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ABSTRACT
The study was an experimental research aimed 1) to build the motorcycle fuel injection system
training package, 2) to find out the effectiveness of the training package, 3) to compare the students'
learning achievement between pre-test and post-test average scores, 4) to evaluate students' satisfactions
toward learning through the training package. The quality verification of the training package was found
from 5 experts. The sample group to assess the reliability of an achievement test was 20 first-year
vocational certificate students taking an automotive job course in the first semester of academic year 2017,
and the sample group to assess the effectiveness verification of the training package was 54 first-year
automotive vocational certificate students taking an automotive job course in the second semester of
academic year 2017, obtained using the purposive sampling technique. The research instrument were the
motorcycle fuel injection system training package, and a student satisfaction questionnaire. Data analysis
were percentage, mean, standard deviation and t-test independent.
Research finding showed that:
1. The quality of the training package attained a high quality ( x = 4.94) which was higher
than a good quality of the hypothesis ( x = 3.50).
2. The effectiveness of the training package was 84.11/82.31 which was higher than the
criterion set at 80/80.
3. The students' learning achievement after learning through the training package was
higher than before learning with the statistically significant difference at .05 level.
4. The students' satisfactions toward learning through the training package as a whole was
at the highest level.
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ด้านข้อกาหนดของวัตถุประสงค์การนาไปใช้งาน
143
4-4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายคุณภาพ ของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉีด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ด้านข้อกาหนดของวัตถุประสงค์การนาไปใช้งาน
143
4-5 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
ด้านเนื้ อหา
144
4-6 แสดงค่าเฉลี่ยรวม ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ด้านเนื้ อหา
145
4-7 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
ด้านประโยชน์ของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
146
4-8 แสดงค่าเฉลี่ยรวม ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ด้านประโยชน์ของชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
146
4-9 แสดงภาพรวมของค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายคุณภาพของ
ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ทั้ง 4 ด้าน
147
4-10 แสดงคะแนนจากการทาใบงานของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ระหว่างเรี ยน และทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง 148
4-11 แสดงผลการหาประสิ ทธิภาพของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์
151
4-12 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
152

ซ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
หน้า
4-13 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน โดยใช้
ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ด้านปัจจัยนาเข้า
153
4-14 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน โดยใช้
ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ด้านกระบวนการ
154
4-15 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน โดยใช้
ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ด้านผลผลิต
155
4-16 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน โดยใช้
ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน
156
ข-1 แสดงการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
184
ข-2 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ
189
ข-3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายคุณภาพ ของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉีด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ
190
ข-4 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
ด้านข้อกาหนดของวัตถุประสงค์การนาไปใช้งาน
191
ข-5 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายคุณภาพของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ด้านข้อกาหนดของวัตถุประสงค์การนาไปใช้งาน
192
ข-6 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
ด้านเนื้ อหา
193
ข-7 แสดงค่าเฉลี่ยรวม ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ด้านเนื้ อหา
194
ข-8 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
ด้านประโยชน์ของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
195
ข-9 แสดงค่าเฉลี่ยรวม ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ด้านประโยชน์ของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์
196

ฌ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
หน้า
ข-10 แสดงภาพรวมของค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายคุณภาพของชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ทั้ง 4 ด้าน
197
ข-11 แสดงการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
210
ข-12 แสดงการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
211
ข-13 คะแนนจากการทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
213
ข-14 แสดงคะแนนจากการทาใบงานของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ระหว่างเรี ยน และทาแบบทดสอบหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง
216
ข-15 แสดงตารางแสดงผลการทดลองเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
220
ข-16 ผลการคานวณ Paired Samples Test
220
ข-17 แสดงการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน
โดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
225
ข-18 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน โดย
ใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ด้านปัจจัยนาเข้า
230
ข-19 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน โดย
ใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ด้านกระบวนการ
231
ข-20 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน โดย
ใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ด้านผลผลิต
232
ข-21 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน โดย
ใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน
233

ญ

สารบัญภาพ
ภาพที่
2-1 แสดงไดอะแกรมการควบคุมระยะเวลาในการฉี ดพื้นฐาน
2-2 แสดงไดอะแกรมเพิ่มระยะเวลาในการฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิง
2-3 แสดงตาแหน่งของอุปกรณ์ระบบ PGM-FI
2-4 แสดงแผนผังระบบ PGM – FI
2-5 แสดงระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบ PGM - FI
2-6 แสดงวงจรจ่ายพลังงาน
2-7 แสดงตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ (IAT Sensor)
2-8 แสดงการทางานและการส่งสัญญาณทางไฟฟ้าของ IAT Sensor
2-9 แสดงตาแหน่งตัวตรวจจับความดันในท่อไอดี (MAP Sensor)
2-10 แสดงการทางานและการส่งสัญญาณทางไฟฟ้าของ MAP Sensor
2-11 แสดงตาแหน่งตรวจจับตาแหน่งลิน้ เร่ ง (TP Sensor)
2-12 แสดงการทางานและการส่งสัญญาณทางไฟฟ้าของ TP Sensor
2-13 แสดงตัวตรวจจับอุณหภูมิเครื่ องยนต์ ET Sensor
2-14 แสดงการทางานและการส่งสัญญาณทางไฟฟ้าของ EOT Sensor
2-15 แสดงการทางานและการส่งสัญญาณทางไฟฟ้าของ ECT Sensor
2-16 แสดงการทางาน การส่งสัญญาณทางไฟฟ้าและตาแหน่ง O2 Sensor
2-17 แสดงการทางาน และการส่งสัญญาณทางไฟฟ้า O2 Sensor
2-18 แสดงตาแหน่งและการทางาน การส่งสัญญาณทางไฟฟ้าของ CKP Sensor
2-19 แสดงตาแหน่งและการทางาน การส่งสัญญาณทางไฟฟ้าของ CKP Sensor
2-20 แสดงตาแหน่งและการทางาน การส่งสัญญาณทางไฟฟ้าของ BA Sensor
2-21 แสดงการทางานของปั๊ มน้ ามันเชื้อเพลิง
2-22 แสดงปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง
2-23 แสดงส่ วนประกอบของปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง
2-24 แสดงหัวฉีดและโครงสร้างหัวฉีด
2-25 แสดงการทางานของหัวฉีด
2-26 แสดงตาแหน่งการติดตั้งและกล่อง ECM
2-27 แสดงหลอดไฟเช็คเครื่ องยนต์ (FI-Indicator)

หน้า
19
20
21
22
23
25
26
26
27
28
29
29
30
30
31
31
32
32
32
33
33
34
35
35
36
36
37

ฎ

สารบัญภาพ (ต่ อ)
ภาพที่
หน้า
2-28 แสดงเรื อนลิน้ เร่ งและส่ วนประกอบ
38
2-29 แสดงเรื อนลิ้นเร่ งและสกรู ปรับตั้งความเร็ วรอบเดินเบา
39
2-30 แสดงตาแหน่งการติดตั้งวาล์วควบคุมอากาศรอบเดินเบา IACV
39
2-31 แสดงการทางานของวาล์วควบคุมอากาศรอบเดินเบา IACV
40
2-32 แสดงระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง
40
2-33 แสดงแบบรหัสเดี่ยว
42
2-34 แสดงรหัสข้อขัดข้อง 2 รหัส
42
2-35 แสดง Arduino MEGA 2560 R3
63
2-36 แสดง Relay 16 CH 12V 10A
63
2-37 แสดง Bluetooth Serial Module (HC-06 Slave mode)
64
2-38 แสดงสายแพ ผู-้ เมีย 40 เส้น
64
2-39 แสดงเปิ ด Google ใน Google Chrome
65
2-40 แสดงค้นหาโดย พิมพ์ APP Inventor
65
2-41 แสดงเลือก MIT App Inventor 2
66
2-42 แสดงหน้า จอหลัก App Inventor
66
2-43 แสดงเลือกเมนู Project
67
2-44 แสดงตั้งชื่อ App
68
2-45 แสดง Click ที่ ชื่อ project ที่ต้ งั ไว้ auto start1
69
2-46 แสดง เลือก List Picker แล้วลากไปวางที่ Screen1
69
2-47 แสดง Click ที่ Text for List picker1
70
2-48 แสดงเลือก Button แล้วลากไปวางที่ screen1 ตามจานวนที่ตอ้ งการ
70
2-49 แสดงจัด icon หน้าจอ
71
2-50 แสดงลาก Button1 และ Button 2
71
2-51 แสดงปรับช่องว่างของ icon
72
2-52 แสดงปรับภาพพื้นหลัง screen1เลือก Screen1
73
2-53 แสดงปรับภาพพื้นหลัง screen1เลือก Background Image
74
2-54 แสดงปรับภาพพื้นหลัง screen1 UP Load File เลือกภาพที่ตอ้ งการใน Folder ของ computer กด OK 75

ฏ

สารบัญภาพ (ต่ อ)
ภาพที่
2-55 แสดงปรับภาพ icon Button1 เลือก Image UP Load File
2-56 แสดงปรับภาพ icon Button1เลือกภาพที่ตอ้ งการใน Folder ของ computer
2-57 แสดงปรับภาพ icon Button1 กด OK
2-58 แสดงเลือกขนาด icon ให้เหมาะสม ขนาด 60 pixels
2-59 แสดงเลือกขนาด icon ให้เหมาะสม ขนาด 60 pixels กด OK
2-60 แสดงทาการปรับ icon แบบเดียวกันทุก icon
2-61 แสดงทาการลบ text ที่ icon ทั้งหมด โดย click
2-62 แสดงทาการลบข้อความที่ text ออก จะทาให้เหลือ แต่ icon
2-63 แสดงเปลี่ยนชื่อ project ที่ screen1 เลือก title
2-64 แสดงเลือก connectivity เลือก blue tooth client
2-65 แสดงเลือก icon สาหรับ App
2-66 แสดงเลือก icon สาหรับ App ตอนที่ DOWLOAD
2-67 แสดงเลือกภาพ ที่ตอ้ งการ เลือก OK
2-68 แสดงเปลี่ยนหน้าต่าง จาก Die signer เป็ น blocks
2-69 แสดงเลือก list Picker1 เลือก Before Picking วางบน viewer
2-70 แสดงเลือก list Picker1 เลือก set - list Picker1 - Elements
2-71 แสดงเลือก Bluetooth client เลือก address and name
2-72 แสดงเลือก list Picker1 เลือก After Picking วางบน viewer
2-73 แสดงเลือก list Picker1 เลือก list Picker1 selection
2-74 แสดงเลือก list Picker1เลือก call Bluetooth connect address
2-75 แสดงเลือก list Picker1 เลือก call Bluetooth connect address
2-76 แสดงเลือก list Picker1 เลือก list Picker1selection
2-77 แสดงเลือก button1 เลือก Bluetooth client send Text
2-78 แสดงเลือก button1 เลือก Bluetooth client send Text เลือก Text
2-79 แสดงเลือกช่องว่าง เพื่อเติมอักษร
2-80 แสดงทาแบบนี้กบั icon ทุกตัว จานวน 6 ตัว
2-81 แสดงเลือก Button7 เลือก control เลือก close application
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สารบัญภาพ (ต่ อ)
ภาพที่
2-82 แสดงเลือก close application
2-83 แสดงเลือก Button7 เลือก control เลือก close application
2-84 แสดงเลือก project เลือก save project
2-85 แสดงการเอา App auto start1 เข้ามือถือ
2-86 แสดงเปิ ด โปรแกรม App Adriano
2-87 แสดงเปิ ดเมนู ตามที่ตอ้ งการ
2-88 แสดงส่ วนประกอบชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
2-89 แสดงรถจักรยานยนต์ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์
2-90 แสดงโทรศัพท์ระบบ Android ที่สร้างระบบแอปพลิเคชันสาหรับจาลองสถานการณ์
2-91 แสดงโปรแกรมหน้าจอโทรศัพท์สาหรับจาลองสถานการณ์
2-92 แสดงชุดควบคุมเพื่อจาลองสถานการณ์ปัญหาชุดฝึ กปฏิบตั ิ
2-93 แสดงปลัก๊ ต่อระหว่างกล่อง ECU หรื อ ECM กับชุดควบคุมจาลองสถานการณ์ปัญหา
2-94 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั
3-1 แสดงแนวคิดในการสร้างชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
3-2 แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อกาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
3-3 แสดงขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอนของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
3-4 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
3-5 แสดงขั้นตอนการสร้างชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
3-6 แสดงชุดควบคุมเพื่อจาลองปัญหาชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ สั่งการจากสมาร์ทโฟน
3-7 แสดงการสร้าง App Android บนมือถือ
3-8 แสดงการเขียนโปรแกรม Arduino ควบคุมแบบ ALL Switch
3-9 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบจ่ายน้ ามันฉี ดเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์
3-10 แสดงขั้นตอนการประเมินคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
3-11 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
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3-12 แสดงขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็ นเรื่ องสาคัญ เพราะกระแสการปรับเปลี่ยนที่
เกิดขึ้น ส่ งผลกระทบต่อสังคมอย่างทัว่ ถึง ครู จึงต้องมีความตื่นตัว และเตรี ยมพร้อมในการจัดการ
เรี ยนรู ้ ให้กบั ผูเ้ รี ยน เพื่อให้มีความรู ้ มีทกั ษะ มีเจตคติที่ดีในการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
ทันยุค ทันสมัย ทันกับปั ญหาที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม สามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นได้
การจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้น การเรี ยนรู ้สู่การ
ปฏิบตั ิ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความชานาญงาน มีความรู ้ และทักษะเพียงพอที่สามารถออกไปประกอบ
อาชีพได้ และเป็ นการพัฒนาสมรรถนะกาลังคนระดับฝี มือ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และกิจนิ สัยที่เหมาะสมในวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงาน
ชุมชน สังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
จากการเรี ยนการสอนวิชางานจักรยานยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
การจัดการเรี ยนรู ้ใ นภาคปฏิบ ัติวิชางานจัก รยานยนต์ ต้องลงปฏิบตั ิจ ริ งกับชุดฝึ กปฏิบัติ เพื่อให้
ผู ้เ รี ย น เกิ ด ทัก ษะ แต่ เ นื่ อ งจากว่ า ชุ ด ฝึ กปฏิ บัติ ที่ มี ใ นปั จ จุ บัน เป็ นชุ ด ฝึ กที่ ไ ม่ ส ามารถสร้ า ง
สถานการณ์จริ งได้ ทาให้ส่งผลโดยตรงกับการฝึ กทักษะของผูเ้ รี ยน และทาให้ผเู ้ รี ยนที่จบการศึกษา
เข้าสู่ ตลาดแรงงานเป็ นแรงงานที่ขาดทักษะด้านเทคโนโลยี รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็ นภาระของสถาน
ประกอบการที่รับเข้าทางาน จะต้องฝึ กด้านเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ให้ใหม่ จึงเป็ นแรงงานที่ไม่
สนองความต้องการของสถานประกอบการ เกิดปัญหาการขาดแคลนกาลังคน อันเนื่องมาจากขาด
ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาด้านเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิด ที่ตอ้ งการพัฒนาในเรื่ องของสื่ อการสอน ประเภทชุดฝึ กปฏิบตั ิ
โดยให้ส อดคล้องเหมาะสมเสมื อนกับ การได้ฝึ กกับรถจักรยานยนต์จริ ง ที่ มี ใช้ในปั จจุ บนั ทั้ง นี้
เพื่ อ ให้ ผู ้เ รี ย นมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในระบบ และเกิ ด ทัก ษะวิ เ คราะห์ ปั ญ หาด้า นเทคโนโลยี
รถจักรยานยนต์ ในการฝึ กปฏิบตั ิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดฝึ กปฏิ บตั ิ มีการพัฒนาให้ทนั เทคโนโลยี
ตามลักษณะของรถจักรยานยนต์ที่มีใช้อยู่ เพื่อให้การฝึ กปฏิบตั ิติ เปรี ยบเสมือนกับการได้ปฏิบตั ิงาน
กับรถจักรยานยนต์จริ ง โดยผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์หลักสู ตร และจาแนกหัวข้อการสอนเกี่ยวกับงาน
จักรยานยนต์ จากประสบการณ์การสอนของผูว้ ิจยั ส่ วนใหญ่ พบว่า สื่ อและอุปกรณ์การสอนที่มีอยู่
เพียงพอและสอดคล้องกับหน่วยการเรี ยนรู ้ แต่มี บางหน่วยที่ประสบปัญหา คือหน่วยการเรี ยนด้าน
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ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผูเ้ รี ยนส่วนใหญ่ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องระบบฉี ด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ได้ อาจสื บเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้
1. การฝึ กปฏิ บ ั ติ แ ต่ ล ะครั้ ง นั ก เรี ยนต้ อ งเสี ยเวลาเกี่ ย วกั บ การถอดอุ ป กรณ์ ข อง
รถจักรยานยนต์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ชิ้นส่ วนเสี ยหาย
2. ชุดฝึ กที่มีอยู่ไม่ทนั สมัยหรื อเทคโนโลยี เนื่ องจากขาดงบประมาณในการจัดซื้อ บางส่ วน
ชารุ ด จากประสบการณ์การสอนของผูว้ ิจยั เห็นว่า การเรี ยนการสอนควรมีการปรับปรุ งและพัฒนา
ในเรื่ องของสื่ อการสอนประเภทชุ ดฝึ กปฏิบัติ โดยให้สอดคล้องเหมาะสมเสมื อนกับการได้ฝึก
ปฏิบตั ิกบั รถจักรยานยนต์จริ งที่มีใช้ในปั จจุบนั ทั้งนี้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในระบบการ
ทางาน และเกิดทักษะในการฝึ กปฏิบตั ิ ทันต่อเทคโนโลยี
จากข้อ มู ล ข้า งต้น ที่ ก ล่ า วมา ผูว้ ิ จัย มี แ นวคิ ด ที่ จ ะสร้ า งชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ประกอบการเรี ยนการสอนวิชางานจักรยานยนต์ เพื่อจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ โ ทรศั พ ท์ สั่ ง การเพื่ อ สร้ า งสถานการณ์ จ าลองปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้อ งระบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง
อิเล็กทรอนิ กส์ รถจักรยานยนต์ โดยการออกแบบ Application ผ่านมือถือระบบ Android เชื่อมต่อ
ผ่าน Wi-Fi หรื อ Bluetooth เป็ นชุดควบคุมเพื่อนาไปติดตั้งในรถจักรยานยนต์ทุกรุ่ น โดยไม่กระทบ
กับโครงสร้างและประสิ ทธิภาพการทางานของรถจักรยานยนต์ มาสร้างเป็ นชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ด
เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร ถจัก รยานยนต์ เป็ นการน านวัต กรรมทางการศึ ก ษามาช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอน และเพิ่มขีดความรู ้ ความสามารถ ทักษะ ของผูเ้ รี ยน เพื่อให้เกิดการ
วิเคราะห์ปัญหาระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น
ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1.2.1 เพื่อสร้างชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
1.2.2 เพื่อหาคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
1.2.3 เพื่อหาประสิ ทธิภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
1.2.4 เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน จากคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรี ยนและคะแนน
เฉลี่ยทดสอบหลังเรี ยน
1.2.5 เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรี ย นที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้ ชุดฝึ กปฏิบตั ิ ระบบฉี ด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
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1.3 สมมติฐำน
1.3.1 ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ที่สร้างขึ้นต้องผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญไม่ต่ากว่า ระดับคุณภาพดี ( x = 3.50)
1.3.2 ชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร ถจัก รยานยนต์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น สามารถ
นาไปใช้เป็ นชุดฝึ กในการเรี ยนการสอนวิชางานจักรยานยนต์.ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่
กาหนด 80/80
1.3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จากคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรี ยน และคะแนนเฉลี่ย
ของการทดสอบหลังเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติไม่ต่ากว่า ระดับ 0.05
1.3.4 ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นโดยใช้ชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ที่สร้างขึ้นอยูใ่ นระดับมาก
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.4.1.1 การสร้ า งและหาประสิ ทธิ ภาพชุ ดฝึ กปฏิ บ ัติระบบฉี ดเชื้ อเพลิ งอิ เล็ก ทรอนิ กส์
รถจักรยานยนต์ ครอบคลุมเนื้ อหาหน่วยที่ 7 เรื่ อง ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์ ในรายวิชางาน
จักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101-2102 ตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พพุทธศักราช 2556 ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามหัวข้อหน่วยการสอน ดังนี้
ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
1. หลักการทางานระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
2. ส่ วนประกอบและหน้าที่ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
3. ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
4. ระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง
5. ตารางการวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง
6. งานบริ การระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
1.4.1.2 ทฤษฎี ด้า นเนื้ อ หาเเกี่ ย วกับ ชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจัก รยานยนต์ ใช้ ส าหรั บ ปฏิ บ ัติ ก ารจ าลองสถานการณ์ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ตรวจวิเคราะห์ปัญหา จาลองสถานการณ์ ซึ่งลักษณะของ
ชุดฝึ กปฏิบตั ิ เป็ นการออกแบบ Application ผ่านมือถือระบบ Android เชื่ อมต่อผ่าน Wi-Fi หรื อ
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Bluetooth รหัสผ่าน EMUT 2018 เป็ นชุดควบคุมเพื่อนาไปติดตั้งในรถจักรยานยนต์ทุกรุ่ น โดยไม่
กระทบกับโครงสร้างและประสิ ทธิภาพการทางานกับรถจักรยานยนต์ มีขอบเขตดังนี้
1. ชุ ดควบคุมเพื่อจาลองปั ญหาชุ ดฝึ กปฏิ บ ัติระบบฉี ดเชื้ อเพลิ งอิ เล็กทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ สัง่ การจากสมาร์ทโฟน
2. Application ระบบ Android บนมือถือ
3. ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1.4.2.1 ประชากร ได้แก่นักเรี ยน ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) แผนกวิชาช่าง
ยนต์ วิทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์ ปี การศึกษา 2560 ที่ลงทะเบียนเรี ยนเรี ยนวิชางานจักรยานยนต์
รหัสวิชา 2101-2102
1.4.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) แผนกวิ ช าช่ า งยนต์ วิ ท ยาลัย เทคนิ ค นครสวรรค์ ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ช างาน
จักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101-2102 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 54 คน
1.4.3 ขอบเขตด้านเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
1.4.3.1 ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
1.4.3.2 แบบประเมิ น คุ ณ ภาพชุ ด ฝึ กปฏิ บ ั ติ ร ะบบฉี ดเชื้ อเพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์
รถจักรยานยนต์
1.4.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
1.4.3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนัก เรี ย นที่ มีต่อการเรี ย นโดยใช้ชุ ดฝึ กปฏิ บั ติ
ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการวิจยั ปี การศึกษาที่ 2560
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1.5.1 การสร้ า งและหาประสิ ทธิ ภ าพชุ ด ฝึ กปฏิ บ ั ติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ หมายถึง การสร้างชุดควบคุมเพื่อสร้างสถานการณ์ จาลองปัญหาข้อขัดข้องระบบ
ฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ โดยใช้โทรศัพท์สั่งการ ด้วยการออกแบบ Application
ผ่านมือถือระบบ Android เชื่ อมต่อผ่าน Wi-Fi หรื อ Bluetooth เป็ นชุดควบคุมเพื่อนาไปติ ดตั้งใน
รถจักรยานยนต์ทุกรุ่ น โดยไม่กระทบกับโครงสร้างและประสิ ทธิภาพการทางานกับรถจักรยานยนต์
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1.5.2 ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ หมายถึง รถจักรยานยนต์
ระบบฉี ดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ติดตั้งชุดควบคุมเพื่อสร้างสถานการณ์จาลองปัญหา
ข้อขัดข้องระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ เข้าไปในรถจักรยานยนต์
1.5.3 การประเมินคุณภาพ หมายถึง ข้อกาหนดที่ผูเ้ ชี่ ยวชาญใช้ในการประเมินคุณภาพของ
ชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ ระบบฉี ดเชื้ อเพลิ งอิ เล็กทรอนิ กส์ รถจักรยานยนต์ 4 ด้าน คือด้านข้อกาหนดในการ
ออกแบบ ด้านข้อกาหนดของวัตถุประสงค์การนาไปใช้งาน ด้านเนื้ อหา และด้านประโยชน์ข อง
ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
1.5.4 ผูเ้ ชี่ยวชาญ หมายถึง ครู หรื อบุคลากรทางการศึกษา ที่ความรู ้ความสามรถในด้านการ
สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา หรื อเป็ นครู ที่มีความรู ้ความสามารถด้านเครื่ องกล หรื อผูท้ ี่มีความรู ้
ความสามารถในด้า นการตรวจซ่ อ มระบบอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ร ถจัก รยานยนต์ และหรื อ เป็ นผูท้ ี่ มี
ประสบการณ์การสอนมาแล้วอย่างน้อย 10 ปี จานวน 5 ท่าน (ธานินทร์,2548:109)
1.5.5 เอกสารประกอบชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ หมายถึง
การเรี ย บเรี ย งข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ระบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จากคู่ มื อ ซ่ อ ม หนัง สื อ
ประสบการณ์ และ Internet มาเรี ยบเรี ยงเข้าด้วยกันเป็ นรู ปเล่ม ประกอบไปด้วย คู่มือประกอบการ
ปฏิ บตั ิ งาน ใบเนื้ อหา ใบขั้นตอนการทางาน ใบงาน ใบสั่งงาน (Job Sheet) ใบตรวจงาน (Check
Sheet) แบบประเมิน แบบทดสอบ (Test Sheet) ใบเฉลย (Answer Sheet) และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
1.5.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง คะแนนทดสอบพื้นฐานความรู ้ของกลุ่มตัวอย่างก่ อน
เรี ยนและคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
1.5.7 ประสิ ทธิภาพของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ หมายถึง
ผลจากการทดลอง กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ชุ ด ฝึ กปฏิ บ ั ติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ วัดจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรี ยน และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
1.5.8 เกณฑ์กาหนด 80/80 หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดระดับประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ ก
ปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมา โดย
80 ตัวแรก หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนทั้งหมด ที่ได้จากการฝึ ก กิจกรรมการฝึ ก
หรื อแบบประเมิน หรื อแบบทดสอบของใบงานในระหว่างเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนทั้งหมด ที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์หลังสิ้ นสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
1.5.9 ความพึงพอใจ หมายถึง ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้ ชุ ด ฝึ ก
ปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ที่เรี ยนวิชางานจักรยานยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ โดยสามารถวัดความคิดเห็นได้จากแบบประเมิน
ความคิดเห็น ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
โดยพิจารณาองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
1.6 ข้อตกลงเบื้องต้น
1.6.2 ในการดาเนิ นการวิจยั ครั้งนี้ อายุ พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัวและช่วงเวลาใน
การเรี ยนของนักเรี ยน ไม่มีผลต่อการวิจยั
1.6.3 คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างเหมือนกันทุกประการ เนื่องจากได้ผ่านการคัดเลือกด้วยการ
ทดสอบวัดความรู ้เข้าศึกษาต่อในระดับหลักสูตรเดียวกัน ด้วยวิธีเดียวกัน
1.7 ประโยชน์ ของผลกำรวิจัย
1.7.1 ผูว้ ิจยั ได้ชุดฝึ กปฏิ บตั ิ ระบบฉี ดเชื้ อเพลิ ง อิ เล็กทรอนิ กส์ รถจัก รยานยนต์ ที่ สร้ างขึ้นไว้
สาหรับใช้ประกอบการเรี ยนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101-2102 ในหน่วยการสอนที่ 7 เรื่ อง
ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1.7.2 ผูส้ นใจสามารถนาชุดฝึ กปฏิ บตั ิ ระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิ เล็กทรอนิ กส์ รถจักรยานยนต์น้ ี ไป
เป็ นต้นแบบหรื อพัฒนาให้ดีข้ นึ ต่อไปได้

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ในการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์
รถจักรยานยนต์ เพื่อนาไปใช้ประกอบเป็ นสื่ อการสอนในรายวิชางานจักรยานยนต์ สาขาวิชาช่าง
ยนต์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
2.2 การจาลองสถานการณ์
2.3 การวิเคราะห์งานและการวิเคราะห์วตั ถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
2.4 ทฤษฎีการสร้างแบบทดสอบ
2.5 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2.6 หลักการออกแบบและสร้างชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
2.7 การสร้างชุดควบคุมเพื่อจาลองปัญหาในรถจักรยานยนต์สั่งการจากสมาร์ทโฟน
2.8 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.9 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.10 กรอบแนวคิดในการศึกษา
2.1 หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
2.1.1 หลักการของหลักสูตร
1. เป็ นหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเท่าด้าน
วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติแผนการศึกษาแห่ งชาติ ประชาคม
อาเซี ยนเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนระดับฝี มือให้มีสมรรถนะมีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ สามารถประกอบอาชี พได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบ
อาชีพอิสระ
2. เป็ นหลักสูตรที่เปิ ดโอกาสให้เลือกเรี ยนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วย
การปฏิบตั ิจริ ง สามารถเลือกวิธีการเรี ยนตามศักยภาพและโอกาสของผูเ้ รี ยน เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยน
สามารถเทียบโอน ผลการเรี ยน สะสมผลการเรี ยน เทียบความรู ้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ
สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เป็ นหลักสู ตรที่สนับสนุนการประสานความร่ วมมือในการจัดการศึกษาร่ วมกันระหว่าง
หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
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4. เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.1.2 จุดหมายของหลักสูตร
1. เพื่อให้มีความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชี พสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
สามารถนาความรู ้ทกั ษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบตั ิงานอาชี พได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เลือกวิถีการดารงชีวิต การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ ความเจริ ญต่อชุมชน
ท้องถิ่น และประเทศชาติ
2. เพื่อให้เป็ นผูม้ ีปัญญา มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ใฝ่ เรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตและ
การประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทกั ษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชี พ มี ความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในวิช าชี พที่ เรี ย น รักงาน รัก
หน่วยงาน สามารถทางานเป็ นหมู่คณะได้ดีโดยมีความเคารพในสิ ทธิและหน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น
4. เพื่อให้เป็ นผูม้ ีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทางาน การอยู่ร่วมกัน การต่อต้าน
ความรุ นแรง และสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครั ว หน่ วยงาน ท้องถิ่นและประเทศชาติ
อุทิศ ตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสานึกด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รู ้จกั ใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ดี
5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริ ยธรรมและวินยั ในตนเอง มีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ
6. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ
และโลก มีความรักชาติ สานึ กในความเป็ นไทย เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม ดารงรักษาไว้ซ่ ึ งความมัน่ คง
ของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยแ์ ละการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
2.1.3 หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
1. การเรี ยนการสอน
1.1 การเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรนี้ ผูเ้ รี ยนสามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ทุกวิธีเรี ยน ที่
กาหนด นาผลการเรี ยนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่ วมกันได้ สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนและขอเทียบ
ความรู ้และประสบการณ์ได้
1.2 การจัด การเรี ย นการสอนเน้น การปฏิ บัติ จ ริ ง สามารถจัด การเรี ย นการสอนได้
หลากหลายรู ปแบบ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในวิธีการและการดาเนิ นงาน มีทกั ษะ การ
ปฏิบตั ิงาน ในขอบเขตสาคัญและบริ บทต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กนั ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นงานประจา สามารถ
ประยุ ก ต์ใ ช้ค วามรู ้ แ ละทัก ษะไปสู่ บ ริ บ ทใหม่ สามารถให้ค าแนะน าแก้ปั ญ หาเฉพาะด้า นและ
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รั บ ผิดชอบ ต่อตนเองและผูอ้ ื่ น มี ส่ วนร่ วมในคณะทางานหรื อมี ก ารประสานงานกลุ่ ม รวมทั้ง มี
คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทางาน
2. การจัดการศึกษาและเวลาเรี ยน การจัดการศึกษาในระบบปกติใช้ระยะเวลา 3 ปี การศึกษา
การจัดเวลาเรี ยนดาเนินการดังนี้
2.1 ในปี การศึกษาหนึ่ ง ๆ ให้แบ่งภาคเรี ยนออกเป็ น 2 ภาคเรี ยนปกติหรื อระบบทวิภาคี
ภาคเรี ยนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรี ยน จานวนหน่วยกิต ตามที่กาหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันอาจเปิ ดสอนภาคเรี ยนฤดูร้อนได้ตามที่เห็นสมควร
2.2 การเรี ยนในระบบชั้นเรี ยน ให้สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันเปิ ดทาการสอนไม่
น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่ โมง โดยกาหนดให้จดั การเรี ยนการสอนคาบละ 60 นาที
3. หน่วยกิต
ให้มีจานวนหน่ วยกิต ตลอดหลักสู ตรไม่น้อยกว่า 103 หน่ วยกิต การคิดหน่ วยกิต ถือ
เกณฑ์ดงั นี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปราย ไม่นอ้ ยกว่า 18 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาในการทดลองหรื อฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการไม่น้อยกว่า
36 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาในการฝึ กปฏิบตั ิในโรงฝึ กงานหรื อภาคสนาม ไม่นอ้ ยกว่า 54
ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.4 รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่า54 ชัว่ โมงเท่ากับ1หน่วยกิต
3.5 การฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชี พในสถานประกอบการหรื อแหล่งวิทยาการ ไม่
น้อยกว่า 320 ชัว่ โมง เท่ากับ 4 หน่วยกิต
3.6 การทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง เท่ากับ1 หน่วยกิต
4. โครงสร้าง
โครงสร้างของหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2556 แบ่งเป็ น 3 หมวด
วิชาและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
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1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิ จกรรมเสริ ม หลักสู ตร จานวนหน่ วยกิต ของแต่ล ะหมวดวิชาตลอดหลัก สู ตรให้
เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา
สถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อสถาบันสามารถจัดตามที่ ก าหนดไว้ใ นหลัก สู ตร และหรื อพัฒนาได้
ตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันต้องกาหนดรหัสวิชา จานวนหน่ วยกิตและจานวนชั่วโมง
เรี ยน ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
5. การฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพเป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดย ความร่ วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันกับภาคการผลิตและหรื อภาคบริ การ หลังจากผูเ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้ภาคทฤษฎีและการฝึ กหัดหรื อฝึ กปฏิบตั ิเบื้องต้นในสถานศึกษาอาชี วศึกษา หรื อ สถาบันแล้ว
ระยะเวลาหนึ่ ง ทั้ง นี้ เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ผู เ้ รี ย นได้เ รี ย นรู ้ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง ได้สั ม ผัส กับ การ
ปฏิบตั ิงานอาชีพ เครื่ องมือเครื่ องจักร อุปกรณ์ ที่ทนั สมัย และบรรยากาศการทางานร่ วมกัน ส่ งเสริ ม
การฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ซึ่ งจะช่วยให้ผูเ้ รี ยนทาได้ คิดเป็ น
ทาเป็ น และเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนเกิดความมัน่ ใจและเจตคติที่ดี ในการทางานและ การ
ประกอบอาชีพอิสระโดยการจัดฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
6. สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีการฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ ใน
รู ปของการฝึ กงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐ โดยใช้
เวลารวมไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัว่ โมง กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต กรณี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อ
สถาบันต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์ทกั ษะวิชาชี พ สามารถนารายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชี พ
ที่ตรงหรื อสัมพันธ์กบั ลักษณะงานไปเรี ยนหรื อฝึ กในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงาน
ของรัฐได้โดยใช้เวลารวมกับการฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน
7. การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
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8. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็ นรายวิชาที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า หรื อ
บูรณาการความรู ้ทกั ษะและประสบการณ์ จากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตามความถนัด
และความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรื อเรื่ องที่จะศึกษาค้นคว้าการวางแผน การกาหนดขั้นตอน การ
ดาเนินการ การดาเนินงาน การประเมินผลและการจัดทารายงาน ซึ่งอาจทาเป็ นรายบุคคล หรื อกลุ่มก็ได้
ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ลักษณะของโครงการนั้น ๆ โดยการจัดทาโครงการดังกล่าว
9. สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้ผูเ้ รี ยนจัดทาโครงการพัฒนาทัก ษะ
วิชาชีพ ที่สัมพันธ์หรื อสอดคล้องกับสาขาวิชา ในภาคเรี ยนที่ 5 และหรื อภาคเรี ยนที่ 6 รวมจานวน 4
หน่ วยกิ ต ใช้เวลาไม่ น้อยกว่า 216 ชั่วโมง ทั้ง นี้ สถานศึ ก ษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบัน ต้องจัดให้มี
ชัว่ โมงเรี ยน 4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ กรณี ที่ใช้รายวิชาเดียว หากจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พ
2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันจัดให้มีชวั่ โมงเรี ยน
ต่อสัปดาห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น
10. การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยนให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
11. การศึกษาระบบทวิภาคี
เป็ นรู ป แบบการจัด การศึ ก ษาที่ เ กิ ด จากข้อ ตกลงร่ ว มกัน ระหว่ า งสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาหรื อสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้ รี ยนใช้เวลา
ส่ ว นหนึ่ งในสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน และเรี ย นภาคปฏิ บัติ ใ นสถานประกอบการ
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการผลิตและพัฒนากาลังคนตามจุดหมายของหลักสู ตรการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีโดยนา
รายวิชาทวิภาคี ในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกไปกาหนดรายละเอียดของรายวิชาและเวลาที่ใช้ฝึกจัดทา
แผนฝึ กอาชี พ การวัดและการประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับลักษณะงานของสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐทั้งนี้ อาจนารายวิชาชีพอื่นในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไปจัดร่ วมด้วยได้
12. การเข้าเรี ยน
ผูเ้ ข้าเรี ยนต้องสาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรื อเทียบเท่า และ
มีคุณสมบัติเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรี ยนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
13. การประเมินผลการเรี ยน
เน้นการประเมินสภาพจริ ง ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
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14. กิจกรรมเสริ มหลักสูตร
1. สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรไม่น้อย
กว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทุกภาคเรี ยน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชี พ ปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิ ยม ระเบียบวินัย การต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด ส่ งเสริ มการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์
การทางาน ปลูกฝังจิตสานึกและเสริ มสร้างการเป็ นพลเมืองไทยและโลก ใช้กระบวนการกลุ่ม ในการ
ทาประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการทะนุบารุ งขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงาม โดยการ
วางแผน ลงมือ ปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทางาน ทั้งนี้สาหรับนักเรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีให้เข้าร่ วม กิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
2. การประเมินผลกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรให้เป็ นไปตามระเบียกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
15. การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวด
วิชาเลือกเสรี ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2. มีจานวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. เข้าร่ วมกิจกรรมและประเมินผ่านทุกภาคเรี ยน
16. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชา
เพิ่มเติม ในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจาแนกเป็ นรายวิชาหรื อลักษณะบูรณา
การใด ๆ ก็ ไ ด้ โดยผสมผสานเนื้ อ หาวิ ช าที่ ค รอบคลุ ม สาระของกลุ่ ม วิ ช าภาษาไทย กลุ่ ม วิ ช า
ภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษาในสัดส่ วนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ เพื่อให้
บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถปรับปรุ ง
รายละเอียดของรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชี พเฉพาะ และหรื อพัฒนารายวิชาเพิ่มเติ มในกลุ่มทักษะ
วิชาชี พเลือกได้ โดยพิจารณาจากจุ ดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชี พ สาขาวิชา
ตลอดจนความต้อ งการของสถานประกอบการหรื อ สภาพยุ ท ธศาสตร์ ข องภู มิ ภ าค เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชา
เพิ่ ม เติ ม ได้ ตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุ ม ชน ท้องถิ่ นหรื อสภาพยุท ธศาสตร์ ของ
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ภู มิ ภ าค เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของประเทศ และหรื อ เพื่ อ การศึ ก ษาต่ อ ทั้ง นี้
การกาหนดรหัสวิชา จานวนหน่วยกิตและจานวนชัว่ โมงเรี ยนให้เป็ นไปตามที่หลักสู ตรกาหนด
4. การปรับปรุ ง แก้ไข พัฒนารายวิชากลุ่มวิชาและการอนุมตั ิหลักสูตร
5..การพัฒนาหลักสู ตรหรื อการปรับปรุ งสาระสาคัญของหลักสู ตรตามมาตรฐาน
คุ ณวุฒิอาชี วศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ ให้เป็ นหน้าที่ ของส านัก งานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษาสถาบัน การอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถานศึ ก ษาโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา
6. การอนุมตั ิหลักสูตรให้เป็ นหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. การประกาศใช้หลักสูตรให้ทาเป็ นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
8. การพัฒนารายวิ ชาหรื อกลุ่ม วิช าเพิ่ มเติ ม สถานศึ กษาหรื อสถาบันสามารถ
ดาเนินการได้โดยต้องรายงานให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
17. การประกันคุณภาพหลักสูตร
ให้ทุกหลักสูตรกาหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชดั เจนประกอบด้วย 4 ประเด็น
1. คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา
2. การบริ หารหลักสูตร
3. ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
4. ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน ให้ส านัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสู ตรที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 5 ปี
2.1.4 รายวิชา 2101–2102 งานจักรยานยนต์
1. จุดประสงค์รายวิชา
1.1 เพื่อให้เข้าใจหลักการทางานของรถจักรยานยนต์
1.2 เพื่อให้ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่ วนของรถจักรยานยนต์
1.3 เพื่อให้บารุ งรักษา บริ การ แก้ไขข้อขัดข้อง ของรถจักรยานยนต์และประมาณราคา
ค่าบริ การ
1.4 เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทางาน รับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด
ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม
2. มาตรฐานรายวิชา
2.1 แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การตรวจสอบ บ ารุ งรั ก ษา ปรั บ แต่ ง ชิ้ น ส่ วน
รถจักรยานยนต์
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2.2 บารุ งรักษาเครื่ องยนต์รถจักรยานยนต์และระบบต่าง ๆ ตามคู่มือ
2.3 ตรวจสภาพเครื่ องยนต์รถจักรยานยนต์และระบบต่าง ๆ ตามคู่มือ
2.4 ถอดประกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของเครื่ องยนต์รถจักรยานยนต์ตามคู่มือ
2.5 ถอดประกอบชิ้นส่ วนระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ตามคู่มือ
2.6 ประมาณราคาค่าบริ การรถจักรยานยนต์
3. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางาน การถอดประกอบชิ้นส่ วนของเครื่ องยนต์และ
ระบบของรถจักรยานยนต์ ระบบควบคุมการฉี ดเชื้ อเพลิงด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์ การใช้เครื่ องมื อและ
เครื่ องมือพิเศษ ตรวจสอบชิ้นส่ วน ปรับแต่ง การบารุ งรักษาและประมาณราคาค่าบริ การ
2.1.5 โครงการสอน
จากโครงสร้างหลักสู ตรรายวิชางานจักรยานยนต์ รหัส 2101-2102 ได้กาหนดจานวนคาบ
เรี ยน 7 ชั่วโมง / สัปดาห์ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์หลักสู ตรรายวิชา สามารถแยกเป็ นหน่ วยการเรี ยนรู ้ได้
ทั้งหมด 13 เรื่ อง ดังนี้
ตารางที่ 2-1 แสดงหน่วยการเรี ยนรู ้วิชางานจักรยานยนต์ตลอดหลักสูตร
โครงการสอน
(Teaching Program)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102
ในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
หน่ วยที่
1
2

งาน-หัวข้อเรื่ อง
เครื่ องมือที่ใช้กบั รถจักรยานยนต์
ใบงานที่ 1 งานเครื่ องมือที่ใช้กบั รถจักรยานยนต์
เครื่ องยนต์
ใบงานที่ 2 งานถอด-ประกอบฝาสูบเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

หน่วยกิต
สอนปี ที่

3

เวลาสอน (ชม.)
7
7
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) แสดงหน่วยการเรี ยนรู ้วิชางานจักรยานยนต์ตลอดหลักสูตร
โครงการสอน
(Teaching Program)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102
ในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
หน่ วยที่
3

4

5
6

งาน-หัวข้อเรื่ อง
ระบบหล่อลื่น
ระบบส่งกาลัง
ระบบระบายความร้อน
ใบงานที่ 3.1 งานถอด-ประกอบคลัตช์เครื่ องยนต์
ใบงานที่ 3.2 งานถอด-ประกอบชุดเกียร์
ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง
ใบงานที่ 4 งานบริ การระบบน้ ามันเชื้อเพลิง
ใบงานที่ 4.1 งานถอด-ประกอบคาร์บูเรเตอร์แบบ VM
ใบงานที่ 4.2 งานถอด-ประกอบคาร์บูเรเตอร์แบบ CV หรื อ BS
ระบบจุดระเบิด
ใบงานที่ 5 งานบริ การระบบจุดระเบิด
ระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์
ใบงานที่ 6 งานบริ การระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์
ใบงานที่ 6.1 งานบริ การระบบไฟชาร์จ
ใบงานที่ 6.2 งานบริ การระบบไฟแสงสว่าง
ใบงานที่ 6.3 งานบริ การระบบไฟสัญญาณ
ใบงานที่ 6.4 งานบริ การระบบสตาร์ตไฟฟ้า

หน่วยกิต
สอนปี ที่

3

เวลาสอน(ชม.)
7

7

7
21
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) แสดงหน่วยการเรี ยนรู ้วิชางานจักรยานยนต์ตลอดหลักสูตร
โครงการสอน
(Teaching Program)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102
หน่วยกิต
ในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
สอนปี ที่
7
ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
21
1. หลักการทางานระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
2. ส่ วนประกอบและหน้าที่ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์
3. ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
4. ระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง
5. ตารางการวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง
6. งานบริ การระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ใบงานที่ 7.1 งานเรี ยกดูรหัสปัญหาข้อขัดข้องระบบฉีด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ใบงานที่ 7.2 งานลบข้อมูลรหัสปัญหาข้อขัดข้องระบบฉี ด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ใบงานที่ 7.3 งานการปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ ง
ใบงานที่ 7.4 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง MAP Sensor
ใบงานที่ 7.5 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง EOT Sensor
ใบงานที่ 7.6 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง TP Sensor
ใบงานที่ 7.7 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง IAT Sensor
ใบงานที่ 7.8 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องหัวฉีด (Injector)
ใบงานที่ 7.9 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง O2 Sensor
ใบงานที่ 7.10 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องชุดลิ้นควบคุม
อากาศรอบเดินเบา (IACV)
ใบงานที่ 7.11 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องตัวตรวจจับ
ตาแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง (CKP Sensor)
ใบงานที่ 7.12 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องตัวตรวจจับความ
เอียงของรถ (BA Sensor)

3
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) แสดงหน่วยการเรี ยนรู ้วิชางานจักรยานยนต์ตลอดหลักสูตร
โครงการสอน
(Teaching Program)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102
ในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
หน่ วยที่
8

9

10
11

12

13
13

งาน-หัวข้อเรื่ อง
โครงรถจักรยานยนต์
ใบงานที่ 8.1 งานบริ การล้อหน้าแบบดรัมเบรก
ใบงานที่ 8.2 งานบริ การล้อหลัง
ระบบบังคับเลี้ยว
ใบงานที่ 9.1 งานบริ การโช้กอัพหน้า
ใบงานที่ 9.2 งานบริ การระบบบังคับเลี้ยว
ระบบรองรับน้ าหนัก
ใบงานที่ 10 งานขึ้นซี่ลวด
ระบบเบรก
ใบงานที่ 11.1 งานบริ การดิสก์เบรก
ใบงานที่ 11.2 งานบริ การชุดสายพาน (Automatic)
ล้อและยางรถจักรยานยนต์
การบารุ งรักษาและการประมาณราคาค่าบริ การ
ใบงานที่ 12 งานบารุ งรักษารถจักรยานยนต์
แก้ปัญหารถจักรยานยนต์
ใบงานที่ 13 งานแก้ปัญหารถจักรยานยนต์
ทดสอบประมวลความรู ้ หน่วยที่ ชื่อหัวข้อเรื่ อง และงาน
ทดสอบประมวลความรู ้ ใบงาน-เรื่ องที่ 1-13
รวม

หน่วยกิต
สอนปี ที่

3

เวลาสอน(ชม.)
7

7

7
7

7

7
7
126

ผูว้ ิจัย นาหน่ วยที่ 7 มาออกแบบและสร้ างชุ ดฝึ กปฏิ บ ัติระบบฉี ดเชื้ อเพลิ ง อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์
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2.1.6 หน่วยที่ 7 เรื่ อง ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์ในรถจักรยานยนต์ เป็ นแบบ D-Jetronic เป็ นระบบที่มี
การควบคุมการฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงของหัวฉี ด โดยการวัดความดันอากาศภายในท่อไอดี เพื่อหาปริ มาณ
อากาศที่ เ ข้า กระบอกสู บ ด้ว ยตัว ตรวจจับ ความดัน ในท่ อ ไอดี (MAP Sensor) แล้ว เปลี่ ย นเป็ น
สัญญาณไฟฟ้ า ส่ ง ไปยังกล่ อง ECU (Electronic Control Unit) หรื อ ECM (Engine Control Module)
เพื่ อ ก าหนดระยะเวลาในการฉี ด น้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง ของหั ว ฉี ด ให้ เ หมาะสมกับ ปริ ม าณอากาศที่ เข้า
เครื่ องยนต์ ทาให้การเผาไหม้สมบูรณ์ ช่วยลดมลพิษในอากาศ
หลักการทางาน
ขณะที่เครื่ องยนต์มีความเร็ วรอบต่า ลิ้นเร่ งจะเปิ ดให้อากาศเข้ากระบอกสู บน้อยเป็ นผลให้
ความดันในท่อไอดีต่า ตัวตรวจจับความดันในท่อไอดี (MAP Sensor) จะเปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้า
ส่ ง ข้อ มู ล ไปยัง กล่ อ ง ECU (Electronic Control Unit) หรื อ ECM (Engine Control Module) เพื่ อ ท า
หน้าที่ประมวลผลหาปริ มาณของอากาศ เพื่อกาหนดระยะเวลาในการฉี ดพื้นฐาน ในทางกลับกัน
หากบิ ดคันเร่ งมากขึ้นจะทาให้มีอากาศไหลเข้ากระบอกสู บมากขึ้น เป็ นผลให้ความดันในท่อไอดี
สู ง ขึ้ น ในสภาวะแบบนี้ ก ล่ อง ECU (Electronic Control Unit) หรื อ ECM (Engine Control Module)
จะถูกสั่งให้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น ให้เหมาะสมกับความต้องการของเครื่ องยนต์ ในสภาวะนั้น ๆ
การควบคุมระยะเวลาในการฉีดน้ามันเชื้อเพลิง
ระบบจะมีการควบคุมระยะเวลาในการฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิง ออกเป็ น 2 ส่วน คือ การควบคุม
ระยะเวลาการฉี ดพื้นฐาน และการเพิม่ ระยะเวลาในการฉี ดตามสภาวะการทางานของเครื่ องยนต์ โดยมี
รายละเอียดการควบคุม ดังนี้
การควบคุมระยะเวลาในการฉีดพื้นฐาน
กล่ อ ง ECU (Electronic Control Unit) หรื อ ECM (Engine Control Module) จะได้ รั บ
สัญญาณไฟฟ้าจากตัวตรวจจับความดันในท่อไอดี (MAP Sensor) และสัญญาณความเร็ วรอบของ
เครื่ องยนต์ (Pulser Coil) สัญญาณทั้งสอง จะถูกใช้สาหรับกาหนดระยะเวลาในการฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิง
ของหัวฉีด ระยะเวลาในการฉี ดที่ได้จากสัญญาณทั้งสองนี้จะเรี ยกว่า ระยะเวลาในการฉี ดพื้นฐาน
การทางาน เมื่อเปิ ดสวิตช์จุดระเบิด กระแสไฟฟ้าไหลไปเลี้ยงอุปกรณ์ต่าง ๆ เซนเซอร์ จะ
ทางาน แล้วส่งข้อมูลไปให้กล่อง ECU (Electronic Control Unit) หรื อ ECM (Engine Control Module)
ปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิงทางาน เป็ นเวลาประมาณ 2-3 วินาที ดูดน้ ามันเชื้อเพลิงจากถังส่ งไปรอที่หวั ฉี ด
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ภาพที่ 2-1 แสดงไดอะแกรมการควบคุมระยะเวลาในการฉี ดพื้นฐาน
หมายเหตุ
สัญญาณความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์จะใช้เป็ นข้อมูลในการคานวณหาปริ มาณอากาศต่อ
รอบการทางานของเครื่ องยนต์ พร้อมทั้งเป็ นตัวกาหนดจังหวะการจุดระเบิด และจังหวะเริ่ มต้นการฉี ด
น้ ามันเชื้อเพลิงของหัวฉี ด
การเพิม่ ระยะเวลาในการฉีดน้ามันเชื้อเพลิง
เนื่ องจากเครื่ องยนต์ตอ้ งทางานภายใต้สภาวะต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
จึงทาให้อตั ราส่ วนผสมที่ได้จากสัญญาณการฉี ดพื้นฐานไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
เครื่ องยนต์ในทุกสภาวะการทางานได้ ดังนั้น จึงต้องมีตวั ตรวจจับสภาวะการทางานของเครื่ องยนต์
(Sensor) เป็ นตัวส่ งข้อมูลสภาวะการทางานต่าง ๆ ของเครื่ องยนต์ให้กล่อง ECU (Electronic Control
Unit) หรื อ ECM (Engine Control Module) ทราบเพื่ อ ที่ ก ล่ อ ง ECU (Electronic Control Unit) หรื อ
ECM (Engine Control Module) จะได้นาข้อมูลเหล่านั้นไปประมวลผลคานวณหาปริ มาณเชื้ อเพลิงที่
เครื่ องยนต์ตอ้ งการในสภาวะนั้น ๆ แล้วสั่งให้หวั ฉี ดฉี ดน้ ามันออกมาผสมกับอากาศให้ได้ส่วนผสมที่
พอเหมาะที่สุด
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ภาพที่ 2-2 แสดงไดอะแกรมเพิ่มระยะเวลาในการฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิง
การทางาน เมื่อสตาร์ตเครื่ องยนต์ เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วรอบเครื่ องยนต์ (Pulser Coil) ส่ง
สัญญาณมาที่กล่อง ECU (Electronic Control Unit) หรื อ ECM (Engine Control Module) เมื่อกล่อง
ECU (Electronic Control Unit) หรื อ ECM (Engine Control Module) ได้รับสัญญาณความเร็วรอบจะ
สั่งให้หวั ฉี ดจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงให้กบั เครื่ องยนต์
ระบบจุดระเบิดและปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิงทางาน
ส่วนประกอบของระบบ
- ตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor)
ตัวตรวจจับความดันในท่อไอดี (MAP Sensor)
ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ (IAT Sensor)
ตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ ง (TP Sensor)
ตัวตรวจจับอุณหภูมิเครื่ องยนต์ (ET Engine Temperature)
ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ ามันเครื่ อง (EOT Sensor)
ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น (ECT Sensor)
ตัวตรวจจับปริ มาณออกซิเจน (O2 Sensor)
ตัวตรวจจับตาแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง (CKP Sensor)
ตัวตรวจจับความเอียงของรถ (BA Sensor)
- ปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง (Fuel Pump)
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- หัวฉีด (Injector)
- กล่องควบคุม ECU (Electronic Control Unit) หรื อ ECM (Engine Control Module)
- หลอดไฟเช็คเครื่ องยนต์ (FI-Indicator)
ตาแหน่งของอุปกรณ์ระบบ PGM-FI

ภาพที่ 2-3 แสดงตาแหน่งของอุปกรณ์ระบบ PGM-FI
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แผนผังระบบ PGM – FI

ภาพที่ 2-4 แสดงแผนผังระบบ PGM – FI
1. สวิตช์จุดระเบิด
2. ฟิ วส์หลัก (15 A)
3. ฟิ วส์รอง (10 A)
4. แบตเตอรี่
5. เร็กกูเรเตอร์/เร็ กติไฟเออร์
6. เกจวัดระดับน้ ามันเชื้อเพลิง
7. หลอดไฟแสดงความผิดปกติ
8. หลอดไฟเกียร์วา่ ง
9. ตัวตรวจจับการเอียงของรถ
10 ขั้วตรวจสอบ
11. ปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง

12. คอยล์จุดระเบิด
13. ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ
14. ตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ ง
15. ตัวตรวจจับความดันในท่อไอดี
16. หัวฉีด
17. หัวเทียน
18. สวิตช์ไฟเกียร์วา่ ง
19. พัลซ์เซอร์คอยล์ (Pulser Coil)
20. ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ ามันเครื่ อง
21. อัลเทอร์เนเตอร์
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ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบควบคุ ม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป ระกอบด้ ว ย ECU (Electronic Control Unit) หรื อ ECM
(Engine Control Module) ตัวตรวจจับสัญญาณ และอุปกรณ์ทางาน ECM จะรับสัญญาณไฟฟ้าจากตัว
ตรวจจับสัญญาณ และควบคุมการทางานต่าง ๆ เช่น หัวฉีดและปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง

ภาพที่ 2-5 แสดงระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบ PGM - FI
การทางาน เมื่อเปิ ดสวิตช์กุญแจ ไปที่ตาแหน่ง " ON " กล่อง ECU (Electronic Control Unit)
หรื อ ECM (Engine Control Module) จะสั่งให้ปั๊มน้ ามันเชื้ อเพลิ งทางาน พร้ อมกับตรวจสอบความ
ผิดปกติของตัวตรวจจับ และหลอดไฟแสดงการทางานของเครื่ องยนต์ที่หน้าปั ดเรื อนไมล์ติด เพื่อ
แสดงการตรวจสอบทางานทั้งหมดพร้อมกัน ใช้เวลาเพียง 2 วินาที ถ้าตรวจสอบระบบแล้ว เป็ นปกติ
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หลอดไฟเตือนจะดับ แต่ถา้ ตรวจพบความผิดปกติ หลอดไฟจะกะพริ บเป็ นรหัส เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามี
ความผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ
เมื่อสตาร์ ตเครื่ องยนต์ ตัวตรวจจับทั้งหมดจะส่ งสัญญาณมาที่กล่อง ECU (Electronic Control
Unit) หรื อ ECM (Engine Control Module) เพื่ อประมวลผลการสั่ง จ่ ายน้ ามันเชื้ อเพลิ งและกาหนด
จังหวะจุดระเบิด เพื่อให้เครื่ องยนต์ทางานในตาแหน่งเดินเบา
การเร่ งเครื่ องยนต์ให้รอบสู งขึ้น ตัวตรวจจับตาแหน่ งลิ้นเร่ งจะส่ งสัญญาณไปที่กล่อง ECM
เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณการฉี ด น้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง และปรั บ องศาการจุ ด ระเบิ ด ใหม่ ใ ห้ เ หมาะสมกับ ความ
เปลี่ยนแปลงของเครื่ องยนต์
ขณะผ่อนคันเร่ งเพื่อลดรอบเครื่ องยนต์ ตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ งจะส่ งสัญญาณไฟฟ้ าไปที่
ก ล่ อ ง ECU (Electronic Control Unit) ห รื อ ECM (Engine Control Module) เ พื่ อ ป ร ะ ม ว ล ผ ล
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์กับตาแหน่ งของลิ้นเร่ ง ถ้าไม่สัมพันธ์กนั กล่อง
ECM จะตัดการฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงจนกว่าความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์กบั ตาแหน่งลิ้นเร่ งสัมพันธ์กนั
กล่อง ECM ก็จะสั่งการฉี ดอีกครั้ง
วงจรจ่ ายพลังงาน (Power Supply Circuit)
แหล่งจ่ายพลังงานในรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 แห่งด้วยกันคือ
1. แบตเตอรี่
2. อัลเทอร์เนเตอร์
ซึ่งระบบจ่ายพลังงานสามารถแยกการทางานออกเป็ น 2 กรณี คือ แบบปกติและแบบฉุ กเฉิ น
ซึ่งมีหลักการทางานดังนี้
1. การทางานแบบปกติ (แบตเตอรี่ พร้อมใช้งาน)
เมื่อเปิ ดสวิตช์จุดระเบิดแบตเตอรี่ จะจ่ายพลังงานออกมาเลี้ยงระบบต่าง ๆ ทั้งหมดจนกว่าจะ
สตาร์ ตเครื่ องยนต์และเครื่ องยนต์ติด ถ้าเครื่ องยนต์สามารถผลิ ตไฟฟ้ าได้มากกว่าแรงเคลื่อ นของ
แบตเตอรี่ อัลเทอร์เนเตอร์ก็จะเป็ นตัวจ่ายไฟเลี้ยงระบบแทนแบตเตอรี่ และจ่ายไฟไปประจุที่แบตเตอรี่
2. การทางานแบบฉุกเฉิน (แบตเตอรี่ ไม่พร้อมใช้งาน)
อัลเทอร์ เนเตอร์ จะเป็ นตัวจ่ ายพลังงานไฟฟ้ า ออกมาเลี้ ยงระบบทั้ง หมด โดยได้พลังงาน
ไฟฟ้ามาจากการสตาร์ตเครื่ องยนต์ ซึ่ งรุ่ นนี้ ได้มีการออกแบบเร็ กติไฟเออร์ ใหม่ ให้มีความสามารถใน
การจ่ายกระแสไฟ ออกไปมาเลี้ยงระบบ ได้มากขึ้น โดยที่เร็ กกูเรเตอร์-เร็ กติไฟเออร์ จะมีตวั เก็บประจุ
อยู่ภายใน ซึ่ งจะช่วยทาให้ แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่จ่ายออกมาจากอัลเทอร์ เนเตอร์ ในระหว่างการสตาร์ต
มีความคงที่ และเพียงพอในการติดเครื่ องยนต์
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ภาพที่ 2-6 แสดงวงจรจ่ายพลังงาน
ตัวตรวจจับสัญญาณ ( Sensor )
มีหน้าที่ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ แล้วส่ งข้อมูลเข้าไปที่กล่อง ECM แล้วนาข้อมูล
เหล่านั้นไปประมวลผล เพื่อหาปริ มาณการฉีดและจังหวะในการจุดระเบิดที่เหมาะสมที่สุด ในรถรุ่ นนี้
ได้มีการติดตั้งตัวตรวจจับสัญญาณต่าง ๆ ดังนี้
1. ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ (IAT Sensor)
2. ตัวตรวจจับความดันในท่อไอดี (MAP Sensor)
3. ตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ ง (TP Sensor)
4. ตัวตรวจจับอุณหภูมิเครื่ องยนต์ (ET Engine Temperature)
4.1 ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ ามันเครื่ อง (EOT Sensor)
4.2 ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น (ECT Sensor)
5. ตัวตรวจจับปริ มาณออกซิเจน (O2 Sensor)
6. ตัวตรวจจับตาแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง (CKP Sensor)
7. ตัวตรวจจับความเอียงของรถ (BA Sensor)
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ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศในท่ อไอดี (Intake Air Temperature Sensor : IAT Sensor)

ภาพที่ 2-7 แสดงตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ (IAT Sensor)
ทาหน้าที่ ตรวจจับอุณหภูมิ ของอากาศที่ จะเข้าไปผสมกับน้ า มันเชื้ อเพลิ งในท่ อไอดี แล้ว
เปลี่ ย นเป็ นสั ญ ญาณทางไฟฟ้ า ส่ ง ข้อ มู ล ไปยัง กล่ อ ง ECU (Electronic Control Unit) หรื อ ECM
(Engine Control Module) เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการคานวณหาปริ มาณอากาศที่จะเข้าไปผสมกับน้ ามัน
เชื้อเพลิงในท่อไอดี
โครงสร้าง IAT Sensor เป็ นเทอร์ มิ เตอร์ ที่ส ามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ข อง
อากาศได้ถึงแม้จะเป็ นเพียงความร้อนแค่เล็กน้อย ซึ่งจะติดตั้งอยูด่ า้ นหน้าของลิ้นปี กผีเสื้ อ

ภาพที่ 2-8 แสดงการทางานและการส่งสัญญาณทางไฟฟ้าของ IAT Sensor
การท างาน ปริ มาณอากาศที่ บ รรจุ เ ข้ า กระบอกสู บ จะเป็ นข้อ มู ล ส่ ง ไปยัง กล่ อ ง ECU
(Electronic Control Unit) หรื อ ECM (Engine Control Module) ประมวลผลหาระยะเวลาในการฉี ด
น้ ามันเชื้ อเพลิ งให้ได้ส่วนผสมระหว่างอากาศกับน้ ามันเชื้ อเพลิ งตามทฤษฎี คือ 15 : 1 ซึ่ งหมายถึง
อากาศ 15 ส่ วน : น้ ามัน 1 ส่ วนโดยน้ าหนัก แต่เนื่ องจากอุณหภูมิของอากาศไม่ คงที่จึงทาให้ความ

27
หนาแน่นของอากาศเปลี่ยนแปลงไป ส่ งผลให้การจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงผสมกับอากาศผิดพลาด ดังนั้น
จึงจาเป็ นต้องมี ตัวตรวจจับอุณหภูมิของอากาศ
หมายเหตุ
อุณหภูมิของอากาศต่า ความหนาแน่นของอากาศมาก กล่อง ECU (Electronic Control Unit)
หรื อ ECM (Engine Control Module) จะสั่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงมาก
อุณหภูมิของอากาศสูง ความหนาแน่นของอากาศน้อย กล่อง ECU (Electronic Control Unit)
หรื อ ECM (Engine Control Module) จะสั่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงน้อย
ตัวตรวจจับความดันในท่อไอดี (Manifold Absolute Pressure Sensor : MAP)
ตัวตรวจจับความดันในท่อไอดี เป็ นความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงได้แบบสารกึ่งตัวนา ติดตั้ง
อยูด่ า้ นหลังของลิ้นปี กผีเสื้ อ เพื่อตรวจจับความดันของอากาศ ก่อนเข้าเครื่ องยนต์ แล้วเปลี่ยนความดัน
อากาศ เป็ นสั ญ ญาณทางไฟฟ้ า ส่ ง ไปยัง กล่ อ ง ECU (Electronic Control Unit) หรื อ ECM (Engine
Control Module) เพื่อประมวลผลหาปริ มาณอากาศ และรอสัญญานความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ ซึ่งเป็ น
ข้อมูลในการสั่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับความต้องการของเครื่ องยนต์ ในสภาวะนั้น ๆ
ทาหน้าที่ตรวจจับความดันภายในท่อไอดี แล้วเปลี่ยนเป็ นสัญญาณทางไฟฟ้า ส่ งข้อมูลไปยัง
กล่อง ECU (Electronic Control Unit) หรื อ ECM (Engine Control Module) เพื่อทาหน้าที่ประมวลผล
หาปริ มาณของอากาศเพื่อกาหนดระยะเวลาในการฉี ดพื้นฐาน

ภาพที่ 2-9 แสดงตาแหน่งตัวตรวจจับความดันในท่อไอดี (MAP Sensor)
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โครงสร้างและลักษณะของ MAP Sensor เป็ นความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงได้ แบบสารกึ่ง
ตัวนา ติดตั้งอยูด่ า้ นหลังของลิ้นปี กผีเสื้ อ

ภาพที่ 2-10 แสดงการทางานและการส่งสัญญาณทางไฟฟ้าของ MAP Sensor
การทางาน MAP Sensor จะประมวลผลหาปริ มาณของอากาศ เพื่อกาหนดระยะเวลาในการ
ฉี ดพื้นฐาน นอกจากนั้นกล่อง ECU (Electronic Control Unit) หรื อ ECM (Engine Control Module)
ยังใช้สัญญาณนี้ ไปเปรี ยบเทียบกับสัญญาณจากตรวจจับความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ (Pulser Coil) เพื่อ
กาหนดจังหวะในการฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิง และจังหวะจุดระเบิด
ถ้ า MAP Sensor ส่ งสั ญ ญาณไปยัง กล่ อ ง ECU (Electronic Control Unit) หรื อ ECM
(Engine Control Module) แล้วประมวลผลพบว่าความดันในท่อไอดีสูง แสดงว่าขณะนั้นมีป ริ ม าณ
อากาศน้อ ย กล่ อ ง ECU (Electronic Control Unit) หรื อ ECM (Engine Control Module) จะสั่ ง จ่ า ย
น้ ามันเชื้อเพลิงน้อย
ตัวตรวจจับตาแหน่ งลิน้ เร่ ง (Throttle Position Sensor : TP Sensor)
ทาหน้าที่ ตรวจจับตาแหน่ งการเปิ ดของลิ้ นเร่ ง แล้วส่ งเป็ นสัญญาณไฟฟ้ าเข้ากล่อง ECU
(Electronic Control Unit) หรื อ ECM (Engine Control Module) เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ในการสั่ ง จ่ า ยน้ า มัน
เชื้อเพลิงให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของเครื่ องยนต์ในขณะนั้น และเป็ นข้อมูลในการสั่งตัด
การจ่ายน้ ามันเชื้ อเพลิงเมื่ อผ่อนคันเร่ ง โดยการเปรี ยบเทียบสัญญาณกับสัญญาณความเร็ วรอบของ
เครื่ องยนต์และสัญญาณอุณหภูมิของน้ ามันเครื่ อง ตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ งจะบอกการเปิ ดของลิ้น
เร่ งออกมาเป็ นสัญญาณทางไฟฟ้า ซึ่ งเกิดจากความต้านทานที่ เปลี่ยนแปลงได้ติดตั้งอยู่ที่ส่วนปลาย
ของเพลาลิ้นเร่ ง แล้วส่ งสัญญาณไฟฟ้าดังกล่าวไปที่กล่อง ECU (Electronic Control Unit) หรื อ ECM
(Engine Control Module)

29

ภาพที่ 2-11 แสดงตาแหน่งตรวจจับตาแหน่งลิน้ เร่ ง (TP Sensor)
โครงสร้าง ตัวตรวจจับตาแหน่งลิน้ เร่ ง จะบอกถึงการเปิ ด-ปิ ด ของลิน้ เร่ ง แล้วส่งเป็ นสัญญาณ
ทางไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความต้านทาน ที่ติดตั้งอยูท่ ี่ส่วนปลายของเพลาลิ้นเร่ ง

ภาพที่ 2-12 แสดงการทางานและการส่งสัญญาณทางไฟฟ้าของ TP Sensor
การทางาน เมื่อลิ้นเร่ งอยู่ที่ตาแหน่งปิ ดสุ ด (เดินเบา) เซนเซอร์ จะอยู่ที่ตาแหน่งความต้านทาน
มาก ทาให้ไฟที่จ่ายมาจากขั้ว VCC 5 โวลต์ ไหลกลับไปที่กล่อง ECU (Electronic Control Unit) หรื อ
ECM (Engine Control Module) ที่ข้วั THR ได้นอ้ ย (0.29 โวลต์) ในตาแหน่งนี้กล่อง ECU (Electronic
Control Unit) หรื อ ECM (Engine Control Module) จะสัง่ ให้หวั ฉี ดจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงน้อย
เมื่อบิดคันเร่ งมาก ความต้านทานจะน้อย จะทาให้ไฟไหลกลับไปกล่อง ECU (Electronic
Control Unit) หรื อ ECM (Engine Control Module) ได้มากขึ้น ตามอัตราการบิดคันเร่ ง บิดสุ ดจะอยูท่ ี่
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ประมาณ 4.76 โวลต์ ในตาแหน่งนี้ กล่อง ECU (Electronic Control Unit) หรื อ ECM (Engine Control
Module) จะสั่งให้หวั ฉี ดจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงมาก
ตัวตรวจจับอุณหภูมิเครื่ องยนต์ (Engine Temperature)
ทาหน้าที่ ตรวจจับอุณหภูมิของน้ ามันเครื่ อง หรื อน้ าหล่อเย็น แล้วเปลี่ยนเป็ นสัญญาณไฟฟ้า
ส่ ง เข้า กล่ อ ง ECU (Electronic Control Unit) หรื อ ECM (Engine Control Module) เพื่ อ เพิ่ ม หรื อ ลด
ปริ มาณการฉี ดน้ ามันเชื้ อเพลิง เช่นน้ ามันเครื่ องมี อุณหภูมิต่ า กล่อง ECU (Electronic Control Unit)
หรื อ ECM (Engine Control Module) จะสั่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น มีอยู่ 2 แบบ

ภาพที่ 2-13 แสดงตัวตรวจจับอุณหภูมิเครื่ องยนต์ ET Sensor
ตั ว ตรวจจั บ อุ ณ หภู มิ น้ ามั น เครื่ อง (Engine Oil Temperature Sensor) หรื อ EOT Sensor
ท าหน้า ที่ ตรวจจับ อุณหภูมิ ข องเครื่ องยนต์ แล้วส่ งข้อมูล ไปให้ก ล่อง ECU หรื อ ECM ใช้ใ นการ
คานวณหาปริ มาณความต้องการน้ ามันเชื้ อเพลิงที่ เหมาะสมกับอุณหภูมิของเครื่ องยนต์ในขณะนั้น
ติดตั้งอยูท่ ี่เสื้ อสู บด้านล่างซ้าย

ภาพที่ 2-14 แสดงการทางานและการส่งสัญญาณทางไฟฟ้าของ EOT Sensor
ตัว ตรวจจับ อุ ณ หภู มิ น้ า หล่ อ เย็น (Engine coolant Temperature Sensor) หรื อ ECT Sensor
ทาหน้าที่ ตรวจจับอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น แล้วเปลี่ยนเป็ นสัญญาณทางไฟฟ้าส่ งเข้ากล่อง เพื่อเพิ่มหรื อลด
ปริ มาณการฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงให้เหมาะสม
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ภาพที่ 2-15 แสดงการทางานและการส่งสัญญาณทางไฟฟ้าของ ECT Sensor
การทางาน เมื่ออุณหภูมิต่า ความต้านทานจะมาก ECU หรื อ ECM จะส่งกระแสไฟฟ้าออกไป
ที่เซนเซอร์มาก และจะสั่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงมาก
เมื่ออุณหภูมิสูง ความต้านทานจะน้อย ECU หรื อ ECM จะส่งกระแสไฟฟ้าออกไปที่เซนเซอร์
น้อย และจะสั่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงน้อย
ตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจน (Oxygen Sensor : O2 Sensor )
ทาหน้าที่ วิเคราะห์สภาพการเผาไหม้ โดยการตรวจจับออกซิเจนในไอเสี ยที่เครื่ องยนต์ปล่อย
ออกมา แล้วเปลี่ยนเป็ นสัญญาณทางไฟฟ้าส่ งเข้ากล่อง ECU หรื อ ECM เพื่อเพิ่มหรื อลดปริ มาณการ
ฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิง ให้เหมาะสมกับการทางานของเครื่ องยนต์
โครงสร้าง O2 Sensor ติ ดตั้งอยู่ที่ฝาสู บบริ เวณปากท่อไอเสี ยด้านขวา ภายในประกอบด้วย
แผ่นเซอร์โคเนีย (Zirconia) ที่ฉาบด้วยแพลททินมั่ (Plainum) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นรู รอบ ๆ เพื่อตรวจจับ
ก๊าซไอเสี ยที่เกิดจากการเผาไหม้ในขณะนั้น

ภาพที่ 2-16 แสดงการทางาน การส่งสัญญาณทางไฟฟ้าและตาแหน่ง O2 Sensor
การทางาน ขณะเครื่ องยนต์ทางานการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ O2 Sensor จะไม่สามารถตรวจจับ
ออกซิ เจนในก๊าซไอเสี ยได้ แสดงว่าส่ วนผสมหนา กล่อง ECU หรื อ ECM ก็จะสั่งลดปริ มาณการฉี ด
น้ ามันเชื้อเพลิงให้นอ้ ยลงจนกว่าจะจับปริ มาณออกซิเจนในก๊าซไอเสี ยได้อย่างเหมาะสม
และในทางกลับกันถ้า O2 Sensor ตรวจจับออกซิเจนในก๊าซไอเสี ยได้มาก แสดงว่าส่วนผสม
บาง กล่อง ECU หรื อ ECM จะเพิ่มปริ มาณการฉี ดให้สัมพันธ์กบั การทางานของเครื่ องยนต์
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ภาพที่ 2-17 แสดงการทางาน และการส่งสัญญาณทางไฟฟ้า O2 Sensor
ตัวตรวจจับตาแหน่ งเพลาข้อเหวี่ยง (Crankshaft Position Sensor หรื อ CKP Sensor )
ทาหน้าที่ ตรวจจับความเร็วรอบเครื่ องยนต์ (Engine Speed Sensor) แล้วส่งเป็ นสัญญาณไฟฟ้า
ไปให้กล่อง กล่อง ECU หรื อ ECM เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการค านวณจัง หวะในการจุ ดระเบิ ด
ปริ มาณความต้องการน้ ามันเชื้อเพลิงของเครื่ องยนต์ และจังหวะการฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิง

ภาพที่ 2-18 แสดงตาแหน่งและการทางาน การส่งสัญญาณทางไฟฟ้าของ CKP Sensor
การทางาน การตรวจสอบกระบวนการเผาไหม้จะเป็ นไปตามสัญญาณที่ได้รับมาจากตาแหน่ง
เพลาข้อเหวี่ยง (CKP Sensor) ซึ่ งกล่อง ECU หรื อ ECM จะตรวจว่า เครื่ องยนต์เข้าสู่ จงั หวะอัด จาก
ความเร็ วรอบในการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงที่ลดลงในระหว่างการอัด แทนที่จะเป็ นการตรวจสอบ
กระบวนการโดยอาศัยสัญญาณที่ได้รับมาจาก MAP Sensor

ภาพที่ 2-19 แสดงตาแหน่งและการทางาน การส่งสัญญาณทางไฟฟ้าของ CKP Sensor
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ตัวตรวจจับการเอียงของรถ ( Bank Angle Sensor หรื อ BA Sensor )
ทาหน้าที่ตรวจจับการเอียงของรถ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในกรณี รถล้ม โดยตัวตรวจจับ
การเอียงของรถจะส่ งกระแสไฟฟ้าประมาณ 1 โวลต์ ไปยังชุดกล่อง ECM เมื่อองศาการเอียงถึงจุดที่
กาหนดไว้ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ รถอยู่ในลักษณะเอี ยง กล่อง ECM ก็จะสั่งให้ระบบ PGM-FI
หยุดทางานเป็ นการป้องกันไฟไหม้ ในกรณี รถเกิดอุบตั ิเหตุลม้ โดยตัวตรวจจับการเอียงของรถ จะสั่ง
ให้กล่อง ECM ตัดการทางานของชุดไฟจุดระเบิดและหัวฉี ด เมื่อรถจักรยานยนต์เอียงเป็ นมุมมากกว่า
55o + 5o ภายในระยะเวลา 4 + 0.5 วินาที โดยการตัดวงจรนี้ จะเป็ นการตัดแบบถาวรถึ ง แม้ว่า รถจะ
ตั้งขึ้นมาแล้วก็ตาม ECM สั่งให้ระบบจุดระเบิดทางานอีกครั้งเมื่อมีการปิ ด-เปิ ดสวิตช์จุดระเบิดใหม่
ระบบจึงจะทางานเป็ นปกติ ( ปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิงยังคงทางานตามได้ตามเงื่อนไขเดิม )

ภาพที่ 2-20 แสดงตาแหน่งติดตั้งและการทางานของ BA Sensor
ระบบฉีดน้ามันเชื้อเพลิงในรถจักยานยนต์ สามารถแบ่ งระบบการทางานได้ดังนี้
ทาหน้าที่ จ่ายน้ ามันเชื้ อเพลิงให้กบั เครื่ องยนต์ในปริ มาณที่เพียงพอต่อความต้องการในทุก
สภาวะการทางานของเครื่ องยนต์ ด้วยความดันคงที่ 294 Kpa ตลอดเวลา ประกอบด้วย ถังน้ ามันเชื้อเพลิง
ปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง ตัวควบคุมแรงดันน้ ามันเชื้อเพลิง ท่อจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง หรื อ (ท่อแรงดันสูง) หัวฉีด

ภาพที่ 2-21 แสดงการทางานของปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง
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ปั๊ มน้ ามันเชื้อเพลิง (Fuel Pump) ทาหน้าที่ สร้างแรงดันน้ ามันเชื้อเพลิงจากถังส่ งไปยังหัวฉี ด
ในปริ มาณที่เพียงพอต่อความต้องการของเครื่ องยนต์ โดยปั๊ มน้ ามันเชื้ อเพลิงจะติดตั้งอยู่ภายในถัง
น้ ามันเชื้อเพลิงเป็ นปั๊ มแบบใบพัด (Turbine Pump) ขับด้วยมอเตอร์ 12 VDC.จ่ายน้ ามันเชื้ อเพลิงด้วย
อัตราการไหลคงที่ ที่แรงดัน 294 Kpa หรื อ 3.0 Kgf/cm2 โดยท่อดูดของปั๊ มติดตั้งอยู่ในตาแหน่งต่าสุ ด
ของถังน้ ามันและจะมีกรองตาข่ายอยู่ดา้ นล่างเพื่อกรองสิ่ งสกปรกที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ไมครอนขึ้นไป
มอเตอร์ปั๊มจะถูกสั่งงานโดยกล่อง ECM

ภาพที่ 2-22 แสดงปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง
จากการที่ ปั๊ ม น้ า มันเชื้ อเพลิ ง จ่ า ยน้ า มัน ด้วยอัต ราการไหลคงที่ ตลอดเวลา แต่เครื่ อ งยนต์
ต้องการปริ มาณน้ ามันที่ไม่คงที่ ดังนั้น จึงต้องมีการควบคุมแรงดันน้ ามันอีกครั้งโดยตัวควบคุมแรงดัน
ที่ติดตั้งอยู่กบั ปั๊ มน้ ามันเชื้อเพลิงภายในถังก่อนที่จะส่ งไปยังหัวฉี ด ทาให้ไม่มีน้ ามันส่ วนเกินส่ งไปยัง
หัวฉีด จึงไม่ตอ้ งมีท่อน้ ามันไหลกลับเหมือนที่ใช้ในรุ่ น KPHL
ส่วนประกอบของปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง
ปั๊มน้ ามันประกอบด้วย ขดลวดอาเมเจอร์ ชุดปั๊ม ลิน้ กันกลับ มอเตอร์ ใบพัด ห้องปั๊ม ท่อทางดูด
ท่อทางส่ง และเรื อนปั๊ม ปั๊มน้ ามันจะทางานทุกครั้งที่เปิ ดสวิตช์กุญแจโดยกล่อง ECM จะเป็ นตัวสั่งให้
ปั๊ มทางานเป็ นเวลา 2 วินาที แล้วดับ หลังจากนั้นจะทางานอี กเมื่ อเครื่ องยนต์ติด โดยปั๊ มน้ ามันจะ
ทางานตลอดเวลาถ้ามีสัญญาณความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์ส่งมาที่กล่ อง ECM ปั๊ มน้ ามันเชื้อเพลิงจะ
หยุดการทางานอัตโนมัติเมื่อไม่มีสัญญาณความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์ส่งมาที่ ECM เมื่อปั๊ มหยุด
ทางานลิ้นกันกลับจะปิ ดเพื่อรักษาแรงดันน้ ามันในระบบไว้
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ภาพที่ 2-23 แสดงส่วนประกอบของปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง
หัวฉีด (Injector)
ทาหน้าที่ ฉี ดน้ ามันเชื้ อเพลิงให้เป็ นฝอยละออง เพื่อคลุกเคล้ากับอากาศบริ เวณท่อไอดีก่อน
ผ่านวาล์วไอดีเข้าสู่กระบอกสูบ หัวฉีดที่ใช้เป็ นแบบบังคับการเปิ ดของหัวฉีดโดยโซลินอยด์ไฟฟ้าและ
ปิ ดโดยแรงดันสปริ ง โดยมีโครงสร้างดังนี้

ภาพที่ 2-24 แสดงหัวฉี ดและโครงสร้างหัวฉีด
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ภาพที่ 2-25 แสดงการทางานของหัวฉีด
การทางาน หัวฉี ดจะถูกควบคุมการทางานโดยกล่อง ECM ถ้ากล่อง ECM สั่งให้ไฟที่มาจาก
หัวฉีดลงกราวนด์ และจะเกิดสนามแม่เหล็กที่โซลินอยด์ ดูดพลังเยอร์เข็มหัวฉีดยกขึ้น ทาให้น้ ามันที่มี
แรงดัน ถูกฉีดออกมาในลักษณะเป็ นฝอยเพื่อผสมกับอากาศในท่อไอดี
เมื่อกล่อง ECM สั่งตัดการลงกราวนด์ของหัวฉี ด สนามแม่เหล็กที่ โซลิ นอยด์ก็จะหมดไป
สปริ งก็จะดันให้เข็มหัวฉี ดลงมาปิ ด น้ ามันจึงหยุดฉี ด
กล่ องควบคุม (Engine Control Module : ECU) หรื อ (Engine Control Module : ECM)
มีหน้าที่ ควบคุมการทางานของระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์โดยรับสัญญาณต่าง ๆ จาก
ตัวตรวจจับ (Sensor) แล้วนาไปประมวลผลเพื่อสั่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและกาหนดจังหวะในการจุด
ระเบิดให้มีความเหมาะสมในทุกสภาวะการทางานของเครื่ องยนต์ เพื่อการเผาไหม้ที่สมบูรณ์

