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: 2559
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การรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ มี วตั ถุประสงค์ เพื่ อสร้าง
เอกสารประกอบการสอนงานจัก รยานยนต์ เพื่ อ หาคุ ณ ภาพเอกสารประกอบการสอนงาน
จักรยานยนต์ เพื่ อหาประสิ ท ธิ ภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ เพื่อเปรี ยบเที ยบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน จากคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรี ยนและคะแนนเฉลี่ ยทดสอบหลังเรี ยน
และเพื่อประเมิ นความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงาน
จักรยานยนต์ การประเมิ นคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 5 ท่ าน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ทดลองหาค่า
ความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทั้งฉบับ คือนักเรี ยนระดับ ปวช. ชั้นปี ที่ 3 กลุ่ม 1 ที่
เรี ย นวิ ช างานจัก รยานยนต์ม าแล้ว ในภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2559 จํานวน 20 คน และกลุ่ ม
ตัวอย่าง การหาประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ คือนักเรี ยนระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) แผนกวิชาช่ างยนต์ วิท ยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึ ก ษา 2559 จํา นวน 23 คน โดยการเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจัย ได้แ ก่ เอกสารประกอบการสอนงานจัก รยานยนต์ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ สถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (t–test independent )
ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ที่สร้างขึ้น อยูใ่ น
ระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่ ระดับคุณภาพดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50
ในข้อสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ที่ผวู ้ ิจยั สร้าง
มีประสิ ทธิ ภาพ 86.49/81.87 สู งกว่าเกณฑ์80/80 ที่กาํ หนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน เรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ที่สร้างขึ้น ทําให้นักเรี ยนมี
ความรู ้สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เช่นเดียวกัน
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ ชื่ อ งานจักรยานยนต์น้ ี สําเร็ จได้
ด้วยดี ทั้งนี้เพราะได้รับคําแนะนํา และชี้แนะสนับสนุนแนวคิดการปรับปรุ งและแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ
จากผูบ้ ริ หาร คณะครู ซึ่ งเป็ นที่ ป รึ กษาด้วยดี ตลอดมา ผูว้ ิจยั ซาบซึ้ งในความเมตตาให้คาํ แนะนํา และ
ขอขอบคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้ ขอขอบคุณผูเ้ ชี่ยวชาญ ที่กรุ ณาเสี ยสละเวลาประเมิน
และตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ พร้อมให้
คําแนะนําและเสนอแนะเพิ่มเติม อันเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการวิจยั ครั้งนี้ซ่ ึงมีรายชื่อดังนี้
นายทวีวฒั น์ รื่ นรวย นายแทน โมราราย นายมนตรี วารุ กา นายสมชาย แคฝอย นายยงยุทธ พรมบุตร
ตลอดจนนักเรี ยนวิทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์ ที่ ให้ความร่ วมมือและให้กาํ ลังใจ จนการวิจยั ในครั้งนี้
สําเร็ จ
สุ ดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิ ทธิ์ประสาทวิชาความรู ้
จนทําให้การวิจยั ในครั้งนี้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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จักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน
196
ข-2 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
ด้านการพิมพ์และการจัดรู ปเล่ม
200
ข-3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายคุณภาพของเอกสารประกอบ
การสอนงานจักรยานยนต์ ด้านการพิมพ์และการจัดรู ปเล่ม
201
ข-4 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพเอกสารประกอบการการสอนงานจักรยานยนต์
ด้านเนื้อหา
202
ข-5 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายคุณภาพของเอกสารประกอบ
การ
สอนงานจักรยานยนต์ ด้านเนื้อหา
203
ข-6 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
ด้านประโยชน์ของเอกสารประกอบการใช้งาน
204
ข-7 แสดงค่าเฉลี่ยรวม ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายคุณภาพเอกสาร
ด้านประโยชน์ของเอกสารประกอบการใช้งาน
205
ข-8 แสดงภาพรวมของค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายคุณภาพของ
เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ทั้ง 3 ด้าน
206
ข-9 แสดงการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
231
ข-10 คะแนนจากการทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
237
ข-11 แสดงคะแนนจากการทําใบงานของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
ระหว่างเรี ยน และทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง
244

ซ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
ข-12 แสดงตารางแสดงผลการทดลองเพือ่ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ข-13 ผลการคํานวณ Paired Samples Test
ข-14 แสดงการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน
ที่มีตอ่ การเรี ยนโดยใช้ของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข-15 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ด้านปั จจัยนําเข้า
ข-16 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ การเรี ยน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ด้านกระบวนการ
ข-17 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ด้านผลผลิต
ข-18 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน

หน้า
247
247
252
257
258
259
260

ฌ

สารบัญภาพ
ภาพที่
2-1 ความจําเป็ นที่ตอ้ งศึกษาความต้องการในงานอาชีพ
2-2 การดําเนินการที่มีลกั ษณะแสดงถึงความหมายของงาน
2-3 ตัวอย่างการศึกษาความต้องการในงานอาชีพ
2-4 การพิจารณางานเพื่อพัฒนารายวิชาสู่ การเรี ยนการสอน
2-5 ไดอะแกรมการวิเคราะห์งาน “งานเจาะ”
2-6 แนวทางที่จะวิเคราะห์รายละเอียดของงาน
2-7 ประเด็นต่าง ๆ ในการประเมินความสําคัญของ Task
2-8 ตัวอย่างการประเมินระดับความยากในการเรี ยนหรื อการฝึ ก Task แต่ละ Task
2-9 เกณฑ์การประเมินความสําคัญของ Task เพื่อการเรี ยนหรื อการฝึ ก
2-10 การประเมินผล Task จากคะแนน
2-11 ที่มาและผลของการทํา Task Analysis
2-12 ตัวอย่างใน Task Detailing Sheet
2-13 ลักษณะต่าง ๆ ของการใช้ความรู ้ (Knowledge)
2-14 ระดับทักษะที่เกี่ยวพันธ์กบั เวลาและความถูกต้องในการแสดงทักษะ
2-16 แหล่งข้อมูล Job และ Topic ของหลักสู ตรรายวิชาต่าง ๆ
2-17 การเก็บรวบรวมข้อมูลหัวข้อเรื่ อง (Topic) ต่าง ๆ
2-18 ข้อพิจารณาในการตัดสิ นคุณค่าของหัวข้อเรื่ อง (Topic)
2-19 การประเมินความสําคัญของหัวข้อเรื่ อง (Topic) ต่าง ๆ
2-20 แหล่งข้อมูลในการทํา Topic Analysis
2-21 ตัวอย่างการวิเคราะห์หัวข้อเรื่ อง (Topic Analysis)
2-22 ส่ วนประกอบของแต่ละหัวข้อเรื่ อง (Topic)
2-23 ลักษณะของงานด้านช่างอุตสาหกรรม
2-24 งานเจาะที่ประกอบด้วยหลาย ๆ กิจกรรม
2-25 กระบวนการและผังการทํางานเจาะ
2-26 รายการต่าง ๆ ในใบรายการงาน
2-26 กิจกรรมต่าง ๆ ในงานเลื่อยมือ
2-27 ลําดับขั้นการทํางานเลื่อยด้วยเลื่อยมือ

หน้า
22
23
23
24
25
26
28
30
31
31
33
34
35
36
38
38
40
41
42
42
43
44
45
46
48
48
49

ญ

สารบัญภาพ (ต่ อ)
ภาพที่
2-28 แบบร่ างลักษณะงาน (Job Layout)
2-29 ใบ Task Listing Sheet
2-30 ใบ Topic Listing Sheet
2-31 การใช้ Coral Pattern เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์หัวข้อเรื่ อง
2-32 การใช้ Scalar Diagram เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์หวั ข้อเรื่ อง
2-33 ตารางวิเคราะห์ส่วนประกอบของหัวข้อเรื่ อง
2-34 ความรู ้ที่อยูใ่ นตัวคนด้วยการจําและความเข้าใจ
2-35 ความรู ้ที่จาํ เป็ นในการเลือกชนิดและขนาดของใบเลื่อย
2-36 ความรู ้และทักษะที่จาํ เป็ นในการประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย
2-37 เลื่อยมือ (ใช้เลื่อยโลหะ)
2-37 Task Listing Sheet
2-38 Task Detailing Sheet
2-39 M/E Listing Sheet
2-40 Topic Detailing Sheet
2-41 ความรู ้ที่อยูใ่ นตัวบุคคลโดยการจําและ/หรื อเข้าใจ
2-42 ระดับความรู ้และการใช้ความรู ้ในการแก้ปัญหา
2-43 ระดับทักษะที่อยูใ่ นตัวบุคคล
2-44 Task Detailing Sheet
2-45 Topic Detailing Sheet
2-46 การใช้วตั ถุประสงค์เป็ นหลักในการจัดการเรี ยนการสอน
2-47 การเขียนวัตถุประสงค์การสอน จาก Task Detailing Sheet
2-48 การเขียนวัตถุประสงค์การสอน จาก Objective Listing Sheet
2-49 การเขียนวัตถุประสงค์การสอน จาก Topic Detailing Sheet
2-50 การเขียนวัตถุประสงค์การสอน จาก Objective Listing Sheet
2-51 การกําหนดระดับวัตถุประสงค์การสอน
2-52 ความหมายของเนื้อหา (Information หรื อ Content)
2-53 วัตถุประสงค์เป็ นตัวกําหนดเนื้อหาการเรี ยนการสอน

หน้า
49
50
51
53
53
54
55
56
56
57
57
58
58
59
60
61
61
62
62
63
68
68
69
69
70
70
71

ฎ

สารบัญภาพ (ต่ อ)
ภาพที่
2-54 ระดับความสําคัญของเนื้อหาในการเรี ยนการสอน
2-55 วิธีการวิเคราะห์ความจําเป็ นของเนื้ อหา
2-56 สัดส่ วนการรับรู ้ขอ้ มูลของบุคคลด้วยประสาทต่าง ๆ
2-57 ไขควงเปลี่ยนทิศทางการหมุนและปากขันได้
2-58 เปรี ยบเทียบคําพูดคําเขียนกับภาพ
2-59 ภาพที่จะใช้แทนคําพูดคําเขียน
2-60 การจัดภาพและข้อความในใบเนื้อหา
2-61 การจัดภาพและข้อความในใบเนื้อหา
2-62 จุดประสงค์การมีใบงาน
2-63 ช่วงบทเรี ยนและใบงาน
2-64 การจัดช่วงบทเรี ยนและการใช้ใบสัง่ งาน/ใบประลอง
2-65 ส่ วนประกอบของใบสั่งงาน
2-66 ตัวอย่างใบสั่งงาน (Job Sheet)
2-67 ตัวอย่างใบตรวจงาน
2-68 ส่ วนประกอบของใบประลอง
2-69 ตัวอย่างใบประลอง
2-70 ใบตรวจงานประลอง
2-71 สื่ อเป็ นตัวกลางในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
2-72 ข้อพิจารณาเบื้องต้นในการเลือกใช้สื่อ
2-73 แนวคิดในการพิจารณาเลือกใช้สื่อ
2-74 ข้อพิจารณาในการเลือกใช้สื่อคําพูด/คําบรรยาย
2-75 ข้อพิจารณาในการเลือกใช้สื่อภาพนิ่ง
2-76 ข้อพิจารณาในการเลือกใช้สื่อภาพเคลื่อนไหว
2-77 ข้อพิจารณาในการเลือกใช้สื่อหุ่นจําลอง
2-78 ข้อพิจารณาในการเลือกใช้สื่อหุ่นจําลอง
2-79 ลักษณะทัว่ ไปของการวัดและประเมินผล
2-80 การวัดและประเมินผลย่อย

หน้า
72
72
74
74
75
75
76
77
78
79
83
84
85
86
88
89
90
91
92
93
93
94
94
95
95
96
97

ฏ

สารบัญภาพ (ต่ อ)
ภาพที่
2-81 การวัดและประเมินผลรวม
2-82 ส่ วนประกอบของแบบทดสอบ
2-83 ส่ วนประกอบของใบประเมินผล
2-84 ส่ วนประกอบของแบบทดสอบ
2-85 ส่ วนประกอบของใบประเมินผล
2-86 แผนบทเรี ยนเป็ นเครื่ องมือชี้นาํ การสอน
2-87 ความจําเป็ นของแผนบทเรี ยน
2-88 ส่ วนประกอบของแผนบทเรี ยน
2-89 การแบ่ง MIAP ในแผนบทเรี ยนของรายวิชาต่าง ๆ
2-90 การเขียนวัตถุประสงค์การสอน
2-91 การนําเข้าสู่ บทเรี ยน
2-92 การปฏิบตั ิการ
2-93 สิ่ งที่แนบมาด้วย
2-94 กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
2-95 สิ่ งที่จะบ่งบอกว่าบทเรี ยนดี
2-96 การทดลองใช้และปรับปรุ งแก้ไขบทเรี ยน
2-97 การทดลองใช้และปรับปรุ งแก้ไขบทเรี ยน
2-98 การทดลองใช้บทเรี ยนกับกลุ่มย่อย
2-99 การใช้บทเรี ยนจริ งและการประเมินผล
2-100 กลุม่ ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2-101 เครื่ องมือวัดและประเมินผลในการใช้บทเรี ยน
2-102 การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือวัดและประเมินผล
2-103 การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2-104 การวัดความก้าวหน้าในการเรี ยน
2-105 การวิเคราะห์ผลการใช้บทเรี ยนกับกลุ่มทดลอง

หน้า
97
101
102
105
106
107
107
109
110
111
111
112
113
114
114
115
115
116
116
117
117
118
119
119
120

ฐ

สารบัญภาพ (ต่ อ)
ภาพที่
3-1 แสดงขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
3-2 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
3-3 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
3-4 แสดงขั้นตอนการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
3-5 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อเอกสารประกอบ
การสอนงานจักรยานยนต์
3-6 แสดงขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล

หน้า
138
140
146
148
149
153

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การจัดการเรี ยนการสอน วิชางานจักรยานยนต์ ที่ดาํ เนิ นการสอนอยูใ่ นปัจจุบนั ส่ วนใหญ่ครู จะ
จัดการเรี ยนการสอนโดยยึดผูส้ อนเป็ นศูนย์กลาง โดยให้ได้ความรู ้ที่เป็ นเนื้อหาสาระ แล้วจะนําไปสู่
การฝึ กปฏิบตั ิงาน หรื อกิจกรรมที่คาดการว่า นักศึกษาที่จะต้องประสบความสําเร็ จในอนาคต การ
สอนที่ยึดผูส้ อนเป็ นศูนย์กลาง นักศึกษาจะเก็บและสะสมเนื้ อหาไว้มากแต่ไม่สามารถนํามาปฏิบตั ิ
ได้จริ ง (สุ ปราณี ศรี ใสคํา, 2543:5) ซึ่ งสภาพการเรี ยนการสอนที่เป็ นอยู่ปัจจุบนั สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
(1) การสอนของครู ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายความรู ้ ครู อธิ บายความรู ้ นักเรี ยน นักศึกษานั่งฟั ง
โดยไม่มีการโต้ตอบ ไม่มีการแสดงความคิดเห็นซักถามหรื อรายงานความก้าวหน้าในการเรี ยนหลัง
จากนั้นก็ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบตั ิงานตามคําสั่งของครู ทนั ที การสอนของครู ไม่ใช้อุปกรณ์การ
สอนใช้เพียงกระดานดําหรื อกระดานไวท์บอร์ ด นักศึกษาจดบันทึกตามคําบอกของครู ครู มกั มอบ
งานให้นกั ศึกษาทํางานเป็ นรายบุคคล นักศึกษาไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (2) นักศึกษาปฏิบตั ิ
ตามคําสั่งของครู เท่ านั้น ไม่มี การค้นพบความรู ้ ด้วยตนเองในขณะที่ นักศึ กษาปฏิบ ัติงานเมื่ อพบ
ปั ญหามักจะถามครู มากกว่าการร่ วมมื อกันในการแก้ไขปั ญหา (3) สื่ อการเรี ยนการสอนใช้เพียง
ชอล์ก กระดานดํา เนื้อหา ภาพประกอบ เพียงเล็กน้อยไม่มีสื่อการสอนที่หลากหลาย (4) ไม่มีการจัด
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มการเรี ยนการสอน
ซึ่ งสภาพปั ญหาด้านต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น และได้มีความพยายามที่จะแก้ปัญหาทั้งโดยหน่ วยงาน
และการวิจยั ในด้านการเรี ยนการสอน และในด้านสื่ อต่างๆ จะเห็นได้วา่ มีการพัฒนาชุดการสอนวิชา
งานจักรยานยนต์มาใช้กบั การเรี ยนการสอนในลักษณะเน้นทักษะปฏิบตั ิในระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ช่วยให้การเรี ยนรู ้มีความก้าวหน้าในการเรี ยน การเรี ยนการสอนควรมีการปรับปรุ ง
และพัฒนาสื่ อ ใบเนื้ อหา ใบความรู ้ ใบงาน ใบขั้นตอนการทํางาน และชุ ดฝึ กถอด-ประกอบงาน
จัก รยานยนต์เป็ นสื่ อการสอน ให้ ส อดคล้อ งและเหมาะสมกับ รถจัก รยานยนต์ที่ ใ ช้ในปั จจุ บ ัน
เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจระบบการทํางาน และเกิดทักษะในการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้อง
ทันต่อเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิง่ เอกสารประกอบการสอน ควรมีการปรับปรุ งและพัฒนาสร้าง
ให้มีค วามทันสมัยตามลักษณะเครื่ องยนต์เพื่อให้การการเรี ยนการสอนเปรี ยบเสมือนกับการได้
ปฏิบตั ิงานกับรถจักรยานยนต์ได้ทาํ ให้เกิดการเรี ยนรู ้และเกิดทักษะ และนําไปใช้แก้ปัญหางานได้
จึงเชื่อว่าชุดการสอนวิชางานจักรยานยนต์ที่ประกอบด้วยโครงการสอน สิ่ งที่กาํ หนดให้ในรายวิชา
ข้อตกลงเบื้องต้นในการศึกษา แผนบทเรี ยนใบเนื้ อหา ใบงาน เฉลยใบงาน ใบขั้นตอนการทํางาน
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ใบสั่งงาน ใบตรวจงาน แบบทดสอบ ใบเฉลย ทดสอบ สื่ อ Power Point และเพื่อเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาสื่ อประเภทชุดฝึ กปฏิบตั ิงานจักรยานยนต์ ตามชุดการสอน และใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอนเพื่อให้เกิดผลดีแก่นกั เรี ยน นักศึกษาต่อไป
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งสนใจการแก้ปั ญหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตํ่า วิชางานจักรยานยนต์ โดยใช้
เอกสารประกอบการสอน เรื่ องงานจักรยานยนต์ ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่
1 แผนกวิชาช่างยนต์ ซึ่งมีลกั ษณะการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มีท้ งั ทฤษฎี และปฏิบตั ิ โดยมีครู เป็ นผู ้
แนะนําและชี้ แนะ ช่ วยเหลื อให้นักเรี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาผลสั มฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชางานจักรยานยนต์ของนักเรี ยนให้สูงขึ้น และนําความรู ้ ไปเป็ นพื้นฐานสําหรับใน
การเรี ยนในระดับชั้นที่สูงขึ้น ผูว้ ิจยั คาดหวังว่าผูเ้ รี ยนที่ได้รับการเรี ยนด้วยเอกสารประกอบการสอน
งานจัก รยานยนต์ ของนัก เรี ยนระดับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1 แผนกวิชาช่ างยนต์ จะมี
ความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถทางการเรี ยนวิชางานจักรยานยนต์สูงขึ้น อันจะส่ งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชางานจักรยานยนต์ ของนักเรี ยนสู งขึ้นตามเกณฑ์ที่กาํ หนด และบรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตรต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ใช้ตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1.2.2 เพื่อหาคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
1.2.3 เพื่อหาประสิ ทธิภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
1.2.4 เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน จากคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรี ยนและคะแนน
เฉลี่ยทดสอบหลังเรี ยน
1.2.5 เพื่ อประเมิ นความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาที่ มี ต่อการใช้เอกสารประกอบการสอนงาน
จักรยานยนต์
1.3 สมมติฐาน
1.3.1 เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ที่สร้างขึ้นต้องผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
จากผูเ้ ชี่ยวชาญไม่ต่าํ กว่า ระดับคุณภาพดี ( x = 3.50)
1.3.2 เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ที่สร้างขึ้นสามารถนําไปใช้ในการเรี ยนการ
สอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัส 2101-2102 ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด 80/80
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1.3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จากคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรี ยน และคะแนนเฉลี่ย
ของการทดสอบหลังเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติไม่ต่าํ กว่า ระดับ 0.05
1.3.4 ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นโดยใช้ เอกสารประกอบการสอนงาน
จักรยานยนต์ ที่สร้างขึ้นอยูใ่ นระดับมาก
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้ อหา
เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนงานจัก รยานยนต์ ครอบคลุ ม เนื้ อหาวิ ช างาน
จักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101-2102 ตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2556 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1.4.2.1 ประชากร ได้แก่นักเรี ยน ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) แผนกวิชาช่าง
ยนต์ วิทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ที่ลงทะเบียนเรี ยนเรี ยนวิชา
งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101-2102
1.4.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้การเลือกแบบเจาะจงเป็ นกลุ่มตัวอย่าง คือ
1. กลุ่มทดลองเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ และทดลองหาค่าความ
เชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท้ งั ฉบับ คือนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น
ปี ที่ที่ 3 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ผ่าน
การเรี ยนวิชางานจักรยานยนต์มาแล้ว จํานวน 20 คน
2. ใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ระหว่างเรี ยน และทดสอบด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หลังเรี ยน คือนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชั้นปี ที่ 1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชางาน
จักรยานยนต์ ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จํานวน 23 คน
1.4.3 ขอบเขตด้านเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
1.4.3.1 เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
1.4.3.2 แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
1.4.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
1.4.3.4 แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ยนที่ มี ต่ อ การเรี ย นโดยใช้ เอกสาร
ประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
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1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการวิจยั ทําการวิจยั ใน ปี การศึกษาที่ 2559
1.5 นิยามศัพท์ เฉพาะ
1.5.1 เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ หมายถึ ง การเรี ยบเรี ยงข้อมู ลเกี่ ยวกับ งาน
จักรยานยนต์ จากคู่มือซ่ อม หนังสื อ และจากประสบการณ์ จาก Internet มาเรี ยบเรี ยงเข้าด้วยกัน
เป็ นรู ปเล่ม ประกอบไปด้วย คู่มือประกอบการปฏิบตั ิงาน ใบเนื้ อหา ใบขั้นตอนการทํางาน ใบงาน
ใบสั่งงาน (Job Sheet) ใบตรวจงาน (Check Sheet) แบบประเมิน แบบทดสอบ (Test Sheet) ใบเฉลย
(Answer Sheet) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
1.5.2 ผูเ้ ชี่ ยวชาญ หมายถึ ง ครู หรื อบุคลากรทางการศึ กษา ที่ความรู ้ความสามรถในด้านการ
สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา หรื อเป็ นครู ที่มีความรู ้ความสามารถด้านเครื่ องกล หรื อผูท้ ี่มีความรู ้
ความสามารถในด้านการตรวจซ่ อ มระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ รถจัก รยานยนต์ และหรื อ เป็ นผู ท้ ี่ มี
ประสบการณ์การสอนมาแล้วอย่างน้อย 10 ปี จํานวน 5 ท่าน (ธานินทร์,2548:109)
1.5.3 การประเมินคุณภาพ หมายถึง ข้อกําหนดที่ผเู ้ ชี่ยวชาญใช้ในการประเมินคุณภาพเอกสาร
ประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ 3 ด้าน คือ ด้านการพิมพ์และการจัดรู ปเล่ม ด้านเนื้ อหา และด้าน
ประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอน
1.5.4 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึงคะแนนทดสอบพื้นฐานความรู ้ของกลุ่มตัวอย่างก่อน
เรี ยนและคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนที่จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
1.5.5 ประสิ ท ธิ ภ าพของเอกสารประกอบการสอนงานจัก รยานยนต์ หมายถึ ง ผลจากการ
ทดลอง กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ วัดจากร้อยละของคะแนน
เฉลี่ยระหว่างเรี ยน และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
1.5.6 เกณฑ์กาํ หนด 80/80 หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนดระดับประสิ ทธิ ภาพของเอกสาร
ประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นมา โดย
80 ตัวแรก หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนทั้งหมด ที่ ได้จากการฝึ ก กิจกรรมการฝึ ก
หรื อแบบประเมิน หรื อแบบทดสอบของใบงานในระหว่างเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนทั้งหมด ที่ได้จากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์หลังสิ้ นสุ ดจบ คิดเป็ นร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
1.5.7 ความพึงพอใจ หมายถึง ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนงานจัก รยานยนต์ ของนัก เรี ยนระดับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ที่ เรี ยนวิช างาน
จักรยานยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ โดยสามารถวัดความคิดเห็นได้จากแบบประเมินความคิดเห็น ที่
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ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยพิจารณา
องค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
1.6 ข้ อตกลงเบื้องต้ น
1.6.1 ในการดําเนินการวิจยั ครั้งนี้ถือว่า อายุ พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม ภายในครอบครัวและ
ช่วงเวลาในการเรี ยนของนักเรี ยนที่ประชากรไม่มีผลต่อการวิจยั
1.6.2 คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างเหมือนกันทุกประการ เนื่องจากได้ผา่ นการคัดเลือกด้วยการ
ทดสอบวัดความรู ้เข้าศึกษาต่อในระดับหลักสู ตรเดียวกัน ด้วยวิธีเดียวกัน
1.7 ประโยชน์ ของผลการวิจัย
1.7.1 ผูว้ ิจยั ได้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ที่สร้างขึ้นไว้สาํ หรับใช้ประกอบการ
เรี ยนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101-2102 ตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2556 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1.7.2 เป็ นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน ในเรื่ องของการพัฒนาสื่ อการเรี ยน
การสอน สามารถนําไปใช้กบั การเรี ยนการสอนกับผูเ้ รี ยนได้อย่างดีและมีประสิ ทธิภาพ
1.7.3 ผูส้ นใจสามารถนําเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์น้ ี ไปเป็ นต้นแบบหรื อ
พัฒนาให้ดีข้ นึ ต่อไปได้

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ในการจัดทํารายงาน เอกาสรประกอบการสอนงานจักรยานยนต์น้ ี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึ ก ษา
ค้นคว้า และรวบรวมเอกสาร ตําราและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อเป็ นข้อมู ล อ้างอิ ง โดยเสนอตาม
หัวข้อดังต่อไปนี้
2.1 หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
2.2 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
2.3 คุณภาพของเครื่ องมือวัดและประเมินผล
2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.5 งานวิจยั เกี่ยวข้อง
2.1 หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
2.1.1 หลักการของหลักสู ตร
1. เป็ นหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเท่าด้าน
วิชาชี พ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติแผนการศึกษาแห่ งชาติ ประชาคม
อาเซี ยนเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนระดับฝี มือให้มีสมรรถนะมีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบ อาชีพอิสระ
2. เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสให้เลือกเรี ยนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะด้าน
ด้วย การปฏิ บตั ิจริ ง สามารถเลื อกวิธีการเรี ยนตามศักยภาพและโอกาสของผูเ้ รี ยน เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยน สามารถเทียบโอน ผลการเรี ยน สะสมผลการเรี ยน เทียบความรู ้และประสบการณ์จากแหล่ง
วิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เป็ นหลักสู ตรที่สนับสนุนการประสานความร่ วมมือในการจัดการศึกษาร่ วมกันระหว่าง
หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เป็ นหลักสู ตรที่ เปิ ดโอกาสให้สถานศึ กษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่น มี
ส่ วน ร่ วมในการพัฒนา หลักสู ตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ ของ
ภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.1.2 จุดหมายของหลักสู ตร
1. เพื่อให้มีความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชี พสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
สามารถนําความรู ้ทกั ษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบตั ิงานอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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เลือกวิถีการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ ความเจริ ญต่อชุมชน
ท้องถิ่น และประเทศชาติ
2. เพื่อให้เป็ นผูม้ ีปัญญา มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ใฝ่ เรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทกั ษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ
3. เพื่อให้มีเจตคติ ที่ดีต่ออาชี พ มี ความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในวิชาชี พที่เรี ยน รักงาน รัก
หน่วยงาน สามารถทํางานเป็ นหมู่คณะได้ดีโดยมีความเคารพในสิ ทธิและหน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น
4. เพื่อให้เป็ นผูม้ ีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยู่ร่วมกัน การต่อต้าน
ความรุ นแรง และสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่ วยงาน ท้องถิ่นและประเทศชาติ
อุทิ ศ ตนเพื่ อสั งคม เข้าใจและเห็ นคุ ณค่ าของศิ ล ปวัฒ นธรรม ภู มิปั ญญาท้องถิ่ น มี จิตสํานึ กด้าน
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง รู ้จกั ใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ดี
5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริ ยธรรมและวินยั ในตนเองมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจเหมาะสมกับงานอาชีพ
6. เพื่ อ ให้ ตระหนัก และมี ส่ วนร่ วมในการแก้ไ ขปั ญ หาเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื องของ
ประเทศ และโลก มี ความรั กชาติ สํานึ กในความเป็ นไทย เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม ดํารงรักษาไว้ซ่ ึ ง
ความมั่น คงของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริ ย ์แ ละการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
2.1.3 หลักเกณฑ์การใช้หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
1. การเรี ยนการสอน
1.1 การเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรนี้ ผเู ้ รี ยนสามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ทุกวิธีเรี ยน ที่
กําหนด นําผลการเรี ยนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่ วมกันได้สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนและขอเทียบ
ความรู ้และประสบการณ์ได้
1.2 การจัดการเรี ยนการสอนเน้นการปฏิบตั ิจริ งสามารถจัดการเรี ยนการสอนได้
หลากหลาย รู ปแบบเพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในวิธีการและการดําเนิ นงาน มี ทกั ษะ การ
ปฏิบตั ิงาน ในขอบเขตสําคัญและบริ บทต่างๆ ที่สัมพันธ์กนั ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นงานประจําสามารถ
ประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ และทัก ษะไปสู่ บ ริ บ ทใหม่ สามารถให้ ค าํ แนะนํา แก้ปั ญ หาเฉพาะด้านและ
รั บ ผิดชอบ ต่ อตนเองและผูอ้ ื่ น มี ส่ วนร่ วมในคณะทํางานหรื อมี ก ารประสานงานกลุ่ ม รวมทั้งมี
คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน
2. การจัด การศึ ก ษาและเวลาเรี ย น การจัด การศึ ก ษาในระบบปกติ ใ ช้ ร ะยะเวลา 3 ปี
การศึกษา การจัดเวลาเรี ยนดําเนินการดังนี้
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2.1 ในปี การศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรี ยนออกเป็ น 2 ภาคเรี ยนปกติหรื อระบบทวิภาคี
ภาคเรี ยนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรี ยน จํานวนหน่วยกิต ตามที่กาํ หนดและสถานศึกษา อาชีวศึกษา
หรื อสถาบันอาจเปิ ดสอนภาคเรี ยนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร
2.2 การเรี ยนในระบบชั้นเรี ยน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันเปิ ดทําการ สอน
ไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่ โมง โดยกําหนดให้จดั การเรี ยนการสอนคาบละ 60 นาที
3. หน่วยกิต
ให้มีจาํ นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสู ตรไม่น้อยกว่า 103 หน่ วยกิต การคิดหน่ วยกิต ถือ
เกณฑ์ดงั นี้
3.1 รายวิ ช าทฤษฎี ที่ ใ ช้เวลาบรรยายหรื อ อภิ ป ราย ไม่ น้ อ ยกว่า 18 ชั่ว โมง เท่ ากับ
1 หน่วยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาในการทดลองหรื อฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการไม่นอ้ ยกว่า
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 ษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรื อแหล่งวิทยาการ ไม่
น้อยกว่า 320 ชัว่ โมง เท่ากับ 4 หน่วยกิต
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง เท่ากับ1 หน่วยกิต
4. โครงสร้าง
โครงสร้างของหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบ่งเป็ น 3 หมวด
วิชาและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
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2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร จํานวนหน่ วยกิต ของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสู ตรให้
เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา
สถานศึกษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันสามารถจัด ตามที่ กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร และหรื อพัฒนาได้
ตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องกําหนดรหัสวิชา จํานวนหน่วยกิตและจํานวนชัว่ โมง
เรี ยน ตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร
5. การฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพเป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดย ความร่ วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันกับภาคการผลิตและหรื อภาคบริ การ หลังจากที่ ผูเ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้ภาคทฤษฎีและการฝึ กหัดหรื อฝึ กปฏิบตั ิเบื้องต้นในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อ สถาบัน
แล้วระยะเวลาหนึ่ ง ทั้งนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ได้สัมผัสกับ การ
ปฏิบตั ิงานอาชีพ เครื่ องมือเครื่ องจักร อุปกรณ์ ที่ทนั สมัย และบรรยากาศการทํางานร่ วมกันส่ งเสริ ม
การฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ ซึ่ งจะช่วยให้ผูเ้ รี ยนทําได้ คิดเป็ น
ทํา เป็ นและเกิ ดการใฝ่ รู ้ อย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนเกิ ดความมัน่ ใจและเจตคติ ที่ดี ในการทํางานและ
การประกอบอาชีพอิสระโดยการจัดฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพต้องดําเนินการดังนี้
6. สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีการฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชี พ
ในรู ปของ การฝึ กงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐ โดย
ใช้ เวลารวมไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัว่ โมงกําหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต กรณี สถานศึกษา อาชีวศึกษา
หรื อ สถาบันต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ สามารถนํารายวิชาในหมวดวิชาทักษะ
วิชาชีพ ที่ตรงหรื อสัมพันธ์กบั ลักษณะงานไปเรี ยนหรื อฝึ กในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรื อ
หน่วยงาน ของรัฐได้โดยใช้เวลารวมกับการฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน
7. การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
8. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พ เป็ นรายวิชาที่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า
หรื อบูรณาการความรู ้ทกั ษะและประสบการณ์ จากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตามความ
ถนัด และความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรื อเรื่ องที่ จะศึ กษาค้นคว้าการวางแผน การกําหนด
ขั้น ตอน การดํา เนิ น การ การดํา เนิ น งาน การประเมิ น ผลและการจัด ทํา รายงาน ซึ่ งอาจทําเป็ น

10
รายบุคคล หรื อกลุ่มก็ได้ท้ งั นี้ข้ นึ อยู่กบั ลักษณะของโครงการนั้นๆ โดยการจัดทําโครงการดังกล่าว มี
ดําเนินการดังนี้
9. สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้ผูเ้ รี ยนจัดทําโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชี พ ที่สัมพันธ์หรื อสอดคล้องกับสาขาวิชา ในภาคเรี ยนที่ 5 และหรื อภาคเรี ยนที่ 6 รวมจํานวน
4 หน่ วยกิต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชัว่ โมง ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน ต้องจดให้มี
ชัว่ โมงเรี ยน 4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์กรณี ที่ใช้รายวิชาเดียว หากจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พ
2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ให้สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันจัดให้มีช่วั โมง
เรี ยน ต่อสัปดาห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น
10. การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยนให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
11. การศึกษาระบบทวิภาคี
เป็ นรู ป แบบการจัด การศึ ก ษาที่ เกิ ด จากข้อ ตกลงร่ ว มกัน ระหว่า 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 บ ัติ ใ นสถานประกอบการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อหน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ ให้ ก ารจัด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ส ามารถเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนตามจุดหมายของหลักสู ตรการจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคีโดยนํารายวิชาทวิภาคี ในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชาและเวลาที่
ใช้ฝึกจัดทําแผนฝึ กอาชีพ การวัดและการประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับลักษณะงาน
ของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐทั้งนี้ อาจนํารายวิชาชีพอื่นในหมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพไปจัดร่ วมด้วยได้
12. การเข้าเรี ยน
ผูเ้ ข้าเรี ยนต้องสําเร็ จการศึ กษาไม่ต่ าํ กว่าระดับ มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 หรื อเที ยบเท่ า
และมีคุณสมบัติเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การ เรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
13. การประเมินผลการเรี ยน
เน้นการประเมินสภาพจริ ง ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่า
ด้วย การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
14. กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
1. สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรไม่นอ้ ย
กว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทุกภาคเรี ยน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝั่งคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิ ยม ระเบียบวินยั การต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด ส่ งเสริ มการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์
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การทํางาน ปลูกฝั่งจิตสํานึ กและเสริ มสร้างการเป็ นพลเมืองไทยและโลก ใช้กระบวนการกลุ่ม ใน
การทําประโยชน์ ต่อชุ มชนและท้องถิ่น รวมทั้งการทะนุ บาํ รุ งขนบธรรมเนี ยมประเพณี อนั ดีงาม
โดยการวางแผน ลงมื อ ปฏิ บ ั ติ ประเมิ น ผล และปรั บ ปรุ ง การทํา งาน ทั้ ง นี้ สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เข้าร่ วม กิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
2. การประเมิ น ผลกิ จ กรรมเสริ ม หลัก สู ต รให้ เป็ นไปตามระเบี ย กระทรวง
ศึก ษาธิ ก ารว่าด้วยการจัดการศึ ก ษาและการประเมิ นผลการเรี ยนตามหลัก สู ตรประกาศนี ย บัต ร
วิชาชีพ พ.ศ. 2556
15. การสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
1. ประเมิ นผ่านรายวิชาในหมวดวิช าทัก ษะชี วิตหมวดวิช าทัก ษะวิชาชี พ และ
หมวด วิชาเลือกเสรี ตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร
2. ได้จาํ นวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสู ตร
3. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. เข้าร่ วมกิจกรรมและประเมินผ่านทุกภาคเรี ยน
16. การพัฒนารายวิชาในหลักสู ตร
1. หมวดวิ ช าทัก ษะชี วิต สถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อ สถาบัน สามารถพัฒ นา
รายวิชา เพิ่มเติม ในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทักษะชี วิต ในลักษณะจําแนกเป็ นรายวิชาหรื อ
ลักษณะบูรณา การใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้ อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชา ภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่ม
วิชา สุ ขศึกษาและพลศึกษาในสัดส่ วนที่ เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของกลุ่ม
วิชานั้น ๆ เพื่อให้ บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
2..หมวดวิ ช าทัก ษะวิ ช าชี พ .สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน สามารถ
ปรับปรุ ง รายละเอียด ของรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรื อพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมใน
กลุ่มทักษะ วิชาชีพเลือกได้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชี พ
สาขาวิชา ตลอดจนความต้องการของสถานประกอบการหรื อสภาพยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3..หมวดวิ ช าเลื อ กเสรี ส ถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน สามารถพัฒ นา
รายวิชา เพิ่มเติมได้ ตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่นหรื อสภาพยุทธศาสตร์
ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และหรื อเพื่อการศึกษาต่อทั้งนี้ การ
กําหนด รหัสวิชาจํานวนหน่วยกิตและจํานวนชัว่ โมงเรี ยนให้เป็ นไปตามที่หลักสูตรกําหนด
4. การปรับปรุ งแก้ไข พัฒนารายวิชากลุ่มวิชาและการอนุมตั ิหลักสู ตร
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5..การพั ฒ นาหลัก สู ต รหรื อ การปรั บ ปรุ ง สาระสํ า คัญ ของหลัก สู ต รตาม
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ .ให้ เป็ นหน้ า ที่ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษาสถาบัน การอาชี วศึ ก ษาหรื อ สถานศึ ก ษาโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. การอนุมตั ิหลักสู ตรให้เป็ นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. การประกาศใช้หลักสู ตรให้ทาํ เป็ นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
8. การพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชาเพิ่ม เติ ม สถานศึ กษาหรื อสถาบันสามารถ
ดําเนินการได้โดยต้องรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
17. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
ให้ทกุ หลักสู ตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชดั เจนประกอบด้วย4ประเด็น
1. คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
2. การบริ หารหลักสู ตร
3. ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
4. ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน ให้สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มี การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสู ตรที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 5 ปี
2.2.4 รายวิชา 2101–2102 งานจักรยานยนต์
1. จุดประสงค์รายวิชา
1.1 เพื่อให้เข้าใจหลักการทํางานของรถจักรยานยนต์
1.2 เพื่อให้ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่ วนของรถจักรยานยนต์
1.3 เพื่อให้บาํ รุ งรักษา บริ การแก้ไขข้อขัดข้อง ของรถจักรยานยนต์และประมาณราคาค่าบริ การ
1.4 เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาด
ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม
2. มาตรฐานรายวิชา
2.1 แสดงความรู ้ เกี่ ย วกั บ หลั ก การตรวจสอบบํ า รุ งรั ก ษาปรั บ แต่ ง ชิ้ น ส่ วน
รถจักรยานยนต์
2.2 บํารุ งรักษาเครื่ องยนต์รถจักรยานยนต์และระบบต่างๆตามคู่มือ
2.3 ตรวจสภาพเครื่ องยนต์รถจักรยานยนต์และระบบต่างๆตามคู่มือ
2.4 ถอดประกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของเครื่ องยนต์รถจักรยานยนต์ตามคู่มือ
2.5 ถอดประกอบชิ้นส่วนระบบต่างๆของรถจักรยานยนต์ตามคู่มือ
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2.6 ประมาณราคาค่าบริ การรถจักรยานยนต์
3. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานการถอดประกอบชิ้นส่ วนของเครื่ องยนต์
และระบบของรถจักรยานยนต์ ระบบควบคุมการฉี ดเชื้ อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ การใช้เครื่ องมือ
และเครื่ องมือพิเศษ ตรวจสอบชิ้นส่ วน ปรับแต่ง การบํารุ งรักษาและประมาณราคาค่าบริ การ
2.2 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
2.2 ความหมายของเอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน เป็ นวัตกรรมทางการศึกษา และการเรี ยนการสอนอย่างหนึ่ ง ที่
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บ ั ติ รู ป ทางการศึ ก ษา ในวงการศึ ก ษา ได้ พ ยายามหาวิ ธี ก ารต่ า งๆ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนให้สูงขึ้นตลอดเวลา ด้วยการคิดค้นทดลอง และพัฒนาการสอนวิธี
ต่างๆ เพื่ อให้การเรี ยนการสอนเสี ยเวลาน้อย ได้ผลดี และเป็ นผลที่ ตรวจสอบได้ ตลอดจนความ
พยายามที่จะให้นกั เรี ยนทุกคนมีโอกาสในการเรี ยนที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันเกิดขึ้นได้ วิธีการหนึ่ งที่
นิ ยมทํากันอยู่ก็คือการสร้างแบบการสอนขึ้นมา โดยทัว่ ไปเรี ยกว่า เอกสารประกอบการสอนซึ่งคํา
ว่า เอกสารประกอบการสอนได้มีคนให้ความหมายไว้ต่าง ๆ ดังนี้
พิ สิ ฐ เมธาภัท รและธี ร ะพล เมธี กุ ล (2532:9-10) ได้ก ล่ า วถึ ง เอกสารประกอบการสอน
หมายถึง สิ่ งพิมพ์ทุก ชนิ ดที่ ใช้ในการเรี ยนการสอน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบทเรี ยนตามที่
ตั้งเอาไว้ เอกสารประกอบการสอนนี้ จะเป็ นสิ่ งพิ ม พ์ที่ ทุ ก อย่าง เช่ น หนังสื อพิ ม พ์ หนังสื อราย
สัปดาห์ เอกสารทางวิชาการ หนังสื ออ่านประกอบการเรี ยนนี้ โดยมากจะถูกกําหนดโดยครู ผูส้ อน
โดยที่เอกสารประกอบการสอนอาจจะถูกใช้ในส่ วนหนึ่งส่ วนใดของบทเรี ยนก็ได้เพื่อให้ได้ผลการ
เรี ยนมีประสิ ทธิภาพสู งขึ้นนัน่ เอง
เฉลิ มศักดิ์ นามเชี ยงใต้ (2544 : 24) ได้ให้ความหมายของเอกสารประกอบการเรี ยนหรื อ
เอกสารประกอบการสอน คือ เอกสารที่ครู จดั ทําขึ้นเพื่อให้ผูเ้ รี ยนนําไปประกอบการเรี ยนการสอน
ตามหลักสู ตร โดยการนําเนื้ อหาสาระของรายวิชามาเรี ยงลําดับอย่างต่อเนื่ อง พร้อมกับเพิ่มเติมสิ่ ง
ใหม่ ๆ เข้าไปเพื่อให้เหมาะสมกับการที่ครู จะนําไปใช้
ประคองศรี สายทอง (2545 : 22) ได้ให้ความหมายของเอกสารประกอบการสอน หมายถึง
สื่ อการเรี ยนที่จดั ขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรี ยนของผูเ้ รี ยนในวิชาหนึ่งวิชาใด
นิ รมล ศตวุฒิ และศักดิ์ศรี ปาณะกุล (2546, หน้า 10-11) กล่าวว่า เอกสารประกอบการสอน
หมายถึง เอกสารวิชาการที่ผสู ้ อนวิชาใดวิชาหนึ่ งเขียนและเรี ยบเรี ยงขึ้นเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
สอนหรื อเป็ นเอกสารเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาเพิ่มเติม ตัวอย่างเอกสารที่ใช้เป็ นแนวทางในการสอน
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เช่ น แผนการสอนระยะยาว แผนการสอนรายคาบ เค้าโครงเนื้ อหาวิช าทั้งวิช า เป็ นต้น ตัวอย่าง
เอกสารที่จดั ทําเป็ นเอกสารเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาเพิ่มเติม เช่น สรุ ปสาระของเนื้ อหาวิชาพร้อมทั้ง
แบบฝึ กหัด เป็ นต้น
สนม ครุ ฑ เมื อง (2549, หน้า 90) กล่าวว่า เอกสารประกอบการสอนเป็ นเอกสารหรื อสื่ อที่
สร้างและเขียนเพื่อใช้ประกอบการเรี ยนการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสู ตรของสถาบันการศึกษา
โดยศึกษาความมุ่งหมายและเนื้ อหาสาระของหลักสู ตร เพื่อนํามาจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้
อย่างสอดคล้องกับ สภาพการสอนจริ ง เอกสารประกอบการสอนต้องมี เนื้ อหาสาระที่ ถู กต้อง มี
ข้อมูลอ้างอิง มีระบบขั้นตอนในการเรี ยน การจัดทํารู ปเล่มอาจตีพิมพ์หรื อถ่ายสําเนาเย็บเล่มก็ได้
สุ ชาติ ศิริสุขไพบูลย์ (2550 : 6) ได้ให้ความหมายของเอกสารประกอบการสอน หมายถึง
เอกสารที่ ผูส้ อนจัดทําขึ้นเพื่ อใช้ป ระกอบการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน เป็ นลักษณะเอกสารที่ จดั ทําเป็ น
รู ปเล่ม มีเนื้ อหาสาระที่ครบถ้วนตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ มีคาํ อธิบายถึงรายละเอียดของเนื้ อหาที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีรูปภาพประกอบตามคําบรรยายอย่างเหมาะสม เนื้ อหามีการแยกย่อย
และเรี ยงตามลําดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่ องกัน สาระถูกต้อง รู ปแบบการพิมพ์ที่ดี มีความชัดเจน และ
เป็ นสาระที่เขียนขึ้นโดยความรู ้ของผูส้ อนเอง ไม่ได้ลอกของผูอ้ ื่นมา
สุ วิทย์ มูลคํา (2550 : 41) ได้ให้ความหมายของเอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารที่
จัดทําขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนของครู หรื อประกอบการเรี ยนของนักเรี ยนในวิชาใดวิชาหนึ่ง
สุ นนั ทา สุ นทรประเสริ ฐ (ม.ป.ป., หน้า 2) ได้กล่าวถึงเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน คือ
เอกสารที่จดั ทําขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรี ยนการสอนของครู หรื อประกอบการเรี ยนของนักเรี ยนใน
วิชาใดวิชาหนึ่ ง ควรมีหวั เรื่ อง จุดประสงค์ เนื้อหา สาระและกิจกรรม เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้
ตามที่หลักสู ตรกําหนด
สุ ชาติ ศิริสุขไพบูลย์ (2550 : 6) ได้ให้ความหมายของเอกสารประกอบการเรี ยนไว้ หมายถึง
เอกสารที่ ผูส้ อนจัดทําขึ้นเพื่ อใช้ป ระกอบการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน เป็ นลักษณะเอกสารที่ จดั ทําเป็ น
รู ปเล่มมีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมครบถ้วนตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ มีคาํ อธิบายถึงรายละเอียด
ของเนื้ อหาที่ถกู ต้องตามหลักวิชาการ และมีรูปภาพประกอบตามคําบรรยายอย่างเหมาะสม เนื้อหามี
การแยกย่อยและเรี ยงตามลําดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่ องกัน สาระถูกต้อง รู ปแบบการพิมพ์ที่ดี มีความ
ชัดเจน และเป็ นสาระที่เขียนขึ้นด้วยความรู ้ของผูส้ อนเอง ไม่ได้ลอกของผูอ้ ื่นมา
สุ ราษฎร์ พรมจันทร์ (2554 : 122) ได้กล่าวไว้วา่ เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสาร
หรื อสื่ อที่ ใช้ป ระกอบการสอนวิช าใด วิชาหนึ่ งตามหลัก สู ตรของสถานศึ กษา ที่ สะท้อนให้เห็ น
สาระการเรี ยนรู ้และวิธีการใน การจัดการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบ
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สรุ ปได้ว่า เอกสารประกอบการสอน หมายถึ ง เอกสารหรื อสื่ อที่ ผูส้ อนเรี ยบเรี ยง รวบรวม
เขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ ง ตามหลักสู ตร เพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2.2.2 ส่ วนประกอบของเอกสารประกอบการสอน
(ศัก ริ น ทร์ สุ วรรณโรจน์ และคณะ 2537 : 25 - 98) ได้ก าํ หนดองค์ป ระกอบของเอกสาร
ประกอบการสอนแต่ละหน่ วย ว่าประกอบไปด้วย สาระสําคัญ จุดประสงค์ ซึ่ งอาจจะกําหนดเป็ น
จุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ ใ นรู ป แบบจุ ด ประสงค์เชิ ง พฤติ ก รรม หรื อ อาจกํา หนดเป็ นจุ ด ประสงค์
ปลายทาง และจุ ดประสงค์นําทาง เนื้ อหา ซึ่ งหากเป็ นแผนการสอนในระดับ ประถมหรื อระดับ
มัธยมศึ กษา โดยปกติจะใช้เนื้ อหาจากตําราหรื อแบบเรี ยน หรื อครู จดั ไว้ต่างหาก เนื้ อหาส่ วนนี้ จะ
กล่าวเพียงหัวข้อเท่านั้น ส่ วนในระดับอุดมศึกษาหรื อระดับสู งอาจจะมีเนื้ อหาละเอียด ในลักษณะ
เอกสารประกอบการสอน กิจกรรมการเรี ยนการสอน ในระดับประถมศึกษาจะเน้นกิจกรรม ส่ วน
ในระดับสู งจะเน้นเนื้อหาพร้อม ๆ กันไปด้วย แต่ท้งั นี้ข้ นึ อยูก่ บั ลักษณะวิชา สื่ อหรื ออุปกรณ์ จะระบุ
ว่าในแผนการสอนนั้นใช้สื่ อหรื ออุปกรณ์ อะไร ในกรณี ที่ เป็ นสื่ อหรื ออุป กรณ์ ที่จดั ทําขึ้นเพื่อให้
นักศึกษาใช้ เช่น เอกสารประกอบการเรี ยน หรื อใบความรู ้ แบบฝึ กหัด ใบสั่งงาน หรื อใบกิจกรรม
การวัดผลและประเมิ นผล จะระบุ ว่าวัดผลและประเมิ นผลอย่างไร และควรแนบท้ายแบบวัดผล
ประเมินไว้ทา้ ยเอกสารประกอบการสอนนี้ดว้ ย
ทรง จิ ต ประสาท (2534) ได้ แ บ่ ง ส่ วนประกอบของหนั ง สื อออกเป็ น 3 ส่ วนได้ แ ก่
ส่วนประกอบตอนต้น ส่ วนเนื้อเรื่ อง และส่ วนประกอบตอนท้าย มีส่วนย่อย ๆ แยกออกไปได้อีกดังนี้
1. ส่ วนประกอบตอนต้น
1) หน้าปกใน คือ กระดาษที่ จดั ไว้เป็ นหน้าแรกถัดจากปกนอกมีขอ้ ความเหมือน
ปกนอกทุกอย่าง
2) คํานิ ยม คือ ข้อเขียนของผูอ้ ื่ น ซึ่ งเขียนนิ ยมยกย่องหนังสื อนั้น เป็ นการรับรอง
คุณภาพ หรื อรับรองผูเ้ ขียนไปในตัว ฉะนั้น จึงนิยมขอให้ผบู ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานนั้นเขียนคํานิยมให้
3) คํานํา เป็ นข้อเขียนของผูเ้ ขียนเอง กล่าวถึงสาเหตุที่ทาํ ให้ผเู ้ ขียนสนใจที่จะศึกษา
เรื่ องนั้นหรื อเขียนเรื่ องนั้น บางแห่ งบอกไว้ดว้ ยว่า ในหนังสื อนั้นแต่ละตอนพูดถึงเรื่ องอะไร และ
กล่าวขอบคุณผูท้ ี่ให้ความช่วยเหลือจนหนังสื อสําเร็ จ
4) สารบั ญ หมายถึ ง บั ญ ชี บ ทต่ า ง ๆ เรี ยงตามลํ า ดั บ ที่ ป รากฏในหนั ง สื อ
เพื่อช่วยให้สะดวกในการค้นอ่านเรื่ องนั้น ๆ
5) บัญชีตาราง แสดงตารางทุกตารางที่ปรากฏในหนังสื อเรี ยงตามลําดับ
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6) บั ญ ชี ภ าพประกอบ แสดงชื่ อ ภาพประกอบทั้ งหมดตามลํ า ดั บ รวมทั้ ง
ภาพประกอบในภาคผนวกด้วย
2. ส่ วนเนื้อเรื่ อง แยกออกไปได้เป็ น 2 ส่ วน คือ
1) ส่ วนที่เป็ นเนื้อหา คือ
1.1) โครงสร้าง แบ่งเค้าโครงเป็ น 3 ตอน ได้แก่
1.1.1) ตอนนํา อาจมีบทเดียวหรื อมากกว่าก็ได้
1.1.2) ตอนตัวเรื่ อง โดยปกติจะมีหลายบท เรี ยบเรี ยงตามลําดับความคิด
และเหตุผล ถือหลักว่า ให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องที่เขียนได้ง่ายเป็ นลําดับตั้งแต่ตน้ จนจบ หัวข้อที่ลาํ ดับไว้น้ นั สามารถ
แสดงให้ผอู ้ ่านเห็นว่า ผูเ้ ขียนมีหลักมีเกณฑ์และได้ศึกษาในเรื่ องนั้นอย่างกว้างขวางลึกซึ้งเพียงไร
1.1.3) ตอนลงท้าย อาจมีบทเดียวหรื อมากกว่าก็ได้
1.2) บทนําหรื อความนํา ควรประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ ดังนี้
1.2.1) ความเป็ นมาที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่เขียน อันได้แก่ ภูมิหลังต่างๆ
1.2.2) สาเหตุท่ีทาํ ให้อยากศึกษาหรื อเขียนเรื่ องนี้
1.2.3) จุดประสงค์ของการเขียนเรื่ องนี้
1.2.4) ข้อ ตกลงเบื้ อ งต้น หมายถึ ง ความคิ ด พื้ น ฐานบางประการ ซึ่ ง
ผูเ้ ขียนประสงค์จะทําความเข้าใจกับผูอ้ ่านก่อน
1.2.5) ขอบข่ ายของเรื่ องที่ จะเขี ย น หมายถึ ง การขี ดวงจํากัดลงไปให้
แน่นอนว่า จะเขียนในขอบเขตไหน
1.2.6) ความสําคัญของวิชานั้น
1.2.7) คําจํากัดความของคําสําคัญต่าง ๆ
1.2.8) วิธีการเขียนหรื อการจัดระบบหัวข้อ
1.2.9) และอื่น ๆ
2) ส่ วนประกอบในเนื้อหา
2.1) อัญประภาษ ข้อความที่คดั มาจากคําพูดหรื อข้อเขียนของผูอ้ ื่น นํามาไว้ใน
หนังสื อ โดยไม่เปลี่ยนแปลงส่ วนใด ๆ เลย แม้แต่การสะกดการันต์ แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ อัญประภาษ
ตรงและอัญประภาษรอง
2.2) การอ้างอิง ระบุแหล่งที่มาของข้อความในตัวเรื่ องที่ยกมาทั้งโดยตรงและที่
ประมวลความคิดมา
2.3) ตาราง การนําเสนอข้อมูล ต่าง ๆ โดยจัดเป็ นหมวดหมู่ ให้เข้าใจง่ายและ
ชัดเจนยิง่ ขึ้น
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2.4) ภาพประกอบ ส่ วนที่ใช้ประกอบการอธิ บาย ภาพประกอบมีหลายประเภท เช่น
ภาพถ่าย ภาพเขียน ภาพลายเส้น ภาพพิมพ์ ภาพถ่ายเอกสาร แผนที่ แผนผัง แผนภูมิ ไดอะแกรม กราฟ เป็ นต้น
.5) บันทึกเพิ่มเติม ข้อความที่ผเู ้ ขียนต้องการอธิบายหรื อขยายความเพิ่มเติม เพื่อ
ประกอบเนื้อเรื่ องให้สมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น คือ ภาคผนวกย่อย ๆ
3. ส่ วนประกอบตอนท้าย
1) หน้า บอกตอน คื อ หน้ าที่ มี เพี ย งหั วข้อ หรื อ หั ว เรื่ อ งของตอนหนึ่ ง ๆ เท่ านั้น
ส่ ว นมากจะพิ ม พ์ไ ว้ต รงกลางของหน้ านั้น ๆ เช่ น หน้ า บอกตอนของบรรณานุ ก รม จะมี ค าํ ว่ า
“บรรณานุกรม” ปรากฏอยูใ่ นหน้าบอกตอนนั้นเท่านั้น
2) บรรณานุ กรม คือ รายการวัสดุที่นาํ มาอ้างอิ ง เช่น หนังสื อ เป็ นต้น เป็ นที่รวม
หลักฐานทั้งที่ได้รับการอ้างอิงเป็ นอัญประภาษ และที่ผเู ้ ขียนได้คน้ คว้ามา
3) ภาคผนวก คือ ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับหนังสื อนั้น แต่ไม่ใช่เนื้อหาของหนังสื อ เป็ น
ส่ วนที่นาํ มาเพิ่มขึ้นในตอนท้าย เพื่อช่วยผูอ้ ่านให้เข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น อาจเป็ นรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับข้อมูล อัญประภาษที่มีขนาดยาว แบบสอบถาม และอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู ้แก่ผอู ้ ่าน
การที่จดั ความรู ้เหล่านี้ไว้เป็ นภาคผนวก ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อเรื่ องของหนังสื อสับสนเกินไป
4) อภิ ธ านศัพ ท์ คื อ ความหมายของศัพ ท์ ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ใ นหนัง สื อ แต่ ถ ้า ศัพ ท์ ท่ี
ต้องการอธิ บายมีจาํ นวนน้อย ผูเ้ ขียนอาจอธิ บายความหมายของศัพท์น้ นั ไว้ในตอนใดตอนหนึ่ งของ
บทนํา หรื อเขียนไว้ในบันทึกเพิ่มเติมก็ได้
5) ดัชนี หรื อ ดรรชนี คือ การชี้ว่าคําใดอยูใ่ นหน้าใดของหนังสื อนั้นเพื่อสะดวกใน
การค้นหาคําต่าง ๆ
ผลงานทางวิชาการที่เป็ นเอกสารจําเป็ นจะต้องมีส่วนประกอบข้างต้นนี้ ยกเว้นคํานิยม บันทึก
เพิ่ม เติ ม หน้าบอกตอน ภาคผนวก อภิ ธานศัพ ท์ ดัชนี จะมี ห รื อไม่ มี ก็ไ ด้ ส่ วนบัญ ชี ตาราง บัญ ชี
ภาพประกอบ จะมี ต่อเมื่ อมี ป รากฏในหนัง สื อเท่ านั้น นอกนั้น ต้องมี ค รบทุ ก หั วข้อ โดยเฉพาะ
หนังสื อที่ เป็ นเอกสารประกอบการสอน หรื อเอกสารคําสอน หรื อตําราคําสอน จะต้องมี หั วข้อ
ต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย คือ
1. รหัสวิชา (ถ้ามี)
2. ชื่อรายวิชา
3. จํานวนหน่วยกิตและจํานวนชัว่ โมงที่ใช้ในการเรี ยนการสอนวิชานี้
4. คําอธิบายรายวิชาตามที่หลักสู ตรกําหนดไว้
5. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
6. เนื้อหาของรายวิชา
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7. แนวการสอนของแต่ละบท โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.1 ความคิดรวบยอด
7.2 จุดประสงค์
7.3 เนื้อหา
7.4 กิจกรรมการเรี ยนการสอน
7.5 สื่ อการเรี ยนการสอน
7.6 วัดผลประเมินผล
7.7 แบบฝึ กหัด
7.8 คําถามท้ายบท
จากการศึกษาเอกสารการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการจัดทํารายงานการใช้เอกสารประกอบการ
สอน ชุดที่ 02 ของ ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์ สรุ ปได้ว่า ส่ วนลักษณะของเอกสารประกอบการ
สอนนั้นมีลกั ษณะเหมือนกับผลงานวิชาการอื่น ๆ ทั้งส่ วนประกอบของเอกสาร การใช้ภาษา ความ
ถูกต้องของเนื้ อหาสาระ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ การอ้างอิง และการพิมพ์เผยแพร่ เป็ นต้น ผูเ้ ขียน
เอกสารประกอบการสอนต้องศึกษาเนื้อหาสาระของคําอธิบายรายวิชาให้ละเอียดในทุก ๆ ประเด็น
ส่ วนประกอบหลัก ของเอกสารประกอบการสอน มีดงั นี้
ก. ส่ วนนํา หรื อส่ วนหน้า ประกอบด้วย
1. ปกนอก/ปกใน
2. คํานํา
3. สารบัญ
4. สิ่ งที่กาํ หนดให้ในรายวิชา
5. โครงการสอนตลอดภาคเรี ยน
6. การวัดและประเมินผลรายวิชา
7. คําแนะนําในการใช้เอกสาร
ข. ส่ วนเนื้อหา แต่ละแผนการสอนประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่ อง/งาน/หน่วย ของแผนนั้น
2. วัตถุประสงค์การสอน
3. ใบเนื้อหา/ใบขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
5. สื่ อที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
6. แบบฝึ กหัด/ใบสั่งงาน/ใบประเมินผล
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7. แบบทดสอบท้ายบทเรี ยน (ถ้ามี)
8. เอกสารอ้างอิง (ในแต่ละหัวข้อเรื่ อง/งาน)
ค. ส่ วนท้ายหรื อส่ วนหลัง ประกอบด้วย
1. บรรณานุกรม
2. ภาคผนวก
- รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
- แบบประเมินคุณภาพเอกสาร
- ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
- ตารางประกอบ/มาตรฐานต่างๆ
จากการศึกษาองค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอน พอสรุ ปได้ว่าองค์ประกอบของ
เอกสารประกอบการสอน จะต้องประกอบไปด้วย หัวข้อเรื่ อง สาระสําคัญ จุดประสงค์ เนื้ อหา
กิจกรรมการเรี ยนการสอน สื่ ออุปกรณ์ที่หลากหลาย และการวัดผลประเมินผล
2.2.3 ขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอน
ขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอนนั้นมีความสําคัญที่ผสู ้ ร้างต้องวางแผนและ
เรี ยงลําดับขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่ งเอกสารประกอบการสอนที่สมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์มีผใู ้ ห้
ขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการเรี ยนไว้ ดังนี้
ถวัลย์ มาศจรัส และพรพรต เจนสุ วรรณ์ (2547, หน้า 20-23) และสุ นันทา สุ นทรประเสริ ฐ
(ม.ป.ป., หน้า 3) สรุ ปได้วา่ เอกสารประกอบการสอน มี 10 ขั้น ดังนี้
ขั้น ที่ 1 วิ เคราะห์ ปั ญ หาและสาเหตุ จ ากการเรี ย นการสอน เพื่ อ การสร้ า งเอกสาร
ประกอบการสอน
ขั้นที่ 2 ศึกษาหลักสู ตรโดยละเอียด เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์และกิจกรรม
ขั้นที่ 3 เลือกเนื้อหาที่เหมาะสม แบ่งเป็ นบทเป็ นตอน หรื อเป็ นเรื่ องเพื่อแก้ปัญหาที่พบ
ขั้นที่ 4 ศึกษารู ปแบบของการเขียนเอกสารประกอบการสอน และกําหนดส่ วนประกอบ
ภายในของเอกสารประกอบการสอน
ขั้นที่ 5 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมเนื้ อหาสาระจากตําราเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อสร้าง
จุดประสงค์เนื้อหา วิธีการและสื่ อประกอบเอกสารประกอบการสอน
ขั้นที่ 6 เขียนเนื้ อหาในแต่ละตอนโดยละเอียด ซึ่ งอาจจะแบ่งเป็ นหัวข้อใหญ่และหัวข้อ
ย่อยรวมทั้งภาพประกอบ แผนภูมิ และข้อทดสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่กาํ หนดไว้
ขั้นที่ 7 ส่ งให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ นําผลที่ได้มาพิจารณาเพื่อปรับปรุ งส่ วนที่บกพร่ อง
ขั้นที่ 8 นําไปทดลองใช้ในห้องเรี ยนและเก็บบันทึกผลการใช้
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ขั้นที่ 9 นําผลที่ได้มาใช้พิจารณาและปรับปรุ งแก้ไขส่ วนที่บกพร่ อง
ขั้นที่ 10 นําไปใช้จริ งเพื่อแก้ปัญหาจากข้อ 1
สุ วิทย์ มูลคํา (2550 : 44) ได้เสนอแนะขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบการสอนไว้ดงั นี้
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการเรี ยนการสอน ซึ่งอาจได้มาจาก
1.1 การสังเกตปัญหาที่เกิดขึ้นขณะทําการสอน
1.2 การบันทึกปัญหาและข้อมูลระหว่างการสอน
1.3 การศึกษาและวิเคราะห์ผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ขั้นที่ 2 ศึกษารายละเอียดในหลักสู ตรของสถานศึกษา เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาสาระและผล
การเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง หรื อจุดประสงค์และกิจกรรมที่เป็ นปัญหา
ขั้นที่ 3 เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมแบ่งเป็ นบทเป็ นตอนหรื อเป็ นเรื่ อง เพื่อแก้ปัญหาที่พบ
ขั้น ที่ 4 ศึ ก ษารู ป แบบของการเขี ย นเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนและกําหนด
ส่ วนประกอบภายในของเอกสารประกอบการสอน
ขั้น ที่ 5 ศึ ก ษาค้น คว้าและรวบรวมข้อมู ล เพื่ อ นํา มากําหนดเป็ นจุ ด ประสงค์ เนื้ อ หา
วิธีการและสื่ อประกอบเอกสารในแต่ละบทหรื อแต่ละตอน
ขั้นที่ 6 เขี ยนเนื้ อหาในแต่ละตอน รวมทั้งภาพประกอบ แผนภู มิ และข้อทดสอบให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่กาํ หนดไว้
ขั้นที่ 7 ส่ งให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจ
ขั้นที่ 8 นําไปทดลองใช้ในห้องเรี ยน และเก็บบันทึกผลการใช้
ขั้น ที่ 9 นําผลที่ ได้ม าใช้พิ จารณาเพื่ อปรั บ ปรุ งแก้ไขส่ วนที่ บ กพร่ อง (อาจทดลองใช้
มากกว่า 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุ งเอกสารประกอบการสอนนั้นให้สมบูรณ์ และมีคุณค่ามากที่สุด)
ขั้นที่ 10 ไปใช้จริ งเพื่อแก้ปัญหาที่พบจากข้อ (1)
จากการศึกษาเอกสารการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการจัดทํารายงานการใช้เอกสารประกอบการ
สอน ชุดที่ 02 ของ ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์ ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2554 ได้ให้หลักในการ
จัดทําเอกสารประกอบการสอน มีหลักง่าย ๆ ในการจัดทําเอกสารประกอบการสอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาสิ่ งกําหนดให้ในรายวิชา หรื อหลักสู ตรโดยละเอียด
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์งานและการวิเคราะห์หวั ข้อเรื่ อง
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ความรู ้และทักษะ
ขั้นที่ 4 เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ขั้นที่ 5 วิเคราะห์เพื่อสร้างใบเนื้อหา
ขั้นที่ 6 สร้างใบงาน-แบบทดสอบ
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ขั้นที่ 7 สร้างใบสั่งงาน-ใบประลอง
ขั้นที่ 8 สร้างสื่ อการเรี ยนการสอน
ขั้นที่ 9 ออกแบบวัดและประเมินผลการเรี ยน
ขั้นที่ 10 ออกแบบแผนและจัดสร้างแผนบทเรี ยน
ขั้นที่ 11 ทดลองใช้และการประเมินผลรายวิชา
สรุ ป ขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
การสร้างเอกสารประกอบการสอนชื่องานจักรยานยนต์ โดยยึดหลักทฤษฏีกระบวนการพัฒนา
หลัก สู ตรรายวิช า ของ ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์ ภาควิช าครุ ศ าสตร์ เครื่ องกล คณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2552)
จากการศึ กษาขั้นตอนการสร้ างเอกสารประกอบการสอน พอสรุ ป ได้ว่าขั้นตอนการสร้าง
เอกสารประกอบการสอน จะต้องประกอบไปด้วย
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการเรี ยนการสอน ซึ่งอาจได้มาจาก
1. การสังเกตปัญหาที่เกิดขึ้นขณะทําการสอน
2. การบันทึกปัญหาและข้อมูลระหว่างการสอน
3. การศึกษาและวิเคราะห์ผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
แล้วกําหนดความต้องการจากการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ โดยยึดจุดประสงค์ที่สําคัญในการ
จัดการเรี ยนการสอนวิช าชี พ ทางช่ าง คื อต้องการให้ผูส้ ําเร็ จการศึ กษาออกไปแล้วได้มี ความรู ้ มี
ทักษะ สามารถทํางานต่าง ๆ ในสาขาที่ตนเองรํ่าเรี ยนไปได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยการจัดการ
เรี ยนการสอนมุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เพื่อใช้ แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการทํางาน และจัดการฝึ กงานต่าง ๆ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีทกั ษะสามารถปฏิบตั ิงาน ด้วยความถูกต้องชํานาญควบคู่กนั ไป
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์หาความต้องการในงานอาชีพ จากสิ่ งที่กาํ หนดในรายวิชา
1. ความจําเป็ นที่ตอ้ งศึกษา ความต้องการในงานอาชีพ
เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า จุดประสงค์ที่สําคัญในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาชีพ
ทางช่างก็ คือ ต้องการให้ผสู ้ ําเร็ จการศึกษาออกไปแล้วได้มีความรู ้ มีทกั ษะ สามารถทํางานต่าง ๆ ใน
สาขาที่ ตนเองรํ่าเรี ยนไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการจัดการเรี ยนการสอนมุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้
เพื่อใช้ แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการทํางาน และจัดการฝึ กงานต่าง ๆ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้มีทกั ษะสามารถ
ปฏิบตั ิงาน ด้วยความถูกต้องชํานาญควบคู่กนั ไป
ในปั จจุบนั การวิวฒั นาการทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานทางช่างนับวันก็ยิ่งจะ
เจริ ญ รุ ดหน้า เพิ่ ม มากขึ้น ดังนั้น การจัดหลัก สู ตรและการเรี ย นการสอนทั้งทางภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตั ิจาํ เป็ นที่ จะต้องมีการปรับปรุ งพัฒนาให้กา้ วหน้าทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่ งจะส่ งผลให้ผสู ้ าํ เร็ จ
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การศึ ก ษามี ส มรรถนะ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ ออกไปทํา งานได้ต รงกั บ ความต้อ งการของ
ตลาดแรงงานอย่างแท้จริ ง
โดยประเด็นนี้ การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาต่าง ๆ เพื่อจัดการเรี ยน
การสอน จึงต้องมี การศึกษาถึงความต้องการในงานอาชี พที่เป็ นจริ งใน ปั จจุบนั ประกอบกับสิ่ งที่
คาดหวังว่าจะพึงมีใน อนาคตอันใกล้น้ ีดว้ ย

