดีเซลด้วยอเิลก็ทรอนิกส์แบบคอมมอนเรลได้ถูกต้อง         
2. อุปกรณ์ใดท าหนา้ท่ีสะสมแรงดนัน ้ามนัเช้ือเพลิง 
          ก. ป๊ัมน ้ามนัเช้ือเพลิง ข. รางร่วม 
          ค. หวัฉีด               ง. ล้ินควบคุมแรงดนั 

 
 
 

……. 

 
 
 

…… 

 
 
 

……. 

 

3. อุปกรณ์ใดไม่ได้ประกอบอยูก่บัรางร่วมคอมมอนเรล 
           ก. เซนเซอร์แรงดนัน ้ามนั  
           ข. ล้ินระบายแรงดนัน ้ ามนั 
           ค. ล้ินจ ากดัแรงดนัน ้ามนั           
           ง.  ลิน้ควบคุมการดูดน า้มัน 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่3 อธิบายการท างาน
ของส่วนประกอบระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลงิ
เคร่ืองยนต์ดีเซลอเิลก็ทรอนิกส์แบบคอมมอนเรลได้ 
4. อุปกรณ์ใดท าหนา้ท่ีกระตุน้โซลีนอยดห์วัฉีดให้ 
    ท างาน 
          ก. กล่อง ECU            ข. รีเลย ์
          ค. กล่อง EDU            ง. สวติช์ 

 
 
 

……. 

 
 
 

…… 

 
 
 

……. 

 

5. เซนเซอร์ต าแหน่งเพลาขอ้เหวีย่งท าหนา้ท่ีอะไร 
         ก. ส่งสัญญาณต าแหน่งมุมเพลาขอ้เหวีย่งไปยงั 
             กล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์   
         ข. ส่งสัญญาณต าแหน่งศูนยต์ายบนไปยงักล่อง 
             ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์  
          ค. ส่งสัญญาณต าแหน่งมุมเพลาข้อเหวี่ยงและ 
              ต าแหน่งศูนย์ตายบนไปยงักล่องควบคุม 
              อเิลก็ทรอนิกส์           
         ง. ส่งสัญญาณต าแหน่งมุมเพลาขอ้เหวีย่งและ 
            การฉีดน ้ามนัไปยงักล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์         

 
……. 

 
…… 

 
……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
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6. มาตรวดัการไหลของอากาศของเคร่ืองยนตร์ะบบฉีด 
     เช้ือเพลิงดีเซล มีลกัษณะการท างานอยา่งไร  
          ก.  เปลีย่นปริมาณอากาศเป็นแรงเคล่ือนไฟฟ้า 
               ส่งไปยงักล่องควบคุมอเิลก็ทรอนิกส์  
         ข.  เปล่ียนแรงดนัอากาศเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไป 
               ยงักล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 
          ค. เปล่ียนปริมาณอากาศเป็นความถ่ีไฟฟ้าส่งไป 
               ยงักล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 
           ง. เปล่ียนปริมาณอากาศเป็นความตา้นทาน 
              ไฟฟ้าส่งไปยงักล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

7. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัล้ินควบคุมการดูดน ้ามนั  
     (SCV) ระบบเคร่ืองยนตดี์เซลคอมมอนเรล 
        ก. ถ้า SCV เปิดเป็นระยะเวลานาน ปริมาณน า้มัน 
            เช้ือเพลงิทีถู่กดูดเข้าไปในลูกสูบจะเพิม่ขึน้ท า 
            ให้แรงดันน า้มันเช้ือเพลงิสูงขึน้ 
        ข.  ถา้ SCV ยงัเปิดอยู ่น ้ ามนัเช้ือเพลิงจะถูกระบาย 
             ออกท าใหแ้รงดนัน ้ามนัเช้ือเพลิงลดลง 
        ค. ถา้ SCV เปิดระยะเวลาสั้น ๆ น ้ามนัเช้ือเพลิงจะ 
            ระบายออกเร็วข้ึน ท าใหแ้รงดนัน ้ามนัลดลง 
         ง. SCV ไดรั้บสัญญาณจาก ECU เพื่อควบคุม 
             แรงดนัน ้ามนัเช้ือเพลิงโดยรักษาแรงดนัน ้ามนั 
             เช้ือเพลิงในคอมมอนเรลใหค้งท่ีเม่ือความเร็ว 
             รอบเคร่ืองยนตเ์พิ่มข้ึน 
 
 
 
 

 
……. 

 
…… 

 
……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่4 อธิบายการท างาน
และการควบคุมระบบควบคุมฉีดเช้ือเพลงิเคร่ืองยนต์
ดีเซลด้วยอเิลก็ทรอนิกส์แบบคอมมอนเรลได้ถูกต้อง 
 8. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการควบคุมปริมาณและ 
      จงัหวะการฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซล 
       คอมมอนเรล 
           ก.  กล่อง ECU จะควบคุมระยะเวลาการเปิด 
                 และปิดล้ินหวัฉีด เพื่อควบคุมปริมาณการ 
                 ฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิง 
           ข.  จงัหวะการฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงถูกควบคุม 
                โดยการควบคุมจงัหวะการส่งสัญญาณการ 
                ฉีดจาก ECU ไปยงัหวัฉีด 
           ค. ปริมาณการฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงจะเปล่ียนไป 
                เม่ือความแตกต่างระหวา่งแรงดนัท่ีตรวจวดั 
                ไดจ้ากเซนเซอร์วดัแรงดนัน ้ามนัเช้ือเพลิง 
                และแรงดนัท่ีแทจ้ริงของน ้ามนัเช้ือเพลิงใน 
                คอมมอนเรล 
          ง.   จังหวะการฉีดน า้มันเช้ือเพลงิจะเปลีย่นไป 
                เม่ือความแตกต่างระหว่างค่าแรงดันที่ 
                ตรวจวดัได้จากเซนเซอร์วดัแรงดันน า้มัน 
                เช้ือเพลงิและแรงดันทีแ่ท้จริงของน า้มัน 
                เช้ือเพลงิในคอมมอนเรล 

 
 
 

……. 

 
 
 

…… 

 
 
 

……. 

 

9. ขอ้ใด กล่าวไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัการควบคุมดว้ย 
     อิเล็กทรอนิกส์ของเคร่ืองยนตดี์เซลคอมมอนเรล 
          ก. แมว้า่รอบเคร่ืองยนตจ์ะเท่าเดิม แต่แรงดนั 
               น ้ามนัเช้ือเพลิงจะเพิ่มข้ึนถา้คนัเร่งเปิดมาก 
         ข. กล่อง ECU จะก าหนดแรงดนัเช้ือเพลิงท่ีสร้าง 
              ข้ึนโดยอาศยัปริมาณการฉีดท่ีถูกก าหนดโดย 

 
……. 

 
…… 

 
……. 
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               สัญญาณท่ีไดรั้บจากเซนเซอร์ต่าง ๆ 
          ค.  กล่อง ECU จะส่งสัญญาณควบคุมแรงดนั 
               น ้ามนัเช้ือเพลิงไปยงั SCV และควบคุม 
               ปริมาณน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีถูกดูดเขา้ไปใน 
               ลูกสูบเพื่อควบคุมแรงดนัน ้ามนัเช้ือเพลิง 
          ง. แรงดันน า้มันเช้ือเพลงิทีส่ร้างขึน้มาจะถูกส่ง 
              สัญญาณกลบัไปยงักล่อง ECU โดยเซนเซอร์ 
              ทีป๊ั่มจ่ายเช้ือเพลงิเพ่ือรักษาแรงดันน า้มัน 
              เช้ือเพลงิให้คงทีแ่ละเหมาะสมทีสุ่ด 

   

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่5 วเิคราะห์ปัญหา
ข้อขัดข้องระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลงิเคร่ืองยนต์
ดีเซลด้วยอเิลก็ทรอนิกส์แบบคอมมอนเรลได้ถูกต้อง 
10. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกบัระบบวเิคราะห์ปัญหา 
       ตนเอง 
         ก. ข้อบกพร่องในระบบอเิลก็ทรอนิกส์จะถูก 
             ตรวจจับโดย ECU และจะแสดงด้วย DTC  
        ข. ฟังกช์ัน่วเิคราะห์ตวัเองประกอบดว้ยโหมด  
            ปกติท่ีจะทดสอบฟังกช์ัน่วเิคราะห์ตวัเองของ  
            ECU และโหมดตรวจสอบท่ีจะแสดงส่วนท่ีมี 
            ขอ้ขดัขอ้งดว้ย DTC 
         ค. ECU สามารถบนัทึก DTC ของเคร่ืองยนตใ์น 
             หน่วยความจ า ECU เม่ือตรวจพบ DTC และ  
            วเิคราะห์ปัญหาสามารถตรวจโดยใชเ้คร่ือง 
             วเิคราะห์ปัญหา 
        ง. ถา้เซนเซอร์บางตวัท างานบกพร่องและไม่ 
            สามารถส่งสัญญาณท่ีถูกตอ้งออกไปได ้ECU  
            จะแทนท่ีสัญญาณนั้นดว้ยค่าท่ีก าหนดไวเ้พื่อ 
            ท  าใหส้ามารถขบัรถยนตต่์อไปได ้

 
 
 

……. 

 
 
 

…… 

 
 
 

……. 
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หน่วยที ่8 ระบบควบคุมเกยีร์อตัโนมตัิด้วยอเิลก็ทรอนิกส์  
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่ 1 บอกความหมายของ
ระบบควบคุมเกยีร์อตัโนมัติด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ (ECT) 
ได้ถูกต้อง 
1. ระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
(ECT) คือขอ้ใด 
         ก.  ระบบส่งก าลงัอตัโนมัติทีใ่ช้ระบบ 
               อเิลก็ทรอนิกส์ควบคุมระบบส่งก าลงั 
         ข.  ระบบส่งก าลงัอตัโนมติัท่ีใชไ้ฮดรอลิก 
              ควบคุมการส่งก าลงั 
          ค.  ระบบส่งก าลงัอตัโนมติัท่ีใชนิ้วแมติกส์ 
               ควบคุมการส่งก าลงั 
          ง.  ระบบส่งก าลงัอตัโนมติัท่ีใชก้ลไกควบคุมการ 
              ส่งก าลงั 

 
 
 

……. 