ภาพที่ 2-26 แสดงตาแหน่งการติดตั้ง และกล่อง ECM
การทางาน กล่อง ECU หรื อ ECM จะตัดการฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงของหัวฉี ด ในบางสภาวะการ
ทางานของเครื่ องยนต์ เพื่อความประหยัดและเป็ นการป้องกันการสึ กหรอของเครื่ องยนต์ คือ
1. ขณะลดความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์ อย่างทันทีทนั ใด เช่น ขณะทาการเบรกหรื อขับ
รถลงจากที่สูงซึ่ งเป็ นภาวะที่เครื่ องยนต์ไม่ตอ้ งการน้ ามันเชื้ อเพลิง กล่อง ECM จะทาการตัดการฉี ด
น้ ามันของหัวฉี ด โดยกล่อง ECU หรื อ ECM จะได้รับสัญญาณจากตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ งเป็ น
ตาแหน่งเดินเบา และสัญญาณความเร็วรอบเครื่ องยนต์ มาเปรี ยบเทียบกัน ถ้าลิน้ เร่ งอยูใ่ นตาแหน่งเดิน
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เบา แต่เครื่ องยนต์มีค วามเร็ วรอบสู ง กล่ อง ECU หรื อ ECM จะตัดการฉี ดน้ ามันของหัวฉี ด ส่ วน
ความเร็ วรอบในการตัดจะขึ้ น อยู่กับ อุ ณ หภู มิ ข องน้ า มัน หล่ อลื่ นที่ ส่ งมาจากตัวตรวจจับ อุ ณ หภู มิ
น้ ามันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขดังนี้
ถ้าอุณหภูมิของน้ ามันเครื่ องต่า ความเร็ วรอบในการตัดการฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงจะสู ง
ถ้าอุณหภูมิของน้ ามันเครื่ องสู ง ความเร็ วรอบในการตัดการฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงจะต่า
ในการตัดการฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงจะเป็ นการตัดเพียงชัว่ ขณะเท่านั้น หลังจากความเร็วรอบของ
เครื่ องยนต์ลดลงถึงค่าที่กาหนดกล่อง ECU หรื อ ECM จะสั่งให้หัวฉี ด ฉี ดน้ ามันตามปกติเพื่อไม่ให้
เครื่ องยนต์ดบั
2. เมื่อความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์สูงเกินค่าที่กาหนด กล่อง ECU หรื อ ECM จะทาการ
เปรี ยบเทียบความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์ ที่ส่งมาจากตัวตรวจจับความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์ กับ
ความเร็ วสู งสุ ดที่ถูกกาหนดไว้ในหน่ วยความจา หากพบว่าความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์สูงเกินค่าที่
กาหนดไว้ กล่อง ECU หรื อ ECM จะตัดการฉี ดของน้ ามันของหัวฉี ด เพื่อเป็ นการป้ องกันเครื่ องยนต์
เสี ยหายจากการที่ความเร็ วรอบสู งเกินไป และเมื่อความเร็ วรอบลดต่า กว่าค่าที่กาหนด กล่อง ECU
หรื อ ECM จะสัง่ ให้หวั ฉี ดฉี ดน้ ามันตามปกติเพื่อให้เครื่ องยนต์ทางานต่อไปได้
หลอดไฟเช็คเครื่ องยนต์ (FI-Indicator)
เป็ นระบบที่ติดตั้งเข้ามาเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั นายช่าง โดยระบบนี้ อยู่ภายในกล่อง
ECM จะคอยตรวจสอบการท างานของตัว ตรวจจับ (Sensor) ทุ ก ตัว อยู่ต ลอดเวลา เมื่ อ ใดระบบ
ตรวจสอบพบความผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวตรวจจับ (Sensor) ระบบก็จะแสดงผลออกมาทางหลอดไฟ
ซึ่งติดตั้งอยูท่ ี่หน้าปัดเรื อนไมล์ โดยการกะพริ บของหลอดไฟ

ภาพที่ 2-27 แสดงหลอดไฟเช็คเครื่ องยนต์ (FI-Indicator)
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การทางาน เมื่อเปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง "ON" หลอดไฟจะติดขึ้นมา 2 วินาทีแล้วดับลง
ถ้าระบบตรวจสอบข้อขัดข้องด้วยตัวเอง ตรวจพบความผิดปกติของตัวตรวจจับ (Sensor) หลอดไฟจะ
กะพริ บเป็ นรหัสเพื่อแจ้งปัญหาให้ทราบ โดยหลอดไฟจะกะพริ บเมื่อสวิตช์กุญแจอยูใ่ นตาแหน่ง
"ON" และเครื่ องยนต์มีความเร็วรอบไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาที ถ้าเครื่ องยนต์มีความเร็ วรอบมากกว่า
2,200 รอบต่อนาที หลอดไฟจะติดตลอดเวลา และจะกะพริ บอีกครั้งเมื่อความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์
ต่ากว่า 2,200 รอบต่อนาที
หมายเหตุ - ระบบจะตรวจสอบเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการเปิ ดของวงจร หรื อลัดวงจร เท่านั้น
- ข้อมูลความผิดปกติจะถูกบันทึกไว้ในกล่อง ECM ตลอดไป จนกว่าจะมีการลบข้อมูล
เรื อนลิน้ เร่ ง (Throttle Body)
มีหน้าที่ ควบคุมปริ มาณอากาศที่ไหลเข้ากระบอกสูบซึ่งเป็ นการควบคุมความเร็ วรอบของ
เครื่ องยนต์ ที่ตวั เรื อนลิ้นเร่ งจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่สาคัญหลายชิ้น คือ
ลิ้ น เร่ ง (Throttle Valve) สกรู ป รั บ รอบเดิ น เบา (Throttle Stop Screw) ช่ อ งทาง
อากาศรอบเดินเบา (Idle Air Passage) ตัวตรวจจับตาแหน่ งลิ้นเร่ ง (Throttle Position Sensor : TPS)
ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ (Intake Air Temperature Sensor : IAT) ตัวตรวจจับความดันในท่ อไอดี
(Manifold Absolute Pressure Sensor : MAP)

ภาพที่ 2-28 แสดงเรื อนลิ้นเร่ งและส่วนประกอบ
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สกรู ปรับรอบเดินเบา (Throttle Stop Screw) สกรู ปรับรอบเดินเบาจะทาหน้าที่เปิ ด
ช่องทางให้อากาศไหลเข้ากระบอกสู บได้โดยไม่ผ่านลิ้นเร่ ง เนื่ องจากขณะเครื่ องยนต์เดินเบาลิ้นเร่ ง
ปิ ดดังนั้นจึงต้องมีช่องทาง Bypass ให้อากาศผ่านเข้ากระบอกสู บ เพื่อให้เครื่ องยนต์เดินเบาอยู่ได้โดย
ไม่ดบั ถ้าปรับสกรู ให้อากาศไหลผ่านได้มากจะทาให้ความเร็ วรอบเดินเบาสู งขึ้น

ภาพที่ 2-29 แสดงเรื อนลิน้ เร่ งและสกรู ปรับตั้งความเร็ วรอบเดินเบา
วาล์ วควบคุมอากาศรอบเดินเบา (IACV : Idle Air Control Valve)
ทาหน้าที่ ควบคุมปริ มาณอากาศที่ เข้าสู่ เครื่ องยนต์โดยไม่ผ่านทางลิ้นเร่ ง โดยทาให้วาล์ว
ควบคุมอากาศรอบเดินเบาเคลื่อนที่ สอดคล้องกับสัญญาณเข้าที่มาจากกล่อง ECM เพื่อที่จะรักษา
ความเร็วรอบของเครื่ องยนต์ให้ได้ตามที่กาหนดไว้ที่ 1,450 ± 100 รอบต่อนาที

ภาพที่ 2-30 แสดงตาแหน่งการติดตั้งวาล์วควบคุมอากาศรอบเดินเบา IACV
การทางาน เมื่อเปิ ดสวิตช์กุญแจ กล่อง ECU หรื อ ECM จะสั่งให้มอเตอร์ ปรับระยะดึงวาล์ว
ควบคุมอากาศเข้าหาตัวมอเตอร์ ในขณะที่ทาการตรวจวัดอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นของเครื่ องยนต์ กล่อง
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ECM จะทาให้มอเตอร์ ปรับระยะหมุนเพื่ อเลื่อนวาล์วควบคุมอากาศรอบเดินเบากลับคืนตาแหน่ งที่
เหมาะสม ซึ่งเป็ นตาแหน่งที่มีปริ มาณของอากาศที่เข้ามาเพียงพอต่อการสตาร์ทติดเครื่ องยนต์ได้
เมื่อเครื่ องยนต์ยงั ไม่ถึงอุณหภูมิทางาน กล่อง ECU หรื อ ECM จะควบคุมตาแหน่งของวาล์ว
ควบคุมอากาศรอบเดินเบา เพื่อเพิ่มปริ มาณของอากาศที่เข้ามา ทาให้ความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์ถูก
รักษาให้อยูท่ ี่ 1,700 ± 100 รอบต่อนาที
เมื่อเครื่ องยนต์มีอุณหภูมิสูงขึ้น กล่อง ECU หรื อ ECM จะสั่งวาล์วควบคุมอากาศรอบเดินเบา
คืนกลับตาแหน่งเดิม เพื่อลดปริ มาณของอากาศและควบคุมรอบเดินเบาของเครื่ องย นต์ ให้อยู่ที่
1,450 ± 100 รอบต่อนาที

ภาพที่ 2-31 แสดงการทางานของวาล์วควบคุมอากาศรอบเดินเบา IACV
ระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง
เป็ นระบบที่ติดตั้ง เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกกับนายช่าง โดยระบบนี้ จะตรวจสอบการ
ทางานของเซนเซอร์อยู่ตลอดเวลา ถ้าเมื่อใดระบบตรวจพบความผิดปกติเกิดขึ้นกับเซนเซอร์ ระบบก็
จะแสดงผลออกมาทางหลอดไฟ FI ซึ่งติดตั้งอยูท่ ี่หน้าปัดเรื อนไมล์ โดยการกะพริ บของหลอดไฟ FI

ภาพที่ 2-32 แสดงระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง
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รหัสข้ อขัดข้อง
เมื่อเปิ ดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ ตาแหน่ ง " ON " หลอดไฟจะติ ดขึ้นมา 2 วินาทีแล้วดับลง ถ้า
ระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง ตรวจพบความผิดปกติของอุปกรณ์ หลอดไฟ " FI " จะกะพริ บเป็ น
รหัสเพื่อแจ้งปัญหาให้ทราบ โดยหลอดไฟจะกะพริ บเมื่อสวิตช์อยูใ่ นตาแหน่ง " ON " และเครื่ องยนต์
มีความเร็ วรอบไม่เกิน 2000 รอบต่อนาที ถ้าความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์สูงกว่านี้ หลอดไฟจะติด
ตลอดและจะกะพริ บอีกครั้งเมื่อความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์ลดลงต่ากว่า 2000 รอบต่อนาที
ระบบจะตรวจสอบเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการเปิ ดของวงจรหรื อปัญหาที่เกิดจากการรัดวงจร
เท่านั้น ข้อมูลความผิดปกติที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกไว้ในกล่อง ECU หรื อ ECM ตลอดไปจนกว่าจะมี
การแก้ไขปัญหาลบข้อมูลโดยการตัดไฟเลี้ยงกล่อง ECU หรื อ ECM โดยการปิ ดสวิตช์จุดระเบิด
รหัสวินิจฉัยข้อขัดข้องที่ใช้ในระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ จะมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบรหัส
เดี่ยว และแบบรหัสคู่
แบบรหัสเดี่ยว
เป็ นการแสดงรหัสข้อขัดข้อง 1 รหัส โดยการกะพริ บของหลอดไฟ FI ตามจานวนครั้ง
ของรหัสด้วยความถี่ที่เท่ากัน เช่น รหัส 3 ก็จะกะพริ บ 3 ครั้ง รหัส 7 ก็จะกะพริ บ 7 ครั้ง

ภาพที่ 2-33 แสดงแบบรหัสเดี่ยว
เป็ นการแสดงรหัสข้อขัดข้อง 2 รหัส โดยการกะพริ บของหลอดไฟ FI ตามจานวนครั้งของ
รหัสด้วยความถี่ที่แตกต่างกัน เช่น รหัส 11 ก็จะกะพริ บยาว 1 ครั้ง สั้น 1 ครั้ง รหัส 12 ก็จะกะพริ บยาว
1 ครั้ง สั้น 2 ครั้ง

ภาพที่ 2-34 แสดงรหัสข้อขัดข้อง 2 รหัส
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ตาราง 2-2 ตารางการวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง
จานวนครั้งการกะพริ บของหลอดไฟ FI จะแสดงออกมาเป็ นรหัสของปั ญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ
รหัสปัญหา
จุดที่เกิดปัญหา/สาเหตุ
อาการของปัญหา
รหัส 1
ตัวตรวจจับแรงดันสัมบูรณ์ในท่อไอดีทางาน
• เครื่ องยนต์ทางาน
MAP Sensor
บกพร่ อง
ได้ตามปกติ
• หน้าสัมผัสที่ข้วั ต่อของตัวตรวจจับแรงดัน
สัมบูรณ์ ในท่อไอดีหลวมหรื อไม่ดี
• ตัวตรวจจับแรงดันสัมบูรณ์ในท่อไอดีหรื อ
วงจรของตัวตรวจจับแรงดันสัมบูรณ์ในท่อไอ
ดีทางานบกพร่ อง
รหัส 7
ECT Sensor
EOT Sensor

รหัส 8
TP Sensor

รหัส 9
IAT Sensor

ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น/น้ ามันเครื่ องของ • สตาร์ตติดยากที่
เครื่ องยนต์ทางานบกพร่ อง
อุณหภูมิต่า
• หน้าสัมผัสที่ข้วั ต่อของตัวตรวจจับอุณหภูมิ
น้ าหล่อเย็น /น้ ามันเครื่ องของเครื่ องยนต์
หลวมหรื อไม่ดี
• ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น /น้ ามันเครื่ อง
ของเครื่ องยนต์หรื อวงจรทางานบกพร่ อง
ตัวตรวจจับตาแหน่งลิน้ เร่ งทางานบกพร่ อง
• การเร่ งความเร็ว
• หน้าสัมผัสที่ข้วั ต่อของตัวตรวจจับตาแหน่ง
ของเครื่ องยนต์ไม่ดี
ลิน้ เร่ งหลวมหรื อไม่ดี
พอ
• ตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ งหรื อวงจรของตัว • ค่าที่ได้กาหนดไว้
ตรวจจับตาแหน่งลิน้ เร่ งทางานบกพร่ อง
ล่วงหน้าแล้ว : 0o
ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศทางานบกพร่ อง
• หน้าสัมผัสที่ข้วั ต่อของตัวตรวจจับอุณหภูมิ
อากาศหลวมหรื อไม่ดี
• ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศหรื อวงจรของตัว
ตรวจจับอุณหภูมิอากาศทางานบกพร่ อง

• เครื่ องยนต์ทางาน
ได้ตามปกติ
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ตาราง 2-2 (ต่อ) ตารางการวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง
รหัสปัญหา
รหัส 11
VS Sensor

รหัส 12
Injector

จุดที่เกิดปัญหา/สาเหตุ
ตัวตรวจจับความเร็วของรถทางานบกพร่ อง
• หน้าสัมผัสที่ข้วั ต่อของตัวตรวจจับความเร็ ว
ของรถหลวมหรื อไม่ดี
• ตัวตรวจจับความเร็วของรถหรื อวงจรของตัว
ตรวจจับความเร็วของรถทางานบกพร่ อง

อาการของปัญหา
• เครื่ องยนต์ทางาน
ได้ตามปกติ
• ระบบหยุดการ
ทางานของ
เครื่ องยนต์ในรอบ
เดินเบาปิ ด
หัวฉีดทางานบกพร่ อง
• เครื่ องยนต์สตาร์ต
• หน้าสัมผัสที่ข้วั ต่อของหัวฉี ดหลวมหรื อไม่ดี ไม่ติด
• หัวฉีดหรื อวงจรของหัวฉีดทางานบกพร่ อง • หัวฉีด ปั๊มน้ ามัน
เชื้อเพลิงและคอยล์
จุดระเบิด

รหัส 21
O2 Sensor

ตัวตรวจจับปริ มาณออกซิเจนทางานบกพร่ อง
• เครื่ องยนต์ทางาน
• หน้าสัมผัสที่ข้วั ต่อของตัวตรวจจับปริ มาณ
ได้ตามปกติ
ออกซิเจนหลวมหรื อไม่ดี
• ตัวตรวจจับปริ มาณออกซิเจนหรื อวงจรของ
ตัวตรวจจับปริ มาณออกซิเจนทางานบกพร่ อง

รหัส 29
IACV Sensor

ชุดวาล์วควบคุมอากาศรอบเดินเบาทางานบกพร่ อง • เครื่ องยนต์ติดขัด
• หน้าสัมผัสที่ข้วั ต่อของชุดวาล์วควบคุม
สตาร์ตติดยาก เดิน
อากาศรอบเดินเบาหลวมหรื อไม่ดี
เบาไม่เรี ยบ
• ชุดวาล์วควบคุมอากาศรอบเดินเบาหรื อวงจร
ของชุดวาล์วควบคุมอากาศรอบเดินเบา
ทางานบกพร่ อง
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ตาราง 2-2 (ต่อ) ตารางการวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง
รหัสปัญหา
รหัส 33
ECM

จุดที่เกิดปัญหา/สาเหตุ
กล่อง ECM ผิดปกติ

รหัส 52
CKP sensor

ตัวตรวจจับตาแหน่งเพลาข้อเหวี่ยงทางานบกพร่ อง • เครื่ องยนต์สตาร์ท
• หน้าสัมผัสที่ข้วั ต่อของตัวตรวจจับตาแหน่ง
ไม่ติด
เพลาข้อเหวี่ยงหลวมหรื อไม่ดี
• ระบบจุดระเบิดไม่
• ตัวตรวจจับตาแหน่งเพลาข้อเหวี่ยงหรื อวงจร
ทางาน
ของตัวตรวจจับตาแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง
ทางานบกพร่ อง

รหัส 54
ตัวตรวจจับการเอียงของรถทางานบกพร่ อง
Bank Angle Sensor • หน้าสัมผัสที่ข้วั ต่อของตัวตรวจจับการเอียง
ของรถหลวมหรื อไม่ดี
• ตัวตรวจจับการเอียงของรถหรื อวงจรของตัว
ตรวจจับการเอียงของรถทางานบกพร่ องการ
เอียงของรถทางานบกพร่ อง

อาการของปัญหา
• เครื่ องยนต์ยนต์
ทางานได้ตามปกติ

• เครื่ องยนต์ทางาน
ปกติ
• ตัวตรวจจับการ
เอียงของรถหยุด
ทางาน
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2.2 การจาลองสถานการณ์
2.2.1 ความหมายการจาลองสถานการณ์
การจาลองสถานการณ์ (Simulation) เป็ นวิธีการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนคิดวิเคราะห์ ฝึ กแสดงออก ฝึ ก
สังเกตข้อมูล ประเมินข้อมูลที่สังเกตได้ จึงจัดเป็ นวิธีการให้คิดสื บค้นแบบหนึ่ ง ทั้งสองวิธีเป็ นการ
สอนให้วิเคราะห์ กรณี การแสดงบทบาทสมมติเป็ นการแสดงออกในสถานการณ์ที่เป็ นกรณี ง่าย ๆ
สั้ นๆ ส่ ว นการจ าลองสถานการณ์ ห นึ่ งสถานการณ์ จ าลอง จากข้อ มู ล ดัง กล่ า ว การเรี ย นใช้สื่ อ
แบบจาลองสถานการณ์ สรุ ปได้ว่า ผูเ้ รี ยนสามารถที่จะหาความรู ้ ประสบการณ์ และทักษะได้จากการ
เรี ยนในสภาวะที่คล้ายกับของจริ งทุกประการ การนาเอาสภาพการเรี ยนแบบจาลองสถานการณ์มาใช้ก็
เพื่อที่จะลดในสิ่ งต่าง ๆ ที่เป็ นปัจจัยต่อการศึกษา เช่น ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ ลดการเสี่ ยง
ต่อการเกิดอุบตั ิเหตุเป็ นต้น (เสริ มศรี , 2528)
2.2.2 การออกแบบการจาลองสถานการณ์
การออกแบบการจาลองสถานการณ์ เพื่อให้การจาลองสถานการณ์เกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน
มากที่สุด มีหลายขั้นตอนที่ตอ้ งคานึ งถึง สาหรับแนวทางการออกแบบนั้นจะต้องคานึ งถึงเป้ าหมาย
ของการเรี ยน และการฝึ กหัดที่ผเู ้ รี ยนต้องกระทา จาลองสถานการณ์น้ นั ๆ Trekker ได้ให้ข้ นั ตอนใน
การออกแบบการจาลองสถานการณ์ในการเรี ยนไว้ 13 ประการ ตามลาดับต่อไปนี้ (Pareek, 1981)
1) กาหนดปัญหาต่าง ๆ ในการเรี ยนการสอนปกติวา่ มีอะไรบ้าง
2) แยกรายละเอียดส่วนย่อยของระบบการดาเนินการเรี ยนการสอน
3) พิจารณาการดาเนินการเรี ยนการสอนว่ามีส่วนใดเกี่ยวข้องกับปัญหาต่าง ๆ ที่กาหนด
4) ตั้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในส่ วนของบทเรี ยนนั้น ๆ
5) สร้างเกณฑ์สาหรับการวัดผล
6) เลือกส่วนที่จะจาลองสถานการณ์
7) เลือกรู ปแบบของการจาลองสถานการณ์ที่ตอ้ งการสร้าง
8) พัฒนารายละเอียดต่าง ๆ ของประสบการณ์จาลอง
9) พัฒนาระบบการจาลองสถานการณ์ตน้ แบบ
10) ทดลองระบบการจาลองสถานการณ์ตน้ แบบที่สร้างกับกลุ่มย่อย
11) แก้ไขปรับปรุ งระบบการจาลองสถานการณ์ตน้ แบบ
12) นาต้นแบบที่แก้ไขแล้วไปทดลองภาคสนาม
13) ทาการปรับปรุ งระบบจาลองสถานการณ์ให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป โดยดูขอ้ มูลจากการทดลอง
2.2.3 องค์ป ระกอบของการจ าลองสถานการณ์ ประกาศิ ต , (2536 ) กล่ า วไว้ว่ า การจ าลอง
สถานการณ์ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ 6 ข้อ ดังนี้
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1) วัตถุประสงค์ของสถานการณ์จาลอง สาหรับวัตถุประสงค์น้ ี จะแสดงเป้าหมายของการ
ฝึ ก ซึ่งผูอ้ อกแบบและผูใ้ ช้สถานการณ์จาลองจะต้องมีความเข้าใจอย่างเด่นชัด เพื่อผลสัมฤทธิ์ ของการ
ใช้สถานการณ์จาลอง สาหรับวัตถุประสงค์น้ ันอาจมี ได้หลายประเภท เช่น วัตถุประสงค์ ประเภท
ความรู ้เมื่อสถานการณ์จาลองก่อให้เกิดการปฏิบตั ิการฝึ กทักษะ
2) ขอบเขตความรู ้ของผูฝ้ ึ กสถานการณ์จาลอง เนื่ องจากการฝึ กสถานการณ์จาลอง ผูฝ้ ึ ก
จะต้องมีพ้ืนฐานความรู ้ ความเข้าใจ อย่างกระจ่างในส่ วนที่ได้เกี่ยวข้องในการฝึ กสถานการณ์ จาลอง
นั้น ๆ เพื่อที่จะนาความรู ้ที่ได้ไปต่อโยงให้เกิดความรู ้ใหม่หรื อความเข้าใจในการฝึ ก บางครั้งผูฝ้ ึ กอาจ
ไม่ ป ระสบผลส าเร็ จ ตามความต้อ งการ อัน มี ส าเหตุ ม าจากผู ้ฝึ กขาดความรู ้ พ้ื น ฐานที่ เ กี่ ย วกั บ
สถานการณ์ จาลองนั้น ๆ อย่า งกระจ่ า ง ดัง นั้นขอบข่ า ยความรู ้ น้ ี จึ ง เป็ นตัวก าหนดให้ผูอ้ อกแบบ
สถานการณ์จาลองมีความระมัดระวังในการออกแบบให้ผฝู ้ ึ กได้ประสบผลสาเร็จที่ดีอีกด้วย
3) ส่ วนที่จาลองสถานการณ์ เนื่องจากการจาลองสถานการณ์น้ นั เป็ นส่ วนที่เปลี่ยนมาจาก
ความเป็ นจริ ง ในบางครั้งลักษณะการเปลี่ยนจากของจริ งให้เป็ นสถานการณ์จาลอง เพื่อมุ่งหวังให้ผใู ้ ช้
สถานการณ์เกิดทั้งความรู ้และการแสดงออกพร้อมกันในส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงมาจากของจริ งนี้ ไม่
ว่าผูอ้ อกแบบหรื อผูใ้ ช้การจาลองสถานการณ์ก็ตามจะต้องเข้าใจในเรื่ องราวในส่วนที่ ถูกเปลี่ยนแปลง
นี้เป็ นอย่างดี เพื่อผลสัมฤทธิ์ของการฝึ กสถานการณ์จาลองนั้น
4) บทบาทของผูท้ ี่ฝึกสถานการณ์จาลอง เนื่องจากการฝึ กสถานการณ์จาลองทุกครั้ง ตัวผู ้
ฝึ กเองจะเป็ นส่ ว นหนึ่ งในสถานการณ์ ที่สร้ างขึ้น ผูฝ้ ึ กจะต้องดาเนิ นไปตามบทบาทที่เกี่ยวข้อง ใน
ระหว่างการฝึ ก ซึ่ งบทบาทเหล่านี้อาจถูกให้กระทาตามกาหนดไว้ หรื อเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ก็ตาม
ย่อมแล้วแต่วตั ถุประสงค์และลักษณะของการจาลองสถานการณ์น้ นั ๆ
5) กระบวนการเรี ยนรู ้ เนื่องจากการจาลองสถานการณ์ในการฝึ กมักเกี่ยวข้องกับตัวบุคคล
เสมอ ไม่ว่าจะทางานในสถานการณ์จาลองเป็ นกลุ่ม หรื อทางาน ในสถานการณ์จาลองเพียงลาพัง ถ้า
ทางานเป็ นกลุ่มจะเป็ นการเกี่ยวข้องระหว่างบุคคลและสิ่ งแวดล้อมที่ จาลอง ถ้าทางานเพียงลาพังผู ้
เดี ยวก็จะเป็ นการเกี่ยวข้องระหว่างบุคคลกับสิ่ งแวดล้อมที่จาลอง ฉะนั้น เพื่อผลสัมฤทธิ์ ในการใช้
สถานการณ์จาลองผูอ้ อกแบบจะต้องเข้าใจจิตวิทยาในการทางานร่ วมกันของบุคคลในสภาวะต่า ง ๆ
ซึ่งจะได้ออกแบบสถานการณ์ให้ตรงตามเป้าหมาย
6) เกณฑ์การฝึ ก ในการฝึ กสถานการณ์จาลองนั้น ผูอ้ อกแบบสามารถกาหนดเป้ าหมาย
และทิ ศ ทางการดาเนิ นการฝึ กได้ด้วยการตั้ง กฎเกณฑ์ ในการตั้ง กฎเกณฑ์น้ ันผูอ้ อกแบบมักจะตั้ง
กฎเกณฑ์ข้ นึ จากการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลสาเร็จที่ตอ้ งการให้ผฝู ้ ึ กปฏิบตั ิ
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2.2.4 ประโยชน์ของการจาลองสถานการณ์ การจาลองสถานการณ์ในทางการศึกษา มีประโยชน์
ทางด้านการเรี ยนการสอน และด้านการทดสอบทักษะนักศึกษา สาหรับในด้านการเรี ยนการสอน
Roszkowski, (1974) ได้ กล่าวถึงประโยชน์จากการจาลองสถานการณ์ไว้ดงั นี้
1) สามารถทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดประสบการณ์ทางการศึกษาได้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง
2) สามารถทาให้ผูเ้ รี ยนนาความรู ้ที่ได้จากการจาลองสถานการณ์ไปประยุกต์ใช้งานใน
ชีวิตจริ งได้
3) ทาให้การเรี ยน การฝึ กที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ง่ายต่อการเข้าใจและสร้างประสบการณ์
คล้ายประสบการณ์จริ ง
4) สามารถลดค่าใช้จ่ายในทางเศรษฐกิจได้ เช่น อุปกรณ์การฝึ กจริ งมี ราคาแพง ชารุ ด
เสี ยหายได้ง่าย หรื อสื่ อของจริ งต้องเดินทางไปศึกษาไกล ๆ ทาให้เสี ยค่าใช้จ่ายมาก เช่นการเรี ย น
ภูมิศาสตร์แก้ไขได้โดยการเรี ยนในห้องที่จาลองเกี่ยวกับภูมิศาสตร์แทน
5) ให้ความปลอดภัยแก่ผูเ้ รี ยน ในกรณี ที่ทางานจริ งมีอนั ตรายหรื องานที่ยุ่งยากซับซ้อน
เช่น การฝึ กหัดขับเครื่ องบิน การซ้อมรบ
6) ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ นอกเหนื อจากการเรี ย นทางด้านเทคนิ คอย่างเดีย ว เช่น สามารถ
เรี ยนรู ้ทางเชาว์ปัญญาและทางอารมณ์ได้อีก เป็ นต้น
7) สามารถทาให้ผฝู ้ ึ กสถานการณ์จาลองเกิดแรงจูงใจในการเรี ยน
8) การจาลองสถานการณ์ สามารถใช้ในหลักสู ตรการเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี ภายใต้
เงื่ อ นไขการสร้ า งอย่ า งมี ส มมติ ฐ าน การแก้ปั ญ หาและการสั ง เกต การประเมิ น ผลและแก้ไ ข
ข้อบกพร่ องและสร้างสถานการณ์จาลองให้ได้ผลตามต้องการ
2.3 การวิเคราะห์ งานและการวิเคราะห์ วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม
พิ สิ ฐ และธี ร พล, (2532) กล่ า วถึ ง การวิ เ คราะห์ ง านไว้ดัง ต่ อ ไปนี้ การวิ เ คราะห์ ง านเป็ น
กระบวนการ หรื อกิจกรรมที่กระทาเพื่อให้ได้ถึงลาดับขั้นตอนในการทางานอาชี พนั้น ๆ สาหรับ
ขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ จาเป็ นมากสาหรับงานวิเคราะห์เพื่อหารายละเอียดต่าง ๆ ของเนื้ อหาวิชา เพื่อ
นาไปสู่การเรี ยนการสอนในการสร้างหรื อผลิตช่างฝี มือต่อไป
2.3.1 แหล่งข้อมูลในการพิจารณาเพื่อเขียนการวิเคราะห์งาน ในการเขียนวิเคราะห์งานเพื่อให้ได้
ข้อมูลต่าง ๆ ในการศึกษางาน เพื่อที่จะนาไปสู่ ขอ้ มูลที่จาเป็ นในการเรี ยนการสอน การฝึ กเพื่อให้ได้
ความรู ้ความสามารถในอาชีพนั้น ๆ จริ ง ๆ โดยการเขียนจะสามารถทาได้ดงั นี้
1) เขียนได้จากประสบการณ์ของตนเอง โดยเป็ นการนาเอาประสบการณ์ของตัวเองมา
วิเคราะห์เพื่อหาจุ ดละเอียดต่าง ๆ ซึ่ งถ้าผูเ้ ขียนมีประสบการณ์ มากพอในงานนั้น ๆ ก็จะทาให้การ
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วิ เ คราะห์ ง านมี ผ ลออกมาใกล้ค วามจริ ง มากที่ สุ ด ผลการวิ เ คราะห์ ง านนี้ ส าคัญ มากส าหรั บ การ
พิจารณาค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ ต่อไป
2) ถามจากผูเ้ ชี่ยวชาญ คือ การนาข้อมูลมาจากประสบการณ์ของผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งจะทาให้
การวิเคราะห์งานทาได้ง่ายขึ้นโดยที่ ผูม้ ี ประสบการณ์ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญจะสามารถตอบคาถามต่าง ๆ
เกี่ยวกับงานนั้น ๆ ได้ จะทาให้ขอ้ มูลค่อนข้างถูกต้องชัดเจนแก่การวิเคราะห์งานเพื่อนาไปพิจารณา
ค้นหาเป็ นข้อมูลต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ ต่อไป
3) ไปสังเกตการณ์ในอาชีพจริ ง ๆ หรื องานจริ ง วิธีน้ ี จะได้ขอ้ มูลจากการไปสังเกตการณ์
ในอาชีพจริ งว่าเขาทางานกันอย่างไร ใช้เวลานานแค่ไหน ใช้เครื่ องมืออะไรบ้าง เป็ นต้น ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ
เหล่านี้ จะสามารถนามาเพื่อใช้ในการพิจารณาค้นหาเพื่อเป็ นข้อมูล ต่าง ๆ ของหลักสูตรต่อไป
4) ศึกษาจากเอกสาร ตารา รายงาน งานวิจยั วิธีน้ ี จะได้ขอ้ มูลมาจากการศึ กษาเอกสาร
ตารา รายงาน หรื องานวิจยั ซึ่ งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็ นตัวช่วยในการค้นหาคาตอบได้ดีสาหรับการ
วิ เ คราะห์ ง าน เพราะข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากประสบการณ์ ของผู ้เ ขีย นก็ ดี จากผูเ้ ชี่ ย วชาญก็ ดี จากการไป
สัง เกตการณ์ ใ นอาชี พ จริ ง ๆ ก็ ดี อาจจะมี ข้อผิ ดพลาดทาให้ไ ม่ส ามารถหาข้อ มูล ต่าง ๆ ได้อย่า ง
ครบถ้วน จึงจาเป็ นต้องมีการศึกษาคันคว้าเพิ่มเติมจากเอกสาร ตารา รายงาน หรื องานวิจยั เพื่อที่จะ
ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนและถูกต้องในการพิจารณาหลักสูตรต่อไป
2.3.2 แนวทางในการวิเคราะห์งาน
การวิเคราะห์งานเป็ นกระบวนการในการแยกแยะรายละเอียดของงาน เพื่อระบุที่จะให้
บุคคลทางานในงาน (Job) นั้น ๆ ได้โดยสมบูรณ์ แล้วเขาควรจะต้องมีความสามารถอะไรอย่างไร บ้าง
ถ้า เราต้อ งการจะทราบว่า ในงาน ๆ หนึ่ ง บุ ค คลที่ จ ะทางานนั้น ได้ค วรมี ค วามสามารถอะไรบ้า ง
อย่างไรบ้าง ในขั้นแรกอาจท าได้โดยใช้ประสบการณ์ของผูศ้ ึกษางานเอง ซึ่ งโดยทา Job นั้นด้วย
ตนเองเขียนรายการความสามารถต่าง ๆ ที่จาเป็ นสาหรับงาน Job นั้น ๆ ก่อน หรื อจะไปสังเกตการณ์
หรื อสอบถาม เพื่อจะหาความรู ้ความสามารถที่ตอ้ งการอันจะเป็ นคาตอบของบุคคลที่ทางาน Job นั้น
วิเคราะห์งานได้ คือ ความรู ้ความสามารถอะไรบ้างที่จะนามาประกอบกันแล้ว สามารถทางาน Job
นั้นได้นนั่ เอง
การทางานควรแบ่งงาน (Job) ออกเป็ นงานเล็ก ๆ อย่าเลือกงานที่ใหญ่เกินไป เพราะจะทาให้
ยุง่ ยากในการวิเคราะห์งานและทาให้เกิดความสับสนในขณะทาการวิเคราะห์งานด้วย
หลักการพิจารณาหาความสาคัญของงานย่อยที่จาเป็ นที่จะต้องมีการเรี ยนการสอน จะต้อง
พิจารณาตามหัวข้อต่อไปนี้
1) ความถี่หรื อความบ่อยครั้งของงานย่อยในอาชีพนั้น ๆ (ใช้อกั ษรย่อ F)
2) ความสาคัญของงานย่อยในอาชีพนั้น ๆ (ใช้อกั ษรย่อ I)
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3) ความยากและความง่ายของงานในการทางานย่อยนั้น (ใช้อกั ษรย่อ D)
4) ให้ระดับคะแนนความสาคัญดังนี้
X = 3 มากที่สุด / ต้องทาได้จริ ง ๆ
I = 2 ปานกลาง
O = 1 น้อยหรื อไม่จาเป็ น
อย่างไรก็ดี การประเมินผลลักษณะงานจากคะแนนที่ได้ให้ไว้ขา้ งต้น อาจไม่มีขอ้ สรุ ปที่
แน่นอนเหมือนตัวเลขในทางคณิ ตศาสตร์ แต่ตอ้ งใช้เหตุผลจากหลาย ๆ ทางมาประกอบกัน ในทาง
ปฏิ บ ัติ มี ข ้อ ค านึ ง ถึ ง ในการประเมิ น กล่ า วคื อ การพิ จ ารณาว่ า งานใดควรฝึ กหรื อ ไม่ น้ ั น ให้ดู ที่
ความสาคัญต่องานอาชีพเป็ นประเด็นแรก หลังจากนั้นจึงพิจารณาที่ความยากในการทางานนั้น และ
ประเด็นท้ายคือ ดูที่ความถี่ในการทางานนั้น ๆ จากงานอาชีพจริ ง
2.3.3 ข้อคานึงในการเขียน Task ของ Job ต่าง ๆ ดังได้กล่าวมาบ้างแล้วว่า การทางานใน Job
หนึ่ ง ๆ นั้น อาจต้องใช้ Task ทั้งทางสติ ปัญญาและทางกล้ามเนื้ อควบคู่กันไป ซึ่ ง Task ทางทักษะ
กล้า มเนื้ อ สามารถที่ จ ะสั ง เกตจาการท างานจริ ง ได้ง่ า ย เช่ น จับ ยึ ด ชิ้ น งานเข้า กับ อุ ป กรณ์ จับ ยึ ด
ประกอบ/ถอดดอกสว่า นเจาะน าศู น ย์ชิ้ น งานได้ เป็ นต้น ส่ ว น Task ทางสติ ปั ญ ญานั้น บางครั้ ง
สังเกตเห็นไม่ได้ แต่ทว่าจาเป็ นจะต้องมีในการทางาน เช่น เลือกใช้ดอกสว่านได้ถูกต้อง แก้ปัญหา
ต่าง ๆ ในการทางานได้ เป็ นต้น
2.3.4 การวิเคราะห์งานเพื่อหาวัตถุประสงค์ในการเรี ยนการสอน ถ้าเรามองที่การเรี ยนการสอน
ในระบบอาชี วศึกษาโดยทัว่ ไป จะพบว่าการจัดการเรี ยนการสอนมีองค์ประกอบที่สาคัญอยู่ 2 ส่ วน
คือครู และผูเ้ รี ย นโดยครู ท าหน้าที่ เป็ นผูช้ ้ ี แนะแนวทางในการเรี ยนให้ผูเ้ รี ย นได้เกิ ดการเรี ย นรู ้ ซึ่ ง
หมายถึง หลังจากการเรี ยนการสอนแล้วผูเ้ รี ยนจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถที่จะทาอะไร
ตามที่ตอ้ งการได้โดยที่เขาไม่เคยทางานมาก่อน เช่น ทางานเจาะได้ ทางานบัดกรี เป็ น ทางานตรวจ
ซ่อมระบบไฟฟ้าจุดระเบิดแบบ CDI ได้ ทางานเดินสายไฟระบบแสงสว่างในอาคารได้ เป็ นต้น
โดยประเด็นนี้ การจัดการเรี ยนการสอนจึงจาเป็ นต้องมีวตั ถุประสงค์การสอนเป็ นตัวกาหนด
เป้าหมายปลายทางว่าจะให้ผูเ้ รี ยนทาอะไร อย่างไรได้บา้ ง หลังจากการเรี ยนการสอนจบแล้ว เช่น ถ้า
ต้องการให้ผเู ้ รี ยนทางานเจาะได้ วัตถุประสงค์การสอนก็จะต้องระบุถึงพฤติกรรมต่าง ๆ หลังจากการ
เรี ยนการสอนว่า จะให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถอย่างไรบ้าง ถึงจะทางานเจาะได้ เป็ นต้น อย่างไรก็ดี ครู
บางคนอาจเขียนวัตถุประสงค์การสอน กล่าวถึงงานอย่างกว้าง ๆ เอาไว้ เช่น หลังจากการเรี ยนการ
สอนแล้ว ผูเ้ รี ยนจะสามารถทางานเจาะได้ เป็ นต้น ปั ญหาที่จะติดตามมาก็คือ ในการเรี ยนการสอน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทางานเจาะได้น้ นั ไม่ทราบว่าจะต้องให้ผเู ้ รี ยนเลือกดอก สว่านถูกต้องกั บชนิดของวัสดุ
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งานหรื อไม่ จะต้องปรับความเร็ วรอบเครื่ องเจาะเป็ นด้วยหรื อเปล่า หรื อจะต้องลับดอกสว่านเป็ นด้วย
จึงจะถือได้วา่ ทางานเจาะได้สมบูรณ์
ด้วยเหตุน้ ี ก่อนที่จะเขียนวัตถุประสงค์สาหรับใช้ในการเรี ยนการสอน จึงมีความจาเป็ นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องแยก ถึงรายละเอียดของงานที่ตอ้ งการสอน ต้องการดูว่า ถ้าจะให้ผูเ้ รี ยนทางานนั้น ๆ ได้
โดยสมบูรณ์แล้ว เขาควรที่จะต้องมีความสามารถอย่างไรบ้าง ซึ่ งเราเรี ยกกระบวนการอันนี้ ว่า การ
วิเคราะห์งาน เหมือนกันกับการวิเคราะห์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยงานย่อยเหล่านี้ จะประกอบกันจน
เป็ นอาชีพดังกล่าว แต่ถา้ จานวนของงานย่อยมีมากพอจนทาให้เกิดปั ญหาตามมาว่าจะรู ้ได้อย่างไรว่า
งานไหนสาคัญ จาเป็ นต้องมีการเรี ยนการสอน ผูเ้ รี ยนต้องรู ้จริ ง ผูเ้ รี ยนต้องทาได้จริ ง หรื องานไหน
ต้องเรี ยนแต่ไม่จาเป็ นต้องรู ้จริ ง คือ แค่พอรู ้ ไม่ตอ้ งรู ้ท้ งั หมด เป็ นต้น
2.3.5 การตรวจสอบ Task ของงานต่าง ๆ การระบุความสามารถ (Task) ในการทางานใดงาน
หนึ่ง โดยผูศ้ ึกษางานเพียงคนเดียวอาจ ได้ขอ้ มูลที่ไม่สมบูรณ์เพียงพอ ฉะนั้น การที่จะตรวจสอบดูว่า
Task ต่าง ๆ ที่ระบุเอาไว้สาหรับงานหนึ่ง ๆ เพียบพร้อมสมบูรณ์หรื อเป็ นจริ งมากน้อยเพียงใดหรื อไม่
ควรเพิ่มเสริ มข้อมูลอะไรบ้าง อาจใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลาย ๆ อย่างรวมกัน ดังนี้
1) ลองทางานนั้น ๆ ด้วยตนเอง หรื อให้ผูร้ ่ วมงานลองทาเก็บบันทึกข้อมูล Task ต่าง ๆ
หรื อตรวจสอบ Task ที่ได้ระบุเอาไว้แล้ว
2) สอบถาม Task ต่าง ๆ จากผูท้ างานในงานนั้น ๆ ว่าควรมี Task อะไรบ้างแล้ว ตรวจสอบ
ข้อมูลกับ Task ที่ได้ระบุไว้แล้ว
3) น าข้อ มู ล Task ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้จ ากการวิ เ คราะห์ ไ ว้แ ล้ว ไปตรวจสอบโดยใช้วิ ธี ก าร
สังเกตการณ์จากการทางานของช่างแล้วตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องเป็ นจริ งหรื อไม่
4) ส่ งข้อมูล Task ที่ได้วิเคราะห์เอาไว้แล้วให้ผทู ้ างานนั้น ๆ ณ สถานประกอบการต่าง ๆ
ช่วยตรวจสอบแล้วนาผลมาปรับปรุ งข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
2.3.6 การวิเคราะห์ Knowledge/Skills
2.3.6.1 ความหมายของ Knowledge/Skills
1) ความรู ้ (Knowledge) หมายถึง เนื้ อหาหรื อเรื่ องราวต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ซึ่ ง
โดยปกติแล้วผูเ้ รี ยนจะมีความรู ้อยู่ในตัวได้ 2 ลักษณะ คือ การจาและเข้าใจเนื้ อหานั้น ๆ เช่น ความจา
เกี่ยวกับชนิด/ประเภทของเครื่ องมือต่าง ๆ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่ องมือต่าง ๆ เป็ นต้น
2) ทักษะ (Skills) หมายถึง การใช้กล้ามเนื้อส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายทางาน ประกอบ
กับเครื่ องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการตอกนาศูนย์แสดงว่าผูเ้ รี ยนใช้มือ จับคันจับด้าน
ค้อนและจับดอกนาศูนย์ ตอกค้อนลงบนดอกนาศูนย์ได้อย่างถูกต้องได้ผลงานตามที่ตอ้ งการ เป็ นต้น
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การสอนหรื อการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานตาม Task ต่าง ๆ โดย ปกติแล้วจะต้องอาศัย
ความรู ้ประกอบด้วย แต่ทว่าการสอนให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้อาจไม่จาเป็ นต้องมี การฝึ กทักษะก็ได้
2.3.6.2 แนวทางในการวิ เ คราะห์ Knowledge/Skills การวิ เ คราะห์ Knowledge/Skills
สาหรับ Task ใด Task หนึ่งนั้น จะต้องพิจารณาดูวา่ ถ้าจะให้ผเู ้ รี ยนมีพฤติกรรมตาม Task ที่ระบุไว้ นั้น
เขาควรจะต้องมีความรู ้และต้องฝึ กทักษะอะไรบ้าง
2.3.6.3 ลักษณะของการใช้ความรู ้/ทักษะ การที่จะให้ผูเ้ รี ยนได้มีความรู ้น้ นั การเรี ยนการ
สอนก็จะต้องให้เนื้ อหา (Content or Information) แก่ผูเ้ รี ยน(ส่ วนว่าผูเ้ รี ยนจะรับได้มากน้อยแค่ไหน
คือ มีความมากน้อยเพียงใดนั้นก็ข้ ึนอยู่กบั ผูเ้ รี ยนแต่ละคนอีกทีหนึ่ ง) เพื่อให้เขาได้นาความรู ้ ไปใช้
คือ แสดงความสามารถตาม Task ที่ตอ้ งการออกมา ซึ่งอาจจาแนกได้เป็ น 3 ลักษณะ ดังนี้
1) การฟื้ นคืนความรู ้ (Recalled Knowledge) การฟื้ นคืนความรู ้ คือ การลอกเลียน
ความรู ้เก่าหรื อความรู ้เดิมจากที่ได้ศึกษามาแล้วออกมาใช้งานในลักษณะเดิมทุกอย่าง
2) การประยุกต์ความรู ้ (Applied Knowledge) การประยุกต์ความรู ้ คือ การนาเอา
ความรู ้ซ่ ึงได้ศึกษามาแล้วมาใช้แก้ปัญหาใหม่ในลักษณะเดิมซึ่งเคยมีประสบการณ์มาแล้ว
3) การส่ งถ่ายความรู ้ (Transferred Knowledge) การส่ งถ่ายความรู ้ คือ การนาเอา
ความรู ้ซ่ ึงได้ศึกษามาแล้วผนวกกับประสบการณ์เก่าบางอย่าง เกี่ยวข้องกับการนามาใช้แก้ปัญหาใหม่
ซึ่งมีลกั ษณะแตกต่างไปจากสิ่ งที่เคยมีประสบการณ์มาแล้ว
2.3.7 การวิเคราะห์วตั ถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
2.3.7.1 ความหมายของวัต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรม (Behavioral Objectives) เป็ น
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็ นอย่างชัดแจ้งว่า หลังจากมี การ เรี ยนการสอนแล้ว ผูเ้ รี ยนจะ
สามารถแสดงพฤติกรรมที่วดั ได้ สังเกตได้ออกมาอย่างไรบ้างภายในเงื่อนไขอย่างไร และต้องทา
ได้มากน้อยเพียงใด คาที่ประกอบขึ้นเป็ นวัตถุประสงค์แบบนี้ ต้องเป็ นคากิริยาที่ผเู ้ รี ยนแสดงออกเป็ น
การกระทาที่มองเห็นหรื อสังเกต หรื อวัดได้
2.3.7.2 ส่ วนประกอบของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ประกอบด้วย ส่ วนประกอบที่สาคัญ
3 ส่วน คือ
1) พฤติกรรมขั้นสุ ดท้ายหรื อพฤติกรรมที่คาดหวัง (Terminal Behavior or Expected
Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่คาวหวังว่าเมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนแล้วผูเ้ รี ยนจะต้องมีพฤติกรรม
อย่างไร และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องวัดได้ สังเกตได้ การเขียนพฤติกรรมที่คาดหวังต้องใช้คา
กิริยาที่บ่งถึงการกระทา (Action Verb) เช่น บอก อธิบาย จาแนก สร้าง คานวณ แก้ไข เป็ นต้น ดังนั้น
จึงกล่าวได้วา่ องค์ประกอบสิ่ งแรกของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม คือพฤติกรรมที่ผเู ้ รี ยนแสดงออกใน

52
รู ป ของความสามารถหรื อ Task นั่นเอง ตัวอย่า งเช่ น ค านวณ ค่ากระแสไฟฟ้ าในวงจรไฟตรงได้
อธิบายส่วนประกอบของวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้
2) สถานการณ์ ห รื อ เงื่ อ นไข (Situation or Condition) หมายถึ ง ข้อ ความที่ บ่งถึ ง
สิ่ งแวดล้อมสถานการณ์ หรื อเงื่อนไขที่จะให้ผเู ้ รี ยนแสดงพฤติกรรมที่คาดหวังออกมา ซึ่งอาจกาหนด
สถานการณ์ได้ดงั นี้
(1) เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของเนื้ อ หาบทเรี ย น หรื อ ท าให้ผู ้เ รี ย นเกิ ด พฤติ ก รรมที่
ต้องการในบทเรี ยนนั้น ๆ เช่ น อธิ บายหลักการทางานของเครื่ องยนต์ดีเซล 4 จังหวะได้ แยกแยะ
ส่วนประกอบของเครื่ องวัดกาลังไฟฟ้าได้ถูกต้อง
(2) ในลักษณะของสิ่ งเร้าเพื่อให้แสดงพฤติกรรมที่คาดหวังออกมา เช่น เมื่อ
ก าหนดดอกสว่า นชนิ ด ต่า ง ๆ ให้ สามารถเลื อกใช้เ หมาะสมกับ งาน เมื่ อก าหนดวงจรไฟฟ้ า ให้
สามารถอ่านแบบได้ถูกต้อง
(3) ในลักษณะของเงื่อนไขการกระทา เช่น ต่อวงจรระบบไฟฟ้าเลี้ยงรถยนต์
ได้โดยไม่ตอ้ งดูแบบ
3) เกณฑ์หรื อมาตรฐาน (Criteria or Standard) หมายถึง ข้อความที่บ่งถึงเกณฑ์ข้นั
ต่าของผูเ้ รี ยนจะต้องทาได้เพียงใดจึงจะเป็ นที่ยอมรับว่าผูเ้ รี ยนบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว ซึ่ งอาจ
กาหนดเกณฑ์ได้ดงั นี้
(1) การบอกเวลา เช่น เจียระไนผิวโลหะขนาดพื้นที่ 10 ซม.ได้เรี ยบ สม่าเสมอ
ภายในเวลา 30 นาที สาธิตการต่อโวลต์มิเตอร์และแอมป์ มิเตอร์ในวงจรไฟสลับได้ภายในเวลา 5 นาที
(2) การกาหนดจานวนต่าสุด เช่น เหตุผลสาหรับการใช้ใบเลื่อยฟันละเอียด ใน
การเลื่อยชิ้นงานหน้าตัดได้อย่างน้อย 2 ข้อ บอกส่วนประกอบของหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้ได้ ถูกต้อง 5 ชื่อ
(3) การระบุเป็ นเปอร์เซ็นต์ หรื อสัดส่วน เช่น อ่านค่าความต้านทานจาก โค้ดสี
ได้ถูกต้อง 7 ใน 10 ตัว ตอบคาถามเรื่ องข้อควรระวังในการปฏิบตั ิงานเจาะได้ถูกต้อง 80 %
(4) การระบุเป็ นค่าประมาณ เช่น ตะไบเหล็กสี่ เหลี่ยมขนาดความหนา 5 ซม.
ให้ขนานกับด้านตรงข้ามภายในเวลาที่กาหนดให้ได้ความเที่ยงตรง + 0.1 มม.
2.3.8 ข้อคานึงเกี่ยวกับการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ควรพิจารณาในด้านต่อไปนี้
2.3.8.1 วัตถุป ระสงค์เชิ งพฤติ ก รรมต้องเป็ นวัตถุประสงค์ที่ บ่งถึ งพฤติ ก รรมของผู ้เ รี ย น
หลังจากที่มีการเรี ยนการสอนเรื่ องนั้น ๆ ไปแล้ว ไม่ใช่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหรื อเป็ นพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นในระหว่างที่มีการเรี ยนการสอน
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2.3.8.2 วัต ถุ ป ระสงค์เ ชิ ง พฤติ ก รรมจะต้อ งเกี่ ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรมของผู ้เ รี ย น ไม่ ใ ช้
พฤติกรรมของผูส้ อน
2.3.8.3 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมต้องประกอบด้วยพฤติกรรมที่คาดหวังที่สังเกตได้ หรื อ
วัดได้ แสดงออกให้เห็นในรู ปของความสามารถด้วยการใช้คากิริยาระบุพฤติ กรรมนั้น ๆ ไม่ใช้คา
ต่ อไปนี้ ม าระบุ พ ฤติ ก รรม เช่ น รู ้ เชื่ อ เข้า ใจ พอใจ ซาบซึ้ ง ทราบ คุ ้นเคย จา สนใจ ชอบ ส านึ ก
ตระหนัก รู ้คุณค่า
2.3.8.4 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในบทเรี ยนหนึ่ง ๆ ควรวัดทักษะให้ครบทุกด้าน ทั้งทาง
สมอง ทางกล้ามเนื้อและทางความรู ้สึกของจิตจึงจะสมบูรณ์
2.3.9 ประโยชน์ของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม มีประโยชน์ต่อ กระบวนการเรี ยนรู ้ พอจะกล่าว
ได้ดงั นี้
2.3.9.1 ช่ วยวางแผนการเรี ย นการสอน ผูส้ อนเมื่ อทราบจุ ดมุ่ งหมายแน่ ชัด สามารถจัด
กิจกรรมวิธีการสอน สื่ อการสอน ว่าควรดาเนิ นการอย่างไรจึ งจะบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ส่ วน
ผูเ้ รี ยนเมื่อทราบจุดมุ่งหมายในการเรี ยน ก็จะเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตนในการเรี ยน เพื่อให้การ
เรี ยนเป็ นไปตามความมุ่งหวังของหลักสูตร
2.3.9.2 ช่วยด้านการวัดผล ประเมินผล และติดตามผล วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่มีความ
ชัดเจน ทาให้การเขียนข้อสอบวัดได้ตรงจุดมากขึ้น การประเมินผลหลักสูตรก็เช่นกัน ถ้าวัตถุประสงค์
ชัดเจน การประเมินผลจะง่ายขึ้น
2.3.9.3 ช่วยผูเ้ รี ยนด้านการเตรี ยมตัวฝึ กฝนตนเองก่อนบทเรี ยน และระหว่างเรี ยน
2.3.9.4 ช่วยประหยัดเวลาในการเรี ยนการสอน เนื่ องจากผูส้ อนจะได้กาหนดทิศทางที่จะ
บรรลุเป้าหมายไว้ล่วงหน้าและเด่นชัด
2.4 ทฤษฎีการสร้ างแบบทดสอบ
สุราษฎร์ , (2554) กล่าวถึงขั้นตอนการดาเนินการสร้างแบบทดสอบไว้ดงั นี้
2.4.1 วิเคราะห์วตั ถุประสงค์เชิ งพฤติกรรม การวัดผลสัมฤทธิ์ มีขอ้ จากัดเรื่ องเวลา จึงจาเป็ นที่
จะต้องตัดบางวัตถุประสงค์ที่สาคัญน้อยออกไป สร้างเฉพาะข้อที่สาคัญและจาเป็ นจริ ง ๆ โดยเขียน
วัตถุประสงค์ท้ งั หมดของวิชานั้น ๆ ไว้ในตารางวิเคราะห์วตั ถุประสงค์การสอน (Objective Listing
Sheet) และตรวจสอบวัตถุประสงค์แต่ละข้อนั้น เน้นให้ผเู ้ รี ยนมีพฤติกรรมในการเรี ยนรู ้สูงถึงระดับ
ไหนโดยใช้ สั ญ ลัก ษณ์ แ ทนความสามารถทางสติ ปั ญ ญาของผู ้เ รี ยน ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นแต่ ล ะ
วัตถุประสงค์ให้สัญลักษณ์ R , A และ T แทนวัตถุประสงค์ในระดับพื้นความรู ้ ระดับนาความรู ้ไปใช้
งานและระดับส่ งถ่ายความรู ้ ตามลาดับและระดับความสาคัญของวัตถุประสงค์แต่ละหัวข้อ ให้ใช้
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สัญลัก ษณ์ แทนความส าคัญเป็ น X , I และ O และน้ า หนัก ความส าคัญ 3 , 2 และ 1 แต้ม ส าหรั บ
วัตถุประสงค์การสอนที่มีความสาคัญรองลงมาและมีความสาคัญน้อยตามลาดับ
2.4.2 การสร้ า งตารางวิเคราะห์ก ารออกข้อสอบ (Test Blueprint) ตารางการออกข้อ สอบเป็ น
แผนผัง ส าหรั บ ครู ใ ช้ใ นการพิ จารณาออกข้อสอบตามวัตถุประสงค์เชิ งพฤติ ก รรมที่ ก าหนดไว้ มี
ส่วนประกอบที่สาคัญคือ
2.4.2.1 Content ได้แก่ Topic และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้ในแต่ละ Topic
2.4.2.2 รายการความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill)
2.4.2.3 จานวนข้อสอบที่วดั พฤติกรรมตามระดับการเรี ยนรู ้ และจานวนวัตถุประสงค์ที่
กาหนด
2.4.3 การเลือกข้อสอบที่เหมาะสมกับระดับวัตถุประสงค์ของข้อสอบที่ใช้วดั ความสามารถทาง
สติ ปั ญญาของผูเ้ รี ย นแบ่ ง ได้เป็ น 2 ประเภท คือ ข้อสอบอัตนัย และข้อสอบปรนั ย การที่ จะเลื อก
ข้อสอบแบบไหนวัดผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนนั้น ให้พิจารณาดังนี้
2.4.3.1 ระดับของวัตถุประสงค์การสอนข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบ สร้ างขึ้นเพื่อวัด
ระดับฟื้ นคืนความรู ้ ระดับนาความรู ้ไปใช้งานทาได้ง่าย แต่การสร้างเพื่อวัดระดับส่ งถ่ายความรู ้ อาจ
ทาได้ยาก จึ งควรใช้ข ้อสอบอัตนัย ซึ่ งสามารถใช้วดั ได้ต้ งั แต่ ระดับฟื้ นคื นความรู ้ ถึ ง ระดับส่ งถ่าย
ความรู ้ได้ดี ดังนั้น ถ้าเราพิจารณาถึงรายละเอียดของวัตถุประสงค์การสอนดูแล้วเห็นว่า วัตถุประสงค์
ระดับ ส่ ง ถ่า ยความรู ้ ข ้อใดต้องอาศัย วัตถุ ป ระสงค์ก ารสอนระดับ อื่ น ๆ เป็ นพื้ นฐาน หรื อมี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกันอยูก่ ็อาจออกข้อสอบอัตนัยวัดผลก็ได้
2.4.3.2 เวลาในการจัดสร้างและตรวจให้คะแนน ในการสอบแต่ละครั้งเราจะพบว่า เรา
ใช้เวลาน้อยมากสาหรับสร้างข้อสอบอัตนัย 4-5 ข้อ เพื่อใช้วดั ผลในวิชาหนึ่ง ๆ เมื่อเทียบกับการสร้าง
ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 80 ข้อ ในวิชาเดียวกัน แต่ว่าเมื่อเทียบกับเวลาในการตรวจให้คะแนน
คาตอบแล้วจะเห็ นได้ว่า ต้องใช้เวลาในการตรวจให้คะแนนค าตอบข้อสอบอัตนัย นานกว่า มาก
ดังนั้น เวลาจึงเป็ นข้อพิจารณาเบื้องต้นประการหนึ่งสาหรับครู ผูอ้ อกแบบข้อสอบ กล่าวคือ ถ้าผูอ้ อก
ข้อสอบมีเวลาในการเตรี ยมตัวออกข้อสอบน้อย แต่ว่ามีเวลาที่จะตรวจให้คะแนนคาตอบหลังสอบได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ก็อาจใช้ขอ้ สอบอัตนัยวัดผลได้ แต่ถา้ มีเวลาในการออกข้อสอบมาก มีเวลาตรวจ
ให้คะแนนคาตอบน้อย การใช้ขอ้ สอบปรนัยวัดผลจะมีความเหมาะสมมากกว่า
2.4.3.3 จานวนผูเ้ ข้าสอบในครั้งนั้น ถ้าผูเ้ ข้าสอบมีจานวนน้อย และข้อสอบที่ใช้น้ นั ไม่ได้
นาไปใช้กบั ผูส้ อบกลุ่มอื่น ๆ อีกต่อไป ก็อาจใช้ขอ้ สอบอัตนัยวัด หรื อถ้าผูส้ อบมีจานวนน้อย และ
เรื่ องราวที่จะวัดมี น้อยก็อาจใช้การสัมภาษณ์ได้ หากผู ้เข้าสอบมีจานวนมากและข้อสอบที่ ใช้ นั้น
ต้องการนาไปใช้อีกต่อไป ข้อสอบที่ใช้วดั ผลก็ควรเป็ นแบบปรนัย เพราะผูส้ อบจะจาข้อสอบปรนัย
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จานวนมากได้ยากกว่าการจาข้อสอบอัตนัยเพียง 4-5 ข้อ นอกจากนั้นผูส้ ร้างข้อสอบอาจต้อง คานึงถึง
สิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการจัดทาข้อสอบ เช่น เครื่ องพิมพ์ เครื่ องอัดสาเนา เครื่ องถ่ายเอกสาร
และเครื่ องมืออื่น ๆ ที่จาเป็ นต้องใช้ในการทาข้อสอบเป็ นต้น ข้อสอบที่จดั สร้าง ขึ้นควรอยูใ่ นวิสัยที่จะ
สร้างด้วยเครื่ องมือที่มีอยู่ได้ รวมถึงความสามารถต่าง ๆ ในการสร้างข้อสอบ ของตัวครู เอง ครู ผอู ้ อก
ข้อสอบบางคนอาจเห็นว่าข้อสอบบางชนิดสร้างง่ายและติดใจอยูก่ บั การใช้ ข้อสอบชนิดนั้น ๆ ซึ่งโดย
แท้จ ริ ง แล้ว ไม่ ใ ช่ วิ ธี ก ารที่ ถู ก ต้อ งนัก ครู ค วรออกข้อ สอบได้ทุ ก ชนิ ด ซึ่ งวิ ธี ก ารที่ จ ะปรั บ ปรุ ง
ความสามารถในการออกข้อสอบให้ดีข้ ึนทาได้โดยการเขียนและฝึ กหัดสร้างข้อสอบทุกชนิดอยูเ่ สมอ
ๆ ก็จะช่วยให้ครู ออกข้อสอบได้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2.4.3.4 ข้อพิจารณาในการสร้างข้อสอบการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ย นของ
ผูเ้ รี ยนในวิชาต่าง ๆ จาเป็ นอย่างยิ่ง ที่ จะต้องสร้ างข้อสอบจานวนมาก เพื่อทาให้การออกข้อสอบ
ละเอียดและง่ายขึ้น จึงควรที่จะออกข้อสอบแต่ละข้อแยกไว้ขอ้ ละแผ่น พร้อมจัดเตรี ยมคาตอบเฉลย
และการให้คะแนนเอาไว้ดว้ ย
2.4.4 ลักษณะของแบบทดสอบที่ดีเครื่ องมือวัดผลทางการศึกษาหรื อแบบทดสอบที่ครู จะสร้าง
ขึ้นนั้นควรจะมีคุณภาพดี ซึ่งมีเกณฑ์พิจารณาดังคากล่าวของ ประสงค์, (2544) กล่าวไว้ดงั นี้
2.4.4.1 มีความเที่ยงตรง (Validity) ใช้วดั ได้ตรงในสิ่ งที่ ตอ้ งการวัด ความตรงนับว่า เป็ น
ลักษณะที่สาคัญที่สุดของแบบทดสอบ ความตรงของแบบทดสอบแบ่งออกเป็ น 4 ชนิด คือ
1) ความเที่ ย งตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) คื อ แบบทดสอบนั้นมี ข ้อค าถาม
สอดคล้องกัน หรื อตรงตามเนื้อหาวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2) ความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) คือ แบบทดสอบที่เมื่อผูส้ อบโดย
แบบทดสอบนั้น ไปแสดงพฤติ กรรมปฏิ บ ัติจริ ง จะสามารถแสดงพฤติ ก รรมนั้นได้ส อดคล้องกับ
ความสามารถที่ได้จากการทดสอบ เช่น นักเรี ยนคนหนึ่งสอบวิชากลศาสตร์วิศวกรรม เรื่ องใดถูกต้อง
หลังจากการสอบได้ให้คานวณเรื่ องในทานองเดียวกัน นักเรี ยนผูน้ ้ นั ก็สามารถ คานวณได้อย่างถูกต้อง
แบบทดสอบเรื่ องการคานวณหาแรงในโครงสร้างนี้จึงถือว่ามีความตรงตามสภาพสูง
3) ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) คือ ลักษณะของแบบทดสอบที่
สามารถพยากรณ์พฤติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่กาหนดไว้ในแบบทดสอบได้ เป็ นการวัด
ถึงความสอดคล้องกับข้อเท็จจริ งในอนาคต
4) ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) คือ แบบทดสอบที่สามารถวัด
สมรรถภาพทางด้านสมองด้านต่าง ๆได้ตรงตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร เช่น ด้านความรู ้ ความจา
ความเข้าใจการนาไปใช้ เป็ นต้น
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2.4.4.2 มี ความเป็ นปรนัย คือ แบบทดสอบที่ ทุกคนอ่านข้อสอบนั้น ๆ เข้าใจตรงกัน ทั้ง
วิธีการสอบ เนื้ อหาของโจทย์ และต้องมีคาตอบที่แน่นอนชัดเจน นักเรี ยนที่มีความเข้าใจดี เมื่ออ่าน
แล้วต้องเห็นพ้องกันว่าถูกหรื อผิด หรื อ เลือกข้อที่ถูกต้องตรงกัน ไม่ใช่การใช้ความคิดที่ เสรี และ
ผูต้ รวจสามารถตรวจได้ง่าย คะแนนที่ได้แปลความหมายของพฤติกรรมที่ตอ้ งการได้ถูกต้อง ดังนั้น
ระบบทดสอบที่มีความเป็ นปรนัย จึงมีลกั ษณะสาคัญ 3 ประการ คือ
1) คาถามต้องชัดเจน อย่าใช้คาถามที่กากวม เพื่อผูส้ อบจะได้เข้าใจคาถามตรงกันกับ
ความต้องการของผูส้ ร้างข้อสอบ
2) มีคาตอบที่แน่นอน นักเรี ยนที่ตอบได้จะตอบในขอบเขตเนื้อหาเดียวกัน
3) เกณฑ์การให้คะแนนต้องชัดเจน ไม่ว่า ใครจะเป็ นคนตรวจและตรวจเมื่อใด ก็จะ
ได้คะแนนเท่ากันเสมอ การให้คะแนนต้องไม่อาศัยความคิดเห็นส่ วนตัว มาเป็ นเกณฑ์การกาหนด
คะแนน ผิดได้ 0 ถูกได้ 1 เป็ นการให้คะแนนทีเป็ นปรนัยมากที่สุด
2.4.4.3 มี ความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบ (Reliability) ความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบ คือ
ลักษณะความคงเส้นคงวาของแบบทดสอบไม่ว่าจะสอบกี่ครั้ ง สอบที่ใด ผลที่วดั ได้จะเหมือนเดิม
หรื อใกล้เคียงกัน
2.4.4.4 สามารถนาไปใช้ได้ง่าย (Practicality) ลักษณะของแบบทดสอบแบบนี้ จะมีคาสั่ง
ชี้ แจงชัดเจน มีขอ้ กาหนดต่าง ๆ แสดงไว้อย่างถูกต้อง มีแบบเฉลยหรื อแผนการตรวจคาตอบอย่าง
ชัดเจน มีตวั เลขหรื อตารางมาตรฐานกาหนดไว้ สาหรับอานวยความสะดวกในการแปลค่าของคะแนน
ไม่มีขอ้ สงสัยขณะสอบ ผูค้ ุมสอบไม่จาเป็ นต้องชี้แจงเพิ่มเติม การจัดพิมพ์ชดั เจน
2.4.4.5 มีค่าความยากง่ายเหมาะสม (Difficulty) แบบทดสอบที ดีน้ ันควรมี ความยากง่ า ย
พอเหมาะ ถ้ายากหรื อง่ายเกินไปจะทาให้มีผลต่อความเชื่อถือได้
2.4.4.6 มีค่าอานาจจาแนกที่ดี (Discrimination) แบบทดสอบแต่ละข้อจะต้องสามารถแยก
คนเก่งและคนไม่เก่งออกจากกัน กล่าวคือ คนเก่งจะต้องตอบถูก คนไม่เก่งจะตอบไม่ถูก
2.4.4.7 ใช้เวลาเหมาะสม (Speediness) คือ ต้องกาหนดเวลาสอบให้เหมาะสมไม่มาก หรื อ
น้อยจนเกินไป โดยทัว่ ไปเวลาที่เหมาะสมสาหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ควรเป็ นเวลาที่เข้าสอบ
ประมาณ 90 % ทาข้อสอบฉบับนั้นเสร็ จ
2.4.4.8 มีประสิ ทธิ ภาพสู ง (Efficiency) แบบทดสอบที่ดีจะต้องสามารถสร้างข้อสอบ ให้
ตรงตามเนื้ อหา ตามวัตถุประสงค์และมีคุณค่ามากที่สุดโดยใช้เวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
สามารถใช้ขอ้ สอบได้หลายครั้ง และมีคุณสมบัติดงั ที่กล่าวแล้ว
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2.5 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
การจัด การเรี ยนการสอน หลัง จากได้รั บ ความรู ้ ที่ ไ ด้รั บ จากการสอน หรื อทัก ษะ
ทางปฏิบตั ิที่ได้รับการพัฒนาขึ้นตามลาดับขั้นที่ได้เรี ยนมาแล้ว การที่ผสู ้ อนจะทราบว่าผูเ้ รี ยนมีความรู ้
หรื อทักษะปฏิบตั ิในวิชาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเพียงใด ก็จาเป็ นที่ตอ้ งอาศัยเครื่ องมือในการวัดและประเมินผล
การศึกษา เพื่อที่จะนาผลการประเมินมาปรับปรุ งการเรี ยนการสอน ซึ่งมีผใู ้ ห้ความหมายไว้ดงั นี้
สุ ทธิ รัตน์ เลิศจตุรวิทย์. (2544: 43) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ผลของการเรี ยน
การสอนที่รวมถึ งความรู ้ความสามารถในการเรี ยนไว้ดว้ ยกันและแสดงออกเป็ นพฤติกรรมไว้ท้ งั 3
ด้าน ได้แก่ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล. (2546: 286) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหรื อผลการเรี ยนรู ้
หมายถึง ความรู ้หรื อทักษะที่ได้จากการเรี ยนรู ้ในรายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ปาวณีย ์ ศรี สงคราม. (2547: 12) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง ผลหรื อสิ่ งที่ผเู ้ รี ยน
ได้รับจากการเรี ยนรู ้หรื อสมรรถภาพทางสมองในด้านต่าง ๆ ที่ ผูเ้ รี ยนได้รับจากประสบการณ์ ท้ งั
ทางตรงและทางอ้อมสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนได้รับนั้นมีท้ งั ส่ วนที่เป็ นความรู ้และทักษะต่าง ๆ
มัณฑนา ฟักขาว. (2549: 36) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง คุณลักษณะหรื อ
ความสามารถทางสมองของบุคคลที่พฒั นาขึ้น ทั้งทางด้านความรู ้ ความจา ทักษะความรู ้สึกและค่านิ ยม
ซึ่งได้จากการเรี ยนรู ้ประสบการณ์และสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ
จากแนวคิดดังกล่าวสรุ ปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึ ง
ความสามารถทางการเรี ยนรู ้ และคุณลักษณะทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคลที่ เกิ ดขึ้นจากการ
ได้รับประสบการณ์ภายใต้สิ่งแวดล้อมต่าง ๆที่ผูส้ อนจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาสมอง ด้านความรู ้
ความจา และทักษะปฏิบตั ิต่าง ๆ
2.5.2 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ภัทรา นิคมานนท์. (2543: 88-89) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หมายถึง แบบทดสอบ
ที่ใช้วดั ปริ มาณความรู ้ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับด้านวิชาการที่ได้เรี ยนรู ้มาในอดีตว่ารับรู ้ได้มาก
น้อย โดยทัว่ ไปแล้วมักใช้วดั หลังจากทากิจกรรมเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อประเมินการเรี ยนการสอนว่าได้ผล
อย่างไร
บรรพต สุ วรรณประเสริ ฐ. (2544: 124) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เป็ นแบบทดสอบที่ ใ ช้ ว ัด ความก้ า วหน้ า ของผู ้เ รี ยนในส่ ว นที่ เ ป็ นมโนมติ ท้ ัง หลาย ในเนื้ อ หา
แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ จะเป็ นแบบทดสอบเพื่อที่แสดงให้เห็นความสามารถของผูเ้ รี ยน
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วันเพ็ญ วรรณโกมล. (2544 : 198-199) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นเป็ น
เครื่ องมือวัดผลที่สาคัญ โรงเรี ยนส่ วนใหญ่นิยมใช้การทดสอบเป็ นหลักการของการวัดผลการศึกษาที่
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และวัดพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนให้ครอบคลุมจุดประสงค์
การสอนทั้ง 3 ด้านได้
จากแนวคิ ด ในการใช้แ บบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นดัง กล่ า ว ผู ้วิ จัย ได้ใ ช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สร้างขึ้น ใช้ทดสอบในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ และการสอบ
ปลายภาค เพื่อใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101-2102 ของ
ผูเ้ รี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนครสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
2.5.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
พิ ชิต ฤทธิ์ จารู ญ. (2544 : 96) ได้ก ล่าวถึ งการจาแนกประเภทของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไว้ 2 ประเภท ดังนี้
1) แบบทดสอบที่ผสู ้ อนสร้างขึ้นเอง หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รี ยน
เฉพาะกลุ่มที่ผสู ้ อนสอน เป็ นแบบทดสอบที่ผสู ้ อนสร้างขึ้น ใช้กนั ทัว่ ไปในสถานศึกษา มีลกั ษณะเป็ น
แบบทดสอบข้อเขียน ซึ่งแบ่งออกได้เป็ น 2 ชนิด คือ
1.1) แบบทดสอบอัตนัย เป็ นแบบทดสอบที่กาหนดคาถามหรื อปั ญหาแล้วให้ผูเ้ รี ยน
เขียนโดยแสดงความรู ้ ความคิด เจตคติได้อย่างเต็มที่
1.2) แบบทดสอบปรนัย หรื อแบบให้ตอบสั้น ๆ เป็ นแบบทดสอบที่กาหนดให้ผูเ้ รี ยน
เขียนตอบสั้น ๆ หรื อมีคาตอบให้เลือกแบบจากัดคาตอบ ผูเ้ รี ยนไม่มีโอกาสแสดงความรู ้ความคิดได้
อย่างกว้างขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบชนิ ดนี้ แบ่งออกเป็ น 4 แบบ คือ แบบทดสอบ
ถูก-ผิด แบบทดสอบเติมคา แบบทดสอบจับคู่ และแบบทดสอบเลือกตอบ
1.3) แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนทัว่ ๆ
ไป ซึ่งสร้างโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ มีการวิเคราะห์และปรับปรุ งอย่างดีจนมีคุณภาพ มีมาตรฐาน กล่าวคือ มี
มาตรฐานในการดาเนินการสอบ วิธีการให้คะแนน และแปลความหมายของคะแนน
จากข้อความข้างต้นสรุ ปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วยแบบทดสอบที่
ผูส้ อนสร้างขึ้น ซึ่งเป็ นแบบทดสอบแบบอัตนัยและแบบปรนัย และเป็ นแบบทดสอบมาตรฐานที่มีการ
พัฒนาคุณภาพมาเป็ นอย่างดี
2.5.4 หลักในการเขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
สมนึก ภัททิยธนี. (2546: 67-71) ได้เสนอแนวคิดการเขียนแบบทดสอบโดยทัว่ ไปจะต้อง
คานึงถึงสิ่ งสาคัญต่อไปนี้
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1) วัตถุประสงค์ของการสอบ ก่อนเขียนจะต้องกาหนดวัตถุประสงค์ในการสอบให้ชดั เจน
ว่าสอบไปทาไม และต้องการสอบอะไรบ้าง สิ่ งที่ตอ้ งการสอบนั้นจะต้องกาหนดในรู ปของพฤติกรรม
ที่สามารถวัดได้
2) ความตรง (Validity) ข้อสอบที่ดีจะต้องสามารถวัดในสิ่ งที่ตอ้ งการจะวัด กล่าวคือ ถ้าตั้ง
วัต ถุ ป ระสงค์ ไ ว้อ ย่ า งไรข้อ สอบที่ ส ร้ า งขึ้ น จะต้อ งวัด ตามวัต ถุ ป ระสงค์ น้ ั น ๆ เท่ า นั้ น เช่ น ตั้ง
วัตถุประสงค์ไว้ว่า “ผูเ้ รี ยนสามารถบอกลักษณะที่ดีของข้อสอบแบบปรนัยได้” ข้อสอบจะต้องถาม
เฉพาะเรื่ องลักษณะที่ดีของข้อสอบปรนัย มิใช่ถามเรื่ องอื่น นอกจากนั้นยังต้องพิจารณาระดับของ
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ เช่น ต้องการวัดความจา ข้อสอบก็ตอ้ งวัดเพียงความจา หรื อถ้าต้องการวัดการ
แก้ปัญหา ข้อสอบที่สร้างก็ตอ้ งวัดการแก้ปัญหา เป็ นต้น
3) ความเป็ นปรนัย (Objectivity) ความเป็ นปรนัยข้อสอบ หมายถึง
3.1) ความเป็ นปรนัยในเรื่ องของความถูกต้อง กล่าวคือ ผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นต้อง
ยอมรับว่าถูกต้อง
3.2 )ความเป็ นปรนัยในการให้คะแนน จะต้องมีเกณฑ์การตรวจให้คะแนนที่แน่ นอน ไม่
ขึ้นอยูก่ บั อารมณ์ของผูต้ รวจ ซึ่งผูต้ รวจจะเป็ นใครก็ตามจะตรวจให้คะแนนได้เหมือนกัน
3.3) ความเป็ นปรนัยในด้านภาษา คือ ผูเ้ รี ยนอ่านแล้วเข้าใจความหมายของเนื้ อความได้อย่าง
ชัดเจน และถูกต้องกับวัตถุประสงค์ของผูส้ อน เป็ นความชัดเจนในการใช้ภาษาข้อสอบที่ดี ไม่ว่าใคร
อ่านข้อสอบนั้นก็ได้ความหมายตรงกัน
3.4) ระดับความยาก (Difficulty index) ข้อสอบที่ดีควรมีระดับความยากพอเหมาะ คือ
ไม่ยากไม่ง่ายเกินไป สาหรับผูเ้ รี ยน ถ้าข้อสอบยากเกินไปจะทาให้ผูเ้ รี ยนเดามากขึ้น ความยากของ
ข้อสอบสาหรับข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ควรอยู่ระหว่าง 0.20- 0.80 ของข้อสอบทั้งหมด อย่างไรก็ดี
สาหรับข้อสอบชนิ ด Criteria Referenced Test ซึ่ งถือการตีความของคะแนนเปรี ยบเทียบกับ เกณฑ์
กาหนด จะไม่คานึงถึงความยากของข้อสอบที่ใช้
3.5) ค่ า อานาจจาแนก (Discrimination power) ข้อสอบที่ ดีจะต้องสามารถแยกแยะ
ผูเ้ รี ยนเก่งและผูเ้ รี ยนที่เรี ยนอ่อนออกจากกันได้ ถูกต้องจะต้องขึ้นอยู่กบั การมีความรู ้ในเรื่ องนั้น มิใช่
เป็ นการบังเอิญหรื อเดา โดยปกติขอ้ สอบที่มีอานาจจาแนกจะเป็ นข้อสอบที่ผเู ้ รี ยนเก่งตอบถูกมากกว่า
ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนอ่อน ข้อสอบที่ผูเ้ รี ยนเก่ งตอบถูกน้อยกว่าที่ผูเ้ รี ยนอ่อนจะเป็ นข้อสอบที่ไม่ดี ไม่ควร
นามาใช้ในการสอบวัดอย่างยิ่ง ปกติระดับค่าอานาจจาแนกของข้อสอบที่มีคุณภาพ จะต้องมีค่าอานาจ
จาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
3.6) ความเที่ยง และความตรงของแบบทดสอบ ซึ่ งเป็ นข้อสอบทั้งชุดนั้น หมายถึง ผล
การสอบจะได้ผลคงที่แน่นอน จะใช้แบบทดสอบนั้นกี่ครั้งกับผูเ้ รี ยนคนหนึ่ ง คะแนนนี้ จะได้เท่าเดิม
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หรื อใกล้เคียงกันทุกครั้ง ถ้าไม่มีตวั แปรอื่นที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การจาข้อสอบได้ สภาพ
จิตใจ และสภาพแวดล้อมต่างกันไป
จากหลักการดังกล่าวสรุ ปได้ว่า หลักในการเขียนข้อ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ จะต้องคานึ งถึ ง
วัตถุประสงค์ของการสอบ และข้อสอบต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพที่มีความตรงในเชิ งเนื้ อหา มี
ความเป็ นปรนัย มีความยากง่ายพอเหมาะอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
และมีความเที่ยงตรงจะสอบกี่ครั้งก็ได้คะแนนเท่าเดิมหรื อใกล้เคียงกันเสมอ
2.5.5 คุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ชวาล แพรัตกุล อ้างถึงใน วันเพ็ญ วรรณโกมล. (2545: 203) กล่าวถึงคุณลักษณะของ
แบบทดสอบที่ดีไว้ดงั นี้
1) เที่ ยงตรง เป็ นคาถามที่ สามารถวัดสิ่ งที่ เราต้องการจะวัดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน มี
ความมุ่งหมายที่เราต้องการหรื อไม่และเที่ยงตรงในด้านใด
2) ยุติธรรม คาถามไม่เปิ ดช่องให้ผเู ้ รี ยนเก่งใช้ไหวพริ บเดาถูกได้ ไม่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน
อ่อนตอบได้ และไม่ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนโชคดีเก็งข้อสอบได้
3) ถามลึก เป็ นคาถามที่ไม่วดั แต่เพียงเนื้ อความผิวเผิน ตามตาราและความจา คาถามให้
ผูเ้ รี ยนนาความรู ้น้ นั ไปวิเคราะห์ และนาไปใช้ในสถานการณ์จริ ง ๆ หรื อที่คล้ายคลึงกัน
4) ยัว่ ยุ เป็ นคาถามที่สามารถปลุกให้ผเู ้ รี ยนตื่นเต้น กระหายที่จะลองสอบ ลองสู้อีกหรื อไม่
ข้อสอบเรี ยงลาดับคาถามจากง่ายไปยากแล้วหรื อยัง
5) จาเพาะเจาะจงทั้งคาถามและคาตอบ มุ่งวัดตรงจุดไหน คาถามไม่กากวม และไม่ถาม
ครอบจักรวาล
6) ปรนัย คือ ข้อคาถามเหล่านั้นถามแจ่มชัด ให้คะแนน และความหมายของคะแนนชัด
7) ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นคาถามที่สามารถวัดได้จริ ง และทางานได้ถูกต้องมากที่สุดภายใน
เวลาแรงงาน และเงินน้อยที่สุดหรื อไม่
8) ยากพอเหมาะ คือ แต่ละข้อมีความยากง่ายใกล้ ๆ 50 % หรื อไม่ ข้อสอบนั้นสามารถให้
คะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนทั้งหมดราว 50 % เล็กน้อยหรื อไม่ ของคะแนนเต็ม หรื อสูงกว่า 50 % เล็กน้อย
หรื อไม่
9) มีอานาจจาแนก เป็ นคาถามที่สามารถแยกผูเ้ รี ยนว่าใครเก่ง ใครอ่อน ได้จริ งหรื อไม่
10) เชื่อมัน่ เป็ นข้อคาถามที่สามารถให้คะแนนได้คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
จากแนวคิดสรุ ปได้ว่า แบบทดสอบที่ดีจะต้องมีคุณลักษณะสาคัญ คือ ต้องมีความเที่ย ง
ยุติธรรม ถามลึก คาถามยัว่ ยุตอ้ งจาเพาะเจาะจง เป็ นปรนัย มี ประสิ ทธิ ภาพยากพอเหมาะ มี อานาจ
จาแนกและต้องเชื่อมัน่ ได้