ภาพที่ 2-1 แสดงความจําเป็ นที่ตอ้ งศึกษาความต้องการในงานอาชีพ
ที่มา : ตํารา การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชา ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
2. แนวทางในการศึกษาความต้องการในงานอาชีพ
การศึ กษาความต้องการในงานอาชี พ เพื่ อนําข้อมู ลมาวิเคราะห์พ ฒ
ั นาหลักสู ตร
รายวิชา มาพัฒนาเอกสารประกอบการสอนนั้น แท้ที่จริ งก็คือ การรวบรวมงาน และความรู ้/ทักษะที่
ใช้ในการทํางานต่าง ๆ ในงานอาชีพ ซึ่งเกี่ยว ข้อง อยูก่ บั หลักสู ตรที่จะทําการพัฒนา
คําว่า “งาน” (Job) ในที่น้ ี หมายถึง สิ่ งที่บุคคลทําขึ้นโดยใช้เครื่ องมืออย่างใดอย่าง
หนึ่ งหรื อ หลาย ๆ อย่างไปกระทําหรื อไปตรวจสอบ เช่น งานเจาะเป็ นงานที่ช่างทําโดยใช้เครื่ อง
เจาะไปเจาะ หรื องานตรวจสอบแนวเชื่ อม เป็ นงานที่ ช่ างทําโดยใช้เครื่ องเอ็ก ซ์ เรย์ (X-Ray) ไป
ตรวจสอบ งาน ๆ หนึ่ งจะประกอบด้วยกิจกรรม (Activity) หลายกิจกรรม ที่มีการเริ่ มต้นและสิ้นสุ ด
ครบสมบูรณ์สาํ หรับงานนั้น ๆ
"งาน" ในอี ก ความหมายหนึ่ งจึ ง อาจกล่ าวได้ว่า เป็ นชุ ด ของกิ จกรรม (A set of
activities) ที่ ประกอบกันเพื่อเป้ าหมายของผลอย่างใดอย่างหนึ่ ง เช่น งานเจาะ เป็ นงานที่เมื่อทําจะ
ประกอบด้วย กิจกรรม (Activity) ต่าง ๆ คือ (1) อ่านแบบ (2) เตรี ยมเครื่ องมื อ/อุปกรณ์ (3) เตรี ยม
ชิ้นงานที่ จะเจาะ (4) จับ ยึดชิ้นงานเข้ากับตัวเครื่ อง (5) จับ ยึดดอกสว่านเข้ากับเครื่ อง (6) ปรั บตั้ง
ความเร็ วรอบเครื่ อง (7) เดิ นเครื่ องเจาะ ๆ ชิ้นงาน (8) เจาะนําศูนย์ (9) เจาะชิ้นงานตามแบบ (10)
ตรวจสอบขนาดรู เจาะ ฯลฯ จนกระทัง่ ได้ผลงานที่ตอ้ งการออกมา เป็ นต้น
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ภาพที่ 2-2 แสดงการดําเนินการที่มีลกั ษณะแสดงถึงความหมายของงาน
ที่มา : ตํารา การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชา ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
ดังนั้น ในขั้นแรกของการศึกษาความต้องการในงานอาชี พ ครู ผูพ้ ฒ
ั นาหลักสู ตร
รายวิชา จะต้องเก็บรวบรวมงานย่อยต่าง ๆ ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตรรายวิชาที่จะ พัฒนา
ให้ ครบถ้วนโดยระบุเอาไว้ใน Job Listing Sheet ซึ่ งบอกที่มาของงานเอาไว้ดว้ ย เช่น [1] จากการดู
งาน (Job Observation) [2] จากประสบการณ์ (Experiences) [3] จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Experts) [4] จาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Literatures) หรื อ (5) จากคําอธิบายรายวิชา (Course Description) เป็ นต้น
ตัวอย่าง ถ้าจะพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา เช่น งานไฟฟ้ารถยนต์ 1 ซึ่ง
เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิช าชี พ ช่ างยนต์ ก็จะเห็ นว่าถ้าเราไปดู งานเกี่ ยวกับ ไฟฟ้ ารถยนต์ หรื อค้นจาก
Literatures หรื อถามผูเ้ กี่ยวข้องแล้ว จะ พบว่า งานไฟฟ้ารถยนต์ 1 จะประกอบด้วยงานย่อยมากมาย
เช่ น งานตรวจซ่ อมและเดิ นสายไฟของ ไฟแสงสว่าง ไฟสัญ ญาณเลี้ ยว ระบบมอเตอร์ ปั ดนํ้าฝน
ระบบไฟจุดระเบิด ฯลฯ ซึ่งเก็บข้อมูลโดยใช้ Job Listing Sheet เป็ นเครื่ องมือได้ดงั นี้
JOB LISTING SHEET

ภาพที่ 2-3 แสดงตัวอย่างการศึกษาความต้องการในงานอาชีพ
ที่มา : ตํารา การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชา ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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3. ความจําเป็ นที่ตอ้ งมีการวิเคราะห์งาน
การจัดการเรี ย นการสอนนั้น วัต ถุป ระสงค์มี ค วามสํา คัญ และจําเป็ น มากที่
ครู ผูส้ อนจะใช้เป็ นแนวทางในการจัดการ เรี ยนการสอน ไม่ว่าจะเป็ นในการกําหนดเนื้ อหาวิช า
วิธีการสอน สื่ อการเรี ยนการสอน หรื อแม้แต่วิธีการในการวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนหลังจากการ
เรี ยน การสอนจบลงแล้วก็ตาม
หากจะมองถึงข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการศึกษาความต้องการในงานอาชีพ ในขั้น
แรกเรา ได้มาเฉพาะงานต่าง ๆ ที่จะจัดการเรี ยนการสอนเท่านั้น ซึ่งโดยแท้ที่จริ งแล้วข้อมูลดังกล่าว
ยังกว้าง เกิ นไปที่ จะนํามาสร้ างวัตถุประสงค์การสอนเพื่อจัดการเรี ยนการสอน เช่ น เมื่อกล่าวถึง
"งานเจาะ" ครู ผสู ้ อนก็สามารถตีความไปสู่ การเรี ยนการสอนได้หลาย ๆ อย่าง ซึ่ งการเรี ยนการสอน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยน สามารถทํางานเจาะได้น้ นั จะต้องให้เขาเลือกดอกสว่านถูกต้องกับชนิ ดของวัสดุงาน
หรื อไม่ จะต้อง ปรับความเร็ วรอบเครื่ องเจาะเป็ นด้วยหรื อเปล่า หรื อจะต้องลับดอกสว่านเป็ นด้วย
หรื อไม่ จึงจะถือได้ ว่าทํางานเจาะได้สมบูรณ์ เป็ นต้น
ด้วยเหตุน้ ี ก่อนที่ จะเขียนวัตถุประสงค์สําหรับใช้ในการเรี ยนการสอน จึงมีความ
จําเป็ นอย่าง ยิ่งที่ จะต้องแยกแยะถึ งรายละเอี ยดของงานที่ จะสอน เพื่ อศึ ก ษาดู ว่าถ้าจะให้ ผูเ้ รี ย น
ทํา งานนั้ น ได้โ ดย สมบู ร ณ์ แ ล้ว เขาควรที่ จ ะต้อ งมี ค วามสามารถอย่ า งไรบ้า ง ซึ่ งเรา จะเรี ย ก
กระบวนการวิเคราะห์น้ ีวา่ "การวิเคราะห์งาน" (Job Analysis)

ภาพที่ 2-4 แสดงการพิจารณางานเพื่อพัฒนารายวิชาสู่การเรี ยนการสอน
ที่มา : ตํารา การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชา ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
4. แนวทางในการศึกษาวิเคราะห์งาน
การวิเคราะห์งานเป็ นกระบวนการในการแยกแยะรายละเอียดของ งานเพื่อระบุว่า
ถ้าจะให้บุคคลทํางาน Job นั้น ๆ ได้โดยสมบูรณ์แล้วเขาควรที่จะต้องมีความสามารถ อะไร อย่างไรบ้าง
ฉะนั้น ถ้าต้องการทราบว่าการทํางานในงาน (Job) หนึ่ง ๆ บุคคลที่จะทํางานนั้นได้
สมบูรณ์ ควรจะต้องมีความสามารถอะไร อย่างไรบ้าง ขั้นแรกอาจทํา โดยใช้ประสบการณ์ ของผู ้
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ศึ ก ษางานเอง ซึ่ งเคยทํา งานนั้น ๆ มา แล้ว เขี ย นระบุ ร ายการความสามารถ (Task) ในรู ป ของ
กิจกรรม (Activity) ต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นสําหรับทํางานนั้นเอาไว้ก่อนก็ได้ เช่น
ใน Job “งานเจาะ” คนที่จะทํางานใน Job นี้ได้ ควรที่จะมีความสามารถดังต่อไปนี้ คือ
1. อ่านแบบงานเจาะได้ถูกต้อง
2. เตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์ไว้ครบถ้วน
3. เตรี ยมชิ้นงานที่จะเจาะตรงตามแบบ
4. จับยึดชิ้นงานเข้ากับอุปกรณ์จบั ยึดได้
5. เลือกใช้ดอกสว่านได้ถูกต้อง
6. ถอดประกอบดอกสว่านได้
7. ตั้งความเร็ วรอบเครื่ องเจาะได้ถูกต้อง
8. เดินเครื่ องเจาะได้
9. เจาะนําศูนย์ชิ้นงานได้
10. เจาะชิ้นงานได้ตามแบบ
11. ลับดอกสว่านได้
12. แก้ปัญหาในงานเจาะได้
หรื ออาจเขียนในรู ปของไดอะแกรมได้ดงั นี้

ภาพที่ 2-5 แสดงไดอะแกรมการวิเคราะห์งาน “งานเจาะ”
ที่มา : ตํารา การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชา ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
จากข้อมู ล ความสามารถ (Task) ต่าง ๆ ในการทํางานเจาะข้างต้น มี ข ้อสั งเกตที่
สําคัญ ๆ เห็นควรนํามาพิจารณา ก็คือ
1. ข้อความที่ระบุความสามารถแต่ละอย่าง จะเริ่ มต้นเขียนด้วยคํากริ ยาที่สังเกตและ
วัดได้ ว่าการทํางานนั้น ผูท้ าํ งานจะต้องแสดงความสามารถในการทํางานอย่างไรบ้าง ไม่ใช่ เป็ น
ข้อความที่ ระบุวา่ เขาควรมีความรู ้อย่างไรบ้าง
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2. ความสามารถที่ ระบุ ไ ว้สํา หรั บ เจาะนั้น มี ท้ ัง ความสามารถทางสติ ปั ญ ญาที่
จะต้องนําเอา ความรู ้ต่าง ๆ มาแก้ปัญหาในการทํางาน และความสามารถทางทักษะกล้ามเนื้ อซึ่งจะ
ส่ งผลให้บุคคล ผูน้ ้ นั ทํางานได้สมบูรณ์มากขึ้น
อย่างไรก็ ดี หากผู ศ้ ึ ก ษางานจะถามตัวเองว่า ในการทํางานใน Job หนึ่ ง ๆ นั้ น ผู ้
ทํางานควร จะมีความสามารถอย่างไรบ้าง ก็คงจะเป็ นการยากที่จะระบุความสามารถต่าง ๆ ได้อย่าง
ครบถ้วน สมบูรณ์ หากแต่จะพิจารณาดูว่าการทํางานใน Job นั้น ๆ มีข้นั ตอนในการทํางานอย่างไร
บ้าง โดย เขียนขั้นตอน (Steps) ในการทํางานนั้น ก็น่าที่จะสะดวกรวดเร็ วกว่า ซึ่ งโดยแท้ที่จริ งแล้ว
ถ้าหากว่า บุคคลจะทํางานนั้น ๆ ได้สมบูรณ์แล้ว เขาก็ควรจะมีความสามารถตามขั้นตอนต่าง ๆ ใน
การทํางาน Job นั้นเอง
ดังนั้นแนวทางที่จะวิเคราะห์รายละเอียดของงานให้ง่าย รวดเร็ ว และได้รายละเอียด
ที่ สมบูรณ์จริ ง ๆ ผูศ้ ึกษางานอาจเริ่ มต้นด้วยการเขียนรายการความสามารถของผูท้ าํ งาน (Task) ตาม
ขั้นตอน (Steps) ต่าง ๆ ในการทํางานนั้น ๆ ก็ได้ ขอให้ดูตวั อย่างต่อไปนี้ประกอบ
TASK LISTING SHEET

แหล่งข้อมูล A = สังเกตการปฏิบตั ิงาน B = สอบถามผูป้ ฏิบตั ิงาน C = จากประสบการณ์
D = จําลองการทํางาน
E = การใช้แบบสอบถาม
ภาพที่ 2-6 แสดงแนวทางที่จะวิเคราะห์รายละเอียดของงาน
ที่มา : ตํารา การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชา ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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5. ข้อคํานึงในการเขียน Task ของ Job ต่าง ๆ
ดังได้กล่าวมาในตอนต้นบ้างแล้วว่า การทํางานใน Job หนึ่ ง ๆ นั้น อาจต้องใช้
Task ทั้งทาง สติปัญญาและทางกล้ามเนื้ อควบคู่กันไป ซึ่ ง Task ทางทักษะกล้ามเนื้ อสามารถที่ จะ
สังเกตจากการ ทํางานจริ ง ๆ ได้ง่าย เช่ น จับยึดชิ้นงานเข้ากับ อุป กรณ์ จบั ยึด ประกอบ /ถอดดอก
สว่าน เจาะนําศูนย์ ชิ้ นงานได้ เป็ นต้น ส่ วน Task ทางสติปัญญานั้น บางครั้งสังเกตเห็นไม่ได้ แต่
ทว่าจําเป็ นจะต้องมีใน การทํางาน เช่น เลือกใช้ดอกสว่านได้ถูกต้อง แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการทํางานได้ เป็ นต้น
สํ า หรั บ งานทางด้ า นช่ า งอุ ต สาหกรรมแล้ว การทํา งานใน Job ต่ า ง ๆ มัก จะ
ประกอบด้วย Task ที่สําคัญ ๆ ทั้งทางสติปัญญาและทักษะกล้ามเนื้ อ ซึ่ งผูศ้ ึกษางานควรที่จะคําถึง
ในการเขียน Task ก็คือ ผูท้ าํ งานใน Job นั้นควรที่จะ*
1. อ่านแบบงาน/ชิ้นงานได้ถูกต้อง
2. เตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์ได้ถูกต้อง
3. เลือกหรื อเตรี ยมชิ้นงานได้เหมาะสม
4. ประกอบชิ้นงานเข้ากับเครื่ องจักร/เครื่ องมือ ในตําแหน่งที่ถูกต้อง
5. เดินเครื่ องจักร/เครื่ องมือ ได้ถูกต้อง
6. ทํางานด้วยความถูกต้องปลอดภัย
7. แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในงานได้
8. ตรวจสอบความถูกต้องของงานได้
6. การตรวจสอบ Task ของงานต่าง ๆ
การระบุความสามารถ (Task) ในการทํางานใดงานหนึ่ ง โดยผูศ้ ึกษางานเพียงคน
เดี ยวอาจ ได้ขอ้ มูลที่ ไม่สมบู รณ์ เพียงพอ ฉะนั้นการที่ จะตรวจสอบดู ว่า Task ต่าง ๆ ที่ ระบุ เอาไว้
สําหรับการทํางานหนึ่ ง ๆ เพียบพร้อมสมบูรณ์หรื อเป็ นจริ งมากน้อยเพียงใดหรื อไม่ ควร จะเพิ่มเติม
ข้อมูลอะไรบ้าง อาจใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลาย ๆ อย่างรวมกันดังนี้
1. ทดลองทํางานนั้น ๆ ด้วยตนเอง หรื อให้ผรู ้ ่ วมงานลองทํา แล้วเก็บบันทึกข้อมูล
ต่าง ๆ ไป ตรวจสอบกับ Task ที่ได้ระบุเอาไว้แล้ว
2. สอบถาม Task ต่ าง ๆ จากผูท้ ํางานใน Job นั้น ๆ ว่าควรจะมี Task อะไรบ้าง
จากนั้นจึง ตรวจสอบข้อมูลกับ Task ที่ได้ระบุไว้แล้ว
3. นําข้อมูล Task ที่ได้จากการวิเคราะห์ไว้แล้ว ไปตรวจสอบโดยใช้วิธีการสังเกต
การทํางาน ของช่าง แล้วตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องเป็ นจริ งหรื อไม่
4. ส่ งข้อมูล Task ที่ ได้วิเคราะห์เอาไว้แล้วให้ผูท้ าํ งานนั้นในสถานประกอบการ
ต่างๆ ได้ช่วย ตรวจสอบ แล้วนําผลมาปรับปรุ งข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
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ขั้นที่ 3 การประเมินความสําคัญของ Task
1. ความจําเป็ นที่ตอ้ งประเมิน ความสําคัญของ Task
Task ต่าง ๆ ที่ ผูพ้ ฒ
ั นาหลักเอกสารประกอบการสอน ได้จากการวิเคราะห์งาน
(Job) นั้น หากจะพิจารณา ถึงความจําเป็ นในการจัดการเรี ยนการสอนหรื อการฝึ กแล้ว จะเห็นได้ว่า
Task สําหรับงานแต่ละงาน มีความจําเป็ นที่จะต้องจัดการเรี ยนการสอนหรื อการฝึ กไม่เท่าเทียมกัน
กล่าวคือ บาง Task บางใช้ใน การทํางานบ่อยครั้งมาก แต่บาง Task นาน ๆ ถึงจะได้ใช้กนั ครั้งหนึ่ ง
บาง Task มีความสําคัญต่อ งานมาก ซึ่ งหากขาด Task นี้ ไปแล้ว จะไม่สามารถทํางานให้สําเร็ จได้
เลย แต่ทว่าบาง Task มี ความสําคัญน้อยหรื อมีผลต่อการทํางานน้อยมาก
ดังนั้น ก่ อนที่ จะตัดสิ นใจว่า Task ใดบ้างควรหรื อไม่ ควรจัดการเรี ยนการสอน
หรื อทํา การฝึ ก สําหรั บ งานต่ าง ๆ ในหลัก สู ตรรายวิ ช าที่ ท าํ การพัฒ นานั้น ก็ ค วรที่ จะได้ท าํ การ
ประเมินความสําคัญ ของ Task ให้เด่นชัดเสี ยก่อน
2. เกณฑ์ต่าง ๆ ในการประเมิน ความสําคัญของ Task
การตัดสิ นใจว่าควรจะจัดการเรี ยนการสอนหรื อฝึ กหัดหรื อไม่อย่างไร สําหรับแต่
ละ Task มี เกณฑ์พิจารณาหลัก ๆ ก็คือ
(1) ความสําคัญต่องาน
(2) ความถี่ในการใช้ทาํ งาน
(3) ความยาก ในการเรี ยนการฝึ ก

ภาพที่ 2-7 แสดงประเด็นต่าง ๆ ในการประเมินความสําคัญของ Task
ที่มา : ตํารา การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชา ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
1. ความสําคัญต่องาน (Importance to the job)
ความสําคัญของ Task ต่องาน เป็ นการพิจารณาว่า ถ้ามี หรื อไม่มี Task นั้น ๆ
แล้ว ผูท้ าํ งาน จะทํางานที่ตอ้ งการได้หรื อไม่เพียงใด ข้อมูลในการพิจารณา ทําโดยการสอบถามผูท้ ี่
ทํางานใน Job นั้นหลาย ๆ คน หรื อใช้ประสบการณ์ ซ่ ึ งเคยทํางานใน Job นั้น ๆ มาแล้วเป็ นข้อมูล
การพิจารณา ใช้ สัญลักษณ์ X I O ประเมินความสําคัญของแต่ละ Task ดังนี้
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X หมายถึง Task นั้นมีความสําคัญต่อ Job ที่ทาํ มาก ถ้าขาด Task นี้ไปแล้ว จะ
ไม่สามารถทํางานใน Job นั้นได้เลย เป็ น Task ที่ตอ้ งมีการฝึ กหัดหรื อ จัดการเรี ยนการสอนให้แก่ผเู ้ รี ยน
I หมายถึง Task นั้น มีความสําคัญต่อ Job ที่ทาํ และจะช่วยให้การเรี ยน Task
อื่น ๆ บรรลุผลได้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น เป็ น Task ที่ตอ้ งมีการฝึ กหัดหรื อจัดการเรี ยน การสอน
O หมายถึง Task นั้นมีความสําคัญต่อ Job ที่ทาํ น้อย อาจไม่จาํ เป็ นจะต้องฝึ ก
หรื อ จัด การเรี ย นการสอน ถ้า ผู ้เรี ย นสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ เองจากการทํา งานจริ ง หรื อ โดยอาศัย
ประสบการณ์จาก Task อื่น ๆ ใน Job นั้น
2. ความถี่ในการใช้ทาํ งาน (Frequency of performance)
นอกเสี ยจากความสําคัญของ Task ต่องานแล้ว การจัดการเรี ยนการสอนให้
ผูเ้ รี ยนมี ความสามารถตามที่ตอ้ งการนั้นจะต้องพิจารณาถึงความถี่ในการใช้ Task ทํางานใน Job
นั้น ๆ ด้วย กล่าวคือ บาง Task ใช้ในการทํางานบ่อยครั้งมาก แต่บาง Task นาน ๆ ถึงจะได้ใช้ครั้ง
หนึ่ง ข้อมูลใน การพิจารณาความบ่อยครั้งในการทํางานนี้ อาจได้มาจากการสอบถามคนที่ทาํ งาน
นั้นอยู่ หรื อใช้ ประสบการณ์ซ่ ึงตนเองเคยได้ทาํ งานใน Job นั้นมาแล้วก็ได้ โดยระบุ X I O แทน
ความถี่ในการ ทํางานดังนี้
X สําหรับ Task ที่กระทํากันอยูท่ ุก ๆ ครั้ง ที่ทาํ งานใน Job นั้น
I สําหรับ Task ที่กระทําบ่อยครั้ง ในการทํางานใน Job นั้น
O สําหรับ Task ที่กระทํานาน ๆ ครั้ง ในการทํางานกับ Job นั้น
ความถี่ในการทํางานบ่อยครั้งกับนาน ๆ ครั้ง มีความแตกต่างกันคือ Task ที่ใช้ใน
การทํางาน นาน ๆ ครั้ง หมายถึง ใช้ Task นั้นสําหรับการทํางานใน Job หนึ่ง ๆ ไม่เกิน 50
เปอร์เซ็นต์ เช่น ใน การทํางานเลื่อย 10 ครั้ง ใช้ Task บากร่ องแนวเลื่อยแค่ 2 ครั้ง ก็แสดงว่าใช้ Task
นี้นาน ๆ ครั้ง ส่ วน Task ที่ใช้ในการทํางานบ่อยครั้ง หมายถึง ใช้ Task นั้นสําหรับการทํางานใน Job
หนึ่ง ๆ เกือบจะทุก ครั้ง (หรื อไม่นอ้ ยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์) เช่น ในการทํางานเลื่อยมือ 10 ครั้ง ต้องใช้
Task จับยึดชิ้นงาน เข้ากับอุปกรณ์ 8 ครั้ง ก็แสดงว่าใช้ Task นี้บ่อยครั้ง เป็ นต้น
ข้อสําคัญในการระบุความถี่ในการใช้ Task ทํางาน ก็คือ จะต้องพิจารณาถึงแต่
เฉพาะเรื่ อง ความถี่ในการใช้ทาํ งานนั้น ๆ เพียงอย่างเดียว โดยไม่คาํ นึงถึงว่า Task นั้นมีความสําคัญ
ต่อ Job มากหรื อน้อยเพียงใด
3. ความยากในการเรี ยนการฝึ ก (Learning Difficulty)
การพิจารณาความยากในการเรี ยนการฝึ กสําหรับ Task หนึ่ง ๆ ที่ใช้ในการ
ทํางานนั้น ทําได้ โดยการสอบถามผูท้ ี่ทาํ งานซึ่งใช้ Task นั้นอยู่ หรื อใช้ประสบการณ์ที่เคยได้ รับ
การฝึ ก Task นั้น มาแล้วก็ได้ โดยประเมินระดับความยากในการเรี ยนหรื อการฝึ ก Task แต่ละ Task ดังนี้
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3 หมายถึง Task นั้นเรี ยนหรื อฝึ กได้ยากมาก
2 หมายถึง Task นั้นเรี ยนหรื อฝึ กค่อนข้างยาก
1 หมายถึง Task นั้นง่ายต่อการเรี ยนหรื อการฝึ ก
TASK VALUATION SHEET

ภาพที่ 2-8 แสดงตัวอย่างการประเมินระดับความยากในการเรี ยนหรื อการฝึ ก Task แต่ละ Task
ที่มา : ตํารา การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชา ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
3. การตัดสิ นใจเลือก Task เพื่อการเรี ยนการฝึ ก
จากข้อมูลการพิจารณา Task ในประเด็นต่าง ๆ ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็น
ได้ว่าบาง Task มีความสําคัญต่องานสู ง ใช้ในการทํางานบ่อยครั้ง มาก จําเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องจัด
การเรี ยน หรื อการฝึ ก แต่ทว่าบาง Task มีความสําคัญต่องานน้อยมาก อีกทั้งใช้ในการทํางานน้อย
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ครั้งด้วย เมื่ อดู ที่ ความยากในการเรี ยนแล้ว เห็ นว่าผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ด้วยตนเองได้จากการ
ทํางาน เพราะ เป็ น Task ที่ง่าย ผูพ้ ฒั นาหลักสู ตรรายวิชาอาจตัด Task นั้นออก หรื อให้ความสําคัญ
รองลงมาก็ได้ ซึ่งอาจสรุ ปแนวทางในการตัดสิ นใจเลือก Task ที่จาํ เป็ นสําหรับการเรี ยนการฝึ กได้ ดังนี้

ภาพที่ 2-9 แสดงเกณฑ์การประเมินความสําคัญของ Task เพื่อการเรี ยนหรื อการฝึ ก
ที่มา : ตํารา การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชา ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
อย่างไรก็ดี การประเมิ นผล Task จากคะแนนที่ ให้ไว้ตามรู ป ข้างต้น อาจไม่เห็ นข้อสรุ ป ที่
เด่ นชัดแน่ นอนเหมื อนตัวเลขทางคณิ ตศาสตร์ แต่ตอ้ งใช้เหตุผลจากหลาย ๆ ทางมาประกอบกัน
ในทางปฏิบตั ิมีขอ้ คํานึงถึงในการประเมินผล Task ของงานต่าง ๆ กล่าวคือ การพิจารณาว่า Task ใด
ควรจัดการเรี ย นการฝึ กหรื อไม่ น้ ัน ให้ดู ที่ ค วามสํ าคัญ ต่ องานเป็ นอัน ดับ แรก หลังจากนั้นจึ งมา
พิจารณาที่ความยากในการเรี ยนการฝึ ก และประเด็นสุ ดท้ายดูที่ความถี่ในการใช้ Task ทํางานใน Job
นั้น ๆ ดูตวั อย่างด้านล่างประกอบ
TASK VALUATION SHEET

ภาพที่ 2-10 แสดงการประเมินผล Task จากคะแนน
ที่มา : ตํารา การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชา ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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4. ประโยชน์ของการพิจารณา Task ในประเด็นต่าง ๆ
จากการพิจารณา Task ในประเด็นที่สําคัญ คือ ความสําคัญต่องาน ความถี่ในการ
ใช้ทาํ งานและความยากในการเรี ยนการฝึ กนั้น จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสู ตรรายวิชา ต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนดังนี้
1. ความสําคัญของ Task ในงานต่าง ๆ เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจโดยจะคงไว้
หรื อตัด Task บาง Task ออกไป กล่าวคือ Task ที่มีระดับความสําคัญมากและสําคัญ จําเป็ นจะต้อง
คงไว้ในการ จัดการเรี ยนการสอน ส่ วน Task ที่ไม่สําคัญถ้าหากไม่มีเวลาพอ หรื อเครื่ องมืออุปกรณ์
ในการเรี ยน การฝึ กไม่พร้อมก็อาจตัดทิ้งไปได้
2. ความถี่ในการใช้ทาํ งาน Task ใดถูกใช้บ่อยครั้งมากในการทํางาน ก็มีแนวโน้ม
ที่จะต้องใช้ บ่อยครั้งในการเรี ยนการฝึ กด้วย จึงเป็ นข้อพิจารณาในการจัดเรี ยงลําดับของ Task และ
Job ใน Course ที่จะทําการพัฒนาด้วย กล่าวคือ Task ใดที่ถูกใช้บ่อย ควรที่จะจัดการเรี ยนการสอน
หรื อการ ฝึ กก่อน เป็ นต้น
3. ความยากในการเรี ยนหรื อการฝึ ก จะเกี่ยวข้องกับปริ มาณ และ/หรื อจํานวนครั้ง
ที่ตอ้ งจัด ประสบการณ์ให้แก่ผเู ้ รี ยน กล่าวคือ ถ้าจะให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ใน Task ที่ยาก จําเป็ นต้องอาศัย
จํานวน ครั้งในการเรี ยนการฝึ กและความละเอียดลึกซึ้งของเนื้อหาที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ความสามารถในการทํางาน
1. ความจําเป็ นที่ตอ้ งทํา Task Analysis
การวิเคราะห์งานเพื่อระบุความสามารถ (Task) ต่าง ๆ ที่สาํ คัญและจําเป็ นจะต้องมี
สําหรับ การทํางานใน Job หนึ่ง ๆ ให้สมบูรณ์ ดังได้กล่าวมาแล้วในเรื่ องความต้องการในงานอาชีพ
นั้น เป็ น แค่เพียงการศึกษางานส่ วนหนึ่ งเพื่อให้ทราบว่า จุดหมายปลายทางของการเรี ยนการสอนที่
จะให้ ผูเ้ รี ยนทํางานใน Job ที่ตอ้ งการนั้น เขาควรจะแสดงความสามารถ (Task) อะไรออกมาได้บา้ ง
อย่างไรก็ดี ในการจัดการเรี ยนการสอนถ้าจะให้ผูเ้ รี ยนมีความสามารถต่าง ๆ ทั้ง
ทางด้าน สติปัญญาและทางทักษะกล้ามเนื้ อนั้น ตัวผูเ้ รี ยนเองก็จะต้องมี ความรู ้และมีทกั ษะฝี มือที่
เป็ นพื้ น ฐาน อย่า งเพี ย งพอเสี ย ก่ อ น เช่ น ถ้าจะให้ ผู เ้ รี ย นมี ค วามสามารถเลื อ กใช้ด อกสว่ านได้
เหมาะสมกับงานก็ จะต้องสอนให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ (Knowledge) ว่าการเลือกดอกสว่านที่เหมาะสม
กับวัสดุน้ นั มีวิธีการ เลือกอย่างไร จะต้องคํานึงถึงปัจจัยอะไรบ้าง
ดังนั้น สิ่ งสําคัญและจําเป็ นอีกประการหนึ่ งในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงาน ก็คือ
จะต้อง วิเคราะห์ในรายละเอียดสําหรับแต่ละ Task ว่าถ้าจะให้ผเู ้ รี ยนแสดงความสามารถตาม Task
ที่ระบุ เอาไว้ใน Job ต่าง ๆ นั้น เขาควรที่จะมีความรู ้และหรื อทักษะอะไรบ้าง
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ภาพที่ 2-11 แสดงที่มาและผลของการทํา Task Analysis
ที่มา : ตํารา การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชา ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
2. ความหมายของความรู ้และทักษะ
คําว่า "ความรู ้ " (Knowledge) หมายถึ ง เนื้ อหาหรื อเรื่ องราวต่ าง ๆ ที่ มี อยู่ในตัว
บุคคล ซึ่งโดย ปกติแล้วบุคคลจะมีความรู ้อยู่ภายในตัวได้ 2 ลักษณะคือ การจําและเข้าใจ เนื้ อหานั้น
เช่น ความจํา เกี่ยวกับชนิ ดและประเภทของเครื่ องมือต่าง ๆ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่ องมือ
ต่าง ๆ เป็ นต้น
ส่ วนคําว่า "ทักษะ" (Skills) ที่จะกล่าวถึงในรายวิชานี้ คือ ทักษะฝี มื อ ซึ่ งหมายถึ ง
การใช้ กล้ามเนื้ อส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายทํางานประกอบกับเครื่ องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ผูเ้ รี ยนมี
ทักษะใน การตอกนําศูนย์ แสดงว่าผูเ้ รี ยนใช้มือจับค้อน จับเหล็กนําศูนย์ ตอก ค้อนลงบนเหล็กนํา
ศูนย์ได้ ถูกต้อง ได้ผลงานตามที่ตอ้ งการ เป็ นต้น
นอกจากนี้ Skills ยังรวมถึงการปฏิบตั ิงานด้วยประสาทสัมผัสบางอย่าง ที่ผูเ้ รี ยน
จะต้องลง มือกระทําเพื่อให้เกิดความชํานาญ เกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทํางานได้ถูกต้องมากขึ้น
แม้ว่าจะ ไม่ได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้ อทํางานโดยตรง เช่น การจุดเตาสําหรับตีเหล็ก ถือว่าเป็ นการฝึ ก
ทักษะส่ วน หนึ่ งเพื่อให้เกิดความว่องไวและความถูกต้อง แม้ว่าจะไม่ได้ฝึกกล้ามเนื้ อในการทํางาน
แต่ อย่างใด หรื อการฟั งเสี ย งกังวานของโลหะชนิ ดต่ าง ๆ แล้วแยกแยะดู ว่าเป็ นโลหะ อะไรใน
ทํานองนี้ เป็ นต้น
การสอนหรื อการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานตาม Task ต่าง ๆ โดยปกติ
แล้ว จะต้องอาศัยความรู ้ประกอบอยูด่ ว้ ยเสมอ แต่ทว่าการสอนให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ อาจไม่จาํ เป็ นต้อง
มีการ ฝึ กทักษะก็ได้ ดังนั้น ผูพ้ ฒั นาหลักสู ตรรายวิชาจะต้อง วิเคราะห์เพื่อพิจารณาดูว่า แต่ละ Task
ต้องการความรู ้และทักษะอะไรเพียงใด จึงจะสามารถทํางานให้บรรลุผลได้
3. แนวทางในการศึกษาความรู ้/ทักษะ Knowledge/Skills
การระบุความรู ้ /ทักษะ สําหรับใช้ในการสอนการฝึ กผูเ้ รี ยนนั้น จะระบุไว้ก็แต่
แสดงหัวข้อ เนื้อหาความรู ้ หรื อถ้าเป็ นทักษะก็จะระบุไว้แค่เพียงลักษณะการแสดงทักษะเท่านั้น
อย่างไรก็ดี สิ่ งที่ ผูพ้ ฒั นาเอกสารประกอบการสอนควรคํานึงถึงในการระบุความรู ้ /ทักษะสําหรับ
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แต่ละ Task ก็คือ ปริ มาณ ความรู ้/ทักษะที่ระบุไว้น้ นั จะต้องเพียงพอที่จะให้ผเู ้ รี ยนได้แสดง
สมรรถภาพตาม Task ที่ตอ้ งการได้ อย่างสมบูรณ์
ฉะนั้น การระบุความรู ้/ทักษะอาจต้องใช้ขอ้ มูลจากหลายที่หลายแหล่งมารวมกัน
เช่น จาก ประสบการณ์ของผูพ้ ฒั นาเอกสารประกอบการสอนเอง จากตํารา หนังสื อหรื อเอกสารต่าง
ๆ จากผูท้ าํ งานซึ่งเกี่ยวข้อง กับ Task นั้น ๆ เป็ นต้น ซึ่งข้อมูลความรู ้/ทักษะสําหรับแต่ละ Task
นํามาบันทึกลงตารางได้ดงั ตัวอย่างใน Task Detailing Sheet ในหน้าถัดไป
TASK DETAILING SHEET

ภาพที่ 2-12 แสดงตัวอย่างใน Task Detailing Sheet
ที่มา : ตํารา การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชา ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
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4. ลักษณะของการใช้ความรู ้/ทักษะ
การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มีความรู ้ (Knowledge) นั้น การเรี ยนการสอนก็จะต้องให้
เนื้ อหา (Content or Information) แก่ผูเ้ รี ยน (ส่ วนว่าผูเ้ รี ยนจะรับได้มากน้อยแค่ไหน คือ มีความรู ้
มากน้อย เพียงใดนั้น ก็ข้ ึนอยู่กบั ผูเ้ รี ยนแต่ละคนอีกทีหนึ่ ง ) เพื่อให้เขานําความรู ้ที่ได้รับไปใช้งาน
คือ แสดง ความสามารถตาม Task ที่ตอ้ งการออกมา ซึ่งอาจจําแนกได้เป็ น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. การฟื้ นคืนความรู ้ (Recalled Knowledge) การฟื้ นคืนความรู ้ คือ การลอกเลียน
ความรู ้เก่าหรื อความรู ้เดิมจากที่ได้ศึกษามาแล้ว ออกมา ใช้งานในลักษณะเดิมทุกอย่าง
2. การประยุกต์ความรู ้ (Applied Knowledge) การประยุกต์ความรู ้ คือ การนําเอา
ความรู ้ซ่ ึงได้ศึกษามาแล้ว มาใช้แก้ปัญหาใหม่ในลักษณะ เดิมซึ่งเคยมีประสบการณ์มาแล้ว
3. การส่ งถ่ายความรู ้ (Transferred Knowledge) การส่ งถ่ายความรู ้ คือ การนําเอา
ความรู ้ซ่ ึ งได้ศึกษามาแล้วผนวกกับประสบการณ์เก่าบาง อย่างที่เกี่ยวข้องนํามาใช้แก้ปัญหาใหม่ ซึ่ง
มีลกั ษณะแตกต่างไปจากสิ่ งที่เคยมีประสบการณ์มาแล้ว

ภาพที่ 2-13 แสดงลักษณะต่าง ๆ ของการใช้ความรู ้ (Knowledge)
ที่มา : ตํารา การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชา ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
ส่ วนการแสดงออกซึ่ งทัก ษะทางกล้ามเนื้ อ (Physical Skills) อันเป็ นผลจากการ
ฝึ กหัดนั้น แบ่งออกได้เป็ น 3 ระดับ คือ ขั้นทําได้ตามแบบ ขั้นทําด้วยความถูกต้อง และขั้นทําด้วย
ความชํานาญ ซึ่งมองเห็นลักษณะสําคัญที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. ขั้น ทํา ได้ต ามแบบ (Imitation) ลัก ษณะทัก ษะขั้น ทํา ได้ต ามแบบคื อ การ
แสดงทักษะได้เหมือนกับต้นแบบที่เคยได้ฝึกหัด หรื อได้มีประสบการณ์มาแล้วเท่านั้น
2. ขั้น ทํา ได้ด้ว ยความถู ก ต้อ ง (Control) ลัก ษณะทัก ษะขั้น ทํา ได้ด้ว ยความ
ถูกต้องก็คือ การแสดงทักษะทําได้เหมือนกับต้นแบบที่เคย ได้ฝึกหัด โดยปราศจากการดูตน้ แบบ
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3. ขั้นทําด้วยความชํานาญ (Automatism) ลักษณะการแสดงออกของทักษะใน
ขั้นนี้ ก็คือ ทําได้ถูกต้องรวดเร็ วอย่างผสมกลมกลืนด้วย ความต่อเนื่องอย่างคล่องแคล่วชํานาญ

ภาพที่ 2-14 แสดงระดับทักษะที่เกี่ยวพันธ์กบั เวลาและความถูกต้องในการแสดงทักษะ
ที่มา : ตํารา การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชา ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
ลัก ษณะการใช้ค วามรู ้ /ทัก ษะนี้ มี ค วามจําเป็ นอย่างยิ่งในการกําหนดระดับ ของ
วัต ถุ ป ระสงค์ การสอน (ซึ่ งจะกล่ า วต่ อไปในเรื่ องวัต ถุ ป ระสงค์ก ารสอน) ด้วยเหตุ น้ ี การระบุ
Knowledge/Skills สํ า หรั บ แต่ ล ะ Task นั้ น จะต้อ งระบุ ช นิ ด ของความรู ้ /ทัก ษะด้วยว่า ในการใช้
ความรู ้/ทักษะเพื่อทํางาน หรื อแก้ปัญหาต่าง ๆ นั้น ผูเ้ รี ยนหรื อผูท้ าํ งานนําความรู ้/ทักษะไปใช้ใน
ลักษณะใดหรื อระดับใด

ภาพที่ 2-15 แสดงการระบุชนิดการใช้ความรู ้/ทักษะ สําหรับ Task ต่าง ๆ
ที่มา : ตํารา การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชา ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
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ขั้นที่ 5 การศึกษาวิเคราะห์หวั ข้อเรื่ อง
1. ความจําเป็ นที่ตอ้ งศึกษา หัวข้อเรื่ อง
หลักสู ตรรายวิชาบางหลักสู ตร หากเราพิจารณาถึงสิ่ งที่กาํ หนดไว้ให้ในหลักสู ตร
จะเห็ นได้ว่า สิ่ งที่ กาํ หนดเอา ไว้ให้ในหลักสู ตรนั้น อาจจะไม่เกี่ ยวข้องกับงานที่ จะต้องมีการฝึ ก
โดยตรงแต่จะ กล่าวถึงเอาไว้เฉพาะหัวข้อเนื้ อหาทางทฤษฎีที่จะต้องเรี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีความรู ้
และนํา ความรู ้ ที่ ได้น้ ัน ไปใช้ในการแก้ปั ญ หา หรื อเป็ นส่ วนประกอบในการทํางาน หลัก สู ต ร
รายวิชาที่วา่ นั้น ได้แก่ รายวิชาต่าง ๆ ที่เป็ นทางภาคทฤษฎีท้ งั หลาย
ดังนั้น สิ่ งที่ครู ผูส้ อนได้รับในการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรรายวิชาประเภท
ทฤษฎี ก็คือ รายการหัวข้อเนื้อหาต่าง ๆ ซึ่งบางหลักสู ตรเขียนแยกย่อยเอาไว้อย่างชัดเจน แต่ในบาง
หลักสู ตรก็ กําหนดเอาไว้อย่างกว้าง ๆ ให้ครู ผู ้ สอนตีความ จัดแบ่งหัวข้อเรื่ องที่จะสอนเอาเอง จึง
เป็ นผลให้การ จัดการเรี ยนการสอนในหลักสู ตรรายวิชาเดียวกันของสถานศึกษาต่าง ๆ แตกต่างกัน
ออกไปตาม ทัศนะของครู ผสู ้ อนซึ่งมีประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน
อย่างไรก็ดี แม้บางหลักสู ตรรายวิชาจะได้กาํ หนดหัวข้อเรื่ องที่จะสอนเอาไว้อย่าง
ชัดเจนดี แล้ว แต่ดว้ ยวิทยาการทางเทคโนโลยีที่พฒั นาขึ้น การจัดการเรี ยนการสอนในวิชาต่าง ๆ ก็
ต้องมีการปรับปรุ งหัวข้อเนื้อหาให้กา้ วทันตามยุคตามสมัยไปด้วย เพราะฉะนั้น การพัฒนาหลักสู ตร
รายวิชา หรื อการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ รายวิชาในภาคทฤษฎี จะต้อง
ศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของหัวข้อเรื่ องและ รายละเอียดของเนื้ อหาวิชาต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อนํา
ข้อมูลที่ทนั สมัยและเป็ นปัจจุบนั มาดําเนินการ จัดการเรี ยนการสอนให้แก่ผเู ้ รี ยน
2. แนวทางในการศึกษารวบรวม หัวข้อเรื่ องของวิชาต่าง ๆ
ดังได้กล่าวมาแล้วว่า ถ้าหลักสู ตรรายวิชาเกี่ ยวข้องกับ การทํางานใน Job ต่าง ๆ
การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชา หรื อการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนก็จะต้องสํารวจดูว่า หลักสู ตร
รายวิชานั้นเกี่ยวข้องกับงานอะไรบ้าง เพื่อรวบรวม ข้อมูลมาจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งข้อมูลต่าง ๆ
อาจได้มาจากหลายแหล่ง เช่น (1) จากคําอธิ บายรายวิชา (2) จากเอกสารต่าง ๆ (3) ผูเ้ ชี่ ยวชาญ (4)
จากประสบการณ์ และ (5) จากการเฝ้าสังเกต การทํางาน
การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชาหรื อการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนในภาคทฤษฎี
ก็เช่นเดียวกัน จําเป็ นจะต้องศึกษาข้อมูลจาก แหล่งต่าง ๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน ซึ่ งในขั้นแรกอาจทําได้โดย
การสร้าง Topic Listing Sheet เพื่อใช้เก็บ ข้อมูลหัวข้อเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตรรายวิชาที่
จะพัฒนาให้สมบูรณ์มากที่สุด จาก แหล่งข้อมูลที่สาํ คัญ ๆ ดังรู ป
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ภาพที่ 2-16 แสดงแหล่งข้อมูล Job และ Topic ของหลักสู ตรรายวิชาต่าง ๆ
ที่มา : ตํารา การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชา ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลหัวข้อเรื่ อง (Topic) ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตร
รายวิชาหลักปฏิบตั ิ โลหะ 2 สําหรับช่างกลโรงงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
TOPIC LISTING SHEET

ภาพที่ 2-17 แสดงการเก็บรวบรวมข้อมูลหัวข้อเรื่ อง (Topic) ต่าง ๆ
ที่มา : ตํารา การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชา ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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3. การประเมินความสําคัญ ของหัวข้อเรื่ อง
หัวข้อเรื่ อง (Topic) ในหลัก สู ตรรายวิช าหนึ่ ง ๆ ซึ่ งได้รวบรวมเอาไว้น้ ัน หาก
นํามาพิจารณาดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ งจะเห็นได้วา่ บางหัวเรื่ องมีความสําคัญอย่างมากที่จะต้อง
นํามาจัดการ เรี ยนการสอน ทั้งนี้ก็เพราะว่าเนื้อหาตามหัวข้อเรื่ องดังกล่าวนั้น
ก. จะช่วยส่ งเสริ มความสามารถในการแก้ปัญหาในการเรี ยน และ/หรื อ
ข. ช่วยให้การทํางานถูกต้องสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น และ/หรื อ
ค. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีในการทํางานเพิ่มมากขึ้น
แต่บางหัวข้อเรื่ องอาจมีความสําคัญ มีคุณค่าต่อการจัดการเรี ยนการสอนน้อยและ
มีเรื่ องราวที่ง่าย ผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ได้จาก ประสบการณ์อื่น ๆ แล้ว ก็อาจตัดหัวเรื่ องนั้น ๆ ออก หากเวลาในการ
จัดการเรี ยนการสอน ค่อนข้างจะจํากัด
อย่างไรก็ดี การพิจารณาว่าหัวข้อเรื่ องใดควร ที่คงไว้หรื อตัดออกไปนั้น จะต้องมี
เกณฑ์ที่ เด่นชัดพอสมควรเป็ นเครื่ องมือในการตัดสิ น ใจ ซึ่ งการประเมินค่าความสําคัญของหัวข้อ
เรื่ องต่าง ๆ ของแต่ละหลักสูตรรายวิชามีเกณฑ์จะใช้เป็ นข้อพิจารณา ดังนี้
1. การส่ งเสริ มความสามารถในการแก้ปัญหา
ในจุ ดที่ 1 นี้ จะพิ จารณาว่าเมื่ อได้ศึ ก ษาหั วข้อเรื่ องนั้น ๆ แล้ว ผู เ้ รี ยนจะนํา
ความรู ้ไปใช้ แก้ปัญหาในการเรี ยนหรื อการทํางานได้มากน้อยเพียงใด โดยให้คะแนน XIO ในแต่
ละหัวข้อเรื่ องดังนี้
X = ส่ งเสริ มการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการเรี ยนและการทํางานเป็ นอย่างมาก ถ้า
ไม่ได้ ศึกษาหัวข้อเรื่ องนี้ แล้ว จะไม่สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในวิชานั้น
ได้ลุล่วง
I = ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การแก้ ปั ญ หา คื อ ถ้า ได้ศึ ก ษาหั ว ข้อ เรื่ อ งนั้ น ๆ แล้ว จะ
สามารถ แก้ปัญหาในวิชานั้นได้ถูกต้องและรวดเร็ วเพิ่มมากขึ้น
O = เกื อบจะหรื อไม่ช่วยส่ งเสริ มการแก้ปัญหาในการเรี ยนหรื อการทํางาน
จะให้ ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาหรื อไม่ก็เกิดคุณค่าในการแก้ปัญหาในวิชานั้นได้
พอ ๆ กัน
2. การส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
ในจุดที่ 2 นี้ จะพิจารณาดูวา่ หัวข้อเรื่ องที่ระบุเอาไว้น้ ัน เมื่อผูเ้ รี ยนได้ศึกษาเนื้อหา
แล้วจะ ช่วยส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ทกั ษะได้มากน้อยเพียงใด โดยให้คะแนน XIO ในแต่ละหัวข้อ
เรื่ องดังนี้
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X = มีผลต่อความสามารถในการเรี ยนรู ้ทกั ษะเป็ นอย่างมาก หากไม่ได้ศึกษา
หัวข้อเรื่ อง นี้แล้ว จะไม่สามารถเรี ยนรู ้ทกั ษะได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
I = มี ผลต่ อ ความสามารถในการเรี ยนรู ้ท ัก ษะ ควรจะศึ ก ษาหั วข้อ เรื่ องนี้
เพราะจะช่วยให้ การเรี ยนรู ้ถูกต้องมากยิง่ ขึ้นและประหยัดเวลาด้วย
O = เกื อบจะหรื อไม่ มี ผ ลต่อความสามารถในการเรี ยนรู ้ ท ัก ษะเลย จะให้
ผูเ้ รี ยนศึกษา หรื อไม่ในหัวข้อเรื่ องนี้ก็ได้ผลเหมือนกัน
3. การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติที่ดี
ในจุดที่ 3 นี้ เราจะพิจารณาดูวา่ หลังจากศึกษาจบหัวข้อเรื่ องนี้ แล้ว คาดว่าจะส่ งผล
ทําให้ ผูเ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีหรื อไม่ เพียงใด ดังนี้
X = ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติที่มีต่อการเรี ยนหรื อต่อการทํางานเป็ นอย่างมาก
I = อาจมีส่วนช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนหรื อการทํางาน
O = เกื อบจะหรื อไม่มีคุณประโยชน์ที่จะส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรี ยนหรื อ การทํางานแต่อย่างใด

ภาพที่ 2-18 แสดงข้อพิจารณาในการตัดสิ นคุณค่าของหัวข้อเรื่ อง (Topic)
ที่มา : ตํารา การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชา ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
ตัวอย่าง การประเมิ น ความสํา คัญ ของหั วข้อเรื่ อ ง (Topic) ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้จากการรวบรวม
ข้อมูลสําหรับ หลักสู ตรรายวิชาหลักปฏิบตั ิโลหะ 2 สาขาช่างกลโรงงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ภาพที่ 2-19 แสดงการประเมินความสําคัญของหัวข้อเรื่ อง (Topic) ต่าง ๆ
ที่มา : ตํารา การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชา ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
4. แนวทางในการวิเคราะห์หวั ข้อเรื่ อง
จากการประเมินความสําคัญของหัวข้อเรื่ องต่าง ๆ ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลนั้น
ทําให้เรา ทราบว่าหัวข้อเรื่ องใดบ้างมี คุณค่าสมควรที่ จะนํามาจัดการเรี ยนการสอนในหลัก สู ตร
รายวิชาที่จะ พัฒนาอย่างไรก็ดี หากจะพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปอีกถึงการจัดการเรี ยนการสอน เราจะ
พบว่าลําพัง หัวข้อเรื่ องเพียงอย่างเดียวนั้น ยังให้ขอ้ มูลที่ค่อนข้างจะกว้างมากในการจัดเตรี ยมการ
เรี ยน โดยแท้ที่ จริ งแล้ว หัวข้อเรื่ องแต่ละหัวข้อยังประกอบด้วยหัวข้อเรื่ อง ย่อยที่ มีความละเอียด
ลึกซึ้ งของเนื้ อหา แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กับว่าในหัวข้อเรื่ องที่ จะสอนนั้นใครเป็ นผูเ้ รี ยน
และเรี ยนเพื่อให้เขานํา ความรู ้ไปใช้ทาํ อะไร
ด้ว ยเหตุ น้ ี การพัฒ นาหลัก สู ต รรายวิ ช าในส่ ว นที่ เป็ นหั ว ข้อ เนื้ อ หาของทฤษฎี
ผูพ้ ฒั นาก็ จะต้องศึกษาปรัชญาการสอนสําหรับผูเ้ รี ยนแต่ละระดับว่าต้องการให้เขาไปเป็ นอะไร ทํา
หน้าที่อะไร เช่น ถ้าเป็ นการเรี ยนในหัวข้อเรื่ องเดียวกัน ผูเ้ รี ยนที่จะเป็ นช่างฝี มือคงจะไม่ตอ้ งศึกษา
เนื้ อหาละเอียด ลึกซึ้ งเหมือนกับวิศวกร เป็ นต้น จากนั้นจึงพิจารณาแยกย่อยหัวข้อเรื่ องต่าง ๆ เพื่อ
กําหนด รายละเอียดเนื้อหาสําคัญ (The importance main element) ที่จะสอนสําหรับหัวข้อเรื่ องนั้นๆ
สิ่ งสําคัญประการหนึ่ งในการแยกย่อยหัวข้อเรื่ อง เพื่อกําหนดรายการเนื้ อหาสําคัญ
หรื อ ที่ เรี ย กว่า Main Elements นั้ น ก็ คื อ ข้อ มู ล ที่ ร ะบุ ไ ว้จะต้อ งสมบู รณ์ เพี ย งพอที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด
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ประโยชน์ แก่ ผูเ้ รี ยนตามระดับการศึกษาที่เขาเรี ยนอยู่ ดังนั้น การกําหนดรายการเนื้ อหาสําคัญจึง
ควรที่จะศึกษา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่าง ๆ อย่างละเอียด เช่น (1) จากผูเ้ ชี่ยวชาญในหัวข้อเรื่ อง
นั้น ๆ (2) จาก literatures ต่ าง ๆ (3) จากประสบการณ์ ข องผูพ้ ัฒ นาเองหรื อ (4) จากผู ท้ ํา งานที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เรื่ องนั้น ๆ เป็ นต้น