 
 
 

…… 

 
 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่2 บอกจุดประสงค์ของ
การน าระบบอเิลก็ทรอนิกส์มาใช้ในเกยีร์อตัโนมัติได้ 
2. จุดประสงคห์ลกัของการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มา 
    ใชใ้นเกียร์อตัโนมติั คือขอ้ใด  
         ก. ไม่ตอ้งโยกคนัเกียร์ 
         ข. ไม่จ  าเป็นตอ้งใชชุ้ดคลตัช์ต่าง ๆ 
         ค. ลดจ านวนช้ินส่วนต่าง ๆ ในเกียร์อตัโนมติั 
          ง. ลดการกระตุกของเกียร์และแรงบิดเพิม่ขึน้ 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่3 บอกข้อดีของเกยีร์
อตัโนมัติควบคุมด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ได้ถูกต้อง 
3. ขอ้ใดกล่าวถึงขอ้ดีของเกียร์อตัโนมติัท่ีควบคุมดว้ย 
     อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้อง 
        ก. ผูข้บัข่ีสามารถเลือกรูปแบบการขบัข่ีได ้
        ข. ลดการกระตุกขณะเปล่ียนเกียร์ได ้

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

        ค. บนัทึกความจ าและวเิคราะห์ปัญหาตวัเองได ้
        ง. ไม่ใช้ระบบควบคุมไฮดรอลกิในการท างาน 

    

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่4 บอกโครงสร้างของ
ระบบควบคุมเกยีร์อตัโนมัติด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ได้
ถูกต้อง 
4.  ขอ้ใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของระบบควบคุมเกียร์ 
      อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  
        ก. เซนเซอร์ต่าง ๆ          ข. ECU เกียร์ 
        ค. ล้ินโซลีนอยด ์           ง. สวติช์คลตัช์ 

 
 
 

……. 

 
 
 

…… 

 
 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่5 บอกหน้าทีข่อง
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในระบบควบคุมเกยีร์อตัโนมัติด้วย
อเิลก็ทรอนิกส์ได้ถูกต้อง 
5. อุปกรณ์ใดของระบบควบคุมเกียร์อตัโนมติัดว้ย 
    อิเล็กทรอนิกส์ ท าหนา้ท่ีรับสัญญาณและควบคุมการ 
    ท  างานของเกียร์อตัโนมติั  
         ก. กล่อง ECU           
         ข. เซนเซอร์วดัความเร็ว 
         ค. ล้ินโซลีนอยด ์
         ง. เซนเซอร์วดัอุณหภูมิน ้าหล่อเยน็  

 
 
 

……. 

 
 
 

…… 

 
 
 

……. 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่6 อธิบายการท างาน
ของคอมพวิเตอร์ควบคุมเกยีร์อตัโนมัติได้ถูกต้อง 
6. ขอ้ใดอธิบายถึงล้ินโซลีนอยดค์วบคุมการเปล่ียน 
     เกียร์ไดถู้กตอ้ง  
        ก. ล้ินแต่ละตวัจะควบคุมแรงดนัน ้ามนัให้อยูใ่น      
             ระดบัท่ีก าหนด 
        ข.  ล้ินแต่ละตวัจะปรับแรงดนัน ้ามนัไฮดรอลิก 
            โดยตอบสนองกบัสัญญาณจาก ECT ECU 
 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

       ค.  ล้ินแต่ละตวัเปิดและปิด 3 ช่องทางการไหล 
            น ้ามนัตอบสนองกบัสัญญาณจาก ECT  ECU 
        ง. ลิน้แต่ละตัวจะควบคุมสภาวะการเปิดและปิด 
            ช่องทางการไหลน า้มันโดยตอบสนองกบั 
            สัญญาณจาก ECT ECU 

    

7. ระบบควบคุมความเร็วอตัโนมติั ถา้ความเร็วรถยนต์ 
     ตกลงจากจุดท่ีก าหนดไว ้ECU เกียร์จะควบคุมการ 
     ท างานตามขอ้ใด 
         ก. ยกเลิกเกียร์โอเวอร์ไดร์ฟ 
         ข. ยกเลิกการท างานล็อกอพัคลตัช์ 
         ค. แรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีขั้ว OD1 ของ ECU เกียร์จะ 
             มีค่าเป็น 0 โวลต ์
         ง. ถูกทุกข้อ 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 

 

8. ขอ้ใดกล่าวถึงสภาวะการท างานของระบบควบคุม 
     อาการกระชากของเกียร์อตัโนมติั ไม่ถูกต้อง 
         ก.  สวติช์ไฟเบรกท างาน 
         ข.  น ้าหล่อเยน็มีอุณหภูมิถึงค่าท่ีก าหนด 
         ค.  ขณะเล่ือนคนัเกียร์จากต าแหน่ง N ไป D 
         ง.  ขณะเล่ือนคันเกยีร์จากต าแหน่ง N ไป R 

 
……. 

 
…… 

 
……. 

 

9. ขอ้ใดกล่าวถึงฟังกช์นัวเิคราะห์ปัญหาตวัเองได ้
     ถูกตอ้ง เม่ือมีความผดิปกติเกิดข้ึนในระบบควบคุม 
     เกียร์อตัโนมติัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
         ก. หลอดไฟเตือนโอเวอร์ไดร์ฟท่ีมาตรวดัจะ 
             กระพริบเตือนใหผู้ข้บัข่ีทราบ 
         ข. หลอดไฟเตือนโอเวอร์ไดร์ฟทีม่าตรวดัจะ 
              สว่างเพ่ือเตือนให้ผู้ขับข่ีทราบ 
         ค.  มาตรวดัจะบนัทึกปัญหาท่ีเกิดข้ึนไวเ้ป็นรหสั 
              ไวใ้นหน่วยความจ า 

 
 

……. 

 
 

…… 

 
 

……. 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัข้อสอบ 
คะแนนการประเมิน  

ค าแนะน าแก้ไข 
+1 0 -1 

         ง. กล่อง ECT ECU จะบนัทึกปัญหาท่ีเกิดข้ึนไว ้
              ในหน่วยความจ า และหลอดไฟเตือน O/D 
               ท่ีมาตรวดัจะกระพริบเตือนให้ผูข้บัข่ีทราบ 

    

10. รหสัขอ้ขดัขอ้ง  หมายถึงขอ้ใด 
         ก. วงจรในล้ินโชลินอยดต์วัท่ี 1 ขาดหรือลดัวงจร 
             ในสายไฟควบคุม 
         ข. วงจรในลิน้โชลนิอยด์ตัวที ่2 ขาดหรือลดัวงจร 
            ในสายไฟควบคุม 
        ค. เซนเซอร์วดัความเร็วตวัท่ี 1 ช ารุดขาดหรือลดั 
             วงจรในสายไฟควบคุม  
        ง. เซนเซอร์วดัความเร็วตวัท่ี 2 ช ารุด ขาดหรือ 
             ลดัวงจรในสายไฟควบคุม 
 

 
……. 

 
…… 

 
……. 
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ภาคผนวก ญ 
 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลคะแนนระหวา่งกระบวนการและผลลพัธ์ของนกัศึกษากลุ่มทดลองใช ้
ใบสรุปผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งการวจิยัจากการใชชุ้ดการสอน  

นกัศึกษา ระดบั ปวส. 1 (ม.6) กลุ่ม 2,4 ท่ีเรียนภาคเรียนท่ี 2/2560 
ใบส่งผลการเรียน 

ตวัอยา่งแบบประเมิน 
หนงัสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวชิาการ 
หนงัสือแบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวชิาการ 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชา งานไฟฟ้ายานยนต ์ในขั้นตอน
ทดลองใช ้(Try –out) นกัศึกษาระดบั ปวส. 1 (ม.6) กลุ่ม 2,4 จ านวน 35 คน ในภาคเรียนท่ี 2/2558 
 

 
 

คนที่ 

E1   คะแนน (แบบฝึกหดั แบบทดสอบยอ่ย ใบงาน สอบปฏิบติั และแบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม ) ของนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนท่ี 1-8 

E2 
สอบ 
(160) ชุดท่ี 1 

(160) 
ชุดท่ี 2 
(220) 

ชุดท่ี 3 
(180 

ชุดท่ี 4 
(280) 

ชุดท่ี 5 
(200) 

ชุดท่ี 6 
(570) 

ชุดท่ี 7 
(270) 

ชุดท่ี 8 
(220) 

รวม 

2100 

1 132 177 145 230 170 500 225 180 1,759 128 
2 130 177 145 240 170 510 225 180 1,777 130 
3 129 177 145 210 170 430 225 180 1,666 133 
4 129 177 145 210 170 430 225 180 1,666 132 
5 131 177 145 230 170 450 225 180 1,708 128 
6 133 177 145 230 170 500 225 180 1,760 135 
7 133 177 145 230 170 500 225 180 1,760 130 
8 130 177 145 230 170 450 225 180 1,707 128 
9 132 177 145 230 170 500 225 180 1,759 128 

10 131 177 145 230 170 540 225 180 1,798 132 
11 133 177 145 210 170 410 225 180 1,650 128 
12 134 177 145 240 170 550 225 180 1,821 135 
13 131 177 145 230 170 450 225 180 1,708 132 
14 132 177 145 250 180 550 250 180 1,864 128 
15 132 177 145 200 130 410 225 180 1,599 130 
16 132 177 145 230 170 520 225 180 1,779 128 
17 132 177 145 230 170 520 225 180 1,779 128 
18 133 177 145 230 170 425 225 180 1,685 132 
19 134 177 145 230 170 447 225 180 1,708 128 
20 133 177 145 230 170 535 225 180 1,795 135 
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หมายเหตุ :  คะแนนระหวา่งกระบวนการ (E1) ประกอบดว้ยคะแนนแบบฝึกหดั แบบทดสอบยอ่ย  
                    ใบงานและสอบปฏิบติัตามใบงานรวมทุกหน่วยเรียนและคะแนนคุณธรรม จริยธรรม ฯ 
                    คะแนนผลลพัธ์ (E2) จากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเม่ือส้ินสุด 
 
 
 
 