61
2.5.6 ประโยชน์ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สุ ภาณี ชูเกลี้ยง. (2542: 53) กล่าวถึงประโยชน์การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไว้ ดังนี้
1) ทาให้ผสู ้ อนเห็นเป้าหมายปลายทางหรื อรู ้พฤติกรรมปลายทางที่คาดหวังได้อย่างชัดเจน
2) ทาให้ผสู ้ อนสามารถประเมินความสาเร็จ ทราบความก้าวหน้าในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
3) ทาให้ผูส้ อนสามารถเห็นทิศทางในการพัฒนาของผูเ้ รี ยนว่าเป็ นไปตามแนวทางที่ จะ
ไปสู่เป้าหมายหรื อไม่เพียงใด
จากข้อความข้างต้นสรุ ปได้ว่า ประโยชน์ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ทาให้ผสู ้ อนรู ้ถึง
สิ่ งที่ คาดหวัง ประเมิ นความสาเร็ จในการเรี ย น สามารถเห็ นทิ ศ ทางในการพัฒนาของผูเ้ รี ย นและ
วางแผนในการพัฒนาผูเ้ รี ยนต่อไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.6 หลักการออกแบบและสร้ างชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
2.6.1 แนวคิดและเทคนิคในการจาลองปั ญหา ที่เกิดขึ้นในเครื่ องยนต์
หอมจันทร์ แก้วกาสี (2560 : 6) ความเป็ นมาของการจาลองปัญหาในการจัดการเรี ยนการ
สอน ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ไฟฟ้ายานยนต์ ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์ และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
จาเป็ นต้องแบ่งเนื้อหาสาระการสอนออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
ภาคทฤษฎี เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนเพื่ อพัฒนาทักษะทางสมองให้มีความรู ้ ความ
เข้าใจหลักการอย่างถ่องแท้ ในเรื่ องนั้น ๆโดยสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิง่ อีกเรื่ องหนึ่งสาหรับผูเ้ รี ยน คือ ทักษะ
การแปลค่า แปลความหมายจากหลักการทางภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบตั ิ เช่น อ่านวงจร, เขียนวงจรไฟฟ้า
ได้จะต้องส่งต่อไปยังการต่อวงจรไฟฟ้าได้
ภาคปฏิบตั ิ เป็ นการฝึ กทักษะทางกล้ามเนื้อเพื่อให้เกิดความชานาญ ความเชี่ยวชาญ ไม่ใช่
แค่เพียงรู ้และเข้าใจ ว่าทาอย่างไร แต่ตอ้ งทาได้ ปฏิบตั ิได้ ซึ่งแบ่งไว้หลายระดับ ตั้งแต่ข้นั ทาตามแบบ
ถึงขั้นทาด้วยความชานาญ ทาได้โดยอัตโนมัติ ในส่ วนของงานช่างยนต์น้ นั สิ่ งสาคัญสู งสุ ดที่ทุกคน
ต้องมี คือ
ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขข้อขัดข้องจะเกิดในตัวผูเ้ รี ยนได้อย่างไร
1. รู ้และเข้าใจ หลักการการทางานของระบบโดยถ่องแท้ ชัดเจน (กว้าง,ลึก)
2. ปฏิบตั ิงานในขั้นตอน การทาตามแบบ (เลียนแบบ) ได้
3. ปฏิบตั ิงานด้วยความชานาญและเป็ นอัตโนมัติได้
4. มี ส ถานการณ์ จาลองปั ญหาข้อ ขัดข้องเสมื อ นจริ ง (การจาลองปั ญหาของผูส้ อน)
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาข้องขัดข้องอย่างหลากหลายสถานการณ์
5. มีสถานการณ์จริ งให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะปฏิบตั ิการคิดวิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้อง
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2.6.2 การจาลองปัญหาในงานการเรี ยนการสอน
หอมจัน ทร์ แก้ว กาสี (2560 : 7) การจ าลองปั ญ หาเพื่ อ ให้ผูเ้ รี ย นได้ฝึ กทัก ษะการคิด
วิ เคราะห์ เพื่ อแก้ไ ขข้อ ขัด ข้องนั้น ถื อเป็ นความสามารถขั้นสู ง ของครู ผูส้ อน โดยเฉพาะปั จ จุ บ ัน
เครื่ องยนต์ เป็ นเครื่ องยนต์ที่ควบคุมการทางานด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยสิ้ นเชิงแล้ว
ครู ผู ้ส อนจะต้อ งมี ค วามรู ้ ทัก ษะสู ง ทั้ง ระบบกลไกเครื่ องยนต์ แ ละระบบควบคุ ม
อิเล็กทรอนิ กส์ จึงจะทาให้การจาลองปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่ องยนต์เป็ นไปอย่างมีคุณภาพ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ให้ผูเ้ รี ยนอยากสื บค้น คิดวิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้อง และสิ่ งสาคัญจะต้องไม่เป็ น
อันตรายกับผูเ้ รี ยน และไม่เกิดความเสี ยหายกับระบบควบคุมเครื่ องยนต์
องค์ประกอบของการจาลองปัญหาระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ อย่างมีคุณภาพ
การจาลองปัญหาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพครู ผสู ้ อนต้องมี ความรู ้ความเข้าใจและทักษะในสิ่ งต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1. หลักการของเครื่ องยนต์ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
2. รหัสข้อบกพร่ อง (Diagnosis Trouble Code, DTC)
3. ความหมายของรหัสข้อบกพร่ อง
4. ทักษะการใช้เครื่ องมือวิเคราะห์
5. การอ่านค่าข้อมูลการทางานจริ งของเครื่ อ งยนต์ (Data Stream, Data List) และเข้าใจ
ความหมายของข้อมูลดังกล่าว
เทคนิคการจาลองปัญหา
หลัก การและเทคนิ ค ที่ ใ ช้ ป ระกอบการจ าลองปั ญ หา เครื่ อ งยนต์ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์มีหลากหลายวิธี เช่น การทาให้ขาดวงจร การทาให้ลดั วงจร การกาหนดค่าของอุปกรณ์
ทั้งด้านขาเข้า(in put) ด้านขาออก (Output) และอุปกรณ์ทางาน(Actuator) ต่าง ๆ ให้มีค่าผิดไปจากค่า
กาหนด (Specification) ของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
ในยุค แรก ๆ อาจจะเป็ นเพี ย งการใช้ สวิตช์ตัดต่อวงจร บนแท่นเครื่ องยนต์ส าหรั บฝึ ก
(ชุดฝึ ก) ซึ่งถ้าผูเ้ รี ยนเป็ นคนช่างสังเกต อาจจะพบปัญหาที่กาหนดไว้ได้โดยง่ายและรวดเร็ ว ดังนั้นการ
ค้นหาปัญหาข้อขัดข้องก็ไม่ได้วดั และพิสูจน์ให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนมีองค์ความรู ้และหลักการวินิจฉัย การใช้
เครื่ องมือ และการใช้ทกั ษะความรู ้ความสามารถ ในการสื บค้นหาสาเหตุขอ้ ขัดข้องได้อย่างแท้จริ ง
(การจาลองปัญหา ยังไม่มีประสิ ทธิภาพ ไม่สามารถวัดความรู ้ทกั ษะของผูเ้ รี ยนได้อย่างสมบูรณ์)
ดังนั้นจึงเป็ นปั ญหาให้ครู ผูส้ อนต้องขบคิดและศึกษาเทคนิ ควิธีการในการจาลองปั ญหา
ให้มีประสิ ทธิภาพ ใกล้เคียงและเสมือนจริ งมากที่สุด จึงเป็ นที่มาของ โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
“สร้างชุดควบคุมเพื่อจาลองปั ญหาในเครื่ องยนต์ สั่งการจากสมาร์ทโฟน” นับว่าเป็ นนวัตกรรมใหม่ ที่
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เหมาะสมกับยุคสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนไป ซึ่ งคาดหวังว่าปั ญหาที่ถูกจาลอง ด้วยหลักการ
ทางเทคโนโลยีน้ ี จะใกล้เคียงและเสมื อนปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นจริ งมากขึ้ น ดี ข้ ึน สะดวกและรวดเร็ วขึ้ น
สามารถนาไปพัฒนาการเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ิเครื่ องยนต์ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์ พัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี
สรุ ป.แนวคิดและเทคนิ คในการจาลองปั ญหาที่เกิดขึ้นในรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์ที่เป็ น
ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ระบบไฟฟ้ามาควบคุม สามารถจาลองปัญหาข้อขัดข้องได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ ม ทักษะ การคิดวิเคราะห์หาสาเหตุและ
แก้ไขข้องขัดข้องของระบบต่าง ๆ ในรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ให้กบั ผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างดี จากแนวคิด
แบบนี้ ผู ว้ ิ จัย จึ ง มี แ นวคิ ด และออกแบและสร้ า งชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์
2.7 การสร้ างชุดควบคุมเพื่อจาลองปัญหาในรถจักรยานยนต์ สั่ งการจากสมาร์ ทโฟน
การสร้ า งชุ ด ควบคุ ม เพื่ อ จ าลองปั ญ หาชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ สั่งการจากสมาร์ทโฟน จะมีองค์ประกอบ ดังนี้
2.7.1 ส่วนประกอบชุดควบคุมเพื่อจาลองปัญหาชุดฝึ กปฏิบตั ิ ประกอบด้วย
1) Arduino MEGA 2560 R3

ภาพที่ 2-35 แสดง Arduino MEGA 2560 R3
2) Relay 16 CH 12V 10A

ภาพที่ 2-36 แสดง Relay 16 CH 12V 10A
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3) Bluetooth Serial Module (HC-06 Slave mode)

ภาพที่ 2-37 แสดง Bluetooth Serial Module (HC-06 Slave mode)
4) สายแพ ผู-้ เมีย 40 เส้น ยาว 30 cm

ภาพที่ 2-38 แสดงสายแพ ผู-้ เมีย 40 เส้น
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2.7.2 การสร้าง App Android บนมือถือ
ขั้นตอน การเขียน APP Android บนมือถือ
1. เปิ ด Google ใน Google Chrome

ภาพที่ 2-39 แสดงเปิ ด Google ใน Google Chrome
2. ค้นหาโดย พิมพ์ APP Inventor

ภาพที่ 2-40 แสดงค้นหาโดย พิมพ์ APP Inventor
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3. เลือก MIT App Inventor 2

ภาพที่ 2-41 แสดงเลือก MIT App Inventor 2
4. แสดงหน้า จอหลัก App Inventor

ภาพที่ 2-42 แสดงหน้า จอหลัก App Inventor
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5. เลือกเมนู Project

Start new project

ภาพที่ 2-43 แสดงเลือกเมนู Project
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6. ตั้งชื่อ App

ok

ภาพที่ 2-44 แสดงตั้งชื่อ App
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7. Click ที่ ชื่อ project ที่ต้ งั ไว้ autostart1

ภาพที่ 2-45 แสดง Click ที่ ชื่อ project ที่ต้ งั ไว้ auto start1
8. เลือก List Picker แล้วลากไปวางที่ Screen1

ภาพที่ 2-46 แสดง เลือก List Picker แล้วลากไปวางที่ Screen1
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9. Click ที่ Text for Listpicker1
ปรับให้อยูต่ รงกลาง Screen1

Screen1

Align Horizontal

center3 เพื่อ

ภาพที่ 2-47 แสดง Click ที่ Text for List picker1
10. เลือก Button แล้วลากไปวางที่ screen1 ตามจานวนที่ตอ้ งการ

ภาพที่ 2-48 แสดงเลือก Button แล้วลากไปวางที่ screen1 ตามจานวนที่ตอ้ งการ
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11. จัด icon หน้าจอ เลือก Layout
บน Screen1

horizontal Arrangement

ลากไปวาง

ภาพที่ 2-49 แสดงจัด icon หน้าจอ
12. ลาก Button1 และ Button 2 ลงในกรอบสี่ เหลี่ยม ทาแบบนี้จนครบ 3 ชุด (แล้วแต่
จะออกแบบ)

ภาพที่ 2-50 แสดงลาก Button1 และ Button 2
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13. ปรับช่องว่างของ icon โดยเลือก vertical Arrangement วางบน screen1
เลือกขนาด 20 pixels กด OK ท าทุกช่องแบบเดียวกัน

ภาพที่ 2-51 แสดงปรับช่องว่างของ icon
14. ปรับภาพพื้นหลัง screen1
เลือก Screen1
เลือก Background Image
UP Load File เลือกภาพที่ตอ้ งการใน Folder ของ computer
กด OK

Height
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ภาพที่ 2-52 แสดงปรับภาพพื้นหลัง screen1เลือก Screen1

74

ภาพที่ 2-53 แสดงปรับภาพพื้นหลัง screen1เลือก Background Image
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ภาพที่ 2-54 แสดงปรับภาพพื้นหลัง screen1 UP Load File เลือกภาพที่ตอ้ งการใน Folder ของ
computer กด OK

15. ปรับภาพ icon Button1
เลือก Button1
เลือก Image
UP Load File เลือกภาพที่ตอ้ งการใน Folder ของ computer
กด OK
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ภาพที่ 2-55 แสดงปรับภาพ icon Button1 เลือก Image UP Load File
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ภาพที่ 2-56 แสดงปรับภาพ icon Button1เลือกภาพที่ตอ้ งการใน Folder ของ computer

ภาพที่ 2-57 แสดงปรับภาพ icon Button1 กด OK
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เลือกขนาด icon ให้เหมาะสม ขนาด 60 pixels แล้วกด OK ทั้ง height และ width

ภาพที่ 2-58 แสดงเลือกขนาด icon ให้เหมาะสม ขนาด 60 pixels

ภาพที่ 2-59 แสดงเลือกขนาด icon ให้เหมาะสม ขนาด 60 pixels กด OK
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16. ทาการปรับ icon แบบเดียวกันทุก icon

ภาพที่ 2-60 แสดงทาการปรับ icon แบบเดียวกันทุก icon
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ทาการลบ text ที่ icon ทั้งหมด โดย click ที่ icon แล้วไปลบข้อความที่ text ออก จะทาให้
เหลือ แต่ icon

ภาพที่ 2-61 แสดงทาการลบ text ที่ icon ทั้งหมด โดย click

ภาพที่ 2-62 แสดงทาการลบข้อความที่ text ออก จะทาให้เหลือ แต่ icon
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17. เปลี่ยนชื่อ project ที่ screen1 เลือก title แล้วเปลี่ยนชื่อ เป็ น autostart1

ภาพที่ 2-63 แสดงเปลี่ยนชื่อ project ที่ screen1 เลือก title
18. เลือกการเชื่อมต่อ connectivity โดยเลือก connectivity เลือก blue tooth client
แล้วลากมาวาง บน screen1 (autostart1)

ภาพที่ 2-64 แสดงเลือก connectivity เลือก blue tooth client
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19. เลือก icon สาหรับ App ของคุณที่จะแสดงบนมือถือ ตามที่ตอ้ งการ จะแสดงตอน
ที่ DOWLOAD
โดยเลือก screen1
เลือก icon
เลือก Upload file
เลือกภาพ ที่ตอ้ งการ เลือก OK
จบการ ออกแบบ App autostart1

ภาพที่ 2-65 แสดงเลือก icon สาหรับ App
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ภาพที่ 2-66 แสดงเลือก icon สาหรับ App ตอนที่ DOWLOAD
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ภาพที่ 2-67 แสดงเลือกภาพ ที่ตอ้ งการ เลือก OK
20. เปลี่ยนหน้าต่าง จาก Die signer เป็ น blocks

ภาพที่ 2-68 แสดงเปลี่ยนหน้าต่าง จาก Die signer เป็ น blocks
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21. เลือก listPicker1 เลือก Before Picking วางบน viewer

ภาพที่ 2-69 แสดงเลือก list Picker1 เลือก Before Picking วางบน viewer
22. เลือก listPicker1 เลือก set - listPicker1 - Elements

ภาพที่ 2-70 แสดงเลือก list Picker1 เลือก set - list Picker1 - Elements
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เลือก Bluetooth client เลือก address and name

ภาพที่ 2-71 แสดงเลือก Bluetooth client เลือก address and name
23. เลือก listPicker1 เลือก After Picking วางบน viewer
เลือก listPicker1 selection
เลือก call Bluetooth connect address
เลือก listPicker1 selection

ภาพที่ 2-72 แสดงเลือก list Picker1 เลือก After Picking วางบน viewer
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ภาพที่ 2-73 แสดงเลือก list Picker1 เลือก listPicker1 selection
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ภาพที่ 2-74 แสดงเลือก list Picker1เลือก call Bluetooth connect address
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ภาพที่ 2-75 แสดงเลือก list Picker1 เลือก call Bluetooth connect address

ภาพที่ 2-76 แสดงเลือก list Picker1 เลือก list Picker1 selection
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24. เลือก button1 เลือก Bluetooth client ..send Text เลือก Text เลือกช่องว่าง เพื่อ
เติมอักษร

ภาพที่ 2-77 แสดงเลือก button1 เลือก Bluetooth client ..send Text
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ภาพที่ 2-78 แสดงเลือก button1 เลือก Bluetooth client ..send Text เลือก Text

ภาพที่ 2-79 แสดงเลือกช่องว่าง เพื่อเติมอักษร
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25. ทาแบบนี้กบั icon ทุกตัว จานวน 6 ตัว และใส่ ตัวอักษร ABCDEF ตามลาดับ ใน
ช่อง Text

ภาพที่ 2-80 แสดงทาแบบนี้กบั icon ทุกตัว จานวน 6 ตัว
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26. เลือก Button7 เลือก control เลือก close application

ภาพที่ 2-81 แสดงเลือก Button7 เลือก control เลือก close application
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ภาพที่ 2-82 แสดงเลือก close application

ภาพที่ 2-83 แสดงเลือก Button7 เลือก control เลือก close application
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27. เสร็จแล้ว เลือก project เลือก save project

ภาพที่ 2-84 แสดงเลือก project เลือก save project
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28. การเอา App autostart1 เข้ามือถือ

ภาพที่ 2-85 แสดงการเอา App auto start1 เข้ามือถือ
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29. แสกน QR code ด้วยApp จาก play store ต้องโหลดมาก่อน
30. ติดตั้ง App autostart1 บนมือถือ
31. เสร็จสมบูรณ์
2.7.3 การเขียนคาสั่งด้วย App Android
1. เปิ ด โปรแกรม App Adriano

ภาพที่ 2-86 แสดงเปิ ด โปรแกรม App Adriano
2. เปิ ดเมนู ตามที่ตอ้ งการ

ภาพที่ 2-87 แสดงเปิ ดเมนู ตามที่ตอ้ งการ
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ภาพที่ 2-87 (ต่อ) แสดงเปิ ดเมนู ตามที่ตอ้ งการ
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ภาพที่ 2-87 (ต่อ) แสดงเปิ ดเมนู ตามที่ตอ้ งการ
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2.7.4 การสร้างชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์
2.7.4.1 ส่วนประกอบ ประกอบดัวย

ภาพที่ 2-88 แสดงส่วนประกอบชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
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1) รถจักรยานยนต์ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

ภาพที่ 2-89 แสดงรถจักรยานยนต์ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
2) โทรศัพท์ ระบบ Android

ภาพที่ 2-90 แสดงโทรศัพท์ระบบ Android ที่สร้างระบบแอปพลิเคชันสาหรับจาลองสถานการณ์
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3) โปรแกรม

ภาพที่ 2-91 แสดงโปรแกรมหน้าจอโทรศัพท์สาหรับจาลองสถานการณ์
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4) ชุ ด ควบคุ ม เพื่ อ จ าลองสถานการณ์ ปั ญ หาชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ สั่งการจากสมาร์ทโฟน

ภาพที่ 2-92 แสดงชุดควบคุมเพื่อจาลองสถานการณ์ปัญหาชุดฝึ กปฏิบตั ิ
5) ขั้วต่อระหว่างกล่อง ECU หรื อ ECM ของรถจักรยานยนต์ กับชุดควบคุมเพื่อ
จาลองสถานการณ์ปัญหาชุดฝึ กปฏิบตั ิ

ภาพที่ 2-93 แสดงปลัก๊ ต่อระหว่างกล่อง ECU หรื อ ECM กับชุดควบคุมจาลองสถานการณ์ปัญหา
2.7.4.2 การท างานชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร ถจัก ยานยนต์ ใช้
โทรศัพ ท์ สั่ ง การเพื่ อ สร้ า งสถานการณ์ จ าลองปั ญ หาข้อ ขัด ข้อ งระบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจัก รยานยนต์ โดยการออกแบบ Application ผ่า นมื อ ถื อ ระบบ Android เชื่ อ มต่ อ ผ่า น Wi-Fi หรื อ
Bluetooth รหัสผ่าน EMUT 2018 เป็ นชุดควบคุมเพื่อนาไปติดตั้งในรถจักรยานยนต์ทุกรุ่ น โดยไม่กระทบ
กับโครงสร้างและประสิ ทธิภาพการทางานกับรถจักรยานยนต์ ประกอบด้วย
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2.8 แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้ผูเ้ รี ยนเกิดความสมดุล เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ทาให้ผูเ้ รี ย นมี
ความสุ ข มี ค วามพึ ง พอใจ เป็ นความรู ้ สึ ก ที่ ดี ที่ ชอบ หรื อที่ ประทั บ ใจต่ อสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจของผูเ้ รี ยน ก่อให้เกิดความสมดุลในกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ มีความสนุกกับกิจกรรมการเรี ยน เกิดผลงานที่มีคุณภาพ และความสุ ขที่เกิดจากการร่ วม
กิจกรรมกับกลุ่มเพื่อน เป็ นความสุ ขจากการช่วยเหลือและร่ วมมือร่ วมใจในการทากิจกรรม ทาให้
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการจัดการจัดระบบโดยร่ วมมือกันรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ข้อตกลง เพื่อเสริ มสร้างวินยั ในการอยู่ร่วมกัน นาไปสู่ การปรับตัว การรับและเลือกข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีเพื่อการบริ โภคด้วยการใช้วิธีแห่งปัญญา ผูศ้ ึกษาจึงได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความหมาย
ของความพึงพอใจไว้ ดังนี้
2.8.1 ความหมายของความพึงพอใจ
จากการศึกษาความหมายของความพึงพอใจ ได้มีผูใ้ ห้ความหมายของความพึงพอใจไว้
มากมาย ดังต่อไปนี้
โสรัจจ์ วิสุทธิ แพทย์. (2544: 7) ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกของ
บุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้รับการตอบสนองในสิ่ งที่ตนต้องการ
หรื อตรงเป้ าหมายที่วางไว้ หากบุคคลนั้น ๆ ไม่ได้รับการตอบสนองหรื อไม่ตรงกับเป้ าหมายที่ตนตั้ง
ไว้ ระดับความพึงพอใจก็จะลดลง
อุทยั พรรณสุ ดใจ. (2545: 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกหรื อทัศนคติของบุคคลที่
มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งโดยอาจจะเป็ นไปในเชิ งประเมินค่าว่าความรู ้สึกหรื อทัศนคติต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดนั้น
เป็ นไปในทางบวกหรื อทางลบ
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546: 775) ได้ให้ความหมาย หมายถึง พอใจ ชอบใจ
Good.(1973: 320) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้วา่ ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ
คุณภาพ หรื อระดับความพึงพอใจซึ่ งเป็ นผลมาจากความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่ งที่ทา
อยู่
Wolman.(1973: 384)ให้ ค วามหมายของความพึ ง พอใจว่ า ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง
ความรู ้สึกที่มีความสุข เมื่อได้รับความสาเร็จตามความมุ่งหมาย ความต้องการหรื อแรงจูงใจ
จากความหมายของความพึงพอใจที่กล่าวมา สรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจ เป็ นทัศนคติอย่างหนึ่ง
ที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นรู ปร่ างได้ เป็ นสิ่ งกาหนดพฤติกรรมในการแสดงออก
ของบุคคลที่มีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบตั ิ ในกิ จกรรมนั้น ๆ ความพึงพอใจจะทาให้บุคคลเกิดความ
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สบายใจหรื อสนองความต้องการทาให้เกิดความสุข ซึ่งจะแสดงออกทางสายตา คาพูดและพฤติกรรม
ต่าง ๆ
2.8.2 การวัดความพึงพอใจ
อมรลักษณ์ ปรี ชาหาญ. (2535 อ้างถึงใน ปราสาท สอนรมย์. 2546 : 36) กล่าวว่า มาตรวัด
ความพึงพอใจสามารถทาได้หลายวิธี ได้แก่
1) การใช้แบบสอบถาม โดยผูส้ อบถามจะออกแบบสอบถาม เพื่อต้องการทราบความ
คิดเห็นซึ่ งสามารถทาได้ในลักษณะที่กาหนดคาตอบให้เลือกหรื อคาตอบอิสระ คาถามดังกล่าวอาจ
ถามความพึงพอใจด้านต่าง ๆ เช่น การบริ หาร การควบคุมงานและเงื่อนไขต่าง ๆ
2) การสัมภาษณ์ เป็ นวิธีวดั ความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ ง ซึ่ งต้องอาศัยเทคนิ ควิธี และ
วิธีการที่ดี จึงจะทาให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งได้
3) การสังเกต เป็ นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย ไม่
ว่าจะแสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทางวิธีน้ ี จะต้องอาศัยการกระทาอย่างจริ งจังและสังเกตอย่างมี
ระเบียบแบบแผน
แครธวูลและคณะ (Krathwolh et al. 1946: 130–132 อ้างถึงใน ชนัยสุดา ทองอยู.่ 2550: 30-32) กล่าวถึง
การวัดความพึงพอใจ สรุ ปได้วา่ การวัดความพึงพอใจประกอบด้วย การระบุพฤติกรรมที่บ่งชี้ความพึง
พอใจ และวิธีการบันทึกพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพอใจอย่างเป็ นระบบ เนื่องจากความพึงพอใจ
เป็ นพฤติกรรมภายใน บางครั้งไม่แสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมภายนอก และเพียงอย่างเดียวอาจมาจาก
พฤติกรรมภายในที่แตกต่างกัน เครื่ องมือที่ใช้วดั พฤติกรรมที่ดีสามารถที่จะล้วงพฤติกรรมภายในให้
แสดงเป็ นพฤติกรรมภายนอกได้บา้ ง การวัดความพึงพอใจอาจใช้วิธีการวัด ดังนี้
1) การบอกเรื่ องราวเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ การปฏิบตั ิและความพึงพอใจของตนเอง
โดยใช้เครื่ องมือต่อไปนี้
1.1) แบบตรวจสอบรายการ ซึ่งประกอบด้วยข้อความอธิบายเรื่ องราว แล้วให้ผตู ้ รวจสอบ
กับความคิด ความเชื่อ และการปฏิบตั ิของตนเอง
1.2) มาตราส่ วนประมาณค่า ประกอบด้วย ข้อความอธิ บายเรื่ องราวหรื อคุณลักษณะ ที่
ต้องการวัด ให้ผตู ้ อบอ่านข้อความแล้วพิจารณาว่า ตนเองมีความรู ้สึกอย่างไร ในระดับใด
1.3) แบบจับ คู่ โดยการให้ผูต้ อบเลื อกค าคุณศัพ ท์จากรายการ 3–4 ค า เขีย นบรรยาย
ความรู ้ สึ ก เมื่ อท ากิ จกรรมร่ วมกับ รายการของค าคุณศัพ ท์ที่ ต้องการบรรยายปฏิ กิ ริย าทางอารมณ์
ทางบวกและทางลบ โดยคาคุณศัพท์ที่ผเู ้ รี ยนเลือกสามารถแสดงออกถึงความพึงพอใจที่ผเู ้ รี ยนได้รับ
จากกิจกรรม
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1.4) โปรเจคทีฟเทคนิ ค (Projective Techniques) สามารถใช้ประโยชน์ในการล้วงการ
ตอบสนองทางอารมณ์ได้เป็ นอย่างดี มี 3 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 เป็ นการสอบปากเปล่าเป็ นรายบุคคล โดยให้ผูเ้ รี ยนพูดแสดงความรู ้สึก
หรื อเรื่ องที่ผูส้ อนพูดให้เร็ วที่สุด ปฏิกิริยาจากการตอบสนองที่ผูเ้ รี ยนพูดออกมาสามารถ วิเคราะห์
ความรู ้สึก และเจตคติของผูเ้ รี ยนได้
ส่ วนที่ 2 เป็ นการสอบปากเปล่า เป็ นรายบุค คล โดยการให้ผูเ้ รี ย นเล่า เรื่ อ งจาก
รู ป ภาพ บรรยายความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ดของตนเองอย่างอิ ส ระ แล้วนาเรื่ องที่ ผูเ้ รี ย นเล่าไปวิเคราะห์ ห า
คุณลักษณะของผูเ้ รี ยน
ส่ วนที่ 3 เป็ นการสอบแบบเขีย นตอบ โดยการเติ มประโยคให้สมบูรณ์ แล้วนา
คาตอบที่ผเู ้ รี ยนเขียนเติมลงไปนั้น ไปวิเคราะห์หาคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน
1.5) แบบสอบถามปลายเปิ ด
1.6) ซี แมนติก ดิฟเฟอเรนเซี ยล (Semantic Differential) ประกอบด้วย คาหรื อวลี หรื อ
ประโยคแทนสิ่ ง ที่ ต้องการประเมิ น แล้วตามด้วยค าคุณศัพท์หลายๆ คู่ ที่อธิ บายความหมาย หรื อ
ลัก ษณะของเรื่ องที่ต้องการประเมิ น คู่ของค าคุณศัพ ท์แต่ล ะคู่ประกอบด้วยค าคุณศัพ ท์ 2 ค า เช่ น
สนุกสนาน–น่าเบื่อ
1.7) การสัมภาษณ์ เป็ นวิธีการที่สามารถล้วงความรู ้สึกและความคิดเห็นที่แท้จริ งได้แต่ผู ้
สัมภาษณ์ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่ มีประสบการณ์ อาจใช้การสัมภาษณ์เป็ นกลุ่มหรื อรายบุคคลและใช้เวลามาก
น้อยแตกต่างกันไป
1.8) การอภิปรายกลุ่ม
1.9) การเขี ย นบรรยายความคิดเห็ นหรื อความรู ้ สึ ก เป็ นการให้ผูเ้ รี ย นเขีย นบรรยาย
ความรู ้ สึก ความคิดเห็ น พร้ อมทั้งเหตุผลที่ ใช้ประกอบการตัดสิ นใจในเรื่ องเกี่ ยวกับสถานการณ์ที่
กาหนดให้ วิธีการเขียนบรรยายความรู ้สึก เป็ นวิธีการที่ดีมาก สามารถวัดความคิดเห็นและความรู ้สึก
1.10) แบบเลือกตอบคงที่ มีลกั ษณะคล้ายมาตราส่ วนประมาณค่า คือ มีตวั เลือกชุดหนึ่ ง
อาจประกอบไปด้วย 4-5 ตัวเลือก แล้วมีคาถามหรื อข้อความหลาย ๆ ข้อมาให้พิจารณา
1.11) แบบเลือกตอบ มีลกั ษณะคล้ายข้อสอบแบบเลือกตอบที่ใช้โดยทัว่ ไป
2) การวัดโดยการให้ผอู ้ ื่นบอกเรื่ องราวเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ตอ้ งการวัด ดังนี้
2.1) สัมภาษณ์ผอู ้ ื่น
2.2) ให้ผอู ้ ื่นกรอกแบบสอบถาม
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3) การสังเกตบุคคลที่ตอ้ งการวัดในสถานการณ์เฉพาะ เป็ นวิธีการวัดตรงในการวัดความ
สนใจ ความอยากรู ้อยากเห็น แต่ตอ้ งใช้เวลามาก การสังเกตพฤติกรรมแบบนี้ เหมาะสาหรับสัง เกต
พฤติกรรมผูเ้ รี ยนบางคน
3.1) สังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปกติ เมื่อพบว่าผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมใดตรง
ตามรายการสั ง เกตพฤติ ก รรมก็ จ ดบัน ทึ ก ไว้ การสั ง เกตพฤติ ก รรมแบบนี้ เหมาะส าหรั บ สั ง เกต
พฤติกรรมผูเ้ รี ยนบางคน
3.2) สังเกตพฤติกรรมภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์ที่กาหนดให้ ในกรณี น้ ี สามารถสังเกต
พฤติกรรมผูเ้ รี ยนได้ทีละหลายๆ คน โดยจัดสถานการณ์หรื อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผเู ้ รี ยนที่เราต้องการ
สังเกตได้ปฏิบตั ิ โดยให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนได้มีโอกาสเท่ากันที่จะเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างอิสระจาก
พฤติกรรมการเลือกการ ไม่เลือกทากิจกรรม หรื อวิธีการปฏิบตั ิกิจกรรม ต่าง ๆ ที่ผเู ้ รี ยนทา
ลิเคอร์ ท (Likert) ให้ความมายไว้ว่า การวัดความพึงพอใจ หมายถึ ง ความรู ้สึกชอบ ความ
ต้องการ ความพอใจ ความสุ ข เนื่องจากผลงานที่ได้รับผลสาเร็ จตามความมุ่งหมาย วัดความพึงพอใจ
ได้จากแบบวัดความพึงพอใจที่ ผูว้ ิจยั สร้ า งขึ้น มี ลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating
Scale ) ซึ่งได้กาหนดค่าออกเป็ น5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) โดยพิจารณาเนื้อหา 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านปัจจัยนาเข้า
1.1 คาชี้แจงของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจง่าย
1.2 ชุดกิจกรรมการเรี ยนมีขนาดอักษรที่เหมาะสม
1.3 เนื้อหาที่กาหนดในกิจกรรมการเรี ยนเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
1.4 เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนเพียงพอต่อการเรี ยนในเนื้อหาแต่ละชุด
1.5 สื่ อในกิจกรรมการเรี ยนมีความเหมาะสม
1.6 ใบกิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสม
2. ด้านกระบวนการ
2.1 กิจกรรมการเรี ยนการสอนมีความน่าสนใจ
2.2 ขั้นตอนของกิจกรรมการเรี ยนผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิได้
2.3 กิจกรรมการเรี ยนส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้ศึกษาลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
2.4 กิจกรรมการเรี ยนส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้หาคาตอบ และแก้ไขปัญหาเป็ นทีม
2.5 กิจกรรมการเรี ยนส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และหาความรู ้
2.6 กิจกรรมการเรี ยนส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีวินยั และรับผิดชอบในการทางาน
2.7 กิ จกรรมการเรี ย นส่ งเสริ ม ผู เ้ รี ย นได้ประเมิ น ปรั บปรุ งตนเองและยอมรั บ ผู ้อื่ น
ตลอดจนใฝ่ หาความรู ้อย่างต่อเนื่อง
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3. ด้านผลผลิต
3.1 ผูเ้ รี ยนเกิดความรู ้จากชุดกิจกรรม
3.2 ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้จากชุดกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
3.3 ชุดกิจกรรมทาให้ผเู ้ รี ยนประสบผลสาเร็จในการเรี ยนได้
จากที่ ก ล่า วมาสรุ ป ได้ว่า การวัดความพึ งพอใจ หมายถึ ง การวัดความรู ้ สึ ก ชอบ ความ
ต้องการ ความพอใจ ความสุขเนื่องจากผลงานที่ได้รับผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย สามารถแบ่งการวัด
ความพึงพอใจเป็ นด้าน ๆ ดังนี้ ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต การรายงานในครั้ง
นี้ ผูว้ ิจัย ได้ใ ช้แบบวัดความพึ ง พอใจแต่ล ะด้านของผูเ้ รี ย นที่ มี ต่อชุ ดฝึ กปฏิ บัติ ระบบฉี ดเชื้ อ เพลิ ง
อิเล็กทรอนิ กส์ รถจัก รยานยนต์ เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale ) ซึ่ งได้กาหนดค่า
ออกเป็ น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) โดยพิจารณาเนื้ อหา 3 ด้าน ดังนี้ ด้านปั จจัยนาเข้า ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นโดยมี
เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ บุญชม ศรี สะอาด. (2542: 113)
คะแนน
5 คะแนน
หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
คะแนน
4 คะแนน
หมายถึง พึงพอใจมาก
คะแนน
3 คะแนน
หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
คะแนน
2 คะแนน
หมายถึง พึงพอใจน้อย
คะแนน
1 คะแนน
หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์ดงั นี้ บุญชุม ศรี สะอาด (2542: 113)
ค่าเฉลี่ย
4.51-5.00
หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
3.51-4.50
หมายถึง พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย
2.51-3.50
หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
1.51-2.50
หมายถึง พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย
1.00-1.50
หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เฉลิ ม ศัก ดิ์ ด้ว งงาม. (2559). ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง การพัฒ นาชุ ด ฝึ กปฏิ บัติ ก ารต่ อ วงจรระบบ
สัญญาณไฟฟ้ า รถยนต์ ส าหรั บ นัก เรี ย นระดับประกาศนี ย บัต รวิ ชาชี พ สาขางานยานยนต์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิภาพของชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบสัญญาณไฟฟ้ารถยนต์
สาหรับนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต์ เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนระหว่างนักเรี ยน ที่ใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบสัญญาณไฟฟ้ารถยนต์ กับนักเรี ยนที่เรี ยน
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แบบปกติโดย ผลการวิจยั พบว่า ชุดฝึ กปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบสัญญาณไฟฟ้ารถยนต์มีประสิ ทธิ ภาพ
ตามเกณฑ์ 72.22 : 80.46 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ชุดฝึ ก
ปฏิบตั ิการต่อวงจรระบบสัญญาณไฟฟ้ ารถยนต์สูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนแบบปกติมีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
ธวัฒชัย คาหลิ น และคณะ. (2558). ได้ศึกษาเรื่ อง ชุ ดสาธิ ตระบบฉี ดน้ ามันเชื้ อเพลิ ง แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างชุดสาธิ ตระบบฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
รถจัก รยานยนต์ HONDA WAVE 110 I แบบ PGM-FI เพื่ อ หาคุ ณ ภาพชุ ด สาธิ ต ระบบฉี ด น้ า มัน
เชื้ อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิ กส์ของรถจักรยานยนต์ HONDA WAVE 110 I แบบ PGM-FI เพื่อเป็ นสื่ อ
การเรี ยนการสอนตามรายวิชาปฏิบตั ิงานเครื่ องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ผลการศึกษา พบว่า การ
ดาเนิ นการได้ศึกษาคาอธิ บายรายวิชาปฏิบัติงานเครื่ องยนต์ เล็กและจัก รยานยนต์รวมถึงหลัก การ
ทางานของระบบฉี ดน้ ามันเชื้ อเพลิ ง จากนั้นได้ดาเนิ นการสร้างชุดสาธิ ตระบบฉี ด น้ ามันเชื้ อเพลิ ง
แบบอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ท ดลองใช้แ ละปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขจนได้ชุ ด สาธิ ต ระบบฉี ด น้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ นาไปประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 11ท่าน เป็ นผูป้ ระเมินคุณภาพ
แบ่งการประเมินคุณภาพชุดสาธิตออกเป็ น 3 ด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.65 และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51 ด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.55 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.51 ด้านเอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานมีค่าเฉลี่ยเท่า กับ 4.68 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ า กับ 0.52 คิ ดค่ า เฉลี่ ย โดยรวม ทั้ง 3 ด้า น ได้ค่ า เฉลี่ ย เท่ากับ 4.63 คะแนน และส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.51 ซึ่ งตรงตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ แสดงว่าชุ ดสาธิ ตระบบฉี ด น้ า มัน
เชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นสามารถนาไปใช้ประกอบการเรี ยนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
นภดล ยะซั น . (2557). ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง การพัฒ นาหลัก สู ต รฝึ กอบรมระบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง
อิเล็กทรอนิ กส์ รถจัก รยานยนต์ โดยมี วตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมระบบฉี ด น้ า มัน
เชื้ อเพลิ งอิ เล็กทรอนิ กส์ รถจักรยานยนต์ เพื่อศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรฝึ กอบรมระบบฉี ด
น้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ผลการวิจยั พบว่า
การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิ เล็กทรอนิ กส์ รถจักรยานยนต์ มี
เนื้ อหาของหลักสู ตร ได้แก่ โครงสร้ างส่ วนประกอบของระบบฉี ดน้ ามันเชื้ อเพลิ ง อิ เล็กทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ การทางานของระบบฉี ดน้ ามันเชื้ อเพลิงอิ เล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ การเรี ยกดู
ข้อมูลในหน่วยความจาของระบบฉี ดน้ ามันเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ การแปลงข้อมูล
ในหน่ วยความจาของระบบฉี ดน้ ามันเชื้ อเพลิ งอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ การลบข้อมูลความ
ผิดปกติในหน่ วยความจาของระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิ เล็กทรอนิ กส์ รถจักรยานยนต์ การตรวจสอบการ
ทางานของระบบฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ การตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบ
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ฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ การปรับตั้งการทางานของระบบฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ การตรวจสอบการทางานของระบบจุดระเบิด การตรวจสอบอุปกรณ์
ของระบบจุดระเบิด และการแก้ไขปัญหาการทางานของระบบจุดระเบิด
ผลการทดลองด้านประสิ ทธิ ภาพของการพัฒนาหลักสู ตรพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม
ระบบฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ค่าประสิ ทธิภาพ (E1) เท่ากับ 85.10 ค่าคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 25.53 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.36 ค่าประสิ ทธิ ภาพ (E2) เท่ากับ 91.11 ค่า
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 27.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.59
การประเมินหลักสู ตรฝึ กอบรมระบบฉี ดเชื้ อเพลิ งอิ เล็กทรอนิ กส์ รถจักรยานยนต์
ภาพรวมของความพึงพอใจต่อการอบรมอยูใ่ นระดับดีมาก
บรรเจิด (2557) การสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กระบบฉี ดเชื้อเพลิงเครื่ องยนต์ดีเซลแบบ
คอมมอนเรลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผูว้ ิจยั ได้นาชุดฝึ กปฏิบตั ิที่สร้างขึ้นไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 28 คน ซึ่ งเป็ นนั ก เรี ยนระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ นปี ที่ 3 แผนกวิ ช าช่ า งยนต์
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม ๆ ละ 14 คน หลังจากกลุ่มตัวอย่างผ่าน
การฝึ กจนครบบทเรี ยนแล้ว ให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบประเมินผล จากนั้นนาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการ
ทดลองมาทาการวิเคราะห์และสรุ ปผล ผลการวิจยั ปรากฏว่าชุดฝึ กปฏิบตั ิที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ
84.58/82.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 80/80
พิ นิ ต แก้ว พระ (2555) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง การสร้ า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด จ าลองปั ญ หา
ข้อขัดข้องระบบฉี ดเชื้ อเพลิ ง อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ รถจัก รยานยนต์ ผลการวิจัย พบว่า ทุก ด้านมี ค่าเฉลี่ ย
มากกว่า 4.51 อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพดีมาก ส่ วนการหาประสิ ทธิ ภาพ พบว่ามีค่า E1/E2 เท่ากับ
92.96/91.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ 80/80
ชะลอ พลนิ ล. (2551). ได้ศึกษาเรื่ อง การปฏิบตั ิการพัฒนาทักษะการซ่อมระบบฉี ดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิ กส์ วิชางานระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์ของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
หลักสูตรพุทธศักราช 2545 สาขางานยานยนต์ คณะเครื่ องกล วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี โดยมี
วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ ก ษาการปฏิ บตั ิ ก ารพัฒนาทัก ษะการซ่ อมระบบฉี ดเชื้ อเพลิ งอิ เล็ก ทรอนิ กส์ ที่
เหมาะสมสาหรั บวิชางานระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิ เล็กทรอนิ กส์ ในด้านทักษะกระบวนการทางวิช าชี พ
และด้านพฤติกรรมในชั้นเรี ยน ของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ หลักสู ตรพุทธศักราช 2545
สาขางานยานยนต์ คณะเครื่ องกล วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ทัก ษะกระบวนการทางวิช าชี พ และเพื่ อศึ ก ษาผลการปฏิ บัติก ารพัฒนาทัก ษะการซ่ อมระบบฉี ด
เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ช างานระบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ก่ อ นและหลัง ในด้า นทัก ษะ
กระบวนการทางวิชาชีพ และด้านพฤติกรรมในชั้นเรี ยนของนักเรี ยน ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
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หลักสูตรพุทธศักราช 2545 สาขางานยานยนต์ คณะเครื่ องกล วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี โดยใช้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิชาชีพ ผลการศึกษา พบว่า
การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนา
ทักษะการซ่ อมระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์โดยใช้เทคนิ คและวิธีการสอนวิชาชี พในรู ปแบบ
แผนการจัดการเรี ยน MIAP โดยมีข้นั ตอน 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสนใจปัญหา 2) ขั้นศึกษาข้อมูล 3) ขั้น
พยายาม 4) ขั้นสาเร็ จผล ซึ่งนามาใช้ควบคู่กบั รู ปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาทักษะการซ่ อม
ระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์อย่างเหมาะสม มีการวางแผนเป็ นระบบ มีการสังเกตเก็บรวบรวม
ข้อมูล และมีการสะท้อนผลปฏิบตั ิการนาไปปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ MIAP ในวงจรต่อไป จึง
ทาให้เกิดการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการทางอาชี พและด้านพฤติกรรมในชั้นเรี ยนของนักเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสู ตรพุทธศักราช 2545 สาขางานยานยนต์ คณะเครื่ องกล วิทยาลัย
สารพัดช่ า งอุ บ ลราชธานี จนท าให้นัก เรี ย นมี ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ สุง ขึ้น เป็ นวิ ธี ที่ เหมาะสม
สาหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นวิชาชีพได้เป็ นอย่างดี
ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยน นักเรี ยนสามารถปรับพฤติกรรมตนเองในภาพรวมได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.39 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.518 คิดเป็ นร้อยละ 79.66 สู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
ร้อยละ 60 นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ MIAP มีผลแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ย นรู ้ ในการพัฒนาทักษะการซ่ อมระบบฉี ด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์ มีประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.39/67.63 ซึ่ง E2 ต่ากว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ 70/70
เนื่ องจาก E1 มีผลรวมของคะแนนก่อนเรี ยนสู งเนื่ องจากมีการเก็บคะแนนหลายครั้ง E2 เป็ นผลรวม
ของคะแนนหลังเรี ยนจากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพียงครั้งเดียว โดยไม่มีผลกระทบกับ
เกณฑ์แต่อย่างใด และมีค่าดัชนีประสิ ทธิผลเท่ากับร้อยละ 75 สูงกว่าเกณฑ์กาหนดร้อยละ 20
นันทชัย โลหะโรจน์วิเชียร. (2551). ได้ศึกษาเรื่ อง การสร้างและหาประสิ ทธิภาพชุดฝึ กอบรม
เรื่ องการทางานและการติดตั้งระบบฉี ดเชื้อเพลิงก๊าซแอลพีจี ที่ปรับแต่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้ างและหาประสิ ทธิ ภาพชุ ดฝึ กอบรม เรื่ องการทางานและการติ ดตั้งระบบฉี ด
เชื้ อเพลิงก๊าซแอลพีจี ที่ปรับแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ ผลการวิจยั พบว่า ชุดฝึ กอบรมที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ นมี
ประสิ ทธิ ภาพ 92.82/87.65 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 80/80 หลังจากผูเ้ ข้ารับการอบรมแล้วมี
ความรู ้ในเนื้อหาสู งขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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2.10 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งการสร้ า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด ฝึ ก
ปฏิ บตั ิ การระบบฉี ดเชื้ อเพลิ งอิ เล็กทรอนิ กส์ รถจักรยานยนต์ เพื่อส่ งเสริ มความพร้ อมทางด้านงาน
จักรยานยนต์ มีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
- หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมเครื่ องกล สาขา
งานจักรยานยนต์

ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบ
ฉี ดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์

- การสอนด้วยชุดฝึ ก
ปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
ภาพที่ 2-94 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั

- ประสิ ทธิภาพของชุดฝึ ก
ปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้วย
ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์
- ความพึงพอใจต่อการใช้
ชุดฝึ ก

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เรื่ อง การสร้างและหาประสิ ทธิภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ด
เชื้ อเพลิ งอิ เล็กทรอนิ กส์ รถจักรยานยนต์ ซึ่ งมี วตั ถุประสงค์ เพื่อสร้ างชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ การระบบฉี ด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ เพื่อหาคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์
รถจัก รยานยนต์ เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารระบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จากคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรี ยนและ
คะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรี ยน และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน โดยใช้
ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ มีข้นั ตอนการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 การศึกษาสภาพปัญหา
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3 การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.4 การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการนาเสนอ
3.1 กำรศึกษำสภำพปัญหำ
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น จากการเรี ยนการสอน ประสบการณ์ตรง สอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญ
สถานประกอบการ และการสังเกตในงานการฝึ กอาชี พ ได้ขอ้ มูลว่า ผูเ้ รี ยนขาดทักษะการตรวจ
วิเคราะห์แก้ไขปั ญหาระบบอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ การเรี ยกดูรหัสปั ญหาข้อขัดข้องระบบ
ฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์ การลบข้อมูลรหัสปั ญหาข้อขัดข้องระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิ เล็กทรอนิ กส์
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงนาข้อมูลดังกล่าวมา กาหนดขอบเขตเนื้ อหา และนาข้อมูลไปพิจารณาออกแบบและ
สร้างชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ฝึกปฏิบตั ิและการ
ตรวจวิเคราะห์แก้ไขปั ญหาระบบอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ในการสร้างสถานการณ์จาลอง
เสมือนจริ งในรถจักรยานยนต์
3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
3.2.1 ประชากร ได้แก่ นักเรี ยน ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) แผนกวิชาช่ างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ปี การศึกษา 2560 ที่ลงทะเบียนเรี ยนเรี ยนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา
2101-2102
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3.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ทดลอง 2 ช่วง
ช่ วงที่ 1 หาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทั้งฉบับ กับกลุ่มทดลอง คือ
นัก เรี ย นระดับ ประกาศนี ย บัต รวิชาชี พ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่ างยนต์ วิทยาลัย เทคนิ ค
นครสวรรค์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ที่ผา่ นการเรี ยนวิชางานจักรยานยนต์มาแล้ว จานวน 20 คน
ช่ ว งที่ 2 ใช้ชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร ถจัก รยานยนต์ เอกสาร
ประกอบการสอนงานจักรงานยนต์ ระหว่างเรี ย น และทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน หลังเรี ยน กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนก
วิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 21012102 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จานวน 54 คน ดังนี้
ปวช.1 กลุ่ม 5
จานวน 11 คน
ปวช.1 กลุ่ม 1 (ทวิภาคี)
จานวน 18 คน
ปวช.3 กลุ่ม 1 (ทวิภาคี)
จานวน 10 คน
ปวช.3 กลุ่ม 2 (ทวิภาคี
จานวน 15 คน
รวม
จานวน 54 คน
3.2.3 ตัวแปร ที่ใช้ในการวิจยั
1) ตัวแปรต้น คือ ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
วิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102
2) ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ประสิ ทธิภาพของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ด
เชื้ อเพลิ งอิ เล็กทรอนิ กส์ รถจักรยานยนต์ และความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน โดยใช้
ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
3.3 กำรสร้ ำงเครื่ องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์
รถจัก รยานยนต์ เอกสารประกอบการสอนของชุ ดฝึ กปฏิ บ ัติ ระบบฉี ดเชื้ อ เพลิ ง อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ แบบประเมินคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน โดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้
3.3.1 แนวคิดในการสร้างชุดฝึ กปฏิบตั ิ ระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิ เล็กทรอนิ กส์ รถจักรยานยนต์ ใช้
สาหรับจาลองสถานการณ์ ในรถจักยานยนต์ เช่นการตรวจวิเคราะห์แก้ไขปั ญหา การเรี ยกดูรหัส
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ปั ญหาข้อขัดข้อง การลบข้อมูลรหัสปั ญหาข้อขัดข้องระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่งลักษณะ
ของชุดฝึ กเป็ นการออกแบบ โดยใช้โทรศัพท์สั่งการ เพื่อสร้างสถานการณ์ จาลองปัญหาข้อขัดข้อง
ระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ โดยการออกแบบ Application ผ่านมือถือระบบ
Android เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi หรื อ Bluetooth เป็ นชุดควบคุมเพื่อนาไปติดตั้งในรถจักรยานยนต์ทุก
รุ่ น โดยไม่กระทบกับโครงสร้างและประสิ ทธิ ภาพการทางานกับรถจักรยานยนต์ เช่น สั่งการให้
Sensor ตัวใดตัวหนึ่งชารุ ด ทาให้ระบบของรถจักรยานยนต์เกิดรหัสปัญหาจริ ง เครื่ องมือนี้ สามารถ
นาไปใช้กบั รถจักรยานยนต์รุ่นอื่น ๆ ได้ โดยมีข้นั ตอนการสร้างชุดฝึ ก ดังนี้

ภำพที่ 3-1 แสดงแนวคิดในการสร้างชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
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จากภาพที่ 3-1 แสดงแนวคิ ด ในการสร้ า งชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ จะบรรจุอยู่ในภาชนะขนาด กว้างxยาวxสู ง เท่ากับ 20x10x6 เซนติเมตร ซึ่งเป็ นชุด
สร้างสถานการณ์จาลองปัญหาข้อขัดข้อง ซึ่งชุดจาลองปัญหาข้อขัดข้องจะต่อเชื่อมไปยังกล่อง ECU
(Electronic Control Unit) หรื อ ECM (Engine Control Module) ของรถจักรยานยนต์ ทุกยีห่ อ้ ทุกรุ่ น
โดยต่อกับปลัก๊ เสี ยบที่ ดัดแปลงให้เข้ากับรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่ น เพื่อสร้างสถานการณ์จาลอง
ปัญหาข้อขัดข้อง และใช้โทรศัพท์มือถือสั่งการกับชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถ
จักยานยนต์ สร้างสถานการณ์จาลองเสมือนจริ งในรถจักรยานยนต์ เช่น การตรวจวิเคราะห์แก้ไข
ปั ญหา การเรี ย กดู รหัส ปั ญหาข้อขัดข้อง การลบข้อมูลรหั สปั ญหาข้อขัดข้องระบบฉี ดเชื้ อเพลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
1. สตาร์ตเครื่ องยนต์ – ดับเครื่ องยนต์
2. สร้างสถานการณ์จาลองของ MAP Sensor มีปัญหาข้อขัดข้อง
3. สร้างสถานการณ์จาลองของ ET Sensor มีปัญหาข้อขัดข้อง
4. สร้างสถานการณ์จาลองของ TP Sensor มีปัญหาข้อขัดข้อง
5. สร้างสถานการณ์จาลองของ IAT Sensor มีปัญหาข้อขัดข้อง
6. สร้างสถานการณ์จาลองของหัวฉีด (Injector) มีปัญหาข้อขัดข้อง
7. สร้างสถานการณ์จาลองของ O2 Sensor มีปัญหาข้อขัดข้อง
8. สร้างสถานการณ์จาลองของ IACV Sensor มีปัญหาข้อขัดข้อง
9. สร้างสถานการณ์จาลองของ CKP Sensor มีปัญหาข้อขัดข้อง
10. สร้างสถานการณ์จาลองของ ECM มีปัญหาข้อขัดข้อง
11. สร้างสถานการณ์จาลองของ BA Sensor มีปัญหาข้อขัดข้อง
3.3.2 การสร้างชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
การสร้ า งชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ระบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ รถจัก รยานยนต์ เพื่ อสร้ า ง
สถานการณ์จาลองเสมือนจริ งในรถจักรยานยนต์ เช่นการตรวจวิเคราะห์แก้ไขปั ญหา การเรี ยกดู
รหัส ปั ญหาข้อขัดข้อง การลบข้อมูล รหัส ปั ญหาข้อขัดข้องระบบฉี ดเชื้ อเพลิ ง อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ มี
ขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้
ก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์เ ชิ ง พฤติ ก รรม ก่ อ นที่ จ ะท าการสร้ า งชุ ด ชุ ด ฝึ กปฏิ บัติ ร ะบบฉี ด
เชื้ อเพลิ งอิ เล็กทรอนิ กส์ รถจักรยานยนต์ จาเป็ นที่จะต้องกาหนดวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรมของ
ผูเ้ รี ยนว่า ผูเ้ รี ยนควรจะมีความรู ้ และทักษะด้านใดบ้าง มีคุณลักษณะเป็ นอย่างไร โดยมีข้ นั ตอนการ
ดาเนินงานดังภาพที่ 3-2 (รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ค หน้า 280)
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เริ่ มต้น
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น

วิเคราะห์หวั ข้องาน
วิเคราะห์งาน
วิเคราะห์ความสามรถ
กาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
สิ้ นสุ ด
ภำพที่ 3-2 แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อกาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
จากภาพที่ 3-2 แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อกาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ดังนี้
1) การศึ กษาข้อมูลเบื้ องต้น ศึกษาจากหลักสู ตรรายวิชางานจักรยานยนต์ จากคาอธิ บาย
รายวิชา และสมรรถนะรายวิชา สมรรถนะอาชี พ มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ หนังสื อ ตารา
เอกสาร ประสบการณ์ผสู ้ อน
2) การวิเคราะห์หน่วย ชื่อหัวข้อเรื่ อง และงาน (Teaching Program) โดยยึดหลัก สิ่ งที่กาหนดให้
ในรายวิชา (Existing Syllabus) ประกอบด้วย จุดประสงค์ สมรรถนะรายวิชา คาอธิบายรายวิชา
3) การวิเคราะห์รายการหัวข้อเรื่ อง หรื องาน (Topic Listing Sheet) จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
4) การวิเคราะห์ หัวข้อเรื่ อง (Scalar Pattern) ความสามารถ (Task Analysis) เพื่ อก าหนด
พฤติกรรม การเรี ยนรู ้ ว่าผูเ้ รี ยนควรมีความรู ้ (Knowledge) อย่างไร โดยหลังจากวิเคราะห์งานจนได้
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะทางานนั้น ๆ แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การนาขั้นตอนของงานแต่ละขั้นตอนมาทา
การวิเคราะห์ ความสามารถว่าในแต่ละขั้นตอนผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถอะไรบ้าง
5) การกาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Objective Listing Sheet) หลังจากที่ได้ทาการ
วิเคราะห์ความสามารถ ขั้นตอนต่อไป คือ การกาหนดวัตถุประสงค์เชิ งพฤติก รรม เพื่อกาหนด
เป้าหมายให้ผูเ้ รี ยน เมื่อเรี ยนจบบทเรี ยนแล้วจะต้องมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างไรโดยพิจารณา
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จากความรู ้ (Knowledge) และทักษะ (Skills) ที่ทาการวิเคราะห์ไว้นามาเขียนเป็ นวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม แล้วทาการจาแนกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมตามลักษณะของการเรี ยนรู ้ ด้านพุทธพิสัย
(Cognitive Domain) และด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)
3.3.3 การสร้างเอกสารประกอบการสอนของชุ ดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์
รถจักรยานยนต์ ประกอบด้วย ใบเนื้อหา แบบฝึ กหัด ใบงาน และข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ซึ่งมีข้นั ตอนการสร้าง ดังนี้
3.3.3.1 การสร้ างใบเนื้ อหา แบบฝึ กหัด และใบงาน มี ข้ นั ตอนการสร้ าง ดังภาพที่ 3-3
(รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ข หน้า 181-197)
เริ่ มต้น
วิเคราะห์การสอนจากวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
สร้างใบเนื้อหา แบบฝึ กหัด และใบงาน
นาเสนอที่ปรึ กษา
ตรวจสอบ

ไม่ผา่ น
ปรับปรุ ง
ผ่าน

ผ่าน
ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมิน IOC

ไม่ผา่ น
ปรับปรุ ง
ผ่าน

ผ่าน
วิเคราะห์การประเมิน
ใบเนื้อหา แบบฝึ กหัด และใบงาน

สิ้ นสุ ด
ภำพที่ 3-3 แสดงขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอนของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
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จากภาพที่ 3-3 แสดงขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอนของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ดังนี้
1) วิเคราะห์การสอนจากวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
2) สร้ า งเอกสารประกอบการสอนของชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ระบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ ประกอบด้วย ใบเนื้ อหา แบบฝึ กหัด ใบเฉลยแบบฝึ กหัด ใบงาน ใบตรวจงาน และ
แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
3) เมื่อสร้างเอกสารประกอบการสอนของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิ เล็กทรอนิ กส์
รถจักรยานยนต์เสร็จแล้ว นาไปให้ที่ปรึ กษาตรวจสอบ และปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
4) น าเอกสารประกอบการสอนของชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ ปรับปรุ งแก้ไขเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ประเมินเพื่ อหา
คุณภาพของเอกสารประกอบการสอน
5) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน และปรับปรุ งแก้ไข ตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
6) เอกสารประกอบการสอนของชุ ด ฝึ กปฏิ บ ั ติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ ที่เสร็จสมบูรณ์ พร้อมนาไปทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3.3.3.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์โดยสร้างให้ตรงตามเนื้อหาที่กาหนด (สุ ราษฎร์, 2545:132) เรื่ องการสร้างและหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ จะใช้ท ดสอบก่ อนเรี ย น (Pre-Test) และทดสอบหลังจากจบ
บทเรี ยน (Post-Test) มีข้ นั ตอนการสร้าง ดังภาพที่ 3-4 (รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ข หน้า
198-215)
เริ่ มต้น
วิเคราะห์ขอ้ สอบจากวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณา

ไม่ผา่ น

ผ่าน
1
ภำพที่ 3-4 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ปรับปรุ ง
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1
ผ่าน
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประเมิน (IOC)

ไม่ผา่ น ปรับปรุ ง

ทดลองใช้กบั กลุ่มทดลอง
วิเคราะห์ผล
ได้แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์
สิ้ นสุ ด
ภำพที่ 3-4 (ต่อ)แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
จากภาพที่ 3-4 สามารถอธิ บ ายล าดับ ขั้น ตอนในการสร้ า งแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยน ดังนี้
1) ร่ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
2) นาไปหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท้ งั ฉบับ การวิเคราะห์ขอ้ สอบทั้งฉบับ
เป็ นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวัด เกี่ยวกับความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่ อมัน่
(Reliability) รายละเอียด ดังนี้
1. หาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Item - Objective
Congruence Index : IOC) ของแบบทดสอบสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ ระบบฉี ดเชื้ อเพลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทั้งฉบับ เกี่ยวกับความเที่ยงตรง (Validity)
และความเชื่อมัน่ (Reliability) ได้ดาเนินการ ดังนี้
การสร้างแบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยกาหนดชนิ ดของข้อสอบโดยเลือกให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ย นรู ้ ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 ท่าน พิจารณาว่าข้อสอบ หรื อข้อ
คาถามแต่ละข้อ วัดได้ตรงตามสิ่ งที่ตอ้ งการวัดเนื้ อหาหรื อวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้มากน้อยเพียงใด
โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
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ให้คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์/เนื้ อหานั้น
ให้คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น
ให้คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบไม่วดั จุดประสงค์/เนื้อหานั้น
แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามแต่ละข้อกับ จุดประสงค์หรื อเนื้ อหา (Index of Item-Objective Congruence หรื อ IOC) จาก
สูตร

IOC =

R
N

ซึ่ง IOC

หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง -1 ถึง +1
 R หมายถึง ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
หมายถึง จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
เกณฑ์ ก ารตัด สิ น ค่ า IOC ถ้า มี ค่ า 0.50 ขึ้ น ไป แสดงว่ า ข้อ ค าถามนั้ น วัด ได้ ต รง
จุดประสงค์ หรื อตรงตาม เนื้อหานั้น แสดงว่าข้อคาถามของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ข้อนั้นใช้ได้
จากการสร้ า งแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ การหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่าง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
แทนค่าสูตร

IOC = 24
25

= 0.96
ผลการวิ เ คราะห์ ห าค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งของแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ได้ทาการวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
จานวน 25 ข้อ พบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ได้รั บการสั งเคราะห์ ใ ห้ ใ ช้ไ ด้ ทั้ง 25 ข้อ ซึ่ ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมีค่า IOC ใน
ภาพรวม เท่ า กับ 0.96 ผลการพิ จารณาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นใช้ไ ด้ ซึ่ งจะอยู่
ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 ตามลาดับ
2. หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จากสูตร KR-20 จากกลุ่มทดลอง
กลุ่มทดลอง คือ นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ที่ผ่านการเรี ยนวิชางานจักรยานยนต์
มาแล้ว จานวน 20 คน ทดลองหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท้ งั ฉบับ ช่วงที่ 1
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วิธีหาจากสูตรของคูเดอร์และริ ชาร์ดสัน
การหาความเที่ ย งโดยวิ ธี น้ ี เป็ นการหาความสั ม พัน ธ์ ข องคะแนนจากการใช้
แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ฉบับ เดี ย วและสอบ เพี ย งครั้ งเดี ย วโดยนาผลการสอบมาค านวณค่า
สัม ประสิ ท ธิ์ ใช้สูตรของคู เดอร์ และริ ชาร์ ดสันซึ่ งเป็ นการหาความเที่ย งของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ที่มีระบบการให้คะแนนแบบ 0,1 (ผิด 0, ถูก 1) สู ตรที่ใช้มี 2 สู ตร คือ สู ตร KR - 20 กับสู ตร
KR – 21
เลือก สูตร KR -20 ในกรณีที่ค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อไม่เท่ากัน
RKR-20 =
เมื่อ

𝐾
𝐾−1

[1 −

∑ 𝑝𝑞
𝑆2

]

Rtt

แทน ความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

K

แทน จานวนข้อสอบ

P

แทน ความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ (สัดส่วนที่ตอบถูก)

q

แทน สัดส่วนที่ตอบผิด (1-p)

N

แทน จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง

S2

แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ

S2 =

𝑁 ∑ 𝑋 2 − (∑ 𝑋)2
𝑁2

จากการทดลองหาความเที่ยงของ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบ
ฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ สาหรับใช้ในการเรี ยนการสอนวิชางานจักรยานยนต์
แทนค่าสูตร
ค่า N = 20 คน
ค่า X = 23+23+19+18+18+17+17+17+15+14+9+9+4+3+3+2+2+2+2+2=219
ค่า X2 = 529+529+361+324+324+289+289+225+196+81+81+16+9+9+9+4+4
+4+4+4=3,571
แทนค่า

S2 =

20X3571 − (219)2
202

S2 = 58.65
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แทนค่าสูตร KR -20
ค่า K = 25 , ∑ pq = 5.58
แทนค่า

RKR-20 =

25
5.58
[1 −
]
25 − 1
58.65

= 0.94
ความเชื่ อ มั่น ของแบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ ของชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.94
3. การวิเคราะห์หาความหาค่าความยากง่ายและอานาจจาแนกของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์
การวิเคราะห์ขอ้ สอบรายข้อ เป็ นการตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบแต่ละข้อ โดย
พิจารณาจากสมบัติที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความยาก อานาจจาแนก และประสิ ทธิภาพของตัวลวง
ความยากของข้อสอบ (P) หมายถึงสัดส่ วนของจานวนผูท้ ี่ตอบข้อสอบได้ถูกต้องต่อ
จานวนผูท้ ี่ตอบข้อสอบทั้งหมด หรื อ หมายถึง จานวนร้อยละของผูต้ อบข้อสอบนั้น ๆ ถูก เช่น ค่า
p = 0.30 แสดงว่า จานวน ผูต้ อบ 100 คน มี ผูท้ ี่ ตอบข้อนั้น ๆ ถูก 30 คน ค่าความยากง่ายจะมีค่า
ระหว่าง 0 ถึง 1.00 สามารถหาได้จาก
สูตร

P=

𝑅𝐻 +𝑅𝐿
𝑁𝐻 +𝑁𝐿

P คือ ความยากง่าย
RH คือ จานวนนักเรี ยนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง
RL คือ จานวนนักเรี ยนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนต่า
NH คือ จานวนนักเรี ยนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนสู ง
NL คือ จานวนนักเรี ยนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนต่า
ในการพิจารณาค่าความยากง่ายนั้น ถ้าข้อสอบมีค่าความยากง่ายสู ง เช่น p = 0.95 แสดงว่า
มีผตู ้ อบถูกจานวนมาก จึงถือว่าเป็ นข้อสอบที่ง่าย แต่ในทางกลับกัน ถ้าข้อสอบมีผตู ้ อบถูกน้อย เช่น
p = 0.15 แสดงว่า เป็ นข้อสอบที่ยาก ข้อสอบที่ดีจะมีระดับความยากง่าย เท่ากับ 0.5 ซึ่งจะทาให้เกิด
ค่าอานาจการจาแนกสู งสุ ดและมีความเชื่ อมัน่ สู ง อย่างไรก็ตามในการสอบวัดความรู ้ผลการเรี ยน
โดยทัว่ ไป มักนิ ยมให้มีขอ้ สอบที่มีระดับความยากง่ายใน ระดับต่าง ๆ ปะปนกันไป โดยจัดให้มี
ข้อสอบมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ (p มีค่าใกล้เคียง 0.5) เป็ นส่ วนใหญ่ รวมทั้งให้มีข ้อสอบที่
ค่อนข้างยากและค่อนข้างง่ายอีกจานวนหนึ่ ง แต่ถา้ เป็ นการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกผูท้ ี่มีความรู ้
ความสามารถควรมีสัดส่ วนของข้อสอบที่ยากสู งขึ้น ทั้งนี้ ข้อสอบที่ดีควรมีค่าความยากง่ายระหว่าง
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0.20-0.80 ใน ข้อสอบประเภท 4 ตัวเลือก ส่ วนข้อสอบประเภทถูก - ผิด ค่าความยากง่าย ควรอยู่
ระหว่าง 0.60 - 0.70
เกณฑ์การแปลความหมายค่าความยากง่าย (p)ของข้อสอบ (ล้วน สายยศ และ อังคณา
สายยศ, 2543)
ความยากง่ายของข้อสอบ ( p )
ความหมาย
0.81 -1.00
ง่ายมาก (ควรปรับปรุ งหรื อตัดทิ้ง)
0.60 – 0.80
ค่อนข้างง่าย (ดี)
0.40 – 0.59
ยากพอเหมาะ (ดีมาก)
0.20 - 0.34
ค่อนข้างยาก (ดี)
0 - 0.19
ยากมาก (ควรปรับปรุ งหรื อตัดทิ้ง)
อานาจจาแนก ( r ) หมายถึง ความสามารถของข้อสอบในการจาแนกหรื อแยกให้เห็น
ความแตกต่างระหว่างผูส้ อบที่มีผลสัมฤทธิ์ ต่างกัน เพื่อที่จะใช้พยากรณ์หรื อบ่งชี้ ความแตกต่างที่
เห็นชัดในด้า นความสามารถ เช่น จาแนกคนเก่ งกับ คนอ่ อนจากกันได้ โดยถื อว่าคนเก่ ง ควรท า
ข้อสอบข้อนั้นได้ ส่ วนผูท้ ี่อ่อนไม่ควรทาข้อสอบข้อนั้นได้ อานาจจาแนกของข้อสอบ จะมีค่าตั้งแต่
-1 ถึง +1 ค่าอานาจจาแนกที่ดี ควรมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
สูตร

R=

𝑅𝐻 +𝑅𝐿

𝑁𝐻 𝑜𝑟𝑁𝐿

r คือ ค่าอานาจจาแนก
RH คือ จานวนนักเรี ยนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง
RL คือ จานวนนักเรี ยนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนต่า
NH คือ จานวนนักเรี ยนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนสูง
NL คือ จานวนนักเรี ยนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนต่า
กรณี ที่ค่า r ติดลบ แสดงว่า ข้อสอบข้อนั้นจาแนกกลับ คนเก่งทาไม่ได้ แต่คนอ่อนทา
ได้ ถือว่าเป็ น ข้อสอบที่ไม่ดีควรตัดทิ้ง นอกจากนี้ อาจารย์ผูส้ อนควรตรวจสอบการจัดการเรี ยน
สอนของตน ว่าเพราะเหตุใดผูท้ ี่เรี ยนเก่งจึงไม่เข้าใจในเรื่ องที่สอน
เกณฑ์การแปลความหมายค่าอานาจจาแนก (r) ของข้อสอบ (ล้วน สายยศ และอังคณา
สายยศ, 2543)
อานาจจาแนกของข้อสอบ ( r )
0.60 -1.00

ความหมาย
อานาจจาแนกดีมาก
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0.40 – 0.59
อานาจจาแนกดี
0.20 – 0.39
อานาจจาแนกพอใช้
0.10 - 0.19
อานาจจาแนกต่า (ควรปรับปรุ งหรื อตัดทิ้ง)
-1.00 - 0.09
อานาจจาแนกต่ามาก (ควรปรับปรุ งหรื อตัดทิง้ )
จากการทดลองใช้ แ บบทดสอบที่ ส ร้ า งขึ้ น กั บ นั ก เรี ยนที่ เ คยเรี ยนรายวิ ช างาน
จักรยานยนต์ผา่ น มาแล้ว โดยมีผลการทดลองดังต่อไปนี้
การหาค่าความยากง่าย (P)
คะแนนจากการทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการพิจารณาค่าความยากง่าย
ของข้อสอบ ทั้ง 25 ข้อ มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.40 - 0.55 แสดงว่า ข้อสอบนี้ มีค่าความยาก
ง่าย พอเหมาะ หรื ออยู่ในขั้นดีมาก มีบางข้อ มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.05 - 0.15 ซึ่งไม่เหมาะ
ใช้เป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การหาอานาจจาแนก (r)
คะแนนจากการทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการพิจารณาค่าอานาจจาแนก
ของข้อสอบ ทั้ง 25 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกต่าสุ ด 0.10 - 0.20 ซึ่งอานาจจาแนกต่าถึงต่ามาก สมควร
ปรับปรุ งหรื อตัดทิ้ง เช่น ข้อ 21, 22, 24, และ25 รวมตัดออก 4 ข้อ ส่ วนข้ออื่น ๆ อยู่ระหว่าง 0.500.90 ซึ่งอานาจจาแนกพอใช้ถึงขั้นดีมาก จากแบบทดสอบ 25 ข้อ ผ่านเกณฑ์ 20 ข้อ ซึ่งจะเก็บไว้ใช้
เป็ นข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ต่อไป
3) ได้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และจัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์
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3.3.4 การสร้างชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิ เล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ มีข้ นั ตอนการ
สร้าง ดังภาพที่ 3-5 (รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ง หน้าที่ 454-520)
เริ่ มต้น
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ออกแบบชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
นาเสนอที่ปรึ กษา

ไม่ผา่ น
ปรับปรุ ง
ผ่าน

ผ่าน
ปรับปรุ ง

ไม่ผา่ น

ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณา

ผ่าน
สร้างชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ทดลองใช้

ไม่ผา่ น

ปรับปรุ ง

ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมิน
ผ่าน
ได้ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
สิ้ นสุ ด
ภำพที่ 3-5 แสดงขั้นตอนการสร้างชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
จากภาพที่ 3-5 แสดงขั้น ตอนการสร้ า งชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ และคู่มือการใช้ จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบการสร้างชุดฝึ กปฏิบตั ิ ทา
การออกแบบและเขียนแบบ นาแบบเสนอที่ปรึ กษา ตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ ดาเนิ นการสร้าง
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ชุ ดฝึ กปฏิ บ ัติ และทดลองการใช้งานกับนัก เรี ย นที่เรี ย นวิชางานจักรยานยนต์ และประเมิ นโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังนี้
1) นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์วตั ถุประสงค์เชิงพฤติกรรมไปสร้างชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบ
ฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้ งั ไว้
2) สร้างชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ให้เสมือนจริ งมาก
ที่สุด เพื่อให้ผเู ้ รี ยน ฝึ กอ่านรหัสปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
และฝึ กปฏิบตั ิแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง โดยเน้นให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ และมีทกั ษะในการตรวจวิเคราะห์
แก้ไขปัญหา การเรี ยกดูรหัสปัญหาข้อขัดข้อง การลบข้อมูลรหัสปั ญหาข้อขัดข้องระบบฉี ดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ในรถจักรยานยนต์
การสร้างชุดควบคุมเพื่อจาลองปัญหาในรถจักรยานยนต์ สั่งการจากสมาร์ทโฟน
มีข้นั ตอนการสร้าง ดังนี้
3.3.4.1 ประกอบชุด Arduino MEGA 2560 R3 ชุด Relay 16 CH 12V 10A ชุ ด Bluetooth
Serial Module (HC-06 Slave mode) และอุปกรณ์อื่น ๆ เข้าด้วยกัน แล้วนาไปติดตั้ง กับกล่อง ECU
หรื อ ECM ของรถจักรยานยนต์ โดยการถอดปลัก๊ ที่เข้ากล่องและนาชุดควบคุมเพื่อจาลองปัญหาใน
รถจักรยานยนต์ สั่งการจากสมาร์ทโฟน ประกอบเข้าแทนด้วยปลัก๊ เสี ยบ ที่สร้างขึ้น

ภำพที่ 3-6 แสดงชุดควบคุมเพื่อจาลองปั ญหาชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ สั่งการจากสมาร์ทโฟน
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3.3.4.2 สร้าง Application Android บนมือถือ ด้วย App inventor มีข้นั ตอนการสร้าง ดัง
ภาพที่ 3-7 (รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ง หน้าที่ 454-486)

ภำพที่ 3-7 แสดงการสร้าง App Android บนมือถือ
3.3.4.3 เขียนโปรแกรม Arduino ควบคุมแบบ ALL Switch มีข้ นั ตอนการสร้าง ดังภาพ
ที่ 3-8 (รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ง หน้าที่ 487-496)

ภำพที่ 3-8 แสดงการเขียนโปรแกรม Arduino ควบคุมแบบ ALL Switch
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3.3.5 การสร้ า งแบบประเมิ น คุ ณ ภาพชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ ซึ่ งมีข้ นั ตอนการสร้าง ดังภาพที่ 3-9 (รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ข หน้าที่
181-187)
เริ่ มต้น
ศึกษาข้อมูล
ร่ างแบบสอบถามประเมินคุณภาพ

นาเสนอที่ปรึ กษา
ตรวจสอบ

ไม่ผา่ น

ปรับปรุ ง

ผ่าน
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณา
ประเมิน IOC

ไม่ผา่ น

ปรับปรุ ง

ผ่าน
ได้แบบประเมินคุณภาพฉบับสมบูรณ์
สิ้ นสุ ด
ภำพที่ 3-9 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบจ่ายน้ ามันฉี ดเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์
จากภาพที่ 3-9 สามารถอธิบายลาดับขั้นตอนในการสร้างแบบประเมินคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ได้ดงั นี้
1) ศึกษาข้อมูลจากตารา และงานวิจยั ที่เกี่ย วข้อง กาหนดหัวข้อของการประเมินโดยให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
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2) ผู ้วิ จัย ร่ า งแบบประเมิ น คุ ณ ภาพชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ จานวน 4 ด้าน คือ ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ ด้านข้อกาหนดของวัตถุประสงค์
การนาไปใช้งาน ด้านเนื้อหา และด้านประโยชน์ของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
3) นาเสนอที่ปรึ กษาตรวจสอบ และปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
4) นาแบบสอบถามคุณภาพที่ผ่านการปรับปรุ งแก้ไขเสร็ จแล้ว หาคุณภาพเครื่ องมือวิจยั
โดยการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ดังนี้
หาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้องของแบบสอบถามประเมิ นคุณภาพ เป็ นการนาผลของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านมารวมกันคานวณหาความตรงเชิงเนื้ อหา ดัชนี ที่ใช้แสดงค่าความสอดคล้อง
เรี ย กว่า ดัช นี ค วามสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence
Index : IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจะต้องประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือ
+1 = สอดคล้อง
หรื อแน่ใจว่าแบบประเมินนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา
0 = ไม่แน่ใจ
แบบประเมินนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา
-1 = ไม่สอดคล้อง หรื อ แน่ ใ จว่ า แบบประเมิ น นั้น ไม่ ส อดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์และ
เนื้อหา
ค่าดัชนี ความสอดคล้องที่ ยอมรั บได้ตอ้ งมี ค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อคาถามนั้นวัดได้ตรง
จุดประสงค์ หรื อตรงตามเนื้อหานั้น แสดงว่า ข้อคาถามข้อนั้นใช้ได้
ผลการประเมิ น แบบสอบถามประเมิ น คุ ณ ภาพชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
ก. ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ
แทนค่าสูตร
IOC = 8.3
10
= 0.82
ข. ด้านข้อกาหนดของวัตถุประสงค์การนาไปใช้งาน
แทนค่าสูตร

IOC = 6.2
8
= 0.78

ค. ด้านเนื้ อหา
แทนค่าสูตร

IOC = 7.6
10
= 0.76
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ง. ด้านประโยชน์ของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
3.8
5
= 0.76
เกณฑ์ ก ารตัด สิ น ค่ า IOC ถ้า มี ค่ า 0.50 ขึ้ น ไป แสดงว่ า ข้อ ค าถามนั้ น วัด ได้ ต รง
จุดประสงค์ หรื อตรงตามเนื้อหานั้น แสดงว่า ข้อคาถามข้อนั้นใช้ได้
ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน
ได้ทาการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินจานวน 33 ข้อคาถาม และแบ่งเป็ น 4
ด้าน พบว่า แบบประเมินได้รับการสังเคราะห์เหลื อข้อคาถาม จานวน 21 ข้อ ซึ่ งผูเ้ ชี่ ยวชาญได้
วิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบประเมิ น ดังนี้ ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ มีค่า
IOC เฉลี่ยเท่ากับ 0.82 ด้านข้อกาหนดของวัตถุประสงค์การนาไปใช้งาน มีค่า IOC เฉลี่ย เท่ากับ 0.78
ด้านเนื้ อหา มีค่า IOC เฉลี่ย เท่ากับ 0.76 ส่ วนด้านประโยชน์ของชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ ระบบฉี ดเชื้ อเพลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์ มีค่า IOC เฉลี่ย เท่ากับ 0.76 สรุ ป ผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ ให้ใช้แบบประเมิน
ของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ เป็ นแบบประเมินคุณภาพได้
5) ได้แบบประเมินคุณภาพฉบับสมบูรณ์
3.3.6 การประเมินคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ใบ
งาน ใบเนื้ อหา และคู่มือการใช้ มีข้ นั ตอนการประเมินคุณภาพ ดังภาพที่ 3-10 (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ข หน้า 189-197)
แทนค่าสูตร

IOC =

เริ่ มต้น
แต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญ
สาธิตการจาลองสถานการณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์
วิเคราะห์ผลการประเมิน
สิ้ นสุ ด
ภำพที่ 3-10 แสดงขั้นตอนการประเมินคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
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จากภาพที่ 3-10 สามารถอธิบายลาดับขั้นตอนในการประเมิน ได้ดงั นี้
1) แต่งตั้งผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยเป็ นครู หรื อบุคลากรทางการศึกษาที่ความรู ้ความสามารถใน
ด้านการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา หรื อเป็ นครู ที่มีความรู ้ความสามารถด้านเครื่ องกล หรื อผูท้ ี่มี
ความรู ้ความสามารถในด้า นการตรวจซ่ อมระบบอิเล็กทรอนิ กส์ รถจัก รยานยนต์ หรื อเป็ นผูท้ ี่ มี
ประสบการณ์การสอนมาแล้วอย่างน้อย 10 ปี จานวน 5 ท่าน
2) สาธิตชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมิน
3) ผูเ้ ชี่ยวชาญ ประเมินคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 4 ด้าน
4) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ โดยนาผลการประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
มาวิเคราะห์ขอ้ มูลหาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.3.7 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน โดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีข้นั ตอนการสร้าง ดังภาพที่ 3-11 (รายละเอียด
แสดงไว้ในภาคผนวก ข หน้าที่ 222-233)