ภาพที่ 2-20 แสดงแหล่งข้อมูลในการทํา Topic Analysis
ที่มา : ตํารา การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
ตัวอย่าง
การวิ เคราะห์ หั วข้อเรื่ อง (Topic Analysis) ในหัวข้องานตี เหล็ ก วิช าหลัก ปฏิ บ ัติงาน
โลหะ 2 ของหลักสู ตรช่างกลโรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
TOPIC DETAILING SHEET

ภาพที่ 2-21 แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์หวั ข้อเรื่ อง (Topic Analysis)
ที่มา : ตํารา การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชา ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
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5. แนวทางในการวิเคราะห์ความรู ้สาํ หรับ Main Elements
รายการเนื้ อหาสําคัญ (Main Elements) เป็ นแต่จุดหรื อประเด็นสําคัญ ๆ ที่จะต้อง
นํามา กล่าวถึงในการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่งโดยแท้ที่จริ งแล้ว Main Elements ต่าง ๆ นั้น ก็ยงั ไม่มี
รายละเอียดที่ชดั เจนมากนักว่าจะสอนให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ (Knowledge) อย่างไรบ้าง ดังนั้น ขั้นต่อไป
ของการวิเคราะห์หัวข้อเรื่ อง (Topic Analysis) ก็คือ (1) จะต้องกําหนดขอบเขตของความรู ้สําหรับ
แต่ ละ Main Element ว่าจะให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับ Main Element นั้น อย่างไรบ้าง และ (2) เมื่อ
ผูเ้ รี ยน ๆ จบหัวข้อเรื่ องแล้ว เขาควรที่จะนําความรู ้ที่ได้จาก Main Element ต่าง ๆ ไปใช้อย่างไร ใน
การศึกษาต่อหรื อใช้ทาํ งานจริ ง ๆ

ภาพที่ 2-22 แสดงส่ วนประกอบของแต่ละหัวข้อเรื่ อง (Topic)
ที่มา : ตํารา การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชา ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
ขั้นที่ 6 วิเคราะห์งานและการวิเคราะห์หวั ข้อง
การจํา แนกจุ ด มุ ง หมายของทฤษฏี และปฏิ บ ั ติ ความหมายของคํา ว่ า “งาน”
‘แหล่งข้อมูลงานการลงรายการงานในเอกสาร ความหมายของการวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์งาน
ในเอกสารประกอบการสอน
1. ลักษณะของรายวิชาในหลักสู ตร หรื อเอกสารประกอบการสอน
หลัก สู ต รวิ ช าชี พ หนึ่ ง ๆ จะประกอบด้วยหลัก สู ตรรายวิช าต่ าง ๆ มากมาย ซึ่ ง
สามารถแบ่งหลักสู ตร รายวิชาออกได้เป็ น 3 ลักษณะ ตามจุดประสงค์ คือ
1. วิชาทฤษฎี เป็ นรายวิชาที่ มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้และนําความรู ้ ที่ได้น้ ัน ไป
แก้ปัญหาด้วย สติปัญญา เช่น วิชาคณิ ตศาสตร์วิศวกรรม วิชาความแข็งแรงของ
วัสดุ วิชา Computer Programming เป็ นต้น
2. วิชาปฏิบตั ิ เป็ นรายวิชาที่มุ่งเน้นทักษะความชํานาญในการปฏิบตั ิงาน ทํางาน ที่
ได้รับ มอบหมายให้สําเร็ จลุล่วงลงไป เช่ น วิชาปฏิบตั ิ งานเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน
วิชาปฏิบตั ิงาน เครื่ องล่างและส่ งกําลัง วิชาปฏิบตั ิงานเชื่อมแก๊ส เป็ นต้น
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3. วิชาประลอง ส่ วนใหญ่จะมุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ซ่ ึ งได้จากการประลอง เช่น
วิชา ประลองความแข็งแรงของวัสดุ เป็ นต้น แต่อาจมีบางวิชาจะ ฝึ กทักษะอยู่บา้ ง เช่น วิชา งานวัด
ละเอียด ซึ่งใช้เครื่ องมือไปวัดไปตรวจสอบ เป็ นต้น
ลักษณะของ “งาน”

ภาพที่ 2-23 แสดงลักษณะของงานด้านช่างอุตสาหกรรม
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
คําว่า “งาน” (Job) ในแต่ละกรณี มีความหมายและลักษณะขอบข่ายไม่เหมื อนกัน เช่ น งาน
สร้างบ้าน งานโครงสร้าง งานห้องนํ้า งานปูพ้ืนห้องนํ้า หรื องานติดตั้งอ่างล้างหน้าในห้องนํ้าก็เป็ น
งาน เพราะการ ทํางานจะต้องมีผลงานออกมา บ้าน โครงสร้างบ้าน ห้องหน้า พื้นห้องนํ้า หรื ออ่าง
ล้างหน้าที่ ติดตั้งแล้ว ก็ลว้ นเป็ นผลงาน ทั้งสิ้ น แต่ท ว่ามี ขนาดที่ แตกต่างกัน ปริ มาณเวลาที่ ใช้ท าํ
แตกต่างกัน เครื่ องมือ อุปกรณ์และกระบวนในการทําก็แตกต่างกันด้วย
ความหมายของงาน (Job)
แม้งานจะมี ขนาดมี ปริ มาณที่แตกต่างกันแต่ผลลัพธ์จะออกมาแน่ นอน ทั้งนี้ หากเป็ นการ
เรี ยนการสอน หรื อการฝึ กหัดที่จาํ ดเรื่ องเวลา งานก็ควรจะมีขนาดเล็ก เห็นผลลัพธ์ที่ชดั เจนแน่นอน
เช่น งานติดตั้ง อ่างล้างหน้า งานติดตั้งรางผ้าม่านแบบเอียงมุมบังแสง ฯลฯ จึงอาจสรุ ปความหมาย
ของงานในที่น้ ีวา่
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1. งาน คื อ สิ่ ง ที่ บุ ค คลกระทําขึ้ น โดยใช้เครื่ อ งมื ออย่างใดอย่างหนึ่ ง หรื อ หลายอย่าง ไป
กระทําหรื อ ตรวจสอบ มีการเริ่ มต้น ปฏิบตั ิงาน มีการดําเนิ นการไปตามขั้นตอน เมื่อสิ้ นสุ ดแล้วได้
ชิ้นงานหรื อ ผลงานออกมา หรื อ
2. งาน คื อ ชุ ดของกิ จกรรม (A set of Activities) ที่ ป ระกอบกัน เพื่ อเป้ าหมายของผลลัพ ธ์
อย่างใด อย่างหนึ่ง (งานหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยหลาย ๆ กิจกรรม)

ภาพที่ 2-24 แสดงงานเจาะที่ประกอบด้วยหลาย ๆ กิจกรรม
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
จากตัวอย่าง จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า “งานเจาะ” เริ่ มต้นด้วยกิจกรรมการอ่านแบบ จากนั้นจึง
จัด เตรี ยมเครื่ องมื อ และอุป กรณ์ ที่ จาํ เป็ นจะต้องใช้ เตรี ยมชิ้นงานที่จะเจาะ จับ ยึดชิ้นงานเข้ากับ
เครื่ อ ง ประกอบเครื่ องมื อและอุ ป กรณ์ ตั้ง ความเร็ วรอบดอกสว่า นที่ เหมาะสม ดําเนิ น การเจาะ
ชิ้นงานตามแบบ ทําการตรวจสอบการทํางานเป็ นระยะไปเรื่ อย ๆ จนได้ชิ้นงานที่ตอ้ งการ กิจกรรม
สุ ดท้ายจบด้วยการทําความสะอาดเครื่ องมื ออุป กรณ์ และจัดเก็บซึ่ งเป็ นการสิ้ นสุ ดงาน ผลลัพ ธ์ที่
ออกมา ก็คือ ชิ้นงานซึ่งผ่าน กระบวนการเจาะตามที่แบบงานกําหนด
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ภาพของงานและผังงาน

ภาพที่ 2-25 แสดงกระบวนการและผังการทํางานเจาะ
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์

47
รายการงานในรายวิชา (Job Listing)
เพื่อให้การฝึ กปฏิบตั ิที่เน้นทักษะในวิชาภาคปฏิ บตั ิ สามารถดําเนิ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ทั้งการเตรี ยม การดําเนิ นการและการตรวจสอบผล จึ งจําเป็ นต้องมี ก ารกําหนดรายการงานที่ จะ
จัดการเรี ยนการสอน เอาไว้ในขั้นต้น เช่น
วิชาปฏิบตั ิงานเครื่ องยนต์ดีเซล ประกอบด้วยงาน
1) งานตรวจสอบสภาพหัวเผา
10) งานถอดประกอบฝาสู บ
2) งานเปลี่ยนไส้กรองนํ้ามันเครื่ อง
11) งานถอดกลไกกดลิ้น
3) งานเปลี่ยนไส้กรองนํ้ามันเชื้อเพลิง 12) งานตรวจเช็คก้านสู บ
4) งานเปลี่ยนไส้กรองอากาศ
13) งานตรวจเช็คลูกสู บ
5) งานปรับตั้งไทมิ่งแบบเฟื อง
14) งานตรวจแหวนลูกสู บ
6) งานปรับตั้งไทมิ่งแบบสายพาน
15) งานตรวจเพลาข้อเหวี่ยง
7) งานปรับตั้งไทมิ่งสายโซ่
16) งานตรวจเสื้ อสู บและกระบอกสู บ
8) งานตรวจเช็คปั้มนํ้ามันเครื่ อง
17) งานตั้งปั้มแบบ Inline
9) งานทําความสะอาดออยคูลเลอร์
18) งานตั้งปั้มแบบ VE
ที่มาของงานต่าง ๆ
อันที่ จริ งแล้วงานต่ าง ๆ ที่ กาํ หนดไว้เพื่ อการจัดการเรี ยนการสอนนั้น ควรจะได้จาก การ
วิเคราะห์ รายวิชาหรื อในคําอธิ บายรายวิชา แต่ทว่าเพื่อให้เกิ ดความยืดหยุ่นได้บา้ ง รายวิชาต่าง ๆ
อาจกําหน ด กรอบเอาไว้อย่างกว้าง ๆ เพื่อให้ผูส้ อนสามารถปรับเปลี่ ยนในรายละเอี ยดให้ทนั ต่อ
เทคโนโลยีหรื อ เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้
นอกจากนั้น ผูส้ อนอาจหาแหล่งข้อมูลสนับสนุนเพื่อยืนยันความถูกต้องได้จาก
1. Course Description
2. Literatures ต่าง ๆ
3. Experiences
4. Experts
5. Job Observation
ทั้ง นี้ หากพิ สู จ น์ ไ ด้ว่ า งานที่ ก ํา หนดไว้ใ นหลัก สู ต รรายวิ ช านั้ น เป็ นงานที่ มี ห รื อ ได้จ าก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลาย ก็จะทําให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และน่าเชื่อถือมากกว่า
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ใบรายการงาน (Job Listing Sheet)

ภาพที่ 2-26 แสดงรายการต่าง ๆ ในใบรายการงาน
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)

ภาพที่ 2-26 แสดงกิจกรรมต่าง ๆ ในงานเลื่อยมือ
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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การวิเคราะห์งานจากการทํางาน

ภาพที่ 2-27 แสดงลําดับขั้นการทํางานเลื่อยด้วยเลื่อยมือ
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
ซึ่ งจะเห็ นได้ว่า ใครก็ ได้ที่ จะทํางานเลื่ อยมื อให้ สําเร็ จ จะต้องทํา กิ จกรรมทุ ก ๆ ขั้น ตอน
ตามลําดับ ทุ ก ขั้น ตอนให้สําเร็ จไป การวิ เคราะห์ งานโดยการระบุ ค วามสามารถ (Task) ในการ
ทํางาน จึงสามารถใช้ ขั้นตอนการทํางานเป็ น Task ในการทํางานนั้น ๆ ก็ได้
แบบร่ างลักษณะงาน (Job Layout)

ภาพที่ 2-28 แสดงแบบร่ างลักษณะงาน (Job Layout)
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
เพื่อให้การวิเคราะห์งานมีเป้ าหมายและทิ ศทางชัดเจนแน่ นอนขึ้น ก็ควรที่ จะมี การกําหนด
ลักษณะงานที่ ชัดเจนไว้ในแบบร่ างลักษณะงาน (Job Layout) ก่อนที่จะทําการวิเคราะห์งานทุก ๆ งาน
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ใบ Task Listing Sheet

ภาพที่ 2-29 แสดงใบ Task Listing Sheet
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
หัวข้อเรื่ อง (Topic)
หัวข้อเรื่ อง เป็ นชื่ อแทนกลุ่มเนื้ อหาที่มี Concept อย่างใดอย่างหนึ่ ง กล่าวคือ เมื่ อเห็นหัวข้อ
เรื่ องแล้ว จะสามารถมองเห็นขอบเขตเนื้อหา ซึ่งประกอบเป็ นหัวข้อเรื่ องนั้นอย่างคร่ าว ๆ ได้
หัวข้ อเรื่ อง
ข้ อสอบอัตนัย
กลุ่มเนื้อหา
ความหมาย
รู ปแบบข้อสอบ
การเขียนข้อคําถาม
วิธีการให้คะแนน
ความเหมาะสม/ข้อจํากัด
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หัวข้ อเรื่ อง
กลุ่มเนื้อหา

วัตถุประสงค์การสอน
ความหมาย
ส่ วนประกอบ
ข้อคํานึงถึงในการเรี ยน
การปรับปรุ ง ข้อความ
การกําหนดระดับวัตถุประสงค์
ฯลฯ
รายการหัวข้อเรื่ อง (Topic Listing Sheet)
ใบรายการหัวข้อเรื่ องสําหรับรายวิชาภาคทฤษฎี จะระบุหัวข้อเรื่ องที่จะจัดการเรี ยนการสอน
ในรายวิชา นั้น ๆ พร้อมทั้งที่มาของหัวข้อเรื่ อง

ภาพที่ 2-30 แสดงใบ Topic Listing Sheet
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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หัวข้อเรื่ องและส่ วนประกอบ (Topic and Elements)
กลุ่มของเนื้อหาอาจเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่าส่ วนประกอบ (Elements) ของหัวข้อเรื่ อง ซึ่ งถ้าหาก
มีเนื้อหา เป็ นข้อย่อย ๆ ไปอีก เรี ยกหัวข้อหลักว่า Main Element และหัวข้อย่อย ๆ ว่า Elements
หัวข้ อเรื่ อง
ข้ อสอบอัตนัย
Main Element
ความหมาย
รู ปแบบ
Elements
แบบจํากัดคําตอบ
แบบไม่จาํ กัดคําตอบ
การเขียนข้อคําถาม
วิธีการให้คะแนน
Elements
Rating Method
Point Score Method
ความเหมาะสม/ข้อจํากัด
ฯลฯ
หัวข้ อเรื่ อง
ข้ อสอบอัตนัย
Main Element
ความหมาย
ส่วนประกอบ
Elements
Task or Behavior
Condition
Standard or Criteria
ข้อคํานึงถึงในการเรี ยน
การปรับปรุ งข้อความ
การกําหนดระดับวัตถุประสงค์
Elements
Intellectual Skills
Physical Skills
Work Habit
ฯลฯ
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การวิเคราะห์หวั ข้อเรื่ อง (Topic Analysis)
การวิเคราะห์หวั ข้อเรื่ อง คือ การแยกย่อยเพื่อระบุ (หรื อกําหนด) หัวข้อหลัก (Main Element)
และ หัวข้อย่อย (Elements) ของเนื้ อหาในหัวเรื่ อง (Topic) นั้นๆ

ภาพที่ 2-31 แสดงการใช้ Coral Pattern เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์หวั ข้อเรื่ อง
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์

ภาพที่ 2-32 แสดงการใช้ Scalar Diagram เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์หวั ข้อเรื่ อง
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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ตารางวิเคราะห์ส่วนประกอบหัวข้อเรื่ อง
ส่ วนประกอบต่าง ๆ ของหัวข้อเรื่ องต้องการเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นก่อน
วิเคราะห์ หัวข้อเรื่ องควรมีเอกสารที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ อย่างมาประกอบด้วย

ภาพที่ 2-33 แสดงตารางวิเคราะห์ส่วนประกอบของหัวข้อเรื่ อง
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
ขั้นที่ 7 วิเคราะห์ความรู ้และทักษะ
ความหมายของความรู ้และทักษะ ความสําคัญของความรู ้และทักษะจาก การทํางาน
ในขั้นตอนต่าง ๆ ผลจากการวิเคราะห์งาน ที่ เกี่ ยวข้องกับ การวิเคราะห์ Task หลักการ วิเคราะห์
Task ของแต่ละ Task ตัวอย่างการวิเคราะห์ Task และการวิเคราะห์ M/E ข้อคํานึ งถึ งใน การระบุ
Knowledge และ Skills ให้กบั Task ต่างๆ
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ความหมายของความรู ้ (Knowledge)

ภาพที่ 2-34 แสดงความรู ้ที่อยูใ่ นตัวคนด้วยการจําและความเข้าใจ
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
ความรู ้ คือ ข้อมูลข่าวสารซึ่งอยู่ในสมองหรื อในตัวบุคคล ความรู ้อยูไ่ ด้ใน 2 ลักษณะ คือ การ
จําและ การเข้าใจ เช่ น จําได้ว่ารู ปนี้ ภาพนี้ สัญลักษณ์น้ ี ชื่ ออะไร เข้าใจว่าเมื่อของสองสิ่ งมีความ
เกี่ ยวข้องกัน แล้วจะก่ อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงอะไร อย่างไร เป็ นต้น ความเข้าใจต้องอาศัยพื้ น
ฐานข้อมูลจากการจํา มาผสมผสานเข้าด้วยกัน
ความหมายของทักษะ (Skills)
ทักษะ คือ ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้ อส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย ทํางานร่ วมกับเครื่ องไม้
เครื่ องมือ แล้วได้ผลงานที่ถูกต้อง ทักษะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยการฝึ กฝนเป็ นสําคัญ การฝึ กบ่อยส่ งผล
ให้เกิดทักษะ ความชํานาญสู งขึ้น ซึ่งจะทํางานได้เร็ วขึ้นและถูกต้องมากขึ้น
ความรู ้และทักษะ
ทั้งความรู ้และทักษะเป็ นพฤติก รรมของบุคคล ซึ่ งเกิดจากการเรี ยนรู ้ สามารถที่ จะวัดและ
ประเมิ นผลหรื อตรวจสอบได้โดยให้บุคคลแสดง ออกมาจะเป็ นการอธิ บ าย การปฏิบ ัติงานหรื อ
เขียนออกมาก็ได้
ทักษะต่าง ๆ ที่จะฝึ กฝนได้จะต้องมีความรู ้ ควบคู่อยู่ดว้ ยเสมอ นัน่ หมายความว่า คนเรา จะมี
ทักษะได้จะต้องมีความรู ้ในสมองเป็ นตัวสั่ง การควบคุมการกระทํา การแสดงออก ดังนั้น จะเห็นได้
ว่าคนเราที่คิดแก้ปัญหาโดยการน า ความรู ้จากสมองมาอธิบายอาจเรี ยกว่าทักษะ ทางสมองก็ได้ แม้
จะไม่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อ แต่อย่างใด
ผลจากการวิเคราะห์งาน
ขั้นตอน (หรื อ Task) ในการทํางานเลื่อย
1. อ่านแบบงานเลื่อย
2. เตรี ยมเครื่ องมือ/อุปกรณ์
3. เตรี ยมวัสดุ/ชิ้นงาน
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4. จับยึดชิ้นงาน
5. เลือกชนิด/ขนาดใบเลื่อย
6. ประกอบใบเลื่อยกับโครงเลื่อย
7. เลื่อยชิ้นงานตามแบบ
8. แก้ปัญหางานระหว่างเลื่อย
9. วัด/สอบขนาดงาน
10. ทําความสะอาด/จัดเก็บ
จากการวิเคราะห์งานจะทําให้ทราบว่า งานนั้น ๆ มีข้นั ตอนการทําอย่างไร หรื อช่างที่ทาํ ต้องมี
ความสามารถอย่ า งไรบ้ า ง แต่ ค ํา ถามในการจัด การเรี ย นการสอนมี อ ยู่ ว่ า ถ้า จะสอนให้ ช่ า งมี
สมรรถภาพ (Competency) ดังกล่าว จะต้องสอนเนื้ อหาอะไรบ้างจะต้องฝึ กหัดอย่างไรบ้าง จึงเป็ น
หน้าที่ผพู ้ ฒั นา หลักสู ตรจะต้องวิเคราะห์ในรายละเอียดต่อไป
สิ่ งจําเป็ นสําหรับ Task

ภาพที่ 2-35 แสดงความรู ้ที่จาํ เป็ นในการเลือกชนิดและขนาดของใบเลื่อย
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
หากเราพิจารณา Task ใด Task หนึ่ ง จะพบว่าการที่จะมีสมรรถภาพตาม Task นั้น หรื อการ
ทํางาน ในขั้นตอนนั้นได้ จะต้องอาศัยหรื อต้องการความรู ้ที่จาํ เป็ นลายอย่างประกอบกัน

ภาพที่ 2-36 แสดงความรู ้และทักษะที่จาํ เป็ นในการประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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ภาพที่ 2-37 แสดงเลื่อยมือ (ใช้เลื่อยโลหะ)
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
ความสามารถ (Task) ที่ตอ้ งการ การประกอบใบเลื่อย
ความรู ้ (Knowledge) ที่ตอ้ งมี 1. ขั้นตอนการประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย
2. เทคนิควิธีการตรวจสอบความตึงใบเลื่อย
3. ข้อควรระวังในการประกอบใบเลื่อยกับโครงเลื่อย
ทักษะ (Skills) ที่ตอ้ งทําการฝึ ก 1. การประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อยมือ
2. การตรวจสอบความตึงของใบเลื่อยด้วยมือ
การวิเคราะห์ Task (Task Analysis)
การวิเคราะห์ Task คือการแยกย่อย Task หรื อ Step of Operation ในแต่ละ Task หรื อแต่ละ
Step ว่าต้องการความรู ้และทักษะอะไรบ้าง จึงจะสามารถทํางานได้สาํ เร็ จลุล่วงได้เป็ นอย่างดี

ภาพที่ 2-37 แสดงTask Listing Sheet
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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ภาพที่ 2-38 แสดงTask Detailing Sheet
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
การวิเคราะห์ M/E (Main/Elements)

ภาพที่ 2-39 แสดงM/E Listing Sheet
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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ภาพที่ 2-40 แสดงTopic Detailing Sheet
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
ข้อคํานึงถึงในการเขียน Knowledge/Skills
1. ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญๆ สั้นกะทัดรัดแต่สื่อความหมายได้ดี
2. ควรมีหนังสื อ/เอกสารหลาย ๆ เล่ม ไว้พิจารณาหาข้อมูลจากหลายแหล่ง
3. เขียนแล้วอ่านทบทวนดูวา่ ได้กาํ หนดความรู ้/ทักษะครอบคลุม Step/Task หรื อ M/E แล้ว
หรื อยัง
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ขั้นที่ 7 วิเคราะห์ความรู ้และทักษะ
กล่าวถึง ความหมายของความรู ้ซ่ ึงอยูใ่ นตัวบุคคล การนําความรู ้ที่มีอยูใ่ นตัวบุคคล
ไปใช้ในการแก้ปัญหาการทํางาน ความหมายของคําว่า ทักษะ ในการทํางาน การจําแนกลักษณะ
ทักษะ ของบุคคลโดยพิจารณาที่ความถูกต้องในการทํางานและเวลาที่ใช้ การกําหนดระดับความรู ้
และทักษะลง ใน Task Detailing Sheet และ Topic Detailing Sheet
ความรู ้ (Knowledge) ในตัวบุคคล
ความรู ้ เป็ นข้อมูลหรื อข่าวสาร ซึ่งอยู่ ภายในตัวบุคคล (อยู่ในสมอง) ความรู ้ อยูใ่ นตัวได้โดย
บุคคลนั้นจดจําและ/หรื อ เข้าใจ

ภาพที่ 2-41 แสดงความรู ้ที่อยูใ่ นตัวบุคคลโดยการจําและ/หรื อเข้าใจ
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
ความจําเป็ นการนิ ยาม ความหมาย รู ปร่ างลักษณะ ชื่อ หรื อสัญลักษณ์รวม ๆ กันภายในสมอง
ส่ วน ความเข้าใจนั้นต้องอาศัยข้อมูล จากความจํามาเชื่ อมโยงเป็ นรู ป ร่ าง แนวทาง ลัก ษณะหรื อ
สัญลักษณ์ อีกทอดหนึ่ ง เมื่อเข้าใจทําให้เกิดการคิดได้ และอาจจดจําความคิดนั้นไว้ในรู ปแบบการ
จําอีกก็ได้ ความรู ้ จึงมีได้ท้งั รู ปการจําอย่างเดียว จําและเข้าใจ หรื อจําสิ่ งที่ได้ทาํ ความเข้าใจมาแล้วก็ได้
ลักษณะการนําความรู ้ไปใช้งาน
ความรู ้เหมือนไฟซึ่งอยูใ่ นแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ มีไฟมากหรื อน้อย อาจตรวจสอบโดยใช้หลอด
ไฟฟ้าต่อให้ ครบวงจร ถ้าหลอดไฟสว่างมากแสดงว่ามีไฟมาก ถ้าสว่างน้อยแสดงว่าไฟอ่อนหรื อมี
ไฟน้อ ย หากแต่ ความรู ้ ใ นสมองคน เราเป็ นข้อมู ล ข่ าวสาร ฉะนั้น การใช้ข ้อมู ล ข่ าวสารไปใช้
แก้ปัญหา ย่อมมีหลาย ลักษณะ ที่แตกต่างกันไป เช่น บางครั้ง ความรู ้บางอย่างสามารถนําไปใช้ได้
โดยตรงจากการฟื้ นคืน (Recall) จากสมองที่ จาํ ได้ไปใช้ แต่ทว่าบางครั้งอาจต้องมี การผสมผสาน
คิดค้นนํา เอาความจําหลาย ๆ อย่างมาประยุก ต์เข้าด้วยกันเพื่ อไปใช้งาน ความรู ้ แบบนี้ ก็ เป็ นอี ก
ลักษณะหนึ่ง เป็ นต้น
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เราสามารถกําหนดลักษณะความรู ้หรื อระดับความรู ้ออกได้เป็ น 3 ระดับ ดังนี้

ภาพที่ 2-42 แสดงระดับความรู ้และการใช้ความรู ้ในการแก้ปัญหา
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
ทักษะ (Skills) ในการทํางาน
ทักษะ คือ ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อทํางาน ร่ วมกับเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์แล้วได้ผล
งานที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม
ทักษะ จําเป็ นต้องมีการแสดงออกจึงสามารถสังเกตและวัดได้ อย่างไรก็ดี การฝึ กฝนเป็ นสิ่ ง
สําคัญที่จะสร้างทักษะให้กบั บุคคลและการใช้ทกั ษะนั้นบ่อยครั้งจะก่อให้เกิดความชํานาญในการ
ทํางานเพิ่มขึ้นด้วย
ลักษณะทักษะที่ระดับต่าง ๆ

ภาพที่ 2-43 แสดงระดับทักษะที่อยูใ่ นตัวบุคคล
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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การกําหนดระดับความรู ้และทักษะ

ภาพที่ 2-44 แสดง Task Detailing Sheet
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
การกําหนดระดับความรู ้ ในตารางวิเคราะห์หวั ข้อเรื่ อง

ภาพที่ 2-45 แสดง Topic Detailing Sheet
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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ขั้นที่ 8 เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
กล่าวถึง ความจําเป็ นที่ตอ้ งมีวตั ถุประสงค์ในการเรี ยนการสอน องค์ประกอบของ
วัตถุประสงค์การเรี ยนการสอน หลักการเขียนพฤติกรรม เงื่อนไขและมาตรฐานในวัตถุประสงค์การ
สอน ความหมายของวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรม ข้อคํานึ งถึงในการเขียนวัตถุประสงค์การสอน
แนวทางใน การเขียนวัตถุประสงค์การสอนจากการวิเคราะห์หวั ข้อเรื่ องและงาน
ความจําเป็ นของการมีวตั ถุประสงค์การสอน
ในการจัดการเรี ยนการสอนก็เช่นเดียวกัน จะสอนเนื้ อหาอะไร แค่ไหน ด้วยวิธีการสอนแบบ
ใด จะใช้สื่ อ อะไร จะวัดผลอะไรแค่ ไ หน วัตถุ ป ระสงค์ก ารสอนมี ส่ วนสํ าคัญ อย่า งยิ่ง ที่ จะเป็ น
ตัวกําหนด เป็ น เครื่ องชี้แนะว่าจะต้องทําอย่างไร ดังนั้นก่อนที่จะทําการสอนทุกครั้งจะต้องกําหนด
วัตถุประสงค์การสอน ที่ชดั เจนเอาไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อเป็ นหลักในการเตรี ยมบทเรี ยน
วัตถุประสงค์การสอนที่เป็ นหลักในการเตรี ยมบทเรี ยน

ภาพที่ 2-46 แสดงการใช้วตั ถุประสงค์เป็ นหลักในการจัดการเรี ยนการสอน
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
องค์ประกอบของวัตถุประสงค์การสอน
ดังได้กล่าวมาบ้างแล้วว่า วัตถุประสงค์การสอนเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะเป็ นตัวกําหนดกรอบหรื อ
ขอบเขตของ เนื้อหา วิธีการสอน สื่ อการสอนและการวัดและประเมินผลการสอน วัตถุประสงค์การ
สอน จึงมิอาจ กล่าวไว้ลอย ๆ เช่น ในหัวข้อเรื่ องระบบเครื่ องปรับอากาศรถยนต์วา่
บอกส่ วนประกอบได้
บอกหน้าที่อุปกรณ์ได
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เพราะผูส้ อนยังไม่ทราบว่าส่ วนประกอบที่ จะสอนนั้นมี อะไรบ้าง หรื อให้บอกหน้าที่ ของ
อุ ป กรณ์ ใดบ้ า ง หากแต่ จ ะเขี ย นเสี ยใหม่ ว่ า บอกชื่ อ ส่ วนประกอบสํ า คั ญ ๆ ในระบบ
เครื่ องปรั บ อากาศที่ ใช้ใน รถยนต์นั่งได้ก็น่าจะดู ดีก ว่า เพราะบอกว่าให้บ อกชื่ อส่ วนประกอบที่
สําคัญ ๆ เท่านั้น และเป็ นระบบ เครื่ องปรับอากาศที่ใช้ในรถยนต์ ซึ่งมีเงื่อนไขกํากับเอาไว้ดว้ ย
ส่ วนประกอบของวัตถุประสงค์การสอน
เราจึงสามารถเขียนวัตถุประสงค์การสอนให้ชดั เจนได้ หากให้มีส่วนประกอบสําคัญ ดังนี้
(1) พฤติกรรม (Task or Behavior)
(2) เงื่อนไข (Condition)
(3) มาตรฐานหรื อเกณฑ์ (Standard or Criteria)
ซึ่ง Task or Behavior เป็ นพฤติกรรมที่สังเกตและวัดได้แสดงออกโดยผูเ้ รี ยน Condition เป็ นเงื่อนไข
หรื อขอบเขตที่จะแสดงพฤติกรรมส่ วน Standard or Criteria นั้น เป็ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าที่กาํ หนดไว้
การระบุพฤติกรรม
พฤติกรรม (Behavior) เป็ นการกระทําหรื อการแสดงออกโดยบุคคล ซึ่ งสามารถสังเกตและ
วัดผลได้ พฤติกรรมที่เขียนระบุไว้ในวัตถุประสงค์จะต้องอ่านแล้วได้ใจความว่าแสดงพฤติกรรม
อะไร ไม่ใช่ระบุ เฉพาะคํากริ ยาแสดงพฤติกรรม เช่ น บอก อธิ บาย จําแนก สรุ ป ฯลฯ เพราะว่าคํา
เหล่านี้แสดงเพียง ลักษณะกริ ยาเท่านั้น
ตัวอย่าง (พฤติกรรม)
1. ปรับความตึงสายพานเครื่ องปรับอากาศได้ (สังเกตเห็นพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ได้ คํา
ว่า “ปรั บ” เป็ นคํากริ ยาแสดงพฤติ กรรม เท่านั้น แต่ทว่าข้อความทั้งประโยคเป็ น
พฤติกรรมที่คาดหวังที่จะเกิดแก่ผเู ้ รี ยน)
2. ตั้งองศาไฟจุดระเบิดได้
3. ต่อวงจรไทม์มิ่งไลท์เข้ากับเครื่ องยนต์ได้
มาตรฐานหรื อเกณฑ์
มาตรฐาน (Standard) ในที่น้ ี เป็ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าที่ยอมรับได้ หมายความว่า ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ผ่าน
เกณฑ์อัน นี้ แล้วสามารถจะเรี ย นต่อในเนื้ อหาเรื่ องราวถัดไปหรื อใช้ในการปฏิ บ ัติงานขั้น ตํ่าได้
มาตรฐานหรื อเกณฑ์ อาจกําหนดในรู ปร้อยละ สัดส่ วนเวลา หรื อมาตรฐานสากลอันใดอันหนึ่งก็ได้
ตัวอย่าง (มาตรฐาน)
(1) ปรับความตึงสายพานเครื่ องปรับอากาศรถยนต์ได้ถูกต้องในเวลา 5 นาที (เป็ นการ
กําหนดว่าเวลาในการทํางานนี้ ต้องไม่เกิน 5 นาที จึงจะผ่านหรื อยอมรับได้)
(2) ตั้งองศาไฟจุดระเบิดได้ถูกต้องในเลา 15 นาที
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(3) ปรับระยะเขี้ยวหัวเทียนได้ถูกต้องตามพิกดั + 0.05 มม.
เงื่อนไขในการแสดง
เงื่อนไข (Condition) หากจะดูง่าย ๆ อาจจะตรวจสอบจากคําถามที่ว่า ทําอะไร ทําที่ไหน ทํา
อย่างไร หรื อทําแค่ไหน (เงื่อนไขใช้ในการขยายความพฤติกรรม ) เงื่อนไขเป็ นตัวกําหนดของเขต
เนื้อหาในการ จัดการเรี ยนการสอน
ตัวอย่าง (เงื่อนไข)
(1) ตั้งองศาไฟจุดระเบิด โดยใช้ Timing Light โดยถูกต้องในเวลา 15 นาที (เป็ นการ
ระบุ ว่าการตั้ง องศาไฟจุ ด ระเบิ ด นี้ ใช้ Timing Light เป็ นเครื่ องมื อ ซึ่ งการสอนและการวัดผลก็
จะต้องให้อยูภ่ ายใต้เงื่อนไขนี้
(2) สเก็ตภาพจาก 3 ด้าน ระบบมุมที่หนึ่ งของรู ปทรงกระบอกตัดเฉี ยงที่กาํ หนดให้ ได้
ถูกต้องไม่นอ้ ยกว่า 80 %
ตัวอย่างวัตถุประสงค์ที่มีองค์ประกอบต่างๆ
1. บอกชื่อและหน้าที่ของส่ วนประกอบสําคัญในระบบปรับอากาศรถยนต์ได้ถูกต้อง ไม่นอ้ ยกว่า 5 ชื่อ
พฤติกรรม คือ บอกชื่อและหน้าที่ของส่ วนประกอบสําคัญของระบบปรับอากาศได้
เงื่อนไข คือ ส่ วนประกอบสําคัญที่วา่ นั้นเป็ นส่ วนประกอบของระบบแอร์ในรถยนต์
มาตรฐาน คือ บอกชื่อและหน้าที่ส่วนประกอบของระบบแอร์ได้ถูกต้องไม่นอ้ ยกว่า 5 ชื่อ
ข้อ สั ง เกต การแยกองค์ป ระกอบมิ ใ ช่ เป็ นการตัดข้อ ความออกเป็ นส่ วน ๆ แต่ เป็ นการ
อธิบาย ให้เห็นองค์ประกอบในแต่ละส่วนให้ครบถ้วน
2. ปะยางเรเดียลแบบชัว่ คราวได้เรี ยบร้อยภายในเวลา 15 นาที
พฤติกรรม คือ หลังจากการฝึ กหัดแล้วจะต้องปะยางเรเดียลได้เรี ยบร้อย
เงื่อนไข คือ การปะยางดังกล่าวเน้นที่การปะยางแบบชัว่ คราวไม่ใช่การปะยางแบบถาวร
มาตรฐาน คือ ต้องทําเสร็ จเรี ยบร้อยภายในเวลา 15 นาที เท่านั้น หากเกินจากนี้ถือว่าไม่ผ่าน
ข้อ สั ง เกต ปะยางเรเดี ย ล เป็ นพฤติ ก รรม เพราะคํา ว่ า ปะยาง (ในที่ น้ ี ) เป็ นกริ ย าแสดง
พฤติกรรม ปะยางเรเดียน เป็ นการปะยางรถยนต์ ไม่ใช่จกั รยาน หรื อจักรยานยนต์
ความหมายของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
วัตถุประสงค์การสอนที่เน้นพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน อาจเรี ยกว่า “วัตถุประสงค์เชิ ง
พฤติกรรม” หมายถึง ข้อความซึ่งบ่งบอกพฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดแก่ผเู ้ รี ยน หลังจากจบการเรี ยน
การสอนแล้ว อันอาจเกิดจากการสอนหรื อการเรี ยนด้วยสื่ อใด ๆ ก็ตาม พฤติกรรมดังกล่าวจะต้อง
สังเกตและวัดได้
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หลักเกณฑ์การเขียนวัตถุประสงค์การสอน หรื อวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. อย่าเขียนวัตถุประสงค์ขอ้ เดียวหลายเรื่ องราว (Concept) วัตถุประสงค์ 1 ข้อให้มีพฤติกรรม
และ เรื่ องราวเดียวเท่านั้น
ตัวอย่าง
“จําแนกข้อแตกต่างระหว่างหัวเที ยนร้อนและหัวเทียนเย็น พร้อมทั้งเลือกใช้งานได้
อย่างถูกต้อง”
วิเคราะห์
วัต ถุ ป ระสงค์ข ้อ นี้ มี 2 เรื่ อ งราว คื อ การจํา แนกข้อ แตกต่ า งของหั ว เที ย นและการ
เลือกใช้งาน ข้อเสี ยอยู่ที่ว่าถ้าจําแนกได้แต่เลือกใช้ไม่ได้ จะผ่านวัตถุประสงค์หรื อไม่
อันนี้เป็ นปัญหา
การแก้ไข
จึงควรแยกวัตถุประสงค์ดงั กล่าวออกเป็ น 2 ข้อ คือ (1) จําแนกข้อแตกต่างระหว่าง หัว
เที ยนร้อนและหัวเที ยนเย็นได้ และ (2) บอกที่ ใช้งานของหัวเที ยนร้อนและหัวเที ยน
เย็นได้อย่างถูกต้อง
2. ไม่เขียนประโยควัตถุประสงค์ในรู ป แบบประโยคคําถาม เพราะอาจ สับสนกับ ข้อสอบ
หรื อข้อคําถาม ของข้อสอบชนิดอัตนัย
ตัวอย่าง
“บอกได้วา่ ส่ วนประกอบของระบบหล่อเย็นมีชื่อและหน้าที่อย่างไรบ้าง”
วิเคราะห์
วัตถุประสงค์ขอ้ นี้ เขียนในรู ปแบบข้อคําถามและองค์ประกอบยังไม่ชดั เจนเท่าที่ควร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบหล่อเย็นที่ไหน บอกได้กี่ชื่อ เป็ นต้น
การแก้ไข
จึงควรเขียนวัตถุประสงค์ใหม่ในรู ปประโยคบอกเล่า ให้มีองค์ประกอบชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น เช่ น บอกชื่ อและหน้าที่ ของส่ วนประกอบสําคัญในระบบหล่อเย็นด้วยนํ้าใน
รถยนต์ได้ อย่างน้อย 5 ชื่อ เป็ นต้น
3. คํากริ ยาแสดงพฤติกรรม (Action Verb) ซึ่ งใช้เขียนนําข้อความวัตถุประสงค์ จะต้องเป็ น
คํากริ ยา ที่สามารถสังเกตและวัดผลได้เด่นชัด ต้องระวังคํากริ ยาบางคําที่สังเกตและวัดพฤติกรรมได้
ยาก
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ตัวอย่าง
“จับหลักการการทํางานทุกระบบเบรก ABS ได้อย่างชัดเจน”
วิเคราะห์
วัตถุประสงค์ขอ้ นี้ ดูก็น่าจะดี คือ ให้จบั หลักการการทํางาน แต่อะไรคือพฤติกรรมที่จะ
วัดผลได้ จะให้ผเู ้ รี ยนอธิ บาย สรุ ปผล ยกตัวอย่าง หรื ออะไร มีขอ้ สงสัยในการวัดผล
ทั้งมาตรฐานเองก็ยงั มีขอ้ สงสัยอยูเ่ ช่นกัน
ควรแก้ไข
ควรเขียนประโยควัตถุป ระสงค์ใหม่ให้ชัดเจนถึ งพฤติ กรรมที่ ตอ้ งการ เช่ น อธิ บ าย
หลักการทํางานของระบบเบรก ABS แบบ 4 Sensor ได้ เป็ นต้น
ข้อคํานึงถึงในการเขียน วัตถุประสงค์การสอน หรื อ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. ระบุ พ ฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ ที่ ชัด เจนพฤติ ก รรมดัง กล่ าวจะต้องสามารถสั ง เกตและวัด
พฤติ กรรมได้ (พฤติ กรรมที่ ชดั เจน หมายถึง อ่านแล้วเข้าใจว่าทําอะไรได้ เช่ น อธิ บ าย
หลักการทํางานของระบบ เบรก จําแนกข้อแตกต่างของยางรถยนต์ ไม่ใช่ อธิ บาย จําแนก
เพราะคําว่าอธิบาย จําแนกเป็ น เพียงคํากริ ยาแสดงพฤติกรรมเท่านั้น เป็ นต้น)
2. ข้อ ความทั้งประโยควัต ถุ ป ระสงค์ก ารสอนต้อ งชัด เจนทุ ก คนอ่ านแล้วแปลความได้
ตรงกัน ทันที
3. มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์ตามสมควรเพื่อความชัดเจน
(บางวัตถุประสงค์อาจมี
องค์ประกอบไม่ ครบ แต่อ่านแล้วตีความได้ตรงกันก็ใช้ได้ เช่น อาจมีพฤติกรรมอย่าง
เดียว มีพฤติกรรมกับเงื่อนไข หรื อมีพฤติกรรมกับมาตรฐานเพียงสององค์ประกอบ ก็
อ่านแล้วเข้าใจชัดเจนเช่นกัน เป็ นต้น)
4. มีปริ มาณหรื อจํานวนข้อของวัตถุประสงค์การสอนครอบคลุมหัวข้อเรื่ องที่จะสอนใน
ครั้งนั้น ๆ
5. เหมาะสมกับระดับการศึกษา หรื อเพียงพอที่จะใช้การเรี ยนรู ้น้ นั เพื่อนําไปใช้ทาํ งานได้
(หมายถึงมี การเรี ยนรู ้ มีความรู ้ความสามารถที่จะนําไปใช้เพื่อการศึกษาต่อหรื อเพื่อใช้
ทํางานต่อไปได้)
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การเขียนวัตถุประสงค์การสอน จาก Task Detailing Sheet

ภาพที่ 2-47 แสดงการเขียนวัตถุประสงค์การสอน จาก Task Detailing Sheet
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์

ภาพที่ 2-48 แสดงการเขียนวัตถุประสงค์การสอน จาก Objective Listing Sheet
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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การเขียนวัตถุประสงค์การสอน จาก Topic Detailing Sheet

ภาพที่ 2-49 แสดงการเขียนวัตถุประสงค์การสอน จาก Topic Detailing Sheet
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์

ภาพที่ 2-50 แสดงการเขียนวัตถุประสงค์การสอน จาก Objective Listing Sheet
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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การกําหนดระดับของวัตถุประสงค์
ระดับของวัตถุประสงค์การสอนให้ดูจากระดับการนําความรู ้ไปใช้
หากเป็ นการฟื้ นคืน
ความรู ้ก็ ให้กาํ หนด ระดับวัตถุประสงค์ในขั้น Recall ถ้าเป็ นการประยุกต์ก็กาํ หนดในระดับ Apply
เป็ นต้น

ภาพที่ 2-51 แสดงการกําหนดระดับวัตถุประสงค์การสอน
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
ขั้นที่ 9 วิเคราะห์เพื่อสร้างใบเนื้อหา
กล่าวถึง ความหมายของคําว่า “เนื้อหา” ความสําคัญของเนื้อหาต่อความรู ้ ของผูเ้ รี ยน
หลักการที่ วตั ถุประสงค์เป็ นตัวกําหนดเนื้ อหา วิธีการจําแนกความจําเป็ นของเนื้ อหาที่ใช้ใน การ
เรี ยนการสอน การวิเคราะห์ความจําเป็ นและความสําคัญของเนื้ อหา จุดประสงค์ที่สําคัญในการใช้
ใบเนื้ อหา ลักษณะสําคัญของใบเนื้ อหา หลักเกณฑ์ในการสร้างใบเนื้ อหา การใช้งานลักษณะต่าง ๆ
เพื่อใช้นาํ เสนอเนื้อหา หลักเกณฑ์สาํ คัญในการสร้างใบเนื้อหา
ความหมายของเนื้อหา (Information)
เนื้อหา (Information หรื อ Content) คือ ข้อมูลหรื อเรื่ องราวต่าง ๆ ที่จะต้องให้แก่ ผูเ้ รี ยน
เพื่อให้เขามีความรู ้ และสามารถนํา ความรู ้น้ นั ไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้

ภาพที่ 2-52 แสดงความหมายของเนื้อหา (Information หรื อ Content)
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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ความสําคัญของเนื้อหา
เนื่ องจากเนื้ อหา (Information) เป็ นข้อมู ล ที่ จะส่ งเสริ มให้ ผูเ้ รี ยนได้มี ค วามรู ้ (Knowledge)
เพื่อที่จะได้ นําความรู ้ที่มีน้ นั ไปใช้แก้ปัญหาต่อไป ฉะนั้น ความเพียงพอเหมาะสมของเนื้ อหาที่จะ
ให้แก่ผเู ้ รี ยนจึงเป็ น ปัจจัยสําคัญที่จะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้มากน้อยเพียงใด
วัตถุประสงค์เป็ นตัวกําหนดเนื้อหา
ถ้า จะถามว่ า แล้ว จะให้ เนื้ อ หาแค่ ไ หนจึ ง จะเพี ย งพอเหมาะสมเราอาจพิ จ ารณาได้ จ าก
วัตถุประสงค์การ สอน ซึ่ งได้ระบุพฤติกรรม เงื่อนไขและมาตรฐานเอาไว้ การกําหนดเนื้อหาจะต้อง
ให้ครอบคลุม เงื่อนไข หรื อ/และมาตรฐานของวัตถุประสงค์ขอ้ นั้น ๆ

ภาพที่ 2-53 แสดงวัตถุประสงค์เป็ นตัวกําหนดเนื้อหาการเรี ยนการสอน
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
ความจําเป็ นของเนื้อหา
เนื้ อหาที่ จะนํามาถ่ายทอดให้แก่ ผูเ้ รี ยนในการเรี ยนการสอนแต่ล ะวัตถุ ป ระสงค์ ในแต่ล ะ
หัวข้อนั้น มี ความสําคัญและจําเป็ นที่แตกต่างกัน ฉะนั้นครู ผจู ้ ดั การเรี ยนการสอนจะต้องวิเคราะห์ในเรื่ องนี้ดว้ ย
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ภาพที่ 2-54 ระดับความสําคัญของเนื้อหาในการเรี ยนการสอน
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
การวิเคราะห์ความจําเป็ นของเนื้อหาในบทเรี ยน
การวิเคราะห์ความจําเป็ นของเนื้อหา จะต้องมองในภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมดในหัวข้อเรื่ อง
นั้น ๆ เพื่ อ ที่ จ ะได้ (1) ให้ ค วามสํ า คัญ ของวัต ถุ ป ระสงค์ก ารสอน (2) ให้ เวลาการสอนสํา หรั บ
วัตถุประสงค์ขอ้ นั้น ๆ โดยในขั้นต้นจะต้องใช้ (1) ประสบการณ์ของผูส้ อนเองเป็ นเครื่ องมือตัดสิ น
(2) สอบถามจากผูร้ ู ้ ผูเ้ กี่ ยวข้อง หรื อ (3) อาจพิจารณาข้อมู ลจากเอกสารต่าง ๆ โดยพิ จารณาจาก
ความถี่ของเนื้อหาที่ระบุ ไว้ในเอกสารต่าง ๆ ก็ได้
วิธีการวิเคราะห์ความจําเป็ นของเนื้อหา
เมื่อได้พิจารณาวัตถุประสงค์การสอน เพื่อกําหนดขอบเขตของเนื้ อหาแล้ว ให้นาํ หัวข้อย่อย
ต่าง ๆ ของ เรื่ องนั้น ๆ มาพิจารณากับความจําเป็ นของเนื้อหา ดังนี้

ภาพที่ 2-55 แสดงวิธีการวิเคราะห์ความจําเป็ นของเนื้ อหา
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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จุดประสงค์ในการจัดทําใบเนื้อหา
ในการจัดการเรี ยนการสอนแต่ละครั้ง เนื้อหาอันมากมายได้ถูกนํามาถกกันในชั้นเรี ยนเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้มี ความรู ้และสามารถนําความรู ้ที่มีไปแก้ปัญหาต่างๆให้ได้ เมื่อวันเวลาผ่านไปก็เป็ นเรื่ อง
ธรรมดาอยู่ดีที่ อาจมีการหลงลืมเนื้ อหาเรื่ องราวต่าง ๆ สิ่ งที่จะมาช่วยฟื้ นคืนเนื้ อหาต่าง ๆ นั้น ได้ก็
โดยการอ่านจาก ใบเนื้ อหาที่ได้จดั ทําไว้อย่างเหมาะสม ง่ายต่อการอ่าน สะดวกแก่การฟื้ นคืนความรู ้
อย่างรวดเร็ ว จึงอาจ กล่าวได้วา่ ใบเนื้อหามีไว้เพื่อใช้ในการทบทวนเท่านั้น โดยผูใ้ ช้จะต้องผ่านการ
เรี ยนการสอนในเนื้อหา เหล่านั้นมาแล้ว มิได้สร้างมาเพื่อให้ศึกษาและเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ลักษณะของใบเนื้อหา (Information Sheet)
ใบเนื้อหา (Information Sheet) แบ่งได้เป็ น 3 ลักษณะ คือ
(1) เขียนเนื้อหาสรุ ปเฉพาะที่สาํ คัญเท่านั้น ซึ่งจริ ง ๆ แล้ว ความจําเป็ นในการใช้ใบเนื้อหา
(2) เขียนเนื้อหาละเอียดเท่าที่ได้สอนไป ต้องการเพียงแค่ แบบที่ (1) หรื อที่ (2) เท่านั้น
(3) เขียนเนื้อหาละเอียดมากกว่าที่ได้สอนไป
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หลักการในการออกแบบใบเนื้อหา

ภาพที่ 2-56 แสดงสัดส่ วนการรับรู ้ขอ้ มูลของบุคคลด้วยประสาทต่าง ๆ
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
หากจะพิจารณาประสิ ทธิภาพในการรับเนื้อหา (Information) ของบุคคลแล้ว จะเห็นได้วา่
การ สื่ อความหมายด้วยการมองเห็น ให้ผลได้สูงสุ ด (75%) ฉะนั้นในการออกแบบและจัดทําใบ
เนื้อหา จึงควรที่จะนําเสนอด้วยภาพให้มากที่สุด
กรณี ตวั อย่างการสร้างใบเนื้อหา
(1) ไขควงขนาดเล็กเปลี่ยนลักษณะและขนาดปากสําหรับหัวสกรู แบบแบนและสี่ เหลี่ยมได้
ที่สะดวกก็ คือ มีปุ่มให้เลือก lock หรื อ free ของทิศทางการหมุน จึงเหมาะสมสําหรับ
การขันหรื อถอดสกรู เป็ นอย่างมาก
(2) ไขควง

ภาพที่ 2-57 แสดงไขควงเปลี่ยนทิศทางการหมุนและปากขันได้
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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สรุ ปได้วา่ การใช้ภาพช่วย กรณี ที่ (2) จะสื่ อความหมายได้ดีกว่ากรณี ที่ (1)
เปรี ยบเทียบคําพูดคําเขียนกับภาพ
คําพูดคําเขียน
วิธีถอดหัวจับดอกสว่านสามารถถอดได้โดย ใช้ ลิ่มสอดเข้าที่ช่องสี่ เหลี่ยมบนเพลาตั้ง
ของเครื่ อง เจาะและใช้คอ้ นตอกที่ลิ่มเบาๆ ในขณะที่ตอกให้ ใช้มือประคองหัวจับดอกสว่าน เพื่อ
ป้องกันการ หล่นกระแทกบนแท่นเจาะ
รู ปภาพ

ภาพที่ 2-58 แสดงเปรี ยบเทียบคําพูดคําเขียนกับภาพ
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
ภาพที่จะใช้แทนคําพูดคําเขียน

ภาพที่ 2-59 แสดงภาพที่จะใช้แทนคําพูดคําเขียน
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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การจัดภาพและข้อความในใบเนื้อหา
ด้วยเหตุ ที่ ว่า คนเรามัก จะมองภาพก่ อ นอ่า นคํา อธิ บ าย ดังนั้น หากจําเป็ นต้อ งมี ค าํ อธิ บ าย
ประกอบภาพ ควรที่ จะวาง (1) คําอธิ บ ายไว้ด้านล่างภาพ หรื อ (2) ถ้าข้อความสั้นๆ อาจวางภาพ
ด้านซ้ายข้อความ ด้านขวาก็ได้ เช่น

ภาพที่ 2-60 แสดงการจัดภาพและข้อความในใบเนื้ อหา
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
หลักเกณฑ์ในการสร้างใบเนื้อหา
1. เขียนเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์เท่านั้น
2. ใช้คาํ ง่ายๆ อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย
3. เขียนด้วยประโยคสั้น ๆ กะทัดรัด
4. ใช้รูปภาพแทนคําบรรยายให้มากที่สุด
5. คําบรรยายที่เกี่ยวกับรู ปภาพต้องสมบูรณ์ที่จะถอดเนื้อหาได้
6. เนื้อหาทุกตอนอ่านทบทวนแล้วเข้าใจได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งอธิบายเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 10 สร้างใบงาน-แบบทดสอบ
กล่าวถึ ง ลัก ษณะสําคัญ และที่ ใช้งานของใบงาน จุ ดประสงค์ในการใช้ใบงานใน
ระหว่างการเรี ยนการสอน หลักการจัดแบ่งใบงานตามการแบ่งช่วงการสอน ลักษณะข้อคําถามที่
ควรใช้ ในใบงาน รู ป แบบการสร้ างและข้อ ควรคํานึ งถึ ง ในการใช้ข ้อสอบปรนัยในใบงาน ข้อ
คํานึงถึงในการสร้าง และการใช้ใบงานตามวัตถุประสงค์ของการสร้างใบงาน
ลักษณะของใบงาน
ใบงานหรื อแบบฝึ กหัดจะใช้ในระหว่างช่วงหนึ่ง ๆ ของบทเรี ยน โดยที่สาระส่ วนใหญ่จะเป็ น
ปั ญหาหรื อ ข้อคําถามที่ครอบคลุมเนื้ อหาตามวัตถุประสงค์ที่เพิ่งจะจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ผ่านไป

ภาพที่ 2-61 แสดงการจัดภาพและข้อความในใบเนื้อหา
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
จุดประสงค์การมีใบงาน
ใบงานเป็ นเครื่ องมือที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสตรวจสอบตนเองดูวา่ Information ที่
ได้รับไปนั้น เพียงพอที่จะนําไปใช้แก้ปัญหาได้หรื อไม่ ครู ผสู ้ อนเองก็สามารถจะใช้เป็ นข้อมูลใน
การปรับแต่งการสอน ของตนเองได้
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ภาพที่ 2-62 แสดงจุดประสงค์การมีใบงาน
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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ช่วงบทเรี ยนและใบงาน
เนื่ องจากใบงาน มีไว้เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้ตรวจสอบปริ มาณเนื้ อหา ความรู ้ความเข้าใจในแต่ละ
ช่วงของ บทเรี ยน ดังนั้น หากมีการแบ่งบทเรี ยนออกเป็ นหลาย ๆ ตอน ก็ควรจะมีใบงานหลาย ๆ ใบ
ตามช่วง การสอนนั้นด้วย
บทเรี ยนซึ่งจัดการเรี ยนการสอน 100 นาที จัดแบ่งเป็ น 3 ตอน (3 MIAP)

ภาพที่ 2-63 แสดงช่วงบทเรี ยนและใบงาน
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
จากภาพ จะมีใบงาน 3 ใบ คือ A1 A2 และ A3 ซึ่ งใช้ในช่วงที่ 1-3 โดยที่ A1 จะวัดตาม I1 A2
วัด ตาม I2 ส่ วน A3 วัดตาม I3 และการจัดทําใบงาน A1 A2 และ A3 ควรจะอยู่คนละแผ่นเพื่อความ
สะดวกในการฝึ กหัดทําของผูเ้ รี ยน
รู ปแบบของแบบฝึ กหัดหรื อใบงาน
คงจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวว่ารู ปแบบของใบงานจะต้องมีลกั ษณะอย่างไร
แต่ทว่าโดย
จุดประสงค์แล้ว ใบงานในแต่ละช่วง ควรมีขอ้ คําถามหรื อปั ญหาให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกแก้ปัญหาให้
ครอบคลุมเนื้อหามากที่สุด จึงควรที่จะใช้ขอ้ คําถามรู ปแบบที่เป็ นปรนัยให้มาก รวมทั้งเวลาในการ
Progress ที่ส้ นั ๆ ด้วย ดังนั้น ข้อสอบปรนัยน่าจะเป็ นข้อสอบหรื อข้อคําถามที่เหมาะสมที่สุด
ปัญหาหรื อข้อคําถามในใบงาน
ในใบงานหนึ่ ง ๆ อาจมีขอ้ สอบชนิ ดเดียวหรื ออาจมีขอ้ สอบปรนัยหลาย ๆ ชนิ ดรวมอยู่ดว้ ยก็
ได้ หากแต่ การวางรู ปแบบควรคํานึ งถึงความสะดวกในการทํา คือ การอ่าน การตอบคําถาม และ
การตรวจให้ คะแนนจะต้องทําได้ง่าย เช่ น การจัดที่ ตอบไว้ในตําแหน่ งหลัง ข้อคําถามในแนว
เดียวกัน เป็ นต้น
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ตัวอย่าง
ก. จงตอบคําถามต่อไปนี้
คําตอบ
1) 3 + 4 - 5
= ? _____
2) 3 + (4 –5)
= ? _____
3) 3 / 4 + 5
= ? _____
4) 3 x 5 + 4
= ? _____
(การตรวจคําตอบจะทําได้ง่าย โดยครู อาจทําเป็ น Template คําตอบ เตรี ยมไว้ตรวจล่วงหน้าก็ได้)
ข้อสอบที่ใช้ได้ในใบงาน
โดยหลักใหญ่แล้วใบงานควรมีขอ้ คําถามจํานวนมาก เพื่อให้ครอบคลุมเนื้ อหาและเวลาตรวจ
ทําได้อย่าง รวดเร็ ว จึงควรละเว้นข้อสอบอัตนัยที่ใช้เวลาทํานาน ตรวจให้คะแนนลําบาก ข้อสอบ
ปรนัยทั้งหมดจึง เป็ นทางเลือกที่นาํ มาใช้กนั โดยทัว่ ไป เช่น
1) True-False Item
2) Matching Exercises
3) Completion Item
4) Short Answer Item
5) Multiple Choice Item
รู ปแบบและการสร้างข้อสอบในใบงาน
(1) ข้อสอบแบบถูกผิด
ใช้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนพิจารณาว่าสิ่ งนั้นถูกหรื อผิด ใช่หรื อไม่ใช่ อาจวินิจฉัยผลการตอบยากนิดหนึ่ง
รู ปแบบ 1 ทําเครื่ องหมาย หรื อ X หน้าข้อความ
_____ A. มุมคายมีดกลึงเป็ น 0 คายเศษได้ง่าย
_____ B. มุมลิ่มมีดมาก มุมคายจะน้อย
_____ C. มุมหลบป้องกันการสี หน้ามีด
รู ปแบบ 2 ทําเครื่ องหมาย X ในช่องที่กาํ หนดให้
ถูก ผิด
A มุมคายมีดกลึงเป็ น O คายเศษได้ง่าย ( ) ( )
B มุมลิ่มมีดมาก มุมคายจะน้อย
( )( )
C มุมหลบป้องกันการสี หน้ามีด
( )( )
ข้อควรคํานึงถึง ก็คือ
1) ให้ที่อยูข่ องข้อ หรื อ X ในลักษณะสุ่ ม
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2) ให้มีจาํ นวนข้อพอเหมาะ (5-8 ข้อ ต่อชุด)
3) ทั้งประโยคคําถามต้องถูกหรื อผิดเด่นชัด
4) ระวังข้อความในประโยคอาจชี้แนะคําตอบ
(2) ข้อสอบแบบจับคู่
ใช้เพื่อวัดความรู ้ความจําเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของของ 2 สิ่ งหรื อสองกลุ่ม ที่มี
Concept เดียวกัน
รู ปแบบที่ 1 มีคาํ ถามและคําตอบ
จงนําคําตอบจาก Column ขวามือ มาใส่ หน้าคําถาม Column ซ้ายมือ
คําถาม
คําตอบ
____1. ภาคเหนื อ
A. กรุ งเทพฯ
____2. ภาคกลาง
B. ลําพูน
____3. ภาคใต้
C. สุ รินทร์
____4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ D. พัทลุง
E. จันทบุรี
รู ปแบบที่ 2 ใช้ภาพช่วย