 
คนที่ 

E1   คะแนน (แบบฝึกหดั แบบทดสอบยอ่ย ใบงาน สอบปฏิบติั และแบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม ) ของนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยชุดการเรียนการสอนท่ี 1-8 

E2 
สอบ 
(160) ชุดท่ี 1 

(160) 
ชุดท่ี 2 
(220) 

ชุดท่ี 3 
(180 

ชุดท่ี 4 
(280) 

ชุดท่ี 5 
(200) 

ชุดท่ี 6 
(570) 

ชุดท่ี 7 
(270) 

ชุดท่ี 8 
(220) 

รวม 

2,100 

21 133 177 145 230 180 550 225 180 1,820 132 
22 134 225 145 250 170 550 250 180 1,904 128 
23 133 120 145 140 100 300 225 180 1,343 130 
24 132 177 145 230 170 500 225 180 1,759 128 
25 132 177 145 230 170 410 225 180 1,669 132 
26 133 130 145 150 120 300 225 180 1,383 128 
27 133 177 145 230 170 450 225 180 1,710 130 
28 132 177 145 230 170 410 225 180 1,669 128 
29 131 177 145 250 170 540 225 180 1,818 132 
30 133 177 145 230 170 500 225 180 1,760 128 
31 134 177 145 230 170 535 225 180 1,796 130 
32 131 185 145 260 170 545 225 180 1,841 128 
33 131 177 145 250 170 540 225 180 1,818 132 
34 133 140 145 160 145 320 225 180 1,448 128 
35 132 177 145 230 125 410 225 180 1,624 130 
รวม 4,623 6,110 5,075 7,850 5,740 16,487 7,925 6,300 60,110 4,552 
เฉล่ีย 132.1 174.6 145 224.29 164 471.1 226.4 180 1,717 130.1 
ร้อยละ 82.55 79.35 80.56 80.102 82 82.64 83.86 81.82 81.78 81.29 
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จากสูตร E1 

กระบวนการ (E1)   =  






100

 

 
 แทนค่า 

        กระบวนการ (E1)   =  100
)100,2(35

110,60
  

 
                  =   81.78 

 จากสูตร E2 

        ผลลพัธ์ (E2)     =    






100

 

 

         ผลลพัธ์ (E2)    =  100
)160(35

552,4
  

 
            =   81.29 
 จากตาราง  พบวา่นกัศึกษา จ านวน 35 คนท่ีเป็นกลุ่มทดลองใช ้ไดค้ะแนนเฉล่ียจากการท า
แบบฝึกหดั แบบทดสอบยอ่ย ใบงาน สอบปฏิบติั และประเมินคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเรียนโดยใชชุ้ด
การสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1,717.42 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 81.78 ดงันั้นประสิทธิภาพดา้นกระบวนการ  (E1)  เท่ากบั  81.78 
 ส่วนคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน โดยใช้ชุด
การสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ ส าหรับนกัศึกษา ปวส.1 (ม.6) กลุ่ม 2,4 ท่ีผูว้ิจยัได้พฒันาข้ึน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 81.29 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.29 ดงันั้นประสิทธิภาพดา้นผลลพัธ์เท่ากบั 81.29  
 ดงันั้นสรุปไดว้า่ ประสิทธิภาพของชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวิชา 3101-2104 
มีประสิทธิภาพ E1 /E2  เท่ากบั 81.78 /81.29 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80//80  
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ใบส่งผลการเรียน ปวส. 1 (ม.6)  กลุ่ม 2,4 วชิางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัส 3101-2104  
 (กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้) ในภาคเรียนที ่2/2558 
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หมายเหตุ พิมพช่ื์อวชิาผดิ ท่ีถูกตอ้งคือ วชิา งานไฟฟ้ายานยนต์ 
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ใบสรุปผลการประเมิน 
แผ่นที ่ 1 

สอนคร้ังที ่1 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต์      รหัสวชิา  3101-2104 หน่วยที ่ 1 

ช่ือเร่ือง   เคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้ายานยนต์ 

สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล 
สาขางานเทคนิคยานยนต ์
ภาคเรียนท่ี...2.....ปีการศึกษา......2560............... 
ชั้น.......ปวส  1...(ม.6).....หอ้ง....-.....กลุ่มท่ี......2.. 
ประเมินวนัท่ี....18....เดือน....ต.ค......พ.ศ..2560..... 
ช่ือผูป้ระเมิน....นายพุทธ  ธรรมสุนา........... แบ

บท
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คุณ
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ยธ
รร
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ผลการประเมิน 

เลขที ่ รหัสประจ าตวั ช่ือ-สกลุ 20 60 60 20 160 ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 6031010104 นายมงคลชยั    ประทุมจนัดี 17 49 52 16 134   

2 6031010105 นายพงศว์รินท ์  ผลาเหิม 17 50 53 16 136   

3 6031010106 นายเปรมฤทยั   ศรีจนัแดง 17 50 53 17 137   

4 6031010107 นายไพศาล  ชนะสิงห์ 16 48 52 16 132   

5 6031010108 นายชชันนท ์ พิลา 16 48 53 17 134   

6 6031010110 นายกฤษฏ ์ กนัหา 17 51 54 16 138   

7 6031010111 นายธนวฒัน์  พิมพว์าปี 17 49 54 16 136   

8 6031010113 นายจตุรงค ์  แหว้โสม 17 48 53 16 134   

9 6031010114 นายสิทธิพฒัน์   ดอกพทุธา 17 51 52 16 136   

10 6031010115 นายววิฒัน์   จนัทุดม 16 48 52 16 132   

11 6031010116 นายเกษฎา   เทพรัตน ์ 16 48 51 16 131   

12 6031010117 นายเมธาว ี  จนัจวง 18 50 55 17 140   

13 6031010118 นายบุญฤทธ์ิ  กมลคร 16 45 48 15 124   

14 6031010121 นายอานุภาพ   รูปสะอาด 17 49 52 16 134   

15 6031010122 นายญาณวรุตม ์  ปุริมา 17 50 53 17 137   

16 6031010123 นายณฐัพงษ ์  เฉ่ือยฉ ่า 17 48 51 17 133   

หมายเหตุ   ใบสรุปผลการประเมินรวมเป็นคะแนนระหวา่งกระบวนการ คิดคะแนนรวมจากคะแนน
แบบฝึกหดั แบบทดสอบยอ่ย ใบงาน สอบปฏิบติั และแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมของแต่ละ
หน่วยการเรียน ของนกัศึกษา ระดบั ปวส. 1 (ม.6) กลุ่ม 2 จ านวนนกัศึกษา 16 คน และนกัศึกษา ระดบั 
ปวส. 1 (ม.6) กลุ่ม 4 จ านวนนกัศึกษา 12 คน รวมทั้งหมด 28 คน ไม่นบัรวมนกัศึกษาท่ีขาดเรียนหรือ
ออกกลางคนั 
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ใบสรุปผลการประเมิน 
แผ่นที ่ 1 

สอนคร้ังที ่2-3 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต์      รหัสวชิา  3101-2104 หน่วยที ่ 2 

ช่ือเร่ือง  ระบบจุดระเบิด 

สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล 
สาขางานเทคนิคยานยนต ์
ภาคเรียนท่ี....2....ปีการศึกษา....2560....................... 
ชั้น.......ปวส. 1...(ม.6).......หอ้ง.....-....กลุ่มท่ี......2..... 
ประเมินวนัท่ี.....1.....เดือน....พ.ย.....พ.ศ ..2560…. 
ช่ือผูป้ระเมิน....นายพุทธ  ธรรมสุนา............ แบ

บฝึ
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คุณ
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 ผลการประเมิน 

เลขที่ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล 10 30 70 70 40 220 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 6031010104 นายมงคลชยั  ประทุมจนัดี 8 24 59 61 32 184   
2 6031010105 นายพงศว์รินท ์  ผลาเหิม 8 24 59 63 33 187   
3 6031010106 นายเปรมฤทยั  ศรีจนัแดง 8 24 60 64 33 189   
4 6031010107 นายไพศาล  ชนะสิงห์ 8 24 59 59 32 182   
5 6031010108 นายชชันนท ์  พิลา 8 24 60 61 32 185   
6 6031010110 นายกฤษฏ ์   กนัหา 8 24 61 64 33 190   
7 6031010111 นายธนวฒัน์   พิมพว์าปี 8 24 59 63 33 187   
8 6031010113 นายจตุรงค ์   แหว้โสม 8 24 59 61 32 184   
9 6031010114 นายสิทธิพฒัน์   ดอกพทุธา 8 24 58 64 33 187   
10 6031010115 นายววิฒัน์   จนัทุดม 8 24 58 60 32 182   
11 6031010116 นายเกษฎา   เทพรัตน ์ 8 24 57 59 32 180   
12 6031010117 นายเมธาว ี  จนัจวง 8 25 63 64 33 193   
13 6031010118 นายบุญฤทธ์ิ   กมลคร 8 22 54 57 30 171   
14 6031010121 นายอานุภาพ   รูปสะอาด 8 24 58 60 32 182   
15 6031010122 นายญาณวรุตม ์  ปุริมา 8 24 60 64 33 189   
16 6031010123 นายณฐัพงษ ์   เฉ่ือยฉ ่า 8 23 58 59 32 180   

ผ่านร้อยละ  50 ขึน้ไปหมายถึง 
    ไดค้ะแนนประเมิน 110 – 220 คะแนน  ผา่นการประเมิน 
    ไดค้ะแนนประเมิน 0–109 คะแนน  ไม่ผา่นการประเมิน 
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ใบสรุปผลการประเมิน 
แผ่นที ่ 1 

สอนคร้ังที ่4-5 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต์      รหัสวชิา  3101-2104 หน่วยที ่ 3 

ช่ือเร่ือง  ระบบประจุไฟ 

สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล 
สาขางานเทคนิคยานยนต ์
ภาคเรียนท่ี..2.....ปีการศึกษา......2560..................... 
ชั้น.......ปวส 1...(ม.6).......หอ้ง.........กลุ่มท่ี......2........ 
ประเมินวนัท่ี....15......เดือน..พ.ย.......พ.ศ. ..2560...... 
ช่ือผูป้ระเมิน....นายพุทธ  ธรรมสุนา............ แบ
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 ผลการประเมิน 