เริ่ มต้น
ศึกษาข้อมูล
ร่ างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ

นาเสนอที่ปรึ กษา
ตรวจสอบ

ไม่ผา่ น

ปรับปรุ ง

ผ่าน
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณา
ประเมิน IOC

ไม่ผา่ น

ผ่าน
ได้แบบประเมินความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์
สิ้ นสุ ด
ภำพที่ 3-11 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ

ปรับปรุ ง
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จากภาพที่ 3-11 สามารถอธิ บายลาดับขั้นตอนในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน โดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ได้
ดังนี้
แบบประเมิ น วัดความพึง พอใจ ผูว้ ิ จัย สร้ า งขึ้ น มี ล ัก ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า
(Rating Scale) ซึ่งได้กาหนดค่าออกเป็ น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ ท (Likert) โดยพิจารณา 3 ด้าน
ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ดังนี้
1. ด้านปัจจัยนาเข้า
1.1 คาชี้ แจงของเอกสารประกอบการสอนของชุดฝึ กปฏิบตั ิ มีความชัดเจน อ่านแล้ว
เข้าใจง่าย
1.2 เอกสารประกอบการสอนของชุดฝึ กปฏิบตั ิ มีขนาดอักษรที่เหมาะสม
1.3 เนื้อหาที่กาหนดในกิจกรรมการเรี ยนเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
1.4 เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนเพียงพอต่อการเรี ยนในเนื้อหาแต่ละใบงาน
1.5 สื่ อในกิจกรรมการเรี ยนมีความหลากหลาย และเหมาะสม
1.6 ใบงาน และแบบฝึ กหัดมีความยากง่าย เหมาะสม
2. ด้านกระบวนการ
2.1 กิจกรรมการเรี ยนการสอนมีความน่าสนใจ
2.2 ขั้นตอนของกิจกรรมการเรี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
2.3 กิจกรรมการเรี ยนส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้ศึกษา ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
2.4 กิจกรรมการเรี ยนส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้คาตอบ และแก้ไขปัญหาเป็ นทีม
2.5 กิจกรรมการเรี ยนส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และหาความรู ้
2.6 กิจกรรมการเรี ยนส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีวินยั และรับผิดชอบในการทางาน
2.7 กิ จ กรรมการเรี ย นส่ ง เสริ ม ผู เ้ รี ย นได้ประเมิ น ปรั บ ปรุ ง ตนเองและยอมรั บ ผูอ้ ื่ น
ตลอดจนใฝ่ หาความรู ้อย่างต่อเนื่อง
3. ด้านผลผลิต
3.1 ผูเ้ รี ยนเกิดความรู ้ ทักษะ และลงมือปฏิบตั ิงานจริ งจากการได้ใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ
3.2 ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้จากการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
3.3 ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีข้ นึ
3.4 ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
3.5 ผูเ้ รี ยนต้องการให้มีชุดฝึ กปฏิบตั ิ ลักษณะนี้ในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป
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ผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ บุญชม ศรี สะอาด. (2542: 113) และเกณฑ์
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์ดงั นี้ บุญชุม ศรี สะอาด (2542: 113)
การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ดังนี้
1) ร่ างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
2) เมื่อร่ างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจเสร็ จแล้ว นาให้ที่ปรึ กษาตรวจสอบ และ
ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3) นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผ่านการปรับปรุ งแก้ไขเสร็ จแล้ว หาคุณภาพเครื่ องมือ
วิจยั โดยการวัดความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการศึกษา จานวน 5 คน หลังจากนั้น
วิเคราะห์ผลการหาคุณภาพแบบสอบถามรายข้อ
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมิน ความพึงพอใจ เป็ นการนาผล
ของผู เ้ ชี่ ย วชาญแต่ ล ะท่ า นมารวมกัน ค านวณหาความตรงเชิ ง เนื้ อ หา ดัช นี ที่ ใ ช้แ สดงค่ า ความ
สอดคล้อง เรี ย กว่า ดัช นี ค วามสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุป ระสงค์ (Item-Objective
Congruence Index : IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจะต้องประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือ
+1 = สอดคล้อง หรื อแน่ใจว่าแบบประเมินนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา
0 = ไม่แน่ใจ
แบบประเมินนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา
-1 = ไม่สอดคล้อง หรื อแน่ ใ จว่า แบบประเมิ นนั้นไม่ ส อดคล้องกับ วัตถุ ป ระสงค์แ ละ
เนื้อหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ตอ้ งมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปแสดงว่า ข้อคาถามนั้นวัด
ได้ตรงจุดประสงค์ หรื อตรงตามเนื้อหานั้น แสดงว่า ข้อคาถามข้อนั้นใช้ได้
ผลการวิ เ คราะห์ ห าค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งของแบบสอบถามความพึ ง พอใจโดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ได้ทาการวิเคราะห์หาค่า ดัชนี ความสอดคล้องของแบบสอบถาม จานวน 21
ข้อคาถาม และแบ่งเป็ น 3 ด้าน พบว่า แบบสอบถามได้รับการสังเคราะห์เหลือข้อคาถาม จานวน 18
ข้อ ซึ่งผูเ้ ชี่ยวชาญได้วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม ดังนี้ ด้านปัจจัยนาเข้า มี
ค่า IOC เฉลี่ยเท่ากับ 0.91 ด้านกระบวนการ มีค่า IOC เฉลี่ยเท่ากับ 0.86 ด้านผลผลิต มีค่า IOC เฉลี่ย
เท่ากับ 0.83 ซึ่ งอยู่ในผลการพิจารณา ใช้ได้ ทุกด้าน สรุ ป ผูเ้ ชี่ยวชาญให้ใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจของนั ก เรี ยนที่ มี ต่ อ การเรี ยน โดยใช้ ชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ นาไปเป็ นแบบสอบถามได้
4) ได้แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์
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3.4 กำรทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูล
การทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ช่ วงที่ 2
ใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ระหว่างเรี ยน และ
ทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หลังเรี ยน กับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรี ยน
ในรายวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101-2102 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ทั้งหมด การ
เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 54 คน ดั ง นี้ ดั ง ภาพที่ 3-12
(รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ข หน้าที่ 216-221)
เริ่ มต้น
ปฐมนิเทศนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง

X1

ไม่ผา่ น

ไม่ผา่ น

X2

ทดสอบก่อนเรี ยน

E1

ใบงานที่ 7.1

แบบประเมิน

แบบทดสอบ
ใบงานที่ 7.2

แบบประเมิน

แบบทดสอบ
ผ่าน
ใบงานที่ 7.3-7.14

แบบประเมิน

ทดสอบหลังเรี ยน

E2

สิ้ นสุ ด
ภำพที่ 3-12 แสดงขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
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จากภาพที่ 3-12 แสดงขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการ
สร้างชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์และเอกสารประกอบการสอน
เสร็จเรี ยบร้อยแล้ว จึงนาชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ และเอกสาร
ประกอบการสอนไปดาเนินการทดลองโดยมีลาดับขั้นตอนการทดลองดังนี้
3.4.1 ปฐมนิเทศนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการเรี ยนภาคทฤษฎี
3.4.2 ให้นกั เรี ยนทดสอบความรู ้พ้นื ฐาน (Pre-Test) ด้วยแบบทดสอบก่อน
3.4.3 ให้ความรู ้ดา้ นเนื้ อหา เรื่ องระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์ กับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยกระบวนการเรี ยนการสอนแบบ MIAP
3.4.4 ให้นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ทาแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
3.4.5 ให้นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบเรี ยนหลังเรี ยน
3.4.6 ปฐมนิ เทศนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการเรี ยนภาคปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์ และเอกสารประกอบ เช่นใบขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Operation
Sheet) ตามใบสั่งงาน (Job Sheet) และใบตรวจงาน (Check Sheet) ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
3.4.7 ให้นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ลงมือปฏิบตั ิงานตามใบงานที่มอบหมาย โดยศึกษาตามใบ
ขั้นตอนการปฏิ บ ัติง าน (Operation Sheet) ตามใบสั่ ง งาน (Job Sheet) และใบตรวจงาน (Check
Sheet) ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
3.4.8 ทดสอบหลัง เรี ย น (Post-Test) หลัง จากผู ้เ รี ย นผ่ า นการทดสอบด้ว ยการใช้ ชุ ด ฝึ ก
ปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
3.4.9 หาประสิ ทธิภาพทางการเรี ยน E1/E2 โดยหา E1 จากคะแนนแบบฝึ กหัดรวมกับคะแนน
ใบงานจากการฝึ กปฏิบตั ิกบั ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ระหว่าง
เรี ยน และหา E2 จากคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
3.4.10 นาผลที่ได้จากการทาแบบฝึ กหัด รวมกับคะแนนใบงานจากการฝึ กปฏิบตั ิกบั ชุดฝึ ก
ปฏิ บตั ิ ระบบฉี ดเชื้ อเพลิ ง อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ รถจัก รยานยนต์ และ ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ มา
วิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
จากการหาประสิ ทธิ ภ าพของชุ ด ฝึ กปฏิ บ ั ติ ร ะบบฉี ด เชื้ อเพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์
E1 = ผลรวมคะแนนระหว่างเรี ยน/ผลรวมคะแนนเต็ม × 100
= (3,634/54)/80X100
= 84.11
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E2 = ผลรวมคะแนนสอบ หลังเรี ยน/ผลรวมคะแนนเต็ม ×100
= (889/54)/20X100
= 82.31
ประสิ ทธิภาพของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์น้ ี วัดจาก
ร้ อ ยละของคะแนนเฉลี่ ย ระหว่ า งเรี ย น และร้ อ ยละของคะแนนเฉลี่ ย หลัง เรี ยน มี ค่ า เท่ า กับ
84.11/82.31
3.5 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
3.5.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูล นาผลที่ได้จากแบบประเมินคุณภาพของผูเ้ ชี่ยวชาญ นามาวิเคราะห์
ข้อมูล โดยกาหนดระดับคุณภาพ ดังนี้ (ธานินทร์ 2548: 112)
4.50 – 5.00 หมายถึง มีระดับคุณภาพดีมาก
3.50 – 4.49 หมายถึง มีระดับคุณภาพดี
2.50 – 3.49 หมายถึง มีระดับคุณภาพพอใช้
1.50 – 2.49 หมายถึง มีระดับคุณภาพควรปรับปรุ ง
1.00 – 1.49 หมายถึง มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุ ง
3.5.2 สถิ ติที่ ใ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลการศึ กษา คือ ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งมีสูตรดังนี้ (ธานินทร์ 2548:153)
1) คานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) ของผลการประเมินโดยการใช้สูตร
X = X
N
เมื่อ X หมายถึง ค่าเฉลี่ย
 X หมายถึง ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
N หมายถึง จานวนข้อมูลทั้งหมด
2) คานวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของผลการประเมินโดย
ใช้สูตร S.D. =

n X 2 − (  X ) 2

n (n – 1)
เมื่อ S.D. หมายถึง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X หมายถึง ข้อมูลแต่ละจานวน
n หมายถึง จานวนข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
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3.5.3 การวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ
ใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ 2543: 249)
สูตร IOC =

R
N

ซึ่ง IOC

หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง -1 ถึง +1
 R หมายถึง ผลรวมของการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
หมายถึง จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.5.4 การวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ใช้วิธีหาจากสูตรของคูเดอร์
และริ ช าร์ ด สั น การหาความเที่ ย งโดยวิ ธี น้ ี เป็ นการหาความสั ม พัน ธ์ ข องคะแนนจากการใช้
แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ฉบับ เดี ย ว และสอบเพี ย งครั้ งเดี ย วโดยนาผลการสอบมาค านวณค่า
สัมประสิ ทธิ์ ใช้สูตรของคู เดอร์ และริ ชาร์ ดสันซึ่ งเป็ นการหาความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ที่มีระบบการให้คะแนนแบบ 0,1 (ผิด 0, ถูก 1)
3.5.5 การวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกของข้อสอบ
สูตรที่ใช้มี 2 สูตร คือ สูตร KR - 20 กับสูตร KR – 21
เลือก สูตร KR -20 ในกรณีที่ค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อไม่เท่ากัน
RKR-20 =
เมื่อ

𝐾
𝐾−1

[1 −

∑ 𝑝𝑞
𝑆2

]

Rtt

แทน ความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

K

แทน จานวนข้อสอบ

P

แทน ความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ (สัดส่วนที่ตอบถูก)

q

แทน สัดส่วนที่ตอบผิด (1-p)

N

แทน จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง

S2

แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ

3.5.6 การวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้สูตร
จากสูตร
2

S=
ซึ่ง X

𝑁 ∑ 𝑋 2 − (∑ 𝑋)2
𝑁2

หมายถึง ค่าคะแนน
 X หมายถึง ผลรวมของคะแนน
N
หมายถึง จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
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3.5.7 การหาประสิ ทธิภาพของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์
โดยใช้สูตร (เสาวนีย ์ สิ กขาบัณฑิต 2528: 295)
สูตร

E1 =

E1

X
N
A
และสูตร

E2 =

E2

X /N
A

100

หมายถึง ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการวัดในชุด ฝึ กปฏิบตั ิ คิดเป็ น
ร้อยละจากการทาใบงานแบบฝึ กหัด และ/หรื อประกอบ
กิจกรรมระหว่างเรี ยน
หมายถึง คะแนนรวมของผูเ้ รี ยนจากการทาใบงานแบบฝึ กหัดและ/
หรื อประกอบกิจกรรม ซึ่งมีลกั ษะเป็ นการวัดผลเป็ นระยะๆ
หมายถึง จานวนผูเ้ รี ยน
หมายถึง คะแนนเต็ ม ของใบงาน แบบฝึ กหั ด และ/หรื อ กิ จ กรรม
รวมกัน
Y / N
B

100

หมายถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด ชุ ด ฝึ กปฏิ บัติ ใ นการเปลี่ ย นแปลง
พฤติ ก รรมของผู ้ เ รี ย น คิ ด เป็ นร้ อยล ะจากก า รท า
แบบทดสอบหลังสอบ และ/หรื อประกอบกิจกรรมหลัง
เรี ยน
 Y หมายถึง คะแนนรวมของผูเ้ รี ยนจากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
และ/หรื อประกอบกิจกรรมหลังเรี ยน ซึ่ งมีลกั ษะเป็ นการ
วัดผลสรุ ปรวม
N หมายถึง จานวนผูเ้ รี ยน
B หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรี ยนและ/หรื อกิจกรรม
หลังเรี ยน
3.5.8 สถิติ t-test สาหรับการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบ
ก่ อนเรี ย น และคะแนนการทดสอบหลัง เรี ย น โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows (Statistical
Package for Social Science)
3.5.9 การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึ กปฏิ บตั ิ การระบบฉี ดเชื้ อเพลิ งอิ เล็กทรอนิ กส์
รถจัก รยานยนต์ ลักษณะแบบประเมิน ก าหนดเกณฑ์ก ารตอบไว้ 5 ระดับ โดยระดับ น้อ ยที่ สุ ด
กาหนดค่าเป็ น 1 คะแนน และระดับมากที่สุด กาหนดค่าเป็ น 5 คะแนน ในการแปลความหมาย ของ
เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ บุญชม ศรี สะอาด (2542: 113)
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คะแนน
5 คะแนน
หมายถึง
คะแนน
4 คะแนน
หมายถึง
คะแนน
3 คะแนน
หมายถึง
คะแนน
2 คะแนน
หมายถึง
คะแนน
1 คะแนน
หมายถึง
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์ดงั นี้ บุญชุม
ค่าเฉลี่ย
4.51-5.00
หมายถึง
ค่าเฉลี่ย
3.51-4.50
หมายถึง
ค่าเฉลี่ย
2.51-3.50
หมายถึง
ค่าเฉลี่ย
1.51-2.50
หมายถึง
ค่าเฉลี่ย
1.00-1.50
หมายถึง

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
ศรี สะอาด (2542: 113)
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด

3.6 รู ปแบบกำรทดลอง
ทดสอบก่อนทดลอง
O1

ทดลอง
T

ทดสอบหลังทดลอง
O2

O1 = ทดสอบก่อนเรี ยน
T = การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
O2= ทดสอบหลังเรี ยน

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้ อเพลิง
อิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้ างชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ การระบบฉี ดเชื้ อเพลิ ง
อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ รถจัก รยานยนต์ เพื่ อหาคุ ณภาพชุ ดฝึ กปฏิ บ ัติ ระบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
รถจัก รยานยนต์ เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารระบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จากคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรี ยนและ
คะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรี ยน และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน โดยใช้
ชุ ดฝึ กปฏิ บ ัติระบบฉี ดเชื้ อเพลิ ง อิ เล็กทรอนิ กส์ รถจักรยานยนต์ ชุ ดฝึ กปฏิ บ ัติระบบฉี ดเชื้ อเพลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ที่สร้าง ใช้สาหรับในการเรี ยนการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัส
วิชา 2101-2102 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ข้อ
4.1 การวิเคราะห์หาคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
4.2 การวิ เ คราะห์ ห าประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด ฝึ กปฏิ บ ั ติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์
4.3 การวิเคราะห์ผลการเรี ยนเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4.4 การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน โดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบ
ฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
4.1 การวิเคราะห์ หาคุณภาพชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์
ผู ้วิ จัย ได้ ร วบรวมข้อ มู ล จากการประเมิ น คุ ณ ภาพชุ ด ฝึ กปฏิ บ ั ติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง
อิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ทั้ง 4 ด้าน ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญจานวนทั้ง
5 ท่าน ปรากฏผลดังตารางที่ 4-1 ถึง 4-9 ดังนี้ (รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ข ตารางที่ ข-1 ถึง
ข-10 หน้าที่ 184-197)
4.1.1 ผลการประเมินคุณภาพชุ ดฝึ กปฏิบตั ิ ระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์
ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งรายการประเมินออกเป็ น 7 ข้อ ผลการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ปรากฏผลดังตารางที่ 4-1 และ 4-2
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ตารางที่ 4-1 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ
รายการประเมิน
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
ค่าเฉลีย่
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1
5
5
5
5
5
5.00
0.00

ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ
2
3
4
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7
5
5
5
5
5
5.00
0.00

ตาราง 4-2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายคุณภาพ ของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉีด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ
(N=5)
ค่าเฉลีย่
ค่าเบี่ยงเบน
รายการประเมิน
ความหมาย
(µ) มาตรฐาน (σ)
1. ความเหมาะสมของขนาดชุดฝึ กปฏิบตั ิ
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
2. ความเหมาะสมในการจัดวางตาแหน่งอุปกรณ์
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
3. วัสดุที่ใช้ผลิตโครงสร้างมีอยูท่ วั่ ไป หาง่าย
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
4. ความคงทนแข็งแรง
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
5. ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
6. สะดวกในการเคลื่อนย้าย
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
7. สะดวกในการเก็บรักษาอุปกรณ์หลังการใช้งาน 5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
เฉลีย่ รวม
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
จากตาราง 4-2 พบว่ า คุ ณ ภาพของชุ ด ฝึ กปฏิ บ ั ติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 5.00 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ส่ วนใหญ่อยู่ระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
5.00 ทุกหัวข้อ
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิ ด ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญไม่มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
4.1.2 ผลการประเมินคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์
ด้านข้อกาหนดของวัตถุป ระสงค์ก ารนาไปใช้งาน ผูว้ ิจยั ได้แบ่งรายการประเมิ นออกเป็ น 5 ข้อ
ผลการวิเคราะห์ข ้อมู ล การประเมิ นคุณภาพของชุ ดฝึ กปฏิ บ ัติระบบฉี ดเชื้ อเพลิ ง อิ เล็กทรอนิ กส์
รถจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ปรากฏตามตาราง 4-3 และ4-4
ตารางที่ 4-3 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ ด้านข้อกาหนดของวัตถุประสงค์การนาไปใช้งาน
รายการ
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
ค่าเฉลีย่
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ด้ านข้ อกาหนดของวัตถุประสงค์ การนาไปใช้ งาน
1
2
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5.00
5.00
5.00
4.80
4.80
0.00
0.00
0.00
0.45
0.45

ตารางที่ 4-4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายคุณภาพ ของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบ
ฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ด้านข้อกาหนดของวัตถุประสงค์การนาไปใช้งาน
(N=5)
ค่าเฉลีย่
ค่าเบี่ยงเบน
รายการประเมิน
ความหมาย
(µ)
มาตรฐาน (σ)
1. จาลองรหัสปัญหาได้จริ ง
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
2. การอ่านรหัสปัญหาได้จริ ง
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
3. การลบรหัสปัญหาได้จริ ง
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
4. วิเคราะห์รหัสปัญหาได้จริ ง
4.80
0.45
คุณภาพดีมาก
5. ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบฉี ดเชื้อเพลิง
4.80
0.45
คุณภาพดีมาก
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ได้จริ ง
ค่าเฉลีย่ รวม
4.92
0.18
คุณภาพดีมาก
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จากตารางที่ 4-4 พบว่า คุณภาพของชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ ระบบฉี ดเชื้ อเพลิ งอิ เล็กทรอนิ กส์
รถจัก รยานยนต์ ด้า นข้อก าหนดของวัตถุป ระสงค์ก ารนาไปใช้งาน โดยเฉลี่ ย รวมอยู่ใ นระดับ
คุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า รายการประเมินจาลองรหัส
ปัญหาได้จริ ง การอ่านรหัสปัญหาได้จริ ง การลบรหัสปัญหาได้จริ ง มีคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
5.00 รองลงมา พบว่ารายการประเมินวิเคราะห์รหัสปั ญหาได้จริ ง ตรวจสอบ อุปกรณ์ระบบฉี ด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ได้จริ งมี คุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ตามลาดับ โดย
สรุ ป ทุกข้อรายการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก
ผลการวิ เคราะห์ ข ้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิ ดด้า นเนื้ อหา ผูเ้ ชี่ ย วชาญไม่ มี
ข้อเสนอเพิ่มเติม
4.1.3 ผลการประเมินคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์
ด้านเนื้ อหาของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งรายการ
ประเมินออกเป็ น 6 ข้อ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินคุณภาพของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้ อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ปรากฏตามตาราง 4-5 และ 4-6
ตารางที่ 4-5 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์
ด้านเนื้อหา
รายการประเมิน
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
ค่าเฉลีย่
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1
4
5
4
5
5
4.60
0.54

2
4
5
4
5
5
4.60
0.54

ด้านเนื้อหา
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5.00
5.00
0.00
0.00

5
5
5
5
5
5
5.00
0.00

6
5
5
5
5
5
5.00
0.00
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ตารางที่ 4-6 แสดงค่าเฉลี่ยรวม ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ด้านเนื้อหา
(N=5)
ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
รายการประเมิน
ความหมาย
(µ) มาตรฐาน (σ)
1. เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
4.60
0.54
คุณภาพดีมาก
2. รายละเอียดของเนื้ อหาวิชามีความเหมาะสม
4.60
0.54
คุณภาพดีมาก
3. แบบฝึ กหัดและเฉลย มีความชัดเจนและเหมาะสม 5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
4. ใบขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย 5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
5. ใบสั่งงาน มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
6. ใบตรวจงาน ตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
เฉลีย่ รวม
4.86
0.18
คุณภาพดีมาก
จากตารางที่ 4-6 พบว่ า คุ ณ ภาพของชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ ในด้านเนื้ อหาโดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า รายการประเมินแบบฝึ กหัดและเฉลย มีความชัดเจนและเหมาะสม
ใบขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย ใบสัง่ งาน มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย ใบตรวจ
งาน ตรงตามวัตถุ ป ระสงค์และเนื้ อ หา มี คุณภาพดี มาก มี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 5.00 รองลงมา พบว่า
รายการประเมินเนื้ อหามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ รายละเอียดของเนื้ อหาวิชามีความเหมาะสม
คุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ตามลาดับ โดยสรุ ป ทุกข้อรายการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก
ผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิ ดด้านเนื้ อหา ผูเ้ ชี่ยวชาญมีขอ้ เสนอ
เพิ่มเติม คือ ควรเพิ่มเติมเนื้ อหาในคู่มือการใช้และอธิ บายให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจก่อนการทดลองใช้ชุดฝึ ก
ปฏิ บตั ิ การระบบฉี ดเชื้ อเพลิ งอิ เล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ เพื่อส่ งเสริ ม และสร้างทักษะความ
พร้อมทางด้านงานจักรยานยนต์ สาหรับนักเรี ยนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี อื่น ๆ
4.1.4 ผลการประเมินคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์ รถจักรยานยนต์
ด้านประโยชน์ของชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ ระบบฉี ดเชื้ อเพลิ งอิ เล็กทรอนิ กส์ รถจักรยานยนต์ ผูว้ ิจยั ได้แบ่ง
รายการประเมินออกเป็ น 3 ข้อ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินคุณภาพของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบ
ฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ปรากฏตามตาราง 4-7
และ 4-8
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ตารางที่ 4-7 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
ด้านประโยชน์ของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รายการประเมิน ด้ านประโยชน์ ของชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3
คนที่ 1
5
5
5
คนที่ 2
5
5
5
คนที่ 3
5
5
5
คนที่ 4
5
5
5
คนที่ 5
5
5
5
ค่าเฉลีย่
5.00
5.00
5.00
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.00
0.00
0.00
ตารางที่ 4-8 แสดงค่าเฉลี่ยรวม ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ระบบฉี ดเชื้ อเพลิ งอิ เล็กทรอนิ กส์ รถจักรยานยนต์ ด้านประโยชน์ของชุดฝึ กปฏิ บัติ
ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
(N=5)
ค่าเฉลีย่
ค่าเบี่ยงเบน
รายการประเมิน
ความหมาย
(µ) มาตรฐาน (σ)
1. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนเสมือนจริ ง 5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
2. ช่วยกระตุน้ และสร้างความสนใจให้กบั ผูเ้ รี ยน
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
3. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้คิด แก้ปัญหาเป็ น และตัดสิ นใจได้ 5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
เฉลีย่ รวม
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
จากตาราง 4-8 พบว่ า คุ ณ ภาพของชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ ในด้านประโยชน์ของชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ ระบบฉี ดเชื้ อเพลิ งอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ระดับ
คุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ทุกหัวข้อ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิ ด ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญไม่มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
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4.1.5 ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมผลการประเมินคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์
รถจักรยานยนต์ ทั้ง 4 ด้าน คือด้านข้อกาหนดในการออกแบบ ด้านข้อกาหนดของวัตถุประสงค์การ
นาไปใช้งาน ด้านเนื้ อหา และด้านประโยชน์ของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์ ผล
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ปรากฏผลดังตารางที่ 4-9
ตารางที่ 4-9 แสดงภาพรวมของค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายคุณภาพของ
ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ทั้ง 4 ด้าน
(N=5)
ค่าเฉลีย่
ค่าเบี่ยงเบน
รายการประเมิน
ความหมาย
(µ)
มาตรฐาน (σ)
1. ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
2. ด้านข้อกาหนดของวัตถุประสงค์การนาไปใช้งาน 4.92
0.18
คุณภาพดีมาก
3. ด้านเนื้ อหา
4.86
0.18
คุณภาพดีมาก
4. ด้านประโยชน์ของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
ภาพรวม
4.94
0.09
คุณภาพดีมาก
จากตารางที่ 4-9 พบว่ า คุ ณ ภาพชุ ด ฝึ กปฏิ บ ั ติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน โดยเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.94 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านโดยมี ดา้ นข้อกาหนดในการออกแบบ และด้านประโยชน์ของชุดฝึ ก
ปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์ โดยเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
5.00 รองลงมาด้านข้อกาหนดของวัตถุประสงค์การนาไปใช้งาน โดยเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 และลาดับสุ ดท้ายเป็ นด้านเนื้ อหา โดยเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับคุณภาพดี
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และเมื่อพิจารณาเป็ นโดยร่ วม พบว่า ส่วนใหญ่อยูร่ ะดับคุณภาพดีมาก
ผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิ ด ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ผูเ้ ชี่ยวชาญ
บางท่านมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม คือ ควรเพิ่มเติมเนื้ อหาในคู่มือการใช้และอธิ บายให้นกั เรี ยนเข้าใจ
ก่อนการทดลองใช้ ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ เพื่อส่ งเสริ ม
และสร้างทักษะความพร้อมทางด้านงานจักรยานยนต์ สาหรับนักเรี ยนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
อื่น ๆ
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4.2 การวิเคราะห์ หาประสิทธิภาพชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์
จากการน าชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ร ถจัก รยานยนต์ ไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 54 คน เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล หาประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ด
เชื้ อเพลิ งอิ เล็กทรอนิ กส์ รถจักรยานยนต์ ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพ 84.11/82.31 ปรากฏดังตารางที่ 4-10
และ 4-11 (รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ข ตารางที่ ข-11 ถึง ข-14 หน้าที่ 210-216)
ตารางที่ 4-10 แสดงคะแนนจากการทาใบงานของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์
รถจักรยานยนต์ระหว่างเรี ยน และทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนของกลุ่ม
ตัวอย่าง
คะแนนทาใบงานของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ระหว่างเรี ยน
ก่อน หลัง
รวม
ใบ
เรี ยน เรี ยน
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14
งานที่
ผูเ้ รี ยน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 140 80 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8
9
9
9
8
8
9
8
7
9
8
7
9
8
9
8
9
8
8
9

9
9
6
8
9
9
9
7
8
9
8
8
9
8
9
8
9
8
8
8

10
9
9
9
9
9
7
8
8
9
9
8
7
8
9
8
9
9
9
9

9
9
7
7
8
8
9
9
7
6
8
7
9
8
9
7
9
7
9
8

9
8
7
6
9
9
9
9
9
8
8
8
9
7
9
8
8
8
9
9

9
7
9
9
6
9
9
9
9
8
9
8
7
9
8
8
9
8
9
9

8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8

8
8
9
7
8
9
9
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
7
8
9
8
9
9
9
9
9
9
9
8
9
8
9
7
9
9
9

9
8
9
8
9
8
8
9
9
9
9
9
9
9
7
9
8
7
9
9

9
9
8
9
7
7
7
9
9
9
7
9
8
9
8
9
8
8
8
8

9
9
8
9
9
9
8
9
9
9
8
9
9
7
7
9
8
9
7
9

9
9
9
9
9
8
7
9
8
9
7
9
9
8
8
9
9
9
9
8

9
9
9
9
9
8
7
9
8
9
7
9
9
7
8
9
9
9
9
7

122
119
116
117
117
119
116
120
118
121
115
118
120
114
116
118
119
116
120
119

70
68
66
67
67
68
66
69
67
69
66
67
69
65
66
67
68
66
69
68

17
17
17
18
12
16
15
16
17
17
17
15
15
17
17
17
16
15
16
17
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ตารางที่ 4-10 (ต่อ) แสดงคะแนนจากการทาใบงานของชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ระหว่างเรี ยน และทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
หลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง
คะแนนทาใบงานของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ระหว่างเรี ยน
ก่อน หลัง
รวม
ใบ
เรี ยน เรี ยน
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14
งานที่
ผูเ้ รี ยน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 140 80
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

9
9
9
9
9
9
9
9
7
9
7
9
9
7
9
9
9
7
9
9
7
9
9
7
9
9

8
8
8
8
6
8
7
8
8
8
7
8
9
8
8
7
8
8
8
7
8
8
7
8
8
8

9
9
9
7
9
9
7
9
9
9
9
9
8
9
9
9
8
9
9
8
9
9
7
9
9
9

8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
9
8
9
8
8
9
8
9
8
8
9
8
7
8
8

9
9
9
9
9
7
9
9
7
9
7
9
7
9
9
9
7
9
9
7
9
7
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
7

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9
9
7
9
9
9
8
9
9
9
8
9
9
9
8
9
9
8
9
9

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
7
8
7
7
8
7
7
8
7
8
7
7
8
7
7
8
7
7
8
7
7
7
8
9
7

120
119
120
117
117
118
116
117
113
117
115
120
116
119
119
118
117
117
120
116
116
118
116
116
121
117

69
68
69
67
67
67
66
67
65
67
66
69
66
68
68
67
67
67
69
66
66
67
66
66
69
67

15
19
17
14
16
17
18
18
17
17
17
15
16
19
16
17
16
15
17
18
16
17
17
17
17
17
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ตารางที่ 4-10 (ต่อ) แสดงคะแนนจากการทาใบงานของชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ระหว่างเรี ยน และทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
หลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง
คะแนนทาใบงานของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ระหว่างเรี ยน
ก่อน หลัง
รวม
ใบงาน
เรี ยน เรี ยน
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14
ที่
ผูเ้ รี ยน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 140 80 20
47
48
49
50
51
52
53
54

9
9
9
9
8
9
8
9

8
8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
7
8
9
9
8

8
8
8
6
8
9
8
8

9
9
9
9
9
7
9
9

9
9
9
9
8
9
7
9

9
8
8
8
9
8
9
8

9
9
9
7
9
9
9
9

9
9
9
7
9
9
9
9

รวม (  X )
เฉลี่ย ( X )
รวมเฉลี่ยร้อยละ

9
9
7
9
9
7
9
9

8
8
9
8
8
9
8
8

9
9
9
9
9
9
9
9

8
8
8
8
7
8
8
8

9
7
9
7
7
9
7
9

122
70
119
68
120
69
111
63
116
66
119
68
117
67
120
69
6,359 3,634

18
17
15
16
17
15
15
17
889

117.8

16

84.11 84.11 82.31

การหาประสิ ทธิภาพของชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์
วัดจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรี ยนและร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
Efficiency
E 1 : E2
E1 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรี ยน
E2 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
สูตร

E1

X
N
A

=

X /N
A

67

100

หมายถึง คะแนนรวมของผูเ้ รี ยนจากการทาแบบใบงาน และ/หรื อ
ประกอบกิจกรรม ซึ่งมีลกั ษะเป็ นการวัดผลเป็ นระยะ ๆ
หมายถึง จานวนผูเ้ รี ยน
หมายถึง คะแนนเต็มของแบบใบงานและ/หรื อกิจกรรมทุกชั้น
รวมกัน
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โดยที่

E1

E2

= ผลรวมคะแนนระหว่างเรี ยน/ผลรวมคะแนนเต็ม × 100
= (3,634/54)/80X100
= 84.11
=

Y / N
B

100

 Y หมายถึง คะแนนรวมของผูเ้ รี ยนจากการและทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
เรี ยน และ/หรื อประกอบกิจกรรมหลังเรี ยน ซึ่งมีลกั ษะเป็ นการ
วัดผลสรุ ปรวม
N หมายถึง จานวนผูเ้ รี ยน
B หมายถึง คะแนนเต็มของทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์สอบหลังเรี ยนและ
/หรื อกิจกรรมหลังเรี ยน
E2 = ผลรวมคะแนนสอบ หลังเรี ยน/ผลรวมคะแนนเต็ม × 100
= (889/54)/20X100
= 82.31
ประสิ ทธิภาพของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์น้ ี วัดจาก
ร้ อยละของคะแนนเฉลี่ ย ระหว่างเรี ย น และร้ อยละของคะแนนเฉลี่ ย หลังเรี ย น มี ค่าเท่ากับ
84.11/82.31
ตารางที่ 4-11 แสดงผลการหาประสิ ทธิ ภ าพของชุ ด ฝึ กปฏิ บ ั ติ ร ะบบฉี ด เชื้ อเพลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
รายการ
N
ร้อยละ
µ
X
คะแนนระหว่างเรี ยน
54
3,634
67
84.11
คะแนนทาแบบทดสอบ
54
889
16
82.31
จากตารางที่ 4-11 พบว่า นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 54 คน ทาใบงาน กิจกรรม หรื อแบบ
ประเมินได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 84.11 ของคะแนนรวมทั้งหมด ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 ตัวแรก
ที่ต้ งั ไว้ และทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 82.31 สู งกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 80 ตัวหลังที่ต้ งั ไว้ ซึ่งแสดงว่า ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
ที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้น มีประสิ ทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 จริ ง
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4.3 การวิเคราะห์ ผลการเรียนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบพื้นฐานความรู ้ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน พบว่า ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบพื้นฐานความรู ้
ของกลุ่มตัวอย่างก่ อนเรี ย น และหลังเรี ยน ดังปรากฏผลในตารางที่ 4-12 (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ข ตารางที่ ข-15 และ ข-16 หน้า 220)
ตารางที่ 4-12 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก่อนและ
หลังเรี ยนด้วยชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
การทดสอบ

N

µ

σ

ก่อนเรี ยน

54

2.30

1.733

หลังเรี ยน

54

16.46

1.239

t

Sig.

46.867

.000

จากตารางที่ 4-12 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก่อน
และหลังเรี ยนด้วยชุ ดฝึ กปฏิบตั ิ ระบบฉี ดเชื้ อเพลิ งอิเล็กทรอนิ กส์ รถจักรยานยนต์ พบว่า ผูเ้ รี ยนมี
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของผู ้เ รี ย นก่ อ นและหลัง เรี ย นด้ว ยชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง
อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ รถจัก รยานยนต์แตกต่างกันอย่างมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ งแสดงว่า
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของผู เ้ รี ย นที่ เ รี ย นด้วยชุ ดฝึ กปฏิ บ ัติ ระบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ สู งกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยนซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
4.4 การวิ เคราะห์ ผลความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่ อการเรี ยน โดยใช้ ชุ ด ฝึ กปฏิ บั ติ ระบบฉี ด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์
จากการนาแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามความพึงพอใจของนัก เรี ยนที่มีต่อการใช้
ชุ ดฝึ กปฏิ บ ัติ ระบบฉี ดเชื้ อเพลิ ง อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ รถจัก รยานยนต์กับกลุ่มตัวอย่าง นัก เรี ย นระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2560 จานวน 54 คน ที่เรี ยนวิชางานจักรยานยนต์ เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล หาความพึงพอใจ
ทั้ง 3 ด้าน ดังปรากฏผลในตารางที่ 4-13 ถึงตารางที่ 4-16 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข ตารางที่
ข-17 ถึง ข-21หน้า 225-233)
4.4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มี ต่อการเรี ยน โดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ด้านปัจจัยนาเข้า ซึ่งผูว้ ิจยั ได้แบ่งรายการประเมิน
ออกเป็ น 6 ข้อ ดังปรากฏผลในตารางที่ 4-13
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ตารางที่ 4-13 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการ
เรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
ด้านปัจจัยนาเข้า
(N=54)
ค่าเฉลีย่
ค่าเบี่ยงเบน ระดับความพึง
รายการประเมิน
(µ) มาตรฐาน (σ)
พอใจ
1. คาชี้แจงของเอกสารประกอบชุดฝึ กปฏิบตั ิมีความ 4.57
0.56
ระดับมากที่สุด
ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจง่าย
2. เอกสารประกอบชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ มี ข นาดอัก ษรที่ 4.46

0.57

ระดับมาก

0.60

ระดับมาก

0.72

ระดับมาก

0.47

ระดับมากที่สุด

เหมาะสม
3. เนื้ อหาที่กาหนดในเอกสารประกอบชุดฝึ กปฏิบตั ิ 4.48
เหมาะสมกับนักเรี ยน
4. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนเพียงพอต่อ 4.31
การเรี ยนในเนื้อหาแต่ละใบงาน
5. สื่ อ ในกิ จ กรรมการเรี ยนมี ค วามเหลากหลาย 4.80
และเหมาะสม
6. ใบงาน และแบบฝึ กหัดมีความยากง่ายเหมาะสม

4.27

0.68

ระดับมาก

ค่าเฉลีย่ รวม

4.48

0.60

ระดับมาก

จากตารางที่ 4-13 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มี
ต่อการเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ด้านปัจจัยนาเข้า
นักเรี ยนจานวน 54 คน แผนกวิชาช่างยนต์ มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ า กับ 4.48 เมื่ อ จ าแนกรายข้อ พบว่า หัว ข้อ สื่ อ ในกิ จ กรรมการเรี ย นมี ค วามหลากหลาย และ
เหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 รองลงมา คือ หัวข้อคาชี้แจง
ของเอกสารประกอบชุดฝึ กปฏิบตั ิฯ มีความชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 รองลงมา คือ หัวข้อเนื้ อหาที่ กาหนดในเอกสารประกอบชุ ดฝึ ก
ปฏิบตั ิเหมาะสมกับนักเรี ยน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 รองลงมา คือ
หัวข้อเอกสารประกอบชุดฝึ กปฏิบตั ิฯมีขนาดอักษรที่เหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 รองลงมา คือ หัวข้อเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนเพียงพอต่อการเรี ยน
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ในเนื้อหาแต่ละใบงาน มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และลาดับสุดท้าย คือ
หัวข้อใบงาน และแบบฝึ กหัดมีความยากง่ายเหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ตามลาดับ
4.4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มี ต่อการเรี ยน โดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ระบบฉี ดเชื้ อเพลิ ง อิ เล็กทรอนิ ก ส์ รถจัก รยานยนต์ ด้านกระบวนการ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งรายการประเมิ น
ออกเป็ น 7 ข้อ ดังปรากฏผลในตารางที่ 4-14
ตารางที่ 4-14 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดย
ใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ด้านกระบวนการ
(N=54)
ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน ระดับความพึง
รายการประเมิน
(µ) มาตรฐาน (σ)
พอใจ
1. กิจกรรมการเรี ยนการสอนมีความน่าสนใจ
ระดับมากที่สุด
4.50
0.44
2. ขั้นตอนของกิจกรรมการเรี ยนนักเรี ยนสามารถ
ระดับมากที่สุด
4.50
0.54
ปฏิบตั ิได้
3. กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนได้ศึกษาและลง

4.60

0.44

ระดับมากที่สุด

4.10

0.42

ระดับมาก

5. กิจกรรมการเรี ยนส่งเสริ มผูเ้ รี ยน ฝึ กปฏิบตั ิ

4.50

0.42

ระดับมากที่สุด

6. กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีวินัย และ

4.20

0.44

ระดับมาก

4.30

0.45

ระดับมาก

4.39

0.45

ระดับมาก

มือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
4. กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนค้นหาคาตอบ
และแก้ไขปัญหาเป็ นทีม

รับผิดชอบในการทางาน
7. กิ จ กรรมการเรี ย นส่ ง เสริ ม ผูเ้ รี ย นได้ป ระเมิ น
ปรับปรุ งตนเองและยอมรับผูอ้ ื่น ตลอดจนใฝ่ หา
ความรู ้อย่างต่อเนื่อง
ค่าเฉลีย่ รวม

จากตารางที่ 4-14 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มี
ต่ อ การเรี ยนโดยใช้ ชุ ด ฝึ กปฏิ บ ั ติ ก ารระบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร ถจั ก รยานยนต์
ด้านกระบวนการ นักเรี ยน จานวน 54 คน แผนกวิชาช่างยนต์ มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 เมื่อจาแนกรายข้อ พบว่า หัวข้อกิจกรรมการเรี ยนส่งเสริ มผูเ้ รี ยนได้
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ศึ ก ษาและลงมื อปฏิ บตั ิ ด้วยตนเอง มี ความพึ งพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.60
รองลงมา คือ หัวข้อกิจกรรมการเรี ยนการสอนมี ความน่ าสนใจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 รองลงมา คือ หัวข้อขั้นตอนของกิ จกรรมการเรี ยนนักเรี ยนสามารถ
ปฏิบตั ิได้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 รองลงมา คือ หัวข้อกิจกรรม
การเรี ยนส่ งเสริ มผูเ้ รี ย น ฝึ กปฏิบตั ิ มีความพึงพอใจอยู่ใ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50
รองลงมา คือ หัวข้อกิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนได้ประเมิน ปรับปรุ งตนเองและยอมรับผูอ้ ื่น
ตลอดจนใฝ่ หาความรู ้อย่างต่อเนื่ อง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.30 รองลงมา คือ หัวข้อ
กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีวินยั และรับผิดชอบในการทางาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.20 และลาดับสุ ดท้าย คือหัวข้อ กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนค้นหาคาตอบและแก้ไข
ปัญหาเป็ นทีม มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ตามลาดับ
4.4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มี ต่อการเรี ยน โดยใช้ชุดฝึ กปฏิบัติ
ระบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ร ถจัก รยานยนต์ ด้า นผลผลิ ต ผูว้ ิ จัย ได้แ บ่ ง รายการประเมิ น
ออกเป็ น 5 ข้อ ดังปรากฏผลในตารางที่ 4-15
ตารางที่ 4-15 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดย
ใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ด้านผลผลิต
(N=54)
ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน ระดับความพึง
รายการประเมิน
(µ) มาตรฐาน (σ)
พอใจ
1. ผูเ้ รี ยนเกิดความรู ้ ทักษะ และลงมือปฏิบตั ิงาน 4.85
0.44
ระดับมากที่สุด
จริ งจากการได้ใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิฯ
2. ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้จากการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ

4.60

0.45

ระดับมากที่สุด

3. ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีข้ นึ

4.52

0.43

ระดับมากที่สุด

4. ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน

4.55

0.44

ระดับมากที่สุด

5. ผูเ้ รี ย นต้องการให้มี ชุ ดฝึ กปฏิบัติ ลัก ษณะนี้ ใน

4.51

0.42

ระดับมากที่สุด

4.61

0.44

ระดับมากที่สุด

ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

รายวิชาอื่น ๆ ต่อไป
ค่าเฉลีย่ รวม

จากตารางที่ 4-15 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มี
ต่อการเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ด้านผลผลิต
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นักเรี ยน จานวน 54 คน แผนกวิชาช่างยนต์ มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 เมื่อจาแนกรายข้อ พบว่า หัวข้อผูเ้ รี ยนเกิดความรู ้ ทักษะ และลงมือปฏิบตั ิงาน
จริ งจากการได้ใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 รองลงมา
คือ หัวข้อผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้จากการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ มีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 รองลงมา คือ หัวข้อผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นใน
การเรี ยน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 รองลงมา คือ หัวข้อผูเ้ รี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีข้ นึ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และลาดับ
สุดท้าย คือ หัวข้อผูเ้ รี ยนต้องการให้มีชุดฝึ กปฏิบตั ิลกั ษณะนี้ในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป มีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ตามลาดับ
4.4.4 การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มี ต่อการเรี ยน โดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉีด
เชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ด้านปั จจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต จาก
กลุ่ ม ตัว อย่า ง คื อ นัก เรี ย นระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ แผนกวิ ช าช่ า งยนต์ วิ ท ยาลัย เทคนิ ค
นครสวรรค์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 54 คน ที่เรี ยนวิชางานจักรยานยนต์ เพื่อเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ผล หาความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน ดังปรากฏผลในตารางที่ 4-16
ตารางที่ 4-16 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดย
ใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน
(N=54)
ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน ระดับความพึง
รายการประเมิน
(µ) มาตรฐาน (σ)
พอใจ
1. ด้านปัจจัยนาเข้า
4.48
0.60
ระดับมาก
2. ด้านกระบวนการ

4.39

0.45

ระดับมาก

3. ด้านผลผลิต

4.61

0.44

ระดับมากที่สุด

4.50

0.49

ระดับมากที่สุด

ค่าเฉลีย่ รวม

จากตารางที่ 4-16 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มี
ต่อการเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ในภาพรวม
ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กับกลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน จานวน
54 คน แผนกวิชาช่างยนต์ มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50
เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่า ด้านผลผลิต มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61
รองลงมา คือ ด้านปั จจัยนาเข้า มีความพึงพอใจอยู่ใ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และลาดับ
สุดท้าย คือด้านกระบวนการ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ตามลาดับ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั คือ
เพื่อสร้างชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ เพื่อหาคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ระบบฉี ดเชื้ อ เพลิ ง อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ รถจัก รยานยนต์ เพื่ อหาประสิ ทธิ ภาพชุ ด ฝึ กปฏิ บัติ ระบบฉี ด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จากคะแนนเฉลี่ย
ทดสอบก่อนเรี ยนและคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรี ยน และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่
มีต่อการเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ โดยมีสมมติฐาน
ในการวิจยั คือ ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ที่สร้างขึ้นต้องผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านไม่ต่ากว่าในระดับคุณภาพดี ( x = 3.50)
ประสิ ทธิภาพของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ที่สร้างขึ้น สามารถ
น าไปเป็ นสื่ อ การเรี ย นการสอนวิ ช างานจัก รยานยนต์ .ตามหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาได้โดยไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
80/80 นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน จากคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรี ยน และคะแนน
เฉลี่ยของการทดสอบหลังเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติไม่ต่ากว่า ระดับ 0.05 และ
ทดลอง 2 ช่วง ช่วงที่ 1 หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทั้งฉบับ กับกลุ่มทดลอง
คือ นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2560 ที่ผ่านการเรี ยนวิชา
งานจักรยานยนต์มาแล้ว จานวน 20 คน ช่วงที่ 2 ใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์
รถจัก รยานยนต์ เอกสารประกอบการสอนงานจัก รงานยนต์ ระหว่า งเรี ย น และทดสอบด้ว ย
แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลัง เรี ยน กั บ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คื อ นั ก เรี ยนระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึ ก ษาที่ 2560 จานวน 54 คน โดยดาเนิ นการวัด ความรู ้ พ้ื นฐานก่ อ นเรี ย น (Pre-test) ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่ผูว้ ิจยั ทาขึ้น เมื่อจบบทเรี ยนทาการทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน (Post-test) หลังจากนั้นนาคะแนนที่ได้จากการทาใบงานและแบบทดสอบมาทาการคานวณหา
ค่าประสิ ทธิ ภาพ และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่ อน
เรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยสถิติ t-test ซึ่งสามารถสรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะได้ดงั นี้
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5.1 สรุปผลการวิจัย
การสร้ า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารระบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์
5.1.1 ผลการประเมินคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน ในภาพรวม อยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านโดยมี ด้า นข้อ ก าหนดในการออกแบบ และด้า นประโยชน์ ของชุ ดฝึ กปฏิ บัติ ร ะบบฉี ด
เชื้อเพลิงอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยเฉลี่ย รวม อยู่ใ นระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 เช่นกัน
รองลงมา คือ ด้านข้อกาหนดของวัตถุประสงค์การนาไปใช้งานโดยเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับคุณภาพดี
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 และลาดับสุ ดท้ายเป็ นด้านเนื้อหา โดยเฉลี่ยรวม อยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ส่ วนใหญ่ก็จะอยู่ระดับคุณภาพดีมากทุก
ด้าน ส่ วนในข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ไม่มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม สรุ ปว่า ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ มีคุณภาพอยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94
5.1.2 ผลการหาประสิ ทธิภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
จากการนาชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ ระบบฉี ดเชื้ อเพลิ งอิ เล็กทรอนิ กส์ รถจักรยานยนต์ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 54 คน ท าใบงาน กิ จ กรรม หรื อแบบประเมิ น ของชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ระหว่ างเรี ยน และทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วัดจาก
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ ยระหว่างเรี ยน มีค่าเท่ากับ 84.11 และวัดจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรี ยน มีค่าเท่ากับ 82.31
5.1.3 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จากคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรี ยนและคะแนน
เฉลี่ยทดสอบหลังเรี ยน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ ก
ปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ พบว่า ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยนก่ อนและหลังเรี ยนด้วยชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ ระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิ เล็กทรอนิ กส์ รถจักรยานยนต์
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่
เรี ยนด้วยชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ สู งกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยน
ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
5.1.4 ผลความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน โดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ จากการนาแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ ระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิ เล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ กับกลุ่ม
ตัวอย่าง นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ แผนกวิชาช่า งยนต์ วิทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 54 คน พบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ย น
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โดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน คือ
ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่า ด้านผลผลิต มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 รองลงมา คือ ด้านปัจจัยนาเข้า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.48 และลาดับสุ ดท้าย คือ ด้านกระบวนการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.39 ตามลาดับ
5.2 อภิปรายผล
จากผลการวิ จัย การสร้ า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารระบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ผูว้ ิจยั ได้นามาอภิปรายผล ดังนี้
5.2.1 จากการประเมิ น คุ ณ ภาพของชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่านในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 4.94 เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้านโดยมี ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ และด้าน
ประโยชน์ของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์ โดยเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
มี ค่ า เฉลี่ ย เท่า กับ 5.00 เช่ นกัน รองลงมา คือ ด้านข้อก าหนดของวัตถุประสงค์ก ารนาไปใช้งาน
โดยเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 และลาดับสุ ดท้ายเป็ น ด้านเนื้ อหา
โดยเฉลี่ยรวม อยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ส่วน
ใหญ่จะอยู่ระดับคุณภาพดีมากทุกด้าน ส่ วนในข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญ มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
บ้าง สรุ ปว่า ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมีมีคุณภาพ
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ระดับคุณภาพดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ า กับ 3.50 ในข้อสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ผลการวิจัย จะเห็ นได้ว่า ชุ ดฝึ กปฏิ บ ัติระบบฉี ดเชื้ อ เพลิ ง
อิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ สามารถนาไปใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนเรื่ องระบบฉี ดเชื้ อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชางานจักรยานยนต์ ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช
2556
5.2.2 ผลการหาประสิ ทธิภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
ที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้น ได้ทดลองใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ ระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ กับ
นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์ ที่
ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101- 2102 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2560 พบว่า นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 54 คน ทาใบงาน กิจกรรม หรื อแบบประเมินได้ถูกต้อง
เฉลี่ยร้อยละ 84.11 ของคะแนนรวมทั้ง หมด ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ตัวแรกที่ ต้ งั ไว้ แล้วท า
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 82.31 สู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ตัว
หลังที่ต้ งั ไว้ ซึ่งแสดงว่าชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ที่ผวู ้ ิจยั
สร้างมีประสิ ทธิภาพ 84.11/82.31 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 จริ ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
นันทชัย โลหะโรจน์วิเชียร. (2551). ซึ่งได้ศึกษาการสร้างและหาประสิ ทธิภาพชุดฝึ กอบรม เรื่ องการ
ทางานและการติดตั้งระบบฉี ดเชื้อเพลิงก๊าซแอลพีจี ที่ปรับแต่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผลการวิจยั
พบว่า ชุ ดฝึ กอบรมที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 92.82/87.65 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ
80/80 หลังจากผูเ้ ข้ารับการอบรมแล้วมีความรู ้ในเนื้ อหาสู งขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และ
ยังสอดคล้องงานวิจยั ของ พินิต แก้วพระ (2555) ซึ่ งได้ศึกษา การสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพชุ ด
จาลองปั ญหาข้อขัดข้องระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ผลการวิจยั พบว่า ทุกด้าน
มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.51 อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพดีมาก ส่ วนการหาประสิ ทธิภาพ พบว่ามีค่า E1/E2
เท่ากับ 92.96/91.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ 80/80
5.2.3 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน จากคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรี ยนและ
คะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรี ยน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้
ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ พบว่า ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของผู ้เ รี ยนก่ อ นและหลั ง เรี ยนด้ ว ยชุ ด ฝึ กปฏิ บ ั ติ ร ะบบฉี ด เชื้ อเพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งแสดงว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ สู งกว่า
ผลสั ม ฤทธิ์ ก่ อ นเรี ย นซึ่ ง เป็ นไปตามสมมติ ฐ านทั้ง นี้ เพราะการที่ นัก เรี ย นได้เ รี ย นด้ว ยชุ ด ฝึ ก
ปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ เป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นให้
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิจริ ง ได้มีการใช้ความคิดควบคู่กบั การลงมือทา ผนวกกับรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่เห็น
ภาพสถานการณ์ จริ ง ซึ่ ง นัก เรี ย นได้แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ เรี ย นรู ้ กับผูอ้ ื่ น ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ นันทชัย โลหะโรจน์วิเชียร. (2551). ได้ศึกษา เรื่ อง การสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพ
ชุดฝึ กอบรม เรื่ อง การทางานและการติ ดตั้งระบบฉี ดเชื้ อเพลิ งก๊าซแอลพีจี ที่ปรับแต่งด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ผลการวิจยั พบว่า ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบก่อนการฝึ กอบรมและ
หลังการฝึ กอบรม โดยมีค่ าความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยคะแนนเฉลี่ยหลังจากการ
ฝึ กอบรมสู งกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึ กอบรม แสดงว่า การฝึ กอบรมด้วยชุดฝึ กอบรมนี้ ผูเ้ ข้ารับ
การอบรมมีความรู ้ สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดุสิต บูรณะพิมพ์ (2544) ได้ศึกษา เรื่ อง การ
สร้างชุดฝึ กสถานการณ์จาลองเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์ ผลการวิจยั
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาคทฤษฎีที่วดั ได้จากระดับความแตกต่างของคะแนนด้านความรู ้
ก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้ชุดฝึ กสถานการณ์ จาลอง พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ เพิ่มขึ้นทุกเรื่ อง โดยมี
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ความรู ้เรื่ องการแก้ไขข้อขัดข้องเพิ่มขึ้นมากที่สุด และเมื่อทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ พบว่า ค่าเฉลี่ย
หลังการเรี ยนและก่อนเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทุกเรื่ อง
5.2.4 ผลความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน โดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ จากการนาแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรี ยนที่มีต่อการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ กับกลุ่มตัวอย่าง
นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2560 จานวน 54 คน พบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ ก
ปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนาเข้า
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต สรุ ปว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน โดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ด
เชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่
กาหนดไว้คือในระดับมาก โดยเฉพาะด้านผลผลิต มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.61 รองลงมาคือด้านปั จจัยนาเข้า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48
และลาดับสุ ดท้าย คือ ด้านกระบวนการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39
ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นภดล ยะซัน (2557) ได้ศึกษา เรื่ อง การพัฒนาหลักสู ตร
ฝึ กอบรมระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ผลการวิจยั พบว่า การประเมินหลักสู ตร
ฝึ กอบรมระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ภาพรวมของความพึงพอใจต่อการอบรม
อยู่ในระดับดีมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดุสิต บูรณะพิมพ์ (2544) ได้ศึกษา เรื่ อง การสร้าง
ชุดฝึ กสถานการณ์จาลองเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์ ผลการวิจยั พบว่า
ความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กสถานการณ์จาลองด้านการใช้งาน มีความ
สะดวกในการเปิ ด-ปิ ดมากที่สุด ด้านความปลอดภัย มีความเหมาะสมของน้ าหนักและการเคลื่อนย้าย
มากที่สุด ด้านโครงสร้าง มีความแข็งแรงของโครงสร้างที่ใช้ทาชุดฝึ กมากที่สุด ด้านความสะดวกใน
การใช้งานมีความชัดเจนของการแสดงสัญลักษณ์และตัวอักษร และด้านความสวยงาม มีความ
ประณีตในการสร้างชุดฝึ กมากที่สุด
5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัย
5.3.1 ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
1. ครู ผูส้ อนควรเพิ่ ม เติ ม เนื้ อหาในคู่ มื อการใช้และอธิ บ ายให้ นัก เรี ย นเข้า ใจก่ อ นการ
ทดลองใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ เพื่อส่ งเสริ มและสร้าง
ทักษะความพร้อมทางด้านงานจักรยานยนต์ สาหรับนักเรี ยนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี อื่น ๆ
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2. จากการสั ง เกตขณะท าการสอน พบว่า การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ นการปฏิ บัติ
การแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิด ผูเ้ รี ยนจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ครู ควรฝึ กให้ผูเ้ รี ยนกล้า
แสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออกให้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดเห็น
ให้มากขึ้น เช่นการสนทนาหน้าห้องในตอนเช้าทุกวัน เพื่อฝึ กให้นกั เรี ยนได้กล้าแสดงความคิดเห็น
และกล้าแสดงออก
3. ควรบันทึกปัญหาและข้อสงสัยที่นกั เรี ยนซักถามไว้เพื่อจะได้นาข้อมูลไปปรับปรุ งให้มี
ประสิ ทธิภาพภาพมากยิง่ ขึ้น
5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรนาหลักการนี้ ไปจัดทาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยโปรแกรมอื่น แล้วทา
การวิจยั ต่อไป
2. ควรนาผลการวิจยั นี้ไปใช้วิจยั กับหน่วยการเรี ยนอื่น ๆ ที่มีปัญหาเพื่อพัฒนาต่อไป
3. ควรมี การพัฒนาชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ การระบบฉี ดเชื้ อเพลิ ง อิ เล็กทรอนิ กส์รถจัก รยานยนต์
ต่อความสามารถในการเรี ยนในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รายชื่ อผู้เชี่ยวชาญ
หนังสื อแต่ งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
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รายชื่ อผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเครื่ องมือวิจัยเรื่ อง “การสร้ างและหาประสิ ทธิภาพชุดฝึ กปฏิบัติ
ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์ ”
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวนทั้งหมด 5 ท่าน ผูว้ ิจยั เชิญมาเพื่อทาการประเมินคุณภาพเครื่ องมือวิจยั เรื่ อง
การสร้างและหาประสิ ทธิภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงระบบอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
ประเภทสื่ อการเรี ยนการสอน ซึ่งดาเนินการวิจยั ในปี การศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ซึ่งมีรายชื่อและรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ ก–1 ต่อไปนี้
ตารางที่ ก-1 รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเครื่ องมือวิจยั
ชื่อ-นามสกุล
1. ดร.แทน โมราราย

2. ดร.ยงยุทธ พรมบุตร

3. นายมนตรี วารุ กา

วุฒิการศึกษา/สถานที่ทางาน/ ประสบการณ์ทางาน
วุฒิการศึกษา ปริ ญญาเอก (ปร.ด.) บริ หารอาชีวะและเทคนิค
การศึกษา
วุฒิการศึกษา ปริ ญญาโท (ค.อ.ม.) เครื่ องกล
สถานที่ทางาน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ประสบการณ์การทางาน 23 ปี
วุฒิการศึกษา ปริ ญญาเอก (ปร.ด.) บริ หารอาชีวะและเทคนิค
การศึกษา
วุฒิการศึกษา ปริ ญญาโท (ค.อ.ม.) เครื่ องกล
สถานที่ทางาน วิทยาลัยเทคนิคอุทยั ธานี
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ (คศ. 4)
ประสบการณ์การทางาน 37 ปี
วุฒิการศึกษา ปริ ญญาโท (วท.ม.) เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
สถานที่ทางาน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ (คศ. 4)
ประสบการณ์การทางาน 35 ปี
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ตารางที่ ก-1 (ต่อ) รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเครื่ องมือวิจยั
4. นายสมชาย แคฝอย

5. นายไพฑูรย์ โสภาพ

วุฒิการศึกษา ปริ ญญาโท (วศ.ม.) วิศวกรรมการเชื่อม
สถานที่ทางาน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ (คศ. 4)
ประสบการณ์การทางาน 35 ปี
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ช่างยนต์
สถานที่ทางาน บริ ษทั พ สหายยนต์ นครสวรรค์
หัวหน้าช่าง พ สหายยนต์ นครสวรรค์
ประสบการณ์การทางาน 21 ปี
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ภาคผนวก ข
1. การประเมินคุณภาพชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์
2. การหาประสิ ทธิภาพชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์
3. การเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน จากคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่ อนเรี ยนและคะแนนเฉลี่ย
ทดสอบหลังเรียน
4. การประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้ ชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้ อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์
5. แบบทดสอบก่อนเรียน
6. แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน
7. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8. แบบเฉลยทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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1. การหาคุณภาพชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์

แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เกีย่ วกับชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์
.........................................................

การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมิน
เป็ นการนาผลของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านมารวมกันคานวณหาความตรงเชิงเนื้ อหา ดัชนี ที่
ใช้แสดงค่ า ความสอดคล้อง เรี ย กว่า ดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์
(Item-Objective Congruence Index : IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจะต้องประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือ
+1 = สอดคล้อง หรื อแน่ใจว่าแบบประเมินนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา
0 = ไม่แน่ใจ
แบบประเมินนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา
-1 = ไม่สอดคล้อง หรื อแน่ ใ จว่า แบบประเมิ น นั้นไม่ ส อดคล้อ งกับ วัตถุ ป ระสงค์แ ละ
เนื้อหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ตอ้ งมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
สูตรในการคานวณ
สูตร

IOC =

R
N

ซึ่ง IOC

หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
และเนื้อหา
 R หมายถึง ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
หมายถึง จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ

เกณฑ์การตัดสิ นค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์
หรื อตรงตามเนื้อหานั้น แสดงว่า ข้อคาถามข้อนั้นใช้ได้
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1.1 แบบร่ าง แบบประเมินคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
ประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างหัวข้อแบบประเมินของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์กบั วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมิน (Index of Item Objective Congruence: IOC)
ข้อ
ที่

รายการพิจารณา

ก. ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ
1 ความเหมาะสมของขนาดชุดฝึ กปฏิบตั ิ
2 ความเหมาะสมในการจัดวางตาแหน่งอุปกรณ์
3 วัสดุที่ใช้ผลิตโครงสร้างมีอยู่ทวั่ ไป หาง่าย
4 ความคงทนแข็งแรง
5 ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
6 สะดวกในการเคลื่อนย้าย
7 สะดวกในการเก็บรักษาอุปกรณ์หลังการใช้งาน
8 รู ปร่ างและสี ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรี ยน
9 สัญลักษณ์อ่านได้ถูกต้องและชัดเจน
10 จาลองสถานการณ์ปัญหาข้อขัดข้องได้สะดวก
ข. ด้ านข้ อกาหนดของวัตถุประสงค์ การนาไปใช้ งาน
1 จาลองรหัสปัญหาได้จริ ง
2 การอ่านรหัสปัญหาได้จริ ง
3 การลบรหัสปัญหาได้จริ ง
4 วิเคราะห์รหัสปัญหาได้จริ ง
ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
5
รถจักรยานยนต์ได้จริ ง
6 ลาดับขั้นตอนจาลองสถานการณ์ เข้าใจได้ง่าย
7 มีความสอดคล้องกับใบงานที่สร้างขึ้น
8 ก่อให้เกิดทักษะพิสัยตรงตามมาตรฐานรายวิชา

คะแนนการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ
+1
0
-1
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ข้อ
ที่

รายการพิจารณา

คะแนนการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ
+1
0
-1

ค. ด้านเนื้อหา
1 เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
2 รายละเอียดของเนื้ อหาวิชามีความเหมาะสม
3 แบบฝึ กหัดและเฉลย มีความชัดเจนและเหมาะสม
4 ใบขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย
5 ใบสั่งงาน มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย
6 ใบตรวจงาน ตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา
7 ขนาดตัวอักษรและรู ปภาพชัดเจน
8 เรี ยงลาดับเนื้ อหาจากง่ายไปหายาก
9 ลาดับขั้นการปฏิบตั ิตรงตามคู่มือซ่อม
10 ภาษาถูกต้องและทาความเข้าใจง่าย
ง. ด้านประโยชน์ ของชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์
1 จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนเสมือนจริ ง
2 ช่วยกระตุน้ และสร้างความสนใจให้กบั ผูเ้ รี ยน
3 ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้คิด แก้ปัญหาเป็ น และตัดสิ นใจได้
4 ช่วยประหยัดเวลา
5 อานวยความสะดวกแก่ผเู ้ รี ยน
ข้อเสนอแนะ.................................…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ................................................................................
(.........................................................................)
ผูป้ ระเมิน
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1.2 หาคุ ณ ภาพแบบประเมิ น คุ ณ ภาพชุ ด ฝึ กปฏิ บ ั ติ ร ะบบฉี ด เชื้ อเพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
1.2.1 การหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective
Congruence Index : IOC) ของแบบประเมินคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์
รถจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ตารางที่ ข-1 แสดงการหาค่า ดัชนี ความสอดคล้องของแบบประเมินของชุดฝึ กปฏิบตั ิ ระบบฉี ด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7

คะแนนความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
คน คน คน คน คน
R IOC
ที่1 ที่2 ที่3 ที่4 ที่5 
ก. ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
8
0 +1 0 0 +1 2 0.40
9
0 +1 0 0 +1 2 0.40
10 0 +1 0 0 +1 2 0.40
เฉลีย่
0.82
ข. ด้ านข้ อกาหนดของวัตถุประสงค์ การนาไปใช้ งาน
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
6
0 +1 0 0 +1 2 0.40
7
0 +1 0 0 +1 2 0.40
ข้อ
ที่

ผลการ
พิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
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ตารางที่ ข-1 (ต่อ) แสดงการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉีด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
คะแนนความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผลการ
คน คน คน คน คน
R IOC พิจารณา
ที่1 ที่2 ที่3 ที่4 ที่5 
ข. ด้ านข้ อกาหนดของวัตถุประสงค์ การนาไปใช้ งาน
8
8
0 +1 0 +1 +1 2 0.40 ใช้ไม่ได้
เฉลีย่
0.78
ใช้ ได้
ค. ด้านเนื้อหา
1
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้
2
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้
3
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้
4
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้
5
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้
6
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้
7
7
0 +1 0 0 +1 2 0.40 ใช้ไม่ได้
8
8
0 +1 0 0 +1 2 0.40 ใช้ไม่ได้
9
9
0 +1 0 0 +1 2 0.40 ใช้ไม่ได้
10
10 0 +1 0 0 +1 2 0.40 ใช้ไม่ได้
เฉลีย่
0.76
ใช้ ได้
ง. ด้านประโยชน์ ของชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
1
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้
2
2 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00
ใช้ได้
3
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้
4
4
0 +1 0 0 +1 2 0.40 ใช้ไม่ได้
5
5
0 +1 0 0 +1 2 0.40 ใช้ไม่ได้
เฉลีย่
0.76
ใช้ ได้

วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม
ข้อที่

ข้อ
ที่

หมายเหตุ ค่า IOC ที่รับได้ตอ้ งมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
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1.2.2 การวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบประเมินของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ก. ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ
แทนค่าสูตร IOC = 8.3
10
= 0.82
ข. ด้านข้อกาหนดของวัตถุประสงค์การนาไปใช้งาน
แทนค่าสูตร IOC = 6.2
8
= 0.78
ค. ด้านเนื้ อหา
แทนค่าสูตร IOC = 7.6
10
= 0.76
ง. ด้านประโยชน์ของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
แทนค่าสูตร IOC = 3.8
5
= 0.76
เกณฑ์การตัดสิ นค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์
หรื อตรงตาม เนื้อหานั้น แสดงว่า ข้อคาถามข้อนั้นใช้ได้
1.2.3 ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบประเมินของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบ
ฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ได้
ทาการวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบประเมินจานวน 33 ข้อคาถาม และแบ่งเป็ น 4
ด้า น พบว่า แบบประเมิ นได้รับการสังเคราะห์เหลือข้อค าถาม จานวน 21 ข้อ ซึ่ งผูเ้ ชี่ ย วชาญได้
วิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบประเมิ น ดังนี้ ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ มีค่า
IOC เฉลี่ยเท่ากับ 0.82 อยู่ในผลการพิจารณา ใช้ได้ ด้านข้อกาหนดของวัตถุประสงค์การนาไปใช้
งาน มีค่า IOC เฉลี่ย เท่ากับ 0.78 ด้านเนื้ อหา มีค่า IOC เฉลี่ย เท่ากับ 0.76 ส่ วนด้านประโยชน์ของ
ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์ มีค่า IOC เฉลี่ย เท่ากับ 0.76 สรุ ป ผูเ้ ชี่ยวชาญให้ใช้
แบบประเมินของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ เป็ นแบบประเมินได้
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1.3 แบบประเมิ นคุณภาพชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ ระบบฉี ดเชื้ อเพลิ งอิ เล็กทรอนิ กส์ รถจักรยานยนต์ เพื่อ
นาไปให้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ประเมิน
แบบประเมินคุณภาพชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์
แบบประเมินความคิดเห็นฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อสารวจและรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นของ
ผู ้เ ชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อ ชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร ถจัก รยานยนต์ วิ ช างาน
จักรยานยนต์ ของนายเปรม เพ็งยอด แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ขอความกรุ ณา
ท่านช่วยตอบแบบประเมินให้ครบทุกข้อตามความเป็ นจริ ง และขอขอบพระคุณล่วงหน้า ที่กรุ ณาให้
ความร่ วมมือตอบแบบประเมินในครั้งนี้
คาชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้ แบ่งเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ ระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิ เล็กทรอนิ กส์
รถจักรยานยนต์
ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นที่มีต่อชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงในช่องทางด้านขวามือ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ซึ่ง
กาหนดระดับความคิดเห็นไว้ 5 ระดับดังนี้
5 หมายถึง มีระดับคุณภาพดีมาก
4 หมายถึง มีระดับคุณภาพดี
3 หมายถึง มีระดับคุณภาพพอใช้
2 หมายถึง มีระดับคุณภาพควรปรับปรุ ง
1 หมายถึง มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุ ง
ระดับความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
รายการประเมิน
5 4 3 2 1
ก. ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ
1. ความเหมาะสมของขนาดชุดฝึ กปฏิบตั ิ
2. ความเหมาะสมในการจัดวางตาแหน่งอุปกรณ์
3. วัสดุที่ใช้ผลิตโครงสร้างมีอยูท่ วั่ ไป หาง่าย
4. ความคงทนแข็งแรง
5. ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
6. สะดวกในการเคลื่อนย้าย
7. สะดวกในการเก็บรักษาอุปกรณ์หลังการใช้งาน
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ระดับความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
5 4 3 2 1

รายการประเมิน
ข. ด้ านข้ อกาหนดของวัตถุประสงค์ การนาไปใช้ งาน
1. จาลองรหัสปัญหาได้จริ ง
2. การอ่านรหัสปัญหาได้จริ ง
3. การลบรหัสปัญหาได้จริ ง
4. วิเคราะห์รหัสปัญหาได้จริ ง
5. ตรวจสอบ อุปกรณ์ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ได้จริ ง
ค. ด้านเนื้อหา
1. เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. รายละเอียดของเนื้ อหาวิชามีความเหมาะสม
3. แบบฝึ กหัดและเฉลย มีความชัดเจนและเหมาะสม
4. ใบขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย
5. ใบสั่งงาน มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย
6. ใบตรวจงาน ตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา
ง. ด้านประโยชน์ ของชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์
1. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนเสมือนจริ ง
2. ช่วยกระตุน้ และสร้างความสนใจให้กบั ผูเ้ รี ยน
3. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้คิด แก้ปัญหาเป็ น และตัดสิ นใจได้

ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1. ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ…………………………………………………………………..
2. ด้านข้อกาหนดของวัตถุประสงค์การนาไปใช้งาน…..…………………………………………..
3. ด้านเนื้ อหา…..……………………………………………………………………………………
4. ด้านประโยชน์ของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์.......…………………………
( ลงชื่อ )...........................................................ผูป้ ระเมิน
(........................................................)
วันที่.........เดือน...........................พ.ศ...............
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1.4 การวิเคราะห์หาคุณภาพของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ 4 ด้าน
ก. ด้า นข้อก าหนดในการออกแบบ ผูว้ ิจัย ได้แบ่งรายการประเมิ น ออกเป็ น 7 ข้อ ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินคุณภาพของชุ ดฝึ กปฏิบตั ิ ระบบฉี ดเชื้ อเพลิ งอิ เล็กทรอนิ กส์
รถจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ปรากฏตามตาราง ข-2 และ ข-3
ตารางที่ ข-2 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ
รายการประเมิน
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่
คนที่
คนที่
คนที่
คนที่

1
2
3
4
5

ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ
1

2

3

4

5

6

7

5
5
5
5
5
5.00
0.00

5
5
5
5
5
5.00
0.00

5
5
5
5
5
5.00
0.00

5
5
5
5
5
5.00
0.00

5
5
5
5
5
5.00
0.00

5
5
5
5
5
5.00
0.00

5
5
5
5
5
5.00
0.00

รายการประเมิน
ความเหมาะสมของขนาดชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ความเหมาะสมในการจัดวางตาแหน่งอุปกรณ์
วัสดุที่ใช้ผลิตโครงสร้างมีอยู่ทวั่ ไป หาง่าย
ความคงทนแข็งแรง
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
สะดวกในการเคลื่อนย้าย
สะดวกในการเก็บรักษาอุปกรณ์หลังการใช้งาน

ระดับคุณภาพ
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
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ตาราง ข-3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายคุณภาพ ของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉีด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ
(N=5)
ค่าเฉลีย่
ค่าเบี่ยงเบน
รายการประเมิน
ความหมาย
(µ) มาตรฐาน (σ)
1. ความเหมาะสมของขนาดชุดฝึ กปฏิบตั ิ
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
2. ความเหมาะสมในการจัดวางตาแหน่งอุปกรณ์
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
3. วัสดุที่ใช้ผลิตโครงสร้างมีอยูท่ วั่ ไป หาง่าย
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
4. ความคงทนแข็งแรง
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
5. ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
6. สะดวกในการเคลื่อนย้าย
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
7. สะดวกในการเก็บรักษาอุปกรณ์หลังการใช้งาน 5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
เฉลีย่ รวม
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
จากตาราง ข-3 พบว่ า คุ ณ ภาพของชุ ด ฝึ กปฏิ บ ั ติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 5.00 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ส่ วนใหญ่อยู่ระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
5.00 ทุกหัวข้อ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิ ด ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญไม่มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
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ข. ด้านข้อกาหนดของวัตถุประสงค์การนาไปใช้งาน ผูว้ ิจยั ได้แบ่งรายการประเมินออกเป็ น 5 ข้อ
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล การประเมิ น คุ ณ ภาพของชุ ด ฝึ กปฏิ บ ั ติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ปรากฏตามตาราง ข-4 และ ข-5
ตารางที่ ข-4 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์
ด้านข้อกาหนดของวัตถุประสงค์การนาไปใช้งาน
รายการ
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่
คนที่
คนที่
คนที่
คนที่

1
2
3
4
5

ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ลาดับที่
1
2
3
4
5

1
5
5
5
5
5
5.00
0.00

ด้ านข้ อกาหนดของวัตถุประสงค์ การนาไปใช้ งาน
2
3
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5.00
5.00
4.80
0.00
0.00
0.45
รายการประเมิน

จาลองรหัสปัญหาได้จริ ง
การอ่านรหัสปัญหาได้จริ ง
การลบรหัสปัญหาได้จริ ง
วิเคราะห์รหัสปัญหาได้จริ ง
ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
ได้จริ ง

5
5
4
5
5
5
4.80
0.45

ระดับคุณภาพ
5.00
5.00
5.00
4.80
4.80
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ตารางที่ ข-5 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายคุณภาพของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบ
ฉี ดเชื้ อเพลิ งอิ เล็กทรอนิ กส์ รถจักรยานยนต์ ด้านข้อกาหนดของวัตถุประสงค์ก าร
นาไปใช้งาน
(N=5)
ค่าเฉลีย่
ค่าเบี่ยงเบน
รายการประเมิน
ความหมาย
(µ)
มาตรฐาน (σ)
1. จาลองรหัสปัญหาได้จริ ง
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
2. การอ่านรหัสปัญหาได้จริ ง
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
3. การลบรหัสปัญหาได้จริ ง
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
4. วิเคราะห์รหัสปัญหาได้จริ ง
4.80
0.45
คุณภาพดีมาก
5. ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบฉี ดเชื้อเพลิง
4.80
0.45
คุณภาพดีมาก
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ได้จริ ง
ค่าเฉลีย่ รวม
4.92
0.18
คุณภาพดีมาก
จากตารางที่ ข-5 พบว่ า คุ ณ ภาพของชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ ด้านข้อกาหนดของวัตถุประสงค์การนาไปใช้งาน โดยเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับคุณภาพ
ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า รายการประเมินจาลองรหัสปั ญหา
ได้จริ ง การอ่านรหัสปัญหาได้จริ ง การลบรหัสปัญหาได้จริ ง มีคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00
รองลงมา พบว่ารายการประเมินวิเคราะห์รหัสปั ญหาได้จริ ง ตรวจสอบ อุปกรณ์ระบบฉี ดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ได้จริ งมี คุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ตามลาดับ โดยสรุ ป ทุก
ข้อรายการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก
ผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิ ดด้านเนื้อหา ผูเ้ ชี่ยวชาญไม่มีขอ้ เสนอ
เพิ่มเติม
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ค. ด้านเนื้อหาของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ผูว้ ิจยั ได้แบ่ง
รายการประเมินออกเป็ น 6 ข้อ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินคุณภาพของชุดฝึ ก
ปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ปรากฏตามตาราง
ข-6 และ ข-7
ตารางที่ ข-6 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์
ด้านเนื้อหา
รายการประเมิน
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่
คนที่
คนที่
คนที่
คนที่

1
2
3
4
5

ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ด้านเนื้อหา
1

2

3

4

5

6

4
5
4
5
5
4.60
0.54

4
5
4
5
5
4.60
0.54

5
5
5
5
5
5.00
0.00

5
5
5
5
5
5.00
0.00

5
5
5
5
5
5.00
0.00

5
5
5
5
5
5.00
0.00

รายการประเมิน
เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
รายละเอียดของเนื้ อหาวิชามีความเหมาะสม
แบบฝึ กหัดและเฉลย มีความชัดเจนและเหมาะสม
ใบขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย
ใบสั่งงาน มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย
ใบตรวจงาน ตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา

ระดับคุณภาพ
4.60
4.60
5.00
5.00
5.00
5.00

194

ตารางที่ ข-7 แสดงค่าเฉลี่ยรวม ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ด้านเนื้อหา
(N=5)
ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
รายการประเมิน
ความหมาย
(µ) มาตรฐาน (σ)
1. เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
4.60
0.54
คุณภาพดีมาก
2. รายละเอียดของเนื้ อหาวิชามีความเหมาะสม
4.60
0.54
คุณภาพดีมาก
3. แบบฝึ กหัดและเฉลย มีความชัดเจนและเหมาะสม 5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
4. ใบขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย 5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
5. ใบสั่งงาน มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
6. ใบตรวจงาน ตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
เฉลีย่ รวม
4.86
0.18
คุณภาพดีมาก
จากตารางที่ ข-7 พบว่ า คุ ณ ภาพของชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ ในด้านเนื้ อหาโดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า รายการประเมินแบบฝึ กหัดและเฉลย มีความชัดเจนและเหมาะสม ใบ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย ใบสั่งงาน มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย ใบตรวจ
งาน ตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา มีคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 รองลงมา พบว่า รายการ
ประเมินเนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ รายละเอียดของเนื้อหาวิชามีความเหมาะสม คุณภาพ
ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ตามลาดับ โดยสรุ ป ทุกข้อรายการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก
ผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิ ดด้านเนื้ อหา ผูเ้ ชี่ยวชาญมีขอ้ เสนอ
เพิ่มเติม คือ ควรเพิ่มเติมเนื้ อหาในคู่มือการใช้และอธิ บายให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจก่อนการทดลองใช้ชุดฝึ ก
ปฏิ บตั ิ การระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ เพื่อส่ งเสริ ม และสร้างทักษะความ
พร้อมทางด้านงานจักรยานยนต์ สาหรับนักเรี ยนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี อื่น ๆ
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ง. ด้านประโยชน์ของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ผูว้ ิจยั ได้
แบ่งรายการประเมินออกเป็ น 3 ข้อ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินคุณภาพของชุดฝึ ก
ปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ปรากฏตามตาราง
ข-8 และ ข-9
ตารางที่ ข-8 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ ด้านประโยชน์ของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รายการประเมิน
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่
คนที่
คนที่
คนที่
คนที่

1
2
3
4
5

ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ลาดับที่
1
2
3

ด้านประโยชน์ ของชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
1

2

3

5
5
5
5
5
5.00
0.00

5
5
5
5
5
5.00
0.00

5
5
5
5
5
5.00
0.00

รายการประเมิน
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนเสมือนจริ ง
ช่วยกระตุน้ และสร้างความสนใจให้กบั ผูเ้ รี ยน
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้คิด แก้ปัญหาเป็ น และตัดสิ นใจได้