จงนําอักษรใต้ภาพเครื่ องมือ มาใส่ ในช่องว่างหน้าการใช้งานแต่ละข้อ
____1. สําหรับตัดผ้าใบ
____2. สําหรับตัดเหล็กเส้น
____3. สําหรับตัดแผ่นโลหะ
ข้อควรระลึกถึง ก็คือ ทั้งคําถามและคําตอบ ต้องมี Concept หรื อ เรื่ องราวเดียวเท่านั้น มิฉะนั้นแล้ว
ข้อสอบชนิดนี้จะง่ายมาก
(3) ข้อสอบแบบเติมคํา
ส่ วนใหญ่จะใช้วดั ความจําในเนื้อหาที่ได้ศึกษาผ่านมาคําที่ใช้เติมจะต้องเป็ นข้อความ
สําคัญ และมีความ เป็ นปรนัยอยูด่ ว้ ย (คือไม่ตอ้ งอ่านตีความอีก)
รู ปแบบ
1) ส่ วนประกอบของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
คือ Task Condition และ___________________
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2) ส่ วนประกอบของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ที่จะขาดเสี ยไม่ได้ คือ _______________________
3) วัตถุประสงค์ระดับ__________________ต้องการให้
ผูเ้ รี ยนแก้ปัญหาใหม่ รู ปแบบใหม่ ๆ
ข้อควรระลึกถึงในการเขียนคําถาม ก็คือควรเว้นช่องว่างสําหรับเติมคําตอบให้เหมาะสม คืออาจจะ
ยาว เท่า ๆ กันหรื อใกล้เคียงกันเพื่อลดการเดาคําตอบ ทั้ง นี้ในหนึ่งคําถามควรให้เติมเพียงแค่คาํ ตอบ
เดียว โดยเว้นที่ตอนกลาง ๆ หรื อท้ายประโยคให้เติมก็ได้
(4) ข้อสอบแบบตอบสั้น
ใช้ว ดั ความจํา ในเนื้ อ หาเป็ นส่ วนใหญ่ เช่ น กัน คําว่ าตอบสั้ น อาจเป็ นคําแค่ ค าํ เดี ย ว
ข้อความเดียว ตัวเลข ชุดหนึ่งในทํานองนี้
รู ปแบบ
(1) ส่ วนประกอบของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ขาดไม่ได้คืออะไร
ตอบ………………………………………………….………………
(2) นอกจาก Task และ Condition แล้วส่ วนประกอบที่สามคืออะไร
ตอบ………………………………………………….………………
(3) วัตถุประสงค์ระดับใดเน้นการให้ผเู ้ รี ยน แก้ปัญหาใหม่ดว้ ยรู ปแบบใหม่ๆ
ตอบ………………………………………………….………………
ข้อควรคํานึ งถึงในการเขียนคําถามก็คือ ข้อคําถามจะต้องชัด เจนมีความเป็ นปรนัย (Objectivity) ให้
ตอบด้วยคํา ตัวเลข ข้อความสั้น ๆ เท่านั้น ควรจัดที่ให้ตอบหลังข้อคําถามที่มีความยาวใกล้เคียงกัน
(5) ข้อสอบแบบเลือกตอบ
ข้อสอบชนิ ดนี้ นับว่าสามารถวัดความสามารถทางสติปัญญาได้ทุกระดับ และสามารถ
วินิจฉัยการตอบ ของผูเ้ รี ยนได้ดว้ ยว่าถูกผิดเพราะเหตุใด จึงให้ความยุติธรรมและความเสมอภาคใน
การตอบคําถามหรื อ การสอบได้สูงสุ ด
รู ปแบบ
1) มีคาํ ตอบถูกแค่คาํ ตอบเดียว (One Correct Answer)
2) มีคาํ ตอบที่ถูกต้องมากที่สุด (Best Answer)
3) การถามลักษณะกลับ (Reverse Type)
4) หาความสัมพันธ์ของสิ่ งที่กาํ หนด (Analogy Type)
ข้อควรคํานึ งถึง แม้ขอ้ สอบชนิ ดนี้จะดูเหมาะสมแต่การออกข้อสอบและตัวเลือกทําได้ค่อนข้างยาก
ที่จะ จูงใจให้คนไม่เก่งมาเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ด้วย
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ข้อคํานึงถึงในการสร้างใบงาน
ใบงานของเนื้ อหาช่ วงหนึ่ งๆ จะต้องมี คาํ ถามมากพอที่ จะครอบคลุมเนื้ อหาทั้งหมดและมี
คําถามที่วดั ได้ หลายแง่หลายมุมจากง่ายไปยากที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการน าความรู ้ไปแก้ปัญหาใน
ระดับต่างๆ
ข้อคํานึงถึงในการใช้ใบงาน
ใบงานหรื อแบบฝึ กหัด มี ไว้เพื่อผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสนําความรู ้ที่ได้รับไปฝึ กหัดแก้ปัญหาซึ่ ง
เป็ นขั้นตอนหนึ่ง ในกระบวนการเรี ยนรู ้ หากแก้ปัญหาได้ก็จะเกิดการเรี ยนรู ้ข้ ึน จึงไม่ควรที่จะนําผล
จากใบงานไปใช้เพื่อ การประเมินผลสัมฤทธิ์หรื อเป็ นคะแนนเก็บในการเรี ยน เพราะการใช้ใบงาน
มิได้มีจุดประสงค์เช่นนั้น
ระวัง อย่านําคะแนนการทําแบบฝึ กหัดจากใบงาน ไปใช้เพื่อการ ประเมิ นผลการเรี ยนการ
สอน เพราะเป็ นผลของการฝึ กหัด ในช่วงกระบวนการเรี ยนรู ้
ขั้นที่ 11 สร้างใบสั่งงาน-ใบประลอง
กล่ า วถึ ง ความหมายของใบสั่ ง งาน (Job Sheet) และใบประลอง (Lab Sheet)
ส่ วนประกอบที่สาํ คัญ ๆ ของใบสัง่ งานและใบประลอง ลักษณะและส่ วนประกอบของใบตรวจงาน
ของ Job Sheet และ Lab Sheet ที่ใช้งานของใบสั่งงานและใบประลอง ข้อคํานึงถึงในการสร้างใบสั่ง
งาน และใบประลอง
ที่ใช้งานของใบสั่งงานและใบประลอง
ในรายวิชาภาคทฤษฎี หลังจากผูเ้ รี ยนได้รับข้อมูล (Information) ครบถ้วนแล้ว จะต้องมี ใบ
งาน (Work Sheet) ไว้สําหรั บ ให้ตรวจสอบว่า ข้อมูลข่ าวสารที่ ได้รับ นั้นเพี ยงพอหรื อไม่ ที่ จะใช้
แก้ปัญหา มีอะไรควรที่ จะทบทวนหรื อค้นหาเพิม่ เติมอีกบ้าง
รายวิช าภาคปฏิ บ ัติหรื อวิช าประลองก็ เช่ น เดี ย วกัน หลังจาก ที่ ได้มี การถกปั ญ หาในส่ วน
ทฤษฎี (หัวงาน) ที่เกี่ยวข้องแล้ว จะต้องมีใบสั่งงานหรื อใบประลองให้ผเู ้ รี ยนใช้เป็ นแนวทางในการ
ฝึ กปฏิบตั ิให้ เกิดทักษะ หรื อทดลองให้ได้ทราบข้อมูลที่แท้จริ งว่าผลสรุ ปสุ ดท้ายเป็ นเพราะอะไร

ภาพที่ 2-64 แสดงการจัดช่วงบทเรี ยนและการใช้ใบสั่งงาน/ใบประลอง
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ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
ความหมายของใบสั่งงานและใบประลอง
ใบสั่งงาน
ใบสั่งงาน เป็ นเอกสารที่กาํ หนดรู ปแบบ วิธีการและเงื่อนไข ต่าง ๆ ใน
(Job Sheet)
การปฏิบตั ิ เพื่อฝึ กผูเ้ รี ยนให้มีสมรรถ นะตามวัตถุประสงค์การสอนที่ได้
กําหนดไว้
ใบประลอง
ใบประลอง เป็ นเอกสารกําหนด วิธีการ และเงื่อนไขในการทดลอง เพื่อ
(Lab Sheet)
ฝึ กหัดหรื อพิสูจน์ทราบผลเชิงทฤษฎีดว้ ยวิธีการทดลอง (ทดลองเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์และสรุ ปผล)
ส่ วนประกอบของใบสัง่ งาน

ภาพที่ 2-65 แสดงส่ วนประกอบของใบสั่งงาน
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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ตัวอย่างใบสั่งงาน (Job Sheet)

ภาพที่ 2-66 แสดงตัวอย่างใบสัง่ งาน (Job Sheet)
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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ตัวอย่างใบตรวจงาน

ภาพที่ 2-67 แสดงตัวอย่างใบตรวจงาน
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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ข้อคํานึงถึงในการสร้างใบสั่งงาน
ใบสั่งงาน (Job Sheet) ใช้ในช่ วงการฝึ กหัดปฏิ บ ัติ ซึ่ งเป็ นช่ วงที่ ผูเ้ รี ยนผ่านการตรวจสอบ
ทฤษฎีหวั งาน ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว โดยการสร้างมีขอ้ พิจารณาถึง ดังนี้
(1) แบบงานใน Job Sheet เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะตามวัตถุประสงค์ของ Job นั้น
(ตรวจสอบดูวา่ ครบถ้วนหรื อไม่)
(2) ระดับของการฝึ กเกี่ยวข้องกับความถี่และจํานวนครั้งในการฝึ ก จะต้องพิจารณาถึงเวลา
และวัสดุในการฝึ กร่ วมด้วย
(3) การตรวจสอบ การปรับแต่งใน Job Sheet ที่ออกแบบมานั้น มีวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
ที่เน้นทักษะอย่างไรบ้าง
(4) ความต่อเนื่ องของการฝึ กทักษะ ผลงาน หรื อชิ้นงานที่ เกิดจากการฝึ ก มีการ วางแผนใช้
อย่างประหยัดให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ดได้อย่างไรบ้าง
(5) การปฏิบตั ิงานตาม Job Sheet ที่ออกแบบมามีความปลอดภัยเป็ นที่น่าเชื่อถือได้แค่ไหน
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ส่ วนประกอบของใบประลอง

ภาพที่ 2-68 แสดงส่ วนประกอบของใบประลอง
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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ตัวอย่างใบประลอง

ภาพที่ 2-69 แสดงตัวอย่างใบประลอง
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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ใบตรวจงานประลอง

ภาพที่ 2-70 แสดงใบตรวจงานประลอง
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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ข้อคํานึงในการสร้าง Lab Sheet
ใบประลอง (Lab Sheet) เป็ นเอกสารที่สร้างไว้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิหรื อ
ประลองใน Lab ซึ่งจะต้องผ่านทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาแล้ว การสร้างจะต้องคํานึงถึง
(1) รู ปแบบการประลอง เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกหัดหรื อพิสูจน์ทราบในแง่มุมต่าง ๆ ของ
หัวข้อเรื่ อง ดังกล่าวครบถ้วนหรื อไม่
(2) การออกแบบ Lab Sheet จะต้องคํานึงถึงวัสดุอุปกรณ์และเวลาในการประลอง การบันทึก
รวบรวม ข้อมูลทําได้ครบถ้วนหรื อไม่
(3) ค่าใช้จ่ายได้มีการวางแผน มีการตระเตรี ยมสิ่ งต่าง ๆ ไว้เพียงพอมากน้อยเพียงใด
(4) การตรวจสอบผลการประลองจะมีการดําเนินการอย่างไร กี่ตอน ผลสรุ ปสุ ดท้ายจะแจ้งให้
นักศึกษา ทราบได้อย่างไร
(5) ความปลอดภัยในการฝึ กหรื อการประลองใน Lab ต่าง ๆ ได้พิจารณาไว้แล้วหรื อไม่
เพียงใด
ขั้นที่ 12 สร้างสื่ อการเรี ยนการสอน
กล่าวถึง ความหมายของสื่ อการสอน ตัวอย่างสื่ อที่นิยมใช้ในการเรี ยนการสอน
ข้อพิจารณาเบื้องต้นในการใช้สื่อการสอน แนวคิดเบื้องต้นในการพิจารณาเลือกสื่ อจากนามธรรมไป
หา รู ปธรรม หลักการเลือกสื่ อชนิดคําพูดคําบรรยาย สื่ อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หุ่ นจําลองและของ
จริ ง ความต้องการใช้สื่อการเรี ยนการสอน ข้อคํานึงถึงเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อในการเรี ยนการสอน
ความหมายของสื่ อการสอน

ภาพที่ 2-71 แสดงสื่ อเป็ นตัวกลางในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
สื่ อการสอน คือ สิ่ งต่าง ๆ ที่ใช้เป็ นตัวกลางในกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผูส้ ่ งกับ
ผูร้ ับ (ครู กบั ผูเ้ รี ยน) ซึ่งอาจเป็ น คําพูดคําเขียน รู ปภาพ สัญลักษณ์ หรื อแม้กระทัง่ สี หน้าท่าทาง
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สื่ อที่ใช้กนั ในการเรี ยนการสอน
สื่ อแท้ที่จริ งแล้วมีมากมายหลายรู ปแบบ การนําไปใช้ข้ ึนอยูก่ บั ปัจจัยหลาย ๆ อย่าง อย่างไรก็
ดี หากจะมองโดยภาพรวมแล้ว จะเห็ นได้ว่าสื่ อที่ ใช้กันมาก ได้แก่ ข้อมู ล ที่ เสนอบนกระดานดํา
แผ่นใส แผ่นภาพ หุ่นจําลอง ของจริ ง และสื่ อผสมต่าง ๆ
ข้อพิจารณาเบื้องต้นในการใช้สื่อ
การที่ จะเลื อกใช้สื่อในการเรี ยนการสอนนั้น จะต้องพิจารณาดู ก่อนว่ามี ความจําเป็ นระดับ
ไหน ทั้งนี้จะ ต้องมองไปหลาย ๆ ปัจจัยที่จะมาเกี่ยวข้อง ดังนี้

ภาพที่ 2-72 แสดงข้อพิจารณาเบื้องต้นในการเลือกใช้สื่อ
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
(1) วัตถุประสงค์และเนื้อหาวิชา โดยที่วตั ถุประสงค์และเนื้อหาวิชามักจะไปด้วยกัน กล่าวคือ
วัตถุประสงค์เป็ นตัวกําหนดขอบเขตของเนื้ อหาว่าควรมีขอบเขตปริ มาณแค่ไหน เนื้อหาที่
ยากง่ายต่างกันย่อมต้องการสื่ อในการส่ งข้อมูลข่าวสารที่ต่างกันด้วยหรื อแม้แต่พฤติกรรม
ตามวัตถุประสงค์ ย่อมเป็ นเครื่ องชี้ถึงการจัดกิจกรรมการสอนและการใช้สื่อที่แตกต่างกัน
(2) พื้นฐานความรู ้ของผูเ้ รี ยน พื้นฐานความรู ้มีความสําคัญยิ่งต่อการรับรู ้เนื้ อหาใหม่ สื่ อก็
เป็ นอีกส่ วนหนึ่ งที่จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับประสบการณ์ และพื้นฐานความรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน เพราะหากผูเ้ รี ยนไม่คุน้ เคยกับสื่ อแล้วก็ยากที่จะทําความเข้าใจเนื้อหาได้
(3) ความคุม้ ค่าในการใช้ เรื่ องนี้ จะต้องนํามาพิจารณาด้วย แม้จุดประสงค์หลักจะอยู่ที่การ เรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน แต่ทว่าการลงทุนลงแรงทํา สื่ อ เวลาที่ ใช้แสดง จํานวนครั้ งที่ จะใช้ได้ งบประมาณที่ ตอ้ ง
ลงทุน ก็จะต้องนํามาพิจารณาด้วยว่ามีความเหมาะสมและเป็ นไปได้มาก น้อยเพียงใด
(4) สิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ การใช้สื่อหลายอย่างจําเป็ นต้องใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ อื่นๆ
ประกอบด้วย การพิจารณาเลือกใช้สื่อนั้น ๆ กับผูเ้ รี ยนกลุ่มดังกล่าว ณ สถานที่ใดต้องดู
ด้วยว่ามีส่ิ งอํานวยความสะดวกต่างๆเพียงพอหรื อไม่ อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ อาจต้อง
พิจารณาถึงการจัดเก็บและการน าออกใช้ดว้ ยว่ามีความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใด
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แนวคิดในการพิจารณาเลือกสื่ อ
หลังจากได้พิจารณาคล่าว ๆ ในขั้นต้นถึงวัตถุประสงค์ เนื้อหาวิชา พื้นฐานความรู ้และ
ประสบการณ์ ผูเ้ รี ยน ความคุม้ ค่าในการใช้ ต่อมาก็เป็ นแนวคิดเบื้องต้น โดยพิจารณาจากสื่ อเป็ น
นามธรรมไปหา รู ปธรรม

ภาพที่ 2-73 แสดงแนวคิดในการพิจารณาเลือกใช้สื่อ
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
คําพูด/คําบรรยาย
คําพูด คําเขียน หรื อคําบรรยาย อาจเป็ นการพูดด้วยปากเปล่าในชั้นเรี ยน การเขียนข้อความใน
กระดาษ หรื อจัดทําเป็ นเอกสารมีขอ้ พิจารณา ดังนี้

ภาพที่ 2-74 ข้อพิจารณาในการเลือกใช้สื่อคําพูด/คําบรรยาย
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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ภาพนิ่ง
ภาพ สามารถสื่ อความหมายได้ดีกว่าข้อความ ดังคําพูดที่วา่ “ภาพ 1 ภาพ แทนคําพูดได้เป็ น
พันคํา” ภาพมีหลายแบบ การเลือกใช้ภาพแบบใดนั้นมีขอ้ พิจารณา ดังนี้

ภาพที่ 2-75 แสดงข้อพิจารณาในการเลือกใช้สื่อภาพนิ่ง
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพนั้นสามารถเลื่อนตําแหน่งจากจุดหนึ่งไปอีกตําแหน่งหนึ่งได้
หรื อเป็ นการ เคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องก็ได้ มีขอ้ พิจารณาถึง ดังนี้

ภาพที่ 2-76 แสดงข้อพิจารณาในการเลือกใช้สื่อภาพเคลื่อนไหว
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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หุ่นจําลอง
หุ่นจําลอง ใช้สื่อความหมายในสิ่ งที่ตอ้ งการจะให้เห็นรู ปร่ างลักษณะหรื อการทํางานคล้าย ๆ
ของจริ ง มีหลักการในการใช้ ดังนี้

ภาพที่ 2-77 แสดงข้อพิจารณาในการเลือกใช้สื่อหุ่ นจําลอง
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
ของจริ ง
ของจริ งในที่น้ ี คือ อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่ทาํ งานหรื อใช้ทาํ งานจริ ง ๆ ได้ การนํามาใช้
ประกอบหรื อ เป็ นสื่ อในการเรี ยนการสอน จะพิจารณาถึงขนาดเป็ นหลัก ดังนี้

ภาพที่ 2-78 แสดงข้อพิจารณาในการเลือกใช้สื่อหุ่ นจําลอง
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
ความต้องการในการใช้สื่อ
เหตุผลในการใช้สื่อในการสอนนั้น เป็ นเพราะความต้องการ ซึ่งความต้องการที่วา่ นั้น ได้แก่
1. เนื้อหายากแก่การทําความเข้าใจ
2. ช่วยประหยัดเวลาในการสอน และ
3. ช่วยให้บทเรี ยนน่าสนใจมากขึ้น
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ข้อคํานึงถึงเกี่ยวกับสื่ อ
การเลือกใช้สื่อ นอกจากจะหวังผลที่การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ วแล้ว ยัง
จะต้อง พิจารณาถึงสิ่ งต่าง ๆ ดังนี้
1) ความคุม้ ค่าทางวิชาการ
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง
3) ความประณี ตของผลงาน
4) ความคล่องตัวในการนําออกใช้และการเก็บ
5) ความสะดวกรวดเร็ วในการใช้งาน
ขั้นที่ 13 การวัดและประเมินผลการเรี ยน
กล่ า วถึ ง ความหมายของคําว่ า “การวัด ผล” และ “การประเมิ น ผล” การวัด และ
ประเมิ นผลการเรี ยนแบบการประเมิ นผลย่อยและการประเมิ นผลรวม แนวคิดและวิธีการในการ
วัดผลใน รายวิชาภาคทฤษฎี สรุ ปผลเกี่ยวกับคุณภาพที่ ดีของข้อสอบวิชาภาคทฤษฎี แนวคิดและ
วิธีการวัดผลใน รายวิชาภาคปฏิบตั ิ รายละเอียดในการสร้าง การให้คะแนนและการประเมินผลงาน
ปฏิ บ ัติ วิธีก ารวัดผล ในรายวิช าประลอง รายละเอี ยดในการสร้าง การตรวจให้ค ะแนนและการ
ประเมินรายวิชาประลอง
ความหมายของการวัดผลและประเมินผล
การวัดผล หมายถึ ง การกําหนดค่ าแทนคุ ณ ลัก ษณะที่ ต้องการจะวัด โดยใช้เครื่ องมื อที่ มี
คุณภาพไปวัด หรื อไปตรวจสอบเช่น ใช้ขอ้ สอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาในการทํางานของ
ผูเ้ รี ยน เป็ นต้น

ภาพที่ 2-79 แสดงลักษณะทัว่ ไปของการวัดและประเมินผล
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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ส่ วนการประเมินผลนั้น เป็ นกระบวนการในการวินิจฉัยตัดสิ นคุณค่าคุณลักษณะที่ได้วดั มาเทียบ
กับ เกณฑ์ว่าสมควรผ่านหรื อไม่ผ่าน สอบได้หรื อสอบตกในทํานองนี้ ดังนั้น กระบวนการในการ
ประเมินผล จะต้องทําหลังจากได้มีการวัดผลมาก่อนแล้วเสมอ
การวัดและประเมินผลการเรี ยน
การวัดและประเมินผลการเรี ยน แบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การวัดและประเมินผลย่อย (Formative Evaluation) เป็ นการวัดและประเมินผลในระหว่าง
ภาค เรี ยน อาจเป็ นหลังการเรี ยนการสอน 3-4 ครั้ง หรื อจะบ่อยครั้งเท่าที่เห็นสมควรก็ได้
เป็ นการ กระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนได้ดว้ ยวิธีหนึ่ง

ภาพที่ 2-80 แสดงการวัดและประเมินผลย่อย
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
2. การวัดและประเมินผลรวม (Summative Evaluation) ส่วนใหญ่จะเป็ นการวัดผลสัมฤทธิ์
ในการ เรี ยนตอนปลายภาคเรี ยน มีวตั ถุประสงค์เพื่อนําคะแนนมาจัดระดับและตัดสิ นว่า
สอบได้หรื อสอบ ไม่ได้ ได้เกรดเท่าไร เป็ นการประเมินความสามารถในภาพรวม

ภาพที่ 2-81 แสดงการวัดและประเมินผลรวม
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
3. แนวคิดและวิธีการในการวัดและประเมินผล ไม่ว่าจะเป็ นการวัดและประเมินผลย่อยหรื อ
การวัด และประเมินผลรวม จะต้องดําเนิ นการตามวัตถุประสงค์การสอนที่กาํ หนดไว้ นัน่
หมายความว่า การวัดจะต้องเป็ นตัวแทนหรื อครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การสอนที่ ได้
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กําหนดไว้ ในทุ ก หั วข้อเรื่ อง หรื อหากจะเป็ นการวัดและประเมิ นผลในภาคปฏิ บ ัติ ก็
จะต้องให้ครบคลุมงานต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาหรื อ ฝึ กหัดผ่านไปแล้ว
4. การวัดและประเมินผลในรายวิชาทฤษฎี เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลรายวิชา
ทฤษฎี ส่ วนใหญ่ จะเป็ นข้อสอบข้อเขี ยนอาจใช้ Test Blueprint ช่ วยคํานวณโครงสร้ าง
และจํานวนข้อ ของแบบทดสอบตามเวลาที่กาํ หนดก็ได้ สิ่ งสําคัญมากที่สุดอีกอย่างหนึ่ ง
ในการวัดและประเมินผล การเรี ยนวิชาทฤษฎี ก็คือ คุณภาพของข้อสอบ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ คุณภาพของคําถาม
ตัวอย่าง ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็ นการให้เนื้ อหาตามวัตถุประสงค์ โดยการบรรยายและใช้คาํ ถามเพื่ อ
ตรวจสอบ ความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาดังกล่าว ซึ่ ง จะเห็นได้ว่าคําถามแต่ละข้อมีระดับความยากที่
แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ หลังจากจบบทเรี ยนแล้ว ผูเ้ รี ยนจะสามารถอธิบายวิธีการเขียนเส้นและมุมต่างๆ
ในงานร่ าง แบบโดยใช้ไม้ทีและไม้เซ็ตได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหา
(1) เรามีวิธีเขียนมุม 60 องศา กับแนวระดับ ด้วยไม้ T และไม้ Set อย่างไร ?
(2) จงอธิบายขั้นตอนการสร้างมุม 75 องศา กับแนวระดับด้วยไม้ T และไม้ Set ?
(3) การสร้างมุม 15 องศา กับแนวระดับโดยใช้ไม้ T และไม้ Set มีวิธีการเขียนอย่างไร ?
วิเคราะห์
(1) ข้อสอบข้อแรก มีคาํ ถามเป็ นลักษณะการฟื้ นคืน (หรื อ Recall) ถามในสิ่ งที่ครู เคยสอน
เคยถกปัญหานี้มาแล้ว ผูเ้ รี ยนในห้อง ส่ วนใหญ่จะตอบได้ เป็ นคําถามที่ง่ายเพราะเป็ นแค่
การลอกเลียนเท่านั้น
(2) ข้อสอบข้อที่สอง เป็ นปั ญหาใหม่ ยังไม่เคยถูกนํามาถกกันในชั้นเรี ยน แม้วิธีการเขียนจะ
อธิบายเช่นเดียวกับสิ่ งที่ครู เคยสอน แต่ขนาดมุม 75 องศาไม่มีในไม้ Set ซึ่ งการแก้ปัญหา
ทําโดยการรวม 30+45=75 องศา เป็ นคําถามแก้ปัญหาที่ยากขึ้น
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(3) ข้อสอบข้อที่สาม เป็ นคําถามใหม่ในลักษณะใหม่ ไม่เคยถูกถกกันมาก่อนเลย ที่สําคัญมุม
15 องศา ของไม้ Set ก็ ไ ม่ มี ข้อ สอบข้อ นี้ จะยากกว่า 2 ข้อ ที่ ผ่ า นมา การแก้ปั ญ หารู ป
แบบเดิมไม่ได้แล้ว ข้อสอบข้อนี้จึงวัดการส่ งถ่ายความรู ้ได้
ข้อสรุ ปของคําถามที่ ยกตัวอย่างมา ก็คือ เราจะต้องพิจารณาคําถามให้มีความยากเหมาะสม
กับระดับของวัตถุประสงค์การสอน กล่าวคือ ถ้าวัตถุประสงค์เน้นการฟื้ นคืน ข้อสอบก็วดั แค่ การ
ฟื้ นคืน ถ้าหากวัตถุประสงค์เน้นการประยุกต์ ข้อสอบก็จะต้องมีความยากสามารถวัดการ ประยุกต์
ความรู ้ได้
วัตถุประสงค์
หลังจากจบบทเรี ยนแล้ว ผูเ้ รี ยนจะสามารถอธิ บายถึงความโตมุมลิ่มสกัดที่มีอิทธิ พล ต่อแรง
ต้านการคัดแยกความแข็งวัสดุ แรงที่ใช้ตอก และอายุของคมตัด
ข้อสอบ
ให้เติมคําว่า อ่อน/แข็ง นาน/สั้น มาก/น้อย ลงในช่องว่างข้างล่าง

วิเคราะห์
ข้อสอบชุดนี้ วดั ได้ครอบคลุมเงื่อนไขต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ เป็ นข้อสอบที่ใช้ได้ในส่ วนที่
วัด ครอบคลุมเนื้อหา
ข้อสอบ
(1) รถยนต์นง่ั โดยทัว่ ไปทําด้วยโลหะอะไร ? (คําตอบ คือ เหล็กเหนียว)
(2) นากเป็ นโลหะผสมระหว่างอะไรกับอะไร ? (คําตอบ คือ ทองคํา+ทองแดง)
(3) การศึกษาระดับ ปวช. หรื อ ปริ ญญาตรี ตอ้ งการครู ที่มีวุฒิสูงกว่า ?
วิเคราะห์
(1) คําถามข้อที่ 1 เป็ นคําถามค่อนข้างกว้าง มีคาํ ตอบถูกได้หลายคําตอบ แม้ครู จะตั้งใจให้
ตอบเหล็กเหนียว แต่อาจมีผเู ้ รี ยนตอบโลหะอื่น ๆ และเป็ นคําตอบที่ถูกด้วย
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(2) คําถามและคําตอบในข้อ 2 ชัดเจนว่าต้องเป็ นทองคํากับทองแดงเท่านั้นที่ผสมแล้วได้นาก
ดังนั้น ไม่วา่ ใครจะเป็ นผูต้ รวจ หรื อจะตรวจที่ไหน ก็จะได้คะแนนคงที่แน่นอน
(3) คําถามข้อที่ 3 คําตอบหาข้อสรุ ปจริ ง ๆ เชิงวิชาการไม่ได้ ตัดสิ นผลไม่ได้ เป็ นคําถามที่ไม่
มีคุณค่าทางวิชาการแต่ประการใด
สรุ ป
ในภาพรวมการสร้างข้อสอบวัดและประเมินผลการเรี ยน ดังนี้
1. วัดตรงตามวัตถุประสงค์ โดยการพิจารณาที่
1.1 ลักษณะการถามของข้อคําถาม
1.2 ระดับความยากของข้อคําถาม
2. ออกข้อสอบครอบคลุมเป็ นตัวแทนที่ดี
3. ข้อสอบมีความเป็ นปรนัย โดยการพิจารณาที่
3.1 มีคาํ ถามชัดเจนอ่านตีความได้ตรงกัน
3.2 การให้คะแนนคงที่แน่นอนไม่วา่ จะตรวจที่ไหน เมื่อใด หรื อใครเป็ นผูต้ รวจก็ตาม
4. มีความสะดวกในการทํารวมถึงการตรวจให้คะแนนด้วย
การวัดและประเมินผลวิชาปฏิบตั ิ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลรายวิชาปฏิบตั ิ จะต้องให้ผสู ้ อบได้ลงมือปฏิบตั ิกนั
จริ ง ๆ ทว่า ในรายวิชาหนึ่ ง ๆ อาจมี การฝึ กทักษะมากมาย มี หลายงานที่ ทําการฝึ ก แต่การวัดและ
ประเมิ นผลมี เวลาจํากัด ดังนั้นการสร้างแบบทดสอบภาคปฏิบตั ิจะต้องให้ครอบคลุมงานต่าง ๆ
อย่างทัว่ ถึง
แบบทดสอบภาคปฏิบตั ิ
แบบทดสอบภาคปฏิ บ ัติ ได้แก่ แบบสอบซึ่ งรวบรวมทักษะต่ าง ๆ ไว้ในแบบทดสอบชุ ด
เดียวกัน นอกจากนั้น จะต้องมีใบประเมินผลเพื่อใช้ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
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1. ส่ วนประกอบของแบบทดสอบ

ภาพที่ 2-82 แสดงส่ วนประกอบของแบบทดสอบ
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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2. ส่ วนประกอบของใบประเมินผล

ภาพที่ 2-83 แสดงส่ วนประกอบของใบประเมินผล
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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การให้คะแนนและประเมินผลงานปฏิบตั ิ
1. วิธีการให้คะแนน
การให้คะแนนงานปฏิบตั ิ ทําได้ 2 ลักษณะ คือ การพิจารณาจุดต่าง ๆ แล้วให้คะแนน และ
โดยการใช้ เครื่ องมือไปวัดแล้วให้คะแนน ซึ่งมีหลักการให้คะแนนดังนี้
(1) โดยการพิจารณาแล้วให้คะแนน (Subjective Valuation) เป็ นการให้คะแนนโดยอาศัย
การสังเกต ใช้ความคิดเห็น ความรู ้สึก พิจารณาจุดที่ วดั ผล เช่ น การเตรี ยมเครื่ องมือ
การใช้เครื่ องจักร ความรับผิดชอบ ความสะอาด ความสําเร็ จ ของงาน คุณภาพการใช้
งาน เป็ นต้น
คะแนน
คุณภาพผลงาน
10
ผลงานดี ลักษณะส่ วนใหญ่ดี ผลงานใช้งานได้ดี
6
ผลงานพอใช้ ลักษณะพอใช้ ผลงานพอใช้งานได้
1
ผลงานไม่ดี ลักษณะไม่ดี ผลงานใช้งานไม่ได้
0
กรณี ไม่มีผลงานออกมาเลย
(2) โดยการใช้ เครื่ อ งมื อ วัด เที ย บแล้ว ให้ ค ะแนน (Objective Valuation) เป็ นการให้
คะแนนโดยพิ จารณาที่ ข นาดของงาน (หรื อชิ้ น งาน) จุ ดที่ วดั เช่ น ขนาดความ ยาว
ความหยาบผิ ว ขนาดมุม เป็ นต้น ซึ่ ง สามารถใช้เครื่ องมื อวัด ไปวัดหรื อตรวจสอบ
ขนาดได้
คะแนน
คุณภาพผลงาน
10
ขนาดอยูใ่ นพิกดั ที่กาํ หนดให้
7
ขนาดอยูน่ อกพิกดั ไม่เกิน + 25% ของขนาดกําหนด
3
ขนาดอยูน่ อกพิกดั ไม่เกิน + 50% ของขนาดกําหนด
1
ขนาดอยูน่ อกพิกดั เกินกว่า + 50% ของขนาดกําหนด
0
กรณี ไม่มีผลงานออกมาเลย
2. ตัวคูณ (Factor)
ตัวคูณ คือ ค่านํ้าหนักของจุดที่นาํ มาพิจารณา ด้วยเหตุที่ชิ้นงานแต่ละชิ้นหรื อการทํางาน
แต่ละงานแต่ ละส่ วนมีความสําคัญไม่เท่ากัน จุดที่เน้นมากจะมีน้ าํ หนักคะแนนความสําคัญมาก จุด
ที่ไม่ค่อยสําคัญก็ จะมีน้ าํ หนักคะแนนน้อย โดยใช้ตวั คูณ 1-5 เพิ่มความสําคัญของแต่ละจุด
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3. เวลาในการทํางาน (Working Speed)
เวลาที่ ใช้ในการสอบปฏิ บ ัติเป็ นเวลาเฉลี่ยสําหรับการทํางานนั้นให้สําเร็ จ อาจต่อเวลา
สอบได้อีก แต่ไม่ ควรเกิน 10% ของเวลากําหนด เวลาที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลง มีผลต่อการให้คะแนน คือ
(1) การเพิม่ จะเพิม่ เฉพาะผูท้ ี่ได้คะแนนจากการสอบ เกินกว่า 75% เท่านั้น
(2) ในแต่ละ 2% ของเวลาที่เร็ วหรื อช้ากว่าเวลากําหนด จะเพิ่มหรื อลด 1 คะแนน
(3) การเพิ่มหรื อลดคะแนน ไม่ควรเกินกว่า 5 คะแนน สําหรับผูส้ อบแต่ละคน
4. วิธีประเมินผลงานปฏิบตั ิ
การประเมินผล เป็ นการจัดระดับว่าผูเ้ รี ยนคนนั้นมีความสามารถอยูใ่ นระดับใด ส่ วนใหญ่
จะเป็ นการ ประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ ซึ่งหากเป็ นการจัดระดับคะแนนจากคํานวณเปอร์เซ็นต์ที่ทาํ ได้
จากการสอบ การคํานวณทําได้ดงั นี้
เปอร์เซ็นต์ที่ทาํ ได้ =
ส่ วนการเทียบเปอร์ เซ็นต์กบั เกณฑ์ มีดงั นี้
เปอร์ เซ็นต์
ระดับคะแนน
90 ขึ้นไป
A
75 ถึง 89
B
60 ถึง 74
C
30 ถึง 59
D
ตํ่ากว่า 30
F

คะแนนที่ได้
X 100
คะแนนเต็ม

คุณภาพผลงาน
ดีทุกจุด ใช้งานได้ ทํางานได้
อยูใ่ นขั้นใช้ได้ และทํางานได้
อยูใ่ นระดับปานกลาง
อยูใ่ นระดับตํ่า ใช้งานไม่ได้
งานไม่สาํ เร็ จผล ไม่มีผลงานออกมา

การวัดและประเมินผลวิชาประลอง
จุดประสงค์ในวิชาประลองอาจมองได้ใน 2 แง่มมุ คือ การเน้นทางฝึ กทักษะในบางรายวิชา
และการเน้น พิสูจน์ทราบผลทางทฤษฎีในบางรายวิชา ดังนั้น ก็จะต้องพิจารณาว่าจะให้มีการวัด
ทักษะเป็ นสําคัญ หรื อจะวัดภาคทฤษฎีเป็ นสําคัญ หรื อจะต้องทําทั้งสองอย่าง
แบบทดสอบวิชาประลอง
หากรายวิชาดังกล่าวนั้น เน้นการฝึ กทักษะเช่นเดียวกับรายวิชาภาคปฏิบตั ิ การออกข้อสอบก็
จะต้อง ครอบคลุม Lab ต่าง ๆ ในแบบทดสอบชุดเดียวกัน และจะต้องมีใบประเมินผลประกอบด้วย
ดังนี้
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1. ส่ วนประกอบของแบบทดสอบ

ภาพที่ 2-84 แสดงส่ วนประกอบของแบบทดสอบ
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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2. ส่ วนประกอบของใบประเมินผล

ภาพที่ 2-85 แสดงส่ วนประกอบของใบประเมินผล
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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ขั้นที่ 14 ออกแบบแผนและจัดสร้างแผนบทเรี ยน
กล่าวถึ ง ความหมายของแผนบทเรี ยน ความจําเป็ นของการมีแผนบทเรี ยน วิธีการ
จัดทําโครงการสอนก่ อนการทําแผนบทเรี ยน ส่ วนประกอบสําคัญ ๆ ของแผนบทเรี ยน วิธี ก าร
เริ่ มต้น วางแผนบทเรี ยน วิธีการลงรายละเอียดในแผนบทเรี ยนด้านวัตถุประสงค์การสอน การนําเข้า
สู่ บทเรี ยน การปฏิบตั ิการ และสิ่ งที่แนบมาด้วยกับแผนบทเรี ยน
ความหมายของแผนบทเรี ยน
แผนบทเรี ยน (Lesson Plan) เป็ นเครื่ องมือกําหนดเอาไว้ล่วงหน้า ก่อนจัดการเรี ยนการสอน
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดกิ จกรรม ต่าง ๆ อย่างมีเป้ าหมาย แผนบทเรี ยนที่ใช้ในการเรี ยนการ
สอน โดยทัว่ ๆ ไป เช่น วิชาทฤษฎีครั้งละ 3 คาบ ฝึ กปฏิบตั ิ 7 คาบ โดยมีทฤษฎีหัวงาน 1 คาบและ
ปฏิบตั ิงานอีก 6 คาบ เป็ นต้น เป็ น แผนบทเรี ยนที่ใช้สาํ หรับการสอนครั้งหนึ่ง ๆ

ภาพที่ 2-86 แสดงแผนบทเรี ยนเป็ นเครื่ องมือชี้นาํ การสอน
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
ความจําเป็ นของแผนบทเรี ยน

ภาพที่ 2-87 แสดงความจําเป็ นของแผนบทเรี ยน
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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หากจะถามว่าในหัวข้อนั้น ๆ จะสอนอะไร แค่ไหน สอนอย่างไร จัดแบ่งเวลาสอนอย่างไร ปั ญหา
เหล่านี้ จะหมดไปหากครู ผสู ้ อนได้มีการวางแผนและจัดทําแผนบทเรี ยนเอาไว้ล่วงหน้า ซึ่ งจะช่วย
ให้ผูส้ อนเห็น ขั้นตอนในการดําเนิ นการที่ชดั เจน ช่วยให้เกิดความมัน่ ใจในการสอนและยังจะช่วย
เป็ นข้อมูลในการ ปรับปรุ งแก้ไขบทเรี ยนในโอกาสต่อไปได้อีกด้วย
การเตรี ยมการก่อนจัดทําแผนบทเรี ยน
ก่ อ นจัด ทํ า แผนบทเรี ยน เพื่ อ ใช้ ใ นการเรี ย นการสอนแต่ ล ะครั้ ง ครู ผู ้ส อนจะต้ อ งจัด
วางโครงการสอนทั้ง รายวิชาเอาไว้ก่อน โดยการพิจารณาขอบเขตเนื้ อหา การจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน ให้สอดคล้อง กับเวลาที่กาํ หนดให้ของรายวิชานั้น ๆ
โครงการสอน

วิชา : งานวัดละเอียด 1
ครั้งที่
รายการสอน
1 เครื่ องมือวัดและสอบขนาด/กฎโรงงานในงานวัด
2 การวัดขนาดด้วยบรรทัดเหล็ก
3 การวัดขนาดด้วยเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
4 การวัดขนาดด้วยเวอร์เนียร์วดั ลึก
5 การวัดขนาดด้วยไมโครมิเตอร์วดั นอก
6 ฯลฯ

หน่ วย : 2(1-2)
จํานวนคาบ หมายเหตุ
3
3
3
3
3
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ส่ วนประกอบของแผนบทเรี ยน
แผนบทเรี ยนมีหลายรู ปแบบ อย่างไรก็ดีหากจะพิจารณาถึงส่ วนประกอบหลักที่สําคัญแล้ว
อาจสรุ ปได้ ดังนี้

ภาพที่ 2-88 แสดงส่ วนประกอบของแผนบทเรี ยน
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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การวางแผนบทเรี ยน
ในการวางแผนการสอนหรื อแผนบทเรี ยนนั้น เบื้องต้นจะต้องพิจารณาก่อนว่า จะจัดการเรี ยน
การสอน เป็ นกี่ MIAP (กี่รอบ) เช่น ในเวลา 150 นาที สําหรับวิชาภาคทฤษฎี อาจแบ่งเป็ น 3 MIAP
เป็ นต้น

ภาพที่ 2-89 แสดงการแบ่ง MIAP ในแผนบทเรี ยนของรายวิชาต่าง ๆ
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
จากนั้น จึงมาพิจารณาดูว่าจํานวน MIAP กับวัตถุประสงค์การสอนที่แบ่งไว้ในแต่ละ MIAP มีความ
เหมาะสมกันจริ งหรื อไม่ หากเห็ นว่าทุกสิ่ งมีความสอดคล้องกันดี แล้ว จึงมาลงรายละเอี ยดในใบ
แผนบทเรี ยน
ข้อคํานึงถึงในการ แบ่ง MIAP
หากแบ่ ง MIAP ย่อ ยมากเกิ น ไป จะทําให้ช่ วง I และ A ลดลง และกิ จกรรมในขั้น ต่ าง ๆ
จะต้องเร่ งรัด มากขึ้น นัน่ หมายถึง จะต้องแยกใบงานมากขึ้นด้วย หากแต่แบ่งน้อย MIAP ช่วงเวลา
ให้เนื้อหาจะยาว อาจทําให้ความตั้งใจของผูเ้ รี ยนลดลง
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การลงรายละเอียดในแผนบทเรี ยน
1. วัตถุประสงค์
ให้เขียนวัตถุประสงค์การสอน (หรื อวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) และระบุรายละเอียดที่อยู่
ของเนื้ อหาใน ใบเนื้อหาและใบงาน

ภาพที่ 2-90 แสดงการเขียนวัตถุประสงค์การสอน
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
2. การนําเข้าสู่ บทเรี ยน
เป็ นการสร้างความสนใจเพื่อนําเข้าสู่ บทเรี ยนในช่วงเวลาสั้น ๆ

ภาพที่ 2-91 แสดงการนําเข้าสู่ บทเรี ยน
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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3. การปฏิบตั ิการ
การปฏิบตั ิการ เป็ นการลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละ MIAP
คือ หมายเลข วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเรี ยนรู ้ และสื่ อที่จะใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ

ภาพที่ 2-92 แสดงการปฏิบตั ิการ
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
4. สิ่ งที่แนบมาด้วย
สิ่ งที่แนบมาด้วยกับใบแผนบทเรี ยน เป็ นการระบุเอกสารและสื่ อทั้งหมดที่ใช้ในการ เรี ยน
การสอนตาม แผนบทเรี ยนนั้น ๆ อาจได้แก่สิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ใบเนื้อหา (หรื อใบสรุ ปเนื้อหา)
ใบงาน (หรื อแบบฝึ กหัด)
ใบทดสอบท้ายบทเรี ยน
ใบสั่งงานและใบประเมินผล
รายการเครื่ องมือและอุปกรณ์ทดลอง
ฯลฯ
โดยเขียนรหัสแทน เช่น IS 1-3, WS 1-3, TS แผ่นใส 2 แผ่น, Chalk Board Layout 1 แผ่น เป็ นต้น
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ภาพที่ 2-93 แสดงสิ่ งที่แนบมาด้วย
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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ขั้นที่ 15 ทดลองใช้และการประเมินผลรายวิชา
กล่ า วถึ ง เหตุ ผ ลของความจําเป็ นที่ ต้อ งมี ก ารทดลองใช้ และปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข
บทเรี ยนหรื อ รายวิชาที่พฒั นา ปั จจัยสําคัญที่เป็ นตัวบ่งบอกว่า “บทเรี ยนดีมีคุณภาพ” กระบวนการ
ในการทดลองใช้ และปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขบทเรี ย น เหตุผ ลของความจําเป็ นที่ ต้อ งมี ก ารใช้จริ งและ
ประเมินผลบทเรี ยน (หรื อ รายวิชา) ปั จจัยสําคัญในการเตรี ยมการก่อนการใช้จริ งและประเมินผล
วิธีการเก็บข้อมูล การแปลผล คุณภาพและประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน
กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา

ภาพที่ 2-94 แสดงกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
หลังจากได้วิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ เพื่อนํามาออกแบบบทเรี ยนใหม่ท้ งั รายวิชาแล้ว จําเป็ นที่จะต้องมี
การ ทดลองใช้กบั ชั้นเรี ยนในขั้นต้น เพื่อการปรับปรุ งแก้ไขในส่ วนที่ยงั บกพร่ องอยู่ เมื่อเรี ยบร้อย
แล้วจึง ดําเนินการใช้จริ งกับผูเ้ รี ยนกลุ่มเป้ าหมาย รวมถึงการประเมินผลดูว่าบทเรี ยนต่าง ๆ ในวิชาที่
เลือก พิจารณานั้นมีคุณภาพเพียงใด
สิ่ งที่จะบ่งบอกว่าบทเรี ยนดี
แน่นอนที่สุดว่า สิ่ งที่จะเป็ นตัวบ่งบอกว่าบทเรี ยนนั้น ๆ ดีหรื อไม่ อยูท่ ี่ผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รี ยน
กล่าวคือ หากบทเรี ยนมีประสิ ทธิภาพมีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รี ยนจะต้องสู งกว่าเดิม

ภาพที่ 2-95 แสดงสิ่ งที่จะบ่งบอกว่าบทเรี ยนดี
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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การทดลองใช้และปรับปรุ งแก้ไขบทเรี ยน

ภาพที่ 2-96 แสดงการทดลองใช้และปรับปรุ งแก้ไขบทเรี ยน
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
การทดลองใช้ทาํ ได้ใน 3 ลักษณะ คือ ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูต้ รวจสอบ หรื อทดลองกับกลุ่มย่อย ๆ
หรื อ ทั้งสองอย่างควบคู่กนั ไป
1. การให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูต้ รวจสอบ

ภาพที่ 2-97 การทดลองใช้และปรับปรุ งแก้ไขบทเรี ยน
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ หมายถึง บุคคลที่มีความรู ้ความสามารถเป็ นที่ยอมรับในวงการดังกล่าว จํานวน 3-5 คน
เป็ นผูต้ รวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา ภาษาที่ใช้ ผูพ้ ฒั นาอาจน าเอกสารไป ชี้แจงถกปัญหากับ
Expert หรื อจัดทําเป็ นเอกสารพร้อมแบบสอบถามให้ Expert ประเมินก็ได้
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2. การทดลองใช้กบั กลุม่ ย่อย

ภาพที่ 2-98 แสดงการทดลองใช้บทเรี ยนกับกลุ่มย่อย
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
การทดลองกับกลุ่มย่อย กลุ่มย่อยในที่น้ ี หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกับประชากรที่เราจะนํา
บทเรี ยนไปใช้ การทดลองเป็ นการน าบทเรี ยนไปใช้กบั กลุ่มที่เลือกมา 1 กลุ่ม เพื่อเป็ นตัวแทนเก็บ
ข้อมูล ด้วยผูพ้ ฒั นาเอง อาจมีแบบสอบถามความเห็นในการเรี ยนด้วยก็ได้
ข้อมูลจากผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อจากการทดลองใช้กับกลุ่มย่อย หากมี ส่วนบกพร่ องเล็กน้อยก็ทาํ
การ ปรับปรุ งแก้ไขให้เรี ยบร้อย รอการใช้จริ งและประเมินผลต่อไป หากมีส่วนต้องปรับปรุ งแก้ไข
มากก็จะต้อง กลับไปทบทวนในขั้นการออกแบบอีกครั้งหนึ่ง
การใช้จริ งและประเมินผล

ภาพที่ 2-99 แสดงการใช้บทเรี ยนจริ งและการประเมินผล
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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การใช้จริ งและประเมินผล เป็ นกระบวนการสุ ดท้ายในการออกแบบและพัฒนาบทเรี ยน เพื่อการ
พิสูจน์ ทราบว่า เมื่อได้นาํ ไปใช้ในการเรี ยนการสอนจริ งแล้วผลเป็ นอย่างไร มีคุณภาพแค่ไหน ซึ่งมี
สิ่ งต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาถึง ดังนี้
(1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
กลุ่ ม ตัว อย่ า งในที่ น้ ี เป็ นกลุ่ ม ผู ้เรี ย นกลุ่ ม หนึ่ ง ซึ่ งมี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นเป็ นตัว แทน
ประชากรทั้งหมดได้ หากแต่ประชากรมี จํานวนมากอาจทดลองมากกว่า 1 กลุ่มก็ได้ โดยใช้วิธีทาง
สถิติมา ช่วยในการ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างก็ได้

ภาพที่ 2-100 แสดงกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
หากพิสูจน์ได้วา่ X1 ถึง X8 ไม่แตกต่างกัน จะเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาทดลองและเก็บข้อมูลเพื่อ
การ ประเมินผลก็ได้ หรื อถ้าทําได้นาํ ผูเ้ รี ยนจากทุก ๆ กลุ่มมารวมกันเป็ นกลุ่มตัวอย่างก็ได้
(2) เครื่ องมือที่จะใช้วดั และตรวจสอบผล
เครื่ องมือที่จะใช้กนั จริ ง ๆ มีท้งั ในส่วนของบทเรี ยน และส่ วนของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ในการเรี ยน การวัดและตรวจสอบผล ดําเนินการดังนี้

ภาพที่ 2-101 แสดงเครื่ องมือวัดและประเมินผลในการใช้บทเรี ยน
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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ส่ วนที่ (1) คือ แบบทดสอบวัดพื้นฐานก่อนเรี ยน เพื่อดูว่าผูเ้ รี ยนมีพ้ืนฐานความรู ้อยู่ที่ไหน
เพียงพอหรื อไม่ที่จะศึกษาในวิชาหรื อบทเรี ยนที่พฒั นา ส่ วนที่ (2) คือการวัดผลสัมฤทธิ์โดยรวมจาก
การ เรี ยน และในส่ วนที่ (3) เป็ นการตรวจสอบความก้าวหน้าหรื อคุณ ภาพของบทเรี ยนซึ่ งจะมี
แบบฝึ กหัด ใบสัง่ งาน แบบทดสอบย่อยอยูภ่ ายในบทเรี ยน
แบบทดสอบก่อนเรี ยน (Prerequisite Test Item) เป็ นแบบทดสอบวัดพื้นความรู ้ของผูเ้ รี ยน
ก่อนเข้าเรี ยน มี 2 นัย ในการจัดทํา คือ
นัยที่ 1. วัดเฉพาะพื้นฐานจริ ง ๆ และให้มีการช่วยเสริ มเพื่อเข้าสู่ บทเรี ยนใหม่
นัยที่ 2. เป็ นการวัดเพื่อให้ทราบความรู ้ความสามารถก่อนเรี ยนไว้เทียบกับหลังเรี ยน
ซึ่งใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับ Post-Test
แบบทดสอบหลังเรี ยน (Post-Test) เป็ นแบบทดสอบที่จะต้องมีคุณภาพตามหลักวิชาการ
กล่าวคือ จะต้องมีความเที่ยงตรงสู ง (Validity) อํานาจการจําแนกสู ง (Discriminating Power) มีดชั นี
ความ ยาก (Difficulty Index) อยูใ่ นเกณฑ์และมีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) สู งด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่จะใช้เป็ น Post-Test ดําเนินการดังนี้

ภาพที่ 2-102 แสดงการสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือวัดและประเมินผล
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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เครื่ องมือเก็บข้อมูลในบทเรี ยนต่าง ๆ นั้น ผูพ้ ฒั นาจะต้องเก็บข้อมูลเพื่อดูว่าบทเรี ยนต่าง ๆ ส่ งผลให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้มากน้อยเพียงใด สิ่ งที่จะต้องจัดความพร้อมไว้ก่อน คือ ใบงาน (Work Sheet
หรื อ Exercise Sheet) ใบสั่ ง งาน (Job Sheet) ใบประลอง (Lab Sheet) ซึ่ งจะต้ อ งพิ จ ารณาตาม
หลักการสร้างด้วย (ดูบทเรี ยน)
(3) กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล
(3.1) ในส่ วนภาพรวมทั้งรายวิชา เป็ นการวัดผลก่อนและหลังเรี ยน

ภาพที่ 2-103 แสดงการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
หากเป็ นการพิสูจน์ทราบว่า ตลอดทั้งบทเรี ยนมีพฒั นาการเพิ่มขึ้นเท่าไร ทําได้โดยเอาผล คะแนน
เฉลี่ยก่อนเรี ยน (1) และหลังเรี ยน (2) มาเปรี ยบเทียบกัน
(3.2) ในส่ วนรายละเอียดในแต่ละบทเรี ยน เป็ นการวัดความก้าวหน้าในการเรี ยน

ภาพที่ 2-104 แสดงการวัดความก้าวหน้าในการเรี ยน
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์
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ข้อมูลจากใบงาน (Work Sheet) (1) บ่งบอกว่าการให้เนื้ อหาโดยวิธีการที่ ได้พิจารณานั้น ส่ งผลให้
ผูเ้ รี ยนความก้าวหน้าในการเรี ยนเพียงใด ค่าเฉลี่ยที่สูงเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการ ในส่ วนที่ (2) การ Test ย่อย
เป็ นการพิจารณาว่ามีผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์จะเรี ยนต่อไปได้หรื อไม่ ใช้นาํ คะแนนมาพิจารณา (Test
ย่อยเป็ นแบบทดสอบท้ายบทเรี ยน)
(4) การวิเคราะห์และแปรผลการใช้บทเรี ยน

ภาพที่ 2-105 แสดงการวิเคราะห์ผลการใช้บทเรี ยนกับกลุ่มทดลอง
ที่มา : เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรี ยนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ ต่ง ผศ.ดร.สุ ราษฎร์ พรมจันทร์

121
การวิเคราะห์และแปรผลอาจพิจารณาได้ใน 2 ส่ วนคือ
(4.1) ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ( X1 และ X2 ) ในหลักการ
จะต้องมีค่ามากกว่า

ทดสอบโดยค่า T-Test แล้วจะต้องแตกต่างกันจริ ง
df = n1+n2-2

ได้ค่า t แล้ว นําค่าไปเทียบกับค่า t จากตาราง Student t-distribution
(4.2) ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน วัดจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรี ยน และร้อยละ
ของคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
Efficiency
E1 : E2
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรี ยน
โดยที่

โดยปกติ E1 จะมากกว่า E2
เช่น E1 : E2
86.5 : 82.6
แสดงให้เห็นว่า Efficiency ของ Process = 86.5
Efficiency ของ Result = 82.6
นอกจากนี้ อาจใช้แบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็ นของผูเ้ รี ยนในการจัดการเรี ยนการสอน
เพิ่มเติม เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาพิจารณาจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน
เพิ่มมากขึ้น
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สิ่ งที่มกั จะต้องปรับปรุ งแก้ไข
1. วัตถุประสงค์การสอนไม่ชดั เจนสมบูรณ์ เช่น การกําหนดเกณฑ์หรื อมาตรฐานสู งไป/ตํ่า
ไป เงื่อนไข ไม่ได้ระบุไว้ เป็ นต้น
2. เนื้อหาวิชาขาดการแยกย่อยและจัดลําดับอย่างเหมาะสม เพราะขาดการวิเคราะห์จดั ทําแผน
บทเรี ยนที่ดี บางบทเรี ยนผูเ้ รี ยนจะสับสน
3. สื่ อการสอนไม่ ส ามารถส่ ง Information ได้ เพราะขาดการวิ เคราะห์ และเลื อกใช้สื่ อให้
เหมาะสมกับ ลักษณะของเนื้อหาและวิธีการสอน
4. วิ ธี ก ารสอนไม่ ไ ด้พ ัฒ นาไปด้วย ส่ วนใหญ่ ค รู จะสอนแบบเดิ ม ๆ ผูเ้ รี ยนมี ส่ วนร่ วมใน
กิจกรรมน้อย การปรับแต่งระหว่างการเรี ยนการสอนไม่ค่อยมี
5. แบบฝึ กหัด/แบบทดสอบมีคาํ ถามที่ไม่ชดั เจน การทํากิจกรรม การเฉลยล่าช้าเสี ยเวลา
6. แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ สร้ า งค่ อ นข้า งลํา บากเพราะต้อ งใช้เวลาและกลุ่ ม ทดลอง
เครื่ องมือ การที่ จะให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์กาํ หนดต้องดําเนินการหลาย ๆ ครั้ง
2.3 คุณภาพของเครื่ องมือวัดและประเมินผล
ปราณี หลําเบ็ญสะ (2559 : 1-9) ได้เสนอแนะขั้นตอนการหาคุณภาพของเครื่ องมือวัด และ
ประเมินผล ดังนี้
1. คุณลักษณะที่ดีของเครื่ องมือวัดและประเมินผล
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบทดสอบที่ ใ ช้ใ นการวัดผลจะต้องทําการตรวจสอบ
คุณภาพด้านต่าง ๆ ที่จาํ เป็ น ของแบบทดสอบแต่ละชนิดดังต่อไปนี้
1.1 ความเที่ยงตรง (Validity) เป็ นความถูกต้องสอดคล้องของแบบทดสอบกับสิ่ งที่
ต้องการจะวัดซึ่งเป็ นคุณลักษณะของแบบทดสอบที่ถือว่าสําคัญที่สุดโดยมีเกณฑ์ในการเปรี ยบเทียบ
คือเนื้อหา โครงสร้าง สภาพปัจจุบนั และอนาคต
1.2. ความเชื่อมัน่ (Reliability) เป็ นความคงเส้นคงวาของคะแนนในการวัดแต่ละครั้ง
หรื อความคงที่ของผลการวัดผลของการวัดไม่ว่าจะเป็ นคะแนนหรื ออันดับที่ก็ตาม เมื่อวัดได้ผลออก
มาแล้วสามารถเชื่อถือได้ในระดับสู ง จนสามารถประกันได้ว่าถ้ามีการตรวจสอบผลซํ้าอีกไม่ว่ากี่
ครั้งก็จะได้ผลใกล้เคียงและสอดคล้องกับผลการวัดเดิมนัน่ เอง
1.3 ความเป็ นปรนัย (Objectivity) เป็ นความชัดเจนที่ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล
ครั้งนั้นมีความเห็น สอดคล้องกันในเรื่ องของคําถาม ค่าของคะแนนหรื ออันดับที่ที่วดั ได้ ตลอดจน
การแปลงค่าคะแนนเป็ นผลประเมินในการ ตัดสิ นคุณค่าก็สอดคล้องตรงกัน การพิจารณาความเป็ น
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ปรนัยของแบบทดสอบมีหลายประการ คุณสมบัติความเป็ น ปรนัยของแบบทดสอบที่สาํ คัญ ได้แก่
คุณสมบัติ 3 ประการ ดังนี้
1.3.1 ชัดแจ้งในความหมายของคําถาม ข้อสอบที่เป็ นปรนัย ทุกคนที่อ่านข้อสอบ
ไม่วา่ จะเป็ นผูส้ อบหรื อผู ้ ตรวจข้อสอบย่อมจะเข้าใจตรงกันไม่ตีความไปคนละแง่
1.3.2 ตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน ข้อสอบที่มีความเป็ นปรนัย ไม่ว่าจะเป็ นผูอ้ อก
ข้อสอบหรื อใครก็ตาม สามารถตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน ข้อสอบที่ผตู ้ รวจเฉลยไม่ตรงกัน แสดง
ให้เห็นถึงความไม่ชดั เจนในคําถามและคําตอบ
1.3.3 แปลความหมายของคะแนนได้ตรงกัน โดยทัว่ ไปข้อสอบปรนัยนั้นผูต้ อบ
ถูกจะได้ 1 คะแนน ตอบ ผิดจะได้ศูนย์คะแนน จํานวนคะแนนที่ได้จะแทนจํานวนข้อที่ ถูกทําให้
สามารถแปลความหมายได้ชดั เจนว่าใคร เก่ง อ่อนอย่างไร ตอบถูกมากน้อยต่างกันอย่างไร
ข้อสอบประเภทถูกผิด จับคู่ เติมคํา หรื อเลือกตอบที่ขาดคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่ง อาจกล่าวได้
ว่าเป็ นข้อสอบ ปรนัยเฉพาะรู ปแบบของข้อสอบเท่านั้น ส่ วนคุณสมบัติยงั ไม่เป็ นปรนัยความเป็ น
ปรนัยของข้อสอบจะทําให้เกิด คุณสมบัติทางความเชื่อมัน่ ของคะแนนอันจะนําไปสู่ ความเที่ยงตรง
ของผลการวัดด้วย
1.4 ความยากง่าย(Difficulty)ความยากง่ายของข้อสอบพิจารณาได้จากผลการสอบ
ของผูส้ อบเป็ น สําคัญ ข้อสอบใดที่ผูส้ อบส่ วนมากตอบถูก ค่าคะแนนเฉลี่ยของข้อสอบสู งกว่า 50
เปอร์ เซ็ นต์ ของคะแนนเต็ม อาจ กล่าวได้ว่าเป็ นข้อสอบที่ ง่าย หรื อค่อนข้างง่าย ข้อสอบที่มีความ
ยากง่ายพอเหมาะ คะแนนเฉลี่ ย ของข้อสอบควรมี ประมาณ 50 เปอร์ เซ็ นต์ ของคะแนนเต็ม ถ้า
คะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่า 50 เปอร์ เซ็นต์ แสดงว่าเป็ นข้อสอบค่อนข้าง ยาก ข้อสอบที่ดีควรมีความยาก
ง่ายพอเหมาะไม่ยากหรื อง่ายเกินไป ข้อสอบฉบับหนึ่ งควรมีผตู ้ อบถูกไม่ต่าํ กว่า 50 คนและไม่เกิน
80 คน จากผูส้ อบ 100 คน
1.5 อํานาจจําแนก (Discrimination) เป็ นลักษณะของแบบทดสอบที่สามารถออกเป็ น
ประเภทต่าง ๆ ได้ทุก ระดับ ตั้งแต่อ่อนสุ ดจนถึงเก่งสุ ด แม้ว่าจะเก่ง – อ่อนกว่ากันเพียงเล็กน้อยก็
สามารถชี้ จาํ แนกให้เห็ นได้ ข้อสอบที่ มี อํานาจจําแนกสู งนั้น เด็ก เก่ งมักตอบถูกมากว่าเด็ กอ่อน
เสมอ ข้อสอบที่ทุกคนตอบถูกหมดจะไม่สามารถบอกอะไรได้ เลย หรื อข้อสอบที่ทุกคนตอบผิด
หมดไม่สามารถบอกได้วา่ ใครเก่งหรื ออ่อน
1.6 ความมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ (Efficiency) เครื่ องมื อวัดผลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ หมายถึ ง
เครื่ องมือที่ทาํ ให้ได้ขอ้ มูลได้ถูกต้องเชื่อถือได้ โดยลงทุนน้อยที่สุดไม่วา่ จะเป็ นการลงทุนในแง่เวลา
แรงงาน และทุ นทรั พ ย์ รวมทั้ง ความ สะดวกสบาย คล่ องตัวในการรวบรวมข้อมู ล ข้อสอบที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพสามารถให้คะแนนได้เที่ยงตรงและเชื่ อถือได้มาก ที่สุด โดยใช้เวลาแรงงานและเงิน
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น้อยที่ สุด แต่ประโยชน์ที่ได้จากการสอบคุม้ ค่า ข้อสอบที่พิมพ์ผิดตกหล่น มาก จํานวนหน้า ไม่
ครบ รู ปแบบของแบบทดสอบเรี ยงไม่เป็ นระเบียบทําให้ผสู ้ อบเกิดความสับสน มีผลต่อคะแนนที่
ได้จากการทําแบบทดสอบทั้งสิ้ น การจัดรู ปแบบของข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบเพื่อให้ดูง่าย มี
ความเป็ นระเบียบ เรี ยบร้อยนิยมพิมพ์แบ่งครึ่ งหน้ากระดาษ
1.7 ความยุติธรรม (Fair) ความยุติธรรมเป็ นคุณลักษณะของข้อสอบที่ดีตอ้ งไม่เปิ ด
โอกาสให้เด็กได้เปรี ยบ เสี ยเปรี ยบกัน เช่น ข้อสอบบางฉบับครู ไปเน้นเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ซึ่งตรงกับ
เรื่ องที่เด็กทํารายงานในบางกลุ่ม ทําให้กลุ่ม นั้น ๆ ได้เปรี ยบคนอื่น ๆ ข้อสอบบางข้อใช้คาํ ถามหรื อ
ข้อความที่แนะคําตอบ ทําให้นักเรี ยนใช้ไหวพริ บเดาได้ การใช้ ข้อสอบแบบอัตนัยเพียง 5 หรื อ
10 ข้อ มาทดสอบเด็กนั้นไม่อาจสร้างความยุติธรรมในการสอบให้แก่เด็กได้ เพราะ ผูส้ อบมีโอกาส
เก็งข้อสอบได้ถูกมากกว่าแบบปรนัยที่มีจาํ นวนข้อมาก ๆ เช่น 100 ข้อ
1.8 คําถามลึก (Searching) ข้อสอบที่ ถามลึกไม่ถามแต่เพียงความรู ้ความจําเท่านั้น
แต่จะถามวัดความ เข้าใจการนําความรู ้ที่ได้เรี ยนไปแล้วมาแก้ปัญหา วิเคราะห์ ตลอดจนสร้างสรรค์
สิ่ ง ใหม่ ข้ ึน มาจนท้า ยที่ สุ ด คื อ การ ประเมิ น ผล คําถามที่ ถ ามลึ ก นั้ น ผู ต้ อบต้อ งคิ ดค้น ก่ อ นจึ งจะ
สามารถหาคําตอบได้ มิใช่เพียงแต่ระลึกถึงประสบการณ์ ต่างๆเพียงตื้นๆ ก็ตอบปั ญหาได้ แต่เป็ น
แบบทดสอบที่วดั ความลึกซึ้งทางวิชาการตามแนวดิ่งมากกว่าจะวัดตามแนว กว้าง
1.9 คําถามยัว่ ยุ (Exemplary) คําถามยัว่ ยุ ได้แก่ คําถามที่ มี ล ัก ษณะท้าทายให้ เด็ ก
อยากคิดอยากทํา มี ลีล า การถามที่ น่าสนใจ ไม่ถ ามวนเวียนซํ้าซากน่ าเบื่ อหน่ าย การใช้รูปภาพ
ประกอบ ก็เป็ นวิธหี น่ ึ งที่ทาํ ให้ขอ้ สอบน่าสนใจข้อสอบที่ยากเกินไปทําให้ผสู ้ อบหมดกําลังใจที่จะ
ทํา ส่ วนข้อสอบที่ง่ายเกินไปก็ไม่ทา้ ทายให้อยากทําการ เรี ยงลําดับคําถามจากข้อง่ายไปหายากเป็ น
วิธีหนึ่งที่ทาํ ให้ขอ้ สอบมีลกั ษณะท้าทายน่าทํา
1.10 จําเพาะเจาะจง (Definite) คําถามที่ดีตอ้ งไม่ถามกว้างเกินไป ไม่ถามคลุมเครื อ
หรื อเล่นสํานวนให้ผสู ้ อบ งง ผูส้ อบอ่านแล้วต้องเข้าใจชัดเจนว่าครู ถามอะไรส่ วนจะตอบได้หรื อไม่
อยูท่ ี่ความสามารถของผูต้ อบเป็ นสําคัญ
2. วิธีการหาคุณภาพเครื่ องมือ
การสร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ครู ผู ้ส อนต้อ งหาคุ ณ ภาพของ
เครื่ องมือเพื่อเป็ นการยืนยันว่า เครื่ องมือดังกล่าวมีคุณภาพ ซึ่ งการหาคุณภาพของเครื่ องมื อ
สามารถจําแนกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
2.1 การหาคุณภาพของเครื่ องมือทั้งฉบับ
การวิเคราะห์ขอ้ สอบทั้งฉบับ เป็ นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวัด เกี่ยวกับ
ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability) รายละเอียด ดังนี้
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2.1.1 ความเที่ยงตรง หมายถึง ความสามารถของเครื่ องมือวัด ที่สามารถวัดได้
ในสิ่ งที่ตอ้ งการวัด เป็ น ความสอดคล้องระหว่างผลการวัด กับสิ่ งที่ตอ้ งการวัด ความตรงที่ใช้ในการ
ทดสอบจําแนกเป็ น 3 ชนิ ด ได้แก่ ความตรง ตามเนื้ อหา ความตรงตามโครงสร้าง และ ความตรง
ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จะเกี่ยวข้อง กับความตรงตามเนื้อหามากกว่า
ความตรงชนิดอื่น ๆ
การหาค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) เป็ นการหาค่ า ความ
เที่ยงตรงที่ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ พิจารณาว่าข้อสอบ หรื อ ข้อคําถามแต่ละข้อ วัดได้ตรงตามสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
เนื้อหาหรื อวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้มากน้อย เพียงใด โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ให้คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น
ให้คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น
ให้คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบไม่วดั จุดประสงค์/เนื้อหานั้น
แล้วนําข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อ
กับ จุดประสงค์หรื อเนื้อหา (Index of Item-Objective Congruence หรื อ IOC) จาก
จากสู ตร