เลขที่ รหัสประจ าตวั ช่ือ-สกุล 20 40 40 40 40 180 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 6031010104 นายมงคลชยั  ประทุมจนัดี 17 33 34 35 32 151   
2 6031010105 นายพงศว์รินท ์ ผลาเหิม 17 33 35 36 32 153   
3 6031010106 นายเปรมฤทยั  ศรีจนัแดง 17 33 36 36 32 154   
4 6031010107 นายไพศาล  ชนะสิงห์ 17 33 34 33 32 149   
5 6031010108 นายชชันนท ์ พิลา 16 33 34 32 32 147   
6 6031010110 นายกฤษฏ ์ กนัหา 17 35 35 36 32 155   
7 6031010111 นายธนวฒัน์  พิมพว์าปี 17 33 36 35 32 153   
8 6031010113 นายจตุรงค ์ แหว้โสม 17 33 34 35 32 151   
9 6031010114 นายสิทธิพฒัน์  ดอกพทุธา 17 34 34 36 32 153   
10 6031010115 นายววิฒัน์  จนัทุดม 17 33 33 34 32 149   
11 6031010116 นายเกษฎา  เทพรัตน ์ 16 33 33 33 32 147   
12 6031010117 นายเมธาว ี จนัจวง 18 33 37 37 33 158   
13 6031010118 นายบุญฤทธ์ิ  กมลคร 16 31 31 31 31 140   
14 6031010121 นายอานุภาพ  รูปสะอาด 17 33 33 34 32 149   
15 6031010122 นายญาณวรุตม ์ ปุริมา 17 33 37 37 32 156   
16 6031010123 นายณฐัพงษ ์   เฉ่ือยฉ ่า 16 33 33 33 32 147   

ผ่านร้อยละ  50 หมายถึง 
    ไดค้ะแนนประเมิน 90-180 คะแนน  ผา่นการประเมิน 
    ไดค้ะแนนประเมิน 0-89 คะแนน  ไม่ผา่นการประเมิน 
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ใบสรุปผลการประเมิน 
แผ่นที ่ 1 

สอนคร้ังที ่6-8 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต์      รหัสวชิา  3101-2104 หน่วยที ่ 4 

ช่ือเร่ือง ระบบแสงสว่างและสัญญาณยานยนต์สมัยใหม่ 

สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล 
สาขางานเทคนิคยานยนต ์
ภาคเรียนท่ี....2....ปีการศึกษา....2/2560................ 
ชั้น.......ปวส. 1...(ม.6).......หอ้ง.......กลุ่มท่ี......2... 
ประเมินวนัท่ี....6....เดือน.....ธ.ค........พ.ศ. 2560.... 
ช่ือผูป้ระเมิน....นายพุทธ  ธรรมสุนา............ แบ
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 ผลการประเมิน 

เลขที่ 
รหัส

ประจ าตัว 
ช่ือ-สกุล 30 50 70 70 60 280 ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 6031010104 นายมงคลชยั   ประทุมจนัดี 25 41 58 61 50 235   
2 6031010105 นายพงศว์รินท ์ ผลาเหิม 25 42 59 62 50 238   
3 6031010106 นายเปรมฤทยั   ศรีจนัแดง 26 42 59 63 50 240   
4 6031010107 นายไพศาล  ชนะสิงห์ 25 40 57 60 50 232   
5 6031010108 นายชชันนท ์ พิลา 24 40 56 59 48 227   
6 6031010110 นายกฤษฏ ์ กนัหา 25 42 59 62 50 238   
7 6031010111 นายธนวฒัน์  พิมพว์าปี 25 42 59 62 50 238   
8 6031010113 นายจตุรงค ์ แหว้โสม 25 41 59 60 50 235   
9 6031010114 นายสิทธิพฒัน์  ดอกพทุธา 25 42 58 63 50 238   
10 6031010115 นายววิฒัน์  จนัทุดม 25 40 57 60 50 232   
11 6031010116 นายเกษฎา  เทพรัตน ์ 24 40 57 60 48 229   
12 6031010117 นายเมธาว ี จนัจวง 26 43 62 64 51 246   
13 6031010118 นายบุญฤทธ์ิ  กมลคร 22 38 56 56 46 218   
14 6031010121 นายอานุภาพ  รูปสะอาด 25 40 57 60 50 232   
15 6031010122 นายญาณวรุตม ์ ปุริมา 26 43 62 62 51 244   
16 6031010123 นายณฐัพงษ ์ เฉ่ือยฉ ่า 24 40 58 59 48 229   

ผ่านร้อยละ  50 หมายถึง 
    ไดค้ะแนนประเมิน 140-280คะแนน ผา่นการประเมิน 
    ไดค้ะแนนประเมิน 0-139คะแนน  ไม่ผา่นการประเมิน 



 360 

 
 
  

 

 

ใบสรุปผลการประเมิน 
แผ่นที ่ 1 

สอนคร้ังที ่9-10 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต์      รหัสวชิา  3101-2104 หน่วยที ่ 5 

ช่ือเร่ือง  ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก 

สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล 
สาขางานเทคนิคยานยนต ์
ภาคเรียนท่ี...2.....ปีการศึกษา....2560....................... 
ชั้น.......ปวส 1...(ม.6).......หอ้ง.........กลุ่มท่ี......2... 
ประเมินวนัท่ี....20......เดือน....ธ..ค....พ.ศ. .2560.... 
ช่ือผูป้ระเมิน....นายพุทธ  ธรรมสุนา............ แบ
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 ผลการประเมิน 

เลขที่ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล 20 20 60 60 40 200 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 6031010104 นายมงคลชยั ประทุมจนัดี 16 16 51 52 33 168   
2 6031010105 นายพงศว์รินท ์ ผลาเหิม 16 17 52 52 33 170   
3 6031010106 นายเปรมฤทยั  ศรีจนัแดง 16 17 53 53 33 172   
4 6031010107 นายไพศาล  ชนะสิงห์ 16 16 50 51 33 166   
5 6031010108 นายชชันนท ์ พิลา 16 16 50 50 32 164   
6 6031010110 นายกฤษฏ ์ กนัหา 16 17 53 53 33 172   
7 6031010111 นายธนวฒัน์  พิมพว์าปี 16 17 51 53 33 170   
8 6031010113 นายจตุรงค ์ แหว้โสม 16 16 52 51 33 168   
9 6031010114 นายสิทธิพฒัน์  ดอกพทุธา 16 17 52 52 33 170   
10 6031010115 นายววิฒัน์  จนัทุดม 16 16 51 50 33 166   
11 6031010116 นายเกษฎา  เทพรัตน ์ 16 16 50 50 32 164   
12 6031010117 นายเมธาว ี จนัจวง 17 17 54 54 34 176   
13 6031010118 นายบุญฤทธ์ิ  กมลคร 15 14 49 48 30 156   
14 6031010121 นายอานุภาพ  รูปสะอาด 16 17 50 50 33 166   
15 6031010122 นายญาณวรุตม ์ ปุริมา 16 17 52 54 33 172   
16 6031010123 นายณฐัพงษ ์ เฉ่ือยฉ ่า 16 16 50 50 32 164   

ผ่านร้อยละ  50 หมายถึง 
    ไดค้ะแนนประเมิน 100-200 คะแนน  ผา่นการประเมิน 
    ไดค้ะแนนประเมิน 0-99 คะแนน ไม่ผา่นการประเมิน 
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ใบสรุปผลการประเมิน 
แผ่นที ่ 1 

สอนคร้ังที ่11-14 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต์      รหัสวชิา  3101-2104 หน่วยที ่ 6 

ช่ือเร่ือง  ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลงิเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนีด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 

สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล 
สาขางานเทคนิคยานยนต ์
ภาคเรียนท่ี...2.....ปีการศึกษา...2560........................ 
ชั้น.......ปวส.1...(ม.6).......หอ้ง.........กลุ่มท่ี......2........ 
ประเมินวนัท่ี...17.......เดือน....ม.ค......พ.ศ. ..2561.... 
ช่ือผูป้ระเมิน....นายพุทธ  ธรรมสุนา............ แบ
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 ผลการประเมิน 

เลขที่ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล 40 50 200 200 80 570 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 6031010104 นายมงคลชยั     ประทุมจนัดี 32 41 179 180 65 497   
2 6031010105 นายพงศว์รินท ์  ผลาเหิม 33 42 180 190 66 511   
3 6031010106 นายเปรมฤทยั   ศรีจนัแดง 34 44 181 193 66 518   
4 6031010107 นายไพศาล   ชนะสิงห์ 32 40 175 182 65 494   
5 6031010108 นายชชันนท ์  พิลา 32 42 148 153 63 438   
6 6031010110 นายกฤษฏ ์  กนัหา 33 43 164 168 66 474   
7 6031010111 นายธนวฒัน์   พิมพว์าปี 33 42 187 191 63 516   
8 6031010113 นายจตุรงค ์  แหว้โสม 32 41 184 185 65 507   
9 6031010114 นายสิทธิพฒัน์   ดอกพทุธา 33 42 177 186 66 504   
10 6031010115 นายววิฒัน์   จนัทุดม 32 40 178 179 65 494   
11 6031010116 นายเกษฎา   เทพรัตน ์ 32 40 172 171 65 480   
12 6031010117 นายเมธาว ี  จนัจวง 37 46 196 196 77 552   
13 6031010118 นายบุญฤทธ์ิ   กมลคร 31 41 149 150 61 432   
14 6031010121 นายอานุภาพ   รูปสะอาด 32 45 176 166 63 482   
15 6031010122 นายญาณวรุตม ์ ปุริมา 34 45 190 189 75 533   
16 6031010123 นายณฐัพงษ ์  เฉ่ือยฉ ่า 32 45 182 186 65 510   

ผ่านร้อยละ  50 ขึน้ไปหมายถึง 
    ไดค้ะแนนประเมิน 285-570คะแนน ผา่นการประเมิน 
    ไดค้ะแนนประเมิน 0-284คะแนน ไม่ผา่นการประเมิน 
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ใบสรุปผลการประเมิน 
แผ่นที ่ 1 

สอนคร้ังที ่15-16 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต์      รหัสวชิา  3101-2104 หน่วยที ่ 7 