ระดับคุณภาพ
5.00
5.00
5.00
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ตารางที่ ข-9 แสดงค่าเฉลี่ยรวม ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ด้านประโยชน์ของชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
(N=5)
ค่าเฉลีย่
ค่าเบี่ยงเบน
รายการประเมิน
ความหมาย
(µ) มาตรฐาน (σ)
1. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนเสมือนจริ ง 5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
2. ช่วยกระตุน้ และสร้างความสนใจให้กบั ผูเ้ รี ยน
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
3. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้คิด แก้ปัญหาเป็ น และตัดสิ นใจได้ 5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
เฉลีย่ รวม
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
จากตาราง ข-9 พบว่ า คุ ณ ภาพของชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ ในด้านประโยชน์ของชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ ระบบฉี ดเชื้ อเพลิ ง อิ เล็กทรอนิ กส์ โดยเฉลี่ ย
รวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ระดับ
คุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ทุกหัวข้อ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิ ด ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญไม่มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
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1.5 ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ 4 ด้าน
ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมผลจากการประเมินคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน คือ ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ ด้านข้อกาหนดของ
วัตถุประสงค์การนาไปใช้งาน ด้านเนื้ อหา และด้านประโยชน์ของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้ อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ปรากฏผลดังตารางที่ ข-10
ตารางที่ ข-10 แสดงภาพรวมของค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายคุณภาพของ
ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ทั้ง 4 ด้าน
(N=5)
ค่าเฉลีย่
ค่าเบี่ยงเบน
รายการประเมิน
ความหมาย
(µ)
มาตรฐาน (σ)
1. ด้านข้อกาหนดในการออกแบบ
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
2. ด้านข้อกาหนดของวัตถุประสงค์การนาไปใช้งาน 4.92
0.18
คุณภาพดีมาก
3. ด้านเนื้ อหา
4.86
0.18
คุณภาพดีมาก
4. ด้านประโยชน์ของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง
5.00
0.00
คุณภาพดีมาก
ภาพรวม
4.94
0.09
คุณภาพดีมาก
จากตารางที่ ข-10 พบว่ า คุ ณ ภาพชุ ด ฝึ กปฏิ บ ั ติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน โดยเฉลี่ยรวม อยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านโดยมีดา้ นข้อกาหนดในการออกแบบ และด้านประโยชน์ของชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ระบบฉี ดเชื้ อเพลิ งอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00
รองลงมาด้านข้อกาหนดของวัตถุประสงค์การนาไปใช้งาน โดยเฉลี่ยรวม อยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 และลาดับสุ ดท้ายเป็ นด้านเนื้ อหา โดยเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และเมื่อพิจารณาเป็ นโดยร่ วม พบว่า ส่วนใหญ่อยูร่ ะดับคุณภาพดีมาก
ผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิ ด ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ผูเ้ ชี่ยวชาญ
บางท่านมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม คือ ควรเพิ่มเติมเนื้ อหาในคู่มือการใช้และอธิ บายให้นกั เรี ยนเข้าใจ
ก่อนการทดลองใช้ ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ เพื่อส่ งเสริ ม
และสร้างทักษะความพร้อมทางด้านงานจักรยานยนต์ สาหรับนักเรี ยนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
อื่น ๆ
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2. การหาประสิ ทธิภาพชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์
2.1 แบบร่ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
แบบประเมินความสอดคล้ องระหว่ างวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
คาชี้แจง :โปรดพิจารณาแบบทดสอบในแต่ละข้อต่อไปนี้ วัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ที่ระบุไว้หรื อไม่ กรุ ณาเขียนผลการพิจารณาของท่านโดยการทาเครื่ องหมาย / ลงในช่อง “คะแนน
พิจารณา” ตามความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
ท าเครื่ อ งหมาย / ลงในช่ อ ง +1 ถ้า แน่ ใ จว่ า แบบทดสอบนี้ วัด ได้ต ามวัต ถุ ป ระสงค์เ ชิ ง
พฤติกรรมที่ระบุไว้
ท าเครื่ องหมาย / ลงในช่ อง 0 ถ้า ไม่ แน่ ใ จว่า แบบทดสอบนี้ วดั ได้ตามวัตถุ ป ระสงค์เชิ ง
พฤติกรรมที่ระบุไว้
ทาเครื่ องหมาย / ลงในช่อง -1 ถ้าแน่ใจว่าแบบทดสอบนี้ วดั ได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เชิ ง
พฤติกรรมที่ระบุไว้
วัตถุประสงค์
แบบทดสอบ
เชิงพฤติกรรม
1. อธิบายหลักการ
1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง หลักการทางาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิง
ทางานระบบฉีด
อิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
เชื้อเพลิง
✓ก. ความเร็วรอบต่า อากาศเข้าน้อย ความดันในท่อไอดีต่า
อิเล็กทรอนิกส์
กล่อง ECM สั่งจ่ายน้ ามันน้อย
PGM-FI ได้ถูกต้อง
ข. ความเร็วรอบต่า อากาศเข้าน้อย ความดันในท่อไอดีต่า
กล่อง ECM สั่งจ่ายน้ ามันมาก
ค. ความเร็วรอบต่า อากาศเข้าน้อย ความดันในท่อไอดีสูง
กล่อง ECM สั่งจ่ายน้ ามันน้อย
ง. ความเร็วรอบต่า อากาศเข้าน้อย ความดันในท่อไอดีสูง
กล่อง ECM สั่งจ่ายน้ ามันมาก
2. บอกหน้าที่ของ
2. ตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor) ตัวใดที่ติดตั้งอยูท่ ี่เรื อนลิ้นเร่ ง
ส่วนประกอบระบบ (Throttle Body)
ฉี ดเชื้อเพลิง
ก. O2 Sensor
อิเล็กทรอนิกส์ได้
ข. CKP Sensor
ถูกต้อง
ค. BA Sensor หรื อ TO Sensor
✓ง. IAT Sensor

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1
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วัตถุประสงค์
แบบทดสอบ
เชิงพฤติกรรม
2. บอกหน้าที่ของ
3. MAP Sensor ทาหน้าที่
ส่วนประกอบระบบ
ก. ตรวจจับออกซิเจนในไอเสี ย
ฉี ดเชื้อเพลิง
✓ ข. ตรวจจับความดันในท่อไอดี
อิเล็กทรอนิกส์ได้
ค. ตรวจจับอุณหภูมิน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์
ถูกต้อง (ต่อ)
ง. ตรวจจับอุณหภูมิอากาศที่เข้ากระบอกสูบ
4. CKP Sensor ทาหน้าที่
✓ก. ตรวจจับความเร็วรอบเครื่ องยนต์
ข. ตรวจจับอุณหภูมิอากาศที่เข้ากระบอกสูบ
ค. ตรวจจับอุณหภูมิเครื่ องยนต์
ง. ตรวจจับออกซิเจนในไอเสี ย
5. O2 Sensor ทาหน้าที่
ก. ตรวจจับความเร็วรอบเครื่ องยนต์
ข. ตรวจจับอุณหภูมิอากาศที่เข้ากระบอกสูบ
ค. ตรวจจับอุณหภูมิเครื่ องยนต์
✓ง. ตรวจจับออกซิเจนในไอเสี ย
6. หัวฉีด (Injector) ทาหน้าที่
ก. ควบคุมการทางานของระบบ
✓ข. ฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงให้เป็ นฝอยละออง
ค. ควบคุมอากาศรอบเดินเบา
ง. สร้างแรงดันน้ ามันเชื้อเพลิง
7. กล่องควบคุม (ECM : Engine Control Module) ทาหน้าที่
✓ก. ควบคุมการทางานของระบบ
ข. ฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงให้เป็ นฝอยละออง
ค. ควบคุมอากาศรอบเดินเบา
ง. สร้างแรงดันน้ ามันเชื้อเพลิง

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1
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วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม
3. บอกระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ได้
ถูกต้อง

4. สามารถเรี ยกดูรหัส
ปัญหาข้อขัดข้อง
ระบบฉี ดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์
PGM-FI ได้ถูกต้อง

แบบทดสอบ
8. ส่วนประกอบใด เป็ นหน่วยตรวจสอบ ของระบบฉี ดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์
ก. เรื อนลิ้นเร่ ง (Throttle Body)
ข. หัวฉีด (Injector)
✓ค. ตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor)
ง. กล่อง ECM
9. จากรู ป แสดงความหมายในหน่วยความจา หมายถึงอะไร

ก. ไม่มีขอ้ มูลรหัสปัญหา
✓ข. มีขอ้ มูลรหัสปัญหา
ค. ขั้นตอนการปรับโหมดผิด
ง. ขั้นตอนการปรับโหมดถูก
5. สามารถลบข้อมูล 10. ขั้นตอนการลบข้อมูลรหัสปัญหาข้อขัดข้อง ที่ถูกต้อง
รหัสปัญหา
1. ถอดเครื่ องมือพิเศษออกจากขั้วตรวจสอบ และต่อเข้ากับ
ข้อขัดข้องระบบฉีด
ขั้วตรวจสอบอีกครั้งภายใน 5 วินาที
เชื้อเพลิง
2. เปิ ดสวิตช์ตาแหน่ง “ON”
อิเล็กทรอนิกส์
3. ต่อเครื่ องมือพิเศษเข้ากับขั้วตรวจสอบ
PGM-FI ได้ถูกต้อง
4. ปิ ดสวิตช์ตาแหน่ง “OFF”
ก. 1-2-3-4
ข. 1-4-2-3
ค. 1-3-2-4
✓ง. 4-3-2-1

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1
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วัตถุประสงค์
แบบทดสอบ
เชิงพฤติกรรม
6. สามารถอ่านรหัส
11. จากรู ป รหัสปัญหาอะไร
ปัญหาระบบวินิจฉัย .
ข้อขัดข้องด้วย
ตัวเองได้อย่าง
ถูกต้อง

ก. รหัส 1
✓ข. รหัส 7
ค. รหัส 11
ง. รหัส 12
7. สามารถวิเคราะห์
12. จากรู ป แสดงว่ามีความผิดปกติที่
รหัสปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง

ก. MAP Sensor
ข. IAT Sensor
ค. TP Sensor
✓ง. O2 Sensor

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1
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วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม
8. สามารถปรับตั้งตัว
ตรวจจับตาแหน่ง
ลิ้นเร่ งได้ถูกต้อง

แบบทดสอบ
13. ขั้นตอนการปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ ง จะต้องต่อ
สายพ่วงที่อุปกรณ์ อะไร

ก. MAP Sensor
✓ข. EOT Sensor
ค. O2 Sensor
ง. CKP Sensor
9. สามารถแก้ไขปัญหา 14. จากรู ป เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบ MAP Sensor เรื่ องอะไร
ข้อขัดข้อง MAP
Sensor ได้ถูกต้อง

✓ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายที่ป้อนเข้า
MAP Sensor
ข. ตรวจสอบความต่อเนื่องสายไฟของวงจร MAP Sensor
ค. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า MAP Sensor
ง. ตรวจสอบความต่อเนื่องวงจรของ MAP Sensor

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1
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วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม
10. สามารถแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้อง
EOT Sensor ได้
ถูกต้อง

แบบทดสอบ
15. จากรู ป เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบ EOT Sensor เรื่ องอะไร

ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า EOT Sensor
✓ข. ตรวจสอบความต้านทานของ EOT Sensor
ค. ตรวจสอบวงจรของ EOT Sensor
ง. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายที่ป้อนเข้า
EOT Sensor

11. สามารถแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้อง
TP Sensorได้
ถูกต้อง

16. จากรู ป เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบ TP Sensor เรื่ องอะไร

ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า TP Sensor
ข. ตรวจสอบวงจรของ TP Sensor
✓ค. ตรวจสอบตัว TP Sensor
ง. ตรวจสอบวงจรสายสัญญาณของตัว TP Sensor

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1
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วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม
12. สามารถแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้อง
IAT Sensor ได้
ถูกต้อง

แบบทดสอบ
17. จากรู ป เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบ IAT Sensor เรื่ องอะไร

ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า IAT Sensor
✓ข. ตรวจสอบวงจรของ IAT Sensor
ค. ตรวจสอบตัว IAT Sensor
ง. ตรวจสอบความต้านทานตัว IAT Sensor
13. สามารถแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้อง
ระบบหัวฉีด ได้
ถูกต้อง

18. จากรู ป เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบ หัวฉีด เรื่ องอะไร

ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้าหัวฉีด
ข. ตรวจสอบวงจรของหัวฉี ด
ค. ตรวจสอบวงจรสายสัญญาณของหัวฉี ด
✓ง. ตรวจสอบความต้านทานของหัวฉี ด

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1
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วัตถุประสงค์
แบบทดสอบ
เชิงพฤติกรรม
14. สามารถแก้ไข
19. จากรู ป เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบ O2 Sensor เรื่ องอะไร
ปัญหาข้อขัดข้อง O2
Sensor ได้ถูกต้อง

ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า O2 Sensor
✓ข. ตรวจสอบการลัดวงจรของ O2 Sensor
ค. ตรวจสอบวงจรสายสัญญาณของ O2 Sensor
ง. ตรวจสอบความต้านทานของ O2 Sensor
20. จากรู ป เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบ O2 Sensor เรื่ องอะไร

ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า O2 Sensor
ข. ตรวจสอบการลัดวงจรของ O2 Sensor
ค. ตรวจสอบวงจรสายสัญญาณของ O2 Sensor
✓ง. ตรวจสอบความต้านทานของ O2 Sensor

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1
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วัตถุประสงค์
แบบทดสอบ
เชิงพฤติกรรม
15. สามารถแก้ไข
21. จากรู ป เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบ ชุดลิ้น IACV เรื่ องอะไร
ปัญหาข้อขัดข้องชุด
ลิ้นควบคุมอากาศ
รอบเดินเบา
(IACV) ได้ถูกต้อง

ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า ชุดลิ้น IACV
✓ข. ตรวจสอบการลัดวงจรของสายไฟ ชุดลิ้น IACV
ค. ตรวจสอบความต่อเนื่องสายไฟ ชุดลิ้น IACV
ง. ตรวจสอบความต้านทานของ ชุดลิน้ IACV
22. จากรู ป เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบ ชุดลิ้น IACV เรื่ องอะไร

ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า ชุดลิ้น IACV
ข. ตรวจสอบการลัดวงจรของสายไฟ ชุดลิน้ IACV
ค. ตรวจสอบความต่อเนื่องสายไฟ ชุดลิ้น IACV
✓ง. ตรวจสอบความต้านทานของ ชุดลิ้น IACV

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1
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วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม
16. สามารถแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้อง
CKP Sensor ได้
ถูกต้อง

แบบทดสอบ
23. จากรู ป เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบ CKP Sensor เรื่ องอะไร

ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า CKP Sensor
✓ข. ตรวจสอบการลัดวงจรของสายไฟ CKP Sensor
ค. ตรวจสอบความต่อเนื่องสายไฟ CKP Sensor
ง. ตรวจสอบความต้านทานของ CKP Sensor
17. สามารถแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้อง
BA Sensor ได้
ถูกต้อง

24. จากรู ป เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบ BA Sensor เรื่ องอะไร

ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า BA Sensor
ข. ตรวจสอบการลัดวงจรของสายไฟ BA Sensor
ค. ตรวจสอบความต่อเนื่องสายไฟ BA Sensor
✓ง. ตรวจสอบความต้านทานของ BA Sensor

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1
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วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม
17. สามารถแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้อง
BA Sensor ได้
ถูกต้อง

แบบทดสอบ
25. จากรู ป เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบ BA Sensor เรื่ องอะไร

ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า BA Sensor
ข. ตรวจสอบการลัดวงจรของสายไฟ BA Sensor
✓ค. ตรวจสอบความต่อเนื่องสายไฟ BA Sensor
ง. ตรวจสอบความต้านทานของ BA Sensor

ลงชื่อ................................................................................ผูป้ ระเมิน
(.........................................................................)

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1
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2.2 หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท้ งั ฉบับ
การวิเคราะห์ขอ้ สอบทั้งฉบับ เป็ นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมื อวัด เกี่ยวกับความ
เที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability) รายละเอียด ดังนี้
การหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่ องมือ โดยการหาค่า IOC จากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
การหาค่าความเชื่อมัน่ จากสู ตร KR-20 จากกลุ่มทดลอง
การหาค่าความยากง่ายและอานาจจาแนก จากกลุ่มตัวอย่าง
2.2.1 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective
Congruence Index : IOC) ของแบบทดสอบสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
การหาค่าความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) เป็ นการหาค่าความเที่ยงตรงที่
ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ พิจารณาว่าข้อสอบ หรื อ ข้อคาถามแต่ละข้อ วัดได้ตรงตามสิ่ งที่ตอ้ งการวัดเนื้ อหา
หรื อวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้มากน้อย เพียงใด โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ให้คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์/เนื้ อหานั้น
ให้คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น
ให้คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบไม่วดั จุดประสงค์/เนื้อหานั้น
แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
แต่ละข้อกับ จุดประสงค์หรื อเนื้อหา (Index of Item-Objective Congruence หรื อ IOC)
จากสูตร IOC =
ซึ่ง IOC

R
N

หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง -1 ถึง +1
 R หมายถึง ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
หมายถึง จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
เกณฑ์การตัดสิ นค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์ หรื อ
ตรงตามเนื้ อหานั้น แสดงว่า ข้อคาถามข้อนั้นใช้ได้
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2.2.1.1 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ปรากฏดังตารางที่ ข-11ถึง ข-12
ตารางที่ ข-11 แสดงการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
คะแนนความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค์
ข้อ
เชิงพฤติกรรมข้อที่ สอบที่ คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5  R
1
1
1
1
1
1
1
5
2
2
1
1
1
1
1
5
2
3
1
1
1
1
1
5
2
4
1
1
1
1
1
5
2
5
1
1
1
1
1
5
2
6
1
1
1
1
1
5
2
7
1
1
1
1
1
5
3
8
1
1
1
1
1
5
4
9
1
1
1
1
1
5
5
10
1
1
1
1
1
5
6
11
1
1
1
1
1
5
7
12
1
1
1
1
1
5
8
13
1
1
1
1
1
5
9
14
5
5
1
1
1
1
10
15
1
1
1
1
1
5
11
16
1
1
1
1
1
5
12
17
1
1
1
1
1
5
13
18
1
1
1
1
1
5
14
19
1
1
1
1
1
5
14
20
0
1
1
1
1
4
15
21
1
0
1
1
1
4
15
22
1
1
0
1
1
4
16
23
1
1
1
1
1
5
17
24
1
1
0
1
1
4
17
25
0
1
1
1
1
4
รวม
เฉลีย่

IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
0.80
1.00
0.80
0.80

24.00
0.96
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ตารางที่ ข-12 แสดงการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
คะแนนความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค์
ข้อ
ผลการ
เชิงพฤติกรรม
คน คน คน คน คน
สอบที่
พิจารณา
R IOC
ข้อที่
ที่1 ที่2 ที่3 ที่4 ที่5 
1
1
+1 +1 +1 +1
+1
5 1.00
ใช้ได้
2
2
+1 +1 +1 +1
+1
5 1.00
ใช้ได้
2
3
+1 +1 +1 +1
+1
5 1.00
ใช้ได้
2
4
+1 +1 +1 +1
+1
5 1.00
ใช้ได้
2
5
+1 +1 +1 +1
+1
5 1.00
ใช้ได้
2
6
+1 +1 +1 +1
+1
5 1.00
ใช้ได้
2
7
+1 +1 +1 +1
+1
5 1.00
ใช้ได้
3
8
+1 +1 +1 +1
+1
5 1.00
ใช้ได้
4
9
+1 +1 +1 +1
+1
5 1.00
ใช้ได้
5
10
+1 +1 +1 +1
+1
5 1.00
ใช้ได้
6
11
+1 +1 +1 +1
+1
5 1.00
ใช้ได้
7
12
+1 +1 +1 +1
+1
5 1.00
ใช้ได้
8
13
+1 +1 +1 +1
+1
5 1.00
ใช้ได้
9
14
+1 +1 +1 +1
+1
5 1.00
ใช้ได้
10
15
+1 +1 +1 +1
+1
5 1.00
ใช้ได้
11
16
+1 +1 +1 +1
+1
5 1.00
ใช้ได้
12
17
+1 +1 +1 +1
+1
5 1.00
ใช้ได้
13
18
+1 +1 +1 +1
+1
5 1.00
ใช้ได้
14
19
+1 +1 +1 +1
+1
5 1.00
ใช้ได้
14
20
0
+1 +1 +1
+1
4 0.80
ใช้ได้
15
21
+1
0
+1 +1
+1
4 0.80
ใช้ได้
15
22
+1 +1
0
+1
+1
4 0.80
ใช้ได้
16
23
+1 +1 +1 +1
+1
5 1.00
ใช้ได้
17
24
+1 +1
0
+1
+1
4 0.80
ใช้ได้
17
25
0
+1 +1 +1
+1
4 0.80
ใช้ได้
รวม
24.00
เฉลีย่
0.96
ใช้ ได้
หมายเหตุ ค่า IOC ที่รับได้ตอ้ งมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
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2.2.1.2 วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
จากสูตร IOC =

R
N

ซึ่ง IOC

หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง -1 ถึง +1
 R หมายถึง ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
หมายถึง จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
เกณฑ์การตัดสิ นค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงจุ ดประสงค์
หรื อตรงตามเนื้อหานั้น แสดงว่า ข้อคาถามข้อนั้นใช้ได้
IOC = 24
25
= 0.96
2.2.1.3 ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ได้ทาการวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
จานวน 25 ข้อ พบว่า แบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ ได้รับการสั งเคราะห์ ใ ห้ ใ ช้ไ ด้ ทั้ง 25 ข้อ ซึ่ ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่ง มีค่า IOC ใน
ภาพรวม เท่ากับ 0.96 ผลการพิจารณา ใช้ได้ ซึ่งจะอยูร่ ะหว่าง 0.80 ถึง 1.00 ตามลาดับ
แทนค่าสูตร

2.2.2 การหาค่ า ความเชื่ อมั่น ของแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ จากสู ตร KR-20 จากกลุ่ม
ทดลอง
2.2.2.1 ช่วงที่ 1 หาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทั้งฉบับ กับกลุ่ม
ทดลอง คื อนัก เรี ย นระดับ ประกาศนี ย บัตรวิ ช าชี พ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่ างยนต์
วิทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ที่เรี ยนวิชางานจัก รยานยนต์มาแล้ว
จานวน 20 คน
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ตารางที่ ข-13 คะแนนจากการทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

17

14

15

14

9

9

4

3

3

2

2

2

2

2

X2

196

225

196

81

81

16

9

9

4

4

4

4

4

RH

RL

p

r

q

pq

สรุ ป

9
9
8
8
8
9
7
7
8
8
9
8
8
9
9
8
9
8
10
7
1
2
8
2
2

2
2
2
1
2
2
1
1
0
2
2
1
1
2
2
3
2
3
1
2
0
0
2
1
1

0.55

0.70

0.45

0.25

ใช้ได้

0.55

0.70

0.45

0.25

ใช้ได้

0.50

0.60

0.50

0.25

ใช้ได้

0.45

0.70

0.55

0.25

ใช้ได้

0.50

0.60

0.50

0.25

ใช้ได้

0.55

0.70

0.45

0.25

ใช้ได้

0.40

0.60

0.60

0.24

ใช้ได้

0.40

0.60

0.60

0.24

ใช้ได้

0.40

0.80

0.60

0.24

ใช้ได้

0.50

0.60

0.50

0.25

ใช้ได้

0.55

0.70

0.45

0.25

ใช้ได้

0.45

0.70

0.55

0.25

ใช้ได้

0.45

0.70

0.55

0.25

ใช้ได้

0.55

0.70

0.45

0.25

ใช้ได้

0.55

0.70

0.45

0.25

ใช้ได้

0.55

0.50

0.45

0.25

ใช้ได้

0.55

0.70

0.45

0.25

ใช้ได้

0.55

0.50

0.45

0.25

ใช้ได้

0.55

0.90

0.45

0.25

ใช้ได้

0.45

0.50

0.55

0.25

ใช้ได้

0.05

0.10

0.95

0.05

ใช้ไม่ได้

0.10

0.20

0.90

0.09

ใช้ไม่ได้

0.50

0.60

0.50

0.25

ใช้ได้

0.15

0.10

0.85

0.13

ใช้ไม่ได้

0.15

0.10

0.85

0.13

ใช้ไม่ได้

5.5
8

X

289

10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

17

9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

289

8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0

18

3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0

324

2
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

18

1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

324

10
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0

19

9
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0

361

8
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0

23

3
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0

529

2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

นักเรี ยนกลุ่มอ่อน
4 5 6 7
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 0 0
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0

23

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1

นักเรี ยนกลุ่มเก่ง
4 5 6 7
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 0
1 1 0 1
1 1 1 1
1 1 0 1
0 0 1 1
1 1 0 0
0 0 1 1
1 1 1 0
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 0 1
0 1 1 1
1 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 0 1
0 0 1 0
0 0 0 0

529

ข้อ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

214

2.2.2.2 การวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
วิธีหา จากสู ตรของคูเดอร์และริ ชาร์ดสัน การหาความเที่ยงโดยวิธีน้ ี เป็ นการหา
ความสัมพันธ์ของคะแนนจากการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ฉบับเดียวและสอบเพียงครั้งเดียว
โดยนาผลการสอบมาคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ใช้สูตรของคูเดอร์ และริ ชาร์ ดสันซึ่งเป็ นการหาความ
เที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่มีระบบการให้คะแนนแบบ 0,1 (ผิด 0, ถูก 1) สู ตรที่ใช้มี 2
สูตร คือ สูตร KR - 20 กับสูตร KR – 21
เลือก สูตร KR -20 ในกรณีที่ค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อไม่เท่ากัน
RKR-20 =
เมื่อ

𝐾
𝐾−1

[1 −

∑ 𝑝𝑞
𝑆2

]

Rtt

แทน ความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

K

แทน จานวนข้อสอบ

P

แทน ความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ (สัดส่วนที่ตอบถูก)

q

แทน สัดส่วนที่ตอบผิด (1-p)

N

แทน จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง

S2

แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ

แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ของชุ ด ฝึ กปฏิ บ ั ติ ร ะบบฉี ด เชื้ อเพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ สาหรับใช้ในการเรี ยนการสอนวิชางานจักรยานยนต์
จากสูตร
2

S=

𝑁 ∑ 𝑋 2 − (∑ 𝑋)2
𝑁2

แทนค่าสูตร
ค่า N = 20 คน
ค่า X = 23+23+19+18+18+17+17+17+15+14+9+9+4+3+3+2+2+2+2+2=219
ค่า X2 = 529+529+361+324+324+289+289+225+196+81+81+16+9+9+9+4+4
+4+4+4=3,571
แทนค่า

S2 =

20X3571 − (219)2
202

S2 = 58.65
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แทนค่าสูตร KR -20
ค่า K = 25 , ∑ pq = 5.58
แทนค่า

RKR-20 =

25
5.58
[1 −
]
25 − 1
58.65

= 0.94
2.2.2.3 ผลการวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ความเชื่ อ มั่น ของแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ของชุ ด ฝึ กปฏิ บัติ ร ะบบฉี ด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.94
2.2.3 การหาค่าความยากง่ายและอานาจจาแนก จากกทดลอง
กลุ่มทดลองชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ และทดลอง
หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท้ งั ฉบับ คือนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ชั้นปี ที่ 1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2560 ที่ผา่ นการเรี ยนวิชางานจักรยานยนต์มาแล้ว จานวน 20 คน ยังอยูใ่ น ช่วงที่ 1
2.2.3.1 การวิเคราะห์หาความหาค่าความยากง่ายและอานาจจาแนกของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ดังที่ปรากฏในตารางที่ ข-13 และจากสูตร KR -20
2.2.3.2 ผลการวิ เ คราะห์ ห าความหาค่ า ความยากง่ า ยและอ านาจจ าแนกของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การหาค่าความยากง่าย (p)
จากตารางที่ ข-13 คะแนนจากการทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการพิจารณาค่า
ความยากง่าย ของข้อสอบ ทั้ง 25 ข้อ มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.40 -0.55 แสดงว่า ข้อสอบนี้ มี
ค่าความยากง่าย พอเหมาะ หรื ออยู่ในขั้นดีมาก มีบางข้อ มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.05 -0.15
ซึ่งไม่เหมาะใช้เป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การหาอานาจจาแนก (r)
จากตารางที่ ข-13 คะแนนจากการทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการพิจารณาค่า
อานาจจาแนกของข้อสอบ ทั้ง 25 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกต่าสุ ด 0.10 – 0.20 ซึ่งอานาจจาแนกต่าถึงต่า
มาก สมควรปรับปรุ งหรื อตัดทิ้ง เช่น ข้อ 21, 22, 24, และ 25 รวมตัดออก 4 ข้อ ส่ วนข้ออื่น ๆ อยู่
ระหว่าง 0.50 - 0.90 ซึ่งอานาจจาแนกพอใช้ถึงขั้นดีมาก จากแบบทดสอบ 25 ข้อ ผ่านเกณฑ์ 20 ข้อ
ซึ่งจะเก็บไว้ใช้เป็ นข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ต่อไป
2.2.3.3 ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เพื่อนาไปใช้ในการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน ต่อไป
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2.2.4 การทดลอง ช่ วงที่ 2 กับกลุ่มตัวอย่าง
2.2.4.1 ใช้ชุ ดฝึ กปฏิ บ ัติระบบฉี ดเชื้ อเพลิ ง อิ เล็กทรอนิ ก ส์ รถจัก รยานยนต์ เอกสาร
ประกอบการสอนงานจัก รงานยนต์ ระหว่างเรี ย น และทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน หลังเรี ยน กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนก
วิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 21012102 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จานวน 54 คน ดังนี้
ปวช.1 กลุ่ม 5
จานวน 11 คน
ปวช.1 กลุ่ม 1 (ทวิภาคี)
จานวน 18 คน
ปวช.3 กลุ่ม 1 (ทวิภาคี)
จานวน 10 คน
ปวช.3 กลุ่ม 2 (ทวิภาคี
จานวน 15 คน
รวม
จานวน 54 คน
การทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ดังปรากฏผลดังตารางที่ ข-14
ตารางที่ ข-14 แสดงคะแนนจากการทาใบงานของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ระหว่างเรี ยน และทาแบบทดสอบหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง
คะแนนทาใบงานของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ระหว่าง
เรี ยน
ก่อน หลัง
รวม
เรี ยน เรี ยน
ใบ
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14
งานที่
ผูเ้ รี ยน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 140 80 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9

8
9
9
9
8
8
9
8
7

9
9
6
8
9
9
9
7
8

10
9
9
9
9
9
7
8
8

9
9
7
7
8
8
9
9
7

9
8
7
6
9
9
9
9
9

9
7
9
9
6
9
9
9
9

8
9
9
9
9
9
9
9
9

8
8
9
7
8
9
9
7
9

7
7
8
9
8
9
9
9
9

9
8
9
8
9
8
8
9
9

9
9
8
9
7
7
7
9
9

9
9
8
9
9
9
8
9
9

9
9
9
9
9
8
7
9
8

9
9
9
9
9
8
7
9
8

122
119
116
117
117
119
116
120
118

70
68
66
67
67
68
66
69
67

17
17
17
18
12
16
15
16
17
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ตารางที่ ข-14 (ต่อ) แสดงคะแนนจากการทาใบงานของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ระหว่างเรี ยน และทาแบบทดสอบหลังเรี ยนของ
กลุ่มตัวอย่าง
คะแนนทาใบงานของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ระหว่าง
เรี ยน
ก่อน หลัง
รวม
เรี ยน เรี ยน
ใบ
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14
งานที่
ผูเ้ รี ยน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 140 80 20
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

9
8
7
9
8
9
8
9
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
7
9
7
9
9
7

9
8
8
9
8
9
8
9
8
8
8
8
8
8
8
6
8
7
8
8
8
7
8
9
8

9
9
8
7
8
9
8
9
9
9
9
9
9
9
7
9
9
7
9
9
9
9
9
8
9

6
8
7
9
8
9
7
9
7
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
9
8
9

8
8
8
9
7
9
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
7
9
9
7
9
7
9
7
9

8
9
8
7
9
8
8
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
7
9
9
9
9
9
9

9
9
9
8
9
8
9
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
7
9
8
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
7
9
9
9
9

9
7
9
8
9
8
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

9
8
9
9
7
7
9
8
9
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
7
9
9
9
8
9

9
7
9
9
8
8
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

9
7
9
9
7
8
9
9
9
9
7
8
7
8
7
7
8
7
7
8
7
8
7
7
8

121
115
118
120
114
116
118
119
116
120
119
120
119
120
117
117
118
116
117
113
117
115
120
116
119

69
66
67
69
65
66
67
68
66
69
68
69
68
69
67
67
67
66
67
65
67
66
69
66
68

17
17
15
15
17
17
17
16
15
16
17
15
19
17
14
16
17
18
18
17
17
17
15
16
19
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ตารางที่ ข-14 (ต่อ) แสดงคะแนนจากการทาใบงานของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ระหว่างเรี ยน และทาแบบทดสอบหลังเรี ยนของ
กลุ่มตัวอย่าง
คะแนนทาใบงานของชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ระหว่าง
เรี ยน
ก่อน หลัง
รวม
เรี ยน เรี ยน
ใบ
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14
งานที่
ผูเ้ รี ยน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 140 80 20
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

9
9
9
7
9
9
7
9
9
7
9
9
9
9
9
9
8
9
8
9

8
7
8
8
8
7
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

9
9
8
9
9
8
9
9
7
9
9
9
9
9
9
7
8
9
9
8

8
8
9
8
9
8
8
9
8
7
8
8
8
8
8
6
8
9
8
8

9
9
7
9
9
7
9
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
7
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
9
7
9

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
8
8
8
9
8
9
8

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
7
9
9
9
7
9
9
9
9

รวม (  X )
เฉลีย่ ( X )
รวมเฉลีย่ ร้ อยละ

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
7
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
7
9
9
7
9
9

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
8
8
9
8
8

9
9
8
9
9
9
8
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8

7
7
8
7
7
8
7
7
7
8
9
7
9
7
9
7
7
9
7
9

119
118
117
117
120
116
116
118
116
116
121
117
122
119
120
111
116
119
117
120

68
67
67
67
69
66
66
67
66
66
69
67
70
68
69
63
66
68
67
69

16
17
16
15
17
18
16
17
17
17
17
17
18
17
15
16
17
15
15
17

6,359 3,634

889

117.8

16

67

84.11 84.11 82.31
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2.2.4.2 การวิเคราะห์ผลการทดลองกับกลุ่มตังอย่าง จานวน 54 คน
การหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ ระบบฉี ดเชื้ อเพลิ งอิ เล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์
วัดจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรี ยนและร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
Efficiency
E 1 : E2
E1
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรี ยน
E2
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
จากสู ตร E1

=

X /N
A

100

 X หมายถึง คะแนนรวมของผูเ้ รี ยนจากการทาแบบใบงาน และ/หรื อ
N
A
โดยที่ E1

จากสู ตร E2

ประกอบกิจกรรม ซึ่งมีลกั ษะเป็ นการวัดผลเป็ นระยะ ๆ
หมายถึง จานวนผูเ้ รี ยน
หมายถึง คะแนนเต็มของใบงาน แบบฝึ กหัดและ/หรื อกิจกรรมรวมกัน
= ผลรวมคะแนนระหว่างเรี ยน/ผลรวมคะแนนเต็ม × 100
= (3,634/54)/80X100
= 84.11
=

Y / N
B

100

 Y หมายถึง คะแนนรวมของผูเ้ รี ยนจากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยน และ/
หรื อประกอบกิจกรรมหลังเรี ยน ซึ่งมีลกั ษะเป็ นการวัดผลสรุ ปรวม
N
หมายถึง จานวนผูเ้ รี ยน
B
หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรี ยนและ/หรื อกิจกรรมหลังเรี ยน
E2
= ผลรวมคะแนนสอบ หลังเรี ยน/ผลรวมคะแนนเต็ม × 100
= (889/54)/20X100
= 82.31
2.2.4.3 ผลการวิเคราะห์ผลการทดลองกับกลุ่มตังอย่าง
ประสิ ทธิ ภาพของ ชุ ด ฝึ กปฏิ บ ั ติ ร ะบบฉี ดเชื้ อเพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์
รถจักรยานยนต์น้ ี วัดจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรี ยน และร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
หลังเรี ยน มีค่าเท่ากับ 84.11/82.31
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3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากคะแนนเฉลีย่ ทดสอบก่อนเรียนและคะแนนเฉลีย่
ทดสอบหลังเรียน
3.1 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
H0:
1 =  2
H1 : 1  2
ตารางที่ ข-15 แสดงตารางแสดงผลการทดลองเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
การทดสอบ

N

µ

ก่อนเรี ยน

54

2.30

σ
1.733

หลังเรี ยน

54

16.46

1.239

t

Sig.

46.867

.000

3.2 การวิเคราะห์
ตารางที่ ข-16 ผลการคานวณ Paired Samples Test
Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Difference
Std.
Std. Error
Mean Deviation Mean Lower Upper
Pair 1 Pretest - Posttest -14.167

2.221

.302

t

Sig.
df (2-tailed)

-14.773 -13.560 -46.867 53

.000

จากการค านวณโดยใช้ โปรแกรม จากการทดสอบสมมติ ฐ านของกลุ่มตัว อย่า ง 2 กลุ่ ม ที่
สัมพันธ์กนั (t-test dependent) หมายถึง การทดสอบเปรี ยบเทียบคะแนนก่ อนเรี ยน หลังเรี ยนของ
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิม จะเห็นได้ว่า ค่า Sig. ที่คานวณ มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดง
ว่า ปฏิ เ สธ H0 / ยอมรั บ H1 สรุ ป การเรี ย นด้ว ยชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ ที่สร้างขึ้น ทาให้นกั ศึกษามีความรู ้สูงขึ้นจริ ง ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 แสดง
ว่ามีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง ปริ้น out
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4. การประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้ ชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้ อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์
4.1 แบบร่ าง แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบ
ฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เกีย่ วแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ ชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์
.........................................................
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมิน
เป็ นการนาผลของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านมารวมกันคานวณหาความตรงเชิงเนื้อหา ดัชนี ที่
ใช้แสดงค่าความสอดคล้อง เรี ยกว่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์
(Item-Objective Congruence Index : IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจะต้องประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือ
+1 = สอดคล้อง หรื อแน่ใจว่าแบบประเมินนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา
0 = ไม่แน่ใจ
แบบประเมินนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา
-1 = ไม่สอดคล้อง หรื อแน่ใจว่าแบบประเมินนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ตอ้ งมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
สูตรในการคานวณ
สูตร

IOC =

R
N

ซึ่ง IOC

หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
และเนื้อหา
 R หมายถึง ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
หมายถึง จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ

เกณฑ์การตัดสิ นค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงจุ ดประสงค์
หรื อตรงตามเนื้อหานั้น แสดงว่า ข้อคาถามข้อนั้นใช้ได้
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้ ชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์ โดยผู้เชี่ยวชาญ
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมิน (Index of Item Objective Congruence: IOC)
ข้อ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการพิจารณา
ด้านปัจจัยนาเข้า
คาชี้ แจงของเอกสารประกอบชุดฝึ กปฏิบตั ิ มีความ
ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจง่าย
เอกสารประกอบชุดฝึ กปฏิบตั ิมีขนาดอักษรที่เหมาะสม
เนื้ อหาที่ ก าหนดในเอกสารประกอบชุ ดฝึ กปฏิบตั ิ
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนเพียงพอต่อการ
เรี ยนในเนื้อหาแต่ละใบงาน
สื่ อในกิจกรรมการเรี ยนมีความหลากหลายและเหมาะสม
ใบงาน และแบบฝึ กหัดมีความยากง่ายเหมาะสม
ใบงาน ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจง่าย
ด้านกระบวนการ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนมีความน่าสนใจ
ขั้นตอนของกิจกรรมการเรี ยน นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิได้
กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ ม ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาและลงมือ
ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ ม ผูเ้ รี ยนค้นหาคาตอบและ
แก้ไขปัญหาเป็ นทีม
กิจกรรมการเรี ยนส่งเสริ มผูเ้ รี ยน ฝึ กปฏิบตั ิ
กิ จ กรรมการเรี ยนส่ ง เสริ ม ผู ้เ รี ย นให้ มี วิ นัย และ
รับผิดชอบในการทางาน
กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนได้ประเมิน ปรับปรุ ง
ตนเองและยอมรั บผู ้อื่ น ตลอดจนใฝ่ หาความรู ้ อย่ าง
ต่อเนื่อง
ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้

คะแนนการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อเสนอแนะ
+1 0
-1
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ข้อ
ที่

1
2
3
4
5
6

รายการพิจารณา

คะแนนการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อเสนอแนะ
+1 0
-1

ด้านผลผลิต
ผูเ้ รี ยนเกิดความรู ้ ทักษะ และลงมือปฏิบตั ิงานจริ ง
จากการได้ใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ จากการใช้ชุ ดฝึ กปฏิ บัติ
ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีข้ นึ
ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
ผู ้เ รี ยนต้อ งการให้ มี ชุ ด ฝึ กปฏิ บัติ ล ัก ษณะนี้ ใน
รายวิชาอื่น ๆ ต่อไป
ผูเ้ รี ยน ผลสาเร็จการศึกษา
ลงชื่อ................................................................................
(.........................................................................)
ผูป้ ระเมิน
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4.2 การหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ ก
ปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
4.2.1 การหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective
Congruence Index : IOC) ของแบบสอบถามความพึ งพอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่อการเรี ย น โดยใช้
ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ตารางที่ ข-17 แสดงการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มี
ต่อการเรี ยน โดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
คะแนนความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค์ ข้อ
เชิงพฤติกรรม สอบ คน คน คน คน คน
R
ข้อที่
ที่ ที่1 ที่2 ที่3 ที่4 ที่5 
ด้านปัจจัยนาเข้า
1
1 +1 +1 +1 +1 +1 4
2
2 +1 +1 +1 +1 +1 5
3
3 +1 +1 +1 +1 +1 5
4
4 +1 +1 +1 +1 +1 5
5
5 +1 +1 +1 +1 +1 5
6
6 +1 +1 +1 +1 +1 5
7
7
0 0 0 +1 +1 2
เฉลีย่
ด้านกระบวนการ
1
1 +1 +1 +1 +1 +1 5
2
2 +1 +1 +1 +1 +1 5
3
3 +1 +1 +1 +1 +1 5
4
4 +1 +1 +1 +1 +1 5
5
5 +1 +1 +1 +1 +1 5
6
6 +1 +1 0 +1 +1 4
7
7 +1 +1 0 +1 +1 4
8
8
0 0 0 +1 +1 2
เฉลีย่

IOC

ผลการ
พิจารณา

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.40
0.91

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ ได้

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
0.40
0.86

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ ได้
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ตารางที่ ข-17 (ต่อ) แสดงการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน โดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
คะแนนความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค์ ข้อ
เชิงพฤติกรรม สอบ คน คน คน คน คน
R
ข้อที่
ที่ ที่1 ที่2 ที่3 ที่4 ที่5 
ด้านผลผลิต
1
1 +1 +1 +1 +1 +1 5
2
2 +1 +1 +1 +1 +1 3
3
3 +1 +1 +1 +1 +1 5
4
4
0 +1 +1 +1 +1 4
5
5 +1 +1 0 +1 +1 4
6
6
0 +1 0 +1 0 2
เฉลีย่

IOC

ผลการ
พิจารณา

1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
0.40
0.83

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ ได้

4.2.2 การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน
ที่มีต่อการเรี ยน โดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน
ด้านปัจจัยนาเข้า
แทนค่าสูตร IOC = 6.4
7
= 0.91
ด้านกระบวนการ
แทนค่าสูตร

IOC = 7
8
= 0.86

ด้านผลผลิต
แทนค่าสูตร

IOC = 5
6
= 0.83
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เกณฑ์การตัดสิ นค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์
หรื อตรงตามเนื้อหานั้น แสดงว่า ข้อคาถามข้อนั้นใช้ได้
4.2.3 ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึ งพอใจของ
นักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน โดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึ งพอใจ โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ได้ทาการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม จานวน 21 ข้อ
คาถาม และแบ่งเป็ น 3 ด้าน พบว่า แบบสอบถามได้รับการสังเคราะห์เหลือข้อคาถาม จานวน 18 ข้อ
ซึ่งผูเ้ ชี่ยวชาญได้วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม ดังนี้ ด้านปัจจัยนาเข้า มีค่า
IOC เฉลี่ยเท่ากับ 0.91 ด้านกระบวนการ มีค่า IOC เฉลี่ยเท่ากับ 0.86 ด้านผลผลิต มีค่า IOC เฉลี่ย
เท่ากับ 0.83 ซึ่ งอยู่ในผลการพิจารณา ใช้ได้ ทุกด้าน สรุ ป ผูเ้ ชี่ยวชาญให้ใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย น โดยใช้ชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารระบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ นาไปเป็ นแบบสอบถามได้
4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน โดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ เพื่อนาไปให้กลุ่มตัวอย่างประเมิน
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ ชุดฝึ กปฏิบัติการระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์
ตอนที่ 1 คาชี้แจง
ให้นกั เรี ยนอ่านข้อความในแบบสอบถามทีละข้อ แล้วพิจารณาว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจ
ต่อการเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ในแต่ละข้อ
มากน้อยเพียงใด และทาเครื่ องเครื่ องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของนักเรี ยน

1
2

ด้านปัจจัยนาเข้า
คาชี้ แจงของเอกสารประกอบชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ มี ความชัดเจน
อ่านแล้วเข้าใจง่าย
เอกสารประกอบชุดฝึ กปฏิบตั ิมีขนาดอักษรที่เหมาะสม

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด

ลาดับ
ที่

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
โดยใช้ ชุดฝึ กปฏิบัติการระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์
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3
4

ด้านปัจจัยนาเข้า
เนื้ อหาที่กาหนดในเอกสารประกอบชุดฝึ กปฏิบตั ิ เหมาะสม
กับนักเรี ยน
เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนเพียงพอต่อการเรี ยนใน
เนื้อหาแต่ละใบงาน

5

สื่ อในกิจกรรมการเรี ยนมีความหลากหลาย และเหมาะสม

6

ใบงาน และแบบฝึ กหัดมีความยากง่ายเหมาะสม

1

ด้านกระบวนการ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนมีความน่าสนใจ

2

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรี ยน นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิได้

3
4
5
6
7

1
2

กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง
กิ จกรรมการเรี ย นส่ ง เสริ มผูเ้ รี ย นค้นหาค าตอบและแก้ไข
ปัญหาเป็ นทีม
กิจกรรมการเรี ยนส่งเสริ มผูเ้ รี ยน ฝึ กปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเรี ยนส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีวินยั และรับผิดชอบใน
การทางาน
กิจกรรมการเรี ยนส่งเสริ มผูเ้ รี ยนได้ประเมิน ปรับปรุ งตนเอง
และยอมรับผูอ้ ื่น ตลอดจนใฝ่ หาความรู ้อย่างต่อเนื่อง
ด้านผลผลิต
ผูเ้ รี ยนเกิดความรู ้ ทักษะ และลงมือปฏิบตั ิงานจริ งจากการได้
ใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้จากการใช้ ชุ ดฝึ กปฏิบัติไปใช้ใ น
ชีวิตประจาวันได้

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด

ลาดับ
ที่

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
โดยใช้ ชุดฝึ กปฏิบัติการระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์
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3

ด้านผลผลิต
ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีข้ นึ

4

ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน

5

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด

ลาดับ
ที่

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
โดยใช้ ชุดฝึ กปฏิบัติการระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์

ผูเ้ รี ยนต้องการให้มี ชุดฝึ กปฏิบตั ิลกั ษณะนี้ ในรายวิชาอื่น ๆ
ต่อไป

ตอนที่ 2 ข้อคิ ดเห็ น และข้อเสนอแนะเพิ่ม เติ ม ต่ อการเรี ย นโดยใช้ใช้ชุ ดฝึ กปฏิบัติการระบบฉี ด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................ผูป้ ระเมิน
(....................................................)
............./...................../............

230

4.4 การวิ เ คราะห์ แ บบสอบถามความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย น โดยใช้ชุ ด ฝึ ก
ปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านปั จจัยนาเข้า
ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ดังปรากฏตามตารางที่ ข-18 ถึง ข-21
ตารางที่ ข-18 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการ
เรี ยน โดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
ด้านปัจจัยนาเข้า
(N=54)
ค่าเฉลีย่
ค่าเบี่ยงเบน ระดับความพึง
รายการประเมิน
(µ) มาตรฐาน (σ)
พอใจ
1. คาชี้แจงของเอกสารประกอบชุดฝึ กปฏิบตั ิมีความ 4.57
0.56
ระดับมากที่สุด
ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจง่าย
2. เอกสารประกอบชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ มี ข นาดอัก ษรที่ 4.46

0.57

ระดับมาก

0.60

ระดับมาก

0.72

ระดับมาก

0.47

ระดับมากที่สุด

เหมาะสม
3. เนื้ อหาที่กาหนดในเอกสารประกอบชุดฝึ กปฏิบตั ิ 4.48
เหมาะสมกับนักเรี ยน
4. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนเพียงพอต่อ 4.31
การเรี ยนในเนื้อหาแต่ละใบงาน
5. สื่ อ ในกิ จ กรรมการเรี ยนมี ค วามเหลากหลาย 4.80
และเหมาะสม
6. ใบงาน และแบบฝึ กหัดมีความยากง่ายเหมาะสม

4.27

0.68

ระดับมาก

ค่าเฉลีย่ รวม

4.48

0.60

ระดับมาก

จากตารางที่ ข-18 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มี
ต่อการเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ การระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิ เล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ด้านปั จจัย
นาเข้า นักเรี ยนจานวน 54 คน แผนกวิชาช่างยนต์ มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 เมื่อจาแนกรายข้อพบว่า หัวข้อสื่ อในกิจกรรมการเรี ยนมีความหลากหลาย และ
เหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 รองลงมา คือ หัวข้อคาชี้แจง
ของเอกสารประกอบชุดฝึ กปฏิบตั ิฯ มีความชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.57 รองลงมา คือ หัวข้อเนื้ อหาที่ กาหนดในเอกสารประกอบชุ ดฝึ ก

231

ปฏิบตั ิเหมาะสมกับนักเรี ยน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 รองลงมา คือ
หัวข้อเอกสารประกอบชุดฝึ กปฏิบตั ิฯมีขนาดอักษรที่เหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 รองลงมา คือ หัวข้อเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนเพียงพอต่อการเรี ยนใน
เนื้ อหาแต่ละใบงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และลาดับสุ ดท้าย คือ
หัวข้อใบงาน และแบบฝึ กหัดมี ค วามยากง่ายเหมาะสม อยู่ใ นระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.27
ตามลาดับ
ตารางที่ ข-19 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน
โดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
ด้านกระบวนการ
(N=54)
ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน ระดับความพึง
รายการประเมิน
(µ) มาตรฐาน (σ)
พอใจ
1. กิจกรรมการเรี ยนการสอนมีความน่าสนใจ
ระดับมากที่สุด
4.50
0.44
2. ขั้นตอนของกิจกรรมการเรี ยนนักเรี ยนสามารถ
ระดับมากที่สุด
4.50
0.54
ปฏิบตั ิได้
3. กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนได้ศึกษาและลง

4.60

0.44

ระดับมากที่สุด

4.10

0.42

ระดับมาก

5. กิจกรรมการเรี ยนส่งเสริ มผูเ้ รี ยน ฝึ กปฏิบตั ิ

4.50

0.42

ระดับมากที่สุด

6. กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีวินัย และ

4.20

0.44

ระดับมาก

4.30

0.45

ระดับมาก

4.39

0.45

ระดับมาก

มือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
4. กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนค้นหาคาตอบ
และแก้ไขปัญหาเป็ นทีม

รับผิดชอบในการทางาน
7. กิ จ กรรมการเรี ย นส่ ง เสริ ม ผูเ้ รี ย นได้ป ระเมิ น
ปรับปรุ งตนเองและยอมรับผูอ้ ื่น ตลอดจนใฝ่ หา
ความรู ้อย่างต่อเนื่อง
ค่าเฉลีย่ รวม

จากตารางที่ ข-19 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มี
ต่ อ การเรี ย นโดยใช้ ชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารระบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร ถจัก รยานยนต์ ด้า น
กระบวนการ นักเรี ยน จานวน 54 คน แผนกวิชาช่างยนต์ มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
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มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 เมื่อจาแนกรายข้อ พบว่า หัวข้อกิจกรรมการเรี ยนส่งเสริ มผูเ้ รี ยนได้ศึกษา
และลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 รองลงมา
คือ หัวข้อกิจกรรมการเรี ยนการสอนมีความน่าสนใจ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.50 รองลงมา คือ หัวข้อขั้นตอนของกิจกรรมการเรี ยนนักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิได้ มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 รองลงมา คือ หัวข้อกิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ ม
ผูเ้ รี ยน ฝึ กปฏิบตั ิ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 รองลงมา คือ หัวข้ อ
กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนได้ประเมิน ปรับปรุ งตนเองและยอมรับผูอ้ ื่น ตลอดจนใฝ่ หาความรู ้
อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 รองลงมา คือ หัวข้อกิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ ม
ผูเ้ รี ยนให้มีวินัย และรับผิดชอบในการทางาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.20 และลาดับ
สุ ดท้าย คือหัวข้อกิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนค้นหาคาตอบและแก้ไขปัญหาเป็ นทีม มีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ตามลาดับ
ตารางที่ ข-20 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน
โดยใช้ ชุ ด ฝึ กปฏิ บ ั ติ ก ารระบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร ถจั ก รยานยนต์
ด้านผลผลิต
(N=54)
ค่าเฉลีย่
ค่าเบี่ยงเบน ระดับความพึง
รายการประเมิน
(µ)
มาตรฐาน (σ)
พอใจ
1. ผูเ้ รี ยนเกิดความรู ้ ทักษะ และลงมือปฏิบตั ิงาน 4.85
0.44
ระดับมากที่สุด
จริ งจากการได้ใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิฯ
2. ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้จากการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ

4.60

0.45

ระดับมากที่สุด

3. ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีข้ นึ

4.52

0.43

ระดับมากที่สุด

4. ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน

4.55

0.44

ระดับมากที่สุด

5. ผูเ้ รี ย นต้องการให้มี ชุ ดฝึ กปฏิ บ ัติ ลัก ษณะนี้ ใน

4.51

0.42

ระดับมากที่สุด

4.61

0.44

ระดับมากที่สุด

ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

รายวิชาอื่น ๆ ต่อไป
ค่าเฉลีย่ รวม

จากตารางที่ ข-20 15 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยน
ที่ มี ต่อการเรี ย นโดยใช้ชุ ดฝึ กปฏิ บ ัติก ารระบบฉี ดเชื้ อเพลิ ง อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ รถจัก รยานยนต์ ด้า น
ผลผลิตนักเรี ยน จานวน 54 คน แผนกวิชาช่างยนต์ มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก
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ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 เมื่อจาแนกรายข้อ พบว่า หัวข้อผูเ้ รี ยนเกิดความรู ้ ทักษะ และลงมือ
ปฏิบตั ิงานจริ งจากการได้ใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.85 รองลงมา คือ หัวข้อผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้จากการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.60 รองลงมา คือ หัวข้อผูเ้ รี ย นมี ความ
กระตือรื อร้นในการเรี ยน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 รองลงมา คือ
หัวข้อผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.52 และลาดับสุ ดท้าย คือ หัวข้อผูเ้ รี ยนต้องการให้มีชุดฝึ กปฏิบตั ิลกั ษณะนี้ ในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ตามลาดับ
4.5 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ย นที่มี ต่อการเรี ย น โดยใช้ชุ ดฝึ ก
ปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้ อเพลิ งอิเล็กทรอนิ กส์ รถจักรยานยนต์ ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านปั จจัยนาเข้า ด้าน
กระบวนการ ด้านผลผลิต ดังปรากฏตามตารางที่ ข-21
ตารางที่ ข-21 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดย
ใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน
(N=54)
ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน ระดับความพึง
รายการประเมิน
(µ) มาตรฐาน (σ)
พอใจ
1. ด้านปัจจัยนาเข้า
4.48
0.60
ระดับมาก
2. ด้านกระบวนการ

4.39

0.45

ระดับมาก

3. ด้านผลผลิต

4.61

0.44

ระดับมากที่สุด

4.50

0.49

ระดับมากที่สุด

ค่าเฉลีย่ รวม

จากตารางที่ ข-21 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มี
ต่อการเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ในภาพรวมทั้ง
3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กับกลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน จานวน 54
คน แผนกวิชาช่างยนต์ มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 เมื่อ
จาแนกรายด้าน พบว่า ด้านผลผลิต มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61
รองลงมา คือ ด้านปั จจัยนาเข้า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และลาดับ
สุดท้าย คือด้านกระบวนการ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ตามลาดับ
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
คาสั่ง ให้ นักเรียนทาเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง หลักการทางาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ก. ความเร็วรอบต่า อากาศเข้าน้อย ความดันในท่อไอดีต่า กล่อง ECM สั่งจ่ายน้ ามันน้อย
ข. ความเร็วรอบต่า อากาศเข้าน้อย ความดันในท่อไอดีต่า กล่อง ECM สั่งจ่ายน้ ามันมาก
ค. ความเร็วรอบต่า อากาศเข้าน้อย ความดันในท่อไอดีสูง กล่อง ECM สัง่ จ่ายน้ ามันน้อย
ง. ความเร็วรอบต่า อากาศเข้าน้อย ความดันในท่อไอดีสูง กล่อง ECM สั่งจ่ายน้ ามันมาก
2. CKP Sensor ทาหน้าที่
ก. ตรวจจับความเร็วรอบเครื่ องยนต์
ข. ตรวจจับอุณหภูมิอากาศที่เข้ากระบอกสูบ
ค. ตรวจจับอุณหภูมิเครื่ องยนต์
ง. ตรวจจับออกซิเจนในไอเสี ย
3. ตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor) ตัวใดที่ติดตั้งอยูท่ ี่เรื อนลิ้นเร่ ง (Throttle Body)
ก. O2 Sensor
ข. CKP Sensor
ค. BA Sensor หรื อ TO Sensor
ง. IAT Sensor
4. MAP Sensor ทาหน้าที่
ก. ตรวจจับออกซิเจนในไอเสี ย
ข. ตรวจจับความดันในท่อไอดี
ค. ตรวจจับอุณหภูมิน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์
ง. ตรวจจับอุณหภูมิอากาศที่เข้ากระบอกสูบ
5. O2 Sensor ทาหน้าที่
ก. ตรวจจับความเร็วรอบเครื่ องยนต์
ข. ตรวจจับอุณหภูมิอากาศที่เข้ากระบอกสูบ
ค. ตรวจจับอุณหภูมิเครื่ องยนต์
ง. ตรวจจับออกซิเจนในไอเสี ย
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
คาสั่ง ให้ นักเรียนทาเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
6. กล่องควบคุม (ECM : Engine Control Module) ทาหน้าที่
ก. ควบคุมการทางานของระบบ
ข. ฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงให้เป็ นฝอยละออง
ค. ควบคุมอากาศรอบเดินเบา
ง. สร้างแรงดันน้ ามันเชื้อเพลิง
7. หัวฉีด (Injector) ทาหน้าที่
ก. ควบคุมการทางานของระบบ
ข. ฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงให้เป็ นฝอยละออง
ค. ควบคุมอากาศรอบเดินเบา
ง. สร้างแรงดันน้ ามันเชื้อเพลิง
8. ส่วนประกอบใด เป็ นหน่วยตรวจสอบ ของระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ก. เรื อนลิ้นเร่ ง (Throttle Body)
ข. หัวฉีด (Injector)
ค. ตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor)
ง. กล่อง ECM
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
คาสั่ง ให้ นักเรียนทาเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
9. จากรู ป แสดงความหมายในหน่วยความจา หมายถึงอะไร

ก. ไม่มีขอ้ มูลรหัสปัญหา
ข. มีขอ้ มูลรหัสปัญหา
ค. ขั้นตอนการปรับโหมดผิด
ง. ขั้นตอนการปรับโหมดถูก
10. ขั้นตอนการลบข้อมูลรหัสปัญหาข้อขัดข้อง ที่ถูกต้อง
1. ถอดเครื่ องมือพิเศษออกจากขั้วตรวจสอบ และต่อเข้ากับขั้วตรวจสอบอีกครั้งภายใน 5 วินาที
2. เปิ ดสวิตช์ตาแหน่ง “ON”
3. ต่อเครื่ องมือพิเศษเข้ากับขั้วตรวจสอบ
4. ปิ ดสวิตช์ตาแหน่ง “OFF”
ก. 1-2-3-4
ข. 1-4-2-3
ค. 1-3-2-4
ง. 4-3-2-1
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
คาสั่ง ให้ นักเรียนทาเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
11. จากรู ป แสดงว่ามีความผิดปกติที่

ก. MAP Sensor
ข. IAT Sensor
ค. TP Sensor
ง. O2 Sensor
12. จากรู ป รหัสปัญหาอะไร
.

ก. รหัส 1
ข. รหัส 7
ค. รหัส 11
ง. รหัส 12
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
คาสั่ง ให้ นักเรียนทาเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
13. ขั้นตอนการปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ ง จะต้องต่อสายพ่วงที่อุปกรณ์ อะไร

ก. MAP Sensor
ข. EOT Sensor
ค. O2 Sensor
ง. CKP Sensor
14. จากรู ป เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบ MAP Sensor เรื่ องอะไร

ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายที่ป้อนเข้า MAP Sensor
ข. ตรวจสอบความต่อเนื่องสายไฟของวงจร MAP Sensor
ค. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า MAP Sensor
ง. ตรวจสอบความต่อเนื่องวงจรของ MAP Sensor
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
คาสั่ง ให้ นักเรียนทาเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
15. จากรู ป เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบ EOT Sensor เรื่ องอะไร

ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า EOT Sensor
ข. ตรวจสอบความต้านทานของ EOT Sensor
ค. ตรวจสอบวงจรของ EOT Sensor
ง. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายที่ป้อนเข้า EOT Sensor
16. จากรู ป เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบ TP Sensor เรื่ องอะไร

ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า TP Sensor
ข. ตรวจสอบวงจรของ TP Sensor
ค. ตรวจสอบตัว TP Sensor
ง. ตรวจสอบวงจรสายสัญญาณของตัว TP Sensor
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
คาสั่ง ให้ นักเรียนทาเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
17. จากรู ป เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบ IAT Sensor เรื่ องอะไร

ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า IAT Sensor
ข. ตรวจสอบวงจรของ IAT Sensor
ค. ตรวจสอบตัว IAT Sensor
ง. ตรวจสอบความต้านทานตัว IAT Sensor
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
คาสั่ง ให้ นักเรียนทาเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
18. จากรู ป เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบหัวฉีด เรื่ องอะไร

ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้าหัวฉีด
ข. ตรวจสอบวงจรของหัวฉี ด
ค. ตรวจสอบวงจรสายสัญญาณของหัวฉี ด
ง. ตรวจสอบความต้านทานของหัวฉีด
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
คาสั่ง ให้ นักเรียนทาเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
19. จากรู ป เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบ O2 Sensor เรื่ องอะไร

ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า O2 Sensor
ข. ตรวจสอบการลัดวงจรของ O2 Sensor
ค. ตรวจสอบวงจรสายสัญญาณของ O2 Sensor
ง. ตรวจสอบความต้านทานของ O2 Sensor
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
คาสั่ง ให้ นักเรียนทาเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
20. จากรู ป เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบ CKP Sensor เรื่ องอะไร

ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า CKP Sensor
ข. ตรวจสอบการลัดวงจรของสายไฟ CKP Sensor
ค. ตรวจสอบความต่อเนื่องสายไฟ CKP Sensor
ง. ตรวจสอบความต้านทานของ CKP Sensor
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แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
1. ก
2. ก
3. ง
4. ข
5. ง
6. ก
7. ข
8. ค
9. ข
10. ง
11. ง
12. ข
13. ข
14. ก
15. ข
16. ค
17. ข
18. ง
19. ข
20. ข
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
คาสั่ง ให้ นักเรียนทาเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง หลักการทางาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ก. ความเร็วรอบต่า อากาศเข้าน้อย ความดันในท่อไอดีต่า กล่อง ECM สั่งจ่ายน้ ามันน้อย
ข. ความเร็วรอบต่า อากาศเข้าน้อย ความดันในท่อไอดีต่า กล่อง ECM สั่งจ่ายน้ ามันมาก
ค. ความเร็วรอบต่า อากาศเข้าน้อย ความดันในท่อไอดีสูง กล่อง ECM สั่งจ่ายน้ ามันน้อย
ง. ความเร็วรอบต่า อากาศเข้าน้อย ความดันในท่อไอดีสูง กล่อง ECM สั่งจ่ายน้ ามันมาก
2. ตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor) ตัวใดที่ติดตั้งอยูท่ ี่เรื อนลิ้นเร่ ง (Throttle Body)
ก. O2 Sensor
ข. CKP Sensor
ค. BA Sensor หรื อ TO Sensor
ง. IAT Sensor
3. MAP Sensor ทาหน้าที่
ก. ตรวจจับออกซิเจนในไอเสี ย
ข. ตรวจจับความดันในท่อไอดี
ค. ตรวจจับอุณหภูมิน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์
ง. ตรวจจับอุณหภูมิอากาศที่เข้ากระบอกสูบ
4. CKP Sensor ทาหน้าที่
ก. ตรวจจับความเร็วรอบเครื่ องยนต์
ข. ตรวจจับอุณหภูมิอากาศที่เข้ากระบอกสูบ
ค. ตรวจจับอุณหภูมิเครื่ องยนต์
ง. ตรวจจับออกซิเจนในไอเสี ย
5. O2 Sensor ทาหน้าที่
ก. ตรวจจับความเร็วรอบเครื่ องยนต์
ข. ตรวจจับอุณหภูมิอากาศที่เข้ากระบอกสูบ
ค. ตรวจจับอุณหภูมิเครื่ องยนต์
ง. ตรวจจับออกซิเจนในไอเสี ย
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
คาสั่ง ให้ นักเรียนทาเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
6. หัวฉีด (Injector) ทาหน้าที่
ก. ควบคุมการทางานของระบบ
ข. ฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงให้เป็ นฝอยละออง
ค. ควบคุมอากาศรอบเดินเบา
ง. สร้างแรงดันน้ ามันเชื้อเพลิง
7. กล่องควบคุม (ECM : Engine Control Module) ทาหน้าที่
ก. ควบคุมการทางานของระบบ
ข. ฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงให้เป็ นฝอยละออง
ค. ควบคุมอากาศรอบเดินเบา
ง. สร้างแรงดันน้ ามันเชื้อเพลิง
8. ส่วนประกอบใด เป็ นหน่วยตรวจสอบ ของระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ก. เรื อนลิ้นเร่ ง (Throttle Body)
ข. หัวฉีด (Injector)
ค. ตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor)
ง. กล่อง ECM
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
คาสั่ง ให้ นักเรียนทาเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
9. จากรู ป แสดงความหมายในหน่วยความจา หมายถึงอะไร

ก. ไม่มีขอ้ มูลรหัสปัญหา
ข. มีขอ้ มูลรหัสปัญหา
ค. ขั้นตอนการปรับโหมดผิด
ง. ขั้นตอนการปรับโหมดถูก
10. ขั้นตอนการลบข้อมูลรหัสปัญหาข้อขัดข้อง ที่ถูกต้อง
1. ถอดเครื่ องมือพิเศษออกจากขั้วตรวจสอบ และต่อเข้ากับขั้วตรวจสอบอีกครั้งภายใน 5 วินาที
2. เปิ ดสวิตช์ตาแหน่ง “ON”
3. ต่อเครื่ องมือพิเศษเข้ากับขั้วตรวจสอบ
4. ปิ ดสวิตช์ตาแหน่ง “OFF”
ก. 1-2-3-4
ข. 1-4-2-3
ค. 1-3-2-4
ง. 4-3-2-1
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
คาสั่ง ให้ นักเรียนทาเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
11. จากรู ป รหัสปัญหาอะไร
.

ก. รหัส 1
ข. รหัส 7
ค. รหัส 11
ง. รหัส 12
12. จากรู ป แสดงว่ามีความผิดปกติที่

ก. MAP Sensor
ข. IAT Sensor
ค. TP Sensor
ง. O2 Sensor
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
คาสั่ง ให้ นักเรียนทาเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
13. ขั้นตอนการปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่งลิน้ เร่ ง จะต้องต่อสายพ่วงที่อุปกรณ์ อะไร

ก. MAP Sensor
ข. EOT Sensor
ค. O2 Sensor
ง. CKP Sensor
14. จากรู ป เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบ MAP Sensor เรื่ องอะไร

ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายที่ป้อนเข้า MAP Sensor
ข. ตรวจสอบความต่อเนื่องสายไฟของวงจร MAP Sensor
ค. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า MAP Sensor
ง. ตรวจสอบความต่อเนื่องวงจรของ MAP Sensor
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
คาสั่ง ให้ นักเรียนทาเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
15. จากรู ป เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบ EOT Sensor เรื่ องอะไร

ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า EOT Sensor
ข. ตรวจสอบความต้านทานของ EOT Sensor
ค. ตรวจสอบวงจรของ EOT Sensor
ง. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายที่ป้อนเข้า EOT Sensor
16. จากรู ป เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบ TP Sensor เรื่ องอะไร

ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า TP Sensor
ข. ตรวจสอบวงจรของ TP Sensor
ค. ตรวจสอบตัว TP Sensor
ง. ตรวจสอบวงจรสายสัญญาณของตัว TP Sensor

251

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
คาสั่ง ให้ นักเรียนทาเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
17. จากรู ป เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบ IAT Sensor เรื่ องอะไร

ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า IAT Sensor
ข. ตรวจสอบวงจรของ IAT Sensor
ค. ตรวจสอบตัว IAT Sensor
ง. ตรวจสอบความต้านทานตัว IAT Sensor
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
คาสั่ง ให้ นักเรียนทาเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
18. จากรู ป เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบหัวฉี ด เรื่ องอะไร

ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้าหัวฉีด
ข. ตรวจสอบวงจรของหัวฉี ด
ค. ตรวจสอบวงจรสายสัญญาณของหัวฉี ด
ง. ตรวจสอบความต้านทานของหัวฉีด
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
คาสั่ง ให้ นักเรียนทาเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
19. จากรู ป เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบ O2 Sensor เรื่ องอะไร

ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า O2 Sensor
ข. ตรวจสอบการลัดวงจรของ O2 Sensor
ค. ตรวจสอบวงจรสายสัญญาณของ O2 Sensor
ง. ตรวจสอบความต้านทานของ O2 Sensor
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
คาสั่ง ให้ นักเรียนทาเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
20. จากรู ป เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบ CKP Sensor เรื่ องอะไร

ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า CKP Sensor
ข. ตรวจสอบการลัดวงจรของสายไฟ CKP Sensor
ค. ตรวจสอบความต่อเนื่องสายไฟ CKP Sensor
ง. ตรวจสอบความต้านทานของ CKP Sensor

255

แบบเฉลยทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
1. ก
2. ง
3. ข
4. ก
5. ง
6. ข
7. ก
8. ค
9. ข
10. ง
11. ข
12. ง
13. ข
14. ก
15. ข
16. ค
17. ข
18. ง
19. ข
20. ข

ภาคผนวก ค
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ภาคผนวก ค
•
•
•
•
•
•

รายละเอียดของหลักสู ตรหรื อสิ่งที่กาหนดให้ ในรายวิชา
โครงการสอน
ใบรายการหัวข้อเรื่ อง (Topic Listing Sheet)
เกณฑ์ การให้ คะแนนการวัดผลตามสภาพจริง
ตารางวิเคราะห์ หลักสู ตร
ตัวอย่างเอกสารประกอบชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์
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สิ่ งที่กาหนดให้ ในรายวิชา
(Existing Syllabus)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์
ในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หน่วยกิต
สอนปี ที่

1-6-3

จุดประสงค์ (1) เพื่อให้เข้าใจหลักการทางานของรถจักรยานยนต์
(2) เพื่อให้ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่ วนของรถจักรยานยนต์
(3) เพื่อให้บารุ งรักษา บริ การ แก้ไขข้อขัดข้อง ของรถจักรยานยนต์และ
ประมาณราคาค่าบริ การ
(4) เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทางาน รับผิดชอบ ประณี ต รอบคอบ ตรงต่อเวลา
สะอาดปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม
มาตรฐาน
(ถ้ามี)

(1) แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบารุ งรักษาปรับแต่งชิ้นส่ วน
รถจักรยานยนต์
(2) บารุ งรักษาเครื่ องยนต์รถจักรยานยนต์และระบบต่าง ๆ ตามคู่มือ
(3) ตรวจสภาพเครื่ องยนต์รถจักรยานยนต์และระบบต่าง ๆ ตามคู่มือ
(4) ถอดประกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของเครื่ องยนต์รถจักรยานยนต์ตามคู่มือ
(5) ถอดประกอบชิ้นส่ วนระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ตามคู่มือ
(6) ประมาณราคาค่าบริ การรถจักรยานยนต์
คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
2101–2102 งานจักรยานยนต์
(ท-ป-น) 1-6-3
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางาน การถอด-ประกอบชิ้นส่ วนของ
เครื่ องยนต์ และระบบของรถจักรยานยนต์ ระบบควบคุมการฉี ดเชื้อเพลิงด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เครื่ องมือและเครื่ องมือพิเศษ ตรวจสอบชิ้นส่ วน ปรับแต่ง
การบารุ งรักษาและประมาณราคาค่าบริ การ
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โครงการสอน
(Teaching Program)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์
ในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
หน่ วยที่
1
2

3

4

5

6

หน่ วยที่ ชื่ อหัวข้อเรื่ อง และงาน
เครื่ องมือที่ใช้กบั รถจักรยานยนต์
ใบงานที่ 1 งานเครื่ องมือที่ใช้กบั รถจักรยานยนต์
เครื่ องยนต์
ใบงานที่ 2 งานถอด-ประกอบฝาสูบเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ
ระบบหล่อลื่น
ระบบส่งกาลัง
ระบบระบายความร้อน
ใบงานที่ 3.1 งานถอด-ประกอบคลัตช์เครื่ องยนต์
ใบงานที่ 3.2 งานถอด-ประกอบชุดเกียร์
ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง
ใบงานที่ 4 งานบริ การระบบน้ ามันเชื้อเพลิง
ใบงานที่ 4.1 งานถอด-ประกอบคาร์บูเรเตอร์แบบ VM
ใบงานที่ 4.2 งานถอด-ประกอบคาร์บูเรเตอร์แบบ CV
ระบบจุดระเบิด
ใบงานที่ 5 งานบริ การระบบจุดระเบิด
ระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์
ใบงานที่ 6 งานบริ การระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์
ใบงานที่ 6.1 งานบริ การระบบไฟชาร์จ
ใบงานที่ 6.2 งานบริ การระบบไฟแสงสว่าง
ใบงานที่ 6.3 งานบริ การระบบไฟสัญญาณ
ใบงานที่ 6.4 งานบริ การระบบสตาร์ตไฟฟ้า

หน่วยกิต
สอนปี ที่

1-6-3

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
2
5
2
5
1
2
1
1
2
2
5

2
5
4
17
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โครงการสอน (ต่ อ)
(Teaching Program)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์
ในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
หน่ วยที่

หน่ วยที่ ชื่ อหัวข้อเรื่ อง และงาน

7

ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
1. หลักการทางานระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
2. ส่ วนประกอบและหน้าที่ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์
3. ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
4. ระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง
5. ตารางการวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง
6. งานบริ การระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ใบงานที่ 7.1 งานเรี ยกดูรหัสปัญหาข้อขัดข้อง
ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ใบงานที่ 7.2 งานลบข้อมูลรหัสปัญหาข้อขัดข้อระบบ
ฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ใบงานที่ 7.3 งานการปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ ง
ใบงานที่ 7.4 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง MAP Sensor
ใบงานที่ 7.5 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง EOT Sensor
ใบงานที่ 7.6 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง TP Sensor
ใบงานที่ 7.7 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง IAT Sensor
ใบงานที่ 7.8 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องหัวฉีด (Injector)
ใบงานที่ 7.9 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง O2 Sensor
ใบงานที่ 7.10 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องชุดลิ้น IACV
ใบงานที่ 7.11 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องตัวตรวจจับ CKP Sensor
ใบงานที่ 7.12 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องตัวตรวจจับ BA Sensor

หน่วยกิต 1-6-3
สอนปี ที่
จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
4

17

261

โครงการสอน (ต่ อ)
(Teaching Program)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์
ในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
หน่ วยที่
8

9
10

11

12
13

หน่ วยที่ ชื่ อหัวข้อเรื่ อง และงาน
โครงรถจักรยานยนต์
ใบงานที่ 8.1 งานบริ การล้อหน้าแบบดรัมเบรก
ใบงานที่ 8.2 งานบริ การล้อหลัง
ระบบบังคับเลี้ยว
ใบงานที่ 9.1 งานบริ การโช้กอัพหน้า
ใบงานที่ 9.2 งานบริ การระบบบังคับเลี้ยว
ระบบรองรับน้ าหนัก
ใบงานที่ 10 งานขึ้นซี่ลวด
ระบบเบรก
ใบงานที่ 11.1 งานบริ การดิสก์เบรก
ใบงานที่ 11.2 งานบริ การชุดสายพาน
(Automatic Transmission Model)
ล้อและยางรถจักรยานยนต์
การบารุ งรักษาและการประมาณราคาค่าบริ การ
ใบงานที่ 12 งานบารุ งรักษารถจักรยานยนต์
แก้ปัญหารถจักรยานยนต์
ใบงานที่ 13 งานแก้ปัญหารถจักรยานยนต์
ทดสอบประมวลความรู ้ หน่วยที่ 1-13
ทดสอบประมวลความรู ้ ใบงาน-เรื่ องที่ 1-13

หน่วยกิต
สอนปี ที่

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1
3
3
1
3
3
1
6
1
3
3
2
5
2
5
2
5
96

30
รวม

1-6-3

126
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ใบรายการหัวข้ อเรื่ อง
(Topic Listing Sheet)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์
ในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หน่วยกิต 1-6-3
ระดับชั้น ปวช.
แหล่งอ้างอิง (Resources)
หน่ วย
งาน - หัวข้อเรื่ อง
A B C D E F
เครื่ องมือที่ใช้กบั รถจักรยานยนต์
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
1
ใบงานที่ 1 งานเครื่ องมือที่ใช้กบั รถจักรยานยนต์
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
เครื่ องยนต์
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2
ใบงานที่ 2 งานถอด-ประกอบฝาสูบเครื่ องยนต์ 4จังหวะ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ระบบหล่อลื่น
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ระบบส่งกาลัง
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
3 ระบบระบายความร้อน
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ใบงานที่ 3.1 งานถอด-ประกอบคลัตช์เครื่ องยนต์
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ใบงานที่ 3.2 งานถอด-ประกอบชุดเกียร์
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 ใบงานที่ 4.1 งานถอด-ประกอบคาร์บูเรเตอร์แบบ VM
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ใบงานที่ 4.2 งานถอด-ประกอบคาร์บูเรเตอร์แบบ CV ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ระบบจุดระเบิด
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
5
ใบงานที่ 5 งานบริ การระบบจุดระเบิด
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ใบงานที่ 6.1 งานบริ การระบบไฟชาร์จ
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
6 ใบงานที่ 6.2 งานบริ การระบบไฟแสงสว่าง
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ใบงานที่ 6.3 งานบริ การระบบไฟสัญญาณ
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ใบงานที่ 6.4 งานบริ การระบบสตาร์ตไฟฟ้า
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
แหล่งอ้างอิง(Resources)
A = คาอธิบายรายวิชา
B = หนังสื อ ตารา เอกสาร
C = ประสบการณ์ผสู ้ อน
D = ผูเ้ ชี่ยวชาญ
E = ผูช้ านาญการ
F = คู่มือปฏิบตั ิการ
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ใบรายการหัวข้ อเรื่ อง (ต่ อ)
(Topic Listing Sheet)
ชื่อรายวิชา
หน่ วย

งานจักรยานยนต์
งาน - หัวข้อเรื่ อง

ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
1. หลักการทางานระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
2. ส่ วนประกอบและหน้าที่ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
3. ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
4. ระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง
5. ตารางการวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง
6. งานบริ การระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ใบงานที่ 7.1 งานเรี ยกดูรหัสปัญหาข้อขัดข้องระบบฉีด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ใบงานที่ 7.2 งานลบข้อมูลรหัสปัญหาข้อขัดข้องระบบฉี ด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
7
ใบงานที่ 7.3 งานการปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ ง
ใบงานที่ 7.4 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง MAP Sensor
ใบงานที่ 7.5 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง EOT Sensor
ใบงานที่ 7.6 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง TP Sensor
ใบงานที่ 7.7 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง IAT Sensor
ใบงานที่ 7.8 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องระบบหัวฉี ด
ใบงานที่ 7.9 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง O2 Sensor
ใบงานที่ 7.10 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องชุดลิ้น IACV
ใบงานที่ 7.11 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องตัวตรวจจับ CKP Sensor
ใบงานที่ 7.12 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องตัวตรวจจับ BA Sensor
แหล่งอ้างอิง(Resources)
A = คาอธิบายรายวิชา
B = หนังสื อ ตารา เอกสาร
D = ผูเ้ ชี่ยวชาญ
E = ผูช้ านาญการ

หน่วยกิต 1-6-3
แหล่งอ้างอิง (Resources)
A B C D E F
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

C = ประสบการณ์ผสู ้ อน
F = คู่มือปฏิบตั ิการ

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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ใบรายการหัวข้ อเรื่ อง (ต่ อ)
(Topic Listing Sheet)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์
ในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
หน่ วย

งาน - หัวข้อเรื่ อง

โครงรถจักรยานยนต์
8 ใบงานที่ 8.1 งานบริ การล้อหน้าแบบดรัมเบรก
ใบงานที่ 8.2 งานบริ การล้อหลัง
ระบบบังคับเลี้ยว
9 ใบงานที่ 9.1 งานบริ การโช้กอัพหน้า
ใบงานที่ 9.2 งานบริ การระบบบังคับเลี้ยว
ระบบรองรับน้ าหนัก
10
ใบงานที่ 10 งานขึ้นซี่ลวด
ระบบเบรก
ใบงานที่ 11.1 งานบริ การดิสก์เบรก
11
ใบงานที่ 11.2 งานบริ การชุดสายพาน (Automatic
Transmission Model)
ล้อและยางรถจักรยานยนต์
12 การบารุ งรักษาและการประมาณราคาค่าบริ การ
ใบงานที่ 12 งานบารุ งรักษารถจักรยานยนต์
แก้ปัญหารถจักรยานยนต์
13
ใบงานที่ 13 งานแก้ปัญหารถจักรยานยนต์
ทดสอบประมวลความรู ้ หน่วยที่ 1-13
ทดสอบประมวลความรู ้ ใบงาน-เรื่ องที่ 1-13
แหล่งอ้างอิง(Resources)
A = คาอธิบายรายวิชา
B = หนังสื อ ตารา เอกสาร
D = ผูเ้ ชี่ยวชาญ
E = ผูช้ านาญการ

หน่วยกิต 1-6-3
ระดับชั้น ปวช.
แหล่งอ้างอิง (Resources)
A B C D E F
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

C = ประสบการณ์ผสู ้ อน
F = คู่มือปฏิบตั ิการ
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เกณฑ์ การให้ คะแนนการวัดผลตามสภาพจริง
การให้คะแนนการวัดผลตามสภาพจริ ง รหัสวิชา 2101-2102 วิชางานจักรยานยนต์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในแต่ละด้านมี
รายละเอียดดังนี้
1. ด้ านเจตคติ (คุณธรรม 8 ประการ)
20 คะแนน
1.1 มีวินยั
4 คะแนน
1.2 มีความรับผิดชอบ
4 คะแนน
1.3 มีมนุษยสัมพันธ์
4 คะแนน
1.4 มีความสนใจ ใฝ่ รู้
4 คะแนน
1.5 มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
4 คะแนน
2. ด้ านผลงาน/คุณภาพงาน
50 คะแนน
2.1 เขียน/บอกขั้นตอนการปฏิบตั ิงานได้
10 คะแนน
2.2 ปฏิบตั ิตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได้
10 คะแนน
2.3 ความถูกต้องของผลงาน
10 คะแนน
2.4 สรุ ปผลงานได้
10 คะแนน
2.5 นาเสนอผลงานได้
10 คะแนน
3. ด้ านความรู้
30 คะแนน
การทดสอบหลังเรี ยน
30 คะแนน
รวมคะแนนวัดผลตามสภาพจริ ง
100 คะแนน
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พฤติกรรมบ่ งชี้ของการประเมินผล
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
1. ความมีวินยั

พฤติกรรมบ่ งชี้

1.1 ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อตกลงต่าง ๆ ของวิทยาลัย
ได้แก่ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และเข้าร่ วมกิจกรรมที่
ครู ผสู ้ อนกาหนด
1.2 ประพฤติตนถูกต้องตามศีลธรรมอันดีเช่น ไม่ลกั ขโมย ละเว้นสิ่ งเสพติด
2. ความรับผิดชอบ
2.1 ตั้งใจเรี ยน
2.2 ปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนที่วางไว้
2.3 ปฏิบตั ิงานด้วยความละเอียดรอบคอบ
2.4 ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ จนเสร็ จตามกาหนด
2.5 มีความเพียรพยายามในการเรี ยนและการปฏิบตั ิงาน
2.6 ยอมรับผลการกระทาของตนเอง
2.7 ประหยัด
3. ความมีมนุษย์สัมพันธ์ 3.1 แสดงกิริยาท่าทางสุภาพต่อผูอ้ ื่น
3.2 รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
3.3 ช่วยเหลือผูอ้ ื่นและให้ความร่ วมมือกับผูอ้ ื่น
3.4 ชื่นชมยินดี เมื่อผูอ้ ื่นประสบความสาเร็จ
3.5 กล่าวคาขอบคุณหรื อขอโทษได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
4. ความคิดริ เริ่ ม
4.1 คิดสิ่ งใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
สร้างสรรค์
4.2 มีความคิดหลากหลายในการแก้ปัญหา
5. ความสนใจ ใฝ่ รู้
5.1 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.2 ซักถามปัญหาข้อสงสัย
5.3 แสวงหาประสบการณ์และความรู ้ใหม่ ๆ
5.4 มีความกระตือรื อร้น ในการใฝ่ หาความรู ้ใหม่ ๆ
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วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
แบบฟอร์ มเก็บคะแนนประเมินคุณธรรม จริยธรรม เจตคติ และค่านิยมที่พงึ ประสงค์
ของนักเรียน-นักศึกษา

ลงชื่อ....................................ครู ประจาวิชา
(...................................)