IOC =

∑R
N

ซึ่ง IOC
หมายถึ ง ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ คํา ถามกั บ
วัตถุประสงค์และเนื้อหา
หมายถึง ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
∑R
N
หมายถึง จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
เกณฑ์การตัดสิ นค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์ หรื อ
ตรงตาม เนื้อหานั้น แสดงว่า ข้อคําถามข้อนั้นใช้ได้
2.1.2 ความเชื่ อมัน่ ความเชื่อมัน่ หมายถึง ความคงที่ของคะแนนที่วดั ได้แต่ละ
ครั้ง วิธีการหาค่าความ เชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทําได้หลายวิธี คือ
2.1.2.1 วิธีสอบซํ้า
2.1.2.2 วิธีแบบทดสอบคู่ขนาน
2.1.2.3 วิธีหาความสอดคล้องภายใน แบ่งเป็ น
(1) วิธีแบ่งครึ่ งแบบทดสอบ
(2) วิธีหาจากสู ตรคูเดอร์และริ ชาร์ดสัน
(3) วิธีหาจากสู ตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟา
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2.1.2.1 วิ ธี ส อบซํ้ า การหาความเชื่ อ มั่น โดยวิ ธี ส อบซํ้ า เป็ นการหา
ความสั ม พัน ธ์ ข องคะแนนจากการทํา แบบทดสอบฉบับ เดี ย วกัน สองครั้ ง โดยทิ้ ง ช่ ว งห่ างให้
เหมาะสม (ประมาณ 2 สัปดาห์) การหาความเชื่อมัน่ โดยวิธีน้ ี เป็ นการตรวจสอบ ความคงที่ของการ
แสดงออกของผูส้ อบสองครั้งว่า จะมีความคงที่หรื อไม่ วิธีการนี้ มีจุดอ่อนที่ความแปรเปลี่ยนภายใน
ตัว ผู ้ส อบในระหว่ า งทิ้ ง ช่ ว งการสอบ ดัง นั้ น การหาความเชื่ อ มั่น โดยวิ ธี น้ ี ควรนํ า ไปใช้ กั บ
แบบทดสอบวัดคุณลักษณะที่ ค่อนข้างจะคงที่ไม่แปรเปลี่ยนโดยง่าย
2.1.2.2 วิ ธี ใ ช้ แ บบทดสอบคู่ ข นาน การหาความเชื่ อ มั่น โดยใช้ วิ ธี
แบบทดสอบคู่ขนาน เป็ นการหาความสัมพันธ์ของคะแนนจากการนําแบบทดสอบ2ฉบับที่เทียบเท่า
กันไปสอบกับบุ คคลกลุ่ม เดี ยวกัน วิธีการนี้ มีจุดอ่อนที่ ความเป็ นคู่ขนานกันของ แบบทดสอบ 2
ฉบับซึ่งสร้างได้ยาก
2.1.2.3 วิธีหาความสอดคล้องภายใน
(1) วิธีแบ่งครึ่ งแบบทดสอบ การหาความเที่ยงโดยวิธีน้ ีเป็ นการหา
ความสัมพันธ์ของคะแนนจากการใช้แบบทดสอบฉบับเดียว และสอบเพียงครั้งเดียว โดยนําผลการ
สอบมาแบ่งเป็ นข้อมูล 2 ชุด โดยอาจแบ่งเป็ นข้อคู-่ ข้อคี่แบ่งเป็ นครึ่ งฉบับแรกครึ่ งฉบับหลังจากการ
หาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์จะได้ สัมประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบครึ่ งฉบับ แล้วจึ ง
นําไปปรับขยายเป็ นสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของแบบทดสอบทั้งฉบับ
จากสู ตรของสเปี ยร์แมน บราวน์ (Spearman Brown) ดังนี้

เมื่อ Rtt แทน ความเที่ยงขแบแบบทดสอบทั้งฉบับ
Rmm แทน สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของแบบทดสอดครึ่ งฉบับ
(2) วิธี หาจากสู ตรของคูเดอร์ และริ ชาร์ ดสั น การหาความเที่ ย ง
โดยวิธีน้ ี เป็ นการหาความสัมพันธ์ของคะแนนจากการใช้แบบทดสอบฉบับเดียวและสอบ เพียงครั้ง
เดียวโดยนําผลการสอบมาคํานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ ใช้สูตรของคูเดอร์และริ ชาร์ ดสันซึ่ งเป็ นการหา
ความเที่ยงของ แบบทดสอบที่มีระบบการให้คะแนนแบบ 0,1 (ผิด 0, ถูก 1) สู ตรที่ใช้มี 2 สู ตร คือ
สู ตร KR - 20 กับสู ตร KR - 21
สู ตร KR -20 ในกรณี ที่ค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อไม่เท่ากัน
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RKR-20 =
เมื่อ Rtt

แทน ความเที่ยงของแบบทดสอบ

K แทน จํานวนข้อสอบ
P แทน ความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ (สัดส่ วนที่ตอบถูกก)
q แทน สัดส่ วนที่ตอบผิด (1-p)
N แทน จํานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ
S2 =
สู ตร KR-21 ในกรณี ที่ค่าความยากง่ายของข้อสอบทุกข้อเท่ากันหรื อไม่แตกต่างกันมาก

เมื่อ Rtt
K

แทน ความเที่ยงของแบบทดสอบ
แทน จํานวนข้อสอบ
แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของแบบทดสอบทั้งฉบับ

S2

แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ

สู ตร KR - 20 และ KR - 21 นี้ ใช้ได้เฉพาะการหาความเที่ยงของแบบทดสอบที่ให้คะแนน
แต่ละข้อ เป็ นแบบ 0 กับ 1 เท่านั้น สู ตร KR - 21 ใช้ในกรณี ขอ้ สอบทุกข้อมีค่าความยากเท่ากัน ซึ่ง
ในทางปฏิบตั ิตอ้ งพิจารณาเงื่อนไขที่ เป็ นจริ งด้วย
(3) วิธีหาจากสู ตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา การหาค่าความเที่ยงโดย
ใช้สูตรของครอนบัค (Cronbach) นี้ ปรับมาจากสู ตร KR–20 ใช้หาความเที่ยงของเครื่ องมือวัดที่ให้
คะแนนแตกต่างกันไปในแต่ละข้อได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นระบบการให้ คะแนน แบบ 1 กับ 0
สู ตรการคํานวณเป็ นดังนี้
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เมื่อ
S2
S2
K

แทน
แทน
แทน
แทน

ความเที่ยงของแบบทดสอบ
ความแปรปรวนของข้อสอบแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ
จํานวนข้อสอบทั้งหมด

การหาค่าความเที่ ยงโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาสามารถหาได้โดยใช้ผลการสอบจาก
แบบทดสอบฉบับเดียว นําไปสอบกับบุคคลกลุ่มเดียว และนําไปใช้กนั ได้อย่างกว้างขวาง โดยไม่
จํากัดเฉพาะแบบทดสอบที่ให้คะแนนแบบ 1 กับ 0
2.2 การวิเคราะห์หาคุณภาพของข้อสอบรายข้อ
การวิเคราะห์ขอ้ สอบรายข้อเป็ นการตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบแต่ละข้อ โดย
พิจารณาจากสมบัติที่สาํ คัญ 3 ประการ ได้แก่ ความยาก อํานาจจําแนก และประสิ ทธิภาพของตัวลวง
2.2.1 ความยากของข้อสอบ (P)
ความยากของข้อสอบ หมายถึ ง สัดส่ วนของจํานวนผูท้ ี่ ตอบข้อสอบได้
ถูกต้องต่อจํานวนผูท้ ี่ตอบข้อสอบ ทั้งหมด หรื อหมายถึงจํานวนร้อยละของผูต้ อบข้อสอบนั้น ๆ ถูก
ตัวอย่างเช่น ค่า p = 0.30 แสดงว่า จํานวน ผูต้ อบ 100 คน มีผทู ้ ี่ตอบข้อนั้น ๆ ถูก 30 คน ค่าความ
ยากง่ายจะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1.00 สามารถหาได้จาก
สู ตร
P=
P คือ ความยากง่าย
RH คือ จํานวนนักเรี ยนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนสู ง
RL คือ จํานวนนักเรี ยนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนตํ่า
NH คือ จํานวนนักเรี ยนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนสู ง
NL คือ จํานวนนักเรี ยนทั้งหมดในกลุม่ คะแนนตํ่า
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ในการพิจารณาค่าความยากง่ายนั้น ถ้าข้อสอบมีค่าความยากง่ายสู ง เช่น p = 0.95 แสดงว่า มีผตู ้ อบ
ถู ก จํา นวนมาก จึ ง ถื อ ว่ า เป็ นข้อ สอบที่ ง่ า ย แต่ ใ นทางกลับ กัน ถ้า ข้อ สอบมี ผู ้ต อบถู ก น้อ ย เช่ น
p = 0.15 แสดงว่า เป็ นข้อสอบที่ยาก ข้อสอบที่ ดีจะมีระดับความยากง่าย เท่ากับ 0.5 ซึ่ งจะทําให้
เกิ ดค่าอํานาจการจําแนกสู งสุ ดและมีความเชื่ อมัน่ สู ง อย่างไรก็ตามในการสอบวัดความรู ้ ผลการ
เรี ยนโดยทัว่ ไป มักนิ ยมให้มีขอ้ สอบที่มีระดับความยากง่ายใน ระดับต่าง ๆ ปะปนกันไป โดยจัดให้
มีขอ้ สอบมี ค่าความยากง่ายพอเหมาะ ( p มี ค่าใกล้เคียง 0.5) เป็ นส่ วนใหญ่ รวมทั้งให้มีขอ้ สอบที่
ค่อนข้างยากและค่อนข้างง่ายอี กจํานวนหนึ่ ง แต่ถา้ เป็ นการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกผูท้ ี่มีความรู ้
ความสามารถควรมีสัดส่ วนของข้อสอบที่ยากสู งขึ้น ทั้งนี้ ข้อสอบที่ดีควรมีค่าความยากง่ายระหว่าง
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 )
0.81 -1.00
0.60 – 0.80
0.40 – 0.59
0.20 - 0.34
0 - 0.19

ความหมาย
ง่ายมาก (ควรปรับปรุ งหรื อตัดทิ้ง)
ค่อนข้างง่าย (ดี)
ยากพอเหมาะ (ดีมาก)
ค่อนข้างยาก (ดี)
ยากมาก (ควรปรับปรุ งหรื อตัดทิ้ง)

2.2.2 อํานาจจําแนก ( r )
อํานาจจําแนก ( r ) หมายถึง ความสามารถของข้อสอบในการจําแนกหรื อ
แยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างผูส้ อบที่มีผลสัมฤทธิ์ ต่างกัน เพื่อที่จะใช้พยากรณ์หรื อบ่งชี้ความ
แตกต่างที่เห็นชัดในด้านความสามารถ เช่น จําแนกคนเก่งกับคนอ่อนจากกันได้ โดยถือว่าคนเก่ง
ควรทําข้อสอบข้อนั้นได้ ส่ วนผูท้ ี่อ่อนไม่ควรทําข้อสอบข้อนั้นได้ อํานาจจําแนกของข้อสอบ จะมี
ค่าตั้งแต่ - 1 ถึง + 1 ค่าอํานาจจําแนกที่ดี ควรมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
สู ตร
R=
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r คือ ค่าอํานาจจําแนก
RH คือ จํานวนนักเรี ยนที่ตอบถูกในกลุม่ คะแนนสู ง
RL คือ จํานวนนักเรี ยนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนตํ่า
NH คือ จํานวนนักเรี ยนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนสู ง
NL คือ จํานวนนักเรี ยนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนตํ่า
กรณี ที่ค่า r ติ ดลบ แสดงว่า ข้อสอบข้อนั้นจําแนกกลับ คนเก่งทําไม่ได้ แต่คนอ่อนทําได้
ถือว่าเป็ น ข้อสอบที่ ไม่ดีควรตัดทิ้ง นอกจากนี้ อาจารย์ผูส้ อนควรตรวจสอบการจัดการเรี ยนสอน
ของตน ว่าเพราะเหตุใดผูท้ ี่เรี ยนเก่งจึงไม่เข้าใจในเรื่ องที่สอน
เกณฑ์การแปลความหมายค่าอํานาจจําแนก(r) ของข้อสอบ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543)
อํานาจจําแนกของข้อสอบ ( r )
0.60 -1.00
0.40 – 0.59
0.20 – 0.39
0.10 - 0.19
-1.00 - 0.09

ความหมาย
อํานาจจําแนกดีมาก
อํานาจจําแนกดี
อํานาจจําแนกพอใช้
อํานาจจําแนกตํ่า (ควรปรับปรุ งหรื อตัดทิ้ง)
อํานาจจําแนกตํ่ามาก (ควรปรับปรุ งหรื อตัดทิ้ง)

2.4 ทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
1. ความหมายของความพึงพอใจ
การที่บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการเรี ยนจะต้องอาศัยปั จจัยหลายอย่างมากระตุน้ ให้
เกิดความรักหรื อมีเจตคติ ที่ดีต่อการเรี ยนนั้น บุคคลจะเกิดความพึงพอใจนั้นจะต้องมีการจูงใจให้
เกิดขึ้นนักวิชาการได้ให้ความหมายของ ความพึงพอใจ ไว้หลายประการ ดังนี้
กู๊ด (Good, 1973, P 320) กล่าวถึงความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู ้สึกพอใจซึ่ งเป็ น
ผลจากความสนใจ และเจตคติที่ดีของบุคคลที่มีต่อสิ่ งต่าง ๆ
โวลแมน (Wolman. 1973, P 217) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า เป็ นความรู ้สึก
เมื่อได้รับผลสําเร็ จตามความมุง่ หมาย ความต้องการหรื อแรงจูงใจ
ติมา ปรี ดีดิลก, (1992, P 321) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกพอใจในงานที่
ทําเมื่องานนั้นให้ประโยชน์ตอบแทนทั้งทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานของเขาได้และกล่าวถึงแนวคิดที่เกี่ยวกับพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎี
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ของมาสโลว์ว่า หากความต้องการพื้นฐานของมนุ ษย์ได้รับการตอบสนองก็จะทําให้เกิดความพึง
พอใจ ซึ่งมาสโลว์ได้แบ่งความต้องการพื้นฐานออกเป็ น 5 ขั้น คือ
1. ความต้องการทางด้านร่ างกาย
2. ความต้องการความปลอดภัย
3. ความต้องการสังคม
4. ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องจากสังคม
5. ความต้องการความสมหวังในชีวิต
เทอดศักดิ์ เดชคง, (2542, หน้า 9) กล่าวว่าความพึงพอใจมาจากความคาดหวัง และการ
เปรี ยบเทียบจากความหมายของความพึงพอใจในบุคคลต่างๆ ได้กล่าวไว้ สรุ ปได้ว่าความพึงพอใจ
หมายถึง สิ่ งที่บุคคลเกิดความชอบ รู ้สึกสนใจและสบายใจ เมื่อได้ผลรับสิ่ งที่ดีทาํ ให้ตนรู ้สึกดี หรื อ
ได้รับความสําเร็ จตามความมุ่งหมาย
หลุย จําปาเทศ, (2533, หน้า 8) ความพึงพอใจ หมายถึงความต้องการ (Need) ได้บ รรลุ
เป้าหมายพฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุ ข สังเกตได้จากสายตา คําพูดและการแสดงออก
จากความหมายต่างๆ ข้างต้นสรุ ปได้ว่า ความพึ งพอใจหมายถึงอารมณ์ ความรู ้สึกและ
ทัศนคติที่ดี ของบุคคลเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่งเกิดจากการตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลอันเนื่ องมาจากสิ่ งเร้า และแรงจูงใจ ที่ปรากฏออกมาทางพฤติกรรม ความพึงพอใจเป็ น
องค์ประกอบที่สําคัญในการทํากิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อความสําเร็ จของงานให้บรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. วิธีการสร้างความพึงพอใจในการเรี ยน
ความพึงพอใจเป็ นองค์ประกอบที่ช่วยส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ดี การเรี ยนการสอนจะ
ประสบผลสําเร็ จได้น้ ัน ปั จจัยสําคัญประการหนึ่ งก็คือ ความพึงพอใจในการเรี ยน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ครู
ควรสร้างให้เกิดขึ้นในตัวของผูเ้ รี ยนตั้งแต่เริ่ มต้น เพราะจะทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ต่อบทเรี ยนนั้นๆได้
เป็ นอย่างดี (อารี ย ์ พัน ธ์ ม ณี , 2542, หน้า 198) กล่า วว่า ความพึ ง พอใจในการเรี ย นรู ้ น้ ัน มี ผลต่ อ
พฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่ ครู ควรส่ งเสริ ม ให้เด็กเกิ ดพฤติ กรรมที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ โดย
สร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผเู ้ รี ยน ดังนี้
1. การชมเชยและการตําหนิ ทั้ง 2 ประการจะมีผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
2. การทดสอบบ่ อยครั้ ง การทดสอบเป็ นแรงจู งใจให้ผูเ้ รี ยนสนใจการเรี ยนมากขึ้ น
เพราะอาจหมายถึงการเลื่อนชั้น การสําเร็ จการศึกษา การทอสอบบ่อยครั้งจะช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
สนใจการเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง สมํ่าเสมอ ซึ่ งจะส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนสู งและ
เป็ นความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
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3. การค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ครู ควรส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เสนอแนะหรื อกําหนดหัวข้อที่ผเู ้ รี ยนสนใจ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง
4. ใช้วิธีการเรี ยนการสอนที่แปลกใหม่ เพื่อเร้าความสนใจเพราะวิธีการที่แปลกใหม่ที่
ผูเ้ รี ยนยังไม่ประสบมาก่อนจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความตื่นตัว และมีแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้มากขึ้น
5. ตั้งรางวัลสําหรับงานที่มอบหมายเพื่อยัว่ ยุให้ผเู ้ รี ยนเกิดความพยายามให้งานที่ได้รับ
มอบหมายประสบผลสําเร็ จด้วยดี และเกิดความพึงพอใจกับความสําเร็ จนั้น ๆ
6. ยกตัวอย่ างจากสิ่ ง ที่ เด็ ก ยัง ไม่ เคยพบ หรื อ คาดไม่ ถึ ง การยกตัว อย่า งประกอบ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ควรเป็ นตัวอย่างที่ผเู ้ รี ยนคุน้ เคย เพื่อให้เข้าใจบทเรี ยนได้ง่ายและเร็วขึ้น
7. เชื่อมโยงบทเรี ยนใหม่กบั สิ่ งที่เรี ยนรู ้มาก่อน การเชื่อมโยงสิ่ งใหม่ให้สัมพันธ์กบั สิ่ ง
ที่เป็ นประสบการณ์ เดิม จะทําให้เข้าใจง่ายและชัดเจนขึ้น และจะทําให้ผเู ้ รี ยนสนใจบทเรี ยนยิ่งขึ้น
เพราะผูเ้ รี ยนคาดหวังไว้วา่ จะนําสิ่ งที่เรี ยนไปใช้ประโยชน์และเป็ นพื้นฐานต่อไป
อาจกล่ า วได้ ว่ า ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ยนในการศึ ก ษาเล่ า เรี ยนนั้ น เกิ ด ขึ้ น จาก
องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ คือ คุณสมบัติของครู วิธีสอน กิจกรรมการเรี ยนการสอน การวัดและ
ประเมินผลของครู จึงจะประสบความสําเร็ จในการเรี ยน ดังนั้นจึงเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารและครู ใน
โรงเรี ยนที่จะสร้างความสุ ขในการเรี ยนให้กบั นักเรี ยน เพื่อให้นักเรี ยนมีความพึงพอใจ มีความรัก
และมี ค วามกระตื อรื อร้ นในการเล่าเรี ยน โดยการปรั บ ปรุ งองค์ป ระกอบต่ างๆ ของครู มี ก ารให้
กําลังใจแก่ นักเรี ยนที่ กระทําความดี มี มนุ ษยสั มพันธ์ที่ดีกับ นัก เรี ยน ส่ งเสริ ม ให้นักเรี ยนมี ความ
เจริ ญก้าวหน้าการสร้างสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับอาคารสถานที่ที่เหมาะสม เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้
แสดงความคิดเห็นรวมทั้งรับฟังและให้ความช่วยเหลือเมื่อนักเรี ยนมีปัญหาทุกข์ร้อน ปัจจัยความพึง
พอใจนี้จึงเป็ นสิ่ งสําคัญประการหนึ่งจะส่ งผลให้นกั เรี ยนประสบผลสําเร็ จในการศึกษาเล่าเรี ยน
3. การวัดความพึงพอใจ
การวัด ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก ชอบ ความต้อ งการ ความพอใจ ความสุ ข
เนื่ องจากผลงานที่ได้รับผลสําเร็ จตามความมุ่งหมาย วัดความพึงพอใจได้จากแบบวัดความพึงพอใจ
ที่ ผู ว้ ิ จัย สร้ า งขึ้ น มี ล ัก ษณะเป็ นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale ) ซึ่ งได้ก ํา หนดค่ า
ออกเป็ น5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) โดยพิจารณาเนื้อหา 3 ด้านดังนี้
1. ด้านปัจจัยนําเข้า
1.1 คําชี้แจงของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจง่าย
1.2 ชุดกิจกรรมการเรี ยนมีขนาดอักษรที่เหมาะสม
1.3 เนื้อหาที่กาํ หนดในกิจกรรมการเรี ยนเหมาะสมกับนักเรี ยน
1.4 เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนเพียงพอต่อการเรี ยนในเนื้อหาแต่ละชุด
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1.5 สื่ อในกิจกรรมการเรี ยนมีความเหมาะสม
1.6 ใบกิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสม
2. ด้านกระบวนการ
2.1 กิจกรรมการเรี ยนการสอนมีความน่าสนใจ
2.2 ขั้นตอนของกิจกรรมการเรี ยนนักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิได้
2.3 กิจกรรมการเรี ยนส่งเสริ มนักเรี ยนให้ศึกษา ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
2.4 กิจกรรมการเรี ยนส่งเสริ มนักเรี ยนให้คาํ ตอบ และแก้ไขปัญหาเป็ นทีม
2.5 กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนักเรี ยนให้ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และหาความรู ้
2.6 กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มีวนิ ยั และรับผิดชอบในการทํางาน
2.7 กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนักเรี ยนได้ประเมิน ปรับปรุ งตนเองและยอมรับผูอ้ ื่น
ตลอดจนใฝ่ หาความรู ้อย่างต่อเนื่อง
3. ด้านผลผลิต
3.1 นักเรี ยนเกิดความรู ้จากชุดกิจกรรม
3.2 นักเรี ยนสามารถนําความรู ้จากชุดกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
3.3 ชุดกิจกรรมทําให้นกั เรี ยนประสบผลสําเร็ จในการเรี ยนได้
จากที่ ก ล่ าวมาสรุ ป ได้ว่า การวัดความพึ งพอใจ หมายถึ ง การวัดความรู ้ สึ ก ชอบ ความ
ต้องการ ความพอใจ ความสุ ขเนื่ องจากผลงานที่ได้รับผลสําเร็ จตามความมุ่งหมาย สามารถแบ่งการ
วัดความพึงพอใจเป็ นด้านๆ ดังนี้ ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
2.5 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
กิติพงศ์ เมธาวิวรรธน์กุล (2558) ทําการหาคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพเอกสารประกอบการ
เรี ย น วิ ช าทฤษฎี เครื่ อ งมื อ กล รหั ส วิ ช า 2102-2003 หลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.)
พุทธศักราช 2556 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด เอกสารประกอบการเรี ยนมีประสิ ทธิภาพ เท่ากับ
82.29/81.05 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ได้กาํ หนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยน
ด้ ว ยเอกสาร ประกอบการเรี ยนวิ ช า ทฤษฎี เครื่ องมื อ กล รหั ส วิ ช า 2102-2003 หลั ก สู ตร
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ความพึง พอใจต่อเอกสารประกอบการเรี ยน วิชา ทฤษฎีเครื่ องมือกล รหัสวิชา
2102-2003 อยูใ่ นระดับมาก
ทิชาพงษ์ พวงรัตน์ (2555) ทําการพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการเรี ยน
การสอน วิชางานเครื่ องมือกลซี เอ็นซี รหัสวิชา 2102-2110 หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
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พุ ท ธศัก ราช 2545 (ปรั บ ปรุ ง 2546) มี คุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดับ ดี ม าก เอกสารประกอบการเรี ย นมี
ประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 88.34/85.00 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ได้กาํ หนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ย นของนั ก เรี ยนที่ เรี ย นด้วยเอกสารประกอบการเรี ย น วิ ช างานเครื่ อ งมื อกลซี เอ็น ซี รหัส วิ ช า
2102-2110 หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุ ง 2546) หลังเรี ยน
สู ง กว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความพึงพอใจในการเรี ยนการสอนโดยใช้
เอกสาร ประกอบการเรี ยนการสอน วิชางานเครื่ องมือกลซีเอ็นซี รหัสวิชา 2102-2110 อยูใ่ นระดับดี
มาก
อัฐษนันท์ ลัท ธิ รมย์ (2557) ทําการพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน วิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2102-2102 หลักสู ตรประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุ ง 2546) มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก เอกสารประกอบการ
เรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 83.21/81.22 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ ได้กาํ หนดไว้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยเอกสารประกอบการเรี ยน วิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา 2102-2102 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ความพึง
พอใจ ในการเรี ย นการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรี ย นการสอน วิ ช าการเขี ย นแบบด้ว ย
คอมพิวเตอร์ รหัส วิชา 2102-2102 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ภิญโญ หมายบุญ (2554) ทําการพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการเรี ยน
การสอน วิช างานเครื่ องมื อกลเบื้ อ งต้น รหั ส วิ ช า 2100-1007 หลัก สู ตรประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ
(ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุ ง 2546) มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เอกสารประกอบการเรี ยนมี
ประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 83.96/84.86 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ได้กาํ หนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ย นของนัก เรี ย นที่ เรี ยนด้วยเอกสารประกอบการเรี ย น วิช างานเครื่ องมื อกลเบื้ องต้น รหัส วิช า
2100-1007 หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 ความพึ งพอใจต่ อ
เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนของผูเ้ ชี่ยวชาญ ครู และนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดีมาก
ทรงเดช หล้าพันธ์ (2533 : 57) ทําการวิจยั เรื่ อง การเชื่อมพลาสติกด้วยลมร้อน ตามหลักสู ตร
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2530 ทดลองใช้กบั นักศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ชั้น ปี ที่ 2 แผนก
ช่างประกอบผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยเทคนิคเลย จํานวน 20 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญให้การยอมรับในการสร้างชุด
การสอนนี้ อยู่ในขั้นดีมากทุกๆ ด้าน มีประสิ ทธิ ภาพทางภาคทฤษฏี 86.2/91.21 สู งกว่าเกณฑ์ 75/75
ที่กาํ หนดไว้ค่าเฉลี่ยคะแนนจากกามดสอบหลังเรี ยนสู งกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน จากการมดสอบ
ก่อนเรี ยนที่ระดับความเชื่ อมัน่ 99% แสดงว่า การเรี ยนการสอนด้วยชุดการสอนนี้ ทําให้นักศึกษามี
ความรู ้สูงขึ้น
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มโนช ภูวปั ญญสิ ริ (2534 : 48) ได้ทาํ การวิจยั สร้างชุดการสอนปฏิบตั ิ วิชางานฝึ กฝี มือ 1 เรื่ อง
งานเจาะและงานตัดเกลียวด้วยมือ ตามหลักสู ตร ปวช. 2530 ทดลองใช้กบั นักศึกษาประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั้ น ปี ที่ 1 วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค มี น บุ รี ที่ เข้ า เรี ยนวิ ช างานฝึ กมื อ 1 จํา นวน 24 คน โดยมี
ประสิ ทธิภาพทางทฤษฎี 85.29/83.47 และมีประสิ ทธิภาพทางภาคปฏิบตั ิเท่ากับ 87.64/91.21 สู งกว่า
เกณฑ์ 75/75 ที่กาํ หนดไว้ค่าเฉลี่ยคะแนนจากการทดสอบหลังเรี ยนรู ้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนจาก
การทดสอบก่ อนเรี ย นที่ ระดับ ความเชื่ อมั่น 99% แสดงว่าการเรี ยนการสอนนี้ ทําให้นัก ศึ ก ษามี
ความรู ้สูงขึ้น
ปกาศิ ต ภัท รรั งสี (2536 : 58) ได้ท ําการสร้ างชุ ดฝึ กสถานการณ์ จาํ ลองปั ญ หาระบบปรั บ
อากาศในรถยนต์ ทดลองใช้ กั บ นั ก ศึ ก ษา ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ขั้ น สู ง ชั้ นปี ที่ 2
วิ ท ยาลัย เทคนิ ค พิ ษ ณุ โ ลก ที่ เรี ย นวิ ช างานเครื่ อ งมื อ ความเย็น และปรั บ อากาศ จํา นวน 34 คน
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี จํานวน 7 คน ประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กสถานการณ์จาํ ลอง
ปัญหาระบบปรับอากาศในรถยนต์ มีประสิ ทธิ ภาพ 90% ซึ่ งชุดฝึ กประลองนี้ มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่า
ที่ ต้ งั ใจ ผลการเปรี ยบเที ยบการฝึ กของรั กศึ กษากลุ่ม ตัวอย่างละกลุ่ม โดยนําไปทดสอบ T – Test
ปรากฏว่าผลการฝึ กของ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ a = 0.05
สมศักดิ์ รุ จิโกไศย (2528 : 46) ได้สร้างเครื่ องมือการทดสอบวัสดุสําหรับวิชาปฏิบตั ิวสั ดุช่าง
1 (ES191) นําไปใช้กับนักศึ กษาประกาศนี ยบัตรวิชาชีพขั้นที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ปี การศึกษา 2527 จํานวน 22 คน ผลการวิจยั ปรากฏ
ว่า เครื่ องวัดแบบไฮดรอลิกส์สามารถนําไปใช้ในการเรี ยนการสอนปฏิบตั ิวสั ดุ 1 ได้ โดยนักศึกษา
เห็นว่าเครื่ องวัดไฮดรอลิกส์น้ ี มีความเหมาะสมกับวิชาปฏิบตั ิวสั ดุช่าง 1 นอกจากนี้ ผเู ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5
คน ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า เครื่ องมือการทดสอบวัสดุนาํ มาใช้ในการเรี ยนการสอนวิชาปฏิบตั ิ
วัสดุช่างได้อย่างดี
สมานมิตร อยูส่ ุ ขสวัสดิ์ (2529 : 31) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการสร้างและหาประสิ ทธิภาพของชุด
อนาลอคเทคนิ คเบื้องต้น แล้วนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิ กส์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนื อ ปี การศึกษา 2528 จํานวน 26 คน ผลการวิจยั ปรากฏว่าชุดอนาลอคเทคนิ คเบื้องต้น มีผล
คะแนนเฉลี่ยจากการประลองและทําแบบฝึ กหัดของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.82 สู งกว่าเกณฑ์ที่
กําหนดไว้คือร้อยละ 80 ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทําข้อทดสอบรวมของนักศึกษาหลังการประลองมี
ค่าเฉลี่ ยร้ อยละ 82.43 สู งกว่าเกณฑ์ที่ก าํ หนดไว้คือร้ อยละ 80 มี ฐานนิ ยมอยู่ในเกณฑ์พ อใช้ถึ งดี
พร้อมกันนี้ผเู ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นต่อการยอมรับชุดอนาลอคเทคนิคเบื้องต้นว่า อยูใ่ นระดับดีถึงมาก
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จากผลการวิจยั ที่เกี่ยวกับการสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพของชุดการสอน สามารถสรุ ปได้ว่า
ชุดการสอนเป็ นตัววัดพฤติกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่ งที่ มีประโยชน์ และให้คุณค่าต่อการเรี ยน
การสอน สามารถทําให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้ายวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ไ ด้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเหมาะสํ า หรั บ ไปใช้ในการเรี ย นการสอน ดัง นั้น ผูว้ ิ จัย จึ ง ได้เอา
หลักการต่างๆ จากเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ มาเป็ นแนวทางในการสร้างชุดการสอน
สําหรับ ครู เรื่ อง การสร้ างสถานการณ์ ที่ เกี่ยวข้องเหล่านี้ มาเป็ นแนวทางในการสร้างชุดการสอน
สําหรั บครู เรื่ อง การสร้ างสถานการณ์ จาํ ลองระบบฉี ดนํ้ามันเชื้ อเพลิงอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยชุ ดการ
สอนที่สร้างขึ้นประกอบด้วย
1. คู่ มื อ การสอน ที่ ป ระกอบด้ว ย รายการหั ว ข้อ แผนการสอน แบบฝึ กหั ด แบบ
ประเมิน ผลความก้าวหน้า และแบบทดสอบทางการเรี ยนภาคปฏิบตั ิ พร้อมเฉลย
2. ใบงาน
3. ชุดสื่ อการเรี ยนการสอน
จากเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่าเอกสารประกอบการเรี ยน เอกสารประกอบการ และชุด
การสอน ที่ครู ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชาได้สร้างขึ้นนั้น นับได้ว่าเป็ นนวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่มี
ความสําคัญ และจําเป็ นต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนดีข้ ึน สอดคล้องกับการจัดทําเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ วิชางานจักรยานยนต์
รหัสวิชา 2101-2102 ตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ซึ่ งผูร้ ายงาน
ในฐานะครู ผูส้ อนในรายวิชางานจักรยานยนต์ ได้เห็ นถึ งความสําคัญและประโยชน์ของเอกสาร
ประกอบการสอน จึงได้ดาํ เนิ นการ จัดทําเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ เพื่อใช้กบั นักเรี ยนระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ รวมถึงได้มีการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
ที่ ส ร้ า งขึ้ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ ค วามคิ ด ของผู ้ส อนไปสู่ นั ก เรี ย น
นอกจากนี้นกั เรี ยนที่เรี ยนโดยใช้เอกสาร ประกอบการสอน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้นกว่าเดิม
ทําให้การพัฒนาการเรี ยนการสอนเป็ นไป ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ จึงเชื่อมัน่ ได้วา่ เอกสารประการ
สอนงานจักรยานยนต์ ที่ผูร้ ายงานสร้างขึ้นจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาให้กบั นักเรี ยน
อาชีวศึกษาต่อไป

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้าง
เอกสารประกอบการสอน ชื่ องานจักรยานยนต์ เพื่อหาคุณภาพเอกสารประกอบการสอน ชื่ องาน
จัก รยานยนต์ เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของเอกสารประกอบการสอน ชื่ อ งานจัก รยานยนต์ เพื่ อ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน จากคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรี ยนและคะแนนเฉลี่ยทดสอบ
หลังเรี ยน และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน ชื่องานจักรยานยนต์ โดยมีข้นั ตอนการดําเนินงาน ดังนี้
3.1 กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการนําเสนอ
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 ประชากร ได้แก่ นัก เรี ยน ระดับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) แผนกวิชาช่ างยนต์
วิ ท ยาลัย เทคนิ ค นครสวรรค์ ภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2559 ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นเรี ย นวิ ช างาน
จักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101-2102
3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้การเลือกแบบเจาะจงเป็ นกลุ่มตัวอย่าง คือ
1. กลุ่ มทดลองเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ และทดลองหาค่าความ
เชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท้ งั ฉบับ คือนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น
ปี ที่ที่ 3 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ผ่าน
การเรี ยนวิชางานจักรยานยนต์มาแล้ว จํานวน 20 คน
2. ใช้เอกสารประกอบการสอนงานจัก รยานยนต์ ระหว่างเรี ย น และทดสอบด้ว ย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หลังเรี ยน คือนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชั้นปี ที่ 1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชางาน
จักรยานยนต์ ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จํานวน 23 คน
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3.2 การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การสร้างเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั หรื อการสร้างเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
ประกอบด้วย ใบเนื้ อหา ใบขั้นตอนการทํางาน ใบงาน ใบสั่งงาน (Job Sheet) ใบตรวจงาน (Check
Sheet) แบบประเมิ น แบบทดสอบ (Test Sheet) ใบเฉลย (Answer Sheet) และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ โดยมีขบวนการ และขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
3.2.1 การสร้างเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ มีข้นั ตอนการสร้าง ดังนี้
3.2.1.1 สร้างใบเนื้ อหา ใบขั้นตอนการทํางาน ใบงาน ใบสั่งงาน (Job Sheet) ใบตรวจงาน
(Check Sheet) แบบประเมิน แบบทดสอบ (Test Sheet) ใบเฉลย (Answer Sheet มีข้นั ตอนการสร้าง
ดังภาพที่ 3-1 (รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ข หน้า 194-206)
เริ่ มต้น
วิเคราะห์การสอนจากวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
สร้างใบเนื้อหา แบบฝึ กหัด และใบงาน
นําเสนอที่ปรึ กษา
ตรวจสอบ
ผ่าน
ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมิน IOC

ไม่ผา่ น

ไม่ผา่ น

ปรับปรุ ง

ปรับปรุ ง

ผ่าน
วิเคราะห์การประเมิน
ใบเนื้อหา แบบฝึ กหัด และใบงาน
สิ้นสุด
ภาพที่ 3-1 แสดงขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
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จากภาพที่ 3-3 แสดงขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ดังนี้
1) การวิเคราะห์เพื่อสร้างบทเรี ยน (Analysis) จาก
ก. รายการที่กาํ หนดให้ในหลักสู ตรรายวิชา
ข. ผูเ้ รี ยนในหลักสู ตร
ค. ความต้องการในงานอาชีพ
ง. รายวิชาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กนั
2) การออกแบบและสร้างบทเรี ยน (Design) จาก
ก. การวิเคราะห์ งานและการวิ เคราะห์ หั วข้อเรื่ อง และงาน (Teaching Program)
โดยยึดหลักสิ่ งที่กาํ หนดให้ในรายวิชา (Existing Syllabus) ประกอบด้วย จุดประสงค์ สมรรถนะรายวิชา
ข. การวิเคราะห์รายการหัวข้อเรื่ อง หรื องาน (Topic Listing Sheet) จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ค. การวิ เคราะห์ หั วข้อเรื่ อง (Scalar Pattern) ความสามารถ (Task Analysis) เพื่ อ
กําหนดพฤติกรรมการ เรี ยนรู ้ว่าผูเ้ รี ยนควรมีความรู ้ (Knowledge) อย่างไรโดยหลังจากวิเคราะห์งาน
จนได้ข้ นั ตอนต่าง ๆ ที่จะทํางานนั้น ๆ แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนําขั้นตอนของงานแต่ละขั้นตอน
มาทําการวิเคราะห์ ความสามารถว่าในแต่ละขั้นตอนผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถอะไรบ้าง
ง. การกําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Objective Listing Sheet) หลังจากที่ได้
ทําการวิเคราะห์ ความสามารถขั้นตอนต่อไปคือ การกําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อกําหนด
เป้ าหมายให้ ผูเ้ รี ยนเมื่อเรี ยนจบบทเรี ยนแล้วจะต้องมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างไรโดยพิจารณา
จากความรู ้ (Knowledge) และทักษะ (Skills) ที่ทาํ การวิเคราะห์ไว้นาํ มาเขียนเป็ นวัตถุประสงค์เชิ ง
พฤติกรรม แล้วทําการจําแนกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมตามลักษณะของการเรี ยนรู ้ ด้านพุทธิ พิสัย
(Cognitive Domain) และด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)
3) สร้ า งเอกสารประกอบการสอนงานจัก รยานยนต์ ประกอบด้ ว ย ใบเนื้ อหา
แบบฝึ กหัด ใบเฉลยแบบฝึ กหัด ใบงาน ใบตรวจงาน และแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
4) เมื่อสร้างเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์เสร็ จแล้ว นําไปให้ที่ปรึ กษา
ตรวจสอบ และปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
5) นําเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ปรับ ปรุ งแก้ไขเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ประเมินเพื่อหาคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
6) วิเคราะห์ผลการประเมิ นคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
และปรับปรุ งแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
7) ได้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ที่เสร็ จสมบูรณ์ พร้อมนําไปทดลอง
สอนกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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3.2.1.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ โดยสร้างให้ตรงตามเนื้ อหาที่กาํ หนด (สุ ราษฎร์ , 2545 : 132) ของเอกสารประกอบการ
สอนงานจักรยานยนต์ และหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่ จะใช้ทดสอบก่อนเรี ยน
(Pre-Test) และทดสอบหลั ง จากจบบทเรี ยน (Post-Test) มี ข้ ั น ตอนการสร้ า ง ดั ง ภาพที่ 3-2
(รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ข หน้า 207-243)
เริ่ มต้น
วิเคราะห์ขอ้ สอบจากวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณา

ไม่ผา่ น

ปรับปรุ ง

ผ่าน
ผูเ้ ชียวชาญ
ประเมิน (IOC)

ไม่ผา่ น ปรับปรุ ง

ทดลองใช้กบั กลุ่มทดลอง
วิเคราะห์ผล
ได้แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์
สิ้นสุด
ภาพที่ 3-2 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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จากภาพที่ 3-2 สามารถอธิบายลําดับขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ดังนี้
1) ร่ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
2) นําไปหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทั้งฉบับ การวิเคราะห์ขอ้ สอบทั้ง
ฉบับ เป็ นการตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ องมื อวัด เกี่ ย วกับ ความเที่ ยงตรง (Validity) และความ
เชื่อมัน่ (Reliability) รายละเอียด
1. หาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective
Congruence Index : IOC) ของแบบทดสอบสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนเอกสารประกอบการสอนงาน
จักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน
หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทั้งฉบับ เกี่ยวกับความเที่ยงตรง (Validity) และ
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ได้ดาํ เนินการ ดังนี้
การสร้ า งแบบแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ โดยกํา หนดชนิ ด ของข้อ สอบโดยเลื อ กให้
สอดคล้องกับ จุดประสงค์ก ารเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 5 ท่ าน พิ จารณาว่าข้อสอบ หรื อ ข้อ
คําถามแต่ละข้อ วัดได้ตรงตามสิ่ งที่ตอ้ งการวัดเนื้อหาหรื อวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้มากน้อย เพียงใด
โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ให้คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์/เนื้ อหานั้น
ให้คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น
ให้คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบไม่วดั จุดประสงค์/เนื้อหานั้น
แล้วนําข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
แต่ละข้อกับ จุดประสงค์หรื อเนื้อหา (Index of Item-Objective Congruence หรื อ IOC)
จาก สู ตร IOC =
ซึ่ง

∑R
N

IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง -1 ถึง +1
∑ R หมายถึง ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
หมายถึง จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
เกณฑ์การตัดสิ นค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์
หรื อตรงตาม เนื้อหานั้น แสดงว่าข้อคําถามของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนข้อนั้นใช้ได้

142
จากการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
แทนค่าสู ตร IOC =

94
100

= 0.94
ผลการวิ เคราะห์ ห าค่าดัช นี ค วามสอดคล้อ งของแบบทดสอบวัดผลสั ม ฤทธิ์ โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ได้ทาํ การวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
จํานวน 100 ข้อ พบว่า แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ได้รับ การสังเคราะห์ ให้ใช้ได้ ทั้ง 100 ข้อ ซึ่ ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้วิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่ ง มีค่า IOC ใน
ภาพรวม เท่ากับ 0.94 ผลการพิจารณา ใช้ได้ ซึ่งจะอยูร่ ะหว่าง 0.60 ถึง 1.00 ตามลําดับ
2. หาค่ าความเชื่ อ มั่น ของแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ จากสู ต ร KR-20 จากกลุ่ ม
ทดลอง คือกลุ่มทดลอง เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ และทดลองหาค่าความเชื่อมัน่
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทั้งฉบับ คือนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 1
กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ที่ผ่านการ
เรี ยนวิชางานจักรยานยนต์มาแล้ว จํานวน 20 คน
วิธีหาจากสูตรของคูเดอร์และริ ชาร์ดสัน
การหาความเที่ยงโดยวิธีน้ ี เป็ นการหาความสัมพันธ์ของคะแนนจากการใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ฉบับเดียวและสอบ เพียงครั้งเดียวโดยนําผลการสอบมาคํานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ใช้สูตร
ของคูเดอร์ และริ ชาร์ ดสันซึ่ งเป็ นการหาความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่มีระบบการให้
คะแนนแบบ 0,1 (ผิด 0, ถูก 1) สู ตรที่ใช้มี 2 สูตร คือ สู ตร KR - 20 กับสู ตร KR – 21
เลือก สู ตร KR -20 ในกรณี ที่ค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อไม่เท่ากัน
RKR-20 =
เมื่อ Rtt

แทน ความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
K แทน จํานวนข้อสอบ
P แทน ความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ (สัดส่ วนที่ตอบถูก)
q แทน สัดส่ วนที่ตอบผิด (1-p)
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N แทน จํานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ
S2 =
จากการทดลองหาความเที่ยงของ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ของเอกสารประกอบการ
สอนงานจักรยานยนต์ สําหรับใช้ในการเรี ยนการสอนวิชางานจักรยานยนต์
แทนค่าสู ตร
ค่า N = 20 คน
ค่า X = 5+94+93+92+91+90+80+80+80+80+70+69+68+67+64+36+33+33+29+28
=1,372
ค่า X2 = 9,025+8,836+8,649+8,464+8,281+8,100+6,400+6,400+6,400+6,400
+4,900+4,761+4,624+4,489+4,096+1,296+1,089+1,089+841+784
= 104,924
แทนค่า

S2 =
S2 = 540.24

แทนค่าสู ตร KR -20
แทนค่าสู ตร KR -20
ค่า K = 100 ,
แทนค่า

= 21

RKR-20 =
= 0.97

ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ทั้ง
ฉบับ เท่ากับ 0.97
3. การวิเคราะห์หาความหาค่าความยากง่ายและอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การวิเคราะห์ ข ้อสอบรายข้อ เป็ นการตรวจสอบคุณ ภาพของข้อสอบแต่ ล ะข้อ
โดยพิจารณาจากสมบัติที่สาํ คัญ 3 ประการ ได้แก่ ความยาก อํานาจจําแนก และประสิ ทธิภาพของตัวลวง
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ความยากของข้อสอบ (P) หมายถึงสัดส่ วนของจํานวนผูท้ ี่ตอบข้อสอบได้ถูกต้องต่อจํานวนผู ้
ที่ตอบข้อสอบ ทั้งหมด หรื อหมายถึงจํานวนร้อยละของผูต้ อบข้อสอบนั้น ๆ ถูก ตัวอย่างเช่น ค่า p =
0.30 แสดงว่า จํานวน ผูต้ อบ 100 คน มีผทู ้ ี่ตอบข้อนั้น ๆ ถูก 30 คน ค่าความยากง่ายจะมีค่าระหว่าง
0 ถึง 1.00 สามารถหาได้จาก
สู ตร

P=
P คือ ความยากง่าย
RH คือ จํานวนนักเรี ยนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนสู ง
RL คือ จํานวนนักเรี ยนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนตํ่า
NH คือ จํานวนนักเรี ยนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนสู ง
NL คือ จํานวนนักเรี ยนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนตํ่า

ในการพิจารณาค่าความยากง่ายนั้น ถ้าข้อสอบมีค่าความยากง่ายสูง เช่น p = 0.95 แสดงว่า มี
ผูต้ อบ ถูกจํานวนมาก จึงถือว่าเป็ นข้อสอบที่ง่าย แต่ในทางกลับกัน ถ้าข้อสอบมีผูต้ อบถูกน้อย เช่น
p = 0.15 แสดงว่า เป็ นข้อสอบที่ยาก ข้อสอบที่ดีจะมีระดับความยากง่าย เท่ากับ 0.5 ซึ่ งจะทําให้
เกิ ดค่าอํานาจการจําแนกสู งสุ ดและมีความเชื่ อมัน่ สู ง อย่างไรก็ตามในการสอบวัดความรู ้ ผลการ
เรี ยนโดยทัว่ ไป มักนิ ยมให้มีขอ้ สอบที่มีระดับความยากง่ายใน ระดับต่าง ๆ ปะปนกันไป โดยจัดให้
มีขอ้ สอบมี ค่าความยากง่ายพอเหมาะ ( p มี ค่าใกล้เคียง 0.5) เป็ นส่ วนใหญ่ รวมทั้งให้มีขอ้ สอบที่
ค่อนข้างยากและค่อนข้างง่ายอี กจํานวนหนึ่ ง แต่ถา้ เป็ นการสอบแข่งขันเพื่ อคัดเลือกผูท้ ี่ มีความรู ้
ความสามารถควรมีสัดส่ วนของข้อสอบที่ยากสู งขึ้น ทั้งนี้ ข้อสอบที่ดีควรมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 ใน
ข้อสอบประเภท 4 ตัวเลือก ส่ วนข้อสอบประเภทถูก – ผิด ค่าความยากง่าย ควรอยูร่ ะหว่าง 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)
อํานาจจําแนก ( r ) หมายถึง ความสามารถของข้อสอบในการจําแนกหรื อแยกให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างผูส้ อบที่มีผลสัมฤทธิ์ ต่างกัน เพื่อที่จะใช้พยากรณ์หรื อบ่งชี้ความแตกต่างที่เห็นชัด
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ในด้านความสามารถ เช่น จําแนกคนเก่งกับคนอ่อนจากกันได้ โดยถือว่าคนเก่งควรทําข้อสอบข้อ
นั้นได้ ส่ วนผูท้ ี่อ่อนไม่ควรทําข้อสอบข้อนั้นได้ อํานาจจําแนกของข้อสอบ จะมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง +1
ค่าอํานาจจําแนกที่ดี ควรมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
สู ตร

R=
r คือ ค่าอํานาจจําแนก
RH คือ จํานวนนักเรี ยนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนสู ง
RL คือ จํานวนนักเรี ยนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนตํ่า
NH คือ จํานวนนักเรี ยนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนสู ง
NL คือ จํานวนนักเรี ยนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนตํ่า

กรณี ที่ค่า r ติ ดลบ แสดงว่า ข้อสอบข้อนั้นจําแนกกลับ คนเก่งทําไม่ได้ แต่คนอ่อนทําได้
ถือว่าเป็ น ข้อสอบที่ ไม่ดีควรตัดทิ้ง นอกจากนี้ อาจารย์ผูส้ อนควรตรวจสอบการจัดการเรี ยนสอน
ของตน ว่าเพราะเหตุใดผูท้ ี่เรี ยนเก่งจึงไม่เข้าใจในเรื่ องที่สอน
เกณฑ์การแปลความหมายค่าอํานาจจําแนก (r) ของข้อสอบ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543)
อํานาจจําแนกของข้อสอบ ( r ) ความหมาย
0.60 -1.00
อํานาจจําแนกดีมาก
0.40 – 0.59
อํานาจจําแนกดี
0.20 – 0.39
อํานาจจําแนกพอใช้
0.10 - 0.19
อํานาจจําแนกตํ่า (ควรปรับปรุ งหรื อตัดทิง้ )
-1.00 - 0.09
อํานาจจําแนกตํ่ามาก (ควรปรับปรุ งหรื อตัดทิง้ )
จากการทดลองใช้แบบทดสอบที่สร้างขึ้นกับนักเรี ยนที่เคยเรี ยนรายวิชางานจักรยานยนต์ผ่าน
มาแล้ว โดยมีผลการทดลองดังต่อไปนี้
การหาค่าความยากง่าย (P)
คะแนนจากการทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการพิจารณาค่าความยากง่าย ของ
ข้อสอบ ทั้ง 100 ข้อ มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.50 -0.75 แสดงว่า ข้อสอบนี้ มีค่าความยากง่าย
พอเหมาะ หรื ออยูใ่ นขั้นดีมาก อยูร่ ะหว่าง 0.60 -1.00 มีบางข้อ มีค่าความยากง่าย อยูร่ ะหว่าง 0.20 0.39 ซึ่งไม่เหมาะใช้เป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การหาอํานาจจําแนก (r)
คะแนนจากการทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการพิจารณาค่าอํานาจจําแนกของ
ข้อสอบ ทั้ง 100 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกตํ่าสุ ด 0.00 – 0.10 ซึ่ งอํานาจจําแนกตํ่าถึ งตํ่ามาก สมควร
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ปรับปรุ งหรื อตัดทิ้ง เช่น ข้อ 4, 7, 14, 17, 22, 25, 29, 65, 66, 71, 72, 75, 77, 81, 83, 90, 92, 93, 94,
และ 97 รวมตัดออก 20 ข้อ ส่ วนข้ออื่น ๆ อยู่ระหว่าง 0.30 - 0.70 ซึ่ งอํานาจจําแนกพอใช้ถึงขั้นดี
มาก จากแบบทดสอบ 100 ข้อ ผ่านเกณฑ์ 80 ข้อ ซึ่งจะเก็บไว้ใช้เป็ นข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ต่อไป
3) ได้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และจัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์
3.2.2 การสร้างแบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ซึ่ งมีข้ นั ตอน
การสร้าง ดังภาพที่ 3-3 (รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ข หน้าที่ 200-206)
เริ่ มต้น
ศึกษาข้อมูล
ร่ างแบบสอบถามประเมินคุณภาพ
นําเสนอที่ปรึ กษา
ตรวจสอบ

ไม่ผา่ น

ปรับปรุ ง

ผ่าน
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณา
ประเมิน IOC

ไม่ผา่ น

ปรับปรุ ง

ผ่าน
ได้แบบประเมินคุณภาพฉบับสมบูรณ์
สิ้นสุด
ภาพที่ 3-3 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
จากภาพที่ 3-3 สามารถอธิ บ ายลําดับ ขั้น ตอนในการสร้างแบบประเมิ น คุณ ภาพเอกสาร
ประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ได้ดงั นี้
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1) ศึกษาข้อมูลจากตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกําหนดหัวข้อของการประเมินโดยให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้
2) จากนั้นผูว้ ิ จยั ร่ างแบบประเมิ นคุณ ภาพเอกสารประกอบการสอนงานจัก รยานยนต์
ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบไว้ 3 ด้าน คือด้านการพิมพ์และการจัดรู ปเล่ม ด้านเนื้ อหา และด้านประโยชน์ของ
เอกสารประกอบการสอน
3) นําเสนอที่ปรึ กษาตรวจสอบ และปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
4) นําแบบสอบถามคุณภาพที่ผ่านการปรับปรุ งแก้ไขเสร็ จแล้ว หาคุณภาพเครื่ องมือวิจยั
โดยการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ดังนี้
หาค่ าดัช นี ค วามสอดคล้องของแบบสอบถามประเมิ น คุ ณ ภาพ เป็ นการนําผลของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละท่านมารวมกันคํานวณหาความตรงเชิงเนื้ อหา ดัชนี ที่ใช้แสดงค่าความสอดคล้อง
เรี ย กว่า ดัช นี ค วามสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุ ป ระสงค์ (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 แสดงว่า ข้อคําถามนั้นวัดได้ตรง
จุดประสงค์ หรื อตรงตาม เนื้อหานั้น แสดงว่า ข้อคําถามข้อนั้นใช้ได้
ผลการประเมินแบบสอบถามประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
ก. ด้านการพิมพ์และการจัดรู ปเล่ม
แทนค่าสู ตร IOC = 4.8
5
= 0.96
ข. ด้านเนื้ อหา
แทนค่าสู ตร IOC = 6.6
7
= 0.94
ค. ด้านประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอน
3
แทนค่าสู ตร IOC =
3
= 1.00
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เกณฑ์การตัดสิ นค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์
หรื อตรงตาม เนื้อหานั้น แสดงว่า ข้อคําถามข้อนั้นใช้ได้
ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ได้
ทําการวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบประเมินจํานวน 15 ข้อคําถาม และแบ่งเป็ น 3
ด้าน พบว่า แบบประเมิ นได้รับ การสั ง เคราะห์ เหลื อข้อคําถาม จํานวน 15 ข้อ ซึ่ งผูเ้ ชี่ ยวชาญได้
วิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบประเมิ น ดังนี้ ด้านการพิมพ์และการจัดรู ปเล่ม มี ค่า
IOC เฉลี่ยเท่ากับ 0.96 อยู่ในผลการพิจารณา ใช้ได้ โดยมีบางข้อคําถามของแบบประเมิน เท่ากับ
0.80 ถึ ง 1.00 ด้านเนื้ อหา มี ค่า IOC เฉลี่ ย เท่ ากับ 0.94 อยู่ในผลการพิ จารณา ใช้ได้ โดยมี บางข้อคําถามของแบบ
ประเมิน เท่ากับ 0.80 ถึง 1.00 ตามลําดับ ส่ วนด้านประโยชน์ของเอกสารประกอบการใช้งาน มีค่า IOC
เฉลี่ย เท่ากับ 1.00 อยู่ในผลการพิจารณา ใช้ได้ท้ งั หมด สรุ ปว่า ผูเ้ ชี่ ยวชาญให้ใช้แบบประเมินของ
เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ สามารถนําไปเป็ นแบบประเมินได้
5) ได้แบบประเมินคุณภาพฉบับสมบูรณ์
3.2.3 การประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ มีข้ นั ตอนการประเมิน
คุณภาพ ดังภาพที่ 3-4 (รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ข หน้าที่ 200-206)
เริ่ มต้น
แต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญ
นําเอกสารประกอบการสอนให้ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมิน
ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
วิเคราะห์ผลการประเมิน
สิ้นสุด
ภาพที่ 3-4 แสดงขั้นตอนการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
1) แต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยเป็ นครู หรื อบุคลากรทางการศึกษาที่ความรู ้ความสามรถในด้าน
การสร้ างนวัตกรรมทางการศึ ก ษา หรื อเป็ นครู ที่ มี ความรู ้ ค วามสามารถด้านเครื่ องกล หรื อผูท้ ี่ มี
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ความรู ้ความสามารถในด้านการตรวจซ่ อมระบบอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ และหรื อเป็ นผูท้ ี่มี
ประสบการณ์การสอนมาแล้วอย่างน้อย 10 ปี จํานวน 5 ท่าน
2) นําเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมินแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญ
3) ผูเ้ ชี่ยวชาญ ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ทั้ง 3 ด้าน
4) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ โดยนําผลการประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 5 คน
มาวิเคราะห์ขอ้ มูลหาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และหาค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.2.4 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการ
สอนงานจักรยานยนต์ ซึ่ งมีข้ นั ตอนการสร้าง ดังภาพที่ 3-5 (รายละเอี ยดแสดงไว้ในภาคผนวก ข
หน้าที่ 249-260)
เริ่ มต้น
ศึกษาข้อมูล
ร่ างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
นําเสนอที่ปรึ กษา
ตรวจสอบ