ช่ือเร่ือง  ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลงิเคร่ืองยนต์ดีเซลด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 

สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล 
สาขางานเทคนิคยานยนต ์
ภาคเรียนท่ี........ปีการศึกษา........................... 
ชั้น.......ปวส 1...(ม.6).......หอ้ง.........กลุ่มท่ี......2........ 
ประเมินวนัท่ี.....31.....เดือน....ม.ค.....พ.ศ. 2561....... 
ช่ือผูป้ระเมิน....นายพุทธ  ธรรมสุนา............ แบ
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 ผลการประเมิน 

เลขที่ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล 20 30 90 90 40 270 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 6031010104 นายมงคลชยั  ประทุมจนัดี 16 24 75 78 33 226   
2 6031010105 นายพงศว์รินท ์ ผลาเหิม 16 25 76 79 33 229   
3 6031010106 นายเปรมฤทยั  ศรีจนัแดง 16 25 77 81 33 232   
4 6031010107 นายไพศาล  ชนะสิงห์ 16 24 75 76 33 224   
5 6031010108 นายชชันนท ์ พิลา 16 25 75 76 31 223   
6 6031010110 นายกฤษฏ ์ กนัหา 16 25 79 81 32 233   
7 6031010111 นายธนวฒัน์  พิมพว์าปี 16 24 76 79 33 228   
8 6031010113 นายจตุรงค ์ แหว้โสม 16 24 75 78 33 226   
9 6031010114 นายสิทธิพฒัน์  ดอกพทุธา 16 25 77 78 33 229   
10 6031010115 นายววิฒัน์  จนัทุดม 16 24 75 76 33 224   
11 6031010116 นายเกษฎา  เทพรัตน ์ 16 24 74 74 33 221   
12 6031010117 นายเมธาว ี  จนัจวง 17 26 80 82 33 238   
13 6031010118 นายบุญฤทธ์ิ  กมลคร 16 24 70 70 30 210   
14 6031010121 นายอานุภาพ  รูปสะอาด 16 24 77 76 31 224   
15 6031010122 นายญาณวรุตม ์ ปุริมา 16 25 77 81 33 232   
16 6031010123 นายณฐัพงษ ์  เฉ่ือยฉ ่า 16 24 77 77 31 225   

ผ่านร้อยละ  50 ขึน้ไปหมายถึง 
    ไดค้ะแนนประเมิน 135-270คะแนน  ผา่นการประเมิน 
    ไดค้ะแนนประเมิน 0-134คะแนน  ไม่ผา่นการประเมิน 
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ผ่านร้อยละ  50 ขึน้ไปหมายถึง 
    ไดค้ะแนนประเมิน 285-570 คะแนน  ผา่นการประเมิน 
    ไดค้ะแนนประเมิน 0-284 คะแนน  ไม่ผา่นการประเมิน 
 

 
  

 

 

ใบสรุปผลการประเมิน 
แผ่นที ่ 1 

สอนคร้ังที ่17-18 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต์      รหัสวชิา  3101-2104 หน่วยที ่ 8 

ช่ือเร่ือง  ระบบควบคุมเกยีร์อัตโนมัติด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 

สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล 
สาขางานเทคนิคยานยนต ์
ภาคเรียนท่ี...2.....ปีการศึกษา...2560....................... 
ชั้น.......ปวส 1...(ม.6).......หอ้ง...2.....กลุ่มท่ี......2....... 
ประเมินวนัท่ี....14......เดือน..ก.พ.........พ.ศ. .2561..... 
ช่ือผูป้ระเมิน....นายพุทธ  ธรรมสุนา............ แบ
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 ผลการประเมิน 

เลขที่ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล 20 20 70 70 40 220 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 6031010104 นายมงคลชยั   ประทุมจนัดี 16 16 60 60 32 184   
2 6031010105 นายพงศว์รินท ์ ผลาเหิม 16 16 61 62 32 187   
3 6031010106 นายเปรมฤทยั  ศรีจนัแดง 16 16 62 63 32 189   
4 6031010107 นายไพศาล  ชนะสิงห์ 16 16 59 61 32 184   
5 6031010108 นายชชันนท ์ พิลา 16 16 63 63 30 188   
6 6031010110 นายกฤษฏ ์ กนัหา 16 16 64 64 30 190   
7 6031010111 นายธนวฒัน์  พิมพว์าปี 16 16 61 62 32 187   
8 6031010113 นายจตุรงค ์ แหว้โสม 16 16 60 61 32 185   
9 6031010114 นายสิทธิพฒัน์  ดอกพทุธา 16 16 61 62 32 187   
10 6031010115 นายววิฒัน์  จนัทุดม 16 16 59 61 32 184   
11 6031010116 นายเกษฎา  เทพรัตน ์ 16 16 58 58 32 180   
12 6031010117 นายเมธาว ี จนัจวง 17 17 63 64 32 193   
13 6031010118 นายบุญฤทธ์ิ  กมลคร 16 16 54 54 30 170   
14 6031010121 นายอานุภาพ  รูปสะอาด 16 16 59 61 30 182   
15 6031010122 นายญาณวรุตม ์ ปุริมา 16 16 62 63 32 189   
16 6031010123 นายณฐัพงษ ์ เฉ่ือยฉ ่า 16 16 60 60 32 184   
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ใบสรุปผลการประเมินคะแนนรวมรระหว่างกระบวนการ นักศึกษา ระดับ ปวส. 1 (ม.6) กลุ่ม 4  
 
  

 

ใบสรุปผลการประเมิน 
แผ่นที ่ 1 

สอนคร้ังที ่1 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต์      รหัสวชิา  3101-2104 หน่วยที ่ 1 

ช่ือเร่ือง  เคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้ายานยนต์ 

สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล 
สาขางานเทคนิคยานยนต ์
ภาคเรียนท่ี...2.....ปีการศึกษา..2560....................... 
ชั้น...ปวส 1...(ม.6).......หอ้ง..........กลุ่มท่ี......4.... 
ประเมินวนัท่ี..19..เดือน..ตุลาคม....พ.ศ. ...2560... 
ช่ือผูป้ระเมิน....นายพุทธ  ธรรมสุนา............ แบ
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 ผลการประเมิน 

เลขท่ี รหสัประจ าตวั ช่ือ-สกุล 20 60 60 20 160 ผา่น ไม่ผา่น 
1 6031010144 นายทศพล  แสวงผล        

2 6031010145 นายสุนิติ  ศรีค า 16 48 51 16 131   
3 6031010148 นายรณกร  อุ่ยสุข 17 51 54 16 138   
4 6031010149 นายอรรจธร  สาขา 17 54 52 16 139   
5 6031010150 นายศกัด์ิสิทธ์ิ วรรณเขตต ์ 17 51 52 16 136   
6 6031010151 นายณฐัพล    ฝ่ายราษฎร์ 17 48 51 17 133   
7 6031010152 นายพานุ  จามรี 16 48 53 17 134   
8 6031010153 นายณฐัวฒัน์  โพธิสมบติั 17 50 53 17 137   
9 6031010155 นายยทุธพิชยั  ปิงตา        
10 6031010156 นายปรัชญา  สมนอ้ย        
11 6031010158 นายเอกชยั  ชาญกวา้ง 16 48 51 16 131   
12 6031010159 นายชานนท ์ เรียงภวา 18 50 55 17 140   
13 6031010161 นายอดิศร  ศรีอุดร 18 50 55 18 141   
14 6031010162 นายศรายทุธ  สนัโดษ 15 45 45 16 121   
15 6031010163 นายณสัธร   พลชยัโย 15 46 45 16 122   

  

ผ่านร้อยละ  50 ขึน้ไปหมายถึง  
    ไดค้ะแนนประเมิน 80-160 คะแนน  ผา่นการประเมิน 
    ไดค้ะแนนประเมิน 0-79 คะแนน  ไม่ผา่นการประเมิน 
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ใบสรุปผลการประเมินรวม แผ่นที ่ 1 

สอนคร้ังที ่2-3 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต์      รหัสวชิา  3101-2104 หน่วยที ่ 2 

ช่ือเร่ืองระบบจุดระเบิด 

สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล 
สาขางานเทคนิคยานยนต ์
ภาคเรียนท่ี....2....ปีการศึกษา....2560....................... 
ชั้น......ปวส 1...(ม.6).......หอ้ง.........กลุ่มท่ี......4........ 
ประเมินวนัท่ี.....2.....เดือน.....พ.ย.......พ.ศ. ...2560 
ช่ือผูป้ระเมิน....นายพุทธ  ธรรมสุนา............ แบ
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 ผลการประเมิน 

เลขที่ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล 10 30 70 70 40 220 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 6031010144 นายทศพล  แสวงผล              

2 6031010145 นายสุนิติ  ศรีค า 8 24 57 59 32 180   
3 6031010148 นายรณกร  อุ่ยสุข 8 24 61 64 33 190   
4 6031010149 นายอรรจธร  สาขา 8 24 62 63 33 190   
5 6031010150 นายศกัด์ิสิทธ์ิ  วรรณเขตต ์ 8 24 58 64 33 187   
6 6031010151 นายณฐัพล  ฝ่ายราษฎร์ 8 23 58 59 32 180   
7 6031010152 นายพานุ  จามรี 8 24 60 61 32 185   
8 6031010153 นายณฐัวฒัน์  โพธิสมบติั 8 24 60 64 33 189   
9 6031010155 นายยทุธพิชยั  ปิงตา         

10 6031010156 นายปรัชญา  สมนอ้ย         
11 6031010158 นายเอกชยั  ชาญกวา้ง 8 24 57 59 32 180   
12 6031010159 นายชานนท ์ เรียงภวา 8 25 63 64 33 193   
13 6031010161 นายอดิศร  ศรีอุดร 8 22 60 60 30 180   
14 6031010162 นายศรายทุธ  สนัโดษ 7 22 50 50 32 161   
15 6031010163 นายณสัธร   พลชยัโย 8 22 55 60 33 178   
           

 
ผ่านร้อยละ  50 ขึน้ไปหมายถึง 
    ไดค้ะแนนประเมิน 110 – 220 คะแนน  ผา่นการประเมิน 
    ไดค้ะแนนประเมิน 0–109 คะแนน  ไม่ผา่นการประเมิน 
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ใบสรุปผลการประเมิน แผ่นที ่ 1 