ลงชื่อ......................................หัวหน้าแผนก
(......................................)

คะแนน
หมายเหตุ

10. ทาความสะอาด
งเลิกเรียน 20
หลั
คะแนนรวม

9. ละเว้นสิ่งเสพติด

ษยสั มพัอนนน้ธ์ อม
มนุ
8. ความอ่

บัติงานอย่
ด างเป็ น
5.ปฏิประหยั
บเป็ นรเป็
่
นทีนรเป
6.ระเบีทิง้ยขยะเป็
sssinvxEb[y9b’
7. พูดจาไพเราะ มี ko

3. ความสนใจในการ
เรี
4.ยทนางานหรื อ

ชื่ อ - สกุล

2. การแต่งกาย

เลขที่

1. การตรงต่อเวลา

ระดับชั้น ( ) ปวช. .......... ( ) ปวส. .......... กลุ่มที่................ สาขางาน...........................
รหัสวิชา................................วิชา...........................................ชื่ อครู ผ้ สู อน.....................................
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วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
แบบฟอร์ มเก็บคะแนนประเมินคุณธรรม จริยธรรม เจตคติ และค่านิยมที่พงึ ประสงค์ของนักเรียน-นักศึกษา
คุณธรรม จริ ยธรรมและ
พฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
การตรงต่อเวลา
1. ตรงต่อเวลาในการ
2
- เข้าเรี ยนตรงเวลา
เข้าเรี ยน
1
- เข้าเรี ยนสาย
0
- ไม่เข้าเรี ยน
ความรับผิดชอบ
2. การแต่งกาย
2
- แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
1
- ไม่ใส่ถุงเท้า
0
- ใส่รองเท้าแตะมาเรี ยน
ความรับผิดชอบ

3. ความสนใจในการ
เรี ยน

ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ

4. ทางานหรื อ
ปฏิบตั ิงานอย่าง
เป็ นระเบียบ
5. ประหยัด

ความรับผิดชอบ

6. ทิ้งขยะเป็ นที่

ความมีมนุษย์สัมพันธ์

7. พูดจาไพเราะ มี
มนุษยสัมพันธ์

ความมีมนุษย์สัมพันธ์

8. ความอ่อนน้อม

ความรับผิดชอบ

9. ละเว้นสิ่ งเสพติด

ความมีมนุษย์สัมพันธ์

10. ทาความสะอาด
และเก็บของหลัง
เลิกเรี ยน

2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0

- ตั้งใจเรี ยน
- ตั้งใจเรี ยนเป็ นบางครั้ง
- ชอบคุย หลับ เล่นโทรศัพท์
- จัดเรี ยงชิ้นส่วนอุปกรณ์เป็ นระเบียบ
- จัดเรี ยงชิ้นส่วนอุปกรณ์ผิด
- ไม่จดั เรี ยงชิ้นส่วนอุปกรณ์
- ใช้วสั ดุอย่างประหยัดรู ้คุณค่า
- ใช้วสั ดุอย่างประหยัดเป็ นบางครั้ง
- ไม่ประหยัดวัสดุ ปล่อยทิง้ เสี ยหาย
- ไม่นาขนม ลูกอม น้ าดื่มมากินในโรงงาน
- เห็นขยะแล้วไม่เก็บทิ้ง
- ไม่ทิ้งขยะลงในที่ทงิ้ ขยะ
- พูดจาดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- พูดจาดีเป็ นบางครั้ง
- พูดจาไม่ดี หยาบคาย
- ความอ่อนน้อม สัมมาคารวะ
- ความอ่อนน้อม เป็ นบางครั้ง
- ไม่สัมมาคารวะ ยืนเท้าโต๊ะครู
- ไม่มวั่ สุ มสู บบุหรี่ หรื อเสพติด
- แอบมีพฤติกรรมเป็ นบางครั้ง
- มัว่ สุ ม สู บบุหรี่ หรื อสิ่ งเสพติด
- ช่วยทาความสะอาดเก็บกวาดพื้นที่
- ช่วยทาความสะอาดเป็ นบางครั้ง
- หลบเลี่ยงไม่ช่วยทาความสะอาดพื้นที่
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แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม เจตคติ และค่านิยมที่พงึ ประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
วิชา งานจักรยานยนต์ รหัส 2101 – 2102 ระดับ ปวช. 1 กลุ่มที่..............วันที่...............เดือน.................................พ.ศ. 25......
พฤติกรรม
เลข
ที่
ชื่ อ-สกุล

การตรงต่อ
เวลา
2 1 0

การแต่ งกาย

ความสนใจ
ในการเรียน

2

2

1

0

1

0

ลงชื่อ..............................................ครู ประจาวิชา
(นายเปรม เพ็งยอด)

ทางานหรื อ
ปฏิบัตงิ าน
อย่างเป็ น
ระเบียบ
2 1 0

พูดจา
ไพเราะมี
ประหยัด ทิง้ ขยะเป็ นที่
มนุษย
สัมพันธ์
2 1 0 2 1 0 2 1 0

ความอ่อน
น้ อม
2 1 0

ลงชื่อ.............................................หัวหน้าแผนก
(นายไพรัช อินทุรัตน์)

ทาความ
สะอาดและ
ละเว้นสิ่ง เก็บของหลัง
เสพติด
เลิกเรียน
2 1 0 2 1 0

รวม

ตารางวิเคราะห์ หลักสู ตร
วิชา งานจักรยานยนต์
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์

รวม
ลาดับความสาคัญ

จานวนข้ อสอบทั้งหมด

10 10 10

จานวนข้ อสอบทั้งหมด

ลาดับความสาคัญ

ประเมินค่ า

สังเคราะห์

วิเคราะห์

ความเข้ าใจ

ความรู้

ชื่ อหัวข้อเรื่อง และงาน

นาไปใช้

พุทธิพิสัย

พฤติกรรม

นา้ หนัก(คะแนนเต็ม)
1. หลักการทางานระบบฉี ดเชื้ อเพลิง
2. ส่ วนประกอบและหน้าที่ระบบฉี ดเชื้ อเพลิง
อิเล็กทรอนิ กส์
3. ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิ กส์
4. ระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง
5. ตารางการวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง

หน่ วยกิต (1-6-3)

รวม

รหัส 2101-2102
ชั้ น ปวช.

20

20

7

7

7

21

5

3.4

3

8
7
10
9

8
7
10
9

8
8
10
9

24
22
30
27

3
4
1
2

3.9
3.5
4.8
4.4

4
4
5
4

20

20

41 41 42 0
2 2 1

0

0

124
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คำนำ
เอกสารประกอบชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ร ถจัก รยานยนต์น้ ี ใช้
ส าหรั บ การสอนวิ ช างานจัก รยานยนต์ รหั ส วิ ช า 2101-2102 ระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประการสอน หน่วยที่ 7 เรื่ องระบบ
ฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ วิชางานจักรยานยนต์ เรี ยบเรี ยงขึ้นโดยจัดแบ่งเนื้ อหาหน่วยการเรี ยนการ
สอนออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ ที่ มี เนื้ อหาทางด้า นทฤษฎี และส่ วนที่ เป็ นเอกสารทางด้านการปฏิ บตั ิ
เนื้ อหาทั้งหมดนี้ ได้วิเคราะห์ และแตกเนื้ อหาที่สาคัญ ๆ มาจากคาอธิ บายรายวิชางานจักรยานยนต์
ทั้งหมด โดยเน้นการจัดการเรี ยนรู ้ มุ่งเน้นทักษะให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ปฏิบตั ิกิจกรรม คิดเป็ น
ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น รวมทั้งเป็ นคนดีคนเก่ง อยู่ในศีลธรรมอันดี และดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุ ข โดยมีจุดประสงค์ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าให้มีความรู ้ ความเข้าใจและมีทกั ษะ โดยเน้น
ถึงหลักการทางานของระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ โดย เน้นทฤษฎีและปฏิบตั ิ มีภาพประกอบ
ขั้นตอนต่าง ๆ จากคู่มือการซ่อมบารุ งและการบริ การของบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถจักรยานยนต์
เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ฉบับนี้ ประกอบด้วย ใบเนื้อหา ขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงาน ใบสั่งงาน ใบตรวจงาน แบบทดสอบ และแบบเฉลย เพื่อทบทวน ความรู ้ ความเข้าใจ

เปรม เพ็งยอด
ครู วิทยฐานะครู ชานาญการพิเศษ
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ใบงานที่ 7.1 งานเรี ยกดูรหัสปัญหาข้อขัดข้องระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการเรี ยกดูปัญหาในหน่วยความจา
ขั้นตอนการตรวจสอบการเรี ยกดูปัญหาในหน่วยความจา
ใบสั่งงานที่ 7.1
ใบตรวจงานที่ 7.1
ใบงานที่ 7.2 งานลบข้อมูลรหัสปัญหาข้อขัดข้องระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการลบข้อมูลรหัสปัญหาข้อขัดข้อง
ขั้นตอนการตรวจสอบการลบข้อมูลรหัสปัญหาข้อขัดข้อง
ใบสั่งงานที่ 7.2
ใบตรวจงานที่ 7.2
ใบงานที่ 7.3 งานการปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ ง TP Sensor
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ ง
ขั้นตอนการตรวจสอบการปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ ง
ใบสั่งงานที่ 7.3
ใบตรวจงานที่ 7.3
ใบงานที่ 7.4 ใบงานที่ 7.4 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง MAP Sensor
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง MAP Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง MAP Sensor
ใบสั่งงานที่ 7.4
ใบตรวจงานที่ 7.4
ใบงานที่ 7.5 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง EOT Sensor
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง EOT Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง EOT Sensor
ใบสั่งงานที่ 7.5
ใบตรวจงานที่ 7.5

หน้า
84
85
88
95
96
97
98
99
107
108
109
110
111
114
115
116
117
121
123
124
125
126
127
131
132

275

สำรบัญ (ต่ อ)

ใบงานที่ 7.6 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง TP Sensor
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง TP Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง TP Sensor
ใบสั่งงานที่ 7.6
ใบตรวจงานที่ 7.6
ใบงานที่ 7.7 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง IAT Sensor
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง IAT Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง IAT Sensor
ใบสั่งงานที่ 7.7
ใบตรวจงานที่ 7.7
ใบงานที่ 7.8 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องหัวฉีด (Injector)
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องหัวฉีด (Injector)
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องหัวฉีด (Injector)
ใบสั่งงานที่ 7.8
ใบตรวจงานที่ 7.8
ใบงานที่ 7.9 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง O2 Sensor
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง O2 Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง O2 Sensor
ใบสั่งงานที่ 7.9
ใบตรวจงานที่ 7.9
ใบงานที่ 7.10 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องชุดลิ้นควบคุมอากาศรอบเดินเบา (IACV)
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องชุดลิน้ ควบคุม IACV
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องชุดลิ้นควบคุม IACV
ใบสั่งงานที่ 7.10
ใบตรวจงานที่ 7.10

หน้า
133
134
136
139
140
141
142
143
147
148
149
150
151
154
155
156
157
158
161
162
163
164
165
169
170

276

สำรบัญ (ต่ อ)

ใบงานที่ 7.11 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องตัวตรวจจับตำแหน่งเพลำข้อเหวี่ยง (CKP Sensor)
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องตัวตรวจจับ CKP Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องตัวตรวจจับ CKP Sensor
ใบสั่งงานที่ 7.11
ใบตรวจงานที่ 7.11
ใบงานที่ 7.12 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องตัวตรวจจับความเอียงของรถ (BA Sensor)
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องตัวตรวจจับ BA Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องตัวตรวจจับ BA Sensor
ใบสั่งงานที่ 7.12
ใบตรวจงานที่ 7.12
เอกสารอ้างอิง
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การวิเคราะห์ หัวข้ อเรื่ อง (Scalar Pattern)
หัวข้อเรื่ อง
1. หลักการทางานระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
2. ส่ วนประกอบและหน้าที่ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์
3. ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
4. ระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง
5. ตารางการวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง
6. งานบริ การระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
สาระสาคัญ
ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ในรถจักรยานยนต์ เป็ นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาแทนระบบ
คาร์บูเรเตอร์ เป็ นระบบที่ ประหยัดน้ ามันมันเชื้อเพลิงของรถจักรยานยนต์ ซึ่ งจะจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง
ตามภาระต่าง ๆ
ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์ในรถจักรยานยนต์ เป็ นระบบ D- Jetronic ในการควบคุม
การฉี ดเชื้ อเพลิงจะอาศัยการวัดความดันอากาศภายในท่อไอดี โดยวิธีการวัดแรงดันของอากาศใน
ท่อไอดีด้วยตัวจับความดันในท่อไอดี (MAP Sensor) แล้วเปลี่ ยนเป็ นสัญญาณไฟฟ้ าส่ งเข้ากล่อง
ควบคุม เพื่อกาหนดระยะเวลาในการฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงของหัวฉี ดให้เหมาะสมกับปริ มาณอากาศที่
เข้ากระบอกสูบเครื่ องยนต์ทาการเผาไหม้สมบูรณ์
เนื้อหาสาระ
1. หลักการทางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
1.1 หลักการทางานระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
1.2 หลักการทางานระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ YMJET-FI
1.3 หลักการทางานของระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ DCP-FI
1.4 หลักการทางานของระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ EPI-FI

เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102 โดยเปรม เพ็งยอด ผู้เรี ยบเรี ยง
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2. ส่ วนประกอบและหน้ าที่ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
2.1 ตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor)
2.1.1 ตัวตรวจจับความดันในท่อไอดี (MAP Sensor)
2.1.2 ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ (IAT Sensor)
2.1.3 ตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ ง (TP Sensor)
2.1.4 ตัวตรวจจับอุณหภูมิเครื่ องยนต์ (ET Engine Temperature)
2.1.4.1 ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ ามันเครื่ อง (EOT Sensor)
2.1.4.2 ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น (ECT Sensor)
2.1.5 ตัวตรวจจับปริ มาณออกซิเจน (O2 Sensor)
2.1.6 ตัวตรวจจับตาแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง (CKP Sensor)
2.1.7 ตัวตรวจจับความเอียงของรถ (BA Sensor)
2.1.8 Sensor ความเร็วตัวรถจักรยานยนต์ (Speed Sensor)
2.2 ปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง (Fuel Pump)
2.3 หัวฉีด (Injector)
2.4 กล่องควบคุม (ECM : Engine Control Module)
2.5 หลอดไฟเช็คเครื่ องยนต์ (FI-Indicator)
2.6 เรื อนลิ้นเร่ ง (Throttle Body)
2.7 วาล์วควบคุมอากาศรอบเดินเบา (IACV : Idle Air Control Valve)
2.8 ห้องผสมไอดี
2.9 มอเตอร์ตวั คุมรอบเดินเบา (ISC : Idle Speed Control)
3. ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
4. ระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องด้ วยตัวเอง
5. ตารางการวินิจฉัยข้อขัดข้ องด้วยตัวเอง
6. งานบริการระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ใบงานที่ 7.1 งานเรี ยกดูรหัสปัญหาข้อขัดข้องระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ใบงานที่ 7.2 งานลบข้อมูลรหัสปัญหาข้อขัดข้องระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ใบงานที่ 7.3 งานการปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่งลิน้ เร่ ง
ใบงานที่ 7.4 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง MAP Sensor
ใบงานที่ 7.5 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง EOT Sensor
ใบงานที่ 7.6 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง TP Sensor
เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102 โดยเปรม เพ็งยอด ผู้เรี ยบเรี ยง
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ใบงานที่ 7.7 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง IAT Sensor
ใบงานที่ 7.8 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องหัวฉีด (Injector)
ใบงานที่ 7.9 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง O2 Sensor
ใบงานที่ 7.10 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องชุดลิน้ ควบคุมอากาศรอบเดินเบา (IACV)
ใบงานที่ 7.11 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องตัวตรวจจับตาแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง (CKP Sensor)
ใบงานที่ 7.12 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องตัวตรวจจับความเอียงของรถ (BA Sensor)

เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102 โดยเปรม เพ็งยอด ผู้เรี ยบเรี ยง
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รายการวัตถุประสงค์การสอน
(Objective Listing Sheet)
ชื่อรายวิชา
หัวข้อ/งาน

งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101–2102
ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

หน่วยกิต

1-6-3

ISL
PSL
หมายเหตุ
R A T I C A

1. อธิบายหลักการทางานระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ได้
x
อย่างถูกต้อง
x
2. บอกหน้าที่ของส่ วนประกอบระบบฉี ดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง
x
3. บอกระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง
4. บอกรหัสปัญหาระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเองได้อย่าง x
ถูกต้อง
5. วินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเองได้อย่างถูกต้อง
6. บริ การระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
7. มีกิจนิสัยที่ดีในปฏิบตั ิตน โดยมีมนุษยสัมพันธ์ มีวินยั
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต เชื่อมัน่ ในตนเอง ประหยัด สนใจ
ใฝ่ รู้ ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน รักสามัคคี กตัญญู คิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ พึ่งตนเอง อดกลั้น มีมารยาทไทย และอื่น ๆ

x
x
x

ISL : Intellectual Skill
PSL : Physical Skill
R=Recall (จา)
A=Apply (เข้าใจ)
T=Transfer (นาไปใช้)
I=Imitation (เลียนแบบ) C=Control (ทาอย่างถูกต้อง) A=Automatism (ทาอย่างอัตโนมัติ)
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1. หลักการทางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์ในรถจักรยานยนต์ เป็ นแบบ D-Jetronic เป็ นระบบที่มี
การควบคุ ม การฉี ดน้ า มันเชื้ อเพลิ งของหัวฉี ดโดยการวัดความดันอากาศภายในท่ อไอดี เพื่ อหา
ปริ มาณอากาศที่เข้ากระบอกสูบ ด้วยตัวตรวจจับความดันในท่อไอดี (MAP Sensor) แล้วเปลี่ยนเป็ น
สัญญาณไฟฟ้าส่ งไปยังกล่อง ECU (Electronic Control Unit) หรื อ ECM (Engine Control Module)
เพื่อกาหนดระยะเวลาในการฉี ดน้ ามันเชื้ อเพลิ งของหัวฉี ดให้เหมาะสม กับปริ มาณอากาศที่ เข้า
เครื่ องยนต์ทาให้การเผาไหม้สมบูรณ์ ช่วยลดมลพิษในอากาศ
1.1 หลักการทางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
การทางานเมื่อเปิ ดสวิตช์

รู ปที่ 7-1 แสดงไดอะแกรมการควบคุมระยะเวลาในการฉี ดพื้นฐาน
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมหลักสูตรนายช่างระดับ 2
เมื่อเปิ ดสวิตช์จุดระเบิดกระแสไฟฟ้าไหลไปเลี้ยงอุปกรณ์ต่าง ๆ เซนเซอร์ ทางาน แล้วส่ ง
ข้อมูลไปให้กล่อง ECM ปั๊ มน้ ามันเชื้อเพลิงทางานเป็ นเวลาประมาณ 2-3 วินาที ดูดน้ ามันเชื้อเพลิง
จากถังส่งไปรอที่หวั ฉีด
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การทางานเมื่อสตาร์ทเครื่ องยนต์

รู ปที่ 7-2 แสดงไดอะแกรมเพิ่มระยะเวลาในการฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิง
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมหลักสูตรนายช่างระดับ 2
เมื่ อ สตาร์ ท เครื่ อ งยนต์ เซนเซอร์ ต รวจจับ ความเร็ ว รอบเครื่ อ งยนต์ (Pulser Coil) ส่ ง
สัญญาณมาที่กล่อง ECM เมื่อกล่อง ECM ได้รับสัญญาณความเร็ วรอบจะสั่งให้หัวฉี ดจ่ ายน้ ามัน
เชื้อเพลิงให้กบั เครื่ องยนต์ ระบบจุดระเบิดและปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิงทางาน
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1.2 หลักการทางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ YMJET-FI
ในสภาวะเดินเบา มอเตอร์ ISC จะควบคุมการไหลของอากาศ (ในกรณี ที่ปีกผีเสื้ อทั้ง
สองปิ ด) แล้วไหลไปยังท่อบายพาสเสริ มอากาศโดยตรงไปยังห้องผสมที่หวั ฉีด
ความเร็ วการไหลของอากาศส่ งผลในการทาให้น้ า มันเชื้ อเพลิ ง แตกตัวเป็ นละออง
แนวตั้งมากกว่าอากาศเข้าทางด้านหน้า
ในสภาวะเดินเบา

รู ปที่ 7-3 แสดงการทางานในสภาวะเดินเบา
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Yamaha Mixture Jet-Fuel Injection
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ที่ความเร็วต่า

รู ปที่ 7-4 แสดงการทางานที่ความเร็วต่า
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Yamaha Mixture Jet-Fuel Injection
เมื่อเครื่ องยนต์ทางานที่ความเร็วต่า อากาศไหลผ่าน มอเตอร์ ISC (ณ จุดนี้ ผีเสื้ อตัวแรกเปิ ด
เล็กน้อยและปี กผีเสื้ อตัวที่ 2 ปิ ด) และไหลที่ความเร็วสูง เข้าสู่ท่อส่งอากาศรองหรื อท่อบายพาส เพื่อ
ออกไปยังห้องผสมอากาศที่หัวฉี ด ทาให้เป็ นละอองก๊าซของอากาศและน้ ามันเชื้ อเพลิง เกิดการ
หมุนวนตามแนวตั้ง
เมื่อขับขี่ชา้ วาล์วปี กผีเสื้ อตัวแรกเปิ ดเพียงเล็กน้อย และเป็ นตัวขับ เชื่อมต่อไปยังวาล์วปี ก
ผีเสื้ อตัวที่ 2 เมื่อวาล์วปี กผีเสื้ อตัวแรกเปิ ด 10 องศา การหมุนของแกนสกรู จะไปสัมผัสผลักดันให้
วาล์วปี กผีเสื้ อตัวที่ 2 เปิ ด
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ที่ความเร็วสูง

รู ปที่ 7-5 แสดงการทางานที่ความเร็วสูง
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Yamaha Mixture Jet-Fuel Injection
การทางานที่ความเร็วรอบสูง ขณะบิดคันเร่ งสูงสุด ลิ้นเร่ งตัวที่ 1 และ 2 เปิ ดสุด อากาศไหล
ผ่านท่อทางเดินหลักเข้าสู่ กระบอกสู บของเครื่ องยนต์โดยตรง เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของ
เครื่ องยนต์ที่ใช้ความเร็วสูง
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1.3 หลักการทางานของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ DCP-FI
ระบบหัวฉี ดแบบปั๊ มจ่ายโดยตรง (DCP) นั้น หัวฉี ดจะทาหน้าที่ 2 ประการด้วยกัน คือ
เป็ นปั๊ ม แรงดันสู งและหัวฉี ดในตัวเดี ยวกัน จึ งเป็ นระบบการทางานแบบง่าย ๆ และง่ายต่อการ
บ ารุ ง รั ก ษา น้ า มันเชื้ อเพลิ ง จะไหลจากถัง น้ ามันเชื้ อเพลิ งไปสู่ หัวฉี ดเพื่ อรอการปั๊ ม ฉี ดเป็ นฝอย
ละออง โดยผ่านไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิง

รู ปที่ 7-6 แสดงหลักการทางานของระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ DCP-FI
ที่มา : http://en.haojue.com/public/showInfo_103_433_i102.htm, 14 กุมภาพันธ์ 2559
ในแต่ละครั้งที่น้ ามันเชื้อเพลิงไหลผ่านไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิงและหัวฉี ดจะเกิดการ
ระเหยกลายเป็ นไอ และไอที่เกิดขึ้นจะไหลกลับไปยังถังน้ ามันเชื้อเพลิงโดยผ่านท่อน้ ามันไหลกลับ
ทั้งจากไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิงและจากหัวฉี ด ไปรวมกันที่หวั ต่อสามทางก่อนส่ งกลับเข้าถังน้ ามันเชื้อเพลิง
จังหวะดูดน้ ามันเชื้อเพลิง เมื่อสปริ งลูกสู บดันลูกสู บเลื่อนขึ้น ภายในห้องปั๊มหัวฉีดเกิด
สุ ญญากาศดูดน้ ามันจากสายน้ ามันเชื้อเพลิงเข้าในห้องปั๊มหัวฉีด เพื่อรอจังหวะฉีด
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รู ปที่ 7-7 แสดงจังหวะดูดน้ ามันเชื้อเพลิงเข้าปั๊มของ DCP-FI
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
จัง หวะฉี ดน้ า มันเชื้ อเพลิ ง เมื่ อกล่อง ECM จ่ ายกระแสไฟฟ้ าให้คอยล์ที่ หัวฉี ด เกิ ด
สนามแม่เหล็กดูดให้ลูกสู บเคลื่อนที่ลง น้ ามันในห้องปั๊มหัวฉี ดเกิดแรงดันส่ งน้ ามันไปยังห้องหัวฉี ด
น้ ามันผ่านวาล์วกันกลับ เมื่อแรงดันถึงค่าที่กาหนด เข็มหัวฉี ดจะยกตัวขึ้น ฉี ดน้ ามันผ่านรู หวั ฉี ด ฉี ด
เป็ นฝอยละออง

รู ปที่ 7-8 แสดงจังหวะฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงของ DCP-FI
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
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1.4 หลักการทางานของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ EPI-FI
น้ ามันเชื้อเพลิงในถังจะดูดผ่านไส้กรองโดยปั๊ มน้ ามันเชื้ อเพลิงผ่านท่อไปยังตาแหน่ ง
ติดตั้งหัวฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิง (ท่อไอดี)
แรงดันของน้ ามันเชื้อเพลิงจะถูกควบคุมโดยวาล์วควบคุมแรงดันที่ติดตั้งอยู่ที่ตวั เรื อน
ปั๊ มน้ ามันเชื้ อเพลิง ซึ่ งจะรักษาแรงดันไว้ที่ 250 kPa เมื่อกล่องควบคุม ECU ส่ งสัญญาณให้หัวฉี ด
หัวฉี ดจะเริ่ มเปิ ดและฉี ดเป็ นฝอยละอองไปยังท่อไอดีเข้าสู่ ห้องเผาไหม้ น้ ามันเชื้อเพลิงที่ไหลกลับ
ถังน้ ามันเชื้อเพลิงจะถูกควบคุมโดยวาล์วควบคุมแรงดัน

รู ปที่ 7-9 แสดงหลักการทางานของระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ EPI-FI
ที่มา : http://ninja250r.files.wordpress.com/2012/05/epi_suzuki.gif, 14 กุมภาพันธ์ 2559
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2. ส่ วนประกอบและหน้ าที่ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ตาแหน่ งติดตั้งส่ วนประกอบระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM – FI

รู ปที่ 7-10 แสดงการตาแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM – FI
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda CZ-i110
ตาแหน่ งติดตั้งส่ วนประกอบระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ YMJET-FI

รู ปที่ 7-11 แสดงส่วนประกอบสาคัญ ๆ ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ YMJET-FI
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Yamaha Mixture Jet-Fuel Injection
เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102 โดยเปรม เพ็งยอด ผู้เรี ยบเรี ยง

290

ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ส่ วนประกอบที่สาคัญระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ YMJET-FI ประกอบด้วย
หมายเลข 1 ลิ้นไอดี
หมายเลข 2 ห้องผสมไอดี
หมายเลข 3 ท่อส่งอากาศรอง
หมายเลข 4 ลิ้นปี กผีเสื้ อวงจรเร่ ง (ปี กผีเสื้ อตัวที่ 2)
หมายเลข 5 ลิน้ ปี กผีเสื้ อวงจรเดินเบาและความเร็ วต่า (ปี กผีเสื้ อตัวที่ 1)
หมายเลข 6 ห้องผสมไอดี
หมายเลข 7 หัวฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิง

รู ปที่ 7-12 แสดงตาแหน่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ YMJET-FI
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Yamaha Mixture Jet-Fuel Injection
ส่ วนประกอบและหน้ าที่ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ YMJET-FI
1. ห้องผสมไอดี
2. มอเตอร์ ตวั คุมรอบเดินเบา (ISC : Idle Speed Control)
3. เรื อนลิ้นเร่ ง (Throttle Body)
4. ตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor)
5. ปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง (Fuel Pump)
6. หัวฉีด (Injector)
7. หลอดไฟเช็คเครื่ องยนต์ (FI-Indicator)
8. กล่อง ECU (ECU : Engine Control Module)
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ตาแหน่ งติดตั้งส่ วนประกอบระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ DCP-FI

รู ปที่ 7-13 แสดงหลักการทางานของระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ DCP-FI
ที่มา : http://en.haojue.com/public/showInfo_103_433_i102.htm, 14 กุมภาพันธ์ 2559
ส่ วนประกอบและหน้ าที่ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ DCP-FI
1. เรื อนลิ้นเร่ ง (Throttle Body)
2. ตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor)
3. วาล์วควบคุมอากาศรอบเดินเบา (ISC)
4. หัวฉีด (Injector)
5. หลอดไฟเช็คเครื่ องยนต์ (FI-Indicator)
6. กล่อง ECU (Engine Control Module)
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ตาแหน่ งติดตั้งส่ วนประกอบระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ EPI-FI

รู ปที่ 7-14 แสดงหลักการทางานของระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ EPI-FI
ที่มา : http://ninja250r.files.wordpress.com/2012/05/epi_suzuki.gif, 14 กุมภาพันธ์ 2559
ส่ วนประกอบและหน้ าที่ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ DCP-FI
1. เรื อนลิ้นเร่ ง (Throttle Body)
2. ตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor)
3. วาล์วควบคุมอากาศรอบเดินเบา (ISC)
4. หัวฉีด (Injector)
5. หลอดไฟเช็คเครื่ องยนต์ (FI-Indicator)
6. กล่อง ECU (Engine Control Module)
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2.1 ตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor)
ตัวตรวจจับสัญญาณ หรื อ Senso มีหน้าที่ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงสภาวะต่าง ๆ ของ
เครื่ องยนต์ ส่ งข้อมูลไปยังกล่อง ECU หรื อ ECM แล้วนาข้อมูลไปประมวลเพื่อหาปริ มาณการฉี ด
และจังหวะในการจุดระเบิดที่เหมาะสม ซึ่ ง ตัวตรวจจับสัญญาณ เหล่านี้ มี ความสาคัญต่อระบบ
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์เป็ นอย่างยิง่ ในระบบได้มีการติดตั้งตัวตรวจจับสัญญาณต่าง ๆ ดังนี้
2.1.1 ตัวตรวจจับความดันในท่อไอดี (Manifold Absolute Pressure Sensor) หรื อ MAP
Sensor ทาหน้าที่ ตรวจจับความดันอากาศภายในท่อไอดี แล้ว เปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้าส่ งข้อมูล
ไปให้กล่อง ECU หรื อ ECM

รู ปที่ 7-15 แสดงตาแหน่งตัวตรวจจับความดันในท่อไอดี (MAP Sensor)
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมหลักสูตรนายช่างระดับ 2
โครงสร้างและลักษณะของ MAP Sensor เป็ นความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงได้ แบบ
สารกึ่งตัวนา ติดตั้งอยูด่ า้ นหลังของลิ้นปี กผีเสื้ อ

รู ปที่ 7-16 แสดงการทางานและการส่งสัญญาณทางไฟฟ้าของ MAP Sensor
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda CRF 250L
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การทางาน MAP Sensor จะประมวลผลหาปริ มาณของอากาศ เพื่อกาหนดระยะเวลา
ในการฉี ดพื้นฐาน นอกจากนั้นกล่อง ECU หรื อ ECM ยังใช้สัญญาณนี้ ไปเปรี ยบเทียบกับสัญญาณ
จากตรวจจับความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ (Pulser Coil) เพื่อกาหนดจังหวะในการฉี ดน้ ามันเชื้ อเพลิ งและ
จังหวะจุดระเบิด
ถ้า MAP Sensor ส่ ง สั ญ ญาณไปยัง กล่ อ ง ECU หรื อ ECM แล้ว ประมวลผล พบว่า
ความดันในท่ อไอดีสูง แสดงว่าขณะนั้นมี ป ริ มาณอากาศน้อย กล่อง ECU หรื อ ECM จะสั่งจ่ า ย
น้ ามันเชื้อเพลิงน้อย
ตัวตรวจจับความดันในท่อไอดี MAP Sensor ระบบ YMJET-FI รถจักรยานยนต์ Yamaha

รู ปที่ 7-17 แสดงตาแหน่งการติดตั้ง และการส่งสัญญาณทางไฟฟ้าของ MAP Sensor
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Yamaha Mixture Jet-Fuel Injection
ตัวตรวจจับความดันในท่อไอดี MAP Sensor ระบบ DCP-FI รถจักรยานยนต์ Suzuki

รู ปที่ 7-18 แสดง MAP Sensor และตาแหน่งที่ติดตั้ง
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
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2.1.2 ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ (Intake Air Temperature Sensor) หรื อ IAT Sensor
ทาหน้าที่ ตรวจจับอุณหภูมิของอากาศที่จะเข้าไปผสมกับน้ ามันเชื้ อเพลิงในท่อไอดี แล้วเปลี่ยนเป็ น
สัญญาณทางไฟฟ้าส่ งข้อมูลไปยังกล่อง ECU หรื อ ECM เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการคานวณหาปริ มาณอากาศ
ที่จะเข้าไปผสมกับน้ ามันเชื้อเพลิงในท่อไอดี

รู ปที่ 7-19 แสดงตาแหน่งตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ (IAT Sensor)
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมหลักสูตรนายช่างระดับ 2
โครงสร้าง IAT Sensor เป็ นเทอร์มิเตอร์ที่สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ของอากาศได้ถึงแม้จะเป็ นเพียงความร้อนแค่เล็กน้อย ซึ่งจะติดตั้งอยูด่ า้ นหน้าของลิ้นปี กผีเสื้ อ

รู ปที่ 7-20 แสดงการทางานและการส่ งสัญญาณทางไฟฟ้าของ IAT Sensor
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda CRF 250L
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การทางาน ปริ มาณอากาศที่บรรจุเข้ากระบอกสู บ จะเป็ นข้อมูลส่ งไปยังกล่อง ECU
หรื อ ECMประมวลผลหาระยะเวลาในการฉี ดน้ ามันเชื้ อเพลิ งให้ได้ส่วนผสมระหว่างอากาศกับ
น้ ามันเชื้ อเพลิ งตามทฤษฎี คือ 15 : 1 ซึ่ งหมายถึง อากาศ 15 ส่ วน : น้ ามัน 1 ส่ วน โดยน้ าหนัก แต่
เนื่ องจากอุณหภูมิของอากาศไม่คงที่ จึงทาให้ความหนาแน่ นของอากาศเปลี่ยนแปลงไป ส่ งผลให้
การจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงผสมกับอากาศผิดพลาด ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องมี IAT Sensor ในระบบ
หมายเหตุ อุณหภูมิของอากาศต่าความหนาแน่นของอากาศมาก กล่อง ECU จะสัง่ จ่าย
น้ ามันเชื้ อเพลิงมาก อุณหภูมิของอากาศสู ง ความหนาแน่ นของอากาศน้อย กล่อง ECU จะสั่งจ่าย
น้ ามันเชื้อเพลิงน้อย
ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ IAT Sensor ระบบ YMJET-FI รถจักรยานยนต์ Yamaha

รู ปที่ 7-21 แสดงตาแหน่งการติดตั้ง และการส่งสัญญาณทางไฟฟ้าของ IAT Sensor
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Yamaha Mixture Jet-Fuel Injection
ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ IAT Sensor ระบบ DCP-FI รถจักรยานยนต์ Suzuki

รู ปที่ 7-22 แสดง IAT Sensor และตาแหน่งที่ติดตั้ง
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
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2.1.3 ตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ ง (Throttle Position Sensor) หรื อ TP sensor ทาหน้าที่
ตรวจจับตาแหน่ งการเปิ ด-ปิ ด ของลิ้นเร่ ง แล้วเปลี่ยนเป็ นสัญญาณทางการไฟฟ้ าส่ งข้อมูลไปยัง
กล่อง ECU กล่อง ECM จะนาสัญญาณนี้ ไปเปรี ยบเทียบกับสัญญาณความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ และ
สัญญาณอุณหภูมิของเครื่ องยนต์ เพื่อหาว่าเครื่ องยนต์กาลังทางานอยู่ที่สภาวะใด แล้วสั่งจ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิงในปริ มาณที่เหมาะสมกับความต้องการของเครื่ องยนต์ในสภาวะนั้น ๆ

รู ปที่ 7-23 แสดงตาแหน่งตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ ง (TP Sensor)
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมหลักสูตรนายช่างระดับ 2
โครงสร้าง TP Sensor ตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ งจะบอกถึงการเปิ ด -ปิ ด ของลิ้นเร่ ง
แล้วส่งเป็ นสัญญาณทางไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานที่ติดตั้งอยูท่ ี่ส่วนปลาย
ของเพลาลิน้ เร่ ง

รู ปที่ 7-24 แสดงการทางานและการส่งสัญญาณทางไฟฟ้าของ TP Sensor
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda CRF 250L
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การทางาน เมื่อลิ้นเร่ งอยู่ที่ตาแหน่ งปิ ดสุ ด (เดินเบา) เซนเซอร์ จะอยู่ที่ตาแหน่ งความ
ต้านทานมาก ทาให้ไฟที่จ่ายมาจากขั้ว VCC 5 โวลต์ ไหลกลับกลับไปที่กล่อง ECU หรื อ ECM ที่ข้วั
THR ได้นอ้ ย (0.29 โวลต์) ในตาแหน่งนี้ กล่อง ECU หรื อ ECM จะสั่งให้หัวฉี ดจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง
น้อย
เมื่อบิดคันเร่ งมากขึ้นความต้านทานจะน้อยลง จะทาให้ไฟไหลกลับไปกล่อง ECU
หรื อ ECM ได้มากขึ้นตามอัตราการบิดคันเร่ ง บิดสุ ดจะอยูท่ ี่ประมาณ 4.76 โวลต์ ในตาแหน่งนี้
กล่อง ECU หรื อ ECM จะสั่งให้หวั ฉี ดจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงมาก
ตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ ง TP Sensor ระบบ YMJET-FI รถจักรยานยนต์ Yamaha

รู ปที่ 7-25 แสดงตาแหน่งการติดตั้ง และการส่งสัญญาณทางไฟฟ้าของ TP Sensor
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Yamaha Mixture Jet-Fuel Injection
ตัวตรวจจับตาแหน่งลิน้ เร่ ง TP Sensor ระบบ DCP-FI รถจักรยานยนต์ Suzuki

รู ปที่ 7-26 แสดงตาแหน่งติดตั้งของ TP Sensor
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
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2.1.4 ตัวตรวจจับอุณหภูมิเครื่ องยนต์ (ET Engine Temperature) ทาหน้าที่ตรวจจับ
อุณหภูมิของเครื่ องยนต์ แล้วส่งข้อมูลไปให้กล่อง ECM มีอยู่ 2 แบบ

รู ปที่ 7-27 แสดงตัวตรวจจับอุณหภูมิเครื่ องยนต์ ET Sensor
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda Click110i (Step4)
2.1.4.1 ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ ามันเครื่ อง (Engine Oil Temperature Sensor) หรื อ
EOT Sensor ติดตั้งอยูท่ ี่เสื้ อสู บด้านล่างซ้าย ทาหน้าที่ ตรวจจับอุณหภูมิของเครื่ องยนต์ แล้วส่ งข้อมูล
ไปให้กล่อง ECU หรื อ ECM ใช้ในการคานวณหาปริ มาณความต้องการน้ ามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม
กับอุณหภูมิของเครื่ องยนต์ในขณะนั้น

รู ปที่ 7-28 แสดงการทางานและการส่งสัญญาณทางไฟฟ้าของ EOT Sensor
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda Wave 125i
2.1.4.2 ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น (Engine coolant Temperature Sensor)
หรื อ ECT Sensor ทาหน้าที่ ตรวจจับอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น แล้วเปลี่ยนเป็ นสัญญาณทางไฟฟ้าส่ งเข้า
กล่อง ECU หรื อ ECM เพื่อเพิ่มหรื อลดปริ มาณการฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงให้เหมาะสม
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รู ปที่ 7-29 แสดงการทางานและการส่งสัญญาณทางไฟฟ้าของ ECT Sensor
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda Click110i (Step4)
การท างาน เมื่ อ อุ ณ หภู มิ ต่ า ความตานทานจะมาก กล่ อ ง ECU หรื อ ECM จะส่ ง
กระแสไฟฟ้าออกไปที่เซนเซอร์มาก และสั่งจากน้ ามันเชื้อเพลิงมาก
เมื่ออุณหภูมิสูงความต้านทานจะน้อย กล่อง ECU หรื อ ECM จะส่งกระแสไฟออกไป
ที่เซนเซอร์นอ้ ย และจะสั่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงน้อย
ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ ามันเครื่ อง EOT Sensor ระบบ YMJET-FI รถจักรยานยนต์ Yamaha

รู ปที่ 7-30 แสดง EOT Sensor และการส่งสัญญาณทางไฟฟ้า
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Yamaha Mixture Jet-Fuel Injection
ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ ามันเครื่ อง ET Sensor ระบบ DCP-FI รถจักรยานยนต์ Suzuki

รู ปที่ 7-31 แสดง ET Sensor และตาแหน่งที่ติดตั้ง
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
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2.1.5 ตัวตรวจจับปริ มาณออกซิเจน (Oxygen Sensor) หรื อ O2 Sensor ติดตั้งอยู่ที่ช่อง
ไอเสี ยของฝาสู บ ทาหน้าที่ วิเคราะห์สภาพการเผาไหม้ โดยการตรวจจับออกซิ เจนในไอเสี ย ที่
เครื่ องยนต์ปล่อยออกมา แล้วเปลี่ยนเป็ นสัญญาณทางไฟฟ้าส่ งเข้ากล่อง ECU หรื อ ECM เพื่อเพิ่ม
หรื อลดปริ มาณการฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิง ให้เหมาะสมกับการทางานของเครื่ องยนต์
โครงสร้ า ง O2 Sensor ติ ด ตั้ ง อยู่ ที่ ฝ าสู บ บริ เวณปากท่ อ ไอเสี ย ด้ า นขวา ภายใน
ประกอบด้วยแผ่นเซอร์โคเนีย (Zirconia) ที่ฉาบด้วยแพลททินมั่ (Plainum) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นรู รอบ ๆ
เพื่อตรวจจับก๊าซไอเสี ยที่เกิดจากการเผาไหม้ในขณะนั้น

รู ปที่ 7-32 แสดงการทางาน การส่งสัญญาณทางไฟฟ้าและตาแหน่ง O2 Sensor
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda Click125i
การทางาน ขณะเครื่ องยนต์ทางานการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ O2 Sensor จะไม่สามารถ
ตรวจจับออกซิ เจนในก๊าซไอเสี ยได้ แสดงว่าส่ วนผสมหนา กล่อง ECM ก็จะสั่งลดปริ มาณการฉี ด
น้ ามันเชื้อเพลิงให้นอ้ ยลงจนกว่าจะจับปริ มาณออกซิเจนในก๊าซไอเสี ยได้อย่างเหมาะสม
และในทางกลับกันถ้า O2 Sensor ตรวจจับออกซิ เจนในก๊าซไอเสี ยได้มาก แสดงว่า
ส่วนผสมบาง กล่อง ECU จะเพิ่มปริ มาณการฉี ดให้สัมพันธ์กบั การทางานของเครื่ องยนต์

รู ปที่ 7-33 แสดงการทางาน และการส่งสัญญาณทางไฟฟ้า O2 Sensor
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i

เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102 โดยเปรม เพ็งยอด ผู้เรี ยบเรี ยง

302

ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ตัวตรวจจับปริ มาณออกซิเจน O2 Sensor ระบบ YMJET-FI รถจักรยานยนต์ Yamaha

รู ปที่ 7-34 แสดง O2 Sensor และการส่งสัญญาณทางไฟฟ้า
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Yamaha Mixture Jet-Fuel Injection
ตัวตรวจจับปริ มาณออกซิเจน O2 Sensor ระบบ DCP-FI รถจักรยานยนต์ Suzuki

รู ปที่ 7-35 แสดง O2 Sensor และตาแหน่งที่ติดตั้ง
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
ตัวตรวจจับปริ มาณออกซิเจน O2 Sensor ระบบ EPI-FI รถจักรยานยนต์ Suzuki

รู ปที่ 7-36 แสดงตาแหน่งติดตั้งของ O2 Sensor
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
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2.1.6 ตัว ตรวจจับ ต าแหน่ ง เพลาข้อ เหวี่ ย ง (Crankshaft Position Sensor หรื อ CKP
Sensor ทาหน้าที่ ตรวจจับความเร็วรอบเครื่ องยนต์ แล้วส่งเป็ นสัญญาณไฟฟ้าไปให้กล่อง ECU หรื อ
ECM เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการคานวณจังหวะในการจุ ดระเบิ ด ปริ มาณความต้องการน้ ามัน
เชื้อเพลิงของเครื่ องยนต์ และจังหวะการฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิง

รู ปที่ 7-37 แสดงตาแหน่งและการทางาน การส่งสัญญาณทางไฟฟ้าของ CKP Sensor
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda Wave 125i
การทางาน การตรวจสอบกระบวนการเผาไหม้จะเป็ นไปตามสัญญาณที่ได้รับมาจาก
ตาแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง (CKP) ซึ่งกล่อง ECU หรื อ ECM จะตรวจสอบ ว่าเครื่ องยนต์เข้าสู่จงั หวะอัด
จากความเร็ วรอบในการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงที่ลดลงในระหว่างกระบวนการอัด แทนที่จะเป็ น
การตรวจสอบกระบวนการโดยอาศัยสัญญาณที่ได้รับมาจาก MAP Sensor

รู ปที่ 7-38 แสดงตาแหน่งและการทางาน การส่งสัญญาณทางไฟฟ้าของ CKP Sensor
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda Wave 125i
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ตัวตรวจจับตาแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง CKP Sensor ระบบ YMJET-FI รถจักรยานยนต์ Yamaha

รู ปที่ 7-39 แสดง CKP Sensor และการส่งสัญญาณทางไฟฟ้า
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Yamaha Mixture Jet-Fuel Injection
ตัวตรวจจับตาแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง CKP Sensor ระบบ DCP-FI รถจักรยานยนต์ Suzuki

รู ปที่ 7-40 แสดง CKP sensor และตาแหน่งที่ติดตั้ง
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
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ตัวตรวจจับตาแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง CKP Sensor ระบบ EPI-FI รถจักรยานยนต์ Suzuki

รู ปที่ 7-41 แสดงตาแหน่งติดตั้งของ CKP Sensor
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
2.1.7 ตัวตรวจจับความเอียงของรถ (Bank Angle Sensor) หรื อ BA Sensor ทาหน้าที่
ตัดการทางานของเครื่ องยนต์ ทาให้เครื่ องยนต์ดบั ในกรณี รถจักรยานยนต์ลม้ หรื อเอียงจนถึงค่า
กาหนด โดยเซนเซอร์จะตัดการทางานของระบบจุดระเบิด และระบบฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิง

รู ปที่ 7-42 แสดงตาแหน่งและการทางาน การส่งสัญญาณทางไฟฟ้าของ BA Sensor
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda Wave 125i
การทางาน โดยตัวตรวจจับการเอียงของรถ จะสั่งให้กล่อง ECU หรื อ ECM ตัดการ
ทางานของชุดไฟจุดระเบิดและหัวฉี ด เมื่อรถจักรยานยนต์ เอียงเป็ นมุมมากว้าง 55 องศา + 5 องศา
ภายในระยะเวลา 4 + 0.5 วินาที โดยการตัดวงจรนี้ จะเป็ นการตัดแบบถาวรถึงแม้ว่ารถจะตั้ง ขึ้ น
มาแล้วก็ตาม ECM สั่งให้ระบบจุดระเบิดทางานอีกครั้งเมื่อมีการปิ ด-เปิ ดสวิตช์จุดระเบิดใหม่ ระบบ
จึงจะทางานเป็ นปกติ (ปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิงยังคงทางานตามเงื่อนไขเดิม)
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ตัวตรวจจับความเอียงของรถ BA Sensor ระบบ YMJET-FI รถจักรยานยนต์ Yamaha

รู ปที่ 7-43 แสดงตาแหน่งติดตังของ BA Sensor และการส่ งสัญญาณทางไฟฟ้า
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Yamaha Mixture Jet-Fuel Injection
ตัวตรวจจับความเอียงของรถ BA Sensor หรื อ TO Sensor ระบบ DCP-FI รถจักรยานยนต์ Suzuki

รู ปที่ 7-44 แสดง BA Sensor หรื อ TO Sensor และตาแหน่งที่ติดตั้ง
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
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ตัวตรวจจับความเอียงของรถ BA Sensor หรื อ TO Sensor ระบบ EPI-FI รถจักรยานยนต์ Suzuki

รู ปที่ 7-45 แสดงตาแหน่งติดตั้งของ BA Sensor หรื อ TO Sensor
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
2.1.8 Sensor ความเร็วตัวรถจักรยานยนต์ (Speed Sensor) ทาหน้าที่ จับความเร็วของ
ล้อหน้าและส่งสัญญาณไปยังกล่อง ECU

รู ปที่ 7-46 แสดง Speed Sensor
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Yamaha Mixture Jet-Fuel Injection
การทางาน จะติดตั้งอยู่ภายในเรื อนไมล์โดยจับความเร็ วของล้อหน้า การทางานจะส่ ง
สัญญาณไปยังกล่อง ECU ทาให้รับรู ้วา่ รถมีความเร็วเท่าใด
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2.2 ปั๊มน้ามันเชื้อเพลิง (Fuel Pump)
ทาหน้าที่ สร้างแรงดันน้ ามันเชื้อเพลิงในระบบ โดยปั๊ มน้ ามันเชื้อเพลิงสร้างแรงดันจาก
ถังน้ ามัน ส่ งไปยังหัวฉีดให้เพียงพอต่อความต้องการของเครื่ องยนต์

รู ปที่ 7-47 แสดงปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda Wave110i-AT
ปั๊ ม น้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง ถู ก ติ ด ตั้ง อยู่ ใ นถัง น้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง เป็ นปั๊ ม ที่ ข ับ ด้ว ยมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแสตรง 12 โวลต์ และมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
1. ไส้กรอง ติ ดตั้งอยู่ที่ด้านบนด้านดู ดของปั๊ ม ทาหน้าที่ กรองสิ่ งสกปรกไม่ให้เข้าไปใน
ระบบโดยกรองสิ่ งสกปรกได้ต้ งั แต่ขนาด 10 ไมครอนขึ้นไป
2. ลิ้นกันกลับ ติดตั้งอยู่ดา้ นส่ ง ถ้าปั๊ มน้ ามันเชื้อเพลิงทางาน น้ ามัน จะดันผ่านลิ้นกันกลับ
ออกไปจ่ายให้กบั ระบบ แต่ในกรณีที่ดบั เครื่ องยนต์ ปั๊มจะหยุดทางาน ลิ้นกันกลับจะทาหน้าที่ปิดกั้น
ไม่ให้น้ ามันในระบบไหลกลับถัง ทาให้ในท่อน้ ามันมีแรงดันน้ ามันอยูต่ ลอดเวลา
3. ตัวควบคุมแรงดันน้ ามันเชื้ อเพลิง ติดตั้งอยู่ที่ดา้ นส่ งทาหน้าที่ ควบคุมแรงดันน้ ามันใน
ระบบให้อยูใ่ นค่ามาตรฐาน 294 kPa ตลอดเวลา
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รู ปที่ 7-48 แสดงการทางานของปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda Wave110i-AT
การทางาน ปั๊ มน้ ามันเชื้ อเพลิ งจะถูกติ ดตั้งอยู่ภายในถังน้ ามันเชื้ อเพลิ ง เป็ นปั๊ มแบบ
ใบพัด (TURBINE) ทางานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงด้วยอัตราการ
ไหลคงที่ที่แรงดัน 294 Kpa (กิโลปาสคาล) หรื อ 3.0 Kgf/Cm2 โดยท่อดูดของปั๊ มจะอยู่ที่จุดต่าสุ ด
ของถังน้ ามันเชื้อเพลิง และจะมีกรองน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อกรองสิ่ งสกปรกที่มีขนาด 10 ไมครอนขึ้น
ไป และปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง จะถูกสั่งงานโดยกล่อง ECU หรื อ ECM
จากการทางานของปั๊ มน้ ามันเชื้อเพลิงจะจ่ายน้ ามันด้วยอัตราการไหลคงที่ตลอดเวลา แต่
การทางานของเครื่ องยนต์ตอ้ งการปริ มาณน้ ามันไม่คงที่ ดังนั้น จึงต้องมีการควบคุมแรงดันในระบบ
ด้วยตัวควบคุมแรงดัน ซึ่ งติดตั้งอยู่กบั ปั๊ มน้ ามันเชื้อเพลิง ก่อนที่จะส่ งไปยังหัวฉี ด ทาให้ไม่มีน้ ามัน
ส่ วนเกินไปยังหัวฉี ด เพราะน้ ามันเชื้อเพลิงส่ วนที่เกินนี้ จะถูกปล่อยกลับถังน้ ามันเชื้อเพลิง และนา
กลับมาใช้ใหม่
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ปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง (Fuel Pump) ระบบ YMJET-FI รถจักรยานยนต์ Yamaha

รู ปที่ 7-49 แสดงปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิงของ YMJET-FI
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Yamaha Mixture Jet-Fuel Injection
ปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง (Fuel Pump) ระบบ EPI-FI รถจักรยานยนต์ Suzuki

รู ปที่ 7-50 แสดงตาแหน่งติดตั้งของปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
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2.3 หัวฉีด (Injector)
ทาหน้าที่ ฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงให้เป็ นฝอยละอองเพื่อผสมกับอากาศบริ เวณท่อไอดี ก่อน
ผ่านวาล์วไอดีเข้าสู่ กระบอกสู บ หัวฉี ดที่ใช้เป็ นแบบไฟฟ้า คือ บังคับการเปิ ดของหัวฉี ดโดยโซลินอยด์
สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อยกเข็มหัวฉี ดขึ้น และปิ ดโดยใช้แรงดันสปริ ง

รู ปที่ 7-51 แสดงหัวฉีดและโครงสร้างหัวฉี ด
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda Wave125-i

รู ปที่ 7-52 แสดงการทางานของหัวฉีด
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda Wave125i
การทางาน หัวฉี ดจะถูกควบคุมการทางานโดยกล่อง ECU หรื อ ECM ถ้ากล่อง ECU
หรื อ ECM สั่งให้ไฟที่มาจากหัวฉี ดลงกราวด์จะเกิดสนามแม่เหล็กที่โซลินอยด์ดูดพลังเยอร์ และเข็ม
หัวฉี ดขึ้น ทาให้น้ ามันที่มีแรงดัน ถูกดฉี ดออกมาในลักษณะเป็ นฝอยเพื่อผสมกับอากาศในท่อไอดี
เมื่อกล่อง ECU หรื อ ECM สั่งตัดการลงกราวด์ของหัวฉี ด สนามแม่เหล็กที่โซลินอยด์ก็
จะหมดไป สปริ งก็จะดันให้เข็มหัวฉี ดลงมาปิ ด น้ ามันจึงหยุดฉี ด
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หัวฉีด (Injector) ระบบ YMJET-FI รถจักรยานยนต์ Yamaha

รู ปที่ 7-53 แสดงหัวฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงของ YMJET-FI
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Yamaha Mixture Jet-Fuel Injection
หัวฉีด (Injector) ระบบ DCP-FI รถจักรยานยนต์ Suzuki

รู ปที่ 7-54 แสดงหัวฉีดและตาแหน่งที่ติดตั้ง
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
หัวฉีด (Injector) ระบบ EPI-FI รถจักรยานยนต์ Suzuki

รู ปที่ 7-55 แสดงตาแหน่งติดตั้งของหัวฉีด
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
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2.4 กล่ องควบคุม (Engine Control Module : ECU) หรื อ (Engine Control Module : ECM)
ทาหน้าที่ ควบคุมการทางานของระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์โดยรับสัญญาณต่าง ๆ
จากตัวตรวจจับแล้วนาไปประมวลผลเพื่อสั่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและกาหนดจังหวะในการจุดระเบิด
ให้มีความเหมาะสมในทุกสภาวะการ เพื่อการทางานของเครื่ องยนต์เพื่อการเผาไหม้ที่สมบูรณ์

รู ปที่ 7-56 แสดงตาแหน่งการติดตั้งและกล่อง ECM
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda Wave125i
การท างาน กล่ อง ECM จะตัดการฉี ดน้ า มัน เชื้ อเพลิ ง ของหัว ฉี ด ในบางสภาวะการ
ทางานของเครื่ องยนต์ เพื่อความประหยัดและเป็ นการป้องกันการสึ กหรอของเครื่ องยนต์ คือ
1. ขณะลดความเร็วรอบของเครื่ องยนต์อย่างทันทีทนั ใด เช่น ขณะทาการเบรกหรื อขับ
รถลงจากที่สูงซึ่งเป็ นภาวะที่เครื่ องยนต์ไม่ตอ้ งการน้ ามันเชื้อเพลิง กล่อง ECM จะทาการตัดการฉี ด
น้ ามันของหัวฉีดโดยกล่อง ECM จะได้รับสัญญาณจากตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ งเป็ นตาแหน่งเดิน
เบา และสัญญาณความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ มาเปรี ยบเทียบกัน ถ้าลิ้นเร่ งอยู่ในตาแหน่ งเดินเบาแต่
เครื่ องยนต์มีความเร็วรอบสูง กล่อง ECM จะตัดการฉี ดน้ ามันของหัวฉี ด ส่ วนความเร็วรอบในการ
ตัดจะขึ้นอยู่กับ อุณหภู มิข องน้ า มันหล่ อลื่นที่ส่งมาจากตัวตรวจจับ อุ ณหภูมิ น้ ามันหล่อลื่ น โดยมี
เงื่อนไขดังนี้
ถ้าอุณหภูมิของน้ ามันเครื่ องต่า ความเร็ วรอบในการตัดการฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงจะสู ง
ถ้าอุณหภูมิของน้ ามันเครื่ องสู ง ความเร็ วรอบในการตัดการฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงจะต่า
ในการตัดการฉี ดน้ ามันเชื้ อเพลิงจะเป็ นการตัดเพียงชัว่ ขณะเท่านั้นหลังจากความเร็ วรอบ
ของเครื่ องยนต์ล ดลงถึ ง ค่ า ที่ ก าหนด กล่ อง ECM จะสั่ ง ให้หัวฉี ด ฉี ดน้ า มันตามปกติ เพื่ อไม่ ใ ห้
เครื่ องยนต์ดบั
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2. เมื่ อ ความเร็ ว รอบของเครื่ องยนต์ สู ง เกิ น ค่ า ที่ ก าหนด กล่ อ ง ECM จะท าการ
เปรี ยบเทียบความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์ ที่ส่งมาจากตัวตรวจจับความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์ กับ
ความเร็วสูงสุดที่ถูกกาหนดไว้ในหน่วยความจา หาก พบว่า ความเร็วรอบของเครื่ องยนต์สูงเกินค่าที่
กาหนดไว้ กล่อง ECM จะตัดการฉี ดของน้ ามันของหัวฉี ด เพื่อเป็ นการป้ องกันเครื่ องยนต์เสี ยหาย
จากการที่ความเร็ วรอบสูงเกินไป และเมื่อความเร็ วรอบลดต่ากว่าค่าที่กาหนด กล่อง ECM จะสั่งให้
หัวฉี ดฉี ดน้ ามันตามปกติเพื่อให้เครื่ องยนต์ทางานต่อไปได้
กล่อง ECU (Engine Control Module) ระบบ YMJET-FI รถจักรยานยนต์ Yamaha

รู ปที่ 7-57 แสดงตาแหน่งติดตั้งและกล่อง ECUของ YMJET-FI
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Yamaha Mixture Jet-Fuel Injection
กล่อง ECM (ECM : Engine Control Module) ระบบ DCP-FI รถจักรยานยนต์ Suzuki

รู ปที่ 7-58 แสดงกล่อง ECU
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
กล่อง ECM (ECM : Engine Control Module) ระบบ EPI-FI รถจักรยานยนต์ Suzuki

รู ปที่ 7-59 แสดงตาแหน่งติดตั้งของหัวฉีด
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
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2.5 หลอดไฟเช็คเครื่ องยนต์ (FI-Indicator)
เป็ นระบบที่ติดตั้งเข้ามาเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั นายช่าง โดยระบบนี้ อยู่ภายใน
กล่อง ECM จะคอยตรวจสอบการทางานของตัวตรวจจับ (Sensor) ทุกตัวอยูต่ ลอดเวลา เมื่อใดระบบ
ตรวจสอบพบความผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวตรวจจับ (Sensor) ระบบก็จะแสดงผลออกมาทางหลอดไฟ
ซึ่งติดตั้งอยูท่ ี่หน้าปัดเรื อนไมล์โดยการกะพริ บของหลอดไฟ

รู ปที่ 7-60 แสดงหลอดไฟเช็คเครื่ องยนต์ (FI-Indicator)
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda Click110i
การทางาน เมื่อเปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ ง "ON" หลอดไฟจะติ ดขึ้นมา 2 วินาที
แล้วดับลง ถ้าระบบตรวจสอบข้อขัดข้อง ตรวจพบความผิดปกติของตัวตรวจจับ (Sensor) หลอดไฟ
จะกะพริ บเป็ นรหัสเพื่อแจ้งปัญหาให้ทราบ โดยหลอดไฟจะกะพริ บเมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ในตาแหน่ง
"ON" และเครื่ องยนต์มี ค วามเร็ ว รอบไม่เกิ น 2,200 รอบต่อนาที ถ้าเครื่ องยนต์มี ความเร็ ว รอบ
มากกว่า 2,200 รอบต่อนาที หลอดไฟจะติดตลอดเวลา และจะกะพริ บอีกครั้งเมื่อความเร็ วรอบของ
เครื่ องยนต์ต่ากว่า 2,200 รอบต่อนาที
หมายเหตุ - ระบบจะตรวจสอบเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการเปิ ดของวงจร หรื อลัดวงจร เท่านั้น
- ข้อมูลความผิดปกติจะถูกบันทึกไว้ในกล่อง ECM ตลอดไป จนกว่าจะมีการลบข้อมูล
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หลอดไฟเช็คเครื่ องยนต์ (FI-Indicator) ระบบ YMJET-FI รถจักรยานยนต์ Yamaha

รู ปที่ 7-61 แสดงหลอดไฟเช็คเครื่ องยนต์ของ YMJET-FI
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Yamaha Mixture Jet-Fuel Injection
หลอดไฟเช็คเครื่ องยนต์ (FI-Indicator) ระบบ DCP-FI รถจักรยานยนต์ Suzuki

รู ปที่ 7-62 แสดงหลอดไฟเช็คเครื่ องยนต์ และตาแหน่งที่ติดตั้ง
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
หลอดไฟเช็คเครื่ องยนต์ (FI-Indicator) ระบบ EPI-FI รถจักรยานยนต์ Suzuki

รู ปที่ 7-63 แสดงตาแหน่งติดตั้งของหลอดไฟเช็คเครื่ องยนต์
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
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2.6 เรื อนลิน้ เร่ ง (Throttle Body)
มีหน้าที่ ควบคุมปริ มาณอากาศที่ไหลเข้ากระบอกสู บ ซึ่งเป็ นการควบคุมความเร็ วรอบ
ของเครื่ องยนต์ ที่ตวั เรื อนลิ้นเร่ งจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่สาคัญหลายชิ้น คือ
ลิ้นเร่ ง (Throttle Valve) สกรู ปรับรอบเดินเบา (Throttle Stop Screw) ช่ องทางอากาศ
รอบเดิ นเบา (Idle Air Passage) ตัวตรวจจับตาแหน่ ง ลิ้ นเร่ ง (Throttle Position Sensor : TPS) ตัว
ตรวจจับ อุณหภูมิ อากาศ (Intake Air Temperature Sensor : IAT) ตัวตรวจจับความดันในท่ อไอดี
(Manifold Absolute Pressure Sensor : MAP)

รู ปที่ 7-64 แสดงเรื อนลิ้นเร่ งและส่วนประกอบ
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda Wave125i
สกรู ป รั บ รอบเดิ น เบา (Throttle Stop Screw) สกรู ปรั บรอบเดิ น เบา จะทาหน้า ที่ เ ปิ ด
ช่องทางให้อากาศไหลเข้ากระบอกสู บได้โดยไม่ผ่านลิ้นเร่ ง เนื่ องจากขณะเครื่ องยนต์เดินเบาลิ้นเร่ งปิ ด
ดังนั้น จึงต้องมีช่องทาง Bypass ให้อากาศผ่านเข้ากระบอกสู บ เพื่อให้เครื่ องยนต์เดินเบาอยู่ได้โดย
ไม่ดบั ถ้าปรับสกรู ให้อากาศไหลผ่านได้มากจะทาให้ความเร็วรอบเดินเบาสูงขึ้น

รู ปที่ 7-65 แสดงเรื อนลิ้นเร่ งและสกรู ปรับตั้งความเร็ วรอบเดินเบา
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda Dream110i
เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102 โดยเปรม เพ็งยอด ผู้เรี ยบเรี ยง
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เรื อนลิ้นเร่ ง (Throttle Body) ระบบ YMJET-FI รถจักรยานยนต์ Yamaha

รู ปที่ 7-66 แสดงชุดเรื อนลิ้นเร่ งและตาแหน่งการติดตั้ง
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Yamaha Mixture Jet-Fuel Injection
เรื อนลิน้ เร่ ง (Throttle Body) ระบบ DCP-FI รถจักรยานยนต์ Suzuki

รู ปที่ 7-67 แสดงเรื อนลิ้นเร่ งของ DCP-FI
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
เรื อนลิ้นเร่ ง (Throttle Body) ระบบ EPI-FI รถจักรยานยนต์ Suzuki

รู ปที่ 7-68 แสดงเรื อนลิ้นเร่ งและตาแหน่งติดตั้ง
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102 โดยเปรม เพ็งยอด ผู้เรี ยบเรี ยง
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2.7 วาล์ วควบคุมอากาศรอบเดินเบา (IACV : Idle Air Control Valve)
ทาหน้าที่ ควบคุมปริ มาณอากาศที่เข้าสู่ เครื่ องยนต์โดยไม่ผา่ นทางลิ้นเร่ ง โดยทาให้วาล์ว
ควบคุมอากาศรอบเดินเบาเคลื่อนที่ สอดคล้องกับสัญญาณเข้าที่มาจากกล่อง ECM เพื่อที่จะรักษา
ความเร็วรอบของเครื่ องยนต์ให้ได้ตามที่กาหนดไว้ที่ 1,450 ± 100 รอบต่อนาที

รู ปที่ 7-69 แสดงตาแหน่งการติดตั้งวาล์วควบคุมอากาศรอบเดินเบา IACV
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda CRF 250L
การท างาน เมื่ อ เปิ ดสวิ ต ช์กุ ญ แจ กล่ อ ง ECM จะสั่ ง ให้ ม อเตอร์ ป รั บ ระยะดึ ง วาล์ ว
ควบคุมอากาศเข้าหาตัวมอเตอร์ ในขณะที่ทาการตรวจวัดอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นของเครื่ องยนต์ กล่อง
ECM จะทาให้มอเตอร์ปรับระยะหมุนเพื่อเลื่อนวาล์วควบคุมอากาศรอบเดินเบากลับคืนตาแหน่งที่
เหมาะสม ซึ่งเป็ นตาแหน่งที่มีปริ มาณของอากาศที่เข้ามาเพียงพอต่อการสตาร์ตติดเครื่ องยนต์ได้

รู ปที่ 7-70 แสดงการทางานของวาล์วควบคุมอากาศรอบเดินเบา IACV
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda CRF 250L
เมื่ อ เครื่ อ งยนต์ย งั ไม่ ถึ ง อุ ณ หภู มิ ท างาน กล่ อ ง ECM จะควบคุ ม ต าแหน่ ง ของวาล์ว
ควบคุ ม อากาศรอบเดิ น เบา เพื่ อที่ จะเพิ่ ม ปริ ม าณของอากาศที่ เ ข้า มา เพื่ อให้ความเร็ ว รอบของ
เครื่ องยนต์ถูกรักษาให้อยูท่ ี่ 1,700 ± 100 รอบต่อนาที
เมื่อเครื่ องยนต์มีอุณหภูมิสูงขึ้น กล่อง ECM จะสั่งวาล์วควบคุมอากาศรอบเดินเบาคืนกลับ
ตาแหน่ง เดิมเพื่อลดปริ มาณของอากาศและควบคุมรอบเดินเบาของเครื่ องยนต์ให้อยูท่ ี่ 1,450 ± 100 รอบ
ต่อนาที
เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102 โดยเปรม เพ็งยอด ผู้เรี ยบเรี ยง
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2.8 ห้ องผสมไอดี

รู ปที่ 7-71 แสดงห้องผสมไอดี ระบบ YMJET-FI รถจักรยานยนต์ Yamaha
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Yamaha Mixture Jet-Fuel Injection
การทางาน ระบบ YMJET-FI รถจักรยานยนต์ Yamaha จะมี ห้องผสมไอดี ทาหน้าที่
คลุกเคล้าน้ ามันเชื้อเพลิงกับอากาศ ให้ได้ไอดีที่แตกตัวเป็ นละอองหมอก ทาให้ง่ายต่อการจุดระเบิด
และเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ เป็ นผลให้น้ ามันทุกอนุภาคถูกใช้อย่างคุม้ ค่ามากที่สุด
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2.9 มอเตอร์ ตัวคุมรอบเดินเบา (ISC : Idle Speed Control) หรื อมอเตอร์ ISC

รู ปที่ 7-72 แสดงมอเตอร์ตวั คุมรอบเดินเบา หรื อมอเตอร์ ISC รถจักรยานยนต์ Yamaha
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Yamaha Mixture Jet-Fuel Injection
การทางาน ระบบ YMJET-FI รถจักรยานยนต์ Yamaha การทางานของมอเตอร์ ตัวคุม
รอบเดินเบา (Idle Speed Control) หรื อ ISC ระหว่างที่สตาร์ ตเครื่ องยนต์ ECU จะเปิ ดวาล์วให้สุด
เพื่อป้อนอากาศให้เพียงพอสาหรับสตาร์ตเครื่ องยนต์ การเปิ ดและปิ ดของวาล์วจะขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิ
เครื่ องยนต์และความเร็ วรถเพื่ อควบคุมปริ มาณอากาศที่ไ หลผ่านช่ องบายพาส หลังจากสตาร์ ต
เครื่ องยนต์ติดแล้ว ECU จะส่งสัญญาณไปยังมอเตอร์ ISC เพื่อรักษารอบให้อยูใ่ นภาวะรอบเดินเบา
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วาล์วควบคุมอากาศรอบเดินเบา (ISC) ระบบ DCP-FI รถจักรยานยนต์ Suzuki

รู ปที่ 7-73 แสดงมอเตอร์ตวั คุมรอบเดินเบา หรื อมอเตอร์ ISC และตาแหน่งที่ติดตั้ง
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
วาล์วควบคุมอากาศรอบเดินเบา (ISC) ระบบ EPI-FI รถจักรยานยนต์ Suzuki

รู ปที่ 7-74 แสดงวาล์วควบคุมอากาศรอบเดินเบา ISC และตาแหน่งที่ติดตั้ง
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
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3. ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ PGM - FI
ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ECM ตัวตรวจจับสัญญาณ และอุปกรณ์ทางาน
ECM จะรับสัญญาณไฟฟ้าจากตัวตรวจจับสัญญาณ และควบคุมการทางานต่าง ๆ เช่น หัวฉี ดและ
ปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง

รู ปที่ 7-75 แสดงระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของระบบ PGM - FI
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda CRF 250L
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การทางาน เมื่อเปิ ดสวิตช์กุญแจ ไปที่ตาแหน่ง " ON " กล่อง ECM จะสั่งให้ปั๊มน้ ามัน
เชื้อเพลิงทางาน พร้อมกับตรวจสอบความผิดปกติของตัวตรวจจับ และหลอดไฟแสดงการทางาน
ของเครื่ องยนต์ที่หน้าปั ดเรื อนไมล์ติดเพื่อแสดงการตรวจสอบ โดยทั้งหมดทางานพร้อมกัน ใช้เวลา
เพียง 2 วินาที ถ้าตรวจสอบระบบเป็ นปกติ หลอดไฟเตือนจะดับ แต่ ถา้ ตรวจพบความผิดปกติ
หลอดไฟจะกะพริ บเป็ นรหัส เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น ในระบบ PGM - FI
เมื่ อ สตาร์ ต เครื่ องยนต์ ตัว ตรวจจับ ทั้ง หมดจะส่ ง สั ญ ญาณมาที่ ก ล่ อ ง ECM เพื่ อ
ประมวลผล การสั่งจ่ายน้ ามันเชื้ อเพลิงและกาหนดจังหวะจุดระเบิด เพื่อให้ เครื่ องยนต์ทางานใน
ตาแหน่งเดินเบา
การเร่ งเครื่ องยนต์ให้รอบสู งขึ้น ตัวตรวจจับตาแหน่ งลิ้นเร่ งจะส่ งสัญญาณไปที่กล่อง
ECM เพื่อเพิ่มปริ มาณการฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงและปรับองศาการจุดระเบิดใหม่ให้เหมาะสมกับความ
เปลี่ยนแปลงของเครื่ องยนต์
ขณะผ่อนคันเร่ งเพื่อลดรอบเครื่ องยนต์ ตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ งจะส่ งสัญญาณไฟฟ้า
ไปที่กล่อง ECM เพื่อประมวลผลความสัมพันธ์ ระหว่างความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์กบั ตาแหน่ง
ของลิ้นเร่ ง ถ้าไม่สัมพันธ์กันกล่อง ECM จะตัดการฉี ดน้ ามันเชื้ อเพลิ งจนกว่าความเร็ วรอบของ
เครื่ องยนต์กบั ตาแหน่งลิ้นเร่ งสัมพันธ์กนั กล่อง ECM ก็จะสั่งการฉี ดอีกครั้ง
ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ YMJET-FI

รู ปที่ 7-76 แสดงระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของระบบ YMJET-FI
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Yamaha Mixture Jet-Fuel Injection
เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102 โดยเปรม เพ็งยอด ผู้เรี ยบเรี ยง
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ซึ่ งเปรี ยบเทียบร่ างกายของเรากับระบบหัวฉี ดแบบอิเล็กทรอนิ กส์ โดยผิวหนังและ
ลาคอซึ่ งรู ้สึกถึงอุณหภูมิความร้อนและกระหายน้ า เปรี ยบเหมือนกับตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor)
สมองเปรี ย บเหมื อ นชุ ด ประมวลผล( กล่ อ ง ECU) ซึ่ ง รั บ และส่ งสัญ ญาณ เส้ น ประสาทเปรี ย บ
เหมื อนกับสายไฟ และก๊อกน้ าเปรี ยบได้กับหัวฉี ด ดังนั้น บทบาทและหน้าที่ของกล่อง ECU ทางาน
คล้ายกับสมอง
ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ DCP-FI
หน่ วยตรวจสอบ

หน่ วยควบคุม

IAP sensor
IAT Sensor
TP sensor

ET sensor

O2 Sensor

อุปกรณ์ ทางาน

หัวฉีด

กล่อง ECM (ECM :
Engine Control
Module)

ISC Valve

คอยล์จุดระเบิด

TO Sensor
หลอดไฟเช็ค
เครื่ องยนต์

CKP Sensor
รู ปที่ 7-77 แสดงระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของระบบ DCP-FI
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102 โดยเปรม เพ็งยอด ผู้เรี ยบเรี ยง
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ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ EPI-FI
หน่ วยตรวจสอบ

หน่ วยควบคุม

IAP sensor
IAT Sensor
TP sensor

ET sensor

O2 Sensor

อุปกรณ์ ทางาน

หัวฉีด
กล่อง ECM (ECM :
Engine Control
Module)

ปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง

คอยล์จุดระเบิด

TO Sensor

CKP Sensor

หลอดไฟเช็ค
เครื่ องยนต์
ISC Valve
รู ปที่ 7-78 แสดงระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของระบบ EPI-FI
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
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4. ระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องด้ วยตัวเอง
เป็ นระบบที่ ติดตั้งเข้ามาเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกกับนายช่ าง โดยที่ ระบบนี้ จะคอย
ตรวจสอบการทางานของ Sensor อยู่ตลอดเวลา ถ้าเมื่อใดระบบตรวจพบความผิดปกติเกิดขึ้นกับ
Sensor ระบบก็จะแสดงผลออกมาทางหลอดไฟ FI ซึ่ งติดตั้งอยู่ที่หน้าปั ดเรื อนไมล์ โดยการกะพริ บ
ของหลอดไฟ FI

รู ปที่ 7-79 แสดงระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเองระบบ PGM - FI
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda Wave110i
รหัสข้อขัดข้อง เมื่อเปิ ดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ตาแหน่ ง " ON " หลอดไฟจะติ ดขึ้นมา 2
วินาทีแล้วดับลง ถ้าระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง ตรวจพบความผิดปกติของอุปกรณ์ หลอดไฟ
" FI " จะกะพริ บเป็ นรหัสเพื่อแจ้งปัญหาให้ทราบ โดยหลอดไฟจะกะพริ บเมื่อสวิตช์อยู่ในตาแหน่ง
" ON " และเครื่ องยนต์มีความเร็ วรอบไม่เกิน 2000 รอบต่อนาที ถ้าความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์สูง
กว่านี้ หลอดไฟจะติ ดตลอดและจะกะพริ บอี กครั้ งเมื่ อความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์ลดลงต่ ากว่า
2000 รอบต่อนาที
ระบบจะตรวจสอบเฉพาะปั ญหาที่เกิดจากการเปิ ดของวงจรหรื อปั ญหาที่เกิดจากการ
ลัดวงจรเท่านั้นข้อมูลความผิดปกติที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกไว้ในกล่อง ECM ตลอดไปจนกว่าจะมีการ
แก้ไขปัญหาลบข้อมูล โดยการตัดไฟเลี้ยง กล่อง ECM โดยการปิ ดสวิตช์จุดระเบิด
รหัส วินิจฉัย ข้อขัดข้องที่ ใ ช้ใ นระบบฉี ดเชื้ อเพลิ ง อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ จะมี อยู่ 2 แบบ คือ
แบบรหัสเดี่ยว และแบบรหัสคู่
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แบบรหัสเดี่ยว
เป็ นการแสดงรหัสข้อขัดข้อง 1 รหัส โดยการกะพริ บของหลอดไฟ FI ตามจานวนครั้ง
ของรหัสด้วยความถี่ที่เท่ากัน เช่น รหัส 3 ก็จะกะพริ บ 3 ครั้ง รหัส 7 ก็จะกะพริ บ 7 ครั้ง

รู ปที่ 7-80 แสดงระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง แบบรหัสเดี่ยว
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda Wave110i
แบบรหัสคู่
เป็ นการแสดงรหัสข้อขัดข้อง 2 รหัส โดยการกะพริ บของหลอดไฟ FI ตามจานวนครั้ง
ของรหัส ด้ว ยความถี่ ที่ แ ตกต่ า งกัน เช่ น รหัส 11 ก็ จ ะกะพริ บ ยาว 1 ครั้ ง สั้ น 1 ครั้ ง รหัส 12 ก็ จ ะ
กะพริ บยาว 1 ครั้ง สั้น 2 ครั้ง

รู ปที่ 7-81 แสดงระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง แบบรหัสคู่
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda Wave110i
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ระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเองระบบ YMJET-FI รถจักรยานยนต์ Yamaha

รู ปที่ 7-82 แสดงระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเองระบบ YMJET-FI
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Yamaha Mixture Jet-Fuel Injection
ระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเองระบบ DCP-FI และ EPI-FI รถจักรยานยนต์ Suzuki

รู ปที่ 7-83 แสดงระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเองระบบ DCP-FI และ EPI-FI
ที่มา : สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
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5. ตารางการวินิจฉัยข้อขัดข้ องด้วยตัวเอง
ตารางการวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง PGM-FI
รหัสปัญหา
จุดที่เกิดปัญหา/สาเหตุ
รหัส 1
ตัวตรวจจับแรงดันสัมบูรณ์ในท่อไอดีทางาน
MAP Sensor
บกพร่ อง
• หน้าสัมผัสที่ข้วั ต่อของตัวตรวจจับแรงดัน
สัมบูรณ์ ในท่อไอดีหลวมหรื อไม่ดี
• ตัวตรวจจับแรงดันสัมบูรณ์ในท่อไอดีหรื อ
วงจรของตัวตรวจจับแรงดันสัมบูรณ์ในท่อ
ไอดีทางานบกพร่ อง
รหัส 7
ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น/น้ ามันเครื่ องของ
ECT Sensor และ เครื่ องยนต์ทางานบกพร่ อง
EOT Sensor
• หน้าสัมผัสที่ข้วั ต่อของตัวตรวจจับอุณหภูมิ
น้ าหล่อเย็น /น้ ามันเครื่ องของเครื่ องยนต์
หลวมหรื อไม่ดี
• ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น /
น้ ามันเครื่ องของเครื่ องยนต์หรื อวงจร
ทางานบกพร่ อง
รหัส 8
ตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ งทางานบกพร่ อง
TP Sensor
• หน้าสัมผัสที่ข้วั ต่อของตัวตรวจจับตาแหน่ง
ลิ้นเร่ งหลวมหรื อไม่ดี
• ตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ งหรื อวงจรของตัว
ตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ งทางานบกพร่ อง
รหัส 9
IAT Sensor

อาการของปัญหา
• เครื่ องยนต์ทางาน
ได้ตามปกติ

• สตาร์ตติดยากที่
อุณหภูมิต่า

• การเร่ งความเร็ว
ของเครื่ องยนต์ไม่
ดีพอ
• ค่าที่ได้กาหนดไว้
ล่วงหน้าแล้ว : 0o

ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศทางานบกพร่ อง
• เครื่ องยนต์ทางาน
• หน้าสัมผัสที่ข้วั ต่อของตัวตรวจจับอุณหภูมิ
ได้ตามปกติ
อากาศหลวมหรื อไม่ดี
• ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศหรื อวงจรของตัว
ตรวจจับอุณหภูมิอากาศทางานบกพร่ อง
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ตารางการวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง PGM-FI (ต่อ)
รหัสปัญหา
รหัส 11
VS Sensor