ไม่ผา่ น

ปรับปรุ ง

ผ่าน
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณา
ประเมิน IOC

ไม่ผา่ น

ปรับปรุ ง

ผ่าน
ได้แบบประเมินความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์
สิ้นสุ ด
ภาพที่ 3-5 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
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จากภาพที่ 3-5 สามารถอธิ บายลําดับขั้นตอนในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรี ยนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ได้ดงั นี้
แบบประเมินวัดความพึงพอใจ โดยผูว้ ิจยั สร้างขึ้น มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณ
ค่า (Rating Scale ) ซึ่ งได้ก าํ หนดค่ าออกเป็ น 5 ระดับ ตามวิ ธี ข องลิ เคอร์ ท (Likert) โดยพิ จารณา
เนื้อหา 3 ด้าน ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ดังนี้
1. ด้านปัจจัยนําเข้า
1.1 คําชี้แจงของเอกสารประกอบชุดฝึ กปฏิบตั ิฯ มีความชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจง่าย
1.2 เอกสารประกอบชุดฝึ กปฏิบตั ิฯมีขนาดอักษรที่เหมาะสม
1.3 เนื้อหาที่กาํ หนดในกิจกรรมการเรี ยนเหมาะสมกับนักเรี ยน
1.4 เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนเพียงพอต่อการเรี ยนในเนื้อหาแต่ละใบงาน
1.5 สื่ อในกิจกรรมการเรี ยนมีความเหลากหลาย และเหมาะสม
1.6 ใบงาน และแบบฝึ กหัดมีความยากง่ายเหมาะสม
2. ด้านกระบวนการ
2.1 กิจกรรมการเรี ยนการสอนมีความน่าสนใจ
2.2 ขั้นตอนของกิจกรรมการเรี ยนผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
2.3 กิจกรรมการเรี ยนส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้ศึกษา ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
2.4 กิจกรรมการเรี ยนส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้คาํ ตอบ และแก้ไขปัญหาเป็ นทีม
2.5 กิจกรรมการเรี ยนส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และหาความรู ้
2.6 กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีวินยั และรับผิดชอบในการทํางาน
2.7 กิ จกรรมการเรี ย นส่ ง เสริ ม ผู เ้ รี ย นได้ป ระเมิ น ปรั บ ปรุ ง ตนเองและยอมรั บ ผูอ้ ื่ น
ตลอดจนใฝ่ หาความรู ้อย่างต่อเนื่อง
3. ด้านผลผลิต
3.1 ผูเ้ รี ยนเกิดความรู ้ ทักษะ และลงมือปฏิบตั ิงานจริ งจากการได้ใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิฯ
3.2 ผูเ้ รี ยนสามารถนําความรู ้จากการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิฯไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
3.3 ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีข้ นึ
3.4 ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
3.5 ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นโดยมีเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ บุญชม ศรี สะอาด. (2542: 113) และ
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์ดงั นี้ บุญชุม ศรี สะอาด (2542: 113)
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ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนงาน
จักรยานยนต์ ดังนี้
1) ร่ างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
2) เมื่อร่ างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจเสร็ จแล้ว นําให้ที่ปรึ กษาตรวจสอบ และ
ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3) นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผา่ นการปรับปรุ งแก้ไขเสร็ จแล้ว หาคุณภาพเครื่ องมือ
วิจยั โดยการวัดความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการศึ กษา จํานวน 5 คน หลังจากนั้น
วิเคราะห์ผลการหาคุณภาพแบบสอบถามรายข้อ
การหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมิ นความพึงพอใจ เป็ นการนําผล
ของผู เ้ ชี่ ย วชาญแต่ ล ะท่ า นมารวมกัน คํา นวณหาความตรงเชิ ง เนื้ อ หา ดัช นี ที่ ใ ช้แ สดงค่ า ความ
สอดคล้อ ง เรี ย กว่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่ า งข้อ คํา ถามและวัต ถุ ป ระสงค์ (Item-Objective
Congruence Index : IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจะต้องประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือ
+1 = สอดคล้อง หรื อแน่ใจว่าแบบประเมินนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา
0 = ไม่แน่ใจ
แบบประเมินนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา
-1 = ไม่สอดคล้อง หรื อแน่ใจว่าแบบประเมินนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา
ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการ
เรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน
ด้านปัจจัยนําเข้า
แทนค่าสู ตร IOC = 5.8
6
= 0.96
ด้านกระบวนการ
แทนค่าสู ตร IOC =

7
7

= 1.00
ด้านผลผลผลิต
แทนค่าสู ตร IOC =
= 1.00

5
5
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ค่าดัชนี ความสอดคล้องที่ยอมรับได้ตอ้ งมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปแสดงว่า ข้อคําถามนั้นวัดได้
ตรงจุดประสงค์ หรื อตรงตาม เนื้อหานั้น แสดงว่า ข้อคําถามข้อนั้นใช้ได้
ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่
มีต่อการเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน
ผลการวิ เคราะห์ ห าค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้อ งของแบบสอบถามความพึ ง พอใจ โดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ได้ทาํ การวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบสอบถาม จํานวน 18
ข้อคําถาม และแบ่งเป็ น 3 ด้าน พบว่า แบบสอบถามได้รับการสังเคราะห์เหลือข้อคําถาม จํานวน 18
ข้อ ซึ่ งผูเ้ ชี่ยวชาญได้วิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบสอบถาม ดังนี้ ด้านปั จจัยนําเข้า มี
ค่า IOC เฉลี่ยเท่ากับ 0.96 อยูใ่ นผลการพิจารณา ใช้ได้ โดยมีบางข้อคําถามของแบบสอบถาม เท่ากับ
0.80 ถึ ง 1.00 ด้า นกระบวนการ มี ค่ า IOC เฉลี่ ย เท่ า กับ 1.00 เช่ น กัน โดยมี บ างข้อ คํา ถามของ
แบบสอบถาม ด้านผลผลผลิ ต มี ค่า IOC เฉลี่ย เท่ ากับ 1.00 สรุ ป ผูเ้ ชี่ ยวชาญให้ใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์นาํ ไป
เป็ นแบบสอบถามได้
4) ได้แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์
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3.3 การทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูล
การทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง
ใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ประกอบการสอนระหว่างเรี ยน และ
ทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หลังเรี ยน กับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรี ยนระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรี ยน
ในรายวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101-2102 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ทั้งหมด การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 23 คน ดังนี้ ดังภาพที่ 3-6 (รายละเอียด
แสดงไว้ในภาคผนวก ข หน้าที่ 236-248)
เริ่ มต้น
ปฐมนิเทศนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
X1

ไม่ผา่ น

ไม่ผา่ น

X2

ทดสอบก่อนเรี ยน

E1

หน่วยที่ 1

แบบประเมิน

แบบทดสอบ
หน่วยที่ 2

แบบประเมิน

แบบทดสอบ
ผ่าน
หน่วยที่ 3-13

แบบประเมิน

ทดสอบหลังเรี ยน

E2

สิ้นสุด
ภาพที่ 3-6 แสดงขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
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จากภาพที่ 3-11 แสดงขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการ
สร้างเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จึงนําเอกสารประกอบการสอน
งานจักรยานยนต์ ไปดําเนินการ ทดลองโดยมีลาํ ดับขั้นตอนการดําเนินการทดลองดังนี้
3.3.1 ปฐมนิเทศนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการเรี ยนภาคทฤษฎี
3.3.2 ให้นกั เรี ยนทําทดสอบความรู ้พ้นื ฐาน (Pre-Test) ด้วยแบบทดสอบก่อน
3.3.3 ให้ความรู ้ดา้ นเนื้ อหา แต่ละหน่ วย กับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ด้วยกระบวนการเรี ยนการ
สอนแบบ MIAP
3.3.4 ให้นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ทําแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
3.3.5 ให้นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบเรี ยนหลังเรี ยน
3.3.6 ปฐมนิ เทศนั ก เรี ย นกลุ่ ม ตัวอย่าง ก่ อ นการเรี ย นภาคปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การใช้เอกสาร
ประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ เช่นใบขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Operation Sheet) ตามใบสั่งงาน
(Job Sheet) และใบตรวจงาน (Check Sheet) ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
3.3.7 ให้นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ลงมื อปฏิบ ัติงานตามใบงานที่ ม อบหมาย โดยศึ กษาตามใบ
ขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง าน (Operation Sheet) ตามใบสั่ ง งาน (Job Sheet) และใบตรวจงาน (Check
Sheet) ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
3.3.8 ทดสอบหลัง เรี ย น (Post-Test) หลัง จากผู ้เรี ย นผ่า นการทดสอบด้วยการใช้เอกสาร
ประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
3.3.9 หาประสิ ทธิ ภาพทางการเรี ยน E1/E2 โดยหา E1 จากคะแนนแบบฝึ กหัดรวมกับคะแนน
ใบงานจากการฝึ กปฏิ บตั ิกับเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ระหว่างเรี ยน และหา E2
จากคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
3.3.10 นําผลที่ได้จากการทําแบบฝึ กหัดรวมกับคะแนนใบงานจากการฝึ กปฏิบตั ิกบั เอกสาร
ประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ และทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพ
เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
จากการหาประสิ ทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
E1 = ผลรวมคะแนนระหว่างเรี ยน/ผลรวมคะแนนเต็ม × 100
= (1,591/23)/80X100
= 86.49
E2 = ผลรวมคะแนนสอบ หลังเรี ยน/ผลรวมคะแนนเต็ม ×100
= (1,506/23)/80X100
= 81.87
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ผลการวิเคราะห์ผลการทดลองกับกลุ่มตังอย่าง
ประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ นี้ วดั จากร้อยละของคะแนน
เฉลี่ยระหว่างเรี ยน และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน มีค่าเท่ากับ 84.49/81.87
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูล นําผลที่ได้จากแบบประเมินคุณภาพของผูเ้ ชี่ยวชาญ นํามาวิเคราะห์
ข้อมูล โดยกําหนดระดับคุณภาพ 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
3.4.2 สถิ ติที่ ใช้ในการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล การศึ ก ษา คื อค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งมีสูตรดังนี้ (ธานินทร์ 2548:153)
1) คํานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) ของผลการประเมินโดยการใช้สูตร
X
= ∑X
N
เมื่อ X
หมายถึง
ค่าเฉลี่ย
หมายถึง ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
∑X
N
หมายถึง จํานวนข้อมูลทั้งหมด
2) คํานวณหาค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของผลการประเมินโดย
ใช้สูตร S.D.
= n∑ X − (∑ X )
n (n – 1)
เมื่อ S.D.
หมายถึง
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X
หมายถึง ข้อมูลแต่ละจํานวน
n
หมายถึง จํานวนข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
2

2

3.4.3 การวิ เคราะห์ ห าดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งวัต ถุ ป ระสงค์ เชิ ง พฤติ ก รรมกั บ
แบบทดสอบใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ 2543: 249)
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สู ตร IOC

=

∑R
N

ซึ่ง IOC

หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง -1 ถึง +1
∑ R หมายถึง ผลรวมของการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
หมายถึง จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.4.4 การวิเคราะห์ หาความเชื่ อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ ใช้วิธีหาจากสู ตรของคู
เดอร์ และริ ชาร์ ดสัน การหาความเที่ ยงโดยวิธีน้ ี เป็ นการหาความสัมพันธ์ของคะแนนจากการใช้
แบบทดสอบวัดผลสั ม ฤทธิ์ ฉบับ เดี ยวและสอบ เพี ยงครั้ งเดี ย วโดยนําผลการสอบมาคํานวณค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ใช้สู ตรของคู เดอร์ และริ ช าร์ ดสั น ซึ่ ง เป็ นการหาความเที่ ยงของแบบทดสอบวัด ผล
สัมฤทธิ์ที่มีระบบการให้คะแนนแบบ 0,1 (ผิด 0, ถูก 1)
3.5.5 การวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบ
สู ตรที่ใช้มี 2 สู ตร คือ สู ตร KR - 20 กับสู ตร KR – 21
เลือก สู ตร KR -20 ในกรณี ที่ค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อไม่เท่ากัน
RKR-20 =
เมื่อ

Rtt

แทน ความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

K

แทน จํานวนข้อสอบ

P

แทน ความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ (สัดส่ วนที่ตอบถูก)

q

แทน สัดส่ วนที่ตอบผิด (1-p)

N

แทน จํานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง

S2

แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ

3.4.6 การวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้สูตร
จากสู ตร
S2 =
ซึ่ง X

หมายถึง
∑ X หมายถึง
N
หมายถึง

ค่าคะแนน
ผลรวมของคะแนน
จํานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
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3.4.7 การหาประสิ ท ธิ ภ าพของเอกสารประกอบการสอนงานจัก รยานยนต์ โดยใช้สู ต ร
(เสาวนีย ์ สิ กขาบัณฑิต 2528: 295)
สู ตร

E1

E1

=

∑X /N
A

หมายถึง

∑ X หมายถึง
N
A
และสู ตร

E2

หมายถึง
หมายถึง
=

∑Y / N
B

ประสิ ทธิภาพของกระบวนการวัดในชุดฝึ ก
ปฏิบตั ิคิดเป็ นร้อยละจากการทําใบงาน
แบบฝึ กหัด และ/หรื อประกอบกิจกรรมระหว่าง
เรี ยน
คะแนนรวมของผูเ้ รี ยนจากการทําใบงาน
แบบฝึ กหัดและ/หรื อประกอบกิจกรรม ซึ่งมีลกั ษะ
เป็ นการวัดผลเป็ นระยะ ๆ
จํานวนผูเ้ รี ยน
คะแนนเต็มของใบงาน แบบฝึ กหัดและ/หรื อ
กิจกรรมรวมกัน
×100

ประสิ ทธิภาพของชุดชุดฝึ กปฏิบตั ิในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน คิดเป็ นร้อย
ละจากการทําแบบทดสอบหลังสอบ และ/หรื อ
ประกอบกิจกรรมหลังเรี ยน
∑ Y หมายถึง คะแนนรวมของผูเ้ รี ยนจากการทําแบบทดสอบ
หลังเรี ยน และ/หรื อประกอบกิจกรรมหลังเรี ยน
ซึ่งมีลกั ษะเป็ นการวัดผลสรุ ปรวม
N หมายถึง จํานวนผูเ้ รี ยน
B หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรี ยนและ/
หรื อกิจกรรมหลังเรี ยน
3.4.8 สถิติ t-test สําหรับการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบ
ก่ อ นเรี ย น และคะแนนการทดสอบหลัง เรี ย น โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows (Statistical
Package for Social Science)
3.5.9 การประเมิ นความพึ งพอใจต่อการใช้ชุดฝึ กปฏิบ ัติการระบบฉี ดเชื้ อเพลิ งอิเล็ก ทรอนิ ก ส์
รถจัก รยานยนต์ ลักษณะแบบประเมิ น กํา หนดเกณฑ์ ก ารตอบไว้ 5 ระดับ โดยระดับ น้อ ยที่ สุ ด
E2

หมายถึง

×100
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กําหนดค่าเป็ น 1 คะแนน และระดับมากที่สุด กําหนดค่าเป็ น 5 คะแนน ในการแปลความหมาย ของ
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
3.5 รู ปแบบการทดลอง
ทดสอบก่ อนทดลอง
O1
O1 =
T =
O2 =

ทดลอง
T

ทดสอบหลังทดลอง
O2

ทดสอบก่อนเรี ยน
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
ทดสอบหลังเรี ยน

บทที่ 4
ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ เพื่อหาคุณภาพ เพื่อหา
ประสิ ทธิ ภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และเพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การใช้ เอกสารประกอบการสอนงาน
จักรยานยนต์ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ข้อ
4.1 การวิเคราะห์หาคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
4.2 การวิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
4.3 การวิเคราะห์ผลการเรี ยนเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4.4 การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
4.1 การวิเคราะห์ หาคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมผลจากการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ซึ่ง
แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือด้านการพิมพ์และการจัดรู ปเล่ม ด้านเนื้อหา และด้านประโยชน์ของเอกสาร
ประกอบสอน ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ปรากฏผลดังตารางที่ 4-1
ถึง 4-7 (รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ข ตารางที่ ข-2 ถึง ข-8 หน้าที่ 200-206)
4.1.1 ผลการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ด้านการพิมพ์และการ
จัด รู ป เล่ ม โดยผู ว้ ิจัย ได้แ บ่ ง รายการประเมิ น ออกเป็ น 5 ข้อ ผลการวิ เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ปรากฏผลดังตารางที่ 4-1 และ 4-2
ตารางที่ 4-1 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
ด้านการพิมพ์และการจัดรู ปเล่ม
รายการประเมิน
ด้านการพิมพ์และการจัดรูปเล่ ม
ผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3
4
5
คนที่
คนที่
คนที่
คนที่

1
2
3
4

5
5
4
5

5
3
4
4

5
5
5
5

5
5
4
5

5
4
4
5
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ตารางที่ 4-1 (ต่อ) แสดงการวิเคราะห์คุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
ด้านการพิมพ์และการจัดรู ปเล่ม
รายการประเมิน
ด้านการพิมพ์และการจัดรูปเล่ ม
ผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3
4
5
คนที่ 5
X
S.D

5
4.80
0.45

4
4.00
0.71

4
4.80
0.45

4
4.60
0.55

5
4.60
0.55

ตาราง 4-2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายคุณภาพของเอกสารประกอบ
การสอนงานจักรยานยนต์ ด้านการพิมพ์และการจัดรู ปเล่ม
(N=5)
1.
2.
3.
4.
5.

รายการประเมิน
รู ปแบบถูกต้องตามหลักวิชาการ
ตัวอักษรและเครื่ องหมายชัดเจน
การแบ่งวรรคตอนถูกต้อง เหมาะสม
การพิมพ์ถูกต้อง
รู ปเล่มและขนาดเหมาะสําหรับการนําไปใช้
เฉลีย่ รวม

X
4.80
4.00
4.80
4.60
4.60
4.56

S.D.
0.45
0.71
0.45
0.55
0.55
0.54

ความหมาย
คุณภาพดีมาก
คุณภาพดี
คุณภาพดีมาก
คุณภาพดีมาก
คุณภาพดีมาก
คุณภาพดีมาก

จากตาราง 4-2 พบว่า คุณภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ในด้านการ
พิมพ์และการจัดรู ปเล่ม โดยเฉลี่ ยรวมอยู่ในระดับ ดี มาก ( X = 8.56) และเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า หัวข้อรู ปแบบถูกต้องตามหลักวิชาการ และหัวข้อการแบ่งวรรคตอนถูกต้องเหมาะสม อยู่ใน
ระดับดีมาก ( X = 4.80) รองลงมาหัวข้อการพิมพ์ถูกต้อง และหัวข้อรู ปเล่มและขนาดเหมาะสําหรับ
การนําไปใช้ อยู่ในระดับดี ( X = 4.60) และลําดับสุ ดท้าย หัวข้อตัวอักษรและเครื่ องหมายชัดเจน อยู่
ในระดับคุณภาพดี ( X = 4.00)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิ ด ด้านการพิมพ์และการจัดรู ปเล่ม
ผูเ้ ชี่ยวชาญไม่มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
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4.1.2 ผลการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ด้านเนื้อหา โดยผูว้ จิ ยั
ได้แบ่งรายการประเมินออกเป็ น 7 ข้อ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 5 ท่าน
ปรากฏผลดังตารางที่ 4-3 และ 4-4
ตารางที่ 4-3 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพเอกสารประกอบการการสอนงานจักรยานยนต์
ด้านเนื้อหา
รายการ
ด้านเนื้อหา
ผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3
4
5
6
คนที่ 1
4
4
4
4
5
5
คนที่ 2
4
5
4
4
5
5
คนที่ 3
4
5
4
5
4
5
คนที่ 4
5
5
4
4
4
4
คนที่ 5
5
5
5
5
5
5
4.40
4.80
4.20
4.40
4.60
4.80
X
S.D
0.55
0.45
0.45
0.55
0.55
0.45

7
5
5
4
5
5
4.80
0.45

ตารางที่ 4-4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายคุณภาพของเอกสารประกอบการ
สอนงานจักรยานยนต์ ด้านเนื้อหา
(N=5)
รายการประเมิน
S.D. ความหมาย
X
1. สาระสําคัญของเนื้อหาครอบคลุมคําอธิบายรายวิชา
คุณภาพดีมาก
4.40
0.55
และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
2. เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
4.80
0.45 คุณภาพดีมาก
3. รายละเอียดของเนื้ อหาวิชามีความเหมาะสม
4.20
0.45 คุณภาพดี
4. การแบ่งหัวข้อตามความยากง่ายของเนื้อหา
4.40
0.55 คุณภาพดี
5. การจัดลําดับเนื้อหาเหมาะสมกับขั้นตอนการเรี ยนรู ้
4.60
0.55 คุณภาพดีมาก
6. ใบกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา
4.80
0.45 คุณภาพดีมาก
7. ใบงานตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา
4.80
0.45 คุณภาพดีมาก
ค่ าเฉลีย่ รวม
4.57
0.49 คุณภาพดีมาก
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จากตารางที่ 4-4 พบว่า คุณภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ใน
ด้านเนื้ อหา โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ( X = 4.57) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
หัวข้อเนื้ อหามี ความถูกต้องตามหลักวิชาการ หัวข้อใบกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้ อหา
และหัวข้อใบงานตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้ อหา อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ( X = 4.80) รองลงมา
หัวข้อการจัดลําดับเนื้ อหาเหมาะสมกับขั้นตอนการเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับคุณภาพดี มาก ( X = 4.60)
รองลงมา หัวข้อการแบ่งหัวข้อตามความยากง่ายของเนื้อหา อยูใ่ นระดับคุณภาพดี ( X = 4.40) และ
ลําดับสุ ดท้าย รายละเอียดของเนื้อหาวิชามีความเหมาะสม อยูใ่ นระดับคุณภาพดี ( X = 4.57)
ผลการวิ เคราะห์ ข ้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิ ดด้านเนื้ อ หา ผูเ้ ชี่ ย วชาญไม่ มี
ข้อเสนอเพิม่ เติม
4.1.3 ผลการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ด้านประโยชน์ของ
เอกสารประกอบการใช้งาน โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่งรายการประเมินออกเป็ น 3 ข้อ ผลการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ปรากฏผลดังตารางที่ 4-5 และ 4-6
ตารางที่ 4-5 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
ด้านประโยชน์ของเอกสารประกอบการใช้งาน
รายการประเมิน
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่
คนที่
คนที่
คนที่
คนที่
X
S.D

1
2
3
4
5

ด้านประโยชน์ ของเอกสาร
ประกอบการใช้ งาน
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
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ตารางที่ 4-6 แสดงค่าเฉลี่ยรวม ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายคุณภาพเอกสาร
ด้านประโยชน์ของเอกสารประกอบการใช้งาน
รายการประเมิน
1. ประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน ครู ผูส้ อน
2. ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
3. สามารถใช้เป็ นแบบอย่างได้
เฉลีย่ รวม

X
5.00
5.00
5.00
5.00

S.D.
0.00
0.00
0.00
0.00

(N=5)
ความหมาย
คุณภาพดีมาก
คุณภาพดีมาก
คุณภาพดีมาก
คุณภาพดีมาก

จากตารางที่ 4-6 พบว่า คุณภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ เฉลี่ยรวมด้าน
ประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอน เฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก ( X = 5.00) ส่ วนใหญ่
อยูร่ ะดับดีมาก ( X = 5.00) ทุกรายการหัวข้อ
ผลการวิ เคราะห์ ข ้อ เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิ ด ด้า นประโยชน์ ข องเอกสาร
ประกอบการใช้งาน ผูเ้ ชี่ยวชาญไม่มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
4.1.4 ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมผลการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ทั้ง
3 ด้าน คือด้านการพิมพ์และการจัดรู ปเล่ม ด้านเนื้ อหา และด้านประโยชน์ของเอกสารประกอบการ
สอน ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ปรากฏผลดังตารางที่ 4-7
ตารางที่ 4-7 แสดงภาพรวมของค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายคุณภาพของ
เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ทั้ง 3 ด้าน
(N=5)
รายการประเมิน
S.D. ความหมาย
X
1. ด้านการพิมพ์และการจัดรู ปเล่ม
4.56 0.54 คุณภาพดีมาก
2. ด้านเนื้ อหา
4.57 0.49 คุณภาพดีมาก
3. ด้านประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอน
5.00 0.00 คุณภาพดีมาก
ภาพรวม
4.71 0.34 คุณภาพดีมาก
จากตารางที่ 4-7 พบว่าคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ในภาพรวมทั้ง 3
ด้า นโดยเฉลี่ ย รวม อยู่ใ นระดับ คุ ณ ภาพดี ม าก ( X = 4.71) เมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายด้า นโดยมี ด้า น
ประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ( X = 5.00) รองลงมา
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คือด้านเนื้ อหาโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ( X = 4.57) และลําดับสุ ดท้าย คือด้านการพิมพ์
และการจัดรู ปเล่ม โดยเฉลี่ ยอยู่ในระดับคุณภาพดี มาก ( X = 4.56) และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ส่ วนใหญ่อยูร่ ะดับคุณภาพดีมากทุกด้าน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิ ด ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ไม่มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
4.2 การวิเคราะห์ หาประสิ ทธิภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
จากการนําเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 23 คน
เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล หาประสิ ทธิ ภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ซึ่ งมี
ประสิ ทธิ ภาพ 86.49/81.87 ปรากฏดังตารางที่ 4-8 และ 4-9 (รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ข
ตารางที่ ข-11 หน้าที่ 244)
ตารางที่ 4-8 แสดงคะแนนจากการทําใบงานของเอกสารประกอบการสอนงานจัก รยานยนต์
ระหว่างเรี ยน และทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง
คะแนนทําใบงานของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ระหว่าง
ก่อน หลัง
เรี ยน
รวม
เรี ยน เรี ยน
หน่วยที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ผูเ้ รี ยน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 130 80 80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

9 9 10 9
9 9 9 9
9 6 9 9
9 8 9 10
10 9 9 8
10 9 9 8
9 9 10 9
10 10 10 9
9 9 9 9
9 9 9 6
8 8 9 8
9 9 9 9
9 9 7 9

9
8
9
6
9
9
9
9
9
8
8
8
9

9
10
9
9
6
9
9
9
9
8
9
8
9

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

10 8 9 10 9 9 116
10 10 8 9 9 9 115
9 8 9 8 8 9 108
10 9 8 9 9 9 111
8 8 9 10 9 9 110
9 9 8 10 9 8 113
9 9 10 10 10 10 119
10 9 9 9 9 9 118
9 9 9 9 9 8 113
9 9 9 9 9 9 109
9 9 9 10 10 10 113
9 9 9 9 9 9 112
9 8 9 8 9 9 110

71
71
66
68
68
70
73
73
70
67
70
69
68

69
66
72
69
67
72
64
64
64
51
60
67
64
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ตารางที่ 4-8 (ต่อ) แสดงคะแนนจากการทําใบงานของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
ระหว่างเรี ยน และทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง
คะแนนทําใบงานของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ระหว่าง
เรี ยน
ก่อน หลัง
รวม
เรี ยน เรี ยน
หน่วย
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ที่
ผูเ้ รี ยน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 130 80
80
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

8 8
9 9
8 8
9 9
10 8
8 8
9 8
8 10
10 8
10 9

8
9
8
9
9
9
9
9
9
9

8 10
9 9
10 8
9 8
10 8
9 9
8 9
8 8
8 8
9 9

9
8
8
9
8
9
9
8
8
9

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

รวม ( ∑ X )
เฉลีย่ ( X )
รวมเฉลีย่ ร้ อยละ

9 9 9
9 8 10
9 9 9
9 10 8
9 9 10
9 9 9
9 9 9
9 9 9
8 8 9
10 8 9

9
8
9
8
8
8
8
8
9
9

10
10
9
8
9
10
9
9
9
9

10
8
9
9
9
9
10
10
10
9

113
112
110
111
113
112
112
111
110
115

70
69
68
68
70
69
69
68
68
71

64
65
64
65
56
67
64
76
64
73

2,586 1,591 1,506
112.4 69
65
86.49 86.49 81.87

การหาประสิ ทธิภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
การหาประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ วัดจากร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรี ยนและร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
Efficiency
E1 : E 2
E1
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรี ยน
E2
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
สู ตร E1

=

∑X /N
A

×100

∑ X หมายถึง คะแนนรวมของผูเ้ รี ยนจากการทําแบบใบงาน และ/หรื อ
ประกอบกิจกรรม ซึ่งมีลกั ษะเป็ นการวัดผลเป็ นระยะ ๆ
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N
A
โดยที่

หมายถึง จํานวนผูเ้ รี ยน
หมายถึง คะแนนเต็มของแบบใบงานและ/หรื อกิจกรรมทุกชั้น
รวมกัน
= ผลรวมคะแนนระหว่างเรี ยน/ผลรวมคะแนนเต็ม × 100
= (1,591/23)/80X100
= 86.49

E1

E2

=

∑Y / N
B

×100

∑ Y หมายถึง คะแนนรวมของผูเ้ รี ยนจากการทําแบบทดสอบหลัง
เรี ยน และ/หรื อประกอบกิจกรรมหลังเรี ยน ซึ่งมีลกั ษะเป็ นการ
วัดผลสรุ ปรวม
N
หมายถึง จํานวนผูเ้ รี ยน
B
หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรี ยนและ/หรื อ
กิจกรรมหลังเรี ยน
E2
= ผลรวมคะแนนสอบ หลังเรี ยน/ผลรวมคะแนนเต็ม × 100
= (1,506/23)/80X100
= 81.87
ประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ นี้วดั จากร้อยละของคะแนน
เฉลี่ยระหว่างเรี ยน และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน มีค่าเท่ากับ 86.49/81.87
ตารางที่ 4-9 แสดงผลการหาประสิ ทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
รายการ
N
ร้อยละ
∑X
X
คะแนนระหว่างเรี ยน
23
1,591
69
86.49
คะแนนทําแบบทดสอบ
23
1,506
65
81.87
จากตารางที่ 4-9 พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จํานวน 23 คน ทําใบงาน กิจกรรม หรื อแบบ
ประเมินได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 86.49 ของคะแนนรวมทั้งหมด ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ตัวแรก
ที่ต้ งั ไว้ แล้วทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 81.87 สู งกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 80 ตัวหลังที่ ต้ งั ไว้ ซึ่ งแสดงว่า เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ที่ ผูร้ ายงานได้
สร้างขึ้น มีประสิ ทธิภาพสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ 80/80 จริ ง
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4.3 การวิเคราะห์ ผลการเรียนเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบพื้นฐานความรู ้ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน พบว่า ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบพื้นฐานความรู ้
ของกลุ่ม ตัวอย่างก่ อนเรี ยน และหลัง เรี ยน ดัง ปรากฏผลในตารางที่ 4-10 (รายละเอี ย ดแสดงใน
ภาคผนวก ข ตารางที่ ข-12 และ ข-13 หน้า 247)
ตารางที่ 4-10 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
การทดสอบ

N

X

S.D.

ก่อนเรี ยน

23

69.30

1.743

หลังเรี ยน

23

65.52

5.359

t

Sig.

3.212

.004

จากตารางที่ 4-10 ผลจากการคํานวณ ค่า t เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ผล
จากการคํานวณโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows (Statistical Package for Social Science) จาก
การทดสอบสมมติ ฐานของกลุ่ ม ตัวอย่า ง 2 กลุ่ ม ที่ สั ม พัน ธ์ กัน (t-test dependent) หมายถึ ง การ
ทดสอบเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยน หลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิม จะเห็นได้ว่า ค่า Sig. ที่
คํานวณ มีค่าเท่ากับ 0.004 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 / ยอมรับ H1 สรุ ป การเรี ยนด้วย
กับ เอกสารประกอบการสอนงานจัก รยานยนต์ ที่ จดั ทําขึ้น ทําให้นักศึ กษามี ความรู ้ สู งขึ้ นจริ ง ที่
ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 แสดงว่ามีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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4.4 การวิเคราะห์ ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอนงาน
จักรยานยนต์
จากการนําแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้
เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ กับกลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ
ชั้นปี ที่ 1 กลุ่ม 2 แผนกวิช าช่ างยนต์ วิท ยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2559
จํานวน 23 คน เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล หาความพึงพอใจ ดังปรากฏผลในตารางที่ 4-11 ถึง 414 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข ตารางที่ ข-15 ถึง ข-18 หน้า 257-260)
4.4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน
งานจักรยานยนต์ ด้านปั จจัยนําเข้า ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้แบ่งรายการประเมินออกเป็ น 6 ข้อ ดังปรากฏผลใน
ตารางที่ 4-11
ตารางที่ 4-11 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ด้านปั จจัยนําเข้า
(N=23)
รายการประเมิน
S.D. ระดับความพึงพอใจ
X
1. คําชี้แจงของเอกสารประกอบการ มีความชัดเจน 4.38
0.66
ระดับมาก
อ่านแล้วเข้าใจง่าย
2. เอกสารประกอบการสอน มีขนาดอักษรที่เหมาะสม

4.38

0.49

ระดับมาก

3. เนื้ อหาที่ กาํ หนดในกิ จกรรมการเรี ยนเหมาะสม

4.33

0.57

ระดับมาก

4.43

0.67

ระดับมาก

4.48

0.51

ระดับมาก

6. ใบงานและแบบฝึ กหัดมีความยากง่ายเหมาะสม

4.24

0.53

ระดับมาก

ค่ าเฉลีย่ รวม

4.37

0.30

ระดับมาก

กับนักเรี ยน
4. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนเพียงพอต่อ
การเรี ยนในเนื้อหาแต่ละ
5. สื่ อในกิจกรรมการเรี ยนมีความหลากหลายและ
เหมาะสม

จากตารางที่ 4-11 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจด้านปัจจัยนําเข้า
ของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ของนักเรี ยนระดับ
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ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้ น ปี ที่ 1 กลุ่ ม 2 แผนกวิ ช าช่ า งยนต์ โดยเฉลี่ ย รวมอยู่ ใ นระดับ มาก
( X =4.37) เมื่อจําแนกรายข้อพบว่า สื่ อในกิจกรรมการเรี ยนมีความหลากหลายและเหมาะสม อยู่ใน
ระดับ มาก ( X =4.48) เวลาที่ ใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนเพี ยงพอต่ อการเรี ย นในเนื้ อหาแต่ ล ะ
หัวข้อ อยู่ในระดับมาก ( X =4.43) คําชี้แจงของเอกสารประกอบการ มีความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจ
ง่าย เอกสารประกอบการสอนมีขนาดอักษรที่เหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.38) เนื้อหาที่กาํ หนด
ในกิจกรรมการเรี ยนเหมาะสมกับนักเรี ยน อยู่ในระดับมาก ( X =4.33) และใบงานและแบบฝึ กหัดมี
ความยากง่ายเหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.24) ตามลําดับ
4.4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน
งานจักรยานยนต์ ด้านกระบวนการ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้แบ่งรายการประเมินออกเป็ น 6 ข้อ ดังปรากฏผลใน
ตารางที่ 4-12
ตารางที่ 4-12 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ด้านกระบวนการ
(N=23)
รายการประเมิน
S.D. ระดับความพึงพอใจ
X
1. กิจกรรมการเรี ยนการสอนมีความน่าสนใจ
ระดับมาก
4.48
0.51
2. ขั้นตอนของกิจกรรมการเรี ยน นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิได้ 4.38
ระดับมาก
0.74
3. กิ จ กรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนั ก เรี ยนให้ ศึ ก ษา

4.57

0.59

ระดับมาก

4.19

0.75

ระดับมาก

5. กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนักเรี ยนให้ฝึกปฏิบตั ิ

4.67

0.48

ระดับมากที่สุด

6. กิ จกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนัก เรี ยนให้มี วินัยและ

4.62

0.49

ระดับมากที่สุด

4.43

0.74

ระดับมาก

4.47

0.35

ระดับมาก

และลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
4. กิ จกรรมการเรี ยนส่ งเสริ ม นักเรี ยนค้นหาคําตอบ
และแก้ไขปัญหาเป็ นทีม

รับผิดชอบในการทํางาน
7. กิ จ กรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนั ก เรี ยนให้ มี ก าร
ประเมิ น ปรั บ ปรุ งตนเองและยอมรั บ ข้อคิ ด เห็ น
ของผูอ้ ื่น ตลอดจน การใฝ่ หาความรู ้อย่างต่อเนื่อง
ค่ าเฉลีย่ รวม
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จากตารางที่ 4-12 แสดงค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานความพึ ง พอใจด้ า น
กระบวนการของนักเรี ยนที่ มีต่อการเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ของ
นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างยนต์ โดยเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ( X =4.47) เมื่อจําแนกรายข้อพบว่า กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนักเรี ยนให้ฝึกปฏิบตั ิ รวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.67) กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มีวินยั และรับผิดชอบในการทํางาน
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.62) กิ จกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนักเรี ยนให้ศึกษาลงมือปฏิบตั ิด้วย
ตนเอง อยู่ในระดับ มาก ( X =4.57) กิ จกรรมการเรี ย นการสอนมี ค วามน่ าสนใจ อยู่ในระดับ มาก
( X =4.48) กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มีการประเมินปรับปรุ งตนเองและยอมรับข้อคิดเห็น
ของผูอ้ ื่ น ตลอดจน การใฝ่ หาความรู ้อย่างต่อเนื่ อง อยู่ในระดับ มาก ( X =4.43) ของกิ จกรรมการ
เรี ยน นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิได้ อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.38) และกิจกรรมการเรี ยนส่งเสริ มนักเรี ยน
ค้นหาคําตอบ และแก้ไขปัญหาเป็ นทีม อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.19) ตามลําดับ
4.4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน
งานจักรยานยนต์ ด้านผลผลิต ผูว้ ิจยั ได้แบ่งรายการประเมินออกเป็ น 5 ข้อ ดังปรากฏผลในตารางที่ 4-13
ตารางที่ 4-13 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ด้านผลผลิต
(N=23)
รายการประเมิน
S.D. ระดับความพึงพอใจ
X
1. นักเรี ยนเกิดความรู ้ ทักษะ และการปฏิบตั ิจริ งจาก 4.52
0.51
ระดับมากที่สุด
เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
2. นักเรี ยนสามารถนําความรู ้จากเอกสาร

4.43

0.50

ระดับมาก

4.33

0.65

ระดับมาก

4. นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน

4.24

0.83

ระดับมาก

5. นักเรี ยนต้องการให้สอนในลักษณะนี้ในภาคเรี ยนต่อไป

4.19

0.60

ระดับมาก

ค่ าเฉลีย่ รวม

4.34

0.35

ระดับมาก

ประกอบการสอน ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
3. เอกส ารประกอบการส อนทํ า ให้ นั ก เรี ยน มี
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ ดี ข้ ึ น และประสบ
ผลสําเร็ จในการเรี ยน
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จากตารางที่ 4-13 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจด้านผลผลิตของ
นัก เรี ย นที่ มี ต่อ การเรี ย นโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจัก รยานยนต์ ของนัก เรี ย นระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่ างยนต์ จํานวน 23 คนโดยเฉลี่ ยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.34) เมื่อจําแนกรายข้อพบว่า นักเรี ยนเกิดความรู ้ ทักษะ และการปฏิ บตั ิ จริ งจาก
เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ อยู่ในระดับมาก ( X =4.52) นักเรี ยนสามารถนําความรู ้
จากเอกสารประกอบการสอนงานจัก รยานยนต์ ไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจํา วัน ได้ อยู่ ใ นระดับ มาก
( X =4.43) เอกสารประกอบการสอนทําให้นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึน และประสบ
ผลสําเร็ จในการเรี ยน อยู่ในระดับมาก ( X =4.33) นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน อยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.24) และนักเรี ยนต้องการให้สอนในลักษณะนี้ ในภาคเรี ยนต่อไป อยู่ในระดับมาก
( X =4.19)
4.4.4 การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอนงานจักรยานยนต์ ด้านปั จจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิ ต จากกลุ่มตัวอย่าง คือ
นั ก เรี ย นระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น ปี ที่ 1 กลุ่ ม 2 แผนกวิ ช าช่ า งยนต์ วิ ท ยาลัย เทคนิ ค
นครสวรรค์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2559 จํานวน 23 คน ที่ เรี ยนวิชางานจักรยานยนต์ เพื่อเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ผล หาความพึงพอใจทัง่ 3 ด้าน ดังปรากฏผลในตารางที่ 4-14
ตารางที่ 4-14 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน
(N=23)
รายการประเมิน
S.D. ระดับความพึงพอใจ
X
1. ด้านปัจจัยนําเข้า
4.37
0.30
ระดับมาก
2. ด้านกระบวนการ

4.47

0.35

ระดับมาก

3. ด้านผลผลิต

4.34

0.35

ระดับมาก

4.39

0.30

ระดับมาก

ค่ าเฉลีย่ รวม

จากตารางที่ 4-14 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจภาพรวม
ทั้ง 3 ด้าน ของนัก เรี ยนที่ มี ต่อการเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจัก รยานยนต์ ของ
นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างยนต์ จํานวน 23 คน โดยเฉลี่ย
รวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( X =4.39) เมื่ อ จํา แนกรายข้อ พบว่ า ด้า นกระบวนการ อยู่ ใ นระดั บ มาก
( X =4.47) ด้านปัจจัยนําเข้า อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.37) และด้านผลผลิต อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.34)

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั คือ
เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ เพื่อหาคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงาน
จักรยานยนต์ เพื่ อหาประสิ ท ธิ ภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ เพื่ อเปรี ยบเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน จากคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรี ยนและคะแนนเฉลี่ ยทดสอบหลังเรี ยน
และเพื่อประเมิ นความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงาน
จักรยานยนต์ โดยมีสมมติฐานในการวิจยั คือ เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ที่สร้างขึ้น
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 5 ท่านไม่ต่าํ กว่าในระดับคุณภาพดี ( x = 3.50)
ประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ที่สร้างขึ้น สามารถนําไปเป็ นสื่ อการ
เรี ยนการสอนวิชางานจักรยานยนต์.ตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2556 ของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ได้อ ย่า งไม่ ต่ าํ กว่ า เกณฑ์ ที่ ก ํา หนด 80/80 นั ก เรี ย นมี
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน จากคะแนนเฉลี่ ยของการทดสอบก่ อนเรี ยน และคะแนนเฉลี่ ยของการ
ทดสอบหลังเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติไม่ต่าํ กว่า ระดับ 0.05 ใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2559 จํานวน
23 คน โดยดําเนิ นการวัดความรู ้พ้ืนฐานก่อนเรี ยน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่ผวู ้ ิจยั
ทําขึ้ น เมื่ อจบบทเรี ย นทําการทดสอบวัดผลผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น (Post-test) หลังจากนั้น นํา
คะแนนที่ได้จากการทําใบงานและแบบทดสอบมาทําการคํานวณหาค่าประสิ ทธิภาพ และทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยสถิติ t-test
ซึ่งสามารถสรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะได้ดงั นี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ผลการประเมิ นคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ในภาพรวม จาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน โดยเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ( X = 4.71) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
โดยมีด้านประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ( X = 5.00)
รองลงมาคือด้านเนื้ อหาโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ( X = 4.57) และลําดับสุ ดท้าย คือด้าน
การพิมพ์และการจัดรู ปเล่ม โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ( X = 4.56) และเมื่ อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ส่ วนใหญ่อยู่ระดับคุณภาพดีมากทุกด้าน ส่ วนในข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ไม่มี
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ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม สรุ ป ว่าเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ มี คุณ ภาพอยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก ( X = 4.94)
5.1.2 ผลการหาประสิ ท ธิ ภ าพเอกสารประกอบการสอนงานจัก รยานยนต์ จากการนํา
เอกสารประกอบการสอนงานจัก รยานยนต์ ไปใช้ กับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง จํานวน 23 คน ทํา ใบงาน
กิจกรรม หรื อแบบประเมินของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ระหว่างเรี ยน และทํา
แบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน วัดจากร้ อยละของคะแนนเฉลี่ ยระหว่างเรี ยน มี ค่าเท่ ากับ
86.49 และวัดจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน มีค่าเท่ากับ 81.81
5.1.3 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จากคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรี ยนและคะแนน
เฉลี่ยทดสอบหลังเรี ยน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ พบว่า การทดสอบเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยน หลังเรี ยนของ
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิม จะเห็นได้ว่า ค่า Sig. ที่คาํ นวณ มีค่าเท่ากับ 0.004 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดง
ว่า ปฏิ เสธ H0 / ยอมรับ H1 สรุ ป การเรี ยนด้วยกับ เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ที่
จัดทําขึ้น ทําให้นกั เรี ยนมีความรู ้สูงขึ้นจริ ง ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 แสดงว่ามีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
5.1.4 ผลความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงาน
จักรยานยนต์ จากการนําแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อ
การใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ กับกลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จํานวน 23
คน พบว่า ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงาน
จักรยานยนต์ ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีความ
พึงพอใจ โดยเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.39) เมื่อจําแนกรายข้อพบว่า ด้านกระบวนการ มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =4.47) รองลงมาคือด้านปั จจัยนําเข้า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
( X =4.37) และลําดับสุ ดท้าย คือด้านผลผลิต มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.34) ตามลําดับ
5.2 อภิปรายผล
จากผลการวิจยั การสร้ างและหาประสิ ทธิ ภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
ผูว้ ิจยั ได้นาํ มาอภิปรายผลดังนี้
5.2.1 จากการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ที่ผวู ้ ิจยั สร้าง
ขึ้น โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 5 ท่านในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ( X = 4.71) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านโดยมีดา้ นประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอน โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก
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( X = 5.00) รองลงมาคือด้านเนื้อหาโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก ( X = 4.57) และลําดับสุ ดท้าย
คื อ ด้า นการพิ ม พ์ แ ละการจัด รู ป เล่ ม โดยเฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ คุ ณ ภาพดี ม าก ( X = 4.56) และเมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ส่ วนใหญ่อยู่ระดับ คุ ณ ภาพดี ม ากทุ กด้าน ส่ วนในข้อเสนอแนะจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ไม่มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม สรุ ปว่าเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ มีคุณภาพ
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ( X = 4.94) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ส่ วนใหญ่ก็จะอยู่ระดับ
คุณ ภาพดี ม ากทุ ก ด้าน ส่ วนในข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ ย วชาญ มี ข ้อเสนอแนะเพิ่ม เติ ม บ้าง สรุ ป ว่า
เอกสารประกอบการสอนงานจัก รยานยนต์ มี คุ ณ ภาพอยู่ในระดับ คุณ ภาพดี ม าก ( X = 4.71) ซึ่ ง
เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ที่ ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นมี ค่าเฉลี่ ย อยู่ในระดับคุณภาพดี มาก
( X = 4.71) ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์ ระดับคุณภาพดี ( x = 3.50) ในข้อสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ผลการวิจยั จะเห็น
ได้ว่าเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ สามารถนําไปใช้เป็ นสื่ อเพื่อใช้สอนใน รายวิชา
งานจักรยานยนต์ สาขาวิช าช่ างยนต์ ตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) พุท ธศักราช
2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
5.2.2 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น
ทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ กับนักเรี ยนระดับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
(ปวช.) แผนกวิ ช าช่ า งยนต์ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ ที่ ล งทะเบี ย นเรี ยนในรายวิ ช างาน
จักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101- 2102 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 พบว่า นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 23 คน ทําใบงาน กิจกรรม หรื อแบบประเมินได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 86.49 ของคะแนนรวม
ทั้งหมด ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ตัวแรกที่ต้ งั ไว้ แล้วทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ได้ ถู ก ต้ อ งเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 81.87 สู ง กว่ า เกณฑ์ ร้ อ ยละ 80 ตั ว หลั ง ที่ ต้ ัง ไว้ ซึ่ งแสดงว่ า เอกสาร
ประกอบการสอนงานจัก รยานยนต์ ที่ ผูว้ ิจัยสร้ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 86.49/81.87 สู งกว่าเกณฑ์ ที่
กําหนดไว้ 80/80 จริ ง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทองหล่อ ริ นน้อย (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง “การ
พัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรายวิช างานจัก รยานยนต์ ของนัก ศึ ก ษาชั้น ปวช.ช่ า งยนต์. 2/1
สาขาวิชาช่างยนต์ ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชางานจักรยานยนต์อยู่
ในระดับดี และเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ต่อความพยายามทางการเรี ยน
นัก เรี ยนมี แนวโน้ม ที่ จะมี ค วามพยายามทางการเรี ยนอย่างเต็ม ที่ และสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ
ชัยวัฒน์ ยอดแก้ว (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง การสร้างและการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปวิชากลศาสตร์
ของไหลเรื่ องคุณสมบัติของของไหลสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 แผนก
วิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพปั ตตานี ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยน และงานวิจยั ของ ซู กีพลี หะยีดือราแม (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง การเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน วิชางานเครื่ องยนต์เล็กของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 แผนกวิชา
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ช่างยนต์ ผลการวิจยั พบว่า ผลการเรี ยนของการจัดกิจกรรมแบบการแข่งขันของนักเรี ยนสอบผ่าน
เกณฑ์ตามกําหนดหลังจากการจัดกิจกรรม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นันทชัย โลหะโรจน์วิเชี ยร.
(2551). ซึ่ งได้ศึกษาการสร้างและหาประสิ ทธิภาพชุดฝึ กอบรม เรื่ องการทํางานและการติดตั้งระบบ
ฉี ดเชื้ อเพลิ งก๊าซแอลพีจี ที่ปรับแต่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผลการวิจยั พบว่าชุดฝึ กอบรมที่ ผูว้ ิจยั
สร้างขึ้นมี ประสิ ทธิ ภาพ 92.82/87.65 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่ กาํ หนดไว้คือ 80/80 หลังจากผูเ้ ข้ารั บการ
อบรมแล้วมีความรู ้ในเนื้ อหาสู งขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และยังสอดคล้องงานวิจยั ของ
พินิต แก้วพระ. ( 2555). ซึ่ งได้ศึกษา การสร้ างและหาประสิ ท ธิ ภาพชุ ดจําลองปั ญ หาข้อขัดข้อง
ระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ผลการวิจยั พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.51
อยูใ่ นเกณฑ์ระดับคุณภาพดีมาก ส่ วนการหาประสิ ทธิภาพ พบว่ามีค่า E1/E2 เท่ากับ 92.96/91.50 ซึ่ ง
สู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด คือ 80/80
5.2.3 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน จากคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรี ยนและ
คะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรี ยน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ พบว่า การทดสอบเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยน หลัง
เรี ยนของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิ ม จะเห็ นได้ว่า ค่า Sig. ที่ คาํ นวณ มี ค่าเท่ากับ 0.004 ซึ่ งมี ค่าน้อยกว่า
0.05 แสดงว่ า ปฏิ เสธ H0 / ยอมรั บ H1 สรุ ป การเรี ย นด้ ว ยกับ เอกสารประกอบการสอนงาน
จักรยานยนต์ ที่สร้างขึ้น ทําให้นกั เรี ยนมีความรู ้สูงขึ้นจริ ง ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 แสดงว่ามี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เพราะการที่นกั เรี ยนได้เรี ยนด้วยเอกสารประกอบการสอนงาน
จักรยานยนต์ เป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิจริ ง ได้มีการใช้ความคิด
ควบคู่ กับ การลงมื อ ทํา ผนวกกับ รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ที่ เห็ น ภาพสถานการณ์ จริ ง ซึ่ ง นั ก เรี ย นได้
แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ เรี ยนรู ้ กับ ผูอ้ ื่ น ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของ นันทชัย โลหะโรจน์
วิเชี ยร. (2551). ได้ศึกษา เรื่ อง การสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กอบรม เรื่ องการทํางานและการ
ติ ดตั้งระบบฉี ดเชื้ อเพลิ งก๊าซแอลพีจี ที่ ป รับ แต่งด้วยระบบคอมพิ วเตอร์ ผลการวิจยั พบว่า ความ
แตกต่างของคะแนนเฉลี่ ยแบบทดสอบก่ อนการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม โดยมี ค่ าความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ โดยคะแนนเฉลี่ยหลังจากการฝึ กอบรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน
การฝึ กอบรม แสดงว่าการฝึ กอบรมด้วยชุดฝึ กอบรมนี้ ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้สูงขึ้น สอดคล้อง
กับ งานวิ จัย ของ ดุ สิ ต บู ร ณะพิ ม พ์ (2544) ได้ศึ ก ษา เรื่ อ ง การสร้ า งชุ ด ฝึ กสถานการณ์ จ าํ ลอง
เครื่ องยนต์แก๊สโซลีน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์ ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ภาคทฤษฎีที่วดั ได้จากระดับความแตกต่างของคะแนนด้านความรู ้ก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้ชุดฝึ ก
สถานการณ์ จาํ ลอง พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ เพิ่มขึ้นทุก เรื่ อง โดยมี ค วามรู ้ เรื่ องการแก้ไขข้อขัดข้อง
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เพิ่มขึ้นมากที่ สุ ด และเมื่ อทดสอบนัยสําคัญทางสถิ ติ พบว่า ค่าเฉลี่ยหลังการเรี ยนและก่ อนเรี ยน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทุกเรื่ อง
5.2.4 ผลความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงาน
จักรยานยนต์ จากการนําแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อ
การใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ กับกลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จํานวน 23
คน พบว่า ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงาน
จักรยานยนต์ ในภาพรวมทั้ง3 ด้าน คือ ด้านปั จจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต สรุ ปว่า
นักเรี ยนมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.39) ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อ
การเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสู ง
กว่ า เกณฑ์ ที่ ก ํา หนดไว้คื อ ในระดับ มาก โดยมี ร ะดับ ความพึ ง พอใจ ในระดับ มากทุ ก ด้า น ซึ่ ง
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ นภดล ยะซัน . (2557). ได้ศึ ก ษา เรื่ อง การพัฒ นาหลัก สู ตรฝึ กอบรม
ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ ผลการวิจยั พบว่า การประเมินหลักสู ตรฝึ กอบรม
ระบบฉี ดเชื้อเพลิ งอิ เล็กทรอนิ กส์ รถจักรยานยนต์ภาพรวมของความพึ งพอใจต่อการอบรมอยู่ใน
ระดับดีมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดุสิต บูรณะพิมพ์ (2544) ได้ศึกษา เรื่ อง การสร้างชุดฝึ ก
สถานการณ์จาํ ลองเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์ ผลการวิจยั พบว่า ความ
คิดเห็นของผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพของชุดฝึ กสถานการณ์จาํ ลองด้านการใช้งานมีความสะดวก
ในการเปิ ด-ปิ ดมากที่สุด ด้านความปลอดภัยมีความเหมาะสมของนํ้าหนักและการเคลื่อนย้ายมาก
ที่สุด ด้านโครงสร้างมีความแข็งแรงของโครงสร้างที่ใช้ทาํ ชุดฝึ กมากที่สุด ด้านความสะดวกในการ
ใช้งานมีความชัดเจนของการแสดงสัญลักษณ์และตัวอักษร และด้านความสวยงามมีความประณี ต
ในการสร้างชุดฝึ กมากที่สุด
5.3 ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
5.3.1 ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
1. ครู ผูส้ อนควรเพิ่ม เติ ม เนื้ อหาในเอกสารประกอบการสอน และอธิ บ ายให้นักเรี ยน
เข้าใจก่อนการทดลองใช้ เพื่อส่ งเสริ ม สร้างทักษะความพร้อมทางด้านงานจักรยานยนต์ สําหรับ
นักเรี ยนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี อื่น ๆ
2. จากการสั ง เกตขณะทํา การสอน พบว่ า การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ นการปฏิ บ ัติ
การแลกเปลี่ยนความรู ้ความคิด นักเรี ยนจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ดังนั้นครู ควรฝึ กให้นักเรี ยน
กล้าแสดงความคิดเห็ น กล้าแสดงออกให้มากขึ้น โดยการจัดกิ จกรรมให้นัก เรี ยนได้แสดงความ
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คิดเห็นให้มากขึ้น เช่นการสนทนาหน้าห้องในตอนเช้าทุกวัน เพื่อฝึ กให้นกั เรี ยนได้กล้าแสดงความ
คิดเห็นและกล้าแสดงออกให้กบั นักเรี ยน
3. ควรบันทึกปั ญหาและข้อสงสัยที่นักเรี ยนซักถามไว้เพื่อจะได้นําข้อมูลไปปรับปรุ ง
ให้มีประสิ ทธิภาพภาพมากยิง่ ขึ้น
5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรนําหลักการนี้ ไปจัดทําในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยโปรแกรมอื่น แล้วทํา
การวิจยั ต่อไป
2. ควรนําผลการวิจยั นี้ไปใช้วิจยั กับหน่วยการเรี ยนอื่น ๆ ที่มีปัญหาเพื่อพัฒนาต่อไป
3. ควรมีการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ต่อความสามารถในการ
เรี ยนในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ภาคผนวก ก
- รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
- หนังสื อแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญ
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รายชื่ อผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเครื่ องมือวิจัยเอกสารประกอบการสอนเรื่ อง “งานจักรยานยนต์”
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวนทั้งหมด 5 ท่ าน ผูว้ ิจัยเชิ ญ มาเพื่ อทําการประเมิ น คุ ณ ภาพเครื่ องมื อวิจัย
เอกสารประกอบการสอน เรื่ องงานจักรยานยนต์ ประกอบวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 21012102 หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2556 ซึ่ งดําเนิ นการวิจยั ในปี การศึกษา 2559
ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ซึ่งมีรายชื่อและรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ ก–1 ต่อไปนี้
ตารางที่ ก-1 รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเครื่ องมือวิจยั
ชื่อ-นามสกุล
1. นายทวีวฒั น์ รื่ นรวย

2. นายแทน โมราราย

3. นายมนตรี วารุ กา

4. นายสมชาย แคฝอย

5. นายยงยุทธ พรมบุตร

วุฒิการศึกษา/สถานที่ทาํ งาน/ ประสบการณ์ทาํ งาน
วุฒิการศึกษา ปริ ญญาโท (ค.อ.ม.) เครื่ องกล
สถานที่ทาํ งาน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ตําแหน่ง รองผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ประสบการณ์การทํางาน 23 ปี
วุฒิการศึกษา ปริ ญญาโท (ค.อ.ม.) เครื่ องกล
สถานที่ทาํ งาน วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
ตําแหน่ง รองผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
ประสบการณ์การทํางาน 21 ปี
วุฒิการศึกษา ปริ ญญาโท (วท.ม.) เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
สถานที่ทาํ งาน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ (คศ. 4)
ประสบการณ์การทํางาน 34 ปี
วุฒิการศึกษา ปริ ญญาโท (วศ.ม.) วิศวกรรมการเชื่อม
สถานที่ทาํ งาน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ (คศ. 4)
ประสบการณ์การทํางาน 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริ ญญาโท (ค.อ.ม.) เครื่ องกล
สถานที่ทาํ งาน วิทยาลัยเทคนิคอุทยั ธานี
ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ (คศ. 4)
ประสบการณ์การทํางาน 36 ปี
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ภาคผนวก ข
1. การประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
2. การหาประสิ ทธิภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
3. การเปรี ยบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน จากคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่ อนเรียนและคะแนนเฉลี่ย
ทดสอบหลังเรียน
4. การประเมิ นความพึงพอใจของนั ก เรี ยนที่ มีต่ อการเรี ยนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอนงาน
จักรยานยนต์
5. แบบทดสอบก่ อนเรียน
6. แบบเฉลยทดสอบก่ อนเรียน
7. แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
8. แบบเฉลยทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
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1. การประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์

แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เกีย่ วกับเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
.........................................................