สอนคร้ังที ่4-5 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต์      รหัสวชิา  3101-2104 หน่วยที ่ 3 

ช่ือเร่ือง  ระบบประจุไฟ 

สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล 
สาขางานเทคนิคยานยนต ์
ภาคเรียนท่ี....2....ปีการศึกษา......2560..................... 
ชั้น.......ปวส.1...(ม.6)...หอ้ง.........กลุ่มท่ี......4........ 
ประเมินวนัท่ี.....16.....เดือน....พ.ย....พ.ศ. .2560....... 
ช่ือผูป้ระเมิน....นายพุทธ  ธรรมสุนา............ แบ
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 ผลการประเมิน 

เลขท่ี รหสัประจ าตวั ช่ือ-สกุล 20 40 40 40 40 180 ผา่น ไม่ผา่น 
1 6031010144 นายทศพล  แสวงผล         

2 6031010145 นายสุนิติ  ศรีค า 16 33 33 33 32 147   
3 6031010148 นายรณกร  อุ่ยสุข 17 35 35 36 32 155   
4 6031010149 นายอรรจธร  สาขา 17 35 35 36 32 155   
5 6031010150 นายศกัด์ิสิทธ์ิ  วรรณเขตต ์ 17 34 34 36 32 153   
6 6031010151 นายณฐัพล  ฝ่ายราษฎร์ 16 33 33 33 32 147   
7 6031010152 นายพานุ  จามรี 16 33 34 32 32 147   
8 6031010153 นายณฐัวฒัน์  โพธิสมบติั 17 33 36 36 32 154   
9 6031010155 นายยทุธพิชยั  ปิงตา         
10 6031010156 นายปรัชญา  สมนอ้ย         
11 6031010158 นายเอกชยั  ชาญกวา้ง 16 33 33 33 32 147   
12 6031010159 นายชานนท ์ เรียงภวา 18 33 37 37 33 158   
13 6031010161 นายอดิศร  ศรีอุดร 18 33 35 31 31 148   
14 6031010162 นายศรายทุธ  สนัโดษ 17 30 30 30 32 139   
15 6031010163 นายณสัธรพล  ชยัโย 17 30 35 37 32 151   

 
ผ่านร้อยละ  50 หมายถึง 
    ไดค้ะแนนประเมิน 90-180 คะแนน  ผา่นการประเมิน 
    ไดค้ะแนนประเมิน 0-89 คะแนน  ไม่ผา่นการประเมิน 
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ใบสรุปผลการประเมิน 
แผ่นที ่ 1 

สอนคร้ังที ่6-8 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต์      รหัสวชิา  3101-2104 หน่วยที ่ 4 

ช่ือเร่ืองระบบแสงสว่างและสัญญาณยานยนต์สมัยใหม่ 

สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล 
สาขางานเทคนิคยานยนต ์
ภาคเรียนท่ี....2....ปีการศึกษา...2560.................. 
ชั้น.....ปวส. 1 ...(ม.6).......หอ้ง.........กลุ่มท่ี......4... 
ประเมินวนัท่ี.....7.....เดือน.....ธ.ค.....พ.ศ. ..2560.. 
ช่ือผูป้ระเมิน....นายพุทธ  ธรรมสุนา............ แบ
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 ผลการประเมิน 

เลขที่ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล 30 50 70 70 60 280 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 6031010144 นายทศพล  แสวงผล         

2 6031010145 นายสุนิติ  ศรีค า 24 40 57 60 48 229   

3 6031010148 นายรณกร  อุ่ยสุข 25 42 59 62 50 238   

4 6031010149 นายอรรจธร  สาขา 25 42 60 61 50 238   

5 6031010150 นายศกัด์ิสิทธ์ิ  วรรณเขตต ์ 25 42 58 63 50 238   

6 6031010151 นายณฐัพล  ฝ่ายราษฎร์ 24 40 58 59 48 229   

7 6031010152 นายพานุ  จามรี 24 40 56 59 48 227   

8 6031010153 นายณฐัวฒัน์  โพธิสมบติั 26 42 59 63 50 240   

9 6031010155 นายยทุธพิชยั  ปิงตา         

10 6031010156 นายปรัชญา  สมนอ้ย         

11 6031010158 นายเอกชยั  ชาญกวา้ง 24 40 57 60 48 229   

12 6031010159 นายชานนท ์ เรียงภวา 26 43 62 64 51 246   

13 6031010161 นายอดิศร  ศรีอุดร 22 44 60 60 46 232   

14 6031010162 นายศรายทุธ  สนัโดษ 25 40 57 60 50 232   

15 6031010163 นายณสัธรพล  ชยัโย 25 40 55 62 51 233   

 
 
ผ่านร้อยละ  50 หมายถึง 
    ไดค้ะแนนประเมิน 140-280 คะแนน  ผา่นการประเมิน 
    ไดค้ะแนนประเมิน 0-139 คะแนน ไม่ผา่นการประเมิน 
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ใบสรุปผลการประเมิน 
แผ่นที ่ 1 

สอนคร้ังที ่9-10 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต์      รหัสวชิา  3101-2104 หน่วยที ่ 5 

ช่ือเร่ือง  ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก 

สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล 
สาขางานเทคนิคยานยนต ์
ภาคเรียนท่ี...2....ปีการศึกษา....2560....................... 
ชั้น.......ปวส 1...(ม.6).......หอ้ง........กลุ่มท่ี......4... 
ประเมินวนัท่ี....21.....เดือน...ธ.ค........พ.ศ. 2560...... 
ช่ือผูป้ระเมิน....นายพุทธ  ธรรมสุนา............ แบ

บฝึ
กห

ดั 

แบ
บท

ดส
อบ

 

คะ
แน

นใ
บง

าน
 

คะ
แน

นส
อบ

ภา
คป

ฏิบ
ตัิ 

คุณ
ธร
รม

 จริ
ยธ
รร
มฯ

 

คะ
แน

นร
วม

 ผลการประเมิน 

เลขที่ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล 20 20 60 60 40 200 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 6031010144 นายทศพล  แสวงผล         

2 6031010145 นายสุนิติ  ศรีค า 16 16 50 50 32 164   
3 6031010148 นายรณกร  อุ่ยสุข 16 17 53 53 33 172   
4 6031010149 นายอรรจธร  สาขา 16 17 53 53 33 172   
5 6031010150 นายศกัด์ิสิทธ์ิ  วรรณเขตต ์ 16 17 52 52 33 170   
6 6031010151 นายณฐัพล  ฝ่ายราษฎร์ 16 16 50 50 32 164   
7 6031010152 นายพานุ  จามรี 16 16 50 50 32 164   
8 6031010153 นายณฐัวฒัน์  โพธิสมบติั 16 17 53 53 33 172   
9 6031010155 นายยทุธพิชยั  ปิงตา         

10 6031010156 นายปรัชญา  สมนอ้ย         

11 6031010158 นายเอกชยั  ชาญกวา้ง 16 16 50 50 32 164   
12 6031010159 นายชานนท ์ เรียงภวา 17 17 54 54 34 176   
13 6031010161 นายอดิศร  ศรีอุดร 17 17 54 50 30 168   
14 6031010162 นายศรายทุธ  สนัโดษ 15 16 45 45 33 154   
15 6031010163 นายณสัธร  พลชยัโย 15 15 46 46 33 155   

 
ผ่านร้อยละ  50 หมายถึง 
    ไดค้ะแนนประเมิน 100-200 คะแนน  ผา่นการประเมิน 
    ไดค้ะแนนประเมิน 0-99 คะแนน ไม่ผา่นการประเมิน 
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ใบสรุปผลการประเมิน 
แผ่นที ่ 1 

สอนคร้ังที ่11-14 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต์      รหัสวชิา  3101-2104 หน่วยที ่ 6 

ช่ือเร่ือง  ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลงิเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนีด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 

สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล 
สาขางานเทคนิคยานยนต ์
ภาคเรียนท่ี...1.....ปีการศึกษา.....2560...................... 
ชั้น......ปวส.1...(ม.6).......หอ้ง........กลุ่มท่ี......4........ 
ประเมินวนัท่ี....18...เดือน...ม.ค........พ.ศ. ...2560..... 
ช่ือผูป้ระเมิน....นายพุทธ  ธรรมสุนา............ แบ

บฝึ
กห

ดั 

แบ
บท

ดส
อบ

 

คะ
แน

นใ
บง

าน
 

คะ
แน

นส
อบ

ภา
คป

ฏิบ
ตัิ 

คุณ
ธร
รม

 จริ
ยธ
รร
มฯ

 

คะ
แน

นร
วม

 ผลการประเมิน 

เลขที่ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล 40 50 200 200 80 570 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 6031010144 นายทศพล  แสวงผล         

2 6031010145 นายสุนิติ  ศรีค า 32 40 170 173 65 480   
3 6031010148 นายรณกร  อุ่ยสุข 33 43 167 170 66 479   
4 6031010149 นายอรรจธร  สาขา 33 43 179 170 66 491   
5 6031010150 นายศกัด์ิสิทธ์ิ  วรรณเขตต ์ 33 42 183 187 66 511   
6 6031010151 นายณฐัพล  ฝ่ายราษฎร์ 32 43 160 160 65 460   
7 6031010152 นายพานุ  จามรี 32 42 153 153 63 443   
8 6031010153 นายณฐัวฒัน์  โพธิสมบติั 34 44 182 192 66 518   
9 6031010155 นายยทุธพิชยั  ปิงตา         

10 6031010156 นายปรัชญา  สมนอ้ย         

11 6031010158 นายเอกชยั  ชาญกวา้ง 32 40 161 160 61 454   
12 6031010159 นายชานนท ์ เรียงภวา 34 45 160 167 66 472   
13 6031010161 นายอดิศร  ศรีอุดร 37 47 193 193 76 546   
14 6031010162 นายศรายทุธ  สนัโดษ 32 44 130 130 63 399   
15 6031010163 นายณสัธร   พลชยัโย 30 40 135 125 57 387   