รหัส 12
Injector

รหัส 21
O2 Sensor

รหัส 29
IACV Sensor

จุดที่เกิดปัญหา/สาเหตุ
อาการของปัญหา
ตัวตรวจจับความเร็วของรถทางานบกพร่ อง
• เครื่ องยนต์ทางาน
• หน้าสัมผัสที่ข้วั ต่อของตัวตรวจจับความเร็ ว
ได้ตามปกติ
ของรถหลวมหรื อไม่ดี
• ระบบหยุดการ
• ตัวตรวจจับความเร็วของรถหรื อวงจรของตัว ทางานของ
ตรวจจับความเร็วของรถทางานบกพร่ อง
เครื่ องยนต์ในรอบ
เดินเบาปิ ด
หัวฉีดทางานบกพร่ อง
• เครื่ องยนต์สตาร์ต
• หน้าสัมผัสที่ข้วั ต่อของหัวฉี ดหลวมหรื อไม่ ไม่ติด
ดี
• หัวฉี ด ปั๊มน้ ามัน
• หัวฉีดหรื อวงจรของหัวฉีดทางานบกพร่ อง
เชื้อเพลิงและคอยล์
จุดระเบิดปิ ด
ตัวตรวจจับปริ มาณออกซิเจนทางานบกพร่ อง
• เครื่ องยนต์ทางาน
• หน้าสัมผัสที่ข้วั ต่อของตัวตรวจจับปริ มาณ
ได้ตามปกติ
ออกซิเจนหลวมหรื อไม่ดี
• ตัวตรวจจับปริ มาณออกซิเจนหรื อวงจรของ
ตัวตรวจจับปริ มาณออกซิเจนทางาน
บกพร่ อง
ชุดวาล์วควบคุมอากาศรอบเดินเบาทางาน
• เครื่ องยนต์ติดขัด
บกพร่ อง
สตาร์ตติดยาก เดิน
• หน้าสัมผัสที่ข้วั ต่อของชุดวาล์วควบคุม
เบาไม่เรี ยบ
อากาศรอบเดินเบาหลวมหรื อไม่ดี
• ชุดวาล์วควบคุมอากาศรอบเดินเบาหรื อ
วงจรของ ชุดวาล์วควบคุมอากาศรอบเดิน
เบาทางานบกพร่ อง
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ตารางการวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง PGM-FI (ต่อ)
รหัสปัญหา
รหัส 33
ECM

รหัส 52
CKP sensor

จุดที่เกิดปัญหา/สาเหตุ
กล่อง ECM ผิดปกติ

ตัวตรวจจับตาแหน่งเพลาข้อเหวี่ยงทางาน
บกพร่ อง
• หน้าสัมผัสที่ข้วั ต่อของตัวตรวจจับตาแหน่ง
เพลาข้อเหวี่ยงหลวมหรื อไม่ดี
• ตัวตรวจจับตาแหน่งเพลาข้อเหวี่ยงหรื อ
วงจรของตัวตรวจจับตาแหน่งเพลาข้อ
เหวี่ยงทางานบกพร่ อง
รหัส 54
ตัวตรวจจับการเอียงของรถทางานบกพร่ อง
Bank Angle Sensor • หน้าสัมผัสที่ข้วั ต่อของตัวตรวจจับการเอียง
ของรถหลวมหรื อไม่ดี
• ตัวตรวจจับการเอียงของรถหรื อวงจรของ
ตัวตรวจจับการเอียงของรถทางานบกพร่ อง
การเอียงของรถทางานบกพร่ อง

อาการของปัญหา
• เครื่ องยนต์ยนต์
ทางานได้ตามปกติ

• เครื่ องยนต์สตาร์ต
ไม่ติด
• ระบบจุดระเบิดไม่
ทางาน

• เครื่ องยนต์ทางาน
ปกติ
• ตัวตรวจจับการ
เอียงของรถหยุด
ทางาน
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ตารางการวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง YMJET-FI
รหัสปัญหา
จุดที่เกิดปัญหา/สาเหตุ
รหัส 12
ตรวจสอบตัวตรวจจับองศาเพลาข้อเหวี่ยง
CKP Sensor
• ไม่ได้รับสัญญาณปกติจากตัวตรวจจับองศา
เพลาข้อเหวี่ยง (CKP Sensor)

อาการของปัญหา
• เครื่ องยนต์สตาร์ต
ไม่ได้

รหัส 13
MAP Sensor

ตัวตรวจจับแรงดันอากาศเข้า (วงจรเปิ ดหรื อ
ลัดวงจร)
• ตรวจวัดแรงดันอากาศช็อตหรื อลัดวงจร

• เครื่ องยนต์สตาร์ต
ได้

รหัส 14
MAP Sensor

ตัวตรวจจับแรงดันอากาศเข้า(ท่ออุดตัน)
• เรื อนลิ้นเร่ งผิดปกติ
(ท่อเซนเซอร์อุดตัน หรื อ หลุดออก)
• ระบบอากาศเข้าผิดปกติ
(แรงดันที่จ่ายเซนเซอร์ไม่คงที่)

• เครื่ องยนต์สตาร์ต
ได้

รหัส 15
TP Sensor

ตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ ง (วงจรเปิ ดหรื อ
ลัดวงจร)
• ไม่ได้รับสัญญาณปกติจากตัวตรวจจับ
ตาแหน่งลิ้นเร่ ง (TP Sensor)

• เครื่ องยนต์สตาร์ต
ได้

รหัส 16
TP Sensor

ตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ ง (ติดขัด)
• ตรวจพบตัวตรวจจับตาแหน่งลิน้ เร่ ง
(TP Sensor) ติดขัด

• เครื่ องยนต์สตาร์ต
ได้
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ตารางการวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง YMJET-FI (ต่อ)
รหัสปัญหา
รหัส 19

จุดที่เกิดปัญหา/สาเหตุ
สวิตช์ขาตั้ง (แตกหักหรื อหลุกออก)
• ไม่ได้รับสัญญาณปกติจากสวิตช์ขาตั้ง
ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น (วงจรเปิ ดหรื อ
ลัดวงจร)
• ไม่ได้รับสัญญาณปกติจากตัวตรวจจับ
อุณหภูมิน้ าหล่อเย็น (ECT Sensor )

อาการของปัญหา
• เครื่ องยนต์สตาร์ต
ไม่ได้
• เครื่ องยนต์สตาร์ต
ได้

รหัส 22
IAT Sensor

ตัวตรวจจับวัดอุณหภูมิอากาศเข้า (วงจรเปิ ดหรื อ
ลัดวงจร)
• ไม่ได้รับสัญญาณปกติจากตัวตรวจจับวัด
อุณหภูมิอากาศ (IAT Sensor)

• เครื่ องยนต์สตาร์ต
ได้

รหัส 24
O2 Sensor

ตัวตรวจจับออกซิเจน
• ไม่ได้รับสัญญาณปกติจากตัวตรวจจับ
ออกซิเจน (O2 Sensor)

• เครื่ องยนต์สตาร์ต
ได้

รหัส 28
ET Sensor

ตัวตรวจจับวัดอุณหภูมิเครื่ องยนต์
• ไม่ได้รับสัญญาณปกติจากตัวตรวจจับวัด
อุณหภูมิเครื่ องยนต์ (ET Sensor)

• เครื่ องยนต์สตาร์ต
ได้

ตัวตรวจจับวัดมุมเอียงตัวรถ

• เครื่ องยนต์สตาร์ต
ได้

รหัส 21
ECT Sensor

รหัส 30
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ตารางการวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง YMJET-FI (ต่อ)
รหัสปัญหา
รหัส 33

จุดที่เกิดปัญหา/สาเหตุ
คอยล์จุดระเบิด

อาการของปัญหา

รหัส 37
ISC

ISC (ติดขัดขณะเปิ ดสุด)
• ความเร็วรอบเดินเบาสูง

• เครื่ องยนต์สตาร์ต
ได้

รหัส 39

หัวฉีด (วงจรเปิ ด)
• ไม่ได้รับสัญญาณปกติจากหัวฉีด

• เครื่ องยนต์สตาร์ต
ได้

รหัส 42

เซนเซอร์วดั ความเร็ ว
• ไม่ได้รับสัญญาณปกติจากเซนเซอร์วดั
ความเร็ว

• เครื่ องยนต์สตาร์ต
ได้

รหัส 44

การลงโปรแกรม EEPROM ผิด
• ตรวจพบความผิดในขณะที่อ่านหรื อลง
โปรแกรม EEPROM (ค่าการปรับ CO)

• เครื่ องยนต์สตาร์ต
ได้

รหัส 46

แหล่งจ่ายไฟหัวฉีด
• เร็กกูเลเตอร์ทางานไม่ถูกต้อง ไม่ชาร์ทไฟ

• เครื่ องยนต์สตาร์ต
ได้ (แล้วแต่กรณี)

รหัส 50
ECU

กล่อง ECU ผิดปกติ
• การลงโปรแกรมและข้อมูลไม่ถูกต้อง หรื อ
อ่านข้อมูลไม่ถูกต้อง

• เครื่ องยนต์สตาร์ต
ไม่ได้
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ตารางการวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง YMJET-FI (ต่อ)
รหัสปัญหา
รหัส 61
ISC

รหัส 79
รหัส 96

จุดที่เกิดปัญหา/สาเหตุ
ISC (วงจรเปิ ดหรื อลัดวงจร)
• ISC ไม่ทางาน

อาการของปัญหา
• เครื่ องยนต์สตาร์ต
ได้

ปริ มาณอากาศ
• ปริ มาณอากาศมากเกินไป
แหล่งจ่ายไฟหัวฉีด 2
• แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ตกลงทันที่หลังจาก
บิดสวิตช์กุญแจตาแหน่งเปื ด

• เครื่ องยนต์สตาร์ต
ได้
• เครื่ องยนต์สตาร์ต
ได้
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ตารางการวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง DCP-FI และ EPI-FI
รู ปแบบการกระพริบ

รหัสวิเคราะห์ ปัญหา
00
12
13
14
15
21
23

ชิ้นส่ วนที่ขัดข้อง
ไม่มีปัญหา
ตัวตรวจจับตาแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง
(CKP Sensor)
ตัวตรวจจับความดันในท่อไอดี
(IAP Sensor)
ตัวตรวจจับตาแหน่งลิน้ เร่ ง
(TP Sensor)
ตัวตรวจจับอุณหภูมิเครื่ องยนต์
(ET Sensor)
ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ
(IAT Sensor)
ตัวตรวจจับความเอียงของรถ
(BA Sensor หรื อ TO Sensor)

24

คอยล์จุดระเบิด

32

หัวฉีด (Injector)

40
44

ลิ้นควบคุมอากาศรอบเดินเบา
(ISC Valve)
ตัวตรวจจับปริ มาณออกซิเจน
(O2 Sensor)
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สรุปบทเรียน ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อเรื่ อง
1. หลักการทางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
1.1 หลักการทางานระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
1.2 หลักการทางานระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ YMJET-FI
1.3 หลักการทางานของระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ DCP-FI
1.4 หลักการทางานของระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ EPI-FI
2. ส่ วนประกอบและหน้ าที่ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
2.1 ตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor)
2.1.1 ตัวตรวจจับความดันในท่อไอดี (MAP Sensor)
2.1.2 ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ (IAT Sensor)
2.1.3 ตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ ง (TP Sensor)
2.1.4 ตัวตรวจจับอุณหภูมิเครื่ องยนต์ (ET Engine Temperature)
2.1.4.1 ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ ามันเครื่ อง (EOT Sensor)
2.1.4.2 ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น (ECT Sensor)
2.1.5 ตัวตรวจจับปริ มาณออกซิเจน (O2 Sensor)
2.1.6 ตัวตรวจจับตาแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง (CKP Sensor)
2.1.7 ตัวตรวจจับความเอียงของรถ (BA Sensor)
2.1.8 Sensor ความเร็วตัวรถจักรยานยนต์ (Speed Sensor)
2.2 ปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง (Fuel Pump)
2.3 หัวฉีด (Injector)
2.4 กล่องควบคุม (ECM : Engine Control Module)
2.5 หลอดไฟเช็คเครื่ องยนต์ (FI-Indicator)
2.6 เรื อนลิ้นเร่ ง (Throttle Body)
2.7 วาล์วควบคุมอากาศรอบเดินเบา (IACV : Idle Air Control Valve)
2.8 ห้องผสมไอดี
2.9 มอเตอร์ตวั คุมรอบเดินเบา (ISC : Idle Speed Control)
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3. ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
4. ระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องด้ วยตัวเอง
5. ตารางการวินิจฉัยข้อขัดข้ องด้วยตัวเอง
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แบบฝึ กหัด/ใบงานที่ 7.1
(Work Sheet No. 7.1)
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้ อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ตอนที่ 1 คาสั่ง ให้ นักเรียนทาเครื่ องหมาย หน้ าข้ อความที่ถูก และเครื่ องหมาย  หน้ าข้อความที่ผิด
...............1. ระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์ที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ในรถจักรยานยนต์ เป็ น
ระบบฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงแบบ D-Jetronicโดยการวัดความดันอากาศภายในท่อไอดี
...............2. ตัว ตรวจจับ ความดัน ในท่ อ ไอดี ใ นการท างานจะเปลี่ ย นระดับ ความดัน อากาศเป็ น
สัญญาณทางไฟฟ้าส่ งไปยังกล่อง ECM ถ้าระดับความดันในท่อไอดีสูง กล่อง ECM จะ
สั่งฉี ดมาก
...............3. ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศข้อมูลไปยังกล่อง ECM เพื่อประมวลผลหาระยะเวลาในการ
ฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิง
...............4. เมื่อลิ้นเร่ งอยูท่ ี่ตาแหน่งปิ ดสุด กล่อง ECM จะสั่งฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงมาก
...............5. ตัวตรวจจับความเร็ วรอบเครื่ องยนต์จะประมวลผลหาอัตราการฉี ดน้ ามันเชื้ อเพลิ งและ
ส่ งข้อมูลไปยังหัวฉี ดเพื่อสั่งฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิง
...............6. เมื่ อ สตาร์ ต เครื่ องยนต์ ตั ว ตรวจจั บ ทั้ ง หมดจะส่ ง สั ญ ญาณมาที่ ก ล่ อ ง ECM เพื่ อ
ประมวลผลการสัง่ จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและกาหนดจังหวะจุดระเบิด
...............7. แหล่งจ่ายพลังงานของรถจักรยานยนต์ มีอยู่ดว้ ยกัน 2 แหล่ง คือ แบตเตอรี่ และอัลเตอร์
เนเตอร์
...............8. รหัสเดี่ยว เป็ นการแสดงรหัสข้อขัดข้องแบบ 1 สัญญาณ (กระพริ บสั้น)โดยการกระพริ บ
ของหลอดไฟแสดงการทางานของเครื่ องยนต์
...............9. รหัส คู่ เป็ นการแสดงรหัส ข้อ ขัด ข้อ งแบบ 2 สั ญ ญาณ (กระพริ บ ยาว-สั้ น ) โดยการ
กระพริ บของหลอดไฟแสดงการทางานของเครื่ องยนต์
...............10. ระบบตรวจสอบความผิดปกติดว้ ยตัวเอง เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับตัวตรวจจับต่าง ๆ ระบบ
ตรวจสอบจะแสดงเป็ นข้อความตัวอักษร
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ตอนที่ 2 จงนาตัวอักษรหน้ ารู ปภาพทางด้ านขวามือมาเติมหน้ าข้ อความด้ านซ้ ายมือที่มีความสั มพันธ์ กนั
จงบอกบอกชื่อส่วนประกอบของระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI ได้ถูกต้อง

...............1. กล่อง ECM
...............2. เรื อนลิ้นเร่ ง

ก.
ข.

...............3. ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ า มันหล่อลื่นเครื่ องยนต์
...............4. ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นเครื่ องยนต์

ค.
ง.

...............5. ตัวตรวจจับออกซิเจน
จ.

...............6. ตัวตรวจจับการเอียงของรถ
ฉ.

...............7. หัวฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิง
ช.

...............8. ปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง
ซ.

...............9. ตัวตรวจจับความเร็วรอบเครื่ องยนต์
ฌ.

...............10. หลอดไฟแสดงการทางานของเครื่ องยนต์
ญ.
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ตอนที่ 3 จงนาตัวอักษรหน้ าข้อความทางด้านขวามือมาเติมหน้ าข้อความด้านซ้ ายมือที่มีความสัมพันธ์ กนั
จงบอกบอกหน้าที่ส่วนประกอบของระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI ได้ถูกต้อง
…………1. MAP Sensor

ก. ฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงให้เป็ นฝอยละออง

…………2. IAT Sensor

ข. ควบคุมการทางานของระบบ PGM-FI

…………3. TP Sensor

ค. สร้างแรงดันน้ ามันเชื้อเพลิง

…… ……4. EOT Sensor

ง. ตรวจจับออกซิเจนในไอเสี ย

…… ……5. CKP Sensor

จ. ตรวจจับการเอียงของรถ

…………6. BA Sensor

ฉ. ตรวจจับอุณหภูมิน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์

…………7. O2 Sensor

ช. ตรวจจับความเร็วรอบเครื่ องยนต์

…………8. Fuel Pump

ซ. ตรวจจับตาแหน่งการปิ ด-เปิ ดลิน้ เร่ ง

…………9. Injector

ฌ. ตรวจจับความดันในท่อไอดี

…… ……10. Engine Control Module

ญ. ตรวจจับอุณหภูมิอากาศที่เข้ากระบอกสูบ
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ใบเฉลยแบบทดสอบที่ 7.1
(Answer Sheet No. 7.1)
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้ อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ตอนที่ 1 คาสั่ง ให้ นักเรียนทาเครื่ องหมาย หน้ าข้ อความที่ถูก และเครื่ องหมาย  หน้ าข้อความที่ผิด
....... ......1. ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์ที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ในรถจักรยานยนต์เป็ น
ระบบฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงแบบ D-Jetronicโดยการวัดความดันอากาศภายในท่อไอดี
....... ......2. ตัวตรวจจับความดันในท่อไอดีใ นการทางานจะเปลี่ยนระดับความดันอากาศเป็ น
สัญญาณทางไฟฟ้าส่ งไปยังกล่อง ECM ถ้าระดับความดันในท่อไอดีสูง กล่อง ECM
จะสั่งฉี ดมาก
...... ........3. ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศข้อมูลไปยังกล่อง ECM เพื่อประมวลผลหาระยะเวลาใน
การฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิง
.........X.......4. เมื่อลิ้นเร่ งอยูท่ ี่ตาแหน่งปิ ดสุด กล่อง ECM จะสั่งฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงมาก
........X........5. ตัวตรวจจับความเร็ วรอบเครื่ องยนต์จะประมวลผลหาอัตราการฉี ดน้ ามันเชื้ อเพลิ ง
และส่ งข้อมูลไปยังหัวฉี ดเพื่อสั่งฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิง
....... ......6. เมื่ อ สตาร์ ต เครื่ อ งยนต์ ตัว ตรวจจับ ทั้ง หมดจะส่ ง สั ญ ญาณมาที่ ก ล่ อ ง ECM เพื่ อ
ประมวลผลการสั่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและกาหนดจังหวะจุดระเบิด
...... ......7. แหล่งจ่ายพลังงานของรถจักรยานยนต์ มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 แหล่ง คือแบตเตอรี่ และอัลเตอร์
เนเตอร์
....... …..8. รหัส เดี่ ย ว เป็ นการแสดงรหัส ข้อ ขัด ข้อ งแบบ 1 สั ญ ญาณ (กระพริ บ สั้ น )โดยการ
กระพริ บของหลอดไฟแสดงการทางานของเครื่ องยนต์
....... .....9. รหัส คู่ เป็ นการแสดงรหัส ข้อขัดข้องแบบ 2 สัญญาณ (กระพริ บยาว-สั้ น) โดยการ
กระพริ บของหลอดไฟแสดงการทางานของเครื่ องยนต์
........X.....10. ระบบตรวจสอบความผิดปกติ ด้วยตัว เอง เมื่ อเกิ ดปั ญหาขึ้ นกับ ตัวตรวจจับ ต่ า ง ๆ
ระบบตรวจสอบจะแสดงเป็ นข้อความตัวอักษร
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ตอนที่ 2 จงนาตัวอักษรหน้ ารู ปภาพทางด้ านขวามือมาเติมหน้ าข้ อความด้ านซ้ ายมือที่มีความสั มพันธ์ กนั
จงบอกบอกชื่อส่วนประกอบของระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI ได้ถูกต้อง

.......ง........1. กล่อง ECM
........ค.......2. เรื อนลิ้นเร่ ง

ก.
ข.

.......ช.......3. ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ า มันหล่อลื่นเครื่ องยนต์
.......ฉ........4. ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นเครื่ องยนต์

ค.
ง.

.......ซ........5. ตัวตรวจจับออกซิเจน
จ.

.......จ........6. ตัวตรวจจับการเอียงของรถ
ฉ.

.......ก........7. หัวฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิง
ช.

.......ข........8. ปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง
ซ.

.......ฌ........9. ตัวตรวจจับความเร็วรอบเครื่ องยนต์
ฌ.

.......ญ........10. หลอดไฟแสดงการทางานของเครื่ องยนต์
ญ.
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ตอนที่ 3 จงนาตัวอักษรหน้ าข้อความทางด้านขวามือมาเติมหน้ าข้อความด้านซ้ ายมือที่มีความสัมพันธ์ กนั
จงบอกบอกหน้าที่ส่วนประกอบของระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้อง
……ฌ……1. MAP Sensor

ก. ฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงให้เป็ นฝอยละออง

……ญ……2. IAT Sensor

ข. ควบคุมการทางานของระบบ PGM-FI

……ซ……3. TP Sensor

ค. สร้างแรงดันน้ ามันเชื้อเพลิง

……ฉ……4. EOT Sensor

ง. ตรวจจับออกซิเจนในไอเสี ย

……X……5. CKP Sensor

จ. ตรวจจับการเอียงของรถ

……ช……6. BA Sensor

ฉ. ตรวจจับอุณหภูมิน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์

……จ……7. O2 Sensor

ช. ตรวจจับความเร็วรอบเครื่ องยนต์

……ค……8. Fuel Pump

ซ. ตรวจจับตาแหน่งการปิ ด-เปิ ดลิ้นเร่ ง

……ก……9. Injector

ฌ. ตรวจจับความดันในท่อไอดี

……ข……10. Engine Control Module

ญ. ตรวจจับอุณหภูมิอากาศที่เข้ากระบอกสูบ
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แบบฝึ กหัด/ใบงานที่ 7.2
(Work Sheet No. 7.2)
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ตอนที่ 1 ระบบควบคุมด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ YMJET-FI
ประกอบด้วย
หน่ วยตรวจสอบ

หน่ วยควบคุม

....................
........
............................

.......................
.....
.........................
...
...............
.............
......................
......
..................
..........

............................
...........................
.

...........................
.

.....................
.......

อุปกรณ์ ทางาน

............................
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ตอนที่ 2 จงเติมคาตอบในช่ องว่ างให้ สมบูรณ์
1. เรื อนลิ้นเร่ ง (Throttle Body) ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย Sensor 3 ตัว ได้แก่
1. ……………………………………….. ……………………………………………………...
2. ……………………………………….. ……………………………………………………...
3. ……………………………………….. ……………………………………………………...
2. ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ (Intake Air Temperature Sensor : IAT Sensor)
ทาหน้าที่…………………………………………..……………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
3. ตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ ง (Throttle Position Sensor : TP sensor)
ทาหน้าที่…………………………….………………………….……………………………..
4. ตัวตรวจจับความดันในท่อไอดี (Intake Air Pressure Sensor : IAP Sensor)
ทาหน้าที่…………………………….………………………….……………………………..
5. ตัวตรวจจับอุณหภูมิเครื่ องยนต์ (Engine Temperature Sensor : ET sensor)
ทาหน้าที่…………………………….………………………….……………………………..
6. ตัวตรวจจับปริ มาณออกซิเจน (Oxygen Sensor : O2 Sensor)
ทาหน้าที่…………………………….………………………….……………………………..
7. ตัวตรวจจับตาแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง (Crank Shaft Position Sensor : CKP sensor)
ทาหน้าที่…………………………….………………………….……………………………..
8. ตัวตรวจจับความเอียงของรถ (Bank Angle Sensor : BA Sensor) หรื อ Tip Over Sensor : TO Sensor
ทาหน้าที่…………………………….………………………….……………………………..
9. หัวฉีด (Injector)
ทาหน้าที่…………………………….………………………….……………………………..
10. หลอดไฟเช็คเครื่ องยนต์ (FI-Indicator)
ทาหน้าที่…………………………….………………………….……………………………..
11. กล่อง ECM (ECM : Engine Control Module)
ทาหน้าที่…………………………….………………………….……………………………..
12. ลิ้นควบคุมอากาศรอบเดินเบา (Idle Speed Control Valve : ISC Valve)
ทาหน้าที่…………………………….………………………….……………………………..
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ใบเฉลยแบบทดสอบที่ 7.2
(Answer Sheet No. 7.2)
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้ อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ตอนที่ 1 ระบบควบคุมด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ YMJET-FI
ประกอบด้วย
หน่ วยตรวจสอบ

หน่ วยควบคุม

อุปกรณ์ ทางาน
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ตอนที่ 2 จงเติมคาตอบในช่ องว่ างให้ สมบูรณ์
1. เรื อนลิ้นเร่ ง (Throttle Body) ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยSensor 3 ตัว ได้แก่
1. ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ (IAT Sensor)
2. ตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ ง (TP Sensor)
3. ตัวตรวจจับความดันในท่อไอดี (IAP Sensor)
2. ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ (Intake Air Temperature Sensor : IAT Sensor)
ทาหน้าที่ ตรวจวัดอุณหภูมิของอากาศที่บรรจุเข้ากระบอกสู บ ถ้าในกรณี ที่อุณหภูมิของ อากาศ
ต่ากว่าที่กาหนดจะส่งสัญญาณให้ ECM
3. ตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ ง (Throttle Position Sensor : TP sensor)
ทาหน้าที่ ตรวจจับตาแหน่งการเปิ ด-ปิ ดของลิน้ เร่ ง แล้วเปลี่ยนสัญญาณส่งไฟให้กล่อง ECM
4. ตัวตรวจจับความดันในท่อไอดี (Intake Air Pressure Sensor : IAP Sensor)
ท าหน้า ที่ ตรวจจับ ความดันในท่อไอดี เพื่ อวัดหาปริ มาณการดู ดเพื่ อก าหนดเวลาในการฉี ด
เชื้อเพลิงขั้นพื้นฐาน
5. ตัวตรวจจับอุณหภูมิเครื่ องยนต์ (Engine Temperature Sensor : ET sensor)
ทาหน้าที่ ตรวจจับอุณหภูมิน้ ามันหล่อลื่ นเครื่ องยนต์ เพื่อให้ทราบถึงอุณหภูมิของเครื่ องยนต์
และตรวจวัดสภาวะของเครื่ องยนต์ในขณะขับขี่ โดยมีกล่อง ECM
6. ตัวตรวจจับปริ มาณออกซิเจน (Oxygen Sensor : O2 Sensor)
ทาหน้าที่ ตรวจจับปริ มาณออกซิเจนในไอเสี ย ตรวจจับปริ มาณออกซิเจนถ้ามีมากกว่าที่กาหนด
จะสั่งให้ฉีดน้ ามันมากขึ้น แต่ถา้ ปริ มาณออกซิเจนน้อยจะให้ฉีดน้อยลง
7. ตัวตรวจจับตาแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง (Crank Shaft Position Sensor : CKP sensor)
ทาหน้าที่ ตรวจจับความเร็วรอบเครื่ องยนต์ เพื่อกาหนดจังหวะเวลาการฉี ดพื้นฐานและจุดระเบิด
8. ตัวตรวจจับความเอียงของรถ (Bank Angle Sensor : BA Sensor) หรื อ Tip Over Sensor : TO Sensor
ทาหน้าที่ ตัวตรวจจับการเอียงรถ ตัดสัญญาณการจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและสัญญาณจุดระเบิด เมื่อ
Sensor เอียงเกิน 55+5 องศา
9. หัวฉีด (Injector)
ทาหน้าที่ทาหน้าที่ จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง ตามการสั่งการของกล่องควบคุม ECM
10. หลอดไฟเช็คเครื่ องยนต์ (FI-Indicator)
ทาหน้าที่ ตรวจสอบการทางานของตัวตรวจจับต่าง ๆ เมื่อระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์
ตรวจพบปัญหาข้อขัดข้องหลอดไฟจะกระพริ บยาวและสั้นตามรหัสปัญหาที่เกิดขึ้น
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11. กล่อง ECM (ECM : Engine Control Module)
ทาหน้าที่ ควบคุมการทางานทั้งหมดของระบบฉี ดเชื้อเพลิง DCP-FI เช่นควบคุมการจุดระเบิด
ควบคุ ม ความเร็ ว รอบเดิ น เบา ควบคุ ม การท างานของปั๊ ม น้ ามัน เชื้ อ เพลิ ง วิ นิ จ ฉั ย และ
ประมวลผลข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบ
12. ลิ้นควบคุมอากาศรอบเดินเบา (Idle Speed Control Valve : ISC Valve)
ทาหน้าที่ ควบคุมปริ มาณอากาศในจังหวะรอบเดินเบา
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

1

งานเรียกดูรหัสปัญหาข้ อขัดข้ องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI

ใบงานที่ 7.1 งานเรียกดูรหัสปัญหาข้ อขัดข้ องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
สาระสาคัญ
ระบบตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบ PGM-FI จะถูกบันทึกลงในหน่วยความจา
ซึ่งอยู่ในกล่อง ECM ความผิดปกติที่บนั ทึกนี้ ไม่มีผลต่อการทางานของระบบ PGM-FI ถ้าต้องการ
เรี ยกดูขอ้ มูลความผิดปกติที่เคยเกิดขึ้นสามารถทาได้ ดังนี้
จุดประสงค์
1. สามารถอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้องระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถเรี ยกดูรหัสปัญหาข้อขัดข้องระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถวิเคราะห์รหัสปัญหาได้อย่างถูกต้อง
4. การนาเสนอด้วยสื่ อสังคมออนไลน์
5. มีกิจนิสัยที่ดีในปฏิบตั ิตน โดยมีมนุษยสัมพันธ์ มีวินยั รับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต เชื่อมัน่
ในตนเอง ประหยัด สนใจใฝ่ รู้ ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน รักสามัคคี กตัญญู คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
พึ่งตนเอง อดกลั้น มีมารยาทไทย และอื่น ๆ
เครื่ องมือและอุปกรณ์
1. เครื่ องมือช่างทัว่ ไป
2. รถจักรยานยนต์
3. ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักยานยนต์
4. โต๊ะปฏิบตั ิงาน หรื อชั้นวางอุปกรณ์
5. ผ้าเช็ดมือ หรื อถุงมือ
6. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม
7. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
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2

งานเรียกดูรหัสปัญหาข้ อขัดข้ องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
วัสดุอุปกรณ์ /ชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเรียกดูปัญหาในหน่ วยความจา
วิธีการเรี ยกดูปัญหาในหน่วยความจา
โดยจาลองสถานการณ์ ใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์
1. ต่อชุดสร้างสถานการณ์เข้ากับ
รถจักรยานยนต์
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3

งานเรียกดูรหัสปัญหาข้ อขัดข้ องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเรียกดูปัญหาในหน่ วยความจา
2. เปิ ดสวิตช์ DC 12 โวลต์ เพื่อให้ไฟเลี้ยง
กล่องควบคุมชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉีด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักยานยนต์

3. เข้า LOG IN ที่โทรศัพท์
4. เปิ ด Bluetooth เข้ารหัส
ด้วยรหัส EMUT 2018

5. สถานะ การเชื่อมต่อ ตัวอักษรจะเป็ นสี
เขียว

6. สตาร์ตเครื่ องยนต์
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4

งานเรียกดูรหัสปัญหาข้ อขัดข้ องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเรียกดูปัญหาในหน่ วยความจา
จาลองสถานการณ์เพื่อสร้ างรหัสปัญหา
7. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์จาลอง
ของ MAP Sensor มีปัญหา

8. หลอดไฟกระพริ บสั้น แสดงรหัสปัญหา

9. ดับเครื่ องยนต์
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5

งานเรียกดูรหัสปัญหาข้ อขัดข้ องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเรียกดูปัญหาในหน่ วยความจา
10. ปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
11. ถอดฝาครอบขั้วตรวจสอบ DLC ออก
(Data Link Connector)

12. ต่อเครื่ องมือพิเศษเข้ากับขั้วตรวจสอบ
(สายสี น้ าเงิน กับ เขียว/ดา)

ขั้นตอนการตรวจสอบการเรียกดูปัญหาในหน่ วยความจา
ผลการอ่านและวิเคราะห์ รหัสปัญหา
13. เปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “ON”
: อ่านรหัสปัญหา.....................................
: หลอดไฟ กระพริ บยาวกี่................ ครั้ง
: กระพริ บสั้นกี่................................. ครั้ง
: ประเภท  รหัสเดี่ยว  รหัสคู่
สาเหตุ.....................................................
14. ปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
15. ถอดเครื่ องมือพิเศษออกจากขั้ว
ตรวจสอบ DLC
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6

งานเรียกดูรหัสปัญหาข้ อขัดข้ องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ขั้นตอนการตรวจสอบการเรียกดูปัญหาในหน่ วยความจา
จาลองสถานการณ์เพื่อสร้ างรหัสปัญหา
16. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์
จาลองของ ET Sensor มีปัญหา

17. หลอดไฟกระพริ บสั้น แสดงรหัส
ปัญหา
18. ดับเครื่ องยนต์
19. ปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
20. ถอดฝาครอบขั้วตรวจสอบ DLC ออก
(Data Link Connector)

21. ต่อเครื่ องมือพิเศษเข้ากับขั้วตรวจสอบ
ผลการอ่านและวิเคราะห์ รหัสปัญหา
22. เปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “ON”
: อ่านรหัสปัญหา.....................................
: หลอดไฟ กระพริ บยาวกี่................ ครั้ง
: กระพริ บสั้นกี่................................. ครั้ง
: ประเภท  รหัสเดี่ยว  รหัสคู่
สาเหตุ.....................................................
23. ปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
24. ถอดเครื่ องมือพิเศษออกจากขั้ว
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7
งานเรียกดูรหัสปัญหาข้ อขัดข้ องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI 6
ขั้นตอนการตรวจสอบการเรียกดูปัญหาในหน่ วยความจา
จาลองสถานการณ์เพื่อสร้ างรหัสปัญหา
25. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์
จาลองของ TP Sensor มีปัญหา

26. หลอดไฟกระพริ บสั้น แสดงรหัส
ปัญหา
27. ดับเครื่ องยนต์
28. ปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
29. ถอดฝาครอบขั้วตรวจสอบ DLC ออก
(Data Link Connector)

30. ต่อเครื่ องมือพิเศษเข้ากับขั้วตรวจสอบ
ผลการอ่านและวิเคราะห์ รหัสปัญหา
31. เปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “ON”
: อ่านรหัสปัญหา.....................................
: หลอดไฟ กระพริ บยาวกี่................ ครั้ง
: กระพริ บสั้นกี่................................. ครั้ง
: ประเภท  รหัสเดี่ยว  รหัสคู่
สาเหตุ.....................................................
32. ปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
33. ถอดเครื่ องมือพิเศษออกจากขั้ว
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8

งานเรียกดูรหัสปัญหาข้ อขัดข้ องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ขั้นตอนการตรวจสอบการเรียกดูปัญหาในหน่ วยความจา
จาลองสถานการณ์เพื่อสร้ างรหัสปัญหา
34. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์
จาลองของ IAT Sensor มีปัญหา

35. หลอดไฟกระพริ บสั้น แสดงรหัส
ปัญหา
36. ดับเครื่ องยนต์
37. ปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
38. ถอดฝาครอบขั้วตรวจสอบ DLC ออก
(Data Link Connector)

39. ต่อเครื่ องมือพิเศษเข้ากับขั้วตรวจสอบ
ผลการอ่านและวิเคราะห์ รหัสปัญหา
40. เปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “ON”
: อ่านรหัสปัญหา.....................................
: หลอดไฟ กระพริ บยาวกี่................ ครั้ง
: กระพริ บสั้นกี่................................. ครั้ง
: ประเภท  รหัสเดี่ยว  รหัสคู่
สาเหตุ.....................................................
42. ปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
42. ถอดเครื่ องมือพิเศษออกจากขั้ว
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9
งานเรียกดูรหัสปัญหาข้ อขัดข้ องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI 6
ขั้นตอนการตรวจสอบการเรียกดูปัญหาในหน่ วยความจา
จาลองสถานการณ์เพื่อสร้ างรหัสปัญหา
43. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์
จาลองของ Injector มีปัญหา

44. หลอดไฟกระพริ บสั้น แสดงรหัส
ปัญหา
45. ดับเครื่ องยนต์
46. ปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
47. ถอดฝาครอบขั้วตรวจสอบ DLC ออก
(Data Link Connector)

48. ต่อเครื่ องมือพิเศษเข้ากับขั้วตรวจสอบ
ผลการอ่านและวิเคราะห์ รหัสปัญหา
49. เปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “ON”
: อ่านรหัสปัญหา.....................................
: หลอดไฟ กระพริ บยาวกี่................ ครั้ง
: กระพริ บสั้นกี่................................ ครั้ง
: ประเภท  รหัสเดี่ยว  รหัสคู่
สาเหตุ.....................................................
50. ปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
51. ถอดเครื่ องมือพิเศษออกจากขั้ว
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10

งานเรียกดูรหัสปัญหาข้ อขัดข้ องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ขั้นตอนการตรวจสอบการเรียกดูปัญหาในหน่ วยความจา
จาลองสถานการณ์เพื่อสร้ างรหัสปัญหา
52. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์
จาลองของ O2 Sensor มีปัญหา

53. หลอดไฟกระพริ บสั้น แสดงรหัส
ปัญหา
54. ดับเครื่ องยนต์
55. ปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
56. ถอดฝาครอบขั้วตรวจสอบ DLC ออก
(Data Link Connector)

57. ต่อเครื่ องมือพิเศษเข้ากับขั้วตรวจสอบ
ผลการอ่านและวิเคราะห์ รหัสปัญหา
58. เปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “ON”
: อ่านรหัสปัญหา.....................................
: หลอดไฟ กระพริ บยาวกี่................ ครั้ง
: กระพริ บสั้นกี่................................ ครั้ง
: ประเภท  รหัสเดี่ยว  รหัสคู่
สาเหตุ.....................................................
59. ปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
60. ถอดเครื่ องมือพิเศษออกจากขั้ว

เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102 โดยเปรม เพ็งยอด ผู้เรี ยบเรี ยง

362

ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

11

งานเรียกดูรหัสปัญหาข้ อขัดข้ องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ขั้นตอนการตรวจสอบการเรียกดูปัญหาในหน่ วยความจา
จาลองสถานการณ์เพื่อสร้ างรหัสปัญหา
61. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์
จาลองของ ECM มีปัญหา

62. หลอดไฟกระพริ บสั้น แสดงรหัส
ปัญหา
63. ดับเครื่ องยนต์
64. ปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
65. ถอดฝาครอบขั้วตรวจสอบ DLC ออก
(Data Link Connector)
66. ต่อเครื่ องมือพิเศษเข้ากับขั้วตรวจสอบ
ผลการอ่านและวิเคราะห์ รหัสปัญหา
67. เปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “ON”
: อ่านรหัสปัญหา.....................................
: หลอดไฟ กระพริ บยาวกี่................ ครั้ง
: กระพริ บสั้นกี่................................ ครั้ง
: ประเภท  รหัสเดี่ยว  รหัสคู่
สาเหตุ.....................................................
68. ปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
69. ถอดเครื่ องมือพิเศษออกจากขั้ว
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ใบสั่งงานที่ 7.1
(Job Sheet No. 7.1)
ชื่อรายวิชา
หัวข้อ / งาน

งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102

หน้าที่

1

งานเรี ยกดูรหัสปัญหาข้อขัดข้องระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI

วัสดุอุปกรณ์/ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง

จุดพิจารณา

คาสั่ง
1
2
3
4

ให้นกั เรี ยน
เรี ยกดูรหัสปัญหาข้อขัดข้องระบบฉีด
ฝึ กอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้องระบบฉีด
ทาความสะอาดพื้นที่บริ เวณฝึ กงาน
บันทึกลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรู ปและ VDO เพื่อนาเสนอ
ผลการปฏิบตั ิงาน
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

1. มีผา้ เช็ดมือ หรื อถุงมือสวมใส่ (ต้องสะอาด)
2. ขั้นตอนการอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้องครั้งที่ 1 ถูกต้อง
3. ขั้นตอนการอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้องครั้งที่ 2 ถูกต้อง
4. ขั้นตอนการอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้องครั้งที่ 3 ถูกต้อง
5. ขั้นตอนการอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้องครั้งที่ 4 ถูกต้อง
6. ขั้นตอนการอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้องครั้งที่ 5 ถูกต้อง
7. ขั้นตอนการอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้องครั้งที่ 6 ถูกต้อง
8. ขั้นตอนการอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้องครั้งที่ 7 ถูกต้อง
9. มีการทาความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
บริ เวณที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
10. นาเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและลง Facebook
งานจักรยานยนต์
รวม
10
ชื่อนักเรี ยน
ผูค้ วบคุม
ชั้น/กลุ่ม
วันที่
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หัวข้อ / งาน

ใบตรวจงานที่ 7.1
(Check Sheet No. 7.1)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102
หน้าที่
1
งานเรี ยกดูรหัสปัญหาข้อขัดข้องระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI

วัสดุอุปกรณ์/ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง

จุดพิจารณา

คาสั่ง
1
2
3
4

ให้นกั เรี ยน
เรี ยกดูรหัสปัญหาข้อขัดข้องระบบฉีด
ฝึ กอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้องระบบฉีด
ทาความสะอาดพื้นที่บริ เวณฝึ กงาน
บันทึกลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรู ปและ VDO เพื่อนาเสนอ
ผลการปฏิบตั ิงาน
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

1. มีผา้ เช็ดมือ หรื อถุงมือสวมใส่ (ต้องสะอาด)
2. ขั้นตอนการอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้องครั้งที่ 1 ถูกต้อง
3. ขั้นตอนการอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้องครั้งที่ 2 ถูกต้อง
4. ขั้นตอนการอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้องครั้งที่ 3 ถูกต้อง
5. ขั้นตอนการอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้องครั้งที่ 4 ถูกต้อง
6. ขั้นตอนการอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้องครั้งที่ 5 ถูกต้อง
7. ขั้นตอนการอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้องครั้งที่ 6 ถูกต้อง
8. ขั้นตอนการอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้องครั้งที่ 7 ถูกต้อง
9. มีการทาความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
บริ เวณที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
10. นาเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและลง Facebook
1
งานจักรยานยนต์
รวม
10
ชื่อนักเรี ยน
ผูค้ วบคุม
ชั้น/กลุ่ม
วันที่

หมายเหตุ

0
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

1

งานลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI

ใบงานที่ 7.2 งานลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
PGM-FI
สาระสาคัญ
การลบข้อมู ล รหัส ปั ญหาข้อขัดข้องระบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ PGM-FI จะช่ ว ย
อานวยความสะดวกในการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์ เพราะว่ารหัสปัญหาข้อขัดข้องจะถูกบันทึกลง
ในหน่วยความจาซึ่งอยูใ่ นกล่อง ECM หลังจากการซ่อมแล้วต้องลบรหัสข้อมูลออกจากกล่อง ECM
สามารถทาได้ ดังนี้
จุดประสงค์
1. สามารถลบข้อมูลรหัสปัญหาข้อขัดข้องระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถวิเคราะห์รหัสปัญหาได้อย่างถูกต้อง
3. การนาเสนอด้วยสื่ อสังคมออนไลน์
4. มีกิจนิสัยที่ดีในปฏิบตั ิตน โดยมีมนุษยสัมพันธ์ มีวินยั รับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต เชื่อมัน่
ในตนเอง ประหยัด สนใจ ใฝ่ รู้ ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน รักสามัคคี กตัญญู คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
พึ่งตนเอง อดกลั้น มีมารยาทไทย และอื่น ๆ
เครื่ องมือและอุปกรณ์
1. เครื่ องมือช่างทัว่ ไป
2. รถจักรยานยนต์
3. ชุดฝึ กระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
4. โต๊ะปฏิบตั ิงาน หรื อชั้นวางอุปกรณ์
5. ผ้าเช็ดมือ หรื อถุงมือ
6. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม
7. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

2

งานลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
วัสดุอุปกรณ์ /ชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ อง
จาลองสถานการณ์เพื่อสร้ างรหัสปัญหา
1. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์
จาลองของ MAP Sensor มีปัญหา

เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102 โดยเปรม เพ็งยอด ผู้เรี ยบเรี ยง
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

3

งานลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ อง
2. หลอดไฟกระพริ บสั้น แสดงรหัสปัญหา

3. ดับเครื่ องยนต์

ขั้นตอนการตรวจสอบการลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ อง
ทดลองลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ อง
4. ปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
5. ถอดฝาครอบขั้วตรวจสอบ DLC ออก
(Data Link Connector)
6. ต่อเครื่ องมือพิเศษเข้ากับขั้วตรวจสอบ
(สายสี น้ าเงิน กับ เขียว/ดา)
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

4

งานลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ขั้นตอนการตรวจสอบการลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ อง
ทดลองลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ อง
7. เปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “ON”
8. ถอดเครื่ องมือพิเศษออกจากขั้ว
ตรวจสอบ และต่อเครื่ องมือพิเศษเข้ากับ
ขั้วตรวจสอบอีกครั้งภายใน 5 วินาที
9. รู ปแบบการลบข้อมูล “สาเร็จ” ถ้า
หลอดไฟแสดงความผิดปกติดบั แล้ว
กะพริ บต่อเนื่อง แสดงว่าข้อมูลปัญหาถูก
ลบแล้ว
10. รู ปแบบการลบข้อมูล “ไม่สาเร็จ” ถ้า
หลอดไฟแสดงความผิดปกติดบั แล้ว
ติดค้าง แสดงว่าข้อมูลปัญหาถูกลบแล้ว

11. หลอดไฟ
 กระพริ บสั้นอย่างต่อเนื่อง
 ติดค้าง
: แสดงว่าการลบข้อมูล
สาเร็จ
ไม่สาเร็จ
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

5

งานลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ขั้นตอนการตรวจสอบการลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ อง
ทดลองลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ อง
12. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์
จาลองของ ET Sensor มีปัญหา

13. หลอดไฟกระพริ บสั้น แสดงรหัสปัญหา
14. ดับเครื่ องยนต์
15. ปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
16. ถอดฝาครอบขั้วตรวจสอบ DLC ออก
Data Link Connector)
17. ต่อเครื่ องมือพิเศษเข้ากับขั้วตรวจสอบ
(สายสี น้ าเงิน กับ เขียว/ดา)
18. เปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “ON”
19. ถอดเครื่ องมือพิเศษออกจากขั้ว
ตรวจสอบ และต่อเครื่ องมือพิเศษเข้ากับ
ขั้วตรวจสอบอีกครั้งภายใน 5 วินาที
: หลอดไฟ
 กระพริ บสั้นอย่างต่อเนื่อง
 ติดค้าง
: แสดงว่าการลบข้อมูล
สาเร็จ
ไม่สาเร็จ
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

6

งานลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ขั้นตอนการตรวจสอบการลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ อง
ทดลองลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ อง
20. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์
จาลองของ TP Sensor มีปัญหา

22. หลอดไฟกระพริ บสั้น แสดงรหัสปัญหา
23. ดับเครื่ องยนต์
24. ปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
25. ถอดฝาครอบขั้วตรวจสอบ DLC ออก
(Data Link Connector)
26. ต่อเครื่ องมือพิเศษเข้ากับขั้วตรวจสอบ
(สายสี น้ าเงิน กับ เขียว/ดา)
27. เปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “ON”
28. ถอดเครื่ องมือพิเศษออกจากขั้ว
ตรวจสอบ และต่อเครื่ องมือพิเศษเข้า
กับขั้วตรวจสอบอีกครั้งภายใน 5 วินาที
: หลอดไฟ
 กระพริ บสั้นอย่างต่อเนื่อง
 ติดค้าง
: แสดงว่าการลบข้อมูล
สาเร็จ
ไม่สาเร็จ
เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102 โดยเปรม เพ็งยอด ผู้เรี ยบเรี ยง
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

7

งานลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ขั้นตอนการตรวจสอบการลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ อง
ทดลองลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ อง
29. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์
จาลองของ TP Sensor มีปัญหา

30. หลอดไฟกระพริ บสั้น แสดงรหัสปัญหา
31. ดับเครื่ องยนต์
32. ปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
33. ถอดฝาครอบขั้วตรวจสอบ DLC ออก
Data Link Connector)

34. ต่อเครื่ องมือพิเศษ เข้ากับขั้วตรวจสอบ
(สายสี น้ าเงิน กับ เขียว/ดา)
35. เปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “ON”
36. ถอดเครื่ องมือพิเศษออกจากขั้ว
ตรวจสอบ และต่อเครื่ องมือพิเศษเข้า
กับขั้วตรวจสอบอีกครั้งภายใน 5 วินาที
: หลอดไฟ
 กระพริ บสั้นอย่างต่อเนื่อง
 ติดค้าง
: แสดงว่าการลบข้อมูล
สาเร็จ
ไม่สาเร็จ
เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102 โดยเปรม เพ็งยอด ผู้เรี ยบเรี ยง
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

8

งานลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ขั้นตอนการตรวจสอบการลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ อง
ทดลองลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ อง
37. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์
จาลองของ Injector มีปัญหา

38. หลอดไฟกระพริ บสั้น แสดงรหัส
ปัญหา
39. ดับเครื่ องยนต์
40. ปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
41. ถอดฝาครอบขั้วตรวจสอบ DLC ออก
(Data Link Connector)
42. ต่อเครื่ องมือพิเศษ เข้ากับขั้วตรวจสอบ
(สายสี น้ าเงิน กับ เขียว/ดา)
43. เปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “ON”
44. ถอดเครื่ องมือพิเศษออกจากขั้ว
ตรวจสอบ และต่อเครื่ องมือพิเศษเข้ากับ
ขั้วตรวจสอบอีกครั้งภายใน 5 วินาที
: หลอดไฟ
 กระพริ บสั้นอย่างต่อเนื่อง
 ติดค้าง
: แสดงว่าการลบข้อมูล
สาเร็จ
ไม่สาเร็จ
เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102 โดยเปรม เพ็งยอด ผู้เรี ยบเรี ยง
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

9

งานลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ขั้นตอนการตรวจสอบการลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ อง
ทดลองลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ อง
45. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์
จาลองของ O2 Sensor มีปัญหา

46. หลอดไฟกระพริ บสั้น แสดงรหัสปัญหา
47. ดับเครื่ องยนต์
48. ปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
49. ถอดฝาครอบขั้วตรวจสอบ DLC ออก
(Data Link Connector)
50. ต่อเครื่ องมือพิเศษเข้ากับขั้วตรวจสอ
(สายสี น้ าเงิน กับ เขียว/ดา)
51. เปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “ON”
52. ถอดเครื่ องมือพิเศษออกจากขั้ว
ตรวจสอบ และต่อเครื่ องมือพิเศษเข้า
กับขั้วตรวจสอบอีกครั้งภายใน 5 วินาที
: หลอดไฟ
 กระพริ บสั้นอย่างต่อเนื่อง
 ติดค้าง
: แสดงว่าการลบข้อมูล
 สาเร็จ
 ไม่สาเร็จ
เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102 โดยเปรม เพ็งยอด ผู้เรี ยบเรี ยง
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

10

งานลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ขั้นตอนการตรวจสอบการลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ อง
ทดลองลบข้ อมูลรหัสปัญหาข้ อขัดข้ อง
53. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์
จาลองของ ECM มีปัญหา

54. หลอดไฟกระพริ บสั้น แสดงรหัสปัญหา
55. ดับเครื่ องยนต์
56. ปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
57. ถอดฝาครอบขั้วตรวจสอบ DLC ออก
Data Link Connector)

58. ต่อเครื่ องมือพิเศษ เข้ากับขั้วตรวจสอบ
(สายสี น้ าเงิน กับ เขียว/ดา)
59. เปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “ON”
60. ถอดเครื่ องมือพิเศษออกจากขั้ว
ตรวจสอบ และต่อเครื่ องมือพิเศษเข้า
กับขั้วตรวจสอบอีกครั้งภายใน 5 วินาที
: หลอดไฟ
 กระพริ บสั้นอย่างต่อเนื่อง
 ติดค้าง
: แสดงว่าการลบข้อมูล
สาเร็จ
ไม่สาเร็จ
เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102 โดยเปรม เพ็งยอด ผู้เรี ยบเรี ยง
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ใบสั่งงานที่ 7.2
(Job Sheet No. 7.2)
ชื่อรายวิชา
หัวข้อ / งาน

งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102

หน้าที่

1

งานลบข้อมูลรหัสปัญหาข้อขัดข้องระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI

วัสดุอุปกรณ์/ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงฯ

จุดพิจารณา

คาสั่ง
ให้นกั เรี ยน
1
ลบข้อมูลรหัสปัญหาข้อขัดข้องระบบฉีด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
2
ทาความสะอาดพื้นที่บริ เวณฝึ กงาน
3
บันทึกลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรู ปและ VDO เพื่อนาเสนอ
ผลการปฏิบตั ิงาน
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

1. มีผา้ เช็ดมือ หรื อถุงมือสวมใส่ (ต้องสะอาด)
2. ขั้นตอนการถอดขั้วตรวจสอบ DLC ถูกต้อง
3. ขั้นตอนการต่อปลัก๊ สายไฟเข้ากับขั้วตรวจสอบถูกต้อง
4. ขั้นตอนการลบรหัสปัญหาข้อขัดข้อง ครั้งที่ 1 ถูกต้อง
5. ขั้นตอนการลบรหัสปัญหาข้อขัดข้อง ครั้งที่ 2 ถูกต้อง
6. ขั้นตอนการลบรหัสปัญหาข้อขัดข้อง ครั้งที่ 3 ถูกต้อง
7. ขั้นตอนการลบรหัสปัญหาข้อขัดข้อง ครั้งที่ 4-5 ถูกต้อง
8. ขั้นตอนการลบรหัสปัญหาข้อขัดข้อง ครั้งที่ 6-7 ถูกต้อง
9. มีการทาความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
บริ เวณที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
10. นาเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและลง Facebook
งานจักรยานยนต์
รวม
10
ชื่อนักเรี ยน
ผูค้ วบคุม
ชั้น/กลุ่ม
วันที่
เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102 โดยเปรม เพ็งยอด ผู้เรี ยบเรี ยง
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หัวข้อ / งาน

ใบตรวจงานที่ 7.2
(Check Sheet No. 7.2)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102
หน้าที่
1
งานลบข้อมูลรหัสปัญหาข้อขัดข้องระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI

วัสดุอุปกรณ์/ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงฯ

คาสัง่
1
2
3

จุดพิจารณา

ให้นกั เรี ยน
ลบข้อมูลรหัสปัญหาข้อขัดข้องระบบฉีด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ทาความสะอาดพื้นที่บริ เวณฝึ กงาน
บันทึกลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรู ปและ VDO เพื่อนาเสนอ
ผลการปฏิบตั ิงาน
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

1. มีผา้ เช็ดมือ หรื อถุงมือสวมใส่ (ต้องสะอาด)
2. ขั้นตอนการถอดขั้วตรวจสอบ DLC ถูกต้อง
3. ขั้นตอนการต่อปลัก๊ สายไฟเข้ากับขั้วตรวจสอบถูกต้อง
4. ขั้นตอนการลบรหัสปัญหาข้อขัดข้อง ครั้งที่ 1 ถูกต้อง
5. ขั้นตอนการลบรหัสปัญหาข้อขัดข้อง ครั้งที่ 2 ถูกต้อง
6. ขั้นตอนการลบรหัสปัญหาข้อขัดข้อง ครั้งที่ 3 ถูกต้อง
7. ขั้นตอนการลบรหัสปัญหาข้อขัดข้อง ครั้งที่ 4-5 ถูกต้อง
8. ขั้นตอนการลบรหัสปัญหาข้อขัดข้อง ครั้งที่ 6-7 ถูกต้อง
9. มีการทาความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
บริ เวณที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
10. นาเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและลง Facebook
1
งานจักรยานยนต์
รวม
10
ชื่อนักเรี ยน
ผูค้ วบคุม
ชั้น/กลุ่ม
วันที่

หมายเหตุ

0
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

1

งานการปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่ งลิน้ เร่ ง TP Sensor

ใบงานที่ 7.3 งานการปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่ งลิน้ เร่ ง TP Sensor
PGM-FI
สาระสาคัญ
การปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่ งลิ้นเร่ ง หลังจากมีการถอด-ประกอบชุดเซนเซอร์ ต้องทา
การปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่งลิน้ เร่ งทุกครั้ง และต้องแน่ใจว่าไม่มีขอ้ มูลรหัสข้อขัดข้องจัดเก็บอยู่
ในกล่อง ECM ถ้ามีขอ้ มูลรหัสข้อขัดข้องจัดเก็บอยูใ่ นกล่อง ECM จะไม่สามารถปรับตั้งตัวตรวจจับ
ตาแหน่งลิ้นเร่ งได้
จุดประสงค์
1. สามารถปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ งได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลแสดงความผิดปกติที่เคยเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
3. การนาเสนอด้วยสื่ อสังคมออนไลน์
4. มีกิจนิสัยที่ดีในปฏิบตั ิตน โดยมีมนุษยสัมพันธ์ มีวินยั รับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต เชื่อมัน่
ในตนเอง ประหยัด สนใจ ใฝ่ รู้ ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน รักสามัคคี กตัญญู คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
พึ่งตนเอง อดกลั้น มีมารยาทไทย และอื่น ๆ
เครื่ องมือและอุปกรณ์
1. เครื่ องมือช่างทัว่ ไป
2. รถจักรยานยนต์
3. ชุดฝึ กระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
4. โต๊ะปฏิบตั ิงาน หรื อชั้นวางอุปกรณ์
5. ผ้าเช็ดมือ หรื อถุงมือ
6. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม
7. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102 โดยเปรม เพ็งยอด ผู้เรี ยบเรี ยง
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

2

งานการปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่ งลิน้ เร่ ง TP Sensor
วัสดุอุปกรณ์ /ชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่ งลิน้ เร่ ง
จาลองสถานการณ์เพื่อสร้ างรหัสปัญหา
1. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์
จาลองของ TP Sensor มีปัญหา

เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102 โดยเปรม เพ็งยอด ผู้เรี ยบเรี ยง

379

ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

3

งานการปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่ งลิน้ เร่ ง TP Sensor
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่ งลิน้ เร่ ง
2. หลอดไฟกระพริ บสั้น แสดงรหัสปัญหา

3. ดับเครื่ องยนต์

ขั้นตอนตรวจสอบการปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่ งลิน้ เร่ ง
ทดลองปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่ งลิน้ เร่ ง
4. ปิ ดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
5. ถอดฝาครอบขั้วตรวจสอบ DLC ออก
(Data Link Connector)

6. ต่อเครื่ องมือพิเศษเข้ากับขั้วตรวจสอบ
(สายสี น้ าเงิน กับ เขียว/ดา)

เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102 โดยเปรม เพ็งยอด ผู้เรี ยบเรี ยง
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

4

งานการปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่ งลิน้ เร่ ง TP Sensor
ขั้นตอนตรวจสอบการปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่ งลิน้ เร่ ง
ทดลองปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่ งลิน้ เร่ ง
7. ถอดขั้วต่อตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ ามันเครื่ อง
แล้วช็อตขั้วด้วยสายพ่วง

9. บิดสวิตช์กุญแจไปตาแหน่ง “ON”
10. ถอดสายไฟที่ช็อตขั้วของตัวตรวจจับ
อุณหภูมิน้ ามันเครื่ องออกภายในเวลา
10 วินาที
แสดงหลอดไฟกระพริ บ “การปรับตั้งสาเร็ จ”

11. รู ปแบบการปรับตั้งตาแหน่งลิ้นเร่ ง
“สาเร็จ” หลอดไฟแสดงการทางานจะ
กระพริ บ

แสดงหลอดไฟกระพริ บ “การปรับตั้งไม่สาเร็ จ”

12. รู ปแบบการปรับตั้งตาแหน่งลิ้นเร่ ง
“ไม่สาเร็จ” หลอดไฟแสดงการทางาน
จะติดค้าง
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

5

งานการปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่ งลิน้ เร่ ง TP Sensor
ขั้นตอนตรวจสอบการปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่ งลิน้ เร่ ง
ทดลองปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่ งลิน้ เร่ ง
13. ผลการปรับตั้ง
: หลอดไฟ
 กระพริ บสั้นอย่างต่อเนื่ อง
 ติดค้าง
: แสดงว่าการปรับตั้ง
สาเร็จ ไม่สาเร็ จ
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ใบสั่งงานที่ 7.3
(Job Sheet No. 7.3)
ชื่อรายวิชา
หัวข้อ / งาน

งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102

หน้าที่

1

งานการปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ ง TP Sensor

วัสดุอุปกรณ์/ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง

จุดพิจารณา

คาสั่ง
ให้นกั เรี ยน
1 ทดลองปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่ง
ลิ้นเร่ งระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
2 ทาความสะอาดพื้นที่บริ เวณฝึ กงาน
3 บันทึกลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรู ปและ VDO เพื่อนาเสนอ
ผลการปฏิบตั ิงาน
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

1. มีผา้ เช็ดมือ หรื อถุงมือสวมใส่ (ต้องสะอาด)
2. ขั้นตอนการช็อตขั้วตรวจสอบ DLC ถูกต้อง
3. ขั้นตอนการช็อตขั้วตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ งถูกต้อง
4. ขั้นตอนการช็อตขั้วต่อตัวตรวจจับอุณหภูมิ ถูกต้อง
5. การปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ ง ถูกต้อง
6. มีการทาความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
บริ เวณที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
7. นาเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและลง Facebook
งานจักรยานยนต์
รวม
10
ชื่อนักเรี ยน
ผูค้ วบคุม
ชั้น/กลุ่ม
วันที่
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หัวข้อ / งาน

ใบตรวจงานที่ 7.3
(Check Sheet No. 7.3)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102
งานการปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ ง TP Sensor

วัสดุอุปกรณ์/ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง

คาสัง่
1
2
3

จุดพิจารณา
1. มีผา้ เช็ดมือ หรื อถุงมือสวมใส่ (ต้องสะอาด)
2. ขั้นตอนการช็อตขั้วตรวจสอบ DLC ถูกต้อง
3. ขั้นตอนการช็อตขั้วตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ งถูกต้อง
4. ขั้นตอนการช็อตขั้วต่อตัวตรวจจับอุณหภูมิ ถูกต้อง
5. การปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่งลิ้นเร่ ง ถูกต้อง
6. มีการทาความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
บริ เวณที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
7. นาเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและลง Facebook
งานจักรยานยนต์
รวม
ชื่อนักเรี ยน
ชั้น/กลุ่ม

หน้าที่

1

ให้นกั เรี ยน
ทดลองปรับตั้งตัวตรวจจับตาแหน่ง
ลิ้นเร่ งระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ทาความสะอาดพื้นที่บริ เวณฝึ กงาน
บันทึกลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรู ปและ VDO เพื่อนาเสนอ
ผลการปฏิบตั ิงาน
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
1
0
1
0
2
0
2
0
2
0
1
0
1

หมายเหตุ

0
10

ผูค้ วบคุม
วันที่
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

1

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง MAP Sensor

ใบงานที่ 7.4 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง MAP Sensor
PGM-FI
สาระสาคัญ
การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง MAP Sensor หรื อตัวตรวจจับแรงดันสัมบูรณ์ในท่อไอดีทางาน
บกพร่ อง อาจเกิดจากสาเหตุ หน้าสัมผัสที่ ข้ วั ต่อของตัวตรวจจับแรงดันสัมบูรณ์ในท่อไอดี หลวม
หรื อไม่ดี หรื อตัวตรวจจับแรงดันสัมบูรณ์ในท่อไอดีหรื อวงจรของตัวตรวจจับแรงดันสัมบูรณ์ในท่อ
ไอดีทางานบกพร่ อง แต่เครื่ องยนต์ยงั ทางานได้ตามปกติ
จุดประสงค์
1. สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง MAP Sensor ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้อง MAP Sensor ได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลแสดงความผิดปกติที่เคยเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
4. การนาเสนอด้วยสื่ อสังคมออนไลน์
5. มีกิจนิสัยที่ดีในปฏิบตั ิตน โดยมีมนุษยสัมพันธ์ มีวินยั รับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต เชื่อมัน่
ในตนเอง ประหยัด สนใจ ใฝ่ รู้ ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน รักสามัคคี กตัญญู คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
พึ่งตนเอง อดกลั้น มีมารยาทไทย และอื่น ๆ
เครื่ องมือและอุปกรณ์
1. เครื่ องมือช่างทัว่ ไป
2. รถจักรยานยนต์
3. ชุดฝึ กระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
4. โต๊ะปฏิบตั ิงาน หรื อชั้นวางอุปกรณ์
5. ผ้าเช็ดมือ หรื อถุงมือ
6. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม
7. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

2

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง MAP Sensor
วัสดุอุปกรณ์ /ชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้ อง MAP Sensor
จาลองสถานการณ์เพื่อสร้ างรหัสปัญหา
1. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์
จาลองของ MAP Sensor มีปัญหา

2. หลอดไฟกระพริ บสั้น แสดงรหัสปัญหา
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

3

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง MAP Sensor
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้ อง MAP Sensor
3. ดับเครื่ องยนต์

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้ อง MAP Sensor
4. ตรวจสอบการหลุดหลวมของขั้วต่อหรื อ
หน้าสัมผัสก่อนทุกครั้ง

5. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
ที่ป้อนเข้า MAP Sensor
5.1 บิดสวิตช์กุญแจไปตาแหน่ง “OFF”
5.2 ปลดขั้วต่อที่เข้าเรื อนลิ้นเร่ ง
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

4

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง MAP Sensor
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้ อง MAP Sensor
5.3 บิดสวิตช์กุญแจไปตาแหน่ง “ON”
5.4 ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าจาก
แหล่งจ่ายที่ป้อนเข้า MAP Sensor

5.5 ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าจาก
แหล่งจ่ายที่ป้อนเข้า MAP Sensor
ค่ามาตรฐาน : 4.75-5.25 โวลต์

6. ตรวจสอบความต่อเนื่องสายไฟของวงจร
MAP Sensor
6.1 ปลดขั้วต่อที่เข้ากล่อง ECM

เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102 โดยเปรม เพ็งยอด ผู้เรี ยบเรี ยง

388

ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

5

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง MAP Sensor
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้ อง MAP Sensor
6.2 ตรวจสอบความต่อเนื่องสายไฟของ
วงจร MAP Sensor
ค่ามาตรฐาน : มีความต่อเนื่อง

7. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า
MAP Sensor

7.1 ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า
MAP Sensor
ค่ามาตรฐาน : 4.75-5.25 โวลต์
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

5

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง MAP Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้อง MAP Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ
8. ตรวจสอบความต่อเนื่องของวงจร
MAP Sensor
ค่ามาตรฐาน : มีความต่อเนื่อง

9. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าจาก
แหล่งจ่ายที่ป้อนเข้า MAP Sensor
ขั้นตอน : เปิ ดสวิตช์ไปที่ตาแหน่ง “ON”
ตาแหน่ง : สายสี เหลือง/แดง – เขียว/ส้ม
แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่วดั ได้.................โวลต์
สรุ ปว่า………………………………
10. ตรวจสอบความต่อเนื่องสายไฟของ
วงจร MAP Sensor ที่ข้วั ECM กับขั้ว
เรื อนลิ้นเร่ ง
ตาแหน่ง : เหลือง/แดง – เหลือง/แดง
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
ตาแหน่ง : เขียว/ส้ม – เขียว/ส้ม
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
สรุ ปว่า………………………………
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

6

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง MAP Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้อง MAP Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ
11. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า
MAP Sensor
ตาแหน่ง : เขียวอ่อน/เหลือง – กราวด์
แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่วดั ได้................โวลต์
สรุ ปว่า…………………………………

12. ตรวจสอบความต่อเนื่องวงจรของ
MAP Sensor ที่ข้ วั ECM กับขั้วเรื อน
ลิ้นเร่ ง
ตาแหน่ง : เขียวอ่อน/เหลือง -เขียวอ่อน/เหลือง
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
สรุ ปว่า…………………………………
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ใบสั่งงานที่ 7.4
(Job Sheet No. 7.4)
ชื่อรายวิชา
หัวข้อ / งาน

งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102

หน้าที่

1

งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง MAP Sensor

วัสดุอุปกรณ์/ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง

คาสั่ง
1
2
3
4

จุดพิจารณา
1. มีผา้ เช็ดมือ หรื อถุงมือสวมใส่ (ต้องสะอาด)
2. ขั้นตอนการช็อตขั้วตรวจสอบ DLC ถูกต้อง
3. การอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้อง MAP Sensor ถูกต้อง
4. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายที่ป้อนเข้า
5. ตรวจสอบความต่อเนื่องสายไฟของวงจร MAP Sensor
6. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า MAP Sensor
7. ตรวจสอบความต่อเนื่องวงจรของ MAP Sensor
8. ขั้นตอนการประกอบและติดเครื่ องยนต์ได้ตามปกติ
9. มีการทาความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
บริ เวณที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
10. นาเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและลง Facebook
งานจักรยานยนต์
รวม
ชื่อนักเรี ยน
ชั้น/กลุ่ม

ให้นกั เรี ยน
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง MAP Sensor
ตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้อง
MAP Sensor
ทาความสะอาดพื้นที่บริ เวณฝึ กงาน
บันทึกลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรู ปและ VDO เพื่อนาเสนอ
ผลการปฏิบตั ิงาน
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

MAP Sensor

10
ผูค้ วบคุม
วันที่
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หัวข้อ / งาน

ใบตรวจงานที่ 7.4
(Check Sheet No. 7.4)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102
งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง MAP Sensor

วัสดุอุปกรณ์/ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง

คาสั่ง
1
2
3
4

จุดพิจารณา
1. มีผา้ เช็ดมือ หรื อถุงมือสวมใส่ (ต้องสะอาด)
2. ขั้นตอนการช็อตขั้วตรวจสอบ DLC ถูกต้อง
3. การอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้อง MAP Sensor ถูกต้อง
4. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายที่ป้อนเข้า
5. ตรวจสอบความต่อเนื่องสายไฟของวงจร MAP Sensor
6. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า MAP Sensor
7. ตรวจสอบความต่อเนื่องวงจรของ MAP Sensor
8. ขั้นตอนการประกอบและติดเครื่ องยนต์ได้ตามปกติ
9. มีการทาความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
บริ เวณที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
10. นาเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและลง Facebook
งานจักรยานยนต์
รวม
ชื่อนักเรี ยน
ชั้น/กลุ่ม

หน้าที่

1

ให้นกั เรี ยน
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง MAP Sensor
ตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้อง
MAP Sensor
ทาความสะอาดพื้นที่บริ เวณฝึ กงาน
บันทึกลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรู ปและ VDO เพื่อนาเสนอ
ผลการปฏิบตั ิงาน
หมายเหตุ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
1
0
1
0
1
0
1
0
MAP Sensor
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

0
10

ผูค้ วบคุม
วันที่
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

1

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง EOT Sensor
ใบงานที่ 7.5 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง EOT Sensor
PGM-FI
สาระสาคัญ
การแก้ไ ขปั ญหาข้อขัดข้อง EOT Sensor หรื อตัวตรวจจับ อุ ณ หภู มิ น้ า มัน เครื่ อง ทางาน
บกพร่ อง อาจเกิดจากสาเหตุหน้าสัมผัสที่ข้ วั ต่อของ EOT Sensor หลวม ลัดวงจร หรื อ EOT Sensor
ทางานบกพร่ อง แต่เครื่ องยนต์ยงั ทางานได้ตามปกติ
จุดประสงค์
1. สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง EOT Sensor ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้อง EOT Sensor ได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลแสดงความผิดปกติที่เคยเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
4. การนาเสนอด้วยสื่ อสังคมออนไลน์
5. มีกิจนิ สัยที่ดีในปฏิบตั ิตน โดยมีมนุษยสัมพันธ์ มีวินยั รับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต เชื่อมัน่
ในตนเอง ประหยัด สนใจ ใฝ่ รู้ ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน รักสามัคคี กตัญญู คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
พึ่งตนเอง อดกลั้น มีมารยาทไทย และอื่น ๆ
เครื่ องมือและอุปกรณ์
1. เครื่ องมือช่างทัว่ ไป
2. รถจักรยานยนต์
3. ชุดฝึ กระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
4. โต๊ะปฏิบตั ิงาน หรื อชั้นวางอุปกรณ์
5. ผ้าเช็ดมือ หรื อถุงมือ
6. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม
7. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

2

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง EOT Sensor
วัสดุอุปกรณ์ /ชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้ อง EOT Sensor
จาลองสถานการณ์เพื่อสร้ างรหัสปัญหา
1. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์
จาลองของ ET Sensor มีปัญหา

2. หลอดไฟกระพริ บสั้น แสดงรหัสปัญหา
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

3

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง EOT Sensor
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้ อง EOT Sensor
3. ดับเครื่ องยนต์

ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้อง EOT Sensor
4. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า
EOT Sensor
4.1 บิดสวิตช์กุญแจไปตาแหน่ง “OFF”
4.2 ปลดขั้วต่อที่เข้า EOT Sensor

4.3 บิดสวิตช์กุญแจไปตาแหน่ง “ON”
4.4 ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า
EOT Sensor
ค่ามาตรฐาน : 4.75-5.25 โวลต์
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

4

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง EOT Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้อง EOT Sensor
5. ตรวจสอบความต้านทานของ EOT Sensor
5.1 บิดสวิตช์กุญแจไปตาแหน่ง “OFF”
5.2 วัดความต้านทานของ EOT Sensor
ค่ามาตรฐาน : 2.5-2.8 โอห์ม

6. ตรวจสอบวงจรของ EOT Sensor
ที่ข้วั กล่อง ECM กับขั้ว EOT Sensor
ตาแหน่ง : เขียว/ส้ม –เขียว/ส้ม
ตาแหน่ง : เหลือง/น้ าเงิน – เหลือง/น้ า
ค่ามาตรฐาน : มีความต่อเนื่อง
ขั้นตอนการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ
7. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า
EOT Sensor
ขั้นตอน : เปิ ดสวิตช์ไปที่ตาแหน่ง “ON”
ตาแหน่ง : สายสี เหลือง/น้ าเงิน – เขียว/ส้ม
แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่วดั ได้..................โวลต์
สรุ ปว่า……………………………
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

5

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง EOT Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้อง EOT Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ
8. ตรวจสอบความต้านทานของ EOT Sensor
ขั้นตอน : เปิ ดสวิตช์ไปที่ตาแหน่ง“OFF”
ตาแหน่ง : วัดความต้านทานของ
EOT Sensor
ความต้านทานที่วดั ได้....................โอห์ม
สรุ ปว่า…………………………………
9. ตรวจสอบวงจรของ EOT Sensor
ที่ข้วั กล่อง ECM กับขั้ว EOT Sensor
ตาแหน่ง : เขียว/ส้ม –เขียว/ส้ม
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
ตาแหน่ง : เหลือง/น้ าเงิน – เหลือง/น้ า
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
สรุ ปว่า………………………………
10. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า
MAP Sensor
ตาแหน่ง : เขียวอ่อน/เหลือง – กราวด์
แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่วดั ได้................โวลต์
สรุ ปว่า………………………………
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

6

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง EOT Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้อง EOT Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ
11. ตรวจสอบความต่อเนื่องวงจรของ
MAP Sensor ที่ข้ วั ECM กับขั้วเรื อน
ลิ้นเร่ ง
ตาแหน่ง : เขียวอ่อน/เหลือง -เขียว
อ่อน/เหลือง
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
สรุ ปว่า…………………………………
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ใบสั่งงานที่ 7.5
(Job Sheet No. 7.5)
ชื่อรายวิชา
หัวข้อ / งาน

งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102

หน้าที่

1

งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง EOT Sensor

วัสดุอุปกรณ์/ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง

คาสั่ง
1
2
3
4

จุดพิจารณา
1. มีผา้ เช็ดมือ หรื อถุงมือสวมใส่ (ต้องสะอาด)
2. ขั้นตอนการช็อตขั้วตรวจสอบ DLC ถูกต้อง
3. การอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้อง EOT Sensor ถูกต้อง
4. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายที่ป้อนเข้า
5. ตรวจสอบความต่อเนื่องสายไฟของวงจร EOT Sensor
6. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า EOT Sensor
7. ตรวจสอบความต่อเนื่องวงจรของ EOT Sensor
8. ขั้นตอนการประกอบและติดเครื่ องยนต์ได้ตามปกติ
9. มีการทาความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
บริ เวณที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
10. นาเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและลง Facebook
งานจักรยานยนต์
รวม
ชื่อนักเรี ยน
ชั้น/กลุ่ม

ให้นกั เรี ยน
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง EOT Sensor
ตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้อง
EOT Sensor
ทาความสะอาดพื้นที่บริ เวณฝึ กงาน ฯ
บันทึกลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรู ปและ VDO เพื่อนาเสนอ
ผลการปฏิบตั ิงาน
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

EOT Sensor

10
ผูค้ วบคุม
วันที่
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หัวข้อ / งาน

ใบตรวจงานที่ 7.5
(Check Sheet No. 7.5)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102
งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง EOT Sensor

วัสดุอุปกรณ์/ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง

จุดพิจารณา

หน้าที่

1

คาสั่ง
ให้นกั เรี ยน
1 แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง EOT Sensor
2 ตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้อง
EOT Sensor
3 ทาความสะอาดพื้นที่บริ เวณฝึ กงาน
4 บันทึกลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรู ปและ VDO เพื่อนาเสนอ
ผลการปฏิบตั ิงาน
หมายเหตุ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
1
0
1
0
1
0
1
0
EOT Sensor
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

1. มีผา้ เช็ดมือ หรื อถุงมือสวมใส่ (ต้องสะอาด)
2. ขั้นตอนการช็อตขั้วตรวจสอบ DLC ถูกต้อง
3. การอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้อง EOT Sensor ถูกต้อง
4. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายที่ป้อนเข้า
5. ตรวจสอบความต่อเนื่องสายไฟของวงจร EOT Sensor
6. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า EOT Sensor
7. ตรวจสอบความต่อเนื่องวงจรของ EOT Sensor
8. ขั้นตอนการประกอบและติดเครื่ องยนต์ได้ตามปกติ
9. มีการทาความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
บริ เวณที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
10. นาเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและลง Facebook
1
งานจักรยานยนต์
รวม
10
ชื่อนักเรี ยน
ผูค้ วบคุม
ชั้น/กลุ่ม
วันที่

0
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

1

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง TP Sensor

ใบงานที่ 7.6 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง TP Sensor
PGM-FI
สาระสาคัญ
การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง TP Sensor หรื อตัวตรวจจับลิ้นเร่ ง ทางานบกพร่ อง อาจเกิดจาก
สาเหตุ หน้า สั ม ผัส ที่ ข้ วั ต่ อ ของ TP Sensor หลวม ลัดวงจร หรื อ TP Sensor ทางานบกพร่ อง แต่
เครื่ องยนต์ยงั ทางานได้ตามปกติ สามารถตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหาได้
จุดประสงค์
1. สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง TP Sensor ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้อง TP Sensor ได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลแสดงความผิดปกติที่เคยเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
4. การนาเสนอด้วยสื่ อสังคมออนไลน์
5. มีกิจนิสัยที่ดีในปฏิบตั ิตน โดยมีมนุษยสัมพันธ์ มีวินยั รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต เชื่อมัน่
ในตนเอง ประหยัด สนใจ ใฝ่ รู้ ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน รักสามัคคี กตัญญู คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
พึ่งตนเอง อดกลั้น มีมารยาทไทย และอื่น ๆ
เครื่ องมือและอุปกรณ์
1. เครื่ องมือช่างทัว่ ไป
2. รถจักรยานยนต์
3. ชุดฝึ กระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
4. โต๊ะปฏิบตั ิงาน หรื อชั้นวางอุปกรณ์
5. ผ้าเช็ดมือ หรื อถุงมือ
6. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม
7. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

2

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง TP Sensor
วัสดุอุปกรณ์ /ชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้ อง TP Sensor
จาลองสถานการณ์เพื่อสร้ างรหัสปัญหา
1. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์
จาลองของ TP Sensor มีปัญหา

2. หลอดไฟกระพริ บสั้น แสดงรหัสปัญหา
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3

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง TP Sensor
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้ อง TP Sensor
3. ดับเครื่ องยนต์

4. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
ที่ป้อนเข้า TP Sensor
4.1 บิดสวิตช์กุญแจไปตาแหน่ง “OFF”
4.2 ปลดขั้วต่อที่เข้า TP Sensor

4.3 บิดสวิตช์กุญแจไปตาแหน่ง “ON”
4.4 ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า
TP Sensor
ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ วดั
ขั้ว (+) สายสี เหลือง/แดง
ขั้ว (-) สายสี เขียว/ส้ม
ค่ามาตรฐาน : 4.75-5.25 โวลต์
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4

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง TP Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้อง TP Sensor
5. ตรวจสอบวงจรของ TP Sensor
5.1 ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วดั
ขั้ว (+) สายสี เหลือง/แดง ที่ข้วั TP Sensor
ขั้ว (-)สายสี เหลือง/แดง ที่ข้วั กล่อง ECM
5.2 ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วดั
ขั้ว (+) สายสี เขียว/ส้ม ที่ข้วั TP Sensor
ขั้ว (-) สายสี เขียว/ส้มที่ข้วั กล่อง ECM
ค่ามาตรฐาน : 2.5-2.8 โอห์ม
6. ตรวจสอบตัว TP Sensor ที่ข้วั TP Sensor
6.1 ตาแหน่ง C และ D
6.2 ตาแหน่ง B และ C
ค่ามาตรฐาน : มีความต่อเนื่อง

7. ตรวจสอบวงจรสายสัญญาณของตัว
TP Sensor
7.1 ตรวจสอบความต่อเนื่องของ
สายสัญญาณ ระหว่างตัวตรวจจับ TP
Sensor กับกล่อง ECM
ขั้ว (+) สายสี เหลือง ที่ข้วั TP Sensor
ขั้ว (-) สายสี เหลือง ที่ข้วั กล่อง ECM
ค่ามาตรฐาน : มีความต่อเนื่อง
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5

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง TP Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้อง TP Sensor
7.2 ตรวจสอบการลัดวงจรของ
สายสัญญาณ ตัวตรวจจับ TP Sensor
ขั้ว (+) สายสี เหลือง ที่ข้วั TP Sensor
ขั้ว (-) ลงกราวด์
ค่ามาตรฐาน : ไม่มีความต่อเนื่อง

ขั้นตอนการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ
8. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า
TP Sensor
ขั้นตอน : เปิ ดสวิตช์ไปที่ตาแหน่ง “ON”
ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วดั
แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่วดั ได้.................โวลต์
สรุ ปว่า………………………………

9. ตรวจสอบวงจรของ TP Sensor
9.1 ตาแหน่ง : เหลือง/แดง - เหลือง/แดง
ความต้านทานที่วดั ได้.............โอห์ม
9.2 ตาแหน่ง : สี เขียว/ส้ม - สี เขียว/ส้ม
ความต้านทานที่วดั ได้.............โอห์ม
สรุ ปว่า…………………………………
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6

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง TP Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้อง TP Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ
10. ตรวจสอบตัว TP Sensor
10.1 ตาแหน่ง C และD
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
10.2 ตาแหน่ง B และ C
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
สรุ ปว่า…………………………………
11. ตรวจสอบวงจรสายสัญญาณของตัว
TP Sensor
11.1 ตรวจสอบความต่อเนื่องของ
สายสัญญาณ ระหว่างตัวตรวจจับ
TP Sensor กับกล่อง ECM
ตาแหน่ง : สายสี เหลือง
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
11.2 ตรวจสอบการลัดวงจรของ
สายสัญญาณ ตัวตรวจจับ TP
Sensor

ตาแหน่ง : สายสี เหลือง – กราวด์
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
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ใบสั่งงานที่ 7.6
(Job Sheet No. 7.6)
ชื่อรายวิชา
หัวข้อ / งาน

งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102

หน้าที่

1

งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง TP Sensor

วัสดุอุปกรณ์/ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง

คาสั่ง
1
2
3
4

จุดพิจารณา
1. มีผา้ เช็ดมือ หรื อถุงมือสวมใส่ (ต้องสะอาด)
2. ขั้นตอนการช็อตขั้วตรวจสอบ DLC ถูกต้อง
3. การอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้อง TP Sensor ถูกต้อง
4. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายที่ป้อนเข้า
5. ตรวจสอบตัว TP Sensor ถูกต้อง
6. ตรวจสอบความต่อเนื่องของสายสัญญาณ TP Sensor
7. ตรวจสอบการลัดวงจรของสายสัญญาณ TP Sensor
8. ขั้นตอนการประกอบและติดเครื่ องยนต์ได้ตามปกติ
9. มีการทาความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
บริ เวณที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
10. นาเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและลง Facebook
งานจักรยานยนต์
รวม
ชื่อนักเรี ยน
ชั้น/กลุ่ม

ให้นกั เรี ยน
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง TP Sensor
ตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้อง
TP Sensor
ทาความสะอาดพื้นที่บริ เวณฝึ กงาน
บันทึกลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรู ปและ VDO เพื่อนาเสนอ
ผลการปฏิบตั ิงาน
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