การหาค่ าดัชนีความสอดคล้ องของแบบประเมิน
เป็ นการนําผลของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านมารวมกันคํานวณหาความตรงเชิงเนื้ อหา ดัชนี ที่
ใช้แ สดงค่ าความสอดคล้อ ง เรี ย กว่า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่างข้อ คําถามและวัต ถุป 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 น นั้ น ไม่ ส อดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละ
เนื้อหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ตอ้ งมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
สู ตรในการคํานวณ
สู ตร

IOC =

ซึ่ง IOC
และเนื้อหา

∑R
N

หมายถึง ดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์

∑ R หมายถึง ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ

N

หมายถึง จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ

เกณฑ์การตัดสิ นค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์
หรื อตรงตาม เนื้อหานั้น แสดงว่า ข้อคําถามข้อนั้นใช้ได้
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1.1 แบบร่ าง แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ประเมินโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน
แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างหัวข้อแบบประเมินของเอกสารประกอบการสอนงาน
จักรยานยนต์กบั วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมิน (Index of Item Objective Congruence: IOC)
ข้อ
ที่
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3

รายการพิจารณา
ด้ านการพิมพ์และการจัดรูปเล่ ม
รู ปแบบถูกต้องตามหลักวิชาการ
ตัวอักษรและเครื่ องหมายชัดเจน
การแบ่งวรรคตอน ถูกต้อง เหมาะสม
รู ปภาพประกอบสัมพันธ์กบั เนื้อหาและคําบรรยาย
รู ปเล่มและขนาดเหมาะสําหรับการนําไปใช้
ด้ านเนื้อหา
สาระสําคัญของเนื้อหาครอบคลุมคําอธิบายรายวิชา
และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
รายละเอียดของเนื้อหาวิชามีความเหมาะสม
การแบ่งหัวข้อตามความยากง่ายของเนื้อหา
การจัดลําดับเนื้อหาเหมาะสมกับขั้นตอนการเรี ยนรู ้
ใบกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา
ใบงานตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา
ด้ านประโยชน์ ของเอกสารประกอบการใช้ งาน
ประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน ครู ผสู ้ อน
ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
สามารถใช้เป็ นแบบอย่างได้

คะแนนการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ
+1
0
-1

ลงชื่อ................................................................................
(.........................................................................)
ผูป้ ระเมิน
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1.2 หาคุณภาพแบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
1.2.1 การหาค่ าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence
Index : IOC) ของแบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตารางที่ ข-1 แสดงการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินของเอกสารประกอบการสอน
งานจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน
คะแนนความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค์ ข้อ
เชิงพฤติกรรม สอบ คน คน คน คน คน
R
ข้อที่
ที่ ที่1 ที่2 ที่3 ที่4 ที่5 ∑
ด้านการพิมพ์และการจัดรูปเล่ ม
1
1 +1 0 +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
เฉลีย่
ด้านเนื้อหา
1
1 +1 +1 +1 +1 +1 5
2
2 +1 +1 +1 +1 +1 5
3
3 +1 0 +1 +1 +1 4
4
4
0 +1 +1 +1 +1 5
5
5 +1 +1 +1 +1 +1 5
6
6 +1 +1 +1 +1 +1 5
7
7 +1 +1 +1 +1 0 4
เฉลีย่
ด้ านประโยชน์ ของเอกสารประกอบการใช้ งาน
1
1 +1 +1 +1 +1 +1 5
2
2 +1 +1 +1 +1 +1 3
3
3 +1 +1 +1 +1 +1 5
เฉลีย่
หมายเหตุ ค่า IOC ที่รับได้ตอ้ งมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป

IOC

ผลการ
พิจารณา

0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.96

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ ได้

1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
0.94

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ ได้

1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ ได้
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1.2.2 การวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบประเมินของเอกสารประกอบการ
สอนงานจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน
ก. ด้านการพิมพ์และการจัดรู ปเล่ม
แทนค่าสู ตร IOC = 4.8
5
= 0.96
ข. ด้านเนื้ อหา
แทนค่าสู ตร IOC =

6.6
7

= 0.94
ค. ด้านประโยชน์ของเอกสารประกอบการใช้งาน
แทนค่าสู ตร IOC =

3
3

= 1.00
เกณฑ์การตัดสิ นค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์
หรื อตรงตาม เนื้อหานั้น แสดงว่า ข้อคําถามข้อนั้นใช้ได้
ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบประเมินโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ได้
ทําการวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบประเมินจํานวน 15 ข้อคําถาม และแบ่งเป็ น 3
ด้าน พบว่า แบบประเมิ น ได้รับ การสั งเคราะห์ เหลื อข้อคําถาม จํานวน 15 ข้อ ซึ่ งผูเ้ ชี่ ย วชาญได้
วิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบประเมิ น ดังนี้ ด้านการพิมพ์และการจัดรู ปเล่ม มี ค่า
IOC เฉลี่ยเท่ากับ 0.96 อยู่ในผลการพิจารณา ใช้ได้ โดยมีบางข้อคําถามของแบบประเมิน เท่ากับ
0.80 ถึ ง 1.00 ด้านเนื้ อหา มี ค่ า IOC เฉลี่ ย เท่ ากับ 0.94 อยู่ในผลการพิจารณา ใช้ได้ โดยมี บ างข้อ
คํา ถามของแบบประเมิ น เท่ า กับ 0.80 ถึ ง 1.00 ตามลํา ดั บ ส่ ว นด้า นประโยชน์ ข องเอกสาร
ประกอบการใช้ง าน มี ค่ า IOC เฉลี่ ย เท่ า กับ 1.00 อยู่ ในผลการพิ จารณา ใช้ไ ด้ท้ ัง หมด สรุ ป ว่ า
ผูเ้ ชี่ ยวชาญให้ใช้แบบประเมินของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ สามารถนําไปเป็ น
แบบประเมินได้
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1.3 แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ เพื่อนําไปให้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จํานวน 5 ท่าน ประเมิน
แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
แบบประเมินความคิดเห็นฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจและรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ของนายเปรม เพ็งยอด แผนกวิชาช่าง
ยนต์ วิทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์ ขอความกรุ ณาท่านช่วยตอบแบบประเมินให้ครบทุกข้อตามความ
เป็ นจริ ง และขอขอบพระคุณล่วงหน้า ที่กรุ ณาให้ความร่ วมมือตอบแบบประเมินในครั้งนี้
คําชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้ แบ่งเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบประเมินความคิดเห็น ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
โปรดทําเครื่ องหมาย / ลงในช่องทางด้านขวามือ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ซึ่ง
กําหนดระดับความคิดเห็นไว้ 5 ระดับดังนี้
5 หมายถึง มีระดับคุณภาพดีมาก
4 หมายถึง มีระดับคุณภาพดี
3 หมายถึง มีระดับคุณภาพพอใช้
2 หมายถึง มีระดับคุณภาพควรปรับปรุ ง
1 หมายถึง มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุ ง
รายการประเมิน
ก. ด้ านการพิมพ์และการจัดรู ปเล่ ม
1. รู ปแบบถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ตัวอักษรและเครื่ องหมายชัดเจน
3. การแบ่งวรรคตอน ถูกต้อง เหมาะสม
4. รู ปภาพประกอบสัมพันธ์กบั เนื้อหาและคําบรรยาย
5. รู ปเล่มและขนาดเหมาะสําหรับการนําไปใช้

ระดับความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
5 4 3 2 1
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รายการประเมิน
ข. ด้านเนื้อหา
1. สาระสําคัญของเนื้อหาครอบคลุมคําอธิบายรายวิชา
และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
2. เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. รายละเอียดของเนื้อหาวิชามีความเหมาะสม
4. การแบ่งหัวข้อตามความยากง่ายของเนื้อหา
5. การจัดลําดับเนื้อหาเหมาะสมกับขั้นตอนการเรี ยนรู ้
6. ใบกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา
7. ใบงานตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา
ค. ด้านประโยชน์ ของเอกสารประกอบการใช้ งาน
1. ประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน ครู ผสู ้ อน
2. ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
3. สามารถใช้เป็ นแบบอย่างได้

ระดับความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
5 4 3 2 1

ตอนที่ 2 ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะอื่น ๆ
1. ด้านการพิมพ์และการจัดรู ปเล่ม …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ด้านเนื้ อหา………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ด้านประโยชน์ของเอกสารคู่มือการใช้……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
( ลงชื่อ )...........................................................ผูป้ ระเมิน
(........................................................)
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ.................
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1.4 การวิเคราะห์หาคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ 3 ด้าน
ก. ด้า นข้อ กํา หนดในการออกแบบ ผู ว้ ิ จัย ได้แ บ่ ง รายการประเมิ น ออกเป็ น 5 ข้อ ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ปรากฏตามตาราง ข-2 และ ข-3
ตารางที่ ข-2 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
ด้านการพิมพ์และการจัดรู ปเล่ม

ผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน

คนที่
คนที่
คนที่
คนที่
คนที่
X
S.D

ลําดับที่
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

ด้านการพิมพ์และการจัดรูปเล่ ม
1

2

3

4

5

5
5
4
5
5
4.80
0.45

5
3
4
4
4
4.00
0.71

5
5
5
5
4
4.80
0.45

5
5
4
5
4
4.60
0.55

5
4
4
5
5
4.60
0.55

รายการประเมิน
รู ปแบบถูกต้องตามหลักวิชาการ
ตัวอักษรและเครื่ องหมายชัดเจน
การแบ่งวรรคตอนถูกต้อง เหมาะสม
การพิมพ์ถูกต้อง
รู ปเล่มและขนาดเหมาะสมสําหรับการนําไปใช้

ระดับคุณภาพ
4.80
4.00
4.80
4.60
4.60
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ตาราง ข-3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายคุณภาพของเอกสารประกอบ
การสอนงานจักรยานยนต์ ด้านการพิมพ์และการจัดรู ปเล่ม
(N=5)
1.
2.
3.
4.
5.

รายการประเมิน
รู ปแบบถูกต้องตามหลักวิชาการ
ตัวอักษรและเครื่ องหมายชัดเจน
การแบ่งวรรคตอนถูกต้อง เหมาะสม
การพิมพ์ถูกต้อง
รู ปเล่มและขนาดเหมาะสําหรับการนําไปใช้
เฉลีย่ รวม

X
4.80
4.00
4.80
4.60
4.60
4.56

S.D.
0.45
0.71
0.45
0.55
0.55
0.54

ความหมาย
คุณภาพดีมาก
คุณภาพดี
คุณภาพดีมาก
คุณภาพดีมาก
คุณภาพดีมาก
คุณภาพดีมาก

จากตาราง ข-3 พบว่า คุณภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ในด้านการ
พิมพ์และการจัดรู ปเล่ ม โดยเฉลี่ ยรวมอยู่ในระดับ ดี มาก ( X = 8.56) และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า หัวข้อรู ปแบบถูกต้องตามหลักวิชาการ และหัวข้อการแบ่งวรรคตอนถูกต้องเหมาะสม อยู่ใน
ระดับดีมาก ( X = 4.80) รองลงมาหัวข้อการพิมพ์ถูกต้อง และหัวข้อรู ปเล่มและขนาดเหมาะสําหรับ
การนําไปใช้ อยู่ในระดับดี ( X = 4.60) และลําดับสุ ดท้าย หัวข้อตัวอักษรและเครื่ องหมายชัดเจน อยู่
ในระดับคุณภาพดี ( X = 4.00)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิ ด ด้านการพิมพ์และการจัดรู ปเล่ม
ผูเ้ ชี่ยวชาญไม่มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
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ข. ด้านเนื้อหา ผูว้ ิจยั ได้แบ่งรายการประเมินออกเป็ น 7 ข้อ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมิน
คุณภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ปรากฏตามตาราง
ข-4 และ ข-5
ตารางที่ ข-4 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพเอกสารประกอบการการสอนงานจักรยานยนต์
ด้านเนื้อหา
รายการ
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5

X
S.D
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

1
4
4
4
5
5
4.40
0.55

2
4
5
5
5
5
4.80
0.45

ด้านเนื้อหา
3
4
5
4
4
5
4
4
5
4
5
4
4
4
4
5
5
5
4.20
4.40
4.60
0.45
0.55
0.55

รายการประเมิน
สาระสําคัญของเนื้อหาครอบคลุมคําอธิบายรายวิชา
และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
รายละเอียดของเนื้ อหาวิชามีความเหมาะสม
การแบ่งหัวข้อตามความยากง่ายของเนื้ อหา
การจัดลําดับเนื้อหาเหมาะสมกับขั้นตอนการเรี ยนรู ้
ใบกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา
ใบงานตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา

6
5
5
5
4
5
4.80
0.45

7
5
5
4
5
5
4.80
0.45

ระดับคุณภาพ
4.40
4.80
4.20
4.40
4.60
4.80
4.80
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ตารางที่ ข-5 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายคุณภาพของเอกสารประกอบการ
สอนงานจักรยานยนต์ ด้านเนื้อหา
(N=5)
รายการประเมิน
S.D. ความหมาย
X
1. สาระสําคัญของเนื้อหาครอบคลุมคําอธิบายรายวิชา
คุณภาพดีมาก
4.40
0.55
และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
2. เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
4.80
0.45 คุณภาพดีมาก
3. รายละเอียดของเนื้ อหาวิชามีความเหมาะสม
4.20
0.45 คุณภาพดี
4. การแบ่งหัวข้อตามความยากง่ายของเนื้อหา
4.40
0.55 คุณภาพดี
5. การจัดลําดับเนื้อหาเหมาะสมกับขั้นตอนการเรี ยนรู ้
4.60
0.55 คุณภาพดีมาก
6. ใบกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา
4.80
0.45 คุณภาพดีมาก
7. ใบงานตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา
4.80
0.45 คุณภาพดีมาก
ค่ าเฉลีย่ รวม
4.57
0.49 คุณภาพดีมาก
จากตารางที่ ข-5 พบว่า คุณภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ในด้าน
เนื้อหา โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ( X = 4.57) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าหัวข้อ
เนื้ อหามี ความถูกต้องตามหลักวิชาการ หัวข้อใบกิ จกรรมตรงตามวัตถุ ประสงค์และเนื้ อหา และ
หัวข้อใบงานตรงตามวัตถุป ระสงค์และเนื้ อหา อยู่ในระดับ คุ ณ ภาพดีม าก ( X = 4.80) รองลงมา
หัวข้อการจัดลําดับเนื้ อหาเหมาะสมกับขั้นตอนการเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับคุณภาพดี มาก ( X = 4.60)
รองลงมา หัวข้อการแบ่งหัวข้อตามความยากง่ายของเนื้ อหา อยูใ่ นระดับคุณภาพดี ( X = 4.40) และ
ลําดับสุ ดท้าย รายละเอียดของเนื้อหาวิชามีความเหมาะสม อยูใ่ นระดับคุณภาพดี ( X = 4.57)
ผลการวิ เคราะห์ ข ้อ เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิ ดด้า นเนื้ อ หา ผู เ้ ชี่ ย วชาญไม่ มี
ข้อเสนอเพิม่ เติม
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ค. ด้านประโยชน์ของเอกสารประกอบการใช้งาน ผูว้ ิจยั ได้แบ่งรายการประเมินออกเป็ น 3
ข้อ ผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล การประเมิ น คุ ณ ภาพของเอกสารประกอบการสอน โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ปรากฏตามตาราง ข-6 และ ข-7
ตารางที่ ข-6 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
ด้านประโยชน์ของเอกสารประกอบการใช้งาน
รายการประเมิน
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่
คนที่
คนที่
คนที่
คนที่
X
S.D

ลําดับที่
1
2
3

1
2
3
4
5

ด้านประโยชน์ ของเอกสาร
ประกอบการใช้ งาน
1
2
3
5
5
5
5
5
5.00
0.00

รายการประเมิน
ประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน ครู ผสู ้ อน
ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
สามารถใช้เป็ นแบบอย่างได้

5
5
5
5
5
5.00
0.00

5
5
5
5
5
5.00
0.00
ระดับคุณภาพ
5.00
5.00
5.00
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ตารางที่ ข-7 แสดงค่ าเฉลี่ ย รวม ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และความหมายคุ ณ ภาพเอกสาร
ประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ด้านประโยชน์ของเอกสารประกอบการใช้งาน
(N=5)
รายการประเมิน
ความหมาย
X S.D.
1. ประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน ครู ผูส้ อน
5.00 0.00 คุณภาพดีมาก
2. ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
5.00 0.00 คุณภาพดีมาก
3. สามารถใช้เป็ นแบบอย่างได้
5.00 0.00 คุณภาพดีมาก
เฉลีย่ รวม
5.00 0.00 คุณภาพดีมาก
จากตารางที่ ข-7 พบว่า คุณภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ เฉลี่ยรวมด้าน
ประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอน เฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก ( X = 5.00) ส่ วนใหญ่
อยูร่ ะดับดีมาก ( X = 5.00) ทุกรายการหัวข้อ
ผลการวิ เคราะห์ ข ้อ เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิ ด ด้า นประโยชน์ ข องเอกสาร
ประกอบการใช้งาน ผูเ้ ชี่ยวชาญไม่มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
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1.5 ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ 3 ด้าน
ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมผลจากการประเมิ นคุณภาพเอกสารประกอบการสอน ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3
ด้าน คือด้านการพิมพ์และการจัดรู ปเล่ม ด้านเนื้ อหา และด้านประโยชน์ของเอกสารประกอบการ
สอน ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ปรากฏผลดังตารางที่ ข-8
ตารางที่ ข-8 แสดงภาพรวมของค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายคุณภาพของ
เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ทั้ง 3 ด้าน
(N=5)
รายการประเมิน
S.D. ความหมาย
X
1. ด้านการพิมพ์และการจัดรู ปเล่ม
4.56 0.54 คุณภาพดีมาก
2. ด้านเนื้ อหา
4.57 0.49 คุณภาพดีมาก
3. ด้านประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอน
5.00 0.00 คุณภาพดีมาก
ภาพรวม
4.71 0.34 คุณภาพดีมาก
จากตารางที่ ข-8 พบว่าคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ในภาพรวมทั้ง 3
ด้า นโดยเฉลี่ ย รวม อยู่ใ นระดับ คุ ณ ภาพดี ม าก ( X = 4.71) เมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายด้านโดยมี ด้า น
ประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ( X = 5.00) รองลงมา
คือด้านเนื้ อหาโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ( X = 4.57) และลําดับสุ ดท้าย คือด้านการพิมพ์
และการจัดรู ปเล่ม โดยเฉลี่ ยอยู่ในระดับคุณภาพดี มาก ( X = 4.56) และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ส่ วนใหญ่อยูร่ ะดับคุณภาพดีมากทุกด้าน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิ ด ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ไม่มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
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2. การหาประสิ ทธิภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
2.1 แบบร่ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
แบบประเมินความสอดคล้ องระหว่ างวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์
คําชีแ้ จง :โปรดพิจารณาแบบทดสอบในแต่ละข้อต่อไปนี้ วัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ที่ระบุไว้หรื อไม่ กรุ ณาเขียนผลการพิจารณาของท่านโดยการทําเครื่ องหมาย / ลงในช่อง “คะแนน
พิจารณา” ตามความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
ทําเครื่ องหมาย / ลงในช่อง +1 ถ้าแน่ใจว่าแบบทดสอบนี้วดั ได้ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ที่ระบุไว้
ทํา เครื่ อ งหมาย / ลงในช่ อ ง 0 ถ้า ไม่ แ น่ ใ จว่ า แบบทดสอบนี้ วัด ได้ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ เชิ ง
พฤติกรรมที่ระบุไว้
ทําเครื่ องหมาย / ลงในช่ อง -1 ถ้าแน่ ใจว่าแบบทดสอบนี้ วดั ได้ไม่ ตรงตามวัตถุ ป ระสงค์เชิ ง
พฤติกรรมที่ระบุไว้
คะแนนพิจารณา
วัตถุประสงค์
แบบทดสอบ
เชิงพฤติกรรม
+1 0 -1
หน่ วยที่ 1 เรื่ อง เครื่ องมือที่ใช้ กบั รถจักรยานยนต์
1.1 บอกชนิดเครื่ องมือ 1. ข้อใด เป็ น เครื่ องมือพิเศษ สําหรับงานซ่อมรถจักรยานยนต์
ที่ใช้กบั
ก. ค้อนพลาสติก
รถจักรยานยนต์ได้ ข. ประแจปอนด์
อย่างถูกต้อง
ค. ไขควงตอก
ง. คีม
1.2 บอกหน้าที่และ
2. ประแจชนิ ดใดที่ทาํ ให้เหลี่ยมของหัวนัตเสี ยได้ง่าย
วิธีการใช้เครื่ องมือ
ก. ประแจแหวน
ทัว่ ไปได้อย่าง
ข. ประแจกระบอก
ถูกต้อง
ค. ประแจหัวผ่า
 ง. ประแจปากตาย
1.3 บอกหน้าที่และ
3. การขันนัต หรื อโบลท์ฝาสู บให้ได้ค่าตามค่ามาตรฐานควรใช้
วิธีการใช้เครื่ องมือ ประแจชนิ ดใด
พิเศษได้อย่าง
ก. ประแจแหวน
ถูกต้อง
ข. ประแจกระบอก
ค. ประแจหัวผ่า
ง. ประแจปากตาย
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วัตถุประสงค์
แบบทดสอบ
เชิงพฤติกรรม
หน่ วยที่ 1 (ต่ อ) เรื่ อง เครื่ องมือที่ใช้ กบั รถจักรยานยนต์
1.4 บอกวิธีการ
4. ข้อใดต่อไปนี้ เป็ นการบํารุ งรักษาเครื่ องมือ อย่าง ถูกต้อง
บํารุ งรักษาเครื่ องมือ
ก. ล้างนํ้าทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งาน ประแจแหวน
ที่ใช้กบั
ข. ล้างนํ้ามันทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งาน ประแจกระบอก
รถจักรยานยนต์ได้
ค. ล้างนํ้าทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งาน ประแจหัวผ่า
ง. ใช้ผา้ สะอาดเช็ดทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งาน ประแจ
อย่างถูกต้อง
1.5 สามารถเลือกใช้
5. เครื่ องมือชนิดใดที่ใช้สาํ หรับวัดความโตของลูกสู บ
เครื่ องมือในการ
ก. มัลติมิเตอร์
ซ่อม
ข. ฟิ ลเลอร์เกจ
รถจักรยานยนต์ได้ ค. ไมโคมิเตอร์
อย่างถูกต้อง
ง. เวอร์เนียร์
หน่ วยที่ 2 เรื่ อง เครื่ องยนต์
2.1 บอกกลวัตรการ
6. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 1 กลวัตร (Cycle) ประกอบด้วย
ทํางานของ
ก. จังหวะดูด-อัด-ระเบิด-คาย
เครื่ องยนต์ใน
ข. จังหวะอัด-ดูด-ระเบิด-คาย
รถจักรยานยนต์ได้
ค. จังหวะคาย-อัด-ระเบิด-ดูด
อย่างถูกต้อง
ง. จังหวะดูด-อัด-คาย-ระเบิด
2.2 อธิบายหลักการ
7. ข้อใดกล่าวถึง เครื่ องยนต์แก๊สโซลีน 2 จังหวะ อย่าง ถูกต้อง
ทํางานของ
ก. ลูกสู บขึ้น 2 ครั้ง ลง 2 ครั้ง
เครื่ องยนต์แก๊สโซ ข. เครื่ องยนต์หมุน 1 รอบได้งาน 1 ครั้ง
ลีน 2 จังหวะได้
ค. เพลาข้อเหวี่ยงหมุน 2 รอบได้งาน 1 ครั้ง
อย่างถูกต้อง
ง. เพลาข้อเหวี่ยงหมุน 2 รอบ (720 องศา)
2.3 อธิบายหลักการ
8. เครื่ องยนต์ 4 จังหวะลิ้นไอดี-ไอเสี ยปิ ดสนิทพร้อมกันใน
ทํางานของ
จังหวะใด
เครื่ องยนต์แก๊สโซ
ก. จังหวะดูด จังหวะระเบิด
ลีน 4 จังหวะได้
ข. จังหวะอัด จังหวะคาย
ค. จังหวะอัด จังหวะระเบิด
อย่างถูกต้อง
ง. จังหวะระเบิด จังหวะคาย

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1
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วัตถุประสงค์
แบบทดสอบ
เชิงพฤติกรรม
หน่ วยที่ 2 (ต่ อ) เรื่ อง เครื่ องยนต์
2.4 จําแนกการจัดวาง 9. การจัดวางเพลาลูกเบี้ยวแบบ OHC ไม่มีชิ้นส่ วนใด
ตําแหน่งเพลาลูก
ก. ก้านกระทุง้ ลิ้น (Push Rod)
เบี้ยวได้อย่าง
ข. เพลาลูกเบี้ยว (Camshaft)
ถูกต้อง
ค. กระเดื่องกดลิ้น (Rocker Arm)
ง. โซ่ราวลิ้น (Cam Chains)
2.5 บอกหน้าที่ชิ้นส่ วน 10. แหวนลูกสู บ (Piston ring) ทําหน้าที่ อะไร
ของเครื่ องยนต์ได้
ก. ส่งถ่ายกําลังให้กา้ นสู บต่อไปยังเพลาข้อเหวี่ยง
อย่างถูกต้อง
ข. ส่ งถ่ายกําลังในแนวขึ้น ลง
ค. ช่วยขับไล่แก๊สไอเสี ยออกจากกระบอกสู บ
ง. ป้องกันกําลังอัดรั่ว
2.6 สามารถถอด11. ขั้นตอนการประกอบชุดกลไกกดวาล์วเครื่ องยนต์ ถูกต้อง
ประกอบชุดกลไก
ก. ใช้ประแจกดสปริ งวาล์วเวลาประกอบวาล์ว
กดวาล์วเครื่ องยนต์ ข. ประกอบสปริ งวาล์วโดยให้ดา้ นถี่อยูด่ า้ นล่าง
4 จังหวะได้อย่าง
ค. ประกอบซีลก้านวาล์วโดยใช้ลูกบล็อกตอกเบา ๆ
ถูกต้อง
ง. หล่อลื่นผิวสัมผัสก้านวาล์วด้วยจารบี
2.7 สามารถถอด12. ขั้นตอนการประกอบลูกสู บ ถูกต้อง
ประกอบลูกสู บได้
ก. หล่อลื่นแหวนลูกสู บด้วยจารบี
อย่างถูกต้อง
ข. จัดปากแหวนลูกสู บในแนวมุม 90 องศา
ค. โดยให้เครื่ องหมาย IN อยูด่ า้ นไอดี
ง. ให้ปากแหวนสลักลูกสูบอยูต่ รงลอยบาก
2.8 สามารถถอดประกอบแหวน
ลูกสู บได้อย่าง
ถูกต้อง

13. ขั้นตอนการประกอบลูกสู บแหวน ถูกต้อง
ก. จัดปากแหวนนํ้ามันให้ไปทางด้านซ้าย 90 มม.
ข. แหวนลานโดยให้ปากแหวนอยูต่ รงข้ามเครื่ องหมาย IN
ค. แหวนอัดตัวที่ 1 ให้เครื่ องหมาย R อยูด่ า้ นล่าง
ง. แหวนอัดตัวที่ 2 ให้เครื่ องหมาย RN อยูด่ า้ นล่าง
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หน่ วยที่ 3 เรื่ อง ระบบหล่ อลื่น ระบบส่ งกําลัง ระบบระบายความร้ อน
3.1 บอกความสําคัญ 14. ระบบหล่อลื่น หมายถึง อะไร
ของระบบหล่อลื่น
ก. การระบายความร้อน
ได้อย่างถูกต้อง
ข. การรักษาอุณหภูมิของเครื่ องยนต์
ค. การลดแรงเสี ยดทานภายในเครื่ องยนต์ให้เหลือน้อยที่สุด
ง. การดูดและสร้างการหมุนวนของนํ้ามันในระบบ
3.2 บอกหน้าที่ของ
15. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ หน้าที่ของระบบหล่อลื่น
ระบบหล่อลื่นได้
ก. ลดความฝื ด
อย่างถูกต้อง
ข. ป้องกันการเกิดสนิม
ค. ชะล้างทําความสะอาดเขม่า
ง. เพิ่มความมันวาว
3.3 บอกคุณสมบัติของ 16. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของนํ้ามันหล่อลื่น
นํ้ามันหล่อลื่นได้
ก. เพิ่มกําลังอัดของเครื่ องยนต์
อย่างถูกต้อง
ข. ต้านทานการกัดกร่ อน
ค. ช่วยชะล้างทําความสะอาด
ง. ต้านทานการสึ กหรอ
3.4 บอกประเภทของ 17. นํ้ามันหล่อลื่นเกรดอะไรที่เหมาะกับรถจักรยานยนต์ 4
นํ้ามันหล่อลื่นได้ จังหวะ ขับเคลื่อนแบบออโตเมติก
อย่างถูกต้อง
ก. JASO MA
ข. JASO MB
ค. JASO MC
ง. JASO MA
3.5 บอกส่ วนประกอบ 18. ข้อ ใดไม่ ใ ช่ ส่ ว นประกอบของการหล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ 4
ของการหล่อลื่น
จังหวะ
เครื่ องยนต์ 4
ก. ปั๊มนํ้ามันหล่อลื่น (Oil Pump)
จังหวะได้อย่าง
ข. กรองนํ้ามันหล่อลื่น (Oil Filter)
ถูกต้อง
ค. กรองแรงเหวี่ยง
ง. ช้อนวิดสาด
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หน่ วยที่ 3 (ต่ อ) เรื่ อง ระบบหล่ อลื่น ระบบส่ งกําลัง ระบบระบายความร้ อน
3.6 บอกหน้าที่
19. ปั๊มนํ้ามันหล่อลื่น ทําหน้าที่ใด
ส่ วนประกอบของ ก. สร้างแรงดันให้กบั นํ้ามันหล่อลื่น
การหล่อลื่น
ข. กรองนํ้ามันหล่อลื่นส่ งไปหล่อลื่นชิ้นส่ วนต่าง ๆ
เครื่ องยนต์ 4
ค. ลดความฝื ดที่เกิดขึ้น
จังหวะได้อย่าง
ง. ระบายความร้อน
ถูกต้อง
3.7 อธิบายหลักการ
20. คลัตช์แบบใดที่ ไม่ อาศัยการทํางานของแรงเหวี่ยงหนี
ทํางานของคลัตช์ ศูนย์กลาง ในการทํางาน
แรงเหวี่ยงแบบแผ่น
ก. คลัทช์แรงเหวี่ยงแบบแผ่น (Centrifugal Disc Clutch)
ได้อย่างถูกต้อง
ข. คลัทช์แรงเหวี่ยงแบบฝัก (Centrifugal Shoe Clutch)
ค. คลัทช์มือแบบแผ่น (Manual Disc Clutch)
ง. คลัทช์แบบสายพาน (V-Matic)
3.8 บอกส่ วนประกอบ 21. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบของชุดเกียร์
ของเกียร์ได้อย่าง
ก. เพลาขับ (Main Shaft)
ถูกต้อง
ข. ตุม้ นํ้าหนัก (Weight Roller)
ค. เพลาตาม (Counter Shaft)
ง. เฟื องอยูก่ บั ที่ (Fixed Gear)
3.9 บอกชิ้นส่ วนระบบ 22. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบของการส่ งกําลังแบบสายพาน
ส่ งกําลังแบบ
(Automatic V-Matic)
V-Matic ได้อย่าง
ก. พูลเลย์ขบั (Drive Pulley)
ถูกต้อง
ข. สายพานส่ งกําลัง (Drive Belt)
ค. พูลเลย์ตาม (Driven Pulley)
ง. ถูกทุกข้อ
3.10 บอกหน้าที่
23. สายพานส่ งกําลังของระบบ V-Matic มีหน้าที่
ชิ้นส่ วนระบบส่ ง
ก. ส่ งกําลังจากเครื่ องยนต์ไปขับเคลื่อนล้อหลัง
กําลังแบบ V-Matic
ข. ส่ งกําลังงานจากสายพานไปยังคลัตช์แรงเหวี่ยง
ได้อย่างถูกต้อง
ค. ตัด-ต่อกําลังงาน
ง. ดันสปริ งพูลเลย์ตาม
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หน่ วยที่ 3 (ต่ อ) เรื่ อง ระบบหล่ อลื่น ระบบส่ งกําลัง ระบบระบายความร้ อน
3.11 อธิบายหลักการ 24. รถจักรยานยนต์แบบ V-Matic การเปลี่ยนเกียร์ จะขึ้นอยูก่ บั
ทํางานระบบส่ ง
ก. ความเร็ วและความร้อน
กําลังแบบ V-Matic
ข. ภาระของรถและนํ้าหนักผูข้ บั ขี่
ค. ความเร็ วและภาระของรถ
ได้อย่างถูกต้อง
ง. นํ้าหนักผูข้ บั ขี่และแรงเสี ยดทาน
3.12 บอกหน้าที่ของ 25. หน้าที่ของระบบระบายความร้อนคือ
ระบบระบายความ
ก. ควบคุมรอบของเครื่ องยนต์ให้อยูใ่ นระดับเหมาะสม
ร้อนได้อย่างถูกต้อง
ข. ควบคุมการเกิดสนิมและการกัดกร่ อน
ค. ลดความฝื ดที่เกิดขึ้น
ง. ควบคุมอุณหภูมิของเครื่ องยนต์ให้อยูใ่ นระดับเหมาะสม
3.13 บอก
26. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบของระบายความร้อนด้วยนํ้า
ส่ วนประกอบของ ก. ครี บ
ระบบระบายความ
ข. ปั๊มนํ้า
ร้อนด้วยนํ้าได้อย่าง
ค. หม้อนํ้า
ถูกต้อง
ง. เทอร์โมสตัท
3.14 บอกหน้าที่ของ 27. เทอร์โมสตัท มีหน้าที่ อะไร
เทอร์โมสตัทได้
ก. ระบายความร้อน
อย่างถูกต้อง
ข. ควบคุมอุณหภูมิของเครื่ องยนต์
ค. ควบคุมความดันภายในหม้อนํ้า
ง. สร้างการหมุนวนของนํ้าในระบบระบายความร้อน
3.15 บอกหน้าที่ของฝา 28. ฝาหม้อนํ้า มีหน้าที่ อะไร
หม้อนํ้าได้อย่าง
ก. ระบายความร้อน
ถูกต้อง
ข. ควบคุมอุณหภูมิของเครื่ องยนต์
ค. ควบคุมความดันภายในหม้อนํ้า
ง. สร้างการหมุนวนของนํ้าในระบบระบายความร้อน
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หน่ วยที่ 3 (ต่ อ) เรื่ อง ระบบหล่ อลื่น ระบบส่ งกําลัง ระบบระบายความร้ อน
3.16 อธิบายหลักการ 29. นํ้า ในหม้อพักจะไหลกลับมาที่หม้อนํ้าต่อเมื่อ
ทํางานของระบบ
ก. อุณหภูมิต่าํ ความดันที่หม้อนํ้าตํ่า
ระบายความร้อนได้
ข. อุณหภูมิสูง ความดันที่หม้อนํ้าสู ง
อย่างถูกต้อง
ค. ขณะรถวิ่งด้วยความเร็ วตํ่า
ง. ขณะรถวิ่งด้วยความเร็วสู ง
3.17 สามารถถอด30. ขั้นตอนการประกอบคลัตช์เครื่ องยนต์ ถูกต้อง
ประกอบคลัตช์
ก. ประกอบแผ่นคลัตช์และแผ่นกดคลัตช์อย่างไรก็ได้
เครื่ องยนต์ได้อย่าง ข. ประกอบแผ่นกดคลัตช์ โดยเอาด้านเรี ยบไว้ดา้ นบน
ถูกต้อง
ค. ใช้คอ้ นพลาสติกแคะแผ่นคลัตช์และแผ่นกดคลัตช์เบา ๆ
ง. หล่อลื่นผิวสัมผัสแผ่นคลัตช์และแผ่นกดคลัตช์ดว้ ยจารบี
3.18 สามารถถอด31. ขั้นตอนการประกอบชุดเกียร์เข้าห้องแคร้งเครื่ องยนต์เป็ น
ประกอบชุดเกียร์ได้
ลําดับแรกและถูกต้อง
อย่างถูกต้อง
ก. ประกอบเฟื องเกียร์ 3 ตัวตามเข้ากับเพลาสเตอร์
ข. ประกอบเฟื องเกียร์ 3 ตัวขับเข้ากับเพลาขับ
ค. ประกอบก้ามปูตวั สั้นเข้ากับเพลาขับ
ง. ประกอบเพลาลูกเบี้ยวก้ามปูเปลี่ยนเกียร์
หน่ วยที่ 4 เรื่ อง ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง
4.1 บอกหน้าที่ของ
32. หน้าที่ของระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง คือ
ระบบนํ้ามัน
ก. ปิ ด-เปิ ดนํ้ามันเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงได้อย่าง
ข. ทําให้น้ าํ มันเชื้อเพลิงเป็ นฝอยละออง
ถูกต้อง
ค. ควบคุมอัตราส่ วนผสมให้เหมาะสม
ง. จัดส่ วนผสมระหว่างนํ้ามันเชื้อเพลิงกับอากาศ
4.2 บอกส่ วนประกอบ 33. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบของระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง
ของระบบนํ้ามัน
ก. เทอร์ โมสตัท
เชื้อเพลิงได้อย่าง
ข. ไส้กรองอากาศ
ถูกต้อง
ค. คาร์บูเรเตอร์
ง. ก๊อกนํ้ามัน
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หน่ วยที่ 4 (ต่ อ) เรื่ อง ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง
4.3 บอกส่ วนประกอบ 34. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบคาร์บูเรเตอร์แบบ VM
ของคาร์บูเรเตอร์ได้
ก. ลูกเร่ ง (Throttle Valve)
อย่างถูกต้อง
ข. เข็มเร่ ง (Pilot Jet)
ค. แผ่นไดอะแฟรม
ง. นมหนูหลัก (Main Jet)
4.4 บอกหน้าที่ของ
35. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่หลักของคาร์บูเรเตอร์
ส่ วนประกอบของ ก. สํารองนํ้ามันเชื้อเพลิงให้กบั เครื่ องยนต์
ระบบนํ้ามัน
ข. ทําให้น้ าํ มันเชื้อเพลิงเป็ นฝอยละออง
เชื้อเพลิงได้อย่าง
ค. ควบคุมอัตราส่ วนผสมให้เหมาะสม
ถูกต้อง
ง. ควบคุมกําลังงานของเครื่ องยนต์
4.5 อธิบายหลักการ
36. ข้อใด อธิบายหลักการทํางานของคาร์บูเรเตอร์แบบลูกเร่ ง
ทํางานของ
ในวงจรเดินเบา (Idle system) หรื อความเร็ วตํ่า ถูกต้อง
คาร์บูเรเตอร์แบบ
ก. ลูกเร่ งอยูใ่ นตําแหน่งเปิ ดสุ ด อากาศเข้าช่องคอคอด
ลูกเร่ งได้อย่าง
ข. ลูกเร่ งอยูใ่ นตําแหน่งเปิ ด 3/4 อากาศเข้าช่องคอคอด
ถูกต้อง
ค. ลูกเร่ งอยูใ่ นตําแหน่งเปิ ด 1/2 อากาศเข้าช่องคอคอด
ง. ลูกเร่ งอยูใ่ นตําแหน่งตํ่าสุ ด อากาศเข้าช่องทางอากาศ
4.6 อธิบายหลักการ
37. แผ่นไดอะแฟรมของคาร์ บูเรเตอร์แบบสุ ญญากาศจะถูกยกขึ้น
ชนะแรงสปริ งจากอะไร
ทํางานของ
ก. สุ ญญากาศที่คอท่อไอดี
คาร์บูเรเตอร์แบบ
ข. บรรยากาศที่คอท่อไอดี
สุ ญญากาศได้อย่าง
ค. สุ ญญากาศที่คอท่อไอเสี ย
ถูกต้อง
ง. บรรยากาศที่คอท่อไอเสี ย
4.7 สามารถถอด38. ขั้นตอนการปรับสกรู อากาศ (Air screw adjustment) ลําดับ
ประกอบ
แรกและถูกต้อง
คาร์บูเรเตอร์แบบ
ก. ปรับสกรู อากาศเข้าสุ ด แล้วคลายออกช้า ๆ 1-7/8 รอบ
VM ได้อย่างถูกต้อง
ข. อุ่นเครื่ องให้อุณหภูมิเครื่ องพร้อมใช้งาน
ค. ปรับสกรู ลูกเร่ งความเร็ วรอบ 1,700 + 150 RPM
ง. บิดคันเร่ งเพื่อทดสอบเครื่ องยนต์
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หน่ วยที่ 4 (ต่ อ) เรื่ อง ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง
4.8 สามารถถอด39. ขั้นตอนการประกอบคาร์บูเรเตอร์แบบ CV ถูกต้อง
ประกอบ
ก. วัดความสูงลูกลอยเมื่อควํ่า ค่ามาตรฐาน 10.1 ซม.
คาร์บูเรเตอร์แบบ
ข. ทดสอบลูกเร่ งโดยใช้ไขควงดันลูกเร่ งขึ้นและปล่อยลง
CV ได้อย่างถูกต้อง ค. ประกอบแผ่นไดอะแฟรมให้มาร์คที่เรื อนคาร์บูเรเตอร์
ง. ทดสอบห้องสุ ญญากาศ โดยไขควงดันลูกเร่ งขึ้น
หน่ วยที่ 5 เรื่ อง ระบบจุดระเบิด
5.1 บอกหน้าที่ของ
40. ระบบจุดระเบิด ทําหน้าที่อะไร
ระบบจุดระเบิดได้
ก. แปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้าตํ่าเป็ นแรงเคลื่อนไฟฟ้าตํ่า
อย่างถูกต้อง
ข. แปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้าสู งเป็ นแรงเคลื่อนไฟฟ้าสู ง
ค. แปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้าสู งเป็ นแรงเคลื่อนไฟฟ้าตํ่า
ง. แปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้าตํ่าเป็ นแรงเคลื่อนไฟฟ้าสู ง
5.2 บอกหน้าที่
41. ขดลวดจุดระเบิด หรื อขดลวดสตาร์ ตในระบบจุดระเบิด
ส่ วนประกอบของ
แบบหน้าทองขาว มีหน้าที่อะไร
ระบบจุดระเบิด
ก. หมุนตัดกับขดลวดที่จานจ่ายเพื่อให้เกิดกระแสไฟ
แบบทองขาวได้
ข. ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งจะทํางานร่ วมกับล้อแม่เหล็ก
อย่างถูกต้อง
ค. เป็ นสวิตซ์ ตัด-ต่อกระแสไฟฟ้าที่ออกจากชุดแม็กนี โต
ง. เก็บและจ่ายประจุไฟฟ้า
5.3 บอกส่ วนประกอบ 42. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบระบบจุดระเบิดแบบ CDI
ของระบบจุดระเบิด
ก. ล้อแม่เหล็ก (Rotor)
แบบ CDI ได้อย่าง
ข. ขดลวดจุดระเบิด
ถูกต้อง
ค. คอยล์จุดระเบิด
ง. ชุดหน้าทองขาว
5.4 บอกหน้าที่
43. คอยล์จุดระเบิดทําหน้าที่ใด
ส่ วนประกอบของ ก. แปลงไฟแรงเคลื่อนตํ่าให้เป็ นไฟแรงเคลื่อนที่สูง
ระบบจุดระเบิด
ข. แปลงไฟแรงเคลื่อนสู งให้เป็ นไฟแรงเคลื่อนที่ต่าํ
แบบ CDI ได้อย่าง
ค. กําหนดจังหวะจุดระเบิด
ถูกต้อง
ง. เก็บและจ่ายประจุไฟ
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แบบทดสอบ
เชิงพฤติกรรม
หน่ วยที่ 5 (ต่ อ) เรื่ อง ระบบจุดระเบิด
5.5 อธิบายหลักการ
44. ไทริ สเตอร์หรื อ SCR จะทํางานให้ไฟฟ้าไหลผ่านจากขั้ว
ทํางานของระบบจุด
Anode ไปยังขั้ว Cathode ต่อเมื่อ
ระเบิดแบบ ACก. มีไฟฟ้าจํานวนหนึ่งมากระตุน้ ที่ข้วั B
ข. มีไฟฟ้าจํานวนหนึ่งมากระตุน้ ที่ข้วั C
CDI ได้อย่างถูกต้อง
ค. มีไฟฟ้าจํานวนหนึ่งมากระตุน้ ที่ข้วั D
ง. มีไฟฟ้าจํานวนหนึ่งมากระตุน้ ที่ข้วั G
5.6 อธิบายหลักการ
45. การทํางานระบบจุดระเบิดแบบ CDI ชนิ ด DC-CDI ใช้ไฟ
ทํางานของระบบจุด
จากแหล่งใดในการจุดระเบิด
ระเบิดแบบ DCก. แบตเตอรี่ หรื อไฟชาร์จ
ข. ขดลวดจุดระเบิด
CDI ได้อย่างถูกต้อง
ค. ชุดแม็กนีโต
ง. กล่อง CDI
5.7 สามารถตรวจสอบ 46. ใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการตรวจสอบความต้านทานขดลวดไฟ
ชิ้นส่ วนและ
แรงสู งของคอยล์จุดระเบิด (ขดลวด secondary)
อุปกรณ์ระบบจุด
ก. ปรับมิเตอร์ไปที่ Ω x 1 k
ระเบิดแบบ CDI ได้
ข. เซต 0
ค. ตรวจสอบขดลวดทุติยภูมิ/ขดลวดไฟแรงเคลื่อนสู ง
อย่างถูกต้อง
ง. สตาร์ตเครื่ อง 3-5 ครั้ง
5.8 สามารถต่อวงจร 47. SCR ของกล่อง CDI ระบบจุดระเบิดแบบ DC- CDI จะต่อ
ระบบจุดระเบิด
กับอุปกรณ์ใด
แบบ DC- CDI และ
ก. สวิตช์จุดระเบิด
AC- CDI ได้อย่าง
ข. ขดลวดคอยล์จุดระเบิด
ถูกต้อง
ค. ขดลวดพัลเซอร์คอยล์
ง. กราวด์
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หน่ วยที่ 6 เรื่ อง ระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์
6.1 บอกหน้าที่ของ
48. ข้อใดกล่าว ถูกต้อง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างของ
ระบบไฟฟ้า
รถจักรยานยนต์ ประกอบด้วย
รถจักรยานยนต์ได้
ก. ไฟหน้า มีหน้าที่ ให้แสงสว่างด้านหน้ามีท้งั ไฟสู งและตํ่า
อย่างถูกต้อง
ข. ไฟท้าย มีหน้าที่ ส่ องสว่างด้านท้ายรถ
ค. ไฟส่ องเรื อนไมล์ ทําหน้าที่ ส่ องสว่างเรื อนไมล์
ง. ถูกทุกข้อ
6.2 บอกรหัสสี ของ
49. ข้อใดกล่าวรหัสสี สายไฟในระบบจักรยานยนต์ได้ ถูกต้อง
สายไฟฟ้าในระบบ
ก. B,Bl คือ ดํา/ขาว
จักรนยานยนต์ได้
ข. Bu,L คือ นํ้าเงิน/ขาว
อย่างถูกต้อง
ค. Lg คือ เขียวอ่อน
ง. W คือ ขาว/แดง
6.3 บอกสัญลักษณ์ทาง 50.
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าคืออะไร
ไฟฟ้าได้อย่าง
ก. สายไฟ
ถูกต้อง
ข. ตัวต้านทาน
ค. สายไฟ (มีการเชื่อมต่อ)
ง. กราวด์ (สายต่อลงดิน)
6.4 บอกหน้าที่ชิ้นส่ วน 51. ฟิ วส์ ทําหน้าที่
และอุปกรณ์ระบบ ก. อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
ไฟฟ้าของ
ข. อุปกรณ์สาํ หรับเปิ ดและปิ ดวงจร
รถจักรยานยนต์ได้
ค. ตัวแปลงกระไฟฟ้า
อย่างถูกต้อง
ง. จ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง
6.5 อธิบายหลักการ
52. อุปกรณ์อะไรที่ควบคุมแรงเคลื่อนและกระแสไฟไม่ให้เกิน
ทํางานของ
ค่าที่กาํ หนด
วงจรไฟฟ้าแสง
ก. ไดโอด (Diode)
สว่าง-ไฟชาร์จแบบ
ข. ล้อแม่เหล็กจานไฟ
ใช้เร็ กกูเรเตอร์ เร็ กติ ค. เร็ กกูเรเตอร์ /เรคติไฟเออร์
ไฟเออร์ได้อย่าง
ง. ฟิ วส์
ถูกต้อง
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หน่ วยที่ 6 (ต่ อ) เรื่ อง ระบบไฟฟ้ ารถจักรยานยนต์
6.6 อธิบายหลักการ
53. การทํางานสวิตช์ขาตั้ง (Start Switch) คือข้อใด
ทํางานของระบบ
ก. ตัด - ต่อ กระแสไฟฟ้าจากรี เลย์สตาร์ ตเพื่อลงกราวด์
สตาร์ตด้วยไฟฟ้า
ข. ตัด - ต่อ กระแสไฟฟ้าจากสวิตช์ไฟเบรก ก่อนเข้ารี เลย์
ร่ วมกับสวิตช์ขาตั้ง
ค. ตัด - ต่อ กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟเบรก
ได้อย่างถูกต้อง
ง. ตัด - ต่อ กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟจากแบตเตอรี่
6.7 สามารถตรวจสอบ 54. จากรู ปเป็ นขั้นตอนการตรวจสอบอะไร
ชิ้นส่ วนและ
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
รถจักรยานยนต์ได้
อย่างถูกต้อง

6.8 สามารถต่อวงจร
ระบบไฟแสงสว่าง
–ไฟชาร์จ
ไฟสัญญาณ สตาร์ท
ไฟฟ้าได้อย่าง
ถูกต้อง

ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนของไฟชาร์จ
ข. ตรวจสอบความต้านทานขดลวดไฟแสงสว่าง
ค. ตรวจสอบกระแสไฟรั่ว
ง. ตรวจสอบสมรรถนะขดลวดไฟแสงสว่าง
55. จากรู ป ตําแหน่งขั้ว ขาว (A) จะต่อกับอุปกรณ์อะไร

ก. Battery
ข. ขดลวดไฟชาร์จ
ค. กราวด์
ง. ฟิ วส์
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หน่ วยที่ 7 เรื่ อง ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
7.1 บอกหน้าที่ของ
56. ข้อใดกล่าวถูกต้อง หลักการของระบบฉี ดนํ้ามันเชื้อเพลิง
ระบบฉี ดเชื้อเพลิง แบบ D-Jetronic อาศัยหลักการ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
ก. ความดันอากาศภายในท่อไอดี
อย่างถูกต้อง
ข. บรรยากาศภายนอก
ค. สุ ญญากาศ
ง. ความร้อนจากไอเสี ย
7.2 บอกส่ วนประกอบ 57. ตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor) ตัวใดที่ติดตั้งอยูท่ ี่เรื อนลิ้นเร่ ง
ระบบฉี ดเชื้อเพลิง
(Throttle Body)
อิเล็กทรอนิกส์ได้
ก. O2 Sensor
อย่างถูกต้อง
ข. CKP Sensor
ค. BA Sensor หรื อ TO Sensor
ง. IAT Sensor
7.3 บอกหน้าที่
58. MAP Sensor ทําหน้าที่
ส่ วนประกอบของ
ก. ตรวจจับออกซิเจนในไอเสี ย
ระบบฉี ดเชื้อเพลิง ข. ตรวจจับความดันในท่อไอดี
อิเล็กทรอนิกส์ได้
ค. ตรวจจับอุณหภูมิน้ าํ มันหล่อลื่นเครื่ องยนต์
อย่างถูกต้อง
ง. ตรวจจับอุณหภูมิอากาศที่เข้ากระบอกสู บ
7.4 อธิบายหลักการ
59. ข้อใดกล่าว หลักการทํางาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิง
ทํางานของระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI ได้ถูกต้อง
ฉี ดเชื้อเพลิง
ก. ความเร็ วรอบตํ่า อากาศเข้าน้อย ความดันในท่อไอดีต่าํ
อิเล็กทรอนิกส์
กล่อง ECM สั่งจ่ายนํ้ามันน้อย
ข. ความเร็ วรอบตํ่า อากาศเข้าน้อย ความดันในท่อไอดีต่าํ
PGM – FI ได้อย่าง
กล่อง ECM สั่งจ่ายนํ้ามันมาก
ถูกต้อง
ค. ความเร็ วรอบตํ่า อากาศเข้าน้อย ความดันในท่อไอดีสูง
กล่อง ECM สั่งจ่ายนํ้ามันน้อย
ง. ความเร็ วรอบตํ่า อากาศเข้าน้อย ความดันในท่อไอดีสูง
กล่อง ECM สัง่ จ่ายนํ้ามันน้อย
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หน่ วยที่ 7 (ต่ อ) เรื่ อง ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
7.5 อธิบายหลักการ
60. การควบคุมการไหลของอากาศ ในสภาวะเดินเบา ของ
ทํางานของระบบ
หลักการทํางานระบบ YMJET-FI ใช้อุปกรณ์อะไร
ฉี ดเชื้อเพลิง
ก. ลิ้นเร่ งตัวที่ 1
อิเล็กทรอนิกส์
ข. ลิ้นเร่ งตัวที่ 2
ค. ท่อส่ งอากาศรอง
YMJET-FI ได้อย่าง
ง. มอเตอร์ ISC
ถูกต้อง
7.6 อธิบายหลักการ
61. ข้อใด ไม่ใช่ ถึงหลักการทํางานของระบบฉี ดเชื้อเพลิง
ทํางานของระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ DCP-FI
ฉี ดเชื้อเพลิง
ก. หัวฉี ดจะทําหน้าที่ 2 จังหวะ
อิเล็กทรอนิกส์
ข. จังหวะดูดนํ้ามันเชื้อเพลิง
ค. จังหวะฉี ด
DCP-FI ได้อย่าง
ง. จังหวะปล่อยนํ้ามันเชื้อเพลิง
ถูกต้อง
7.7 สามารถอ่านรหัส 62.
จากรู ป รหัสปัญหาอะไร
ปัญหาระบบวินิจฉัย
ก. รหัส 1
ข้อขัดข้องด้วย
ข. รหัส 7
ตัวเองได้อย่าง
ค. รหัส 11
ถูกต้อง
ง. รหัส 12
7.8 สามารถวิเคราะห์
รหัสปัญหาระบบ
วินิจฉัยข้อขัดข้อง
ด้วยตัวเองได้อย่าง
ถูกต้อง

63.

จากรู ป แสดงว่ามีความ
ผิดปกติที่
ก. MAP Sensor
ข. IAT Sensor
ค. TP Sensor
ง. กล่อง ECM
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หน่ วยที่ 8 เรื่ อง โครงรถจักรยานยนต์
8.1 บอกหน้าที่ของ
64. หน้าที่ของโครงรถจักรยานยนต์
โครง
ก. หุม้ เครื่ องยนต์
รถจักรยานยนต์ได้
ข. กันสะเทือน
อย่างถูกต้อง
ค. รองรับนํ้าหนักของเครื่ องยนต์ ตลอดจนชิ้นส่ วนต่าง ๆ
ง. บังคับเลี้ยว
8.2 บอกส่ วนประกอบ 65. ข้อใดอธิบายโครงรถจักรยานยนต์แบบทรงเปล(Cradle
โครง
Frame) ได้ถกู ต้อง
รถจักรยานยนต์ได้ ก. จะมีความแข็งแรง รับนํ้าหนักได้มาก
อย่างถูกต้อง
ข. บางครั้งเรี ยกว่า ตัวถังแบบกล่อง
ค. ทัว่ ไปมักนิยมใช้กบั รถจักรยานยนต์แบบสปอร์ ต
ง. ตัวถังที่เครื่ องยนต์และส่ วนอื่นๆแยกออกจากกัน
8.3 บอกหน้าที่
66. ข้อใดบอกหน้าที่ตวั ถังแบบไดมอนด์ (Diamond Shaped
ส่ วนประกอบของ
Frames) ได้ถูกต้อง
โครง
ก. มีน้ าํ หนักเบา แข็งแรง สวยงาม
รถจักรยานยนต์ได้ ข. ด้านล่างจะไม่มีจะใช้เครื่ องยนต์เป็ นส่ วนหนึ่งของตัวถัง
อย่างถูกต้อง
ค. ทรงตัวได้ดี นิยมใช้กบั รถจักรยานยนต์ประเภทครอบครัว
ง. ตัวถังที่เครื่ องยนต์และส่ วนอื่นๆแยกออกจากกัน
8.4 สามารถถอด
67. ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการประกอบล้อหน้าแบบดรัมเบรก
ประกอบล้อหน้า
ก. ประกอบชิ้นส่ วนล้อหน้า
แบบดรัมเบรกได้
ข. ประกอบล้อเข้ากับโครงรถ
อย่างถูกต้อง
ค. ตั้งเบรก ระยะฟรี เบรกหน้า 10 ~ 20 มม.
ง. ปรับตั้งความหย่อนของโซ่
8.5 สามารถถอด
68. ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการประกอบล้อหลัง
ประกอบล้อหลังได้ ก. ประกอบชิ้นส่ วนล้อเข้ากับระบบบังคับเลี้ยว
อย่างถูกต้อง
ข. ประกอบคลิ๊ปล็อกโซ่โดยหันปากคลิ๊ปทวนการหมุนโซ่
ค. ปรับตั้งความหย่อนของโซ่ 25 ~ 35 มม.
ง. ปรับตั้งระยะฟรี คนั เบรกหลัง 20 ~ 30 มม
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หน่ วยที่ 9 เรื่ อง ระบบบังคับเลีย้ ว
9.1 บอกหน้าที่ของ
69. หน้าที่ของระบบบังคับเลี้ยว
ระบบบังคับเลี้ยวได้
ก. หุม้ เครื่ องยนต์
อย่างถูกต้อง
ข. กันสะเทือน
ค. รองรับนํ้าหนักของเครื่ องยนต์ ตลอดจนชิ้นส่วนต่าง ๆ
ง. ควบคุมและการบังคับเลี้ยวให้เป็ นไปตามความต้องการ
9.2 บอกส่ วนประกอบ 70. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบของระบบบังคับเลี้ยว
ของระบบบังคับ
ก. แฮนด์
เลี้ยวได้อย่างถูกต้อง
ข. แกนบังคับเลี้ยวและแผงคอหน้า
ค. ฐานล้อยาว (Wheel Base)
ง. โช้กอับหน้า
9.3 บอกหน้าที่
71. องค์ประกอบระยะห่างช่วงล้อ การกระจายนํ้าหนัก
ส่ วนประกอบของ
ตําแหน่งจุดศูนย์ถ่วง สมรรถนะของระบบรองรับ ขนาด
ระบบบังคับเลี้ยวได้
ของยาง ตําแหน่งการนัง่ ของผูข้ บั ขี่ คือหน้าที่ของ
อย่างถูกต้อง
ก. ฐานล้อยาว (Wheel Base)
ข. มุมล้อ
ค. แกนบังคับเลี้ยวและแผงคอหน้า
ง. โช้กอับหน้า
9.4 สามารถถอด ประ 72. ข้อใดกล่าวได้อย่าง ถูกต้อง ในการประกอบโช้กอับหน้า
กอบโช้กอับหน้าได้
ก. เติมนํ้ามันโช้กโดยการดึงเข้า ออกหลาย ๆ ครั้ง
อย่างถูกต้อง
ข. ประกอบซีลโช้กใช้คอ้ นเคาะเข้ากับกระบอก
ค. ประกอบสปริ งต้องเอาด้านที่มีขดสปริ งถี่อยูด่ า้ นบน
ง. เติมนํ้ามันโช้ก เบอร์ 40
9.5 สามารถถอด
73. ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการประกอบระบบบังคับเลี้ยว
ประกอบระบบ
ก. ประกอบเบาะลูกปื น แกนคอ โดยใช้เครื่ องมือพิเศษ
บังคับเลี้ยวได้อย่าง
ข. ใส่ จาระบีที่รางลูกปื นคอบน และล่างเรี ยงลูกปื นใส่ให้ครบ
ถูกต้อง
ค. ประกอบชุดแผงคอ และปรับตั้งคอรถ
ง. ปรับตั้งมุมล้อหน้า
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หน่ วยที่ 10 เรื่ อง ระบบรองรับนํ้าหนัก
10.1 บอกหน้าที่ของ 74. หน้าที่ของระบบรองรับนํ้าหนัก คือ
ระบบรองรับ
ก. ช่วยให้เกิดความนุ่มนวล การทรงตัวดีขณะขับขี่
นํ้าหนักได้อย่าง
ข. ควบคุมและการบังคับเลี้ยวให้เป็ นไปตามความต้องการ
ถูกต้อง
ค. รองรับนํ้าหนักของเครื่ องยนต์ ตลอดจนชิ้นส่ วนต่าง ๆ
ง. กันสะเทือน
10.2 บอก
75. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบของระบบรองรับนํ้าหนักหน้า
ส่ วนประกอบของ
ก. แบบขาไก่ หรื อแบบข้อต่อ (Bottom link Fork Type)
ระบบรองรับ
ข. แบบเทเลสโคปิ ก (Telescopic Type)
นํ้าหนักได้อย่าง
ค. แบบสปริ งขดอยูด่ า้ นใน
ง. แบบสวิงอาร์มเดี่ยว (Pro Arm Type)
ถูกต้อง
10.3 บอกหน้าที่
76. หน้าที่โช้กอับ (Shock Absorber)คือ
ส่ วนประกอบของ
ก. ทรงตัวขณะขับขี่
ระบบรองรับ
ข. บังคับเลี้ยวให้เป็ นไปตามความต้องการ
นํ้าหนักได้อย่าง
ค. รับแรงกระแทกจากพื้นถนนส่ งไปยังโครงรถและผูข้ บั ขี่
ถูกต้อง
ง. รองรับนํ้าหนักของเครื่ องยนต์ ตลอดจนชิ้นส่ วนต่าง ๆ
10.4 อธิบายหลักการ 77. ข้อใดอธิบายหลักการทํางานของระบบส่ งกําลังแบบ
ทํางานของระบบ
อัตโนมัติ (CVT) ไม่ถูกต้อง
รองรับนํ้าหนักได้
ก. ตัวเครื่ องยนต์ทาํ หน้าที่เป็ นตัวสวิงอาร์ม
อย่างถูกต้อง
ข. เครื่ องยนต์จะกระดกขึ้นลงตามแรงกระแทกที่ได้รับ
ค. นิยมใช้กบั รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์
ง. การหน่วงการเคลื่อนที่ของสปริ ง
10.5 สามารถขึ้นซี่ลวด 78. ข้อใดเป็ นขั้นตอนแรก ๆ ของการขึ้นซี่ลวด
ได้อย่างถูกต้อง
ก. เลือกซี่ลวดมุม 45 และ 90 องศา เท่า ๆ กัน
ข. ใส่ ซี่ลวดมุม 45 องศา เข้ากับดุมล้อด้านบน รู เว้นรู
ค. ใส่ ซี่ลวดมุม 90 องศา เข้ากับดุมล้อด้านล่าง รู เว้นรู
ง. ครอบวงล้อโดยให้ดา้ นที่มีตวั อักษร“Union Cycle” ขึ้น
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แบบทดสอบ
เชิงพฤติกรรม
หน่ วยที่ 11 เรื่ อง ระบบเบรก
11.1 บอกหน้าที่ของ 79. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของระบบเบรก
ระบบเบรกได้อย่าง
ก. เพื่อชะลอความเร็ ว
ถูกต้อง
ข. เพื่อหยุดรถในขณะที่รถจักรยานยนต์เคลื่อนที่
ค. เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
ง. เพื่อช่วยให้เกิดความนุ่มนวล การทรงตัวดีขณะขับขี่
11.2 บอก
80. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบของดรัมเบรก
ส่ วนประกอบของ
ก. ฝักเบรก
ระบบเบรกได้อย่าง ข. แม่ปั๊มเบรก
ถูกต้อง
ค. ลูกเบี้ยวเบรก
ง. ดรัมเบรก
11.3 บอกหน้าที่
81. ลูกเบี้ยวเบรก ทําหน้าที่อะไร
ส่ วนประกอบของ
ก. เสี ยดสี กบั ฝักเบรกเพื่อสร้างความฝื ด
ระบบเบรกได้อย่าง
ข. เสี ยดสี กบั ดรัมเบรกเพื่อสร้างความฝื ด
ถูกต้อง
ค. บิดตัวแล้วดันขาฝักเบรกให้แยกออกจากกัน
ง. รับแรงดึงจากมือเบรก หรื อขาเหยียบเบรก
11.4 สามารถถอด
82. ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการประกอบ และไล่ลมเบรก
ประกอบดิสก์เบรก
ก. ต่อท่อไล่ลมเข้ากับสกรู ไล่ลมเบรก
ได้อย่างถูกต้อง
ข. ปล่อยมือเบรก และขันสกรู ไล่ลมให้แน่น
ค. ยํ้าเบรกหลาย ๆ ครั้งแล้วกดมือเบรกไว้
ง. คลายสกรู ไล่ลม ปล่อยให้น้ าํ มันเบรกไหลออก
11.5 สามารถถอด
83.
ประกอบชุด
สายพาน
จากรู ป
(Automatic
เป็ นขั้นตอนที่ ไม่ถูก ในการประกอบชุดหน้าสัมผัสพลูเลย์ขบั
Transmission
ก. ประกอบตุม้ นํ้าหนักเข้ากับหน้าสัมผัสพลูเลย์ขบั
Model)ได้อย่าง
ข. โดยหันด้านพลาสติกไปในทิศทางทวนเมนาฬิกา
ถูกต้อง
ค. ประกอบบู๊ช หน้าสัมผัสเคลื่อนที่เข้ากับเพลาข้อเหวี่ยง
ง. ประกอบโอริ ง เข้ากับชุดคลัชท์แรงเหวี่ยง
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หน่ วยที่ 12 เรื่ อง ล้ อและยางรถจักรยานยนต์ การบํารุงรักษาและการประมาณราคาค่ าบริการ
12.1 บอกหน้าที่ของ 84. หน้าที่ของล้อและยางรถจักรยานยนต์ คือ
ล้อและยาง
ก. รองรับนํ้าหนักของตัวรถและผูข้ บั ขี่
รถจักรยานยนต์ได้
ข. ส่ งกําลัง ห้ามล้อ และบังคับเลี้ยว
อย่างถูกต้อง
ค. ลดการสั่นสะเทือนจากสภาพของพื้นถนน
ง. ถูกทุกข้อ
12.2 บอก
85. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบของวงล้อรถจักรยานยนต์
ส่ วนประกอบของ ก. ยาง (Tire)
ล้อและยาง
ข. ซี่ลวด (Spoke)
รถจักรยานยนต์ได้
ค. นิปเปิ ล (Nipple)
อย่างถูกต้อง
ง. ดุมล้อ (Hub Wheel)
12.3 บอกหน้าที่
86. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่สาํ คัญ ๆ ของยาง
ส่ วนประกอบของ
ก. รับแรงเบรก
ล้อและยาง
ข. รับแรงกระแทก
รถจักรยานยนต์ได้
ค. ยึดเกาะกับผิดถนน
ง. เป็ นตัวยึดซี่ลวดทางด้านที่ใช้นิปเปิ ลขัน
อย่างถูกต้อง
12.4 บอกการประมาณ 87. การประมาณราคาก่อนการซ่อมหรื อบริ การ หมายถึง
ราคาค่าบริ การ
ก. การคิดราคาเพื่อเรี ยกเก็บเงิน = ต้นทุน + กําไร
การบํารุ งรักษาได้
ข. ราคาประมาณ = ราคางาน + กําไร
อย่างถูกต้อง
ค. ราคางาน - กําไร
ง. ต้นทุน – กําไร
12.5 บอกการ
บํารุ งรักษาตาม
ระยะเวลาได้อย่าง
ถูกต้อง

88. ข้อใด เป็ นรายการ การบํารุ งรักษาตามระยะเวลาทุก ๆ เดือน
ก. ตรวจรอบเดินเบาของเครื่ องยนต์
ข. ตรวจระยะฟรี คนั เร่ ง
ค. ทําความสะอาดไส้กรองอากาศ
ง. ทําความสะอาดและตั้งเขี้ยวหัวเทียน
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หน่ วยที่ 12 (ต่ อ) เรื่ อง ล้ อและยางรถจักรยานยนต์ การบํารุงรักษาและการประมาณราคาค่ าบริการ
12.6 บอกการ
89. การเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่ องรถจักรยานยนต์ ข้อใด ถูกต้อง
บํารุ งรักษาตาม
ก. 500 กม, 1,500 กม, 3,500 กม, 7,500 กม
ระยะทางได้อย่าง
ข. 1,500 กม, 3,500 กม, 8,500 กม, 12,500 กม
ถูกต้อง
ค. 2,000 กม, 4,800 กม, 9,500 กม, 13,000 กม
ง. 1,000 กม, 4,000 กม, 8,000 กม, 12,000 กม
12.7 อธิบายหลักการ 90. วัตถุประสงค์การหล่อลื่นชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของ
การบํารุ งรักษาได้
รถจักรยานยนต์ เพื่ออะไร
อย่างถูกต้อง
ก. ยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่ วนต่าง ๆ
ข. เพื่อให้การทํางานของชิ้นส่ วนต่าง ๆ
ค. เพื่อเป็ นการรักษาสภาพของรถจักรยานยนต์
ง. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุ ง
12.8 สามารถตรวจเช็ค 91. การปรับตั้งระยะห่างวาล์วเมื่อถึงระยะทางเท่าไร
การบํารุ งรักษาตาม
ก. 500 กม, 1,500 กม, 3,500 กม, 7,500 กม
ระยะทาง 1,000 กม.
ข. 1,500 กม, 3,500 กม, 8,500 กม, 12,500 กม
ค. 2,000 กม, 4,800 กม, 9,500 กม, 13,000 กม
ได้อย่างถูกต้อง
ง. 1,000 กม, 4,000 กม, 8,000 กม, 12,000 กม
12.9 สามารถตรวจเช็ค 92. การเปลี่ยนหัวเทียนเมื่อถึงระยะทางเท่าไร
การบํารุ งรักษาตาม
ก. 1,000 กม
ระยะทาง 8,000 กม.
ข. 4,000 กม
ได้อย่างถูกต้อง
ค. 8,000 กม
ง. 12,000 กม
12.10 สามารถ
93. การทําความสะอาดตะแกรงนํ้ามันเครื่ องเมื่อถึงระยะทาง
ตรวจเช็คการ
เท่าไร
บํารุ งรักษาตาม
ก. 1,000 กม
ระยะทาง 12,000
ข. 4,000 กม
ค. 8,000 กม
กม.ได้อย่างถูกต้อง
ง. 12,000 กม
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คะแนนพิจารณา
วัตถุประสงค์
แบบทดสอบ
เชิงพฤติกรรม
+1 0 -1
หน่ วยที่ 13 เรื่ อง แก้ ปัญหารถจักรยานยนต์
13.1 วิเคราะห์รหัส
94. เมื่อหลอดไฟ FI แสดงรหัสปัญหา 7 จะต้องตรวจซ่ อม
ปัญหาได้อย่าง
อุปกรณ์ใดของระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ถูกต้อง
รถจักรยานยนต์
ก. ตรวจซ่อมวงจรไฟฟ้าและตัวตรวจจับความดันในท่อไอดี
ข. ตรวจซ่อมวงจรไฟฟ้าและตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ
ค. ตรวจซ่อมวงจรไฟฟ้าและตัวตรวจจับตําแหน่งลิน้ เร่ ง
ง. ตรวจซ่อมวงจรไฟฟ้าปั๊มน้ามันเชื้อเพลิง
13.2 บอกการ
95. เมื่อหลอดไฟ FI แสดงรหัสปัญหา 8 จะต้องตรวจซ่ อม
แก้ปัญหา
อุปกรณ์ใดของระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ได้
รถจักรยานยนต์
อย่างถูกต้อง
ก. ตรวจซ่ อมวงจรไฟฟ้าและตัวตรวจจับความดันในท่อไอดี
ข. ตรวจซ่อมวงจรไฟฟ้าและตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ
ค. ตรวจซ่ อมวงจรไฟฟ้าและตัวตรวจจับตําแหน่งลิ้นเร่ ง
ง. ตรวจซ่อมวงจรไฟฟ้าปั๊มน้ามันเชื้อเพลิง
13.3 งานแก้ปัญหา
96. จงเรี ยงลําดับขั้นตอนการเรี ยกดูขอ้ มูลปัญหาข้อขัดข้องใน
รถจักรยานยนต์
หน่วยความจํา จากข้อมูลด้านล่างให้ถูกต้อง
1. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตาํ แหน่ง OFF
2. ต่อปลัก๊ สายไฟเข้ากับขั้วตรวจสอบ
3. ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทํางานของเครื่ องยนต์
4. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตาํ แหน่ง ON
5. ถอดฝาครอบตัวถังออก
6. ถอดฝาครอบขั้วตรวจสอบออก
ก. 1-2-5-6-4-3
ข. 1-3-5-6-2-4
ค. 1-4-5-6-2-3
ง. 1-5-6-2-4-3
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วัตถุประสงค์
แบบทดสอบ
เชิงพฤติกรรม
หน่ วยที่ 13 (ต่ อ) เรื่ อง แก้ ปัญหารถจักรยานยนต์
13.3 (ต่อ)งาน
97. จงเรี ยงลําดับขั้นตอนการลบข้อมูลปัญหาข้อขัดข้องใน
แก้ปัญหา
หน่วยความจํา จากข้อมูลด้านล่างให้ถูกต้อง
รถจักรยานยนต์
1. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตาํ แหน่ง OFF
2. ถอดฝาครอบตัวถังออก
3. ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทํางานของเครื่ องยนต์
4. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตาํ แหน่ง ON พร้อมถอดปลัก๊
สายไฟออกจากขั้วตรวจสอบแล้วเสี ยบเข้าใหม่ภายใน 5 วินาที
5. ต่อปลัก๊ สายไฟเข้ากับขั้วตรวจสอบ
6. ถอดฝาครอบขั้วตรวจสอบออก
ก. 1-2-6-5-4-3
ข. 1-3-6-5-4-2
ค. 1-4-6-5-2-3
ง. 1-5-6-2-4-3
98.