 
ผ่านร้อยละ  50 ขึน้ไปหมายถึง 
    ไดค้ะแนนประเมิน 285-570 คะแนน  ผา่นการประเมิน 
    ไดค้ะแนนประเมิน 0-284 คะแนน ไม่ผา่นการประเมิน 
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ใบสรุปผลการประเมิน 
แผ่นที ่ 1 

สอนคร้ังที ่15-16 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต์      รหัสวชิา  3101-2104 หน่วยที ่ 7 

ช่ือเร่ือง  ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลงิเคร่ืองยนต์ดีเซลด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 

สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล 
สาขางานเทคนิคยานยนต ์
ภาคเรียนท่ี....2....ปีการศึกษา....2560....................... 
ชั้น.......ปวส 1...(ม.6).......หอ้ง.........กลุ่มท่ี......4........ 
ประเมินวนัท่ี...1.......เดือน...ก.พ.......พ.ศ. .2561....... 
ช่ือผูป้ระเมิน....นายพุทธ  ธรรมสุนา............ แบ

บฝึ
กห

ดั 

แบ
บท

ดส
อบ

 

คะ
แน

นใ
บง

าน
 

คะ
แน

นส
อบ

ภา
คป

ฏิบ
ตัิ 

คุณ
ธร
รม

 จริ
ยธ
รร
มฯ

 

คะ
แน

นร
วม

 ผลการประเมิน 

เลขที่ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล 20 30 90 90 40 270 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 6031010144 นายทศพล  แสวงผล         
2 6031010145 นายสุนิติ  ศรีค า 16 24 74 74 33 221   
3 6031010148 นายรณกร  อุ่ยสุข 16 25 79 81 32 233   
4 6031010149 นายอรรจธร  สาขา 16 25 81 79 32 233   
5 6031010150 นายศกัด์ิสิทธ์ิ  วรรณเขตต ์ 16 25 77 78 33 229   
6 6031010151 นายณฐัพล  ฝ่ายราษฎร์ 16 24 77 77 31 225   
7 6031010152 นายพานุ  จามรี 16 25 75 76 31 223   
8 6031010153 นายณฐัวฒัน์  โพธิสมบติั 16 25 77 81 33 232   
9 6031010155 นายยทุธพิชยั  ปิงตา         
10 6031010156 นายปรัชญา  สมนอ้ย         
11 6031010158 นายเอกชยั  ชาญกวา้ง 16 24 74 74 33 221   
12 6031010159 นายชานนท ์ เรียงภวา 17 26 80 82 33 238   
13 6031010161 นายอดิศร  ศรีอุดร 16 24 80 80 30 230   
14 6031010162 นายศรายทุธ  สนัโดษ 16 24 77 76 31 224   
15 6031010163 นายณสัธร  พลชยัโย 16 23 70 75 30 214   

 
ผ่านร้อยละ  50 ขึน้ไปหมายถึง 
    ไดค้ะแนนประเมิน 135-270 คะแนน  ผา่นการประเมิน 
    ไดค้ะแนนประเมิน 0-134  คะแนน  ไม่ผา่นการประเมิน 
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ผ่านร้อยละ  50 ขึน้ไปหมายถึง  
    ไดค้ะแนนประเมิน 285-570 คะแนน  ผา่นการประเมิน 
    ไดค้ะแนนประเมิน 0-284 คะแนน  ไม่ผา่นการประเมิน 

 

 
  

 

 

ใบสรุปผลการประเมิน แผ่นที ่ 1 

สอนคร้ังที ่17-18 

ช่ือวชิา  งานไฟฟ้ายานยนต์      รหัสวชิา  3101-2104 หน่วยที ่ 8 

ช่ือเร่ือง  ระบบควบคุมเกยีร์อัตโนมัติด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 

สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล 
สาขางานเทคนิคยานยนต ์
ภาคเรียนท่ี...2.....ปีการศึกษา...2560........................ 
ชั้น......ปวส 1...(ม.6).......หอ้ง.........กลุ่มท่ี......4........ 
ประเมินวนัท่ี.....15.....เดือน.....ก.พ....พ.ศ. .2560...... 
ช่ือผูป้ระเมิน....นายพุทธ  ธรรมสุนา............ แบ

บฝึ
กห

ดั 

แบ
บท

ดส
อบ

 

คะ
แน

นใ
บง

าน
 

คะ
แน

นส
อบ

ภา
คป

ฏิบ
ตัิ 

คุณ
ธร
รม

 จริ
ยธ
รร
มฯ

 

คะ
แน

นร
วม

 ผลการประเมิน 

เลขที่ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล 20 20 70 70 40 220 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 6031010144 นายทศพล   แสวงผล         

2 6031010145 นายสุนิติ   ศรีค า 16 16 58 58 32 180   

3 6031010148 นายรณกร  อุ่ยสุข 16 16 64 64 30 190   

4 6031010149 นายอรรจธร  สาขา 16 16 64 63 29 188   

5 6031010150 นายศกัด์ิสิทธ์ิ  วรรณเขตต ์ 16 16 61 62 32 187   

6 6031010151 นายณฐัพล  ฝ่ายราษฎร์ 16 16 60 60 32 184   

7 6031010152 นายพานุ  จามรี 16 16 63 63 30 188   

8 6031010153 นายณฐัวฒัน์  โพธิสมบติั 16 16 62 63 32 189   

9 6031010155 นายยทุธพิชยั  ปิงตา         

10 6031010156 นายปรัชญา  สมนอ้ย         

11 6031010158 นายเอกชยั  ชาญกวา้ง 16 16 58 58 32 180   

12 6031010159 นายชานนท ์ เรียงภวา 17 17 63 64 32 193   

13 6031010161 นายอดิศร  ศรีอุดร 16 16 65 65 30 192   

14 6031010162 นายศรายทุธ  สนัโดษ 15 15 55 61 30 176   

15 6031010163 นายณสัธร   พลชยัโย 15 15 62 60 30 182   
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ใบส่งผลการเรียน ปวส. 1 (ม.6) กลุ่ม 2,4 วชิางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัส 3101-2104 

 (กลุ่มตัวอย่างในการวจัิย) ภาคเรียนที ่2/2560 
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แบบประเมินชุดการสอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวชิา 3101-2104  
ค าช้ีแจง 

แบบประเมินชุดการสอนฉบบัน้ี เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อชุดการ
สอน วชิางานไฟฟ้ายานยนต ์รหสัวชิา 3101-2104 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
พ.ศ. 2557 สาขาวิชา เทคนิคเคร่ืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ของส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบประเมิน 
  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อชุดการสอน  
  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
 
 ตอนที ่1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบประเมิน 
  กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย () ลงในกรอบส่ีเหล่ียม หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความจริง 

 1. อาย ุ
 (1) ต ่ากวา่ 30 ปี        (2) มากกวา่ 30-40 ปี 
 (3) มากกวา่ 40-50ปี     (4) มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 

 2. ระดบัการศึกษา 
 (1) ปริญญาตรี       (2) ปริญญาโท  
 (3) ปริญญาเอก      (4)  อ่ืน ๆ (ระบุ..............................) 

 3. ประสบการณ์การสอนวชิางานไฟฟ้ายานยนตห์รือวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (1) ต ่ากวา่ 5 ปี        (2) มากกวา่ 5-10 ปี 
 (3) มากกวา่ 10-15 ปี       (4) มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป 

 
ตอนที ่2 ความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อชุดการสอน 
  กรุณากาเคร่ืองหมาย () ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน โดยมีค่าระดบัคะแนน 
ดงัน้ี 

5   =      มีความเหมาะสมมากท่ีสุด   
4   =      มีความเหมาะสมมาก   
3   =      มีความเหมาะสมปานกลาง      

             2   =      มีความเหมาะสมนอ้ย    
1   =      มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านโครงสร้าง การแบ่งหน่วย และค าช้ีแจงการใช้ชุดการสอน 
  1.  ชุดการสอนครอบคลุมจุดประสงคร์ายวชิา สมรรถนะรายวชิา  
       และค าอธิบายรายวชิา งานไฟฟ้ายานยนต.์................................... 
  2.  การจดัแบ่งหน่วยการสอนมีความเหมะสมกบัระยะเวลาเรียน…. 
  3.  ค าช้ีแจงการใชชุ้ดการสอนมีรายละเอียดครบถว้น เขา้ใจง่าย…... 

 
 

……
…… 
…… 

 
 

........

........ 
…… 

 
 

........

........ 
…… 

 
 

........

........ 
…… 

 
 

.........
....... 
……. 

ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ (แผนการสอน) 
  1.  ความเหมาะสมของหวัขอ้เร่ืองและองคป์ระกอบของแผนการจดั 
       การเรียนรู้………………………………………………….…… 
  2.  ความเหมาะสมในการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้........................... 

 
 

........

........ 

 
 

........

........ 

 
 
........
........ 

 
 

........

........ 

 
 

.........
....... 

ด้านการวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง 
   1.  หวัขอ้เร่ืองสอดคลอ้งกบัจุดประสงคร์ายวชิา สมรรถนะ 
        รายวชิาและค าอธิบายรายวชิา งานไฟฟ้ายานยนต์…................... 
   2.  ความสอดคลอ้งของหวัขอ้เร่ืองกบัจุดประสงค.์.......................... 

 
 

........

........ 

 
 

........

........ 

 
 

........

........ 

 
 

........

........ 

 
 

.........
....... 

ด้านเน้ือหาวชิา 
   1.  เน้ือหาวชิาครอบคลุมวตัถุประสงค.์............................................ 
   2.  เน้ือหาวชิาถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ............................................ 
   3.  เน้ือหาวชิามีความยาก ง่ายเหมาะสมกบัระดบัการศึกษาผูเ้รียน... 
   4.  เน้ือหาวชิามีความสัมพนัธ์และต่อเน่ืองกนัเป็นไปตามล าดบัจาก 
        ง่ายไปยาก................................................................................... 

5.  ความทนัสมยัของเน้ือหาวิชา………………………………..... 
   6.  ปริมาณของเน้ือหาพอเหมาะกบัคาบเวลาเรียน………………… 
   7.  ภาพประกอบเหมาะสม ถูกตอ้ง คมชดั ทนัสมยั และตรงตาม 
       เน้ือหาวชิา…………………………………………................... 
   8.  สัดส่วนของภาพเหมาะสมกบัเน้ือหา………………………….. 
   9.  การจดัรูปแบบใบเน้ือหามีความเหมาะสม.................................. 
   10.  การใชภ้าษาชดัเจน เขา้ใจง่ายและเหมาะสมกบัระดบัชั้นของ 
         ผูเ้รียน…………………………………………………………. 