TP Sensor

10
ผูค้ วบคุม
วันที่
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หัวข้อ / งาน

ใบตรวจงานที่ 7.6
(Check Sheet No. 7.6)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102
งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง TP Sensor

วัสดุอุปกรณ์/ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง

คาสัง่
1
2
3
4

จุดพิจารณา
1. มีผา้ เช็ดมือ หรื อถุงมือสวมใส่ (ต้องสะอาด)
2. ขั้นตอนการช็อตขั้วตรวจสอบ DLC ถูกต้อง
3. การอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้อง TP Sensor ถูกต้อง
4. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายที่ป้อนเข้า
5. ตรวจสอบตัว TP Sensor ถูกต้อง
6. ตรวจสอบความต่อเนื่องของสายสัญญาณ TP Sensor
7. ตรวจสอบการลัดวงจรของสายสัญญาณ TP Sensor
8. ขั้นตอนการประกอบและติดเครื่ องยนต์ได้ตามปกติ
9. มีการทาความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
บริ เวณที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
10. นาเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและลง Facebook
งานจักรยานยนต์
รวม
ชื่อนักเรี ยน
ชั้น/กลุ่ม

หน้าที่

1

ให้นกั เรี ยน
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง TP Sensor
ตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้อง
TP Sensor
ทาความสะอาดพื้นที่บริ เวณฝึ กงาน
บันทึกลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรู ปและ VDO เพื่อนาเสนอ
ผลการปฏิบตั ิงาน
หมายเหตุ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
1
0
1
0
1
0
1
0
TP Sensor
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

0
10

ผูค้ วบคุม
วันที่
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

1

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง IAT Sensor

ใบงานที่ 7.7 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง IAT Sensor
PGM-FI
สาระสาคัญ
การแก้ไขปั ญหาข้อขัดข้อง IAT Sensor หรื อตัวตรวจจับ อุณหภูมิอากาศ ทางานบกพร่ อง
อาจเกิดจากสาเหตุ หน้าสัม ผัสที่ ข้ วั ต่ อของ IAT Sensor หลวม ลัดวงจร หรื อ IAT Sensor ทางาน
บกพร่ อง แต่เครื่ องยนต์ยงั ทางานได้ตามปกติ สามารถตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหาได้
จุดประสงค์
1. สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง IAT Sensor ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้อง IAT Sensor ได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลแสดงความผิดปกติที่เคยเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
4. การนาเสนอด้วยสื่ อสังคมออนไลน์
5. มีกิจนิสัยที่ดีในปฏิบตั ิตน โดยมีมนุษยสัมพันธ์ มีวินยั รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต เชื่อมัน่
ในตนเอง ประหยัด สนใจ ใฝ่ รู ้ ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน รักสามัคคี กตัญญู คิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ พึ่งตนเอง อดกลั้น มีมารยาทไทย และอื่น ๆ
เครื่ องมือและอุปกรณ์
1. เครื่ องมือช่างทัว่ ไป
2. รถจักรยานยนต์
3. ชุดฝึ กระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
4. โต๊ะปฏิบตั ิงาน หรื อชั้นวางอุปกรณ์
5. ผ้าเช็ดมือ หรื อถุงมือ
6. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม
7. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
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2

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง IAT Sensor
วัสดุอุปกรณ์ /ชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้ อง IAT Sensor
จาลองสถานการณ์เพื่อสร้ างรหัสปัญหา
1. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์
จาลองของ IAT Sensor มีปัญหา

2. หลอดไฟกระพริ บสั้น แสดงรหัสปัญหา
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

3

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง IAT Sensor
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้ อง IAT Sensor
3. ดับเครื่ องยนต์

4. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
ที่ป้อนเข้า IAT Sensor
4.1 บิดสวิตช์กุญแจไปตาแหน่ง “OFF”
4.2 ปลดขั้วต่อที่เข้า TP Sensor

4.3 บิดสวิตช์กุญแจไปตาแหน่ง “ON”
4.4 ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า
IAT Sensor
ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วดั
ขั้ว (+) สายสี เทา/น้ าเงิน
ขั้ว (-) สายสี เขียว/ส้ม
ค่ามาตรฐาน : 4.75-5.25 โวลต์
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

4

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง IAT Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้อง IAT Sensor
5. ตรวจสอบวงจรของ IAT Sensor
5.1 ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วดั
ขั้ว (+) สายสี เขียว/ส้ม ที่ข้วั IAT Sensor
ขั้ว (-)สายสี เขียว/ส้ม ที่ข้วั กล่อง ECM
5.2 ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วดั
ขั้ว (+) สายสี เทา/น้ าเงิน ที่ข้วั IAT Sensor
ขั้ว (-)สายสี เทา/น้ าเงิน ที่ข้วั กล่อง ECM
ค่ามาตรฐาน : มีความต่อเนื่อง
5.3 ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วดั
ขั้ว (+) สายสี เทา/น้ าเงิน ที่ข้วั IAT Sensor
ขั้ว (-) กับกราวด์
ค่ามาตรฐาน : ไม่มีความต่อเนื่อง

6. ตรวจสอบความต้านทานตัว IAT Sensor
ที่ข้วั IAT Sensor
ตาแหน่ง C และ E
ค่ามาตรฐาน : อยูร่ ะหว่าง 1-4 กิโลโอห์ม
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

5

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง IAT Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้อง IAT Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ
7. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า
IAT Sensor
ขั้นตอน : เปิ ดสวิตช์ไปที่ตาแหน่ง “ON”
ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วดั
แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่วดั ได้.................โวลต์
สรุ ปว่า………………………………

8. ตรวจสอบวงจรของ IAT Sensor
8.1 ตาแหน่ง : สี เขียว/ส้ม - สี เขียว/ส้ม
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
8.2 ตาแหน่ง : สี เทา/น้ าเงิน - สี เทา/น้ าเงิน
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
สรุ ปว่า…………………………………
8.3 ตาแหน่ง : สี เทา/น้ าเงิน- กับกราวด์
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
สรุ ปว่า…………………………………
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

6

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง IAT Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้อง IAT Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ
9. ตรวจสอบความต้านทานตัว IAT Sensor
ที่ข้วั IAT Sensor
ตาแหน่ง C และ E
ความต้านทานที่วดั ได้............กิโลโอห์ม
สรุ ปว่า…………………………………
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ใบสั่งงานที่ 7.7
(Job Sheet No. 7.7)
ชื่อรายวิชา
หัวข้อ / งาน

งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102

หน้าที่

1

งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง IAT Sensor

วัสดุอุปกรณ์/ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง

คาสั่ง
1
2
3
4

จุดพิจารณา
1. มีผา้ เช็ดมือ หรื อถุงมือสวมใส่ (ต้องสะอาด)
2. ขั้นตอนการช็อตขั้วตรวจสอบ DLC ถูกต้อง
3. การอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้อง IAT Sensor ถูกต้อง
4. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายที่ป้อนเข้า
5. ตรวจสอบวงจรของ IAT Sensor
6. ตรวจสอบความต่อเนื่องของสายสัญญาณ IAT Sensor
7. ตรวจสอบความต้านทานตัว IAT Sensor
8. ขั้นตอนการประกอบและติดเครื่ องยนต์ได้ตามปกติ
9. มีการทาความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
บริ เวณที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
10. นาเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและลง Facebook
งานจักรยานยนต์
รวม
ชื่อนักเรี ยน
ชั้น/กลุ่ม

ให้นกั เรี ยน
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง IAT Sensor
ตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้อง
IAT Sensor
ทาความสะอาดพื้นที่บริ เวณฝึ กงาน
บันทึกลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรู ปและ VDO เพื่อนาเสนอ
ผลการปฏิบตั ิงาน
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

IAT Sensor

10
ผูค้ วบคุม
วันที่
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หัวข้อ / งาน

ใบตรวจงานที่ 7.7
(Check Sheet No. 7.7)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102
งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง IAT Sensor

วัสดุอุปกรณ์/ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง

คาสัง่
1
2
3
4

จุดพิจารณา
1. มีผา้ เช็ดมือ หรื อถุงมือสวมใส่ (ต้องสะอาด)
2. ขั้นตอนการช็อตขั้วตรวจสอบ DLC ถูกต้อง
3. การอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้อง IAT Sensor ถูกต้อง
4. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายที่ป้อนเข้า
5. ตรวจสอบวงจรของ IAT Sensor
6. ตรวจสอบความต่อเนื่องของสายสัญญาณ IAT Sensor
7. ตรวจสอบความต้านทานตัว IAT Sensor
8. ขั้นตอนการประกอบและติดเครื่ องยนต์ได้ตามปกติ
9. มีการทาความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
บริ เวณที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
10. นาเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและลง Facebook
งานจักรยานยนต์
รวม
ชื่อนักเรี ยน
ชั้น/กลุ่ม

หน้าที่

1

ให้นกั เรี ยน
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง IAT Sensor
ตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้อง
IAT Sensor
ทาความสะอาดพื้นที่บริ เวณฝึ กงาน
บันทึกลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรู ปและ VDO เพื่อนาเสนอ
ผลการปฏิบตั ิงาน
หมายเหตุ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
1
0
1
0
1
0
1
0
IAT Sensor
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

0
10

ผูค้ วบคุม
วันที่
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

1

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ องหัวฉีด (Injector)
ใบงานที่ 7.8 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องหัวฉีด (Injector)
PGM-FI
สาระสาคัญ
การแก้ไ ขปั ญ หาข้อ ขัด ข้อ งของหัว ฉี ด (Injector) การท างาน อาจเกิ ด การบกพร่ อ ง อัน
เนื่องมาจากสาเหตุหน้าสัมผัสหรื อขั้วต่อของหัวฉี ดหลวม ลัดวงจร ทางานบกพร่ อง แต่เครื่ องยนต์ยงั
ทางานได้ตามปกติ สามารถตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหาได้
จุดประสงค์
1. สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของหัวฉีด (Injector)ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้องของหัวฉี ด (Injector)ได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลแสดงความผิดปกติที่เคยเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
4. การนาเสนอด้วยสื่ อสังคมออนไลน์
5. มีกิจนิ สัยที่ดีในปฏิบตั ิตน โดยมีมนุษยสัมพันธ์ มีวินยั รับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต เชื่อมัน่
ในตนเอง ประหยัด สนใจ ใฝ่ รู้ ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน รักสามัคคี กตัญญู คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
พึ่งตนเอง อดกลั้น มีมารยาทไทย และอื่น ๆ
เครื่ องมือและอุปกรณ์
1. เครื่ องมือช่างทัว่ ไป
2. รถจักรยานยนต์
3. ชุดฝึ กระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
4. โต๊ะปฏิบตั ิงาน หรื อชั้นวางอุปกรณ์
5. ผ้าเช็ดมือ หรื อถุงมือ
6. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม
7. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

2

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ องหัวฉีด (Injector)
วัสดุอุปกรณ์ /ชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้ องของหัวฉีด (Injector)
จาลองสถานการณ์เพื่อสร้ างรหัสปัญหา
1. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์
จาลองของหัวฉีด (Injector) มีปัญหา

2. หลอดไฟกระพริ บสั้น แสดงรหัสปัญหา

เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102 โดยเปรม เพ็งยอด ผู้เรี ยบเรี ยง

419

ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

3

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ องหัวฉีด (Injector)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้ องของหัวฉีด (Injector)
3. ดับเครื่ องยนต์

4. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
ที่ป้อนเข้าหัวฉีด (Injector)
4.1 บิดสวิตช์กุญแจไปตาแหน่ง “OFF”
4.2 ปลดขั้วต่อที่เข้าหัวฉี ด (Injector)

4.3 บิดสวิตช์กุญแจไปตาแหน่ง “ON”
4.4 ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า
หัวฉีด (Injector)
ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วดั
ขั้ว (+) สายสี ดา/น้ าเงิน
ขั้ว (-) ลงกราวด์
ค่ามาตรฐาน : เท่ากับแรงเคลื่อนของ
แบตเตอรี่
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

4

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ องหัวฉีด (Injector)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้ องของหัวฉีด (Injector)
5. ตรวจสอบความต้านทานของหัวฉีด
(Injector)
ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วดั
ขั้ว (+) ที่ข้วั หัวฉี ด
ขั้ว (-) ที่ข้วั หัวฉีด
ค่ามาตรฐาน : อยูร่ ะหว่าง 9-12 โอห์ม

6. การตรวจสอบวงจรสายสัญญาณของ
หัวฉีด
ถอดขั้วสายที่กล่อง ECM ออก
6.1 ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วดั
ขั้ว (+) สายสี ชมพู/เขียว ที่ข้วั กล่อง ECM
ขั้ว (-)สายสี ชมพู/เขียว ที่ข้วั หัวฉีด
ค่ามาตรฐาน : มีความต่อเนื่อง
6.2 ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วดั
ขั้ว (+) สายสี ชมพู/เขียว ที่ข้วั หัวฉีด
ขั้ว (-) ลงกราวด์
ค่ามาตรฐาน : ไม่มีความต่อเนื่อง
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

5

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ องหัวฉีด (Injector)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้ องของหัวฉีด (Injector)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ
7. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้า
หัวฉีด (Injector)
ขั้นตอน : เปิ ดสวิตช์ไปที่ตาแหน่ง “ON”
ตาแหน่ง : สายสี ดา/นาเงิน – กราวด์
แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่วดั ได้.................โวลต์
สรุ ปว่า…………………………………
8. ตรวจสอบความต้านทานของหัวฉีด
(Injector)
ตาแหน่ง : ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วดั ที่ข้วั
หัวฉีด
ความต้านทานที่วดั ได้...................โอห์ม
สรุ ปว่า…………………………
9. ตรวจสอบวงจรสายสัญญาณของหัวฉี ด
ถอดขั้วสายที่กล่อง ECM ออก
9.1 ตาแหน่ง : สายสี ชมพู/เขียว - ชมพู/เขียว
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
9.2 ตาแหน่ง : สายสี ชมพู/เขียว - กับกราวด์
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
สรุ ปว่า…………………………………
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ใบสั่งงานที่ 7.8
(Job Sheet No. 7.8)
ชื่อรายวิชา
หัวข้อ / งาน

งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102

หน้าที่

1

งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องหัวฉีด (Injector)

วัสดุอุปกรณ์/ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง

คาสั่ง
1
2
3
4

จุดพิจารณา
1. มีผา้ เช็ดมือ หรื อถุงมือสวมใส่ (ต้องสะอาด)
2. ขั้นตอนการช็อตขั้วตรวจสอบ DLC ถูกต้อง
3. การอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้องหัวฉี ดถูกต้อง
4. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายที่ป้อนเข้าหัวฉีด
5. ตรวจสอบวงจรของหัวฉีด (Injector)
6. ตรวจสอบความต่อเนื่องของสายสัญญาณหัวฉีด
7. ตรวจสอบความต้านทานตัวหัวฉีด
8. ขั้นตอนการประกอบและติดเครื่ องยนต์ได้ตามปกติ
9. มีการทาความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
บริ เวณที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
10. นาเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและลง Facebook
งานจักรยานยนต์
รวม
ชื่อนักเรี ยน
ชั้น/กลุ่ม

ให้นกั เรี ยน
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องหัวฉีด (Injector)
ตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้องหัวฉีด
(Injector)
ทาความสะอาดพื้นที่บริ เวณฝึ กงาน
บันทึกลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรู ปและ VDO เพื่อนาเสนอ
ผลการปฏิบตั ิงาน
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

10
ผูค้ วบคุม
วันที่
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หัวข้อ / งาน

ใบตรวจงานที่ 7.8
(Check Sheet No. 7.8)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102
งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องหัวฉีด (Injector)

วัสดุอุปกรณ์/ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง

คาสัง่
1
2
3
4

จุดพิจารณา
1. มีผา้ เช็ดมือ หรื อถุงมือสวมใส่ (ต้องสะอาด)
2. ขั้นตอนการช็อตขั้วตรวจสอบ DLC ถูกต้อง
3. การอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้องหัวฉี ดถูกต้อง
4. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายที่ป้อนเข้าหัวฉีด
5. ตรวจสอบวงจรของหัวฉีด (Injector)
6. ตรวจสอบความต่อเนื่องของสายสัญญาณหัวฉีด
7. ตรวจสอบความต้านทานตัวหัวฉีด
8. ขั้นตอนการประกอบและติดเครื่ องยนต์ได้ตามปกติ
9. มีการทาความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
บริ เวณที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
10. นาเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและลง Facebook
งานจักรยานยนต์
รวม
ชื่อนักเรี ยน
ชั้น/กลุ่ม

หน้าที่

1

ให้นกั เรี ยน
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องหัวฉีด (Injector)
ตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้องหัวฉีด
(Injector)
ทาความสะอาดพื้นที่บริ เวณฝึ กงาน
บันทึกลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรู ปและ VDO เพื่อนาเสนอ
ผลการปฏิบตั ิงาน
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

หมายเหตุ

0
10

ผูค้ วบคุม
วันที่
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

1

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง O2 Sensor
ใบงานที่ 7.9 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง O2 Sensor
PGM-FI
สาระสาคัญ
การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ตัวตรวจจับปริ มาณออกซิเจน หรื อ O2 Sensor ทางานบกพร่ อง
อาจเกิดจากสาเหตุหน้าสัมผัสที่ข้ วั ต่อของ O2 Sensor หลวม ลัดวงจร ทางานบกพร่ อง แต่เครื่ องยนต์
ยังทางานได้ตามปกติ สามารถตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหาได้
จุดประสงค์
1. สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง O2 Sensor ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้อง O2 Sensor ได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลแสดงความผิดปกติที่เคยเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
4. การนาเสนอด้วยสื่ อสังคมออนไลน์
5. มีกิจนิสัยที่ดีในปฏิบตั ิตน โดยมีมนุษยสัมพันธ์ มีวินยั รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต เชื่อมัน่
ในตนเอง ประหยัด สนใจ ใฝ่ รู้ ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน รักสามัคคี กตัญญู คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
พึ่งตนเอง อดกลั้น มีมารยาทไทย และอื่น ๆ
เครื่ องมือและอุปกรณ์
1. เครื่ องมือช่างทัว่ ไป
2. รถจักรยานยนต์
3. ชุดฝึ กระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
4. โต๊ะปฏิบตั ิงาน หรื อชั้นวางอุปกรณ์
5. ผ้าเช็ดมือ หรื อถุงมือ
6. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม
7. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

2

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง O2 Sensor
วัสดุอุปกรณ์ /ชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้ อง O2 Sensor
จาลองสถานการณ์เพื่อสร้ างรหัสปัญหา
1. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์
จาลองของ O2 Sensor มีปัญหา

2. หลอดไฟกระพริ บสั้น แสดงรหัสปัญหา
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

3

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง O2 Sensor
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้ อง O2 Sensor
3. ดับเครื่ องยนต์

4. ตรวจสอบการลัดวงจรของตัว O2 Sensor
4.1 บิดสวิตช์กุญแจไปตาแหน่ง “OFF”
4.2 ปลดขั้วต่อที่เข้ากล่อง ECM และ
ขั้วต่อเข้า O2 Sensor

4.3 บิดสวิตช์กุญแจไปตาแหน่ง “ON”
4.4 ตรวจสอบการลัดวงจรของตัว
O2 Sensor
ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ วดั
ขั้ว (+) สายสี ดา/ส้ม
ขั้ว (-) ลงกราวด์
ค่ามาตรฐาน : ไม่มีความต่อเนื่อง
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

4

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง O2 Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้อง O2 Sensor
5. ตรวจสอบความต้านทานของวงจรตัว
O2 Sensor
ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วดั
ขั้ว (+)สายสี ดา/ส้ม ที่เข้ากล่อง ECM
ขั้ว (-)สายสี ดา/ส้ม ขั้วต่อเข้า O2 Sensor
ค่ามาตรฐาน : มีความต่อเนื่อง
ขั้นตอนการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ
6. ตรวจสอบการลัดวงจรของตัว O2 Sensor
ขั้นตอน : เปิ ดสวิตช์ไปที่ตาแหน่ง “ON”
ตาแหน่ง : สายสี ดา/ส้ม – กับกราวด์
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
สรุ ปว่า……………………………………

7. ตรวจสอบความต้านทานของวงจรตัว
O2 Sensor
ตาแหน่ง : สายสี ดา/ส้ม – กับกราวด์
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
สรุ ปว่า……………………………………
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ใบสั่งงานที่ 7.9
(Job Sheet No. 7.9)
ชื่อรายวิชา
หัวข้อ / งาน

งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102

หน้าที่

1

งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง O2 Sensor

วัสดุอุปกรณ์/ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง

คาสั่ง
1
2
3
4

จุดพิจารณา
1. มีผา้ เช็ดมือ หรื อถุงมือสวมใส่ (ต้องสะอาด)
2. ขั้นตอนการช็อตขั้วตรวจสอบ DLC ถูกต้อง
3. การอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้อง O2 Sensor ถูกต้อง
4. ตรวจสอบการลัดวงจรของตัว O2 Sensor
5. ตรวจสอบความต่อเนื่องของวงจรตัว O2 Sensor
6. ตรวจสอบความต้านทานของวงจรตัว O2 Sensor
7. ตรวจสอบความต้านทานตัวของ O2 Sensor
8. ขั้นตอนการประกอบและติดเครื่ องยนต์ได้ตามปกติ
9. มีการทาความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
บริ เวณที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
10. นาเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและลง Facebook
งานจักรยานยนต์
รวม
ชื่อนักเรี ยน
ชั้น/กลุ่ม

ให้นกั เรี ยน
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง O2 Sensor
ตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้อง
O2 Sensor
ทาความสะอาดพื้นที่บริ เวณฝึ กงาน
บันทึกลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรู ปและ VDO เพื่อนาเสนอ
ผลการปฏิบตั ิงาน
หมายเหตุ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

10
ผูค้ วบคุม
วันที่
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หัวข้อ / งาน

ใบตรวจงานที่ 7.9
(Check Sheet No. 7.9)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102
งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง O2 Sensor

วัสดุอุปกรณ์/ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง

หน้าที่

1

คาสัง่
ให้นกั เรี ยน
1 แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง O2 Sensor
2 ตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้อง
O2 Sensor
3 ทาความสะอาดพื้นที่บริ เวณฝึ กงาน
4 บันทึกลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรู ปและ VDO เพื่อนาเสนอ

จุดพิจารณา
1. มีผา้ เช็ดมือ หรื อถุงมือสวมใส่ (ต้องสะอาด)
2. ขั้นตอนการช็อตขั้วตรวจสอบ DLC ถูกต้อง
3. การอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้อง O2 Sensor ถูกต้อง
4. ตรวจสอบการลัดวงจรของตัว O2 Sensor
5. ตรวจสอบความต่อเนื่องของวงจรตัว O2 Sensor
6. ตรวจสอบความต้านทานของวงจรตัว O2 Sensor
7. ตรวจสอบความต้านทานตัวของ O2 Sensor
8. ขั้นตอนการประกอบและติดเครื่ องยนต์ได้ตามปกติ
9. มีการทาความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
บริ เวณที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
10. นาเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและลง Facebook
งานจักรยานยนต์
รวม
ชื่อนักเรี ยน
ชั้น/กลุ่ม

ผลการปฏิบตั ิงาน
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

หมายเหตุ

0
10

ผูค้ วบคุม
วันที่
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

1

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ องชุดลิน้ ควบคุมอากาศรอบเดินเบา (IACV)

ใบงานที่ 7.10 งานแก้ ไขปัญหาข้ อขัดข้ องชุดลิน้ ควบคุมอากาศรอบเดินเบา (IACV)
PGM-FI
สาระสาคัญ
การแก้ไขปั ญหาข้อขัดข้อง งานแก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องชุ ดลิ้นควบคุมอากาศรอบเดิ นเบา
หรื อ IACV ท างานบกพร่ อง อาจเกิ ดจากสาเหตุ หน้า สั ม ผัส ที่ ข้ วั ต่ อของ IACV หลวม ลัดวงจร
ทางานบกพร่ อง แต่เครื่ องยนต์ยงั ทางานได้ตามปกติ สามารถตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหาได้
จุดประสงค์
1. สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง IACV ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้อง IACV ได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลแสดงความผิดปกติที่เคยเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
4. การนาเสนอด้วยสื่ อสังคมออนไลน์
5. มีกิจนิ สัยที่ดีในปฏิบตั ิตน โดยมีมนุษยสัมพันธ์ มีวินยั รับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต เชื่อมัน่
ในตนเอง ประหยัด สนใจ ใฝ่ รู ้ ละเว้น สิ่ ง เสพติ ด และการพนัน รั ก สามัค คี กตัญ ญู คิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ พึ่งตนเอง อดกลั้น มีมารยาทไทย และอื่น ๆ
เครื่ องมือและอุปกรณ์
1. เครื่ องมือช่างทัว่ ไป
2. รถจักรยานยนต์
3. ชุดฝึ กระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
4. โต๊ะปฏิบตั ิงาน หรื อชั้นวางอุปกรณ์
5. ผ้าเช็ดมือ หรื อถุงมือ
6. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม
7. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

2

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ องชุดลิน้ ควบคุมอากาศรอบเดินเบา (IACV)
วัสดุอุปกรณ์ /ชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้ องชุดลิน้ ควบคุม IACV
จาลองสถานการณ์เพื่อสร้ างรหัสปัญหา
1. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์
จาลองของชุดลิ้นควบคุม IACV มี
ปัญหา

2. หลอดไฟกระพริ บสั้น แสดงรหัสปัญหา
3. ดับเครื่ องยนต์
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

3

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ องชุดลิน้ ควบคุมอากาศรอบเดินเบา (IACV)
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาข้ อขัดข้ องชุดลิน้ ควบคุม IACV
4. การตรวจสอบการลัดวงจรของชุดลิ้น
ควบคุมอากาศรอบเดินเบาด้านขั้วสายไฟ
4.1 บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
4.2 ถอดขั้วต่อสายไฟ ที่ชุดลิ้นควบคุม
อากาศรอบเดินเบา
ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วดั
ตาแหน่งที่วดั : สายสี เขียวอ่อน/แดง กราวด์
ตาแหน่งที่วดั : สายสี น้ าตาล/แดง – กราวด์
ตาแหน่งที่วดั : สายสี ดา/แดง - กราวด์
ตาแหน่งที่วดั : สายสี เทา/แดง - กราวด์
ค่ามาตรฐาน : ไม่มีความต่อเนื่อง
5. การตรวจสอบความต่อเนื่องสายไฟ
วงจรไฟฟ้า
ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วดั
ตาแหน่งที่วดั : สายสี เขียวอ่อน/แดง เขียวอ่อน/แดง
ตาแหน่งที่วดั : สายสี น้ าตาล/แดง –
น้ าตาล/แดง
ตาแหน่งที่วดั : สายสี ดา/แดง - ดา/แดง
ตาแหน่งที่วดั : สายสี เทา/แดง - เทา/แดง
ค่ามาตรฐาน : มีความต่อเนื่อง
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

4

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ องชุดลิน้ ควบคุมอากาศรอบเดินเบา (IACV)
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาข้ อขัดข้ องชุดลิน้ ควบคุม IACV
6. การตรวจสอบความต้านทานลิน้ ควบคุม
อากาศรอบเดินเบา
ตาแหน่งที่วดั : A กับ D
ตาแหน่งที่วดั : B กับ C
ค่ามาตรฐาน : อยูร่ ะหว่าง 110-150 โอห์ม

7. การตรวจสอบการลัดวงจรลิ้นควบคุม
อากาศรอบเดินเบา
ตาแหน่งที่วดั : A กับ B
ตาแหน่งที่วดั : C กับ D
ค่ามาตรฐาน : ไม่มีความต่อเนื่อง
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

5

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ องชุดลิน้ ควบคุมอากาศรอบเดินเบา (IACV)
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาข้ อขัดข้ องชุดลิน้ ควบคุม IACV
ขั้นตอนการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ
8. การตรวจสอบการลัดวงจรของชุดลิ้น
ควบคุมอากาศรอบเดินเบาด้านขั้วสายไฟ
ตาแหน่งที่วดั : สี เขียวอ่อน/แดง- กราวด์
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
ตาแหน่งที่วดั : สายสี น้ าตาล/แดง –กราวด์
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
ตาแหน่งที่วดั : สายสี ดา/แดง – กราวด์
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
ตาแหน่งที่วดั : สายสี เทา/แดง – กราวด์
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
สรุ ปว่า……………………………………
9. การตรวจสอบความต่อเนื่องสายไฟ
วงจรไฟฟ้า
ตาแหน่งที่วดั : สายสี เขียวอ่อน/แดง - เขียว
อ่อน/แดง
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
ตาแหน่งที่วดั : สายสี น้ าตาล/แดง –
น้ าตาล/แดง
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
ตาแหน่งที่วดั : สายสี ดา/แดง - ดา/แดง
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
ตาแหน่งที่วดั : สายสี เทา/แดง - เทา/แดง
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
สรุ ปว่า……………………………………

เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102 โดยเปรม เพ็งยอด ผู้เรี ยบเรี ยง

435

ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

6

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ องชุดลิน้ ควบคุมอากาศรอบเดินเบา (IACV)
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาข้ อขัดข้ องชุดลิน้ ควบคุม IACV
ขั้นตอนการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ
10. การตรวจสอบความต้านทานลิ้น
ควบคุมอากาศรอบเดินเบา
ตาแหน่งที่วดั : A กับ D
ความต้านทานที่วดั ได้...................โอห์ม
ตาแหน่งที่วดั : B กับ C
ความต้านทานที่วดั ได้...................โอห์ม
สรุ ปว่า…………………………………

11. การตรวจสอบการลัดวงจรลิ้นควบคุม
อากาศรอบเดินเบา
ตาแหน่งที่วดั : A กับ B
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
ตาแหน่งที่วดั : C กับ D
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
สรุ ปว่า…………………………………
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ใบสั่งงานที่ 7.10
(Job Sheet No. 7.10)
ชื่อรายวิชา
หัวข้อ / งาน

งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102

หน้าที่

1

งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องชุดลิ้นควบคุมอากาศรอบเดินเบา (IACV)

วัสดุอุปกรณ์/ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง

คาสั่ง
1
2
3
4

จุดพิจารณา
1. มีผา้ เช็ดมือ หรื อถุงมือสวมใส่ (ต้องสะอาด)
2. ขั้นตอนการช็อตขั้วตรวจสอบ DLC ถูกต้อง
3. การอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้องชุดลิ้น IACV ถูกต้อง
4. ตรวจสอบการลัดวงจรของชุดลิน้ IACV ถูกต้อง
5. การตรวจสอบความต่อเนื่องสายไฟวงจรไฟฟ้าถูกต้อง
6. ตรวจสอบความต้านทานลิ้นควบคุมอากาศรอบเดินเบา
7. ตรวจสอบการลัดวงจรลิ้นควบคุมอากาศรอบเดินเบา
8. ขั้นตอนการประกอบและติดเครื่ องยนต์ได้ตามปกติ
9. มีการทาความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
บริ เวณที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
10. นาเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและลง Facebook
งานจักรยานยนต์
รวม
ชื่อนักเรี ยน
ชั้น/กลุ่ม

ให้นกั เรี ยน
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องชุดลิ้น IACV
ตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้องชุดลิ้น
ควบคุมอากาศรอบเดินเบา (IACV)
ทาความสะอาดพื้นที่บริ เวณฝึ กงาน
บันทึกลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรู ปและ VDO เพื่อนาเสนอ
ผลการปฏิบตั ิงาน
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

10
ผูค้ วบคุม
วันที่
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หัวข้อ / งาน

ใบตรวจงานที่ 7.10
(Check Sheet No. 7.10)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102
หน้าที่
งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องชุดลิ้นควบคุมอากาศรอบเดินเบา (IACV)

วัสดุอุปกรณ์/ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง

คาสัง่
1
2
3
4

จุดพิจารณา
1. มีผา้ เช็ดมือ หรื อถุงมือสวมใส่ (ต้องสะอาด)
2. ขั้นตอนการช็อตขั้วตรวจสอบ DLC ถูกต้อง
3. การอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้องชุดลิ้น IACV ถูกต้อง
4. ตรวจสอบการลัดวงจรของชุดลิน้ IACV ถูกต้อง
5. การตรวจสอบความต่อเนื่องสายไฟวงจรไฟฟ้าถูกต้อง
6. ตรวจสอบความต้านทานลิ้นควบคุมอากาศรอบเดินเบา
7. ตรวจสอบการลัดวงจรลิ้นควบคุมอากาศรอบเดินเบา
8. ขั้นตอนการประกอบและติดเครื่ องยนต์ได้ตามปกติ
9. มีการทาความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
บริ เวณที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
10. นาเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและลง Facebook
งานจักรยานยนต์
รวม

1

ให้นกั เรี ยน
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องชุดลิ้น IACV
ตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้องชุดลิ้น
ควบคุมอากาศรอบเดินเบา (IACV)
ทาความสะอาดพื้นที่บริ เวณฝึ กงาน
บันทึกลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรู ปและ VDO เพื่อนาเสนอ
ผลการปฏิบตั ิงาน
หมายเหตุ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

0
10
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

1

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ องตัวตรวจจับตาแหน่ งเพลาข้ อเหวี่ยง (CKP Sensor)
ใบงานที่ 7.11 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องตัวตรวจจับตาแหน่ งเพลาข้ อเหวี่ยง (CKP Sensor)
PGM-FI
สาระสาคัญ
การแก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องตัวตรวจจับตาแหน่ งเพลาข้อเหวี่ยง หรื อ CKP Sensor ทางาน
บกพร่ อง อาจเกิดจากสาเหตุหน้าสัมผัสที่ข้ วั ต่อของ CKP Sensor หลวม ลัดวงจร ทางานบกพร่ อง
แต่เครื่ องยนต์ยงั ทางานได้ตามปกติ สามารถตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหาได้
จุดประสงค์
1. สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง CKP Sensor ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้อง CKP Sensor ได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลแสดงความผิดปกติที่เคยเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
4. การนาเสนอด้วยสื่ อสังคมออนไลน์
5. มีกิจนิ สัยที่ดีในปฏิบตั ิตน โดยมีมนุษยสัมพันธ์ มีวินยั รับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต เชื่อมัน่
ในตนเอง ประหยัด สนใจ ใฝ่ รู ้ ละเว้น สิ่ ง เสพติ ด และการพนัน รั ก สามัค คี กตัญ ญู คิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ พึ่งตนเอง อดกลั้น มีมารยาทไทย และอื่น ๆ
เครื่ องมือและอุปกรณ์
1. เครื่ องมือช่างทัว่ ไป
2. รถจักรยานยนต์
3. ชุดฝึ กระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
4. โต๊ะปฏิบตั ิงาน หรื อชั้นวางอุปกรณ์
5. ผ้าเช็ดมือ หรื อถุงมือ
6. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม
7. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

2

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ องตัวตรวจจับตาแหน่ งเพลาข้ อเหวี่ยง (CKP Sensor)
วัสดุอุปกรณ์ /ชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้ องตัวตรวจจับ CKP Sensor
จาลองสถานการณ์เพื่อสร้ างรหัสปัญหา
1. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์
จาลองของตัวตรวจจับตาแหน่งเพลาข้อ
เหวี่ยง (CKP Sensor) มีปัญหา

2. หลอดไฟกระพริ บสั้น แสดงรหัสปัญหา
3. ดับเครื่ องยนต์
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

3

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ องตัวตรวจจับตาแหน่ งเพลาข้ อเหวี่ยง (CKP Sensor)
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้องตัวตรวจจับ CKP Sensor
5. ตรวจสอบการลัดวงจรของสายไฟตัว CKP
Sensor
5.1 บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
5.2 ถอดขั้วต่อสายไฟ ที่ CKP Sensor และ
กล่อง
ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วดั
ตาแหน่งที่วดั : สายสี ขาว/แดง - กราวด์
ตาแหน่งที่วดั : สายสี ขาว/น้ าเงิน – กราวด์
ตาแหน่งที่วดั : สายสี ขาว/ดา - กราวด์
ตาแหน่งที่วดั : สายสี น้ าเงิน/เหลือง-กราวด์
ตาแหน่งที่วดั : สายสี น้ าตาล/ดา – กราวด์
ตาแหน่งที่วดั : สายสี น้ าเงิน/เขียว - กราวด์
ค่ามาตรฐาน : ไม่มีความต่อเนื่อง
6. ตรวจสอบความต่อเนื่องของสายไฟตัว
ตรวจจับตาแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง กับ กล่อง
ECM
ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วดั
ตาแหน่งที่วดั : สายสี ขาว/แดง – ขาว/แดง
ตาแหน่งที่วดั : สายสี ขาว/น้ าเงิน -ขาว/น้ าเงิน
ตาแหน่งที่วดั : สายสี น้ าเงิน/เหลือง-น้ าเงิน/
เหลือง
ตาแหน่งที่วดั : สายสี น้ าตาล/ดา-น้ าตาล/ ดา
ตาแหน่งที่วดั : สายสี น้ าเงิน/เขียว-น้ าเงิน/เขียว
ค่ามาตรฐาน : มีความต่อเนื่อง
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

4

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ องตัวตรวจจับตาแหน่ งเพลาข้ อเหวี่ยง (CKP Sensor)
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้องตัวตรวจจับ CKP Sensor
7. การตรวจสอบตัวตรวจจับตาแหน่งเพลาข้อ
เหวี่ยง
7.1 เปลี่ยนตัวตรวจจับตาแหน่งเพลาข้อ
เหวี่ยงใหม่ที่มีสภาพดี
7.2 ลบรหัสข้อขัดข้องในหน่วยความจา
7.3 สตาร์ตและอุ่นเครื่ องยนต์ให้ได้
อุณหภูมิทางาน
7.4 ทดสอบขับขี่ และตรวจสอบการ
กะพริ บของหลอดไฟ PGM-FI อีกครั้ง
ขั้นตอนการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ
8. ตรวจสอบการลัดวงจรของสายไฟตัว CKP
Sensor
8.1 บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
8.2 ถอดขั้วต่อสายไฟที่ CKP Sensor และ
กล่อง ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วดั
ตาแหน่งที่วดั : สายสี ขาว/แดง – กราวด์
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
ตาแหน่งที่วดั : สายสี ขาว/น้ าเงิน – กราวด์
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
ตาแหน่งที่วดั : สายสี ขาว/ดา – กราวด์
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
ตาแหน่งที่วดั : สายสี น้ าเงิน/เหลืองกราวด์
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
ตาแหน่งที่วดั : สายสี น้ าตาล/ดา – กราวด์
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
สรุ ปว่า……………………………………
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

5

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ องตัวตรวจจับตาแหน่ งเพลาข้ อเหวี่ยง (CKP Sensor)
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้องตัวตรวจจับ CKP Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ
9. ตรวจสอบความต่อเนื่องของสายไฟตัว
ตรวจจับตาแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง กับ
กล่อง ECM
ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วดั
ตาแหน่งที่วดั : สายสี ขาว/แดง – ขาว/แดง
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
ตาแหน่งที่วดั : สายสี ขาว/น้ าเงิน – ขาว/น้ าเงิน
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
ตาแหน่งที่วดั : สายสี น้ าเงิน/เหลือง - น้ า
เงิน/เหลือง
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
ตาแหน่งที่วดั : สายสี น้ าตาล/ดา - น้ าตาล/ดา
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
ตาแหน่งที่วดั : สายสี น้ าเงิน/เขียว – น้ า
เงิน/เขียว
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
สรุ ปว่า……………………………………
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ใบสั่งงานที่ 7.11
(Job Sheet No. 7.11)
ชื่อรายวิชา
หัวข้อ / งาน

งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102

หน้าที่

1

งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง CKP Sensor

วัสดุอุปกรณ์/ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง

คาสั่ง
1
2
3
4

จุดพิจารณา
1. มีผา้ เช็ดมือ หรื อถุงมือสวมใส่ (ต้องสะอาด)
2. ขั้นตอนการช็อตขั้วตรวจสอบ DLC ถูกต้อง
3. การอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้อง CKP Sensor ถูกต้อง
4. ตรวจสอบการลัดวงจรของสายไฟตัว CKP Sensor
5. ตรวจสอบความต่อเนื่องของสายไฟตัวตรวจจับ
ตาแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง กับ กล่อง ECM
6. ตรวจสอบตัวตรวจจับตาแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง
7. ขั้นตอนการประกอบและติดเครื่ องยนต์ได้ตามปกติ
8. มีการทาความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
บริ เวณที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
9. นาเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและลง Facebook
งานจักรยานยนต์
รวม
ชื่อนักเรี ยน
ชั้น/กลุ่ม

ให้นกั เรี ยน
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง CKP Sensor
ตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้อง
CKP Sensor
ทาความสะอาดพื้นที่บริ เวณฝึ กงาน
บันทึกลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรู ปและ VDO เพื่อนาเสนอ
ผลการปฏิบตั ิงาน
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

10
ผูค้ วบคุม
วันที่
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หัวข้อ / งาน

ใบตรวจงานที่ 7.11
(Check Sheet No. 7.11)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102
งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง CKP Sensor

วัสดุอุปกรณ์/ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง

คาสัง่
1
2
3
4

จุดพิจารณา
1. มีผา้ เช็ดมือ หรื อถุงมือสวมใส่ (ต้องสะอาด)
2. ขั้นตอนการช็อตขั้วตรวจสอบ DLC ถูกต้อง
3. การอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้อง CKP Sensor ถูกต้อง
4. ตรวจสอบการลัดวงจรของสายไฟตัว CKP Sensor
5. ตรวจสอบความต่อเนื่องของสายไฟตัวตรวจจับ
ตาแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง กับ กล่อง ECM
6. ตรวจสอบตัวตรวจจับตาแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง
7. ขั้นตอนการประกอบและติดเครื่ องยนต์ได้ตามปกติ
8. มีการทาความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
บริ เวณที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
9. นาเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและลง Facebook
งานจักรยานยนต์
รวม
ชื่อนักเรี ยน
ชั้น/กลุ่ม

หน้าที่

1

ให้นกั เรี ยน
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง CKP Sensor
ตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้อง
CKP Sensor
ทาความสะอาดพื้นที่บริ เวณฝึ กงาน
บันทึกลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรู ปและ VDO เพื่อนาเสนอ
ผลการปฏิบตั ิงาน
หมายเหตุ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
1
0
1
0
1
0
1
0
2
0
1
1
1

0
0
0

1

0
10

ผูค้ วบคุม
วันที่
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

1

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง BA Sensor
ใบงานที่ 7.12 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องตัวตรวจจับความเอียงของรถ (BA Sensor)
สาระสาคัญ
การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องตัวตรวจจับความเอียงของรถ หรื อ BA Sensor ทางานบกพร่ อง
อาจเกิดจากสาเหตุหน้าสัมผัสที่ข้วั ต่อของ BA Sensor หลวมลัดวงจร ทางานบกพร่ อง แต่เครื่ องยนต์
ยังทางานได้ตามปกติ สามารถตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหาได้
จุดประสงค์
1. สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง BA Sensor ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้อง BA Sensor ได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลแสดงความผิดปกติที่เคยเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
4. การนาเสนอด้วยสื่ อสังคมออนไลน์
5. มีกิจนิสัยที่ดีในปฏิบตั ิตน โดยมีมนุษยสัมพันธ์ มีวินยั รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต เชื่อมัน่
ในตนเอง ประหยัด สนใจ ใฝ่ รู้ ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน รักสามัคคี กตัญญู คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
พึ่งตนเอง อดกลั้น มีมารยาทไทย และอื่น ๆ
เครื่ องมือและอุปกรณ์
1. เครื่ องมือช่างทัว่ ไป
2. รถจักรยานยนต์
3. ชุดฝึ กระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
4. โต๊ะปฏิบตั ิงาน หรื อชั้นวางอุปกรณ์
5. ผ้าเช็ดมือ หรื อถุงมือ
6. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม
7. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

2

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง BA Sensor
วัสดุอุปกรณ์ /ชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้ องตัวตรวจจับ BA Sensor
จาลองสถานการณ์เพื่อสร้ างรหัสปัญหา
1. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์
จาลองของตัวตรวจจับ BA Sensor มี
ปัญหา

2. หลอดไฟกระพริ บสั้น แสดงรหัสปัญหา
3. ดับเครื่ องยนต์
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

3

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง BA Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้องตัวตรวจจับ BA Sensor
4. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าตัวตรวจจับความ
เอียงของรถ BA Sensor
4.1 บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
4.2 ถอดขั้วต่อสายไฟ ที่ BA Sensor
ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วดั
4.3 บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “ON”
ตาแหน่งที่วดั : สายสี เขียว/ส้ม - กราวด์
ค่ามาตรฐานแรงเคลื่อนไฟฟ้า 4.75- 5.25 โวลต์
5. ตรวจสอบความต่อเนื่องของสายไฟตัว
ตรวจจับ BA Sensor กับ กล่อง ECM
บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วดั
ตาแหน่งที่วดั : สายสี เขียว/ส้ม – เขียว/ส้ม
ตาแหน่งที่วดั : สายสี ชมพู/น้ าเงิน – ชมพู/น้ าเงิน
ตาแหน่งที่วดั : สายสี เหลือง/แดง - เหลือง/แดง
ค่ามาตรฐาน : มีความต่อเนื่อง
ตาแหน่งที่วดั : สายสี เหลือง/แดง – กราวด์
ตาแหน่งที่วดั : สายสี เขียว/ส้ม – กราวด์
ค่ามาตรฐาน : ไม่ มีความต่อเนื่อง
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

4

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง BA Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้องตัวตรวจจับ BA Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ
6. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าตัวตรวจจับ
ความเอียงของรถ BA Sensor
6.1 บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
6.2 ถอดขั้วต่อสายไฟ ที่ BA Sensor
6.3 บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “ON”
ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วดั
ตาแหน่งที่วดั : สายสี เขียว/ส้ม - กราวด์
แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่วดั ได้...................โวลต์
สรุ ปว่า……………………………………
7. ตรวจสอบความต่อเนื่องของสายไฟตัว
ตรวจจับ BA Sensor กับ กล่อง ECM
บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “OFF”
ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วดั
ตาแหน่งที่วดั : สายสี เขียว/ส้ม – เขียว/ส้ม
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
ตาแหน่งที่วดั : สายสี ชมพู/น้ าเงิน – ชมพู/
น้ าเงิน
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
ตาแหน่ งที่วดั : สายสี เหลือง/แดง เหลือง/แดง
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
สรุ ปว่า……………………………………
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ใบขั้นตอนการทางาน (Operation Sheet)

5

งานแก้ไขปัญหาข้ อขัดข้ อง BA Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้องตัวตรวจจับ BA Sensor
ขั้นตอนการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ
ตาแหน่งที่วดั : สายสี เหลือง/แดง – กราวด์
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
ตาแหน่งที่วดั : สายสี เขียว/ส้ม – กราวด์
 ต่อเนื่อง  ไม่ต่อเนื่อง
สรุ ปว่า……………………………………
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ใบสั่งงานที่ 7.12
(Job Sheet No. 7.12)
ชื่อรายวิชา
หัวข้อ / งาน

งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102

หน้าที่

1

งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง BA Sensor

วัสดุอุปกรณ์/ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง

คาสั่ง
1
2
3
4

จุดพิจารณา
1. มีผา้ เช็ดมือ หรื อถุงมือสวมใส่ (ต้องสะอาด)
2. ขั้นตอนการช็อตขั้วตรวจสอบ DLC ถูกต้อง
3. การอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้อง BA Sensor ถูกต้อง
4. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้า BA Sensor ถูกต้อง
5. ตรวจสอบความต่อเนื่องของสายไฟตัวตรวจจับ
BA Sensor กับ กล่อง ECM ถูกต้อง
6. ตรวจสอบตัวตรวจจับ BA Sensor ถูกต้อง
7. ขั้นตอนการประกอบและติดเครื่ องยนต์ได้ตามปกติ
8. มีการทาความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
บริ เวณที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
9. นาเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและลง Facebook
งานจักรยานยนต์
รวม
ชื่อนักเรี ยน
ชั้น/กลุ่ม

ให้นกั เรี ยน
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง BA Sensor
ตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้อง
BA Sensor
ทาความสะอาดพื้นที่บริ เวณฝึ กงาน
บันทึกลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรู ปและ VDO เพื่อนาเสนอ
ผลการปฏิบตั ิงาน
หมายเหตุ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

10
ผูค้ วบคุม
วันที่
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หัวข้อ / งาน

ใบตรวจงานที่ 7.12
(Check Sheet No. 7.12)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102
งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง BA Sensor

วัสดุอุปกรณ์/ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิง

คาสัง่
1
2
3
4

จุดพิจารณา
1. มีผา้ เช็ดมือ หรื อถุงมือสวมใส่ (ต้องสะอาด)
2. ขั้นตอนการช็อตขั้วตรวจสอบ DLC ถูกต้อง
3. การอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้อง BA Sensor ถูกต้อง
4. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้า BA Sensor ถูกต้อง
5. ตรวจสอบความต่อเนื่องของสายไฟตัวตรวจจับ
BA Sensor กับ กล่อง ECM ถูกต้อง
6. ตรวจสอบตัวตรวจจับ BA Sensor ถูกต้อง
7. ขั้นตอนการประกอบและติดเครื่ องยนต์ได้ตามปกติ
8. มีการทาความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
บริ เวณที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
9. นาเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและลง Facebook
งานจักรยานยนต์
รวม
ชื่อนักเรี ยน
ชั้น/กลุ่ม

หน้าที่

1

ให้นกั เรี ยน
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง BA Sensor
ตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้อง
BA Sensor
ทาความสะอาดพื้นที่บริ เวณฝึ กงาน
บันทึกลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรู ปและ VDO เพื่อนาเสนอ
ผลการปฏิบตั ิงาน
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
1
0
1
0
1
0
1
0
2
0
1
1
1

0
0
0

1

0

หมายเหตุ

10
ผูค้ วบคุม
วันที่
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เอกสารอ้างอิง
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
หน้าที่ 1
หัวข้อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ บริ ษทั จากัด.คู่มือบริการ รถจักรยานยนต์ คาวาซากิ
KAZE 125. กรุ งเทพมหานคร.ฝ่ ายเทคนิคบริ การ, ม.ป.ป.
ไทยซูซูกิมอเตอร์ บริ ษทั จากัด. คู่มือบริการ SUZUKI FD 110 C/CD. ปทุมธานี.
ฝ่ ายเทคนิคบริ การ, 2544.
ไทยซูซูกิมอเตอร์ บริ ษทั จากัด. คู่มือรวมความรู้ ช่างบริการรถจักรยานยนต์ ซูซูก.ิ ปทุมธานี.
ฝ่ ายบริ การ, 2544.
ปรี ชา สร้อยสาย. งานจักรยานยนต์. กรุ งเทพมหานคร. ศูนย์หนังสื อ เมืองไทย, 2553.
ศักดา ตั้งตระกูล. งานจักรยานยนต์. กรุ งเทพมหานคร. ศูนย์ส่งเสริ มอาชีวะ, 2547.
ไทยยามาฮ่า บริ ษทั จากัด. คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Yamaha.
กรุ งเทพมหานคร.แผนกฝึ กอบรม ส่วนวิศวกรรมบริ การ, 2559.
สุ ประยูรราษฎร์ สะปะสิ ริ. สื่ อการสอนงานจักรยานยนต์ CAI วิชางานจักรยานยนต์ .
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์.
เอ.พี. ฮอนด้า บริ ษทั จากัด. คู่ มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ HONDA CZ-i110.
สมุทรปราการ: ฝ่ ายบริ การ, ม.ป.ป.
เอ.พี. ฮอนด้า บริ ษทั จากัด. คู่ มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ HONDA Click110i
(Step4). สมุทรปราการ: ฝ่ ายบริ การ, ม.ป.ป.
เอ.พี. ฮอนด้า บริ ษทั จากัด. คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i.
สมุทรปราการ: ฝ่ ายบริ การ, ม.ป.ป.
เอ.พี. ฮอนด้า บริ ษทั จากัด. คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ HONDA WAVE 125i.
สมุทรปราการ: ฝ่ ายบริ การ, ม.ป.ป.
เอ.พี. ฮอนด้า บริ ษทั จากัด. คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ HONDA CRF 250L.
สมุทรปราการ: ฝ่ ายบริ การ, ม.ป.ป.
เอ.พี. ฮอนด้า บริ ษทั จากัด. คู่มือประกอบการอบรม Honda Wave 110i-AT. สมุทรปราการ:
ฝ่ ายบริ การ,ม.ป.ป.
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เอกสารอ้างอิง
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
หน้าที่ 2
หัวข้อ / งาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
เอ.พี. ฮอนด้า บริ ษทั จากัด. คู่ มือประกอบการอบรม Honda Wave 110i. สมุทรปราการ:ฝ่ าย
บริ การ,ม.ป.ป.
เอ.พี. ฮอนด้า บริ ษทั จากัด. สื่ อการสอนรถจักรยานยนต์ vdo. สมุทรปราการ: ฝ่ ายบริ การ.เอ.พี.
ฮอนด้า บริ ษทั จากัด. สื่ อการสอนรถจักรยานยนต์ vdo. สมุทรปราการ: ฝ่ ายบริ การ.
เอ.พี. ฮอนด้า บริ ษทั จากัด. คู่มือประกอบการอบรมหลักสู ตรนายช่ างระดับ 1 รถจักรยานยนต์
Honda. ฝ่ ายอบรมด้านบริ การ ส่วนงานศูนย์ฝึกอบรมด้านงานขายและเทคนิค
เอ.พี. ฮอนด้า บริ ษทั จากัด. คู่มือประกอบการอบรมหลักสู ตรนายช่ างระดับ 2
รถจักรยานยนต์ Honda. ฝ่ ายอบรมด้านบริ การ ส่วนงานศูนย์ฝึกอบรมด้านงานขาย
และเทคนิค
ไทยซู ซู กิ ม อเตอร์ บริ ษ ัท จ ากัด . สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจั ก รยานยนต์
Suzuki. ปทุมธานี.ฝ่ ายเทคนิคบริ การ,2557.
ไทยซูซูกิมอเตอร์ บริ ษทั จากัด. สื่ อ PowerPoint ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
ระบบจ่ ายเชื้อเพลิงแบบ DCP. ปทุมธานี.ฝ่ ายเทคนิคบริ การ,2557.
ไทยซูซูกิมอเตอร์ บริ ษทั จากัด. สื่ อ PowerPoint ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Suzuki
ระบบจ่ ายเชื้อเพลิงแบบ EPI. ปทุมธานี.ฝ่ ายเทคนิคบริ การ,2557.
ไทยยามาฮ่า บริ ษทั จากัด. สื่ อ Power Point ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Yamaha
Mixture Jet-Fuel Injection. กรุ งเทพมหานคร.แผนกฝึ กอบรม ส่วนวิศวกรรม
บริ การ, 2559.
สื บค้นจาก http://en.haojue.com/public/showInfo_103_433_i102.htm
สื บค้นจาก http://ninja250r.files.wordpress.com/2012/05/epi_suzuki.gif
สื บค้นจาก http://en.haojue.com/public/showInfo_103_433_i102.htm

เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102 โดยเปรม เพ็งยอด ผู้เรี ยบเรี ยง

ภาคผนวก ง
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ภาคผนวก ง
1. การสร้ าง App Android บนมือถือ
2. การเขียนโปรแกรม Arduino ควบคุมแบบ ALL Switch
3. คู่มือการใช้ ชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์

การสร้าง App Andriod บนมือถือ
ขั้นตอน การเขียน APP Andriod บนมือถือ
1. เปิด Google ใน google Chrome

2. ค้นหาโดย พิมพ์ APP Inventor

3. เลือก MIT App Inventor 2

การสร้าง App Andriod บนมือถือ
4. แสดงหน้า จอหลัก App Inventor

5. เลือกเมนู Project

6. ตั้งชื่อ App

Start new project

ok

การสร้าง App Andriod บนมือถือ

7. Click ที่ ชื่อ project ที่ตั้งไว้ autostart1

การสร้าง App Andriod บนมือถือ
8. เลือก ListPicker แล้วลากไปวางที่ Screen1

9. Click ที่ Text for Listpicker1
เพื่อปรับให้อยู่ตรงกลาง Screen1

Screen1

AlignHorizontal

center3

การสร้าง App Andriod บนมือถือ
10. เลือก Button แล้วลากไปวางที่ screen1 ตามจานวนที่ต้องการ

11. จัด icon หน้าจอ เลือก Layout
Screen1

horizontalArrangment

ลากไปวางบน

การสร้าง App Andriod บนมือถือ
12. ลาก Button1 และ Button2 ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ทาแบบนี้จนครบ 3 ชุด (แล้วแต่จะออกแบบ)

13. ปรับช่องว่างของ icon โดยเลือก verticalArrangment วางบน screen1
เลือกขนาด 20 pixels กด OK ทาทุกช่องแบบเดียวกัน

Height

การสร้าง App Andriod บนมือถือ
14. ปรับภาพพื้นหลัง screen1
เลือก Screen1
เลือก BackgroundImage
UP Load File เลือกภาพที่ต้องการใน Folder ของ computer
กด OK

การสร้าง App Andriod บนมือถือ

การสร้าง App Andriod บนมือถือ
15. ปรับภาพ icon Button1
เลือก Button1
เลือก Image
UP Load File
กด OK

เลือกภาพที่ต้องการใน Folder ของ computer

การสร้าง App Andriod บนมือถือ

การสร้าง App Andriod บนมือถือ
เลือกขนาด icon ให้เหมาะสม ขนาด 60 pixels แล้วกด OK ทั้ง height และ width

การสร้าง App Andriod บนมือถือ
16. ทาการปรับ icon แบบเดียวกันทุก icon

ทาการลบ text ที่ icon ทั้งหมด โดย click ที่ icon แล้วไปลบข้อความที่ text ออก จะทาให้เหลือ
แต่ icon

การสร้าง App Andriod บนมือถือ

17. เปลี่ยนชื่อ project ที่ screen1 เลือก title แล้วเปลี่ยนชื่อ เป็น autostart1

การสร้าง App Andriod บนมือถือ
18. เลือกการเชื่อมต่อ connectivity โดยเลือก connectivity เลือก bluetoothclient แล้วลากมาวาง
บน screen1 (autostart1)

การสร้าง App Andriod บนมือถือ
19. เลือก icon สาหรับ App ของคุณที่จะแสดงบนมือถือ ตามที่ต้องการ จะแสดงตอนที่ DOWLOAD
โดยเลือก screen1
เลือก icon
เลือก Upload file
เลือกภาพ ที่ต้องการ
เลือก OK
จบการ ออกแบบ App autostart1

การสร้าง App Andriod บนมือถือ

การสร้าง App Andriod บนมือถือ

20. เปลี่ยนหน้าต่าง จาก Diesigner เป็น blocks

การสร้าง App Andriod บนมือถือ
21. เลือก listPicker1 เลือก BeforePicking วางบน viewer

22. เลือก listPicker1 เลือก set - listPicker1 - Elements

การสร้าง App Andriod บนมือถือ
เลือก Bluetoothclient เลือก address and name

23. เลือก listPicker1 เลือก AfterPicking วางบน viewer
เลือก listPicker1 selection
เลือก call Bluetooth connect address
เลือก listPicker1 selection

การสร้าง App Andriod บนมือถือ

การสร้าง App Andriod บนมือถือ

การสร้าง App Andriod บนมือถือ
24. เลือก button1 เลือก Bluetoothclient ..sendText
เลือก Text เลือกช่องว่าง เพื่อเติมอักษร

การสร้าง App Andriod บนมือถือ

25. ทาแบบนี้กับ icon ทุกตัว จานวน 6 ตัว และใส่ ตัวอักษร ABCDEF ตามลาดับ ในช่อง Text

การสร้าง App Andriod บนมือถือ
26. เลือก Button7 เลือก control เลือก close application

การสร้าง App Andriod บนมือถือ

27. เสร็จแล้ว เลือก project เลือก save project

การสร้าง App Andriod บนมือถือ
28. การเอา App autostart1 เข้ามือถือ

29. แสกน QR code ด้วยApp จาก playstore ต้องโหลดมาก่อน

30. ติดตั้ง App autostart1 บนมือถือ

31. เสร็จสมบูรณ์

การสร้าง App Andriod บนมือถือ
การเขียนคาสั่งด้วย App Arduino
1. เปิด โปรแกรม App Arduino

2. เปิดเมนู ตามที่ต้องการ

Verify

Upload

NEW

Open

Save

การสร้าง App Andriod บนมือถือ

การสร้าง App Andriod บนมือถือ
ตัวอย่างการเขียนคาสั่ง ควบคุมการทางาน บอร์ด Arduino UNO ควบคุมการทางาน Relay 6 ตัว

การสร้าง App Andriod บนมือถือ

การสร้าง App Andriod บนมือถือ
ตัวอย่างการเขียนคาสั่ง ควบคุมการทางาน บอร์ด Arduino UNO

การสร้าง App Andriod บนมือถือ

โปรแกรมควบคุม ALL Switch
การเขียนโปรแกรม Arduino ควบคุมแบบ ALL Switch

1. ประกาศตัวแปรที่ต้องการให้ทางาน

2. แสดงการเชื่อมต่อ 9600
3. แสดงการทางานที่ต้องการให้ตัวแปรทางาน LOW หรือ HIGH

โปรแกรมควบคุม ALL Switch

รูปที่ 1. แสดงการเขียนโปรแกรมของ สวิตซ์ ON - OFF
4. ค่าตัวแปร X==A ให้ Relay 1, LOW ไม่ทางาน
5. ค่าตัวแปร X==a ให้ Relay 1, HIGH ทางาน

รูปที่ 2. แสดงการเขียนโปรแกรมของ สวิตซ์ START (กดติด ปล่อยดับ)
6. ค่าตัวแปร X==B ให้ Relay 1, LOW ไม่ทางาน
7. ค่าตัวแปร X==b ให้ Relay 1, HIGH ทางาน

รูปที่ 3. แสดงการเขียนโปรแกรมของ สวิตซ์ (กดติด กดดับ)
8. ค่าตัวแปร X==C ให้ Relay 1, LOW ไม่ทางาน
9. ค่าตัวแปร X==c ให้ Relay 1, HIGH ทางาน

โปรแกรมควบคุม ALL Switch

รูปที่ 4. แสดงการเขียนโปรแกรมของ สวิตซ์ แบบ TIMER กดสวิตซ์ ทางานตามเวลาที่กาหนด
10. ค่าตัวแปร X==C ให้ Relay 1, LOW ไม่ทางาน
ตั้งค่า การทางาน 5000 มิลลิวินาที (5 วินาที) หรือตามที่เราต้องการ
11. ค่าตัวแปร X==c ให้ Relay 1, HIGH ทางาน

12. ตัวแปร E และ F เป็นสวิตซ์ แบบเดียวกับ A B C

โปรแกรมควบคุม ALL Switch

โปรแกรมควบคุม ALL Switch

รูปที่ 5. แสดงการเขียน Block ของ Bluetooth

รูปที่ 6. แสดงการเขียน Block ของ สวิตซ์ ON - OFF

รูปที่ 7. แสดงการเขียน Block ของ สวิตซ์ START กดติด – ปล่อยดับ

รูปที่ 8. แสดงการเขียน Block ของ สวิตซ์ กดติด – กดดับ

โปรแกรมควบคุม ALL Switch

รูปที่ 9. แสดงการเขียน Block ของ สวิตซ์ TIMER กดติด รอ 5 วินาที ดับ

รูปที่ 10. แสดงการเขียน Block ของ การปิดโปรแกรม

โปรแกรมควบคุม ALL Switch
แบบคำสัง่ case

โปรแกรมควบคุม ALL Switch

โปรแกรมควบคุม ALL Switch

คู่มือการใช้
ชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักยานยนต์
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สารบัญ
1. รถจักรยานยนต์ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
2. โทรศัพท์ ระบบ Android
3. โปรแกรม
4. ชุดควบคุมเพื่อจาลองสถานการณ์ปัญหาชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์
5. ขั้วต่อระหว่างกล่อง ECU หรื อ ECM ของรถจักรยานยนต์กบั ชุดควบคุมเพื่อจาลองสถานการณ์
6. ส่วนประกอบ และการใช้งานปุ่ มสร้างสถานการณ์จาลองชุดฝึ กปฏิบตั ิ
7. วิธีการใช้งานชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักยานยนต์
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ชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักยานยนต์

499

ชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักยานยนต์
ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักยานยนต์ โดยใช้โทรศัพท์สั่งการเพื่อ
สร้างสถานการณ์ จาลองปัญหาข้อขัดข้องระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ โดยการ
ออกแบบ Application ผ่า นมื อถื อระบบ Android เชื่ อมต่อผ่าน Wi-Fi หรื อ Bluetooth รหัส ผ่า น
EMUT 2018 เป็ นชุดควบคุมเพื่อนาไปติดตั้งในรถจักรยานยนต์ทุกรุ่ น โดยไม่กระทบกับโครงสร้าง
และประสิ ทธิภาพการทางานกับรถจักรยานยนต์ ประกอบด้วย
1. รถจักรยานยนต์ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

ภาพที่ 1.1 แสดงรถจักรยานยนต์ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
2. โทรศัพท์ ระบบ Android

ภาพที่ 1.2 แสดงโทรศัพท์ระบบ Android ที่สร้างระบบแอปพลิเคชันสาหรับจาลองสถานการณ์
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3. โปรแกรม
ที่ ออกแบบ Application ผ่านมื อถื อระบบ Android เชื่ อมต่อผ่าน Wi-Fi หรื อ Bluetooth
รหั ส ผ่ า น EMUT 2018 ส าหรั บ จ าลองสถานการณ์ ใ นรถจั ก รยานยนต์ ร ะบบฉี ดเชื้ อเพลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์

ภาพที่ 1.3 แสดงโปรแกรมหน้าจอโทรศัพท์สาหรับจาลองสถานการณ์
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4. ชุดควบคุมเพื่อจาลองสถานการณ์ปัญหาชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ สั่งการจากสมาร์ ทโฟน

ภาพที่ 1.4 แสดงชุดควบคุมเพื่อจาลองสถานการณ์ปัญหาชุดฝึ กปฏิบตั ิ
5. ขั้วต่อระหว่างกล่อง ECU หรื อ ECM ของรถจักรยานยนต์ กับชุดควบคุมเพื่อจาลองสถานการณ์
ปัญหาชุดฝึ กปฏิบัติ

ภาพที่ 1.5 แสดงปลัก๊ ต่อระหว่างกล่อง ECU หรื อ ECM กับชุดควบคุมจาลองสถานการณ์ปัญหา

502

6. ส่ วนประกอบ และการใช้ งานปุ่ มสร้ างสถานการณ์ จาลองชุดฝึ กปฏิบัติ
ตารางที่ 1 ปุ่ มสร้างสถานการณ์จาลองชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักยานยนต์
ลาดับที่
ชื่ อ
หน้ าที่/การใช้ งาน
สถานะ การเชื่อมต่อ ของอุปกรณ์ แบบไร้สาย
ปุ่ ม บลูทูธ โดยใช้โทรศัพท์มือถือกับ ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบ
1
(Bluetooth) ฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักยานยนต์โดย
ระบบ Bluetooth รหัสผ่าน EMUT 2018
สถานะ การไม่เชื่อมต่อ ของอุปกรณ์ แบบไร้
สายจะตัดระบบการเชื่อมต่อของ
2
ปุ่ ม ตัดระบบ
โทรศัพท์มือถือกับ ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉีด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักยานยนต์
ปุ่ ม
หน้ าที่และการสร้ างสถานการณ์
ปุ่ ม สตาร์ตเครื่ องยนต์ ทาให้
เครื่ องยนต์ติด
3
สวิตช์กุญแจ
ปุ่ ม พร้อมที่จะสตาร์ต
ON
เครื่ องยนต์ ทาให้เครื่ องยนต์ติด
ปุ่ ม ดับเครื่ องยนต์
OFF

4

ตัวตรวจจับ
แรงดัน
MAP Sensor

Simulat

OFF

5

ตัวตรวจจับ
อุณหภูมิ
เครื่ องยนต์
ET Sensor

Simulat

OFF

การสร้างสถานการณ์จาลอง
ของ MAP Sensor มีปัญหา
หลอดไฟกระพริ บสั้น 1 ครั้ง
หรื อ รหัสปัญหา 1
ยกเลิก สถานการณ์จาลองของ
MAP Sensor หรื อ รหัสปัญหา 1
การสร้างสถานการณ์จาลอง
ของET Sensor มีปัญหา
หลอดไฟกระพริ บ 7 ครั้ง หรื อ
รหัสปัญหา 7
ยกเลิก สถานการณ์จาลองของ
ET Sensor หรื อ รหัสปัญหา 7
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ลาดับที่

6

ชื่ อ

ปุ่ ม
ตัวตรวจจับ
ตาแหน่งลิน้
เร่ ง
TP Sensor

Simulat

OFF

7

8

ตัวตรวจจับ
อุณหภูมิ
อากาศ
IAT Sensor

ตัวตรวจจับ
ความเร็ว
VS Sensor

Simulat

OFF

Simulat

OFF

9

หัวฉีด
Injector

Simulat

OFF
10

ตัวตรวจจับ
ปริ มาณ
ออกซิเจน
O2 Sensor

Simulat

OFF

หน้ าที่และการสร้ างสถานการณ์
การสร้างสถานการณ์จาลองของ
TP Sensor มีปัญหา หลอดไฟ
กระพริ บสั้น 8 ครั้ง หรื อ รหัส
ปัญหา 8
ยกเลิก สถานการณ์จาลอง ของ
TP Sensor หรื อ รหัสปัญหา 8
การสร้างสถานการณ์จาลองของ
IAT Sensor มีปัญหา หลอดไฟ
กระพริ บสั้น 9 ครั้ง หรื อ รหัส
ปัญหา 9
ยกเลิก สถานการณ์จาลอง ของ
IAT Sensor หรื อ รหัสปัญหา 9
การสร้างสถานการณ์จาลองของ
VS Sensor มีปัญหา หลอดไฟ
กระพริ บ ยาว 1 ครั้ง และสั้น 1
ครั้ง หรื อ รหัสปัญหา 11
ยกเลิก สถานการณ์จาลอง ของ
VS Sensor หรื อ รหัสปัญหา 11
การสร้างสถานการณ์จาลองของ
Injector มีปัญหา หลอดไฟ
กระพริ บ ยาว 1 ครั้ง และสั้น 2
ครั้ง หรื อ รหัสปัญหา 12
ยกเลิก สถานการณ์จาลอง ของ
VS Sensor หรื อ รหัสปัญหา 12
การสร้างสถานการณ์จาลองของ
O2 Sensor มีปัญหา หลอดไฟ
กระพริ บยาว 2 ครั้ง และสั้น 1
ครั้ง หรื อ รหัสปัญหา 21
ยกเลิก สถานการณ์จาลอง ของ
O2 Sensor หรื อ รหัสปัญหา 21
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ลาดับที่

11

12

ชื่ อ

ปุ่ ม
ชุดวาล์ว
ควบคุม
อากาศรอบ
เดินเบา
IACV
Sensor

กล่อง ECM

Simulat

OFF

Simulat

OFF

13

14

ตัวตรวจจับ
ตาแหน่ง
เพลาข้อ
เหวี่ยง
CKP Sensor
ตัวตรวจจับ
การเอียงของ
รถ
BA Sensor

Simulat

OFF

Simulat

OFF

หน้ าที่และการสร้ างสถานการณ์
การสร้างสถานการณ์จาลองของ
IACV Sensor มีปัญหา
หลอดไฟกระพริ บยาว 2 ครั้ง
และสั้น 9 ครั้ง หรื อ รหัสปัญหา
29
ยกเลิก สถานการณ์จาลอง ของ
IACV Sensor หรื อ รหัสปัญหา
29
การสร้างสถานการณ์จาลองของ
กล่อง ECM มีปัญหา หลอดไฟ
กระพริ บยาว 3 ครั้ง และสั้น 3
ครั้ง หรื อ รหัสปัญหา 33
ยกเลิก สถานการณ์จาลองของ
กล่อง ECM หรื อ รหัสปัญหา 33
การสร้างสถานการณ์จาลองของ
CKP Sensor มีปัญหา หลอดไฟ
กระพริ บ ยาว 5 ครั้ง และสั้น 2
ครั้ง หรื อรหัส 52
ยกเลิก สถานการณ์จาลองของ
CKP Sensor หรื อรหัสปัญหา 52
การสร้างสถานการณ์จาลองของ
BA Sensor มีปัญหา หลอดไฟ
กระพริ บ ยาว 5 ครั้ง และสั้น 4
ครั้ง หรื อรหัส 54
ยกเลิก สถานการณ์จาลองของ
BA Sensor หรื อรหัสปัญหา 54
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7. วิธีการใช้ งานชุดฝึ กปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รถจักยานยนต์
1. เปิ ดสวิตช์ DC 12 โวลต์ เพื่อให้ไฟไปเลี้ยงกล่องสร้างสถานการณ์จาลองชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบ
ฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักยานยนต์

2. เข้า LOG IN ที่โทรศัพท์

3. เปิ ด Bluetooth เข้ารหัสผ่าน EMUT 2018 เพื่อเชื่อมต่อ
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4. สถานะ การเชื่อมต่อ ตัวอักษรจะเป็ นสี เขียว
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5. สตาร์ตเครื่ องยนต์
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6. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์จาลองของ MAP Sensor มีปัญหา

หลอดไฟกระพริ บสั้น 1 ครั้ง หรื อ รหัสปั ญหา 1
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7. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์จาลองของ ET Sensor มีปัญหา

หลอดไฟกระพริ บสั้น 7 ครั้ง หรื อ รหัสปั ญหา 7
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8. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์จาลองของ TP Sensor มีปัญหา

หลอดไฟกระพริ บสั้น 8 ครั้ง หรื อ รหัสปั ญหา 8
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9. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์จาลองของ IAT Sensor มีปัญหา

หลอดไฟกระพริ บสั้น 9 ครั้ง หรื อ รหัสปั ญหา 9
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10. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์จาลองของ VS Sensor มีปัญหา

หลอดไฟกระพริ บ ยาว 1 ครั้ง และสั้น 1 ครั้ง หรื อ รหัสปัญหา 11
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11. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์จาลองของ Injector มีปัญหา

หลอดไฟกระพริ บ ยาว 1 ครั้ง และสั้น 2 ครั้ง หรื อ รหัสปัญหา 12
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12. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์จาลองของ O2 Sensor มีปัญหา

หลอดไฟกระพริ บ ยาว 2 ครั้ง และสั้น 1 ครั้ง หรื อ รหัสปัญหา 21
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13. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์จาลองของ IACV Sensor มีปัญหา

หลอดไฟกระพริ บ ยาว 2 ครั้ง และสั้น 9 ครั้ง หรื อ รหัสปัญหา 29
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14. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์จาลองของ ECM มีปัญหา

หลอดไฟกระพริ บ ยาว 3 ครั้ง และสั้น 3 ครั้ง หรื อ รหัสปัญหา 33
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15. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์จาลองของ CKP Sensor มีปัญหา

หลอดไฟกระพริ บ ยาว 5 ครั้ง และสั้น 2 ครั้ง หรื อ รหัสปัญหา 52
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16. กด Simulate เพื่อสร้างสถานการณ์จาลองของ BA Sensor มีปัญหา

หลอดไฟกระพริ บ ยาว 5 ครั้ง และสั้น 4 ครั้ง หรื อ รหัสปัญหา 54
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ประวัติผ้ ูวิจัย
ชื่ อ
ชื่ องานวิจัย

: นายเปรม เพ็งยอด
: การสร้างและหาประสิ ทธิภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์

ประวัติ
ประวัติส่วนตัว นายเปรม เพ็งยอด
เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2507 สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
คุณวุฒิ
ครุ ศาสตร์อุสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) เครื่ องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ปี ที่จบ 2552 ศูนย์การเรี ยน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ตาแหน่ ง
ครู วิทยฐานะครู ชานาญการพิเศษ ครู สอนแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ประธานหลัก สู ต รสาขาเทคโนโลยี ย านยนต์ วิ ท ยาลัย เทคนิ ค นครสวรรค์ สถาบัน การ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
งานเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
หัวหน้างานวิจยั พัฒนานวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ผูแ้ ทนฝ่ ายวิชา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
สอนวิชา
วิชางานจักรยานยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วิชาโครงการ (Project) ระดับ ปวช. แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
วิชาโครงการ (Project) ระดับ ปวส. แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)
วิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยียานยนต์ 1
วิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยียานยนต์ 2
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ผลงานทางวิชาการ
1. เอกสารประกอบการสอนงานเครื่ องยนต์เบื้องต้น ประกอบเสนอขอเลื่อนตาแหน่ง คศ.3
2. เอการประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ประกอบเสนอขอเลื่อนตาแหน่ง คศ.4
3. งานวิจยั เรื่ องการสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์
รถจักรยานยนต์ ประกอบเสนอขอเลื่อนตาแหน่ง คศ.4
4. ผลงานวิ จั ย เรื่ องการสร้ า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด ฝึ กปฏิ บ ั ติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร ถจัก รยานยนต์ ส าหรั บ นั ก เรี ยนระดั บ ชั้ น ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ
สาขาวิ ช าช่ า งยนต์ ประเภทผลงานวิ จัย สถาบัน และพัฒ นาการเรี ยนการสอนทาง
สังคมศาสตร์ ในการนาเสนอในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ การเสนอผลงานวิจัย
อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจาปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 23-24 สิ งหาคม 2561
5. บทความวิจยั เรื่ อง การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT (DEVELOPMENT OF
ELECTRIC CAR KOTAKA SPORT EV) ในการนาเสนอบทความวิจยั ภาคบรรยาย (Oral
Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 The
1STNational Conference On Vocational and Technology.เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562
6. บทความวิ จั ย เรื่ อง การพัฒ นารถยนต์ ไ ฟฟ้ า KOTAKA EV (DEVELOPMENT OF
ELECTRIC VEHICLE KOTAKA EV) ในการนาเสนอบทความวิจยั ภาคโปสเตอร์ (Poster
Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 The
1STNational Conference On Vocational and Technology.เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562
7. บทความวิจยั เรื่ อง การพัฒนาระบบเตือนภัยเด็กติดในรถตูผ้ ่านโทรศัพท์มือถือ (Children
Trapped Warning Device Via Mobile Phone) ในการนาเสนอบทความวิจยั ภาคโปสเตอร์
(Poster Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านอาชี วศึกษาและเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1 The 1STNational Conference On Vocational and Technology.เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562
8. ผลงานวิจัย เพื่ อพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้วิ จัย เป็ นฐาน (RBL :ResearchBased Learning) เรื่ อง “การสร้างและหาประสิ ทธิภาพยานยนต์ไฟฟ้า KOTAKA” รายวิชา
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พเทคโนโลยียานยนต์ 2” โดยใช้งานวิจยั เป็ นฐาน สาหรับ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สถาบัน
การอาชี วศึ ก ษาภาเหนื อ 4 โดยใช้งานวิจัย เป็ นฐาน ของส านัก งานวิ จัย และพัฒนาการ
อาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
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9. ผลงานวิจยั เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน (RBL : ResearchBased Learning) เรื่ อ ง การจัด การเรี ย นรู ้ “รู ป แบบ คิ ด เขี ย น ท า น าเสนอ เพื่ อ สร้ า ง
นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี Thailand 4.0” ในวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เทคโนโลยียานยนต์ โดยใช้งานวิจยั เป็ นฐาน ของสานักงานวิจยั และพัฒนาการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
10. ผลงานวิ จัย เรื่ อง “การพัฒ นาหลัก สู ต รเสริ มทัก ษะเพื่ อ สร้ า งนวัต กรรมสู่ ชุ ม ชน”
( Additional Curriculum Development for Creating Innovation to Community.) ข อ ง
สานักงานวิจยั และพัฒนาการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่ วมกับ
สานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
11. บทความวิจยั เรื่ อง “การดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กให้เป็ นรถ eTuk Tuk ปากน้ าโพ โดยใช้รถตุ๊กตุ๊ก
เครื่ องยนต์แปลงเป็ นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า” โครงการประกวดเพิ่มประสิ ทธิภาพด้านการอนุ รักษ์
พลัง งานและพลัง งานทดแทน โดยเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม 4.0 (Thailand Energy
Innovation and Technology Awards : TE-IT 2019) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลงานดีเด่ น/การยกย่ องเชิดชู เกียรติ ดังนี้
1. ข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกเป็ น “ครู สอนดี” พุทธศักราช 2554 จังหวัดนครสวรรค์ “สอนเป็ น
เห็นผล คนยกย่อง” จากสานักงานส่ งเสริ มสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้และคุณภาพเยาวชน
(สสค.)
2. ข้าพเจ้าได้รับเครื่ องหมายเชิ ดชูเกียรติ “หนึ่ งแสนครู ดี ” ประจาปี 2554 ในฐานะเป็ นผู ้
ปฏิบตั ิตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา สานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
3. ข้าพเจ้าได้รับรางวัลครู ดีศรี อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี การศึกษา 2558 ใน
ฐานะครู ส่งเสริ มและสร้างนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั ของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
4. ข้า พเจ้า ได้รั บ การยกย่ อ งเชิ ญ ชู เ กี ย รติ “ผลงานดี เ ด่ น ” ผู ้ส ร้ า งคุ ณ ประโยชน์ ใ ห้
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์และสังคม (พ.ศ.2550-2559)
5. ข้าพเจ้าเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาผลงาน การนาเสนอบทความวิจยั ของนักศึกษา ประเภท
นาเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) “เรื่ องการออกแบบและสร้างระบบไฟฟ้ าใน
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รถยนต์ไฟฟ้า Kotaka” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการประชุมทางวิชาการ
และนวัตกรรมเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1
6. ข้าพเจ้าเป็ นครู ที่ปรึ กษาผลงาน ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน “สุ ดยอดนวัตกรรม”การ
ประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่ นใหม่ ระดับชาติ ประจาปี การศึกษา 2560 สิ่ งประดิษฐ์
ประเภทที่ 8 กลุ่มที่ 8.1 ด้านอุปกรณ์เพื่อการดานา ชื่อผลงาน “เครื่ องดานา”
7. ข้าพเจ้าเป็ นครู ที่ปรึ กษาผลงาน ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง “สุ ดยอดนวัตกรรม”
การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่ นใหม่ ระดับชาติ ประจาปี การศึกษา 2560 สิ่ งประดิษฐ์
ประเภทที่ 4 กลุ่มที่ 4.2 ด้านการเพิ่มประสิ ทธิ์ ภาพการใช้พลังงาน ชื่อผลงาน “รถไฟฟ้า
Kotaka”
8. ข้าพเจ้าเป็ นครู ที่ปรึ กษาผลงาน ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน โครงการ“รางวัลนักคิด
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ รุ่นใหม่ ” ของส านัก งานคณะกรรมการวิจัย แห่ งชาติ ประจาปี 2561 ชื่ อ
ผลงาน “รถยนต์ไฟฟ้า Kotaka”
9. ข้าพเจ้าเป็ นครู ที่ปรึ กษาผลงาน ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน โครงการ“รางวัลนักคิด
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ รุ่นใหม่ ” ของส านัก งานคณะกรรมการวิจัย แห่ งชาติ ประจาปี 2561 ชื่ อ
ผลงาน “รถยนต์ไฟฟ้า Emut”
10. ข้าพเจ้าเป็ นครู ที่ปรึ กษาผลงาน ได้รับรางวัลระดับเหรี ย ญทองแดง โครงการ“รางวัลนัก
คิดสิ่ งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ของสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ ประจาปี 2561 ชื่อ
ผลงาน “จักรยาน 3 พลัง”
11. ข้าพเจ้าเป็ นครู ที่ปรึ กษาผลงาน ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง โครงการ“รางวัลนัก
คิดสิ่ งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ ประจาปี 2561 ชื่อ
ผลงาน “เครื่ องล้างละมุด”
12. ข้าพเจ้าเป็ นครู ที่ปรึ กษาผลงาน ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง โครงการ“รางวัลนัก
คิดสิ่ งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ของสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ ประจาปี 2561 ชื่อ
ผลงาน “เครื่ องหยอดข้าวสาหรับนาแห้ง”
13. ข้าพเจ้าเป็ นครู ที่ปรึ กษาผลงาน ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง “สุ ดยอดนวัตกรรม”
การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่ นใหม่ ระดับชาติ ประจาปี การศึกษา 2559 สิ่ งประดิษฐ์
ประเภทที่ 5 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชื่อผลงาน “ระบบป้องกันเด็กติด
ในรถ”
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14. ข้า พเจ้า เป็ นครู ที่ ป รึ กษาผลงาน ได้รั บ รางวัล ระดับ ดี โครงการ“สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละ
นวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจาปี 2560 ภาคเหนือ ” ของสานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ ชื่อผลงาน “ระบบป้องกันเด็กติดในรถ”
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