 
........ 
........ 
........ 

 
........ 
........ 
........ 

 
........ 
........ 
........ 

 
........ 

 
........ 
........ 
........ 

 
........ 
........ 
........ 

 
........ 
........ 
........ 

 
........ 

 
........ 
........ 
........ 

 
........ 
........ 
........ 

 
........ 
........ 
........ 

 
........ 

 
........ 
........ 
........ 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
   1.  แบบฝึกหดัและแบบทดสอบเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั 
        เน้ือหาวชิา................................................................................... 
   2.  แบบฝึกหดัและแบบทดสอบเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั 
       วตัถุประสงคก์ารสอน.................................................................. 
   3.  แบบฝึกหดัและแบบทดสอบมีความยาก ง่ายเหมาะสมกบัระดบั 
        การศึกษาของผูเ้รียน.................................................................. 
   4.  จ  านวนขอ้ของแบบฝึกหดัและแบบทดสอบเหมาะสมกบัคาบ 
        เวลาเรียน.................................................................................... 
   5.  ค าสั่งในแบบฝึกหดัและแบบทดสอบชดัเจน อ่านเขา้ใจง่าย…… 
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........ 
 

........ 
…… 

ด้านส่ือการสอน (เพาเวอร์พอยต์) 
   1.  ส่ือการสอนมีความเหมาะสมและสัมพนัธ์กบัเน้ือหา.................. 
   2.  ส่ือการสอนมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค.์.......................... 
   3.  ความชดัเจนของรูปและตวัอกัษร................................................ 
   4.  ส่ือการสอนมีสีสัน ชดัเจนเหมาะสม........................................... 
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........ 
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........ 
........ 

ด้านใบงาน   
   1. ใบงานเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา…………………. 
   2. ใบงานสอดคลอ้งกบัระดบัวตัถุประสงคก์ารสอน....................... 
   3. ปริมาณของใบงานเหมาะสมกบัระดบัการเรียนรู้และความ 
       สามารถของผูเ้รียน  ....................................................................... 
   4.  ลกัษณะงานในใบงานสามารถเช่ือมโยงไปสู่งานจริงได.้............ 
   5.  ภาพประกอบสอดคลอ้งกบังานและส่ือความหมายไดช้ดัเจน..... 
   6.  การจดัรูปแบบของใบงานเหมาะสม ใชง้านง่าย……………….. 
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....... 
……
…… 

ด้านใบประเมินผล 
   1. ใบประเมินผลมีรายละเอียดเกณฑก์ารวดัและประเมินผลชดัเจน    
        ครบถว้น และมีความเหมาะสม................................................... 
   2.  ใบประเมินผลการปฏิบติังานตามใบงานมีรายละเอียดครบถว้น. 
   3.  รายละเอียดเกณฑก์ารใหค้ะแนนใบประเมินผลการปฏิบติังานมี 
        ความชดัเจน มีความเป็นปรนยั และใหค้ะแนนท าไดเ้ท่ียงตรง.... 
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ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบคุณครู เป็นอยา่งสูงท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอยา่งสมบูรณ์มา ณ 

โอกาสน้ี 
(นายพุทธ  ธรรมสุนา) 

       ผูว้จิยั 
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บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ  กรมวชิาการ. การสังเคราะห์งานวจัิยเกีย่วกบัรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้น 
                ผู้เรียน เป็นส าคัญ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2544. 
กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) 
               พ.ศ. 2545. กรุงเทพ ฯ : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์(ร.ส.พ.), 2545. 
กานดา พูนลาภทว.ี การวดัและการประเมินผลการศึกษา. กรุงเทพ ฯ : ภาควชิาครุศาสตร์เทคโนโลยี  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวทิยาศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ 2528. 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา,  ส านกังาน. หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 
 2557 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองกล. กรุงเทพ ฯ : หน่วยศึกษานิเทศก ์  

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา,  2557. 
จินตนา  ใบยากูซี. เทคนิคการเขียนหนังสือส าหรับเด็ก. กรุงเทพ ฯ โรงพิมพค์รุสภาลาดพร้าว, 2542. 
ชยัยงค ์ พรหมวงศ.์ การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน. เอกสารการสอนชุดวชิาส่ือการสอน  

ระดบัประถม หน่วยท่ี 8-15 หนา้ 493-500 พิมพค์ร้ังท่ี 3 นนทบุรี :   
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2537. 

ชยัยงค ์ พรหมวงศ.์ กระบวนการสันนิเวทนาการและระบบส่ือการสอน . เอกสารการสอนชุดวชิา 
เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา หน่วยท่ี 2 สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ นนทบุรี 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พิมพค์ร้ังท่ี 15 พ.ศ. 2538.  

ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์และคณะ. เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มชน 
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ,  2540. 

ชยัยงค ์พรหมวงศ ์นิคม ทาแดง และสมเชาว ์ เนตรประเสร็จ. เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา,  
กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพสุ์โขทยัธรรมาธิราช, 2540. 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ. เทคโนโลยทีางการศึกษา : หลกัการและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช, 
2547. 

ชาญชยั ทองประสิทธ์ิและคณะ. การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนการอนุรักษ์พลงังาน เร่ือง 
หลอดไฟ. วารสารพฒันาเทคนิคศึกษา.  ปีท่ี 29, ฉบบัท่ี 100 (ต.ค.-ธ.ค. 59), หนา้ 86-90. 
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ชาญชยั ทองประสิทธ์ิและคณะ. การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนการอนุรักษ์พลงังาน เร่ือง 
ระบบไฟฟ้าส าหรับอาคารชุด. วารสารพฒันาเทคนิคศึกษา ปีท่ี 29, ฉบบัท่ี 102 (เม.ย.- มิ.ย.  
60), หนา้ 110-124. 

ชนาธิป  พรกุล. รูปแบบการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั, 2544. 

ชูศรี  วงศรั์ตนะ. เทคนิคการเขียนเค้าโครงวจัิย : แนวทางสู่ความส าเร็จ. นนทบุรี : บริษทั ไทเนรมิต 
 อินเตอร์ โปรเกรสซิฟ, 2549. 
ทองพูน เบญ็เจิด. การพฒันาชุดการสอนวชิาวดัละเอยีด รหัสวชิา 2102–2004 ตามหลกัสูตร 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556  วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์. 2558. 
ทิศนา แขมมณี. รูปแบบการเรียนการสอนทางเลือกที่หลากหลาย. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2548. 
ทวศิีลป์ สารแสน. ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางการเรียนในห้องเรียน 

ด้านครูผู้สอนกบัความพงึพอใจของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา. วทิยานิพนธ์การศึกษา 
ดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2543. 

ทศันีย ์สิงห์เจริญ. ความพงึพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ของโรงเรียนวงัไกลกงัวล 
และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อวธีิการเรียนการสอนทางไกล 
ผ่านดาวเทยีม. วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2543. 

ทศันยั  ใจเยน็. การสร้างชุดการสอน เร่ืองวงจรไฟฟ้า วชิางานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบื้องต้น  
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2546 ส านักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา. วทิยาลยัสารพดัช่างบรรหาร  แจ่มใส. สุพรรณบุรี,  2554. 

โตโยตา้ มอเตอร์ (ประเทศไทย), บริษทั จ  ากดั. (2546).  ข้อมูลการอบรมด้านบริการของโตโยต้า  
หลกัสูตรช่างไฟฟ้า ฉบับซีดรีอม. ฉะเชิงเทรา : ศูนยก์ารศึกษาและฝึกอบรม. 

นิตยา ฉตัรเมืองปัก. รายงานการจัดท าและผลการใช้ส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ชุดส่ือการสอน  
โปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวชิานิทรรศการงานห้องสมุด รหัสวชิา ง 40213 
เร่ือง การจัดนิทรรศการห้องสมุด ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชวินิตมัธยม. กรุงเทพฯ : 
โรงเรียนราชวนิิต มธัยม, 2550. 

เนาวนิตย ์สงคราม. หลกัการออกแบบ MS PowerPoint ส าหรับการเรียนการสอน.สาขาวชิาเทคโนโลย ี
การศึกษา. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2553. 

นิพนธ์ ศุขปรีดี. นวตักรรมเทคโนโลยกีารศึกษา. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพพ์ิฆเณศ, 2520. 
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เบญ็จพรรณ ดวงเด่น. การศึกษาการใช้ส่ือประสมในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนคอมพวิเตอร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2. ส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2550. 

บุญเก้ือ ควรหาเวช. นวตักรรมการศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 6. กรุงเทพ ฯ : ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์ 
 มหาวทิยาลยั, 2545. 
บุญชม ศรีสะอาด. การพฒันาการสอน. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเ์วลิดมี์เดีย, 2541. 
บุญชม  ศรีสะอาด. การวจัิยเบ้ืองต้น. พิมพค์ร้ังท่ี 6.  กรุงเทพฯ : สุวริียาสาส์น, 2543. 
บุญเลิศ อรุณพิบูลย.์ เทคนิคการสร้างส่ือและน าเสนอผลงาน Microsoft Office Power Point 2007. 

 ศูนยบ์ริการความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยแีห่งชาติ, 2550. 

เผชิญ  กิจระการ. วารสารการวดัผลการศึกษามหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  7(1) ; 49-51 ; กรกฎาคม,   
2544. 

พชัรินทร์ เอ่ียมเอกสุวรรณ. ความพงึพอใจของผู้เรียน E-Learning บริษัทไทยประกนัชีวติ จ ากดั . 
 วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2549. 
ไพชยนต ์พิมพพ์ทัเลิศ. การสร้างและประเมินความพงึพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการใช้ 

ชุดการสอนวชิาวทิยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวติของมหาวทิยาลยัราชภัฏ. วทิยานิพนธ์  
ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ภาควชิา 
คอมพิวเตอร์ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2549. 

ไพศาล หวงัพานิชย.์ การวดัผลการศึกษา. กรุงเทพฯ: ส านกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2533. 
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