จากรู ป เป็ นตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าชุดตัวตรวจจับ
สัญญาณที่เรื อนลิ้นเร่ ง ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้ามาตรฐานที่
ป้อนเข้าชุดตัวตรวจจับสัญญาณ MAP Sensor มี
แรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณเท่าใด
ก. 0.75-1.25 โวลต์
ข. 2.75-3.25 โวลต์
ค. 3.75-4.25 โวลต์
ง. 4.75-5.25 โวลต์

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1
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วัตถุประสงค์
แบบทดสอบ
เชิงพฤติกรรม
หน่ วยที่ 13 (ต่ อ) เรื่ อง แก้ ปัญหารถจักรยานยนต์
13.3 (ต่อ)งาน
99.
แก้ปัญหา
รถจักรยานยนต์

ค่ามาตรฐานความต้านทาน หัวฉี ดนํ้ามันเชื้อเพลิง มีค่าเท่าไร
ก. 9-12 โอห์ม (Ω) ที่ 20 องศา C
ข. 25-30 โอห์ม (Ω) ที่ 20 องศา C
ค. 40-60 โอห์ม (Ω) ที่ 20 องศา C
ง. 70-100 โอห์ม (Ω) ที่ 20 องศา C
100.

การทดสอบแรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิง ค่ามาตรฐานแรงดันนํ้ามัน
เชื้อเพลิง มีค่าเท่าไร
ก. 163 – 216 kPa
ข. 263 – 316 kPa
ค. 363 – 416 kPa
ง. 463 – 516 kPa
ลงชื่อ................................................................................
(.........................................................................)
ผูป้ ระเมิน

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1
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2.2 หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท้งั ฉบับ
การวิเคราะห์ขอ้ สอบทั้งฉบับ เป็ นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวัด เกี่ยวกับความ
เที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability) รายละเอียด ดังนี้
การหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่ องมือ โดยการหาค่า IOC จากผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน
การหาค่าความเชื่อมัน่ จากสู ตร KR-20 จากกลุ่มทดลอง
การหาค่าความยากง่ายและอํานาจจําแนก จากกลุ่มตัวอย่าง
2.2.1 การหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective
Congruence Index : IOC) ของแบบทดสอบสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเอกสารประกอบการสอนงาน
จักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน
การหาค่าความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) เป็ นการหาค่าความเที่ยงตรงที่
ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ พิจารณาว่าข้อสอบ หรื อ ข้อคําถามแต่ละข้อ วัดได้ตรงตามสิ่ งที่ ตอ้ 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
แล้วนําข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
แต่ละข้อกับ จุดประสงค์หรื อเนื้อหา (Index of Item-Objective Congruence หรื อ IOC) จาก
สู ตร

IOC =
ซึ่ง IOC

∑R
N

หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง -1 ถึง +1
∑ R หมายถึง ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
หมายถึง จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
เกณฑ์การตัดสิ นค่า IOC ถ้ามี ค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงจุ ดประสงค์
หรื อตรงตาม เนื้อหานั้น แสดงว่า ข้อคําถามข้อนั้นใช้ได้
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2.2.1.1 การหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ปรากฏดังตารางที่ ข-9
ตารางที่ ข-9 แสดงการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
คะแนนความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค์ ข้อ
ผลการ
เชิงพฤติกรรม สอบ คน คน คน คน คน
พิจารณา
IOC
R
ข้อที่
ที่ ที่1 ที่2 ที่3 ที่4 ที่5 ∑
1.1
1 +1 +1 +1 +1 +1 5
1.00
ใช้ได้
1.2
2 +1 +1 +1 +1 +1 5
1.00
ใช้ได้
1.3
3 +1 +1 +1 +1 +1 5
1.00
ใช้ได้
1.4
4 +1 0 +1 +1 +1 4
0.80
ใช้ได้
1.5
5 +1 +1 +1 +1 +1 5
1.00
ใช้ได้
2.1
6 +1 +1 +1 +1 +1 5
1.00
ใช้ได้
2.2
7 +1 +1 -1 +1 +1 3
0.60
ใช้ได้
2.3
8 +1 +1 +1 +1 +1 5
1.00
ใช้ได้
2.4
9 +1 +1 +1 +1 +1 5
1.00
ใช้ได้
2.5
10 +1 +1 +1 +1 +1 5
1.00
ใช้ได้
2.6
11 +1 +1 +1 +1 +1 5
1.00
ใช้ได้
2.7
12 +1 +1 +1 +1 +1 5
1.00
ใช้ได้
2.8
13 +1 +1 +1 +1 +1 5
1.00
ใช้ได้
3.1
14 -1 +1 +1 +1 +1 3
0.60
ใช้ได้
3.2
15 +1 +1 +1 +1 +1 5
1.00
ใช้ได้
3.3
16 +1 +1 +1 +1 +1 5
1.00
ใช้ได้
3.4
17 +1 +1 +1 +1 +1 5
1.00
ใช้ได้
3.5
18 +1 +1 +1 +1 +1 5
1.00
ใช้ได้
3.6
19 +1 +1 +1 +1 +1 5
1.00
ใช้ได้
3.7
20 +1 +1 +1 +1 +1 5
1.00
ใช้ได้
3.8
21 +1 +1 +1 +1 0 4
0.80
ใช้ได้
3.9
22 +1 +1 +1 +1 +1 5
1.00
ใช้ได้
3.10
23 +1 +1 +1 +1 +1 5
1.00
ใช้ได้
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ตารางที่ ข-9 (ต่ อ) แสดงการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
คะแนนความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค์ ข้อ
เชิงพฤติกรรม สอบ คน คน คน คน คน
R
ที่ ที่1 ที่2 ที่3 ที่4 ที่5 ∑
ข้อที่
3.11
24 +1 +1 +1 +1 +1 5
3.12
25 -1 +1 +1 +1 +1 3
3.13
26 +1 +1 +1 +1 +1 5
3.14
27 +1 +1 +1 +1 +1 5
3.15
28 +1 +1 +1 +1 +1 5
3.16
29 +1 +1 +1 -1 +1 3
3.17
30 +1 +1 +1 +1 +1 5
3.18
31 +1 +1 +1 +1 +1 5
4.1
32 +1 +1 +1 +1 +1 5
4.2
33 +1 +1 +1 +1 +1 5
4.3
34 +1 +1 +1 +1 +1 5
4.4
35 +1 +1 +1 +1 +1 5
4.5
36 +1 +1 +1 +1 +1 5
4.6
37 +1 +1 +1 +1 +1 5
4.7
38 +1 +1 +1 +1 +1 5
4.8
39 +1 +1 +1 +1 +1 5
5.1
40 +1 +1 +1 +1 +1 5
5.2
41 +1 +1 +1 +1 +1 5
5.3
42 +1 +1 +1 +1 +1 5
5.4
43 +1 +1 +1 +1 +1 5
5.5
44 +1 +1 +1 +1 +1 5
5.6
45 +1 +1 +1 +1 +1 5
5.7
46 +1 +1 +1 +1 +1 5
5.8
47 +1 +1 +1 +1 +1 5

IOC

ผลการ
พิจารณา

1.00
0.60
1.00
1.00
1.00
0.60
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
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ ข-9 (ต่ อ) แสดงการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
คะแนนความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค์ ข้อ
เชิงพฤติกรรม สอบ คน คน คน คน คน
R
ที่ ที่1 ที่2 ที่3 ที่4 ที่5 ∑
ข้อที่
6.1
48 +1 +1 +1 +1 +1 5
6.2
49 +1 +1 +1 +1 +1 5
6.3
50 +1 +1 +1 +1 +1 5
6.4
51 +1 +1 +1 +1 +1 5
6.5
52 +1 +1 +1 +1 +1 5
6.6
53 +1 +1 +1 +1 +1 5
6.7
54 +1 +1 +1 +1 +1 5
6.8
55 +1 +1 +1 +1 +1 5
7.1
56 +1 +1 +1 +1 +1 5
7.2
57 +1 +1 +1 +1 +1 5
7.3
58 +1 +1 +1 +1 +1 5
7.4
59 +1 +1 +1 +1 +1 5
7.5
60 +1 +1 +1 +1 +1 5
7.6
61 +1 +1 +1 +1 +1 5
7.7
62 +1 +1 +1 +1 +1 5
7.8
63 +1 +1 +1 +1 +1 5
8.1
64 +1 +1 +1 +1 +1 5
8.2
65 +1 +1 -1 +1 +1 3
8.3
66 +1 +1 +1 0 +1 4
8.4
67 +1 +1 +1 +1 +1 5
8.5
68 +1 +1 +1 +1 +1 5
9.1
69 +1 +1 +1 +1 +1 5
9.2
70 +1 +1 +1 +1 +1 5
9.3
71 +1 +1 0 +1 +1 4

IOC

ผลการ
พิจารณา

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
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

234

ตารางที่ ข-9 (ต่ อ) แสดงการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
คะแนนความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค์ ข้อ
เชิงพฤติกรรม สอบ คน คน คน คน คน
R
ที่ ที่1 ที่2 ที่3 ที่4 ที่5 ∑
ข้อที่
9.4
72 +1 +1 +1 0 +1 4
9.5
73 +1 +1 +1 +1 +1 5
10.1
74 +1 +1 +1 +1 +1 5
10.2
75 +1 +1 +1 0 +1 4
10.3
76 0 +1 +1 +1 +1 4
10.4
77 +1 0 +1 +1 +1 4
10.5
78 +1 +1 +1 +1 +1 5
11.1
79 +1 +1 +1 +1 +1 5
11.2
80 +1 +1 +1 +1 +1 5
11.3
81 -1 +1 +1 +1 +1 3
11.4
82 +1 +1 +1 +1 +1 5
11.5
83 +1 -1 +1 +1 +1 3
12.1
84 +1 +1 +1 +1 +1 5
12.2
85 +1 +1 +1 +1 +1 5
12.3
86 +1 +1 +1 +1 +1 5
12.4
87 +1 +1 +1 +1 +1 5
12.5
88 +1 +1 +1 +1 +1 5
12.6
89 +1 +1 +1 +1 +1 5
12.7
90 +1 +1 +1 +1 +1 5
12.8
91 +1 +1 +1 +1 +1 5
12.9
92 +1 +1 -1 +1 +1 3
12.10
93 +1 +1 +1 -1 +1 3
13.1
94 +1 +1 +1 +1 -1 3
13.2
95 +1 +1 +1 +1 +1 5

IOC

ผลการ
พิจารณา

0.80
1.00
1.00
0.80
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
0.60
1.00
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
0.60
0.60
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ ข-9 (ต่ อ) แสดงการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
คะแนนความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค์ ข้อ
เชิงพฤติกรรม สอบ คน คน คน คน คน
R
ที่ ที่1 ที่2 ที่3 ที่4 ที่5 ∑
ข้อที่
13.3
96 +1 +1 +1 +1 +1 5
13.3
97 -1 +1 +1 +1 +1 3
13.3
98 +1 +1 +1 +1 +1 5
13.3
99 +1 +1 +1 +1 +1 5
13.3
100 +1 +1 +1 +1 +1 5
รวม
เฉลีย่

IOC
1.00
0.60
1.00
1.00
1.00
94.00
0.94

ผลการ
พิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ ได้

หมายเหตุ ค่า IOC ที่รับได้ตอ้ งมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
2.2.1.2 วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
จากสู ตร IOC =

∑R
N

ซึ่ง IOC

หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง -1 ถึง +1
∑ R หมายถึง ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
หมายถึง จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
เกณฑ์การตัดสิ นค่า IOC ถ้ามี ค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงจุ ดประสงค์
หรื อตรงตาม เนื้อหานั้น แสดงว่า ข้อคําถามข้อนั้นใช้ได้
แทนค่าสู ตร

IOC =

94
100

= 0.94
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2.2.1.3 ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ได้ทาํ การวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
จํานวน 100 ข้อ พบว่า แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ ได้รับ การสังเคราะห์ ให้ใช้ได้ ทั้ง 100 ข้อ ซึ่ ง
ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้วิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่ ง มีค่า IOC ใน
ภาพรวม เท่ากับ 0.94 ผลการพิจารณา ใช้ได้ ซึ่งจะอยูร่ ะหว่าง 0.60 ถึง 1.00 ตามลําดับ
2.2.2 การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จากสู ตร KR-20 จากกลุ่มทดลอง
2.2.2.1 ทดลองเอกสารประกอบการสอนงานจัก รยานยนต์ กั บ นั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) แผนกวิชาช่ างยนต์ วิท ยาลัยเทคนิ ค นครสวรรค์ ที่ เรี ยนวิชางาน
จักรยานยนต์ ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 มาแล้ว
กลุ่มทดลองเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ และทดลองหาค่าความเชื่อมัน่
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทั้งฉบับ คือนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 1
กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ที่ผ่านการ
เรี ยนวิชางานจักรยานยนต์มาแล้ว จํานวน 20 คน
1. กลุ่มทดลองเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ และทดลองหาค่าความ
เชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท้ งั ฉบับ คือนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น
ปี ที่ที่ 3 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ผ่าน
การเรี ยนวิชางานจักรยานยนต์มาแล้ว จํานวน 20 คน
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ตารางที่ ข-10 คะแนนจากการทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ข้อที่
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
26
27
28
29
30

นักเรี ยนกลุ่มเก่ง

นักเรี ยนกลุ่มอ่อน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RH RL

p

r

q

pq

สรุ ป

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

0 0 0 0 0 1 1 1 0

0

10

3

0.65

0.70

0.35

0.23

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

0 0 0 0 0 1 1 1 0

1

10

4

0.70

0.60

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 0 0 0 0 1 0 0 0

0

10

2

0.60

0.80

0.40

0.24

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 0 0 0

0

0 0 0 0 0 1 1 1 1

1

6

5

0.55

0.10

0.45

0.25

ใช้ไม่ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 0 0 0 0 0

1

10

5

0.75

0.50

0.25

0.19

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 0 0 1 1 0 0 1 1

0

10

5

0.75

0.50

0.25

0.19

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 0 0 0

0

0 0 0 0 0 1 1 1 1

1

6

5

0.55

0.10

0.45

0.25

ใช้ไม่ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

0 1 1 1 0 0 1 0 1

0

10

5

0.75

0.50

0.25

0.19

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 0 0 0 0 0 0

1

10

4

0.70

0.60

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

10

5

0.75

0.50

0.25

0.19

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 0 1 1 1 0 0 0 0

1

10

5

0.75

0.50

0.25

0.19

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 0 0 0 0 1 1 1 1

0

10

5

0.75

0.50

0.25

0.19

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

0 1 0 0 0 1 1 1 1

1

10

6

0.80

0.40

0.20

0.16

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 0 0 0

0

0 0 0 0 0 1 1 1 1

1

6

5

0.55

0.10

0.45

0.25

ใช้ไม่ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

0 1 0 0 1 1 1 1 1

0

10

6

0.80

0.40

0.20

0.16

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

0 1 1 0 0 1 1 1 1

0

10

6

0.80

0.40

0.20

0.16

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 0 0 0

0

0 0 0 0 0 1 1 1 1

1

6

5

0.55

0.10

0.45

0.25

ใช้ไม่ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

0 0 0 0 0 1 1 1 1

1

10

5

0.75

0.50

0.25

0.19

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 0 0 0 0 1 1 1 1

1

10

6

0.80

0.40

0.20

0.16

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

10

5

0.75

0.50

0.25

0.19

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

0 0 0 0 0 1 1 1 0

0

10

3

0.65

0.70

0.35

0.23

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 0 0 0

0

0 0 0 0 0 1 1 1 1

1

6

5

0.55

0.10

0.45

0.25

ใช้ไม่ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

0 0 0 0 0 1 1 1 0

0

10

3

0.65

0.70

0.35

0.23

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

0 0 0 0 0 1 1 1 0

0

10

3

0.65

0.70

0.35

0.23

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 0 0 0

0

0 0 0 0 0 1 1 1 1

1

6

5

0.55

0.10

0.45

0.25

ใช้ไม่ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

10

5

0.75

0.50

0.25

0.19

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

10

5

0.75

0.50

0.25

0.19

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

10

5

0.75

0.50

0.25

0.19

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 0 0 0

0

0 0 0 0 0 1 1 1 1

1

6

5

0.55

0.10

0.45

0.25

ใช้ไม่ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

10

5

0.75

0.50

0.25

0.19

ใช้ได้
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ตารางที่ ข-10 (ต่ อ) คะแนนจากการทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ข้อที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

นักเรี ยนกลุ่มเก่ง

นักเรี ยนกลุ่มอ่อน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RH RL

p

r

q

pq

สรุ ป

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

10

5

0.75

0.50

0.25

0.19

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

10

5

0.75

0.50

0.25

0.19

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

10

5

0.75

0.50

0.25

0.19

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

10

5

0.75

0.50

0.25

0.19

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

10

5

0.75

0.50

0.25

0.19

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

10

5

0.75

0.50

0.25

0.19

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

10

5

0.75

0.50

0.25

0.19

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

10

5

0.75

0.50

0.25

0.19

ใช้ได้

1 1 1 1 1 0 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 1 1 0 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 1 1 0 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 1 1 0 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 1 1 0 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 1 1 0 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 1 1 0 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 1 1 0 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 1 0 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 1 0 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 1 0 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 1 0 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 1 0 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 1 0 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 1 0 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 1 0 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 0 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 0 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 0 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 0 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 0 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 0 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้
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ตารางที่ ข-10 (ต่ อ) คะแนนจากการทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ข้อที่
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

นักเรี ยนกลุ่มเก่ง

นักเรี ยนกลุ่มอ่อน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RH RL

p

r

q

pq

สรุ ป

1 1 1 0 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 0 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 0 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 0 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 0 0 0

0

0 0 0 0 0 1 1 1 1

1

6

5

0.55

0.10

0.45

0.21
0.25

ใช้ไม่ได้

1 1 1 1 1 1 0 0 0

0

0 0 0 0 0 1 1 1 1

1

6

5

0.55

0.10

0.45

0.25

ใช้ไม่ได้

1 1 0 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 0 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 0 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

10

5

0.75

0.50

0.25

0.19

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 0 0 0

0

0 0 0 0 0 1 1 1 1

1

6

5

0.55

0.10

0.45

0.25

ใช้ไม่ได้

1 1 1 1 1 1 0 0 0

0

0 0 0 0 0 1 1 1 1

1

6

5

0.55

0.10

0.45

0.25

ใช้ไม่ได้

1 0 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

10

5

0.75

0.50

0.25

0.19

ใช้ได้

1 0 1 1 1 1 0 0 0

0

0 0 0 0 0 1 1 1 1

1

5

5

0.50

0.00

0.50

0.25

ใช้ไม่ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

10

5

0.75

0.50

0.25

0.19

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 0 0 0

0

0 0 0 0 0 1 1 1 1

1

6

5

0.55

0.10

0.45

0.25

ใช้ไม่ได้

1 0 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

10

5

0.75

0.50

0.25

0.19

ใช้ได้

1 0 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 0 0 0

0

0 0 0 0 0 1 1 1 1

1

6

5

0.55

0.10

0.45

0.25

ใช้ไม่ได้

0 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 0 0 0

0

0 0 0 0 0 1 1 1 1

1

6

5

0.55

0.10

0.45

0.25

ใช้ไม่ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

10

5

0.75

0.50

0.25

0.19

ใช้ได้

0 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

10

5

0.75

0.50

0.25

0.19

ใช้ได้

0 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0

9

5

0.70

0.40

0.30

0.21

ใช้ได้

1 0 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 0 0 0 0 0

0

9

4

0.65

0.50

0.35

0.23

ใช้ได้

0 1 1 1 1 0 1 1 1

1

1 1 1 1 0 1 1 0 0

0

8

6

0.70

0.20

0.30

0.21

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 0 0 0

0

0 0 0 0 0 1 1 1 1

1

6

5

0.55

0.10

0.45

0.25

ใช้ไม่ได้
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ตารางที่ ข-10 (ต่ อ) คะแนนจากการทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
RH RL

p

r

q

pq

สรุ ป

1 1 1 1 1 1 0 0 0

0

9

6

0.75

0.30

0.25

0.19

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 0 0 0

0

0 0 0 0 0 1 1 1 1

1

6

5

0.55

0.10

0.45

0.25

ใช้ไม่ได้

1 1 1 1 1 1 0 0 0

0

0 0 0 0 0 1 1 1 1

1

6

5

0.55

0.10

0.45

0.25

ใช้ไม่ได้

1 1 1 1 1 1 0 0 0

0

0 0 0 0 0 1 1 1 1

1

6

5

0.55

0.10

0.45

0.25

ใช้ไม่ได้

1 1 1 1 0 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 0 0 0

0

9

6

0.75

0.30

0.25

0.19

ใช้ได้

1 1 1 0 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 0 0 0

0

9

6

0.75

0.30

0.25

0.19

ใช้ได้

1 1 1 1 1 1 0 0 0

0

0 0 0 0 0 1 1 1 1

1

6

5

0.55

0.10

0.45

0.25

ใช้ไม่ได้

1 1 0 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 1 0

0

9

6

0.75

0.30

0.25

0.19

ใช้ได้

1 0 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 1

0

9

6

0.75

0.30

0.25

0.19

ใช้ได้

0 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0 0

1

9

6

0.75

0.30

0.25

0.19

ใช้ได้

X
X2

20.95

1

95
94
93
92
91
90
80
80
80
80
70
69
68
67
64
36
33
33
29
28

1 1 1 1 1 0 1 1 1

497

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9,025
8,836
8,649
8,464
8,281
8,100
6,400
6,400
6,400
6,400
4,900
4,761
4,624
4,489
4,096
1,296
1,089
1,089
841
784

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

นักเรี ยนกลุ่มอ่อน

875

ข้อที่

นักเรี ยนกลุ่มเก่ง
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2.2.2.2 การวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
วิธีหาจากสู ตรของคูเดอร์และริ ชาร์ดสัน การหาความเที่ยงโดยวิธีน้ ี เป็ นการหา
ความสัมพันธ์ของคะแนนจากการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ฉบับเดียวและสอบ เพียงครั้งเดียว
โดยนําผลการสอบมาคํานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ ใช้สูตรของคูเดอร์ และริ ชาร์ดสันซึ่ งเป็ นการหาความ
เที่ ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่ มีระบบการให้คะแนนแบบ 0,1 (ผิด 0, ถูก 1) สู ตรที่ใช้มี 2
สู ตร คือ สู ตร KR - 20 กับสู ตร KR – 21
เลือก สู ตร KR -20 ในกรณี ที่ค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อไม่เท่ากัน
RKR-20 =
เมื่อ

Rtt

แทน ความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

K

แทน จํานวนข้อสอบ

P

แทน ความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ (สัดส่วนที่ตอบถูก)

q

แทน สัดส่ วนที่ตอบผิด (1-p)

N

แทน จํานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง

S2

แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ

การสร้างเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ สําหรับใช้ในการเรี ยนการสอนวิชา
งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101-2102 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จากสู ตร
S2 =
แทนค่าสู ตร
ค่า N = 20 คน
ค่า X = 5+94+93+92+91+90+80+80+80+80+70+69+68+67+64+36+33+33+29+28
=1,372
2
ค่า X = 9,025+8,836+8,649+8,464+8,281+8,100+6,400+6,400+6,400+6,400
+4,900+4,761+4,624+4,489+4,096+1,296+1,089+1,089+841+784
= 104,924
แทนค่า

S2 =
S2 = 540.24

242

แทนค่าสู ตร KR -20
ค่า K = 100 ,
แทนค่า

= 21
RKR-20 =
= 0.97

ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ท้ งั
ฉบับ เท่ากับ 0.97
2.2.3 การหาค่าความยากง่ายและอํานาจจําแนก จากกทดลอง
กลุ่มทดลองเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ และทดลองหาค่าความเชื่อมัน่
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทั้งฉบับ คือนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 3
กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ที่ผ่านการ
เรี ยนวิชางานจักรยานยนต์มาแล้ว จํานวน 20 คน ยังอยูใ่ น
2.2.3.1 การวิเคราะห์หาความหาค่าความยากง่ายและอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ดังที่ปรากฏในตารางที่ ข-10 และจากสู ตร KR -20
2.2.3.2 ผลการวิเคราะห์หาความหาค่าความยากง่ายและอํานาจจําแนกของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การหาค่าความยากง่าย (p)
จากตารางที่ ข-10 คะแนนจากการทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการพิจารณาค่า
ความยากง่าย ของข้อสอบ ทั้ง 100 ข้อ มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.50 -0.75 แสดงว่า ข้อสอบนี้มี
ค่าความยากง่าย พอเหมาะ หรื ออยู่ในขั้นดีมาก อยู่ระหว่าง 0.60 -1.00 มีบางข้อ มีค่าความยากง่าย
อยูร่ ะหว่าง 0.20 -0.39 ซึ่งไม่เหมาะใช้เป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การหาอํานาจจําแนก (r)
จากตารางที่ ข-10 คะแนนจากการทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการพิจารณาค่า
อํานาจจําแนกของข้อสอบ ทั้ง 100 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกตํ่าสุ ด 0.00 – 0.10 ซึ่ งอํานาจจําแนกตํ่าถึง
ตํ่ามาก สมควรปรับปรุ งหรื อตัดทิ้ง เช่น ข้อ 4, 7, 14, 17, 22, 25, 29, 65, 66, 71, 72, 75, 77, 81, 83,
90, 92, 93, 94, และ 97 รวมตัดออก 20 ข้อ ส่ วนข้ออื่น ๆ อยู่ระหว่าง 0.30 - 0.70 ซึ่งอํานาจจําแนก
พอใช้ถึ ง ขั้น ดี ม าก จากแบบทดสอบ 100 ข้อ ผ่านเกณฑ์ 80 ข้อ ซึ่ งจะเก็ บ ไว้ใ ช้เป็ นข้อ สอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ต่อไป
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2.2.3.3 ได้แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เพื่ อนําไปใช้ในการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน ต่อไป
2.2.4 การทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
2.2.4.1 ใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ระหว่างเรี ยน และทดสอบด้วย
แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลั ง เรี ยน กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก เรี ยนระดั บ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรี ยน
ในรายวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101-2102 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ทั้งหมด การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 23 คน ดังนี้
การทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง ดังปรากฏผลดังตารางที่ ข-11
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ตารางที่ ข-11 แสดงคะแนนจากการทําใบงานของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
ระหว่างเรี ยน และทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง
คะแนนทําใบงานของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ระหว่าง
เรี ยน
ก่อน หลัง
รวม
เรี ยน เรี ยน
หน่วย
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ที่
ผูเ้ รี ยน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 130 80
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

9 9 10 9 9 9
9 9 9 9 8 10
9 6 9 9 9 9
9 8 9 10 6 9
10 9 9 8 9 6
10 9 9 8 9 9
9 9 10 9 9 9
10 10 10 9 9 9
9 9 9 9 9 9
9 9 9 6 8 8
8 8 9 8 8 9
9 9 9 9 8 8
9 9 7 9 9 9
8 8 8 8 10 9
9 9 9 9 9 8
8 8 8 10 8 8
9 9 9 9 8 9
10 8 9 10 8 8
8 8 9 9 9 9
9 8 9 8 9 9
8 10 9 8 8 8
10 8 9 8 8 8
10 9 9 9 9 9

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

รวม ( ∑ X )
เฉลี่ย ( X )
รวมเฉลี่ยร้อยละ

10 8 9 10 9 9
10 10 8 9 9 9
9 8 9 8 8 9
10 9 8 9 9 9
8 8 9 10 9 9
9 9 8 10 9 8
9 9 10 10 10 10
10 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 8
9 9 9 9 9 9
9 9 9 10 10 10
9 9 9 9 9 9
9 8 9 8 9 9
9 9 9 9 10 10
9 8 10 8 10 8
9 9 9 9 9 9
9 10 8 8 8 9
9 9 10 8 9 9
9 9 9 8 10 9
9 9 9 8 9 10
9 9 9 8 9 10
8 8 9 9 9 10
10 8 9 9 9 9

116
115
108
111
110
113
119
118
113
109
113
112
110
113
112
110
111
113
112
112
111
110
115

71
71
66
68
68
70
73
73
70
67
70
69
68
70
69
68
68
70
69
69
68
68
71

69
66
72
69
67
72
64
64
64
51
60
67
64
64
65
64
65
56
67
64
76
64
73

2,586 1,591 1,506
112.4 69
65
86.49 86.49 81.87
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2.2.4.2 การวิเคราะห์ผลการทดลองกับกลุ่มตังอย่าง จํานวน 23 คน
การหาประสิ ทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ วัดจากร้อย
ละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรี ยนและร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน

สู ตร

Efficiency
E1
E2

E1 : E2
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรี ยน
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน

E1

=

∑X
N
A

โดยที่

E1

E2

∑Y
N
B

∑X /N
A

×100

หมายถึง คะแนนรวมของผูเ้ รี ยนจากการทําแบบใบงาน และ/หรื อ
ประกอบกิจกรรม ซึ่งมีลกั ษะเป็ นการวัดผลเป็ นระยะ ๆ
หมายถึง จํานวนผูเ้ รี ยน
หมายถึง คะแนนเต็มของแบบใบงานและ/หรื อกิจกรรมทุกชั้น
รวมกัน
=
=
=
=

ผลรวมคะแนนระหว่างเรี ยน/ผลรวมคะแนนเต็ม × 100
(1,591/23)/80X100
86.49
∑Y / N
B

×100

หมายถึง คะแนนรวมของผูเ้ รี ยนจากการทําแบบทดสอบหลัง
เรี ยน และ/หรื อประกอบกิจกรรมหลังเรี ยน ซึ่งมีลกั ษะ
เป็ นการวัดผลสรุ ปรวม
หมายถึง จํานวนผูเ้ รี ยน
หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรี ยนและ/หรื อ
กิจกรรมหลังเรี ยน
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E2

=
=
=

ผลรวมคะแนนสอบ หลังเรี ยน/ผลรวมคะแนนเต็ม × 100
(1,506/23)/80X100
81.87

2.2.4.3 ผลการวิเคราะห์ผลการทดลองกับกลุ่มตังอย่าง
ประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ นี้ วดั จากร้อยละ
ของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรี ยน และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน มีค่าเท่ากับ 86.49/81.87
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3. การเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน จากคะแนนเฉลีย่ ทดสอบก่ อนเรียนและคะแนนเฉลีย่
ทดสอบหลังเรียน
3.1 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
H0:
H1 :

µ1 = µ 2
µ1 ≠ µ 2

ตารางที่ ข-12 แสดงตารางแสดงผลการทดลองเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
การทดสอบ

N

X

S.D.

ก่อนเรี ยน

23

69.30

1.743

หลังเรี ยน

23

65.52

5.359

t

Sig.

3.212

.004

ตารางที่ ข-13 ผลการคํานวณ 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 3.783

5.648

1.178

1.340

t

Sig.
df (2-tailed)

6.225 3.212 22

.004

จากการคํานวณโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows (Statistical Package for Social
Science) จากการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุม
่ ที่สัมพันธ์กนั (t-test dependent)
หมายถึง การทดสอบเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยน หลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิม จะเห็นได้ว่า
ค่า Sig. ที่คาํ นวณ มีค่าเท่ากับ 0.004 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 / ยอมรับ H1 สรุ ป
การเรี ยนด้วยกับเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ที่ จดั ทําขึ้น ทําให้นักศึ กษามี ความรู ้
สู งขึ้นจริ ง ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 แสดงว่ามีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง ปริ้น out
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4. การประเมิ นความพึงพอใจของนั ก เรี ยนที่ มีต่ อการเรี ยนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอนงาน
จักรยานยนต์
4.1 แบบร่ า ง แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ยนที่ มี ต่ อ การเรี ยนโดยใช้ เอกสาร
ประกอบการสอนงานจักรยานยนต์

แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เกีย่ วแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอน

งานจักรยานยนต์
.........................................................
การหาค่ าดัชนีความสอดคล้ องของแบบประเมิน

เป็ นการนําผลของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านมารวมกันคํานวณหาความตรงเชิงเนื้ อหา ดัชนี ที่
ใช้แ สดงค่ าความสอดคล้อ ง เรี ย กว่า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่างข้อ คําถามและวัต ถุ ป ระสงค์
(Item-Objective Congruence Index : IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจะต้องประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือ

เนื้อหา

+1 = สอดคล้อง หรื อแน่ใจว่าแบบประเมินนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา
0 = ไม่แน่ใจ
แบบประเมินนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา
-1 = ไม่สอดคล้อง หรื อแน่ ใ จว่า แบบประเมิ น นั้ น ไม่ ส อดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละ
ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ตอ้ งมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
สู ตรในการคํานวณ
สู ตร

IOC =

ซึ่ง IOC
และเนื้อหา

∑R
N

หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์

∑ R หมายถึง ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ

N

หมายถึง จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ

เกณฑ์การตัดสิ นค่า IOC ถ้ามี ค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงจุ ดประสงค์
หรื อตรงตาม เนื้อหานั้น แสดงว่า ข้อคําถามข้อนั้นใช้ได้

250

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอนงาน
จักรยานยนต์ โดยผู้เชี่ยวชาญ
การหาค่ าดัชนีความสอดคล้ องของแบบประเมิน (Index of Item Objective Congruence: IOC)
คะแนนการพิจารณา
ข้อ
ของผู้เชี่ยวชาญ
รายการพิจารณา
ข้อเสนอแนะ
ที่
+1
0
-1
ด้ านปัจจัยนําเข้ า
คําชี้แจงของเอกสารประกอบการ มีความชัดเจน
1
อ่านแล้วเข้าใจง่าย
2 เอกสารประกอบการสอน มีขนาดอักษรที่เหมาะสม
เนื้อหาที่กาํ หนดในกิจกรรมการเรี ยนเหมาะสม
3
กับนักเรี ยน
เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนเพียงพอ
4
ต่อการเรี ยนในเนื้อหาแต่ละหัวข้อ
สื่ อในกิจกรรมการเรี ยนมีความหลากหลาย
5
และเหมาะสม
6 ใบงาน และแบบฝึ กหัดมีความยากง่ายเหมาะสม
ด้ านกระบวนการ
1 กิจกรรมการเรี ยนการสอนมีความน่าสนใจ
ขั้นตอนของกิจกรรมการเรี ยน นักเรี ยนสามารถ
2
ปฏิบตั ิได้
กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนักเรี ยนให้ศึกษา
3
และลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนักเรี ยน
4
ค้นหาคําตอบ และแก้ไขปัญหาเป็ นทีม
5 กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนักเรี ยนให้ฝึกปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มีวินยั
6
และรับผิดชอบในการทํางาน
กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มีการประเมิน
7 ปรับปรุ งตนเองและยอมรับข้อคิดเห็นของผูอ้ ื่น
ตลอดจน การใฝ่ หาความรู ้อย่างต่อเนื่อง
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ข้อ
ที่

1
2
3
4
5

รายการพิจารณา
ด้ านผลผลผลิต
นักเรี ยนเกิดความรู ้ ทักษะ และการปฏิบตั ิจริ ง
จากเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
นักเรี ยนสามารถนําความรู ้จากเอกสารประกอบการ
สอนงานจักรยานยนต์ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
เอกสารประกอบการสอนทําให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนที่ดีข้ นึ และประสบผลสําเร็ จในการ
เรี ยน
นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
นักเรี ยนต้องการให้สอนในลักษณะนี้ในภาคเรี ยน
ต่อไป

คะแนนการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อเสนอแนะ
+1
0
-1

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

.
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4.2 การหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
4.2.1 การหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective
Congruence Index : IOC) ของแบบสอบถามความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่อ การเรี ย นโดยใช้
เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน
ตารางที่ ข-14 แสดงการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่
มีต่อการเรี ยนโดยใช้ของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
คะแนนความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค์ ข้อ
เชิงพฤติกรรม สอบ คน คน คน คน คน
R
ข้อที่
ที่ ที่1 ที่2 ที่3 ที่4 ที่5 ∑
ด้านปัจจัยนําเข้ า
1
1 +1 0 +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
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
0 +1 +1 +1 +1 5
5
5 +1 +1 +1 +1 +1 5
6
6 +1 +1 +1 +1 +1 5
7
7 +1 +1 +1 +1 +1 5
เฉลีย่

IOC

ผลการ
พิจารณา

0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.96

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ ได้

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ ได้
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ตารางที่ ข-14 (ต่ อ) แสดงการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้ของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

ด้านผลผลผลิต
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
เฉลีย่

+1
+1
+1
+1
+1

5
3
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ ได้

4.2.2 การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน
ที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน
ด้านปัจจัยนําเข้า
แทนค่าสู ตร

IOC =

5.8
6

= 0.96
ด้านกระบวนการ
แทนค่าสู ตร

IOC =

7
7

= 1.00
ด้านผลผลผลิต
แทนค่าสู ตร

IOC =

5
5

= 1.00
เกณฑ์การตัดสิ นค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์
หรื อตรงตาม เนื้อหานั้น แสดงว่า ข้อคําถามข้อนั้นใช้ได้
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4.2.3 ผลการวิ เคราะห์ ห าค่ าดัช นี ค วามสอดคล้องของแบบสอบถามความพึ ง พอใจของ
นักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5
ท่าน
ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทั้ง 5 ท่าน ได้ทาํ การวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบสอบถาม จํานวน 18 ข้อคําถาม
และแบ่งเป็ น 3 ด้าน พบว่า แบบสอบถามได้รับการสังเคราะห์เหลื อข้อคําถาม จํานวน 18 ข้อ ซึ่ ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม ดังนี้ ด้านปัจจัยนําเข้า มีค่า IOC
เฉลี่ยเท่ากับ 0.96 อยู่ในผลการพิจารณา ใช้ได้ โดยมีบางข้อคําถามของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.80 ถึง
1.00 ด้านกระบวนการ มีค่า IOC เฉลี่ย เท่ากับ 1.00 เช่นกันโดยมีบางข้อคําถามของแบบสอบถาม
ด้านผลผลผลิต มีค่า IOC เฉลี่ย เท่ากับ 1.00 สรุ ป ผูเ้ ชี่ยวชาญให้ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์นาํ ไปเป็ นแบบสอบถาม
ได้
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4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอนงานจักรยานยนต์ เพื่อนําไปให้กลุ่มตัวอย่างประเมิน
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอน
งานจักรยานยนต์
ตอนที่ 1 คําชี้แจง
ให้นกั เรี ยนอ่านข้อความในแบบสอบถามทีละข้อ แล้วพิจารณาว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจ
ต่อการเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ในแต่ละข้อมากน้อยเพียงใด และทํา
เครื่ องเครื่ องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของนักเรี ยน

1
2
3
4

ด้ านปัจจัยนําเข้ า
คําชี้ แจงของเอกสารประกอบการ มี ค วามชัด เจน อ่ านแล้ว
เข้าใจง่าย
เอกสารประกอบการสอน มีขนาดอักษรที่เหมาะสม
เนื้อหาที่กาํ หนดในกิจกรรมการเรี ยนเหมาะสม
กับนักเรี ยน
เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนเพียงพอ
ต่อการเรี ยนในเนื้อหาแต่ละหัวข้อ

5

สื่ อในกิจกรรมการเรี ยนมีความหลากหลายและเหมาะสม

6

ใบงาน และแบบฝึ กหัดมีความยากง่ายเหมาะสม
ด้ านกระบวนการ

1

กิจกรรมการเรี ยนการสอนมีความน่าสนใจ

2

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรี ยน นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิได้

3

กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนักเรี ยนให้ศึกษา และลงมือปฏิบตั ิ
ด้วยตนเอง

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

ลําดับ
ที่

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดย
ใช้ ชุดฝึ กปฏิบัติการระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์
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4
5
6
7

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

ลําดับ
ที่

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดย
ใช้ ชุดฝึ กปฏิบัติการระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์
ด้ านกระบวนการ
กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนักเรี ยน ค้นหาคําตอบ และแก้ไข
ปัญหาเป็ นทีม
กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนักเรี ยนให้ฝึกปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มีวินยั และรับผิดชอบใน
การทํางาน
กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มีการประเมิน
ปรับปรุ งตนเองและยอมรับข้อคิดเห็นของผูอ้ ื่น ตลอดจนการ
ใฝ่ หาความรู ้อย่างต่อเนื่อง

1
2
3
4
5

ด้านผลผลิต
นัก เรี ยนเกิ ดความรู ้ ทัก ษะ และการปฏิ บ ัติ จริ ง จากเอกสาร
ประกอบการสอนงาน
นักเรี ยนสามารถนําความรู ้จากเอกสารประกอบการสอนงาน
จักรยานยนต์ ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
เอกสารประกอบการสอนทําให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนที่ดีข้ ึน และประสบผลสําเร็ จในการเรี ยน
นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
นักเรี ยนต้องการให้สอนในลักษณะนี้ในภาคเรี ยนต่อไป

ตอนที่ 2 ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมต่ อการเรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอนงาน
จักรยานยนต์
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................ผูป้ ระเมิน
(....................................................)
............./...................../............

257

4.4 การวิ เคราะห์ แ บบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านปั จจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ ด้าน
ผลผลิต ดังปรากฏตามตารางที่ ข-15 ถึง ข-18
ตารางที่ ข-15 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการ
เรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ด้านปัจจัยนําเข้า
(N=23)
รายการประเมิน
S.D. ระดับความพึงพอใจ
X
1. คําชี้แจงของเอกสารประกอบการ มีความชัดเจน 4.38
0.66
ระดับมาก
อ่านแล้วเข้าใจง่าย
2. เอกสารประกอบการสอน มีขนาดอักษรที่เหมาะสม

4.38

0.49

ระดับมาก

3. เนื้ อหาที่ กาํ หนดในกิ จกรรมการเรี ยนเหมาะสม

4.33

0.57

ระดับมาก

4.43

0.67

ระดับมาก

4.48

0.51

ระดับมาก

6. ใบงานและแบบฝึ กหัดมีความยากง่ายเหมาะสม

4.24

0.53

ระดับมาก

ค่ าเฉลีย่ รวม

4.37

0.30

ระดับมาก

กับนักเรี ยน
4. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนเพียงพอต่อ
การเรี ยนในเนื้อหาแต่ละ
5. สื่ อในกิจกรรมการเรี ยนมีความหลากหลายและ
เหมาะสม

จากตารางที่ ข-15 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจด้านปัจจัยนําเข้า
ของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ของนักเรี ยนระดับ
ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น ปี ที่ 1 กลุ่ ม 2 แผนกวิ ช าช่ า งยนต์ โดยเฉลี่ ย รวมอยู่ ใ นระดับ มาก
( X =4.37) เมื่อจําแนกรายข้อพบว่า สื่ อในกิจกรรมการเรี ยนมีความหลากหลายและเหมาะสม อยู่ใน
ระดับ มาก ( X =4.48) เวลาที่ ใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ย นเพีย งพอต่อการเรี ยนในเนื้ อหาแต่ ล ะ
หัวข้อ อยู่ในระดับมาก ( X =4.43) คําชี้แจงของเอกสารประกอบการ มี ความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจ
ง่าย เอกสารประกอบการสอนมีขนาดอักษรที่เหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X =4.38) เนื้อหาที่กาํ หนด
ในกิจกรรมการเรี ยนเหมาะสมกับนักเรี ยน อยู่ในระดับมาก ( X =4.33) และใบงานและแบบฝึ กหัดมี
ความยากง่ายเหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.24) ตามลําดับ
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ตารางที่ ข-16 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ การ
เรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ด้านกระบวนการ
(N=23)
รายการประเมิน
S.D. ระดับความพึงพอใจ
X
1. กิจกรรมการเรี ยนการสอนมีความน่าสนใจ
ระดับมาก
4.48
0.51
2. ขั้นตอนของกิ จกรรมการเรี ยน นัก เรี ย นสามารถ

ระดับมาก

4.38

0.74

4.57

0.59

ระดับมาก

4.19

0.75

ระดับมาก

5. กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนักเรี ยนให้ฝึกปฏิบตั ิ

4.67

0.48

ระดับมากที่สุด

6. กิ จกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนัก เรี ยนให้มี วินัยและ

4.62

0.49

ระดับมากที่สุด

4.43

0.74

ระดับมาก

4.47

0.35

ระดับมาก

ปฏิบตั ิได้
3. กิ จ กรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนั ก เรี ยนให้ ศึ ก ษา
และลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
4. กิ จกรรมการเรี ยนส่ งเสริ ม นักเรี ยนค้นหาคําตอบ
และแก้ไขปัญหาเป็ นทีม

รับผิดชอบในการทํางาน
7. กิ จ กรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนั ก เรี ยนให้ มี ก าร
ประเมิ น ปรั บ ปรุ งตนเองและยอมรั บ ข้อคิ ด เห็ น
ของผูอ้ ื่น ตลอดจน การใฝ่ หาความรู ้อย่างต่อเนื่อง
ค่ าเฉลีย่ รวม

จากตารางที่ ข-16 แสดงค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานความพึ ง พอใจด้ า น
กระบวนการของนักเรี ยนที่ มีต่อการเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ของ
นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างยนต์ โดยเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ( X =4.47) เมื่อจําแนกรายข้อพบว่า กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนักเรี ยนให้ฝึกปฏิบตั ิ รวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.67) กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มีวินยั และรับผิดชอบในการทํางาน
รวมอยู่ในระดับมากที่ สุด ( X =4.62) กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนักเรี ยนให้ศึกษาลงมื อปฏิบตั ิดว้ ย
ตนเอง อยู่ในระดับ มาก ( X =4.57) กิ จกรรมการเรี ยนการสอนมี ค วามน่ าสนใจ อยู่ในระดับ มาก
( X =4.48) กิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มีการประเมินปรับปรุ งตนเองและยอมรับข้อคิดเห็น
ของผูอ้ ื่น ตลอดจน การใฝ่ หาความรู ้อย่างต่อเนื่ อง อยู่ในระดับมาก ( X =4.43) ของกิจกรรมการเรี ยน

259

นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิได้ อยู่ในระดับมาก ( X =4.38) และกิจกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มนักเรี ยนค้นหา
คําตอบ และแก้ไขปัญหาเป็ นทีม อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.19) ตามลําดับ
ตารางที่ ข-17 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการ
เรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ด้านผลผลิต
(N=23)
รายการประเมิน
S.D. ระดับความพึงพอใจ
X
1. นักเรี ยนเกิดความรู ้ ทักษะ และการปฏิบตั ิจริ งจาก 4.52
0.51
ระดับมากที่สุด
เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
2. นักเรี ยนสามารถนําความรู ้จากเอกสาร

4.43

0.50

ระดับมาก

4.33

0.65

ระดับมาก

4. นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน

4.24

0.83

ระดับมาก

5. นักเรี ยนต้องการให้สอนในลักษณะนี้ ในภาคเรี ยน

4.19

0.60

ระดับมาก

4.34

0.35

ระดับมาก

ประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้
3. เอกส ารประกอบการส อนทํ า ให้ นั ก เรี ยน มี
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ ดี ข้ ึ น และประสบ
ผลสําเร็ จในการเรี ยน

ต่อไป
ค่ าเฉลีย่ รวม

จากตารางที่ ข-17 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจด้านผลผลิตของ
นัก เรี ยนที่ มี ต่ อการเรี ย นโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจัก รยานยนต์ ของนัก เรี ย นระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่ างยนต์ จํานวน 23 คนโดยเฉลี่ ยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.34) เมื่อจําแนกรายข้อพบว่า นักเรี ยนเกิดความรู ้ ทักษะ และการปฏิบตั ิ จริ งจาก
เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ อยู่ในระดับมาก ( X =4.52) นักเรี ยนสามารถนําความรู ้
จากเอกสารประกอบการสอนงานจัก รยานยนต์ ไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจํา วัน ได้ อยู่ ใ นระดับ มาก
( X =4.43) เอกสารประกอบการสอนทําให้นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึน และประสบ
ผลสําเร็ จในการเรี ยน อยู่ในระดับมาก ( X =4.33) นักเรี ยนมี ความกระตือรื อร้นในการเรี ยน อยู่ใน
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ระดับมาก ( X =4.24) และนักเรี ยนต้องการให้สอนในลักษณะนี้ในภาคเรี ยนต่อไป อยู่ในระดับมาก
( X =4.19)
4.5 ผลการวิเคราะห์ แบบสอบถามความพึ งพอใจของนัก เรี ยนที่ มีต่อการเรี ยนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านปั จจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ดัง
ปรากฏตามตารางที่ ข-18
ตารางที่ ข-18 แสดงค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานความพึ งพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการ
เรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน
(N=23)
รายการประเมิน
S.D. ระดับความพึงพอใจ
X
1. ด้านปัจจัยนําเข้า
4.37
0.30
ระดับมาก
2. ด้านกระบวนการ

4.47

0.35

ระดับมาก

3. ด้านผลผลิต

4.34

0.35

ระดับมาก

4.39

0.30

ระดับมาก

ค่ าเฉลีย่ รวม

จากตารางที่ ข-18 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจภาพรวมทั้ง 3
ด้าน ของนักเรี ยนที่ มีต่อการเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ของนักเรี ยน
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างยนต์ จํานวน 23 คน โดยเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับมาก ( X =4.39) เมื่อจําแนกรายข้อพบว่า ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก ( X =4.47) ด้าน
ปัจจัยนําเข้า อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.37) และด้านผลผลิต อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.34)

แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
1. ข้อใด เป็ น เครื่ องมือพิเศษ สําหรับงานซ่อมรถจักรยานยนต์
ก. คีม
ข. ค้อนพลาสติก
ค. ประแจปอนด์
ง. ไขควงตอก
2. ประแจชนิ ดใดที่ทาํ ให้เหลี่ยมของหัวนัตเสี ยได้ง่าย
ก. ประแจปากตาย
ข. ประแจแหวน
ค. ประแจกระบอก
ง. ประแจหัวผ่า
3. การขันนัต หรื อโบลท์ฝาสู บให้ได้ค่าตามค่ามาตรฐานควรใช้ประแจชนิดใด
ก. ประแจปากตาย
ข. ประแจแหวน
ค. ประแจกระบอก
ง. ประแจหัวผ่า
4. เครื่ องมือชนิดใดที่ใช้สาํ หรับวัดความโตของลูกสู บ
ก. เวอร์เนียร์
ข. มัลติมิเตอร์
ค. ฟิ ลเลอร์เกจ
ง. ไมโคมิเตอร์
5. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 1 กลวัตร (Cycle) ประกอบด้วย
ก. จังหวะดูด-อัด-คาย-ระเบิด
ข. จังหวะดูด-อัด-ระเบิด-คาย
ค. จังหวะอัด-ดูด-ระเบิด-คาย
ง. จังหวะคาย-อัด-ระเบิด-ดูด
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
6. เครื่ องยนต์ 4 จังหวะลิ้นไอดี-ไอเสี ยปิ ดสนิทพร้อมกันในจังหวะใด
ก. จังหวะระเบิด จังหวะคาย
ข. จังหวะดูด จังหวะระเบิด
ค. จังหวะอัด จังหวะคาย
ง. จังหวะอัด จังหวะระเบิด
7. การจัดวางเพลาลูกเบี้ยวแบบ OHC ไม่มีชิ้นส่ วนใด
ก. โซ่ราวลิน้ (Cam Chains)
ข. ก้านกระทุง้ ลิ้น (Push Rod)
ค. เพลาลูกเบี้ยว (Camshaft)
ง. กระเดื่องกดลิ้น (Rocker Arm)
8. แหวนลูกสู บ (Piston ring) ทําหน้าที่ อะไร
ก. ป้องกันกําลังอัดรั่ว
ข. ส่ งถ่ายกําลังให้กา้ นสู บต่อไปยังเพลาข้อเหวี่ยง
ค. ส่ งถ่ายกําลังในแนวขึ้น ลง
ง. ช่วยขับไล่แก๊สไอเสี ยออกจากกระบอกสู บ
9. ขั้นตอนการประกอบชุดกลไกกดวาล์วเครื่ องยนต์ ถูกต้อง
ก. หล่อลื่นผิวสัมผัสก้านวาล์วด้วยจารบี
ข. ใช้ประแจกดสปริ งวาล์วเวลาประกอบวาล์ว
ค. ประกอบสปริ งวาล์วโดยให้ดา้ นถี่อยูด่ า้ นล่าง
ง. ประกอบซีลก้านวาล์วโดยใช้ลกู บล็อกตอกเบา ๆ
10. ขั้นตอนการประกอบลูกสูบ ถูกต้อง
ก. ให้ปากแหวนสลักลูกสู บอยูต่ รงลอยบาก
ข. หล่อลื่นแหวนลูกสู บด้วยจารบี
ค. จัดปากแหวนลูกสู บในแนวมุม 90 องศา
ง. โดยให้เครื่ องหมาย IN อยู่ดา้ นไอดี
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
11. ขั้นตอนการประกอบลูกสู บแหวน ถูกต้อง
ก. แหวนอัดตัวที่ 2 ให้เครื่ องหมาย RN อยูด่ า้ นล่าง
ข. จัดปากแหวนนํ้ามันให้ไปทางด้านซ้าย 90 มม.
ค. แหวนลานโดยให้ปากแหวนอยูต่ รงข้ามเครื่ องหมาย IN
ง. แหวนอัดตัวที่ 1 ให้เครื่ องหมาย R อยูด่ า้ นล่าง
12. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ หน้าที่ของระบบหล่อลื่น
ก. เพิ่มความมันวาว
ข. ลดความฝื ด
ค. ป้องกันการเกิดสนิม
ง. ชะล้างทําความสะอาดเขม่า
13. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของนํ้ามันหล่อลื่น
ก. ต้านทานการสึ กหรอ
ข. เพิ่มกําลังอัดของเครื่ องยนต์
ค. ต้านทานการกัดกร่ อน
ง. ช่วยชะล้างทําความสะอาด
14. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของการหล่อลื่นเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ
ก. ช้อนวิดสาด
ข. ปั๊มนํ้ามันหล่อลื่น (Oil Pump)
ค. กรองนํ้ามันหล่อลื่น (Oil Filter)
ง. กรองแรงเหวี่ยง
15. ปั๊มนํ้ามันหล่อลื่น ทําหน้าที่ใด
ก. ระบายความร้อน
ข. สร้างแรงดันให้กบั นํ้ามันหล่อลื่น
ค. กรองนํ้ามันหล่อลื่นส่ งไปหล่อลื่นชิ้นส่ วนต่าง ๆ
ง. ลดความฝื ดที่เกิดขึ้น
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
16. คลัตช์แบบใดที่ ไม่ อาศัยการทํางานของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ในการทํางาน
ก. คลัทช์แบบสายพาน (V-Matic)
ข. คลัทช์แรงเหวี่ยงแบบแผ่น (Centrifugal Disc Clutch)
ค. คลัทช์แรงเหวี่ยงแบบฝัก (Centrifugal Shoe Clutch)
ง. คลัทช์มือแบบแผ่น (Manual Disc Clutch)
17. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบของชุดเกียร์
ก. เฟื องอยูก่ บั ที่ (Fixed Gear)
ข. เพลาขับ (Main Shaft)
ค. ตุม้ นํ้าหนัก (Weight Roller)
ง. เพลาตาม (Counter Shaft)
18. สายพานส่ งกําลังของระบบ V-Matic มีหน้าที่
ก. ดันสปริ งพูลเลย์ตาม
ข. ส่ งกําลังจากเครื่ องยนต์ไปขับเคลื่อนล้อหลัง
ค. ส่ งกําลังงานจากสายพานไปยังคลัตช์แรงเหวี่ยง
ง. ตัด-ต่อกําลังงาน
19. รถจักรยานยนต์แบบ V-Matic การเปลี่ยนเกียร์ จะขึ้นอยูก่ บั
ก. นํ้าหนักผูข้ บั ขี่และแรงเสี ยดทาน
ข. ความเร็ วและความร้อน
ค. ภาระของรถและนํ้าหนักผูข้ บั ขี่
ง. ความเร็ วและภาระของรถ
20. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบของระบายความร้อนด้วยนํ้า
ก. เทอร์ โมสตัท
ข. ครี บ
ค. ปั๊มนํ้า
ง. หม้อนํ้า
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
21. เทอร์โมสตัท มีหน้าที่ อะไร
ก. สร้างการหมุนวนของนํ้าในระบบระบายความร้อน
ข. ระบายความร้อน
ค. ควบคุมอุณหภูมิของเครื่ องยนต์
ง. ควบคุมความดันภายในหม้อนํ้า
22. ฝาหม้อนํ้า มีหน้าที่ อะไร
ก. สร้างการหมุนวนของนํ้าในระบบระบายความร้อน
ข. ระบายความร้อน
ค. ควบคุมอุณหภูมิของเครื่ องยนต์
ง. ควบคุมความดันภายในหม้อนํ้า
23. ขั้นตอนการประกอบคลัตช์เครื่ องยนต์ ถูกต้อง
ก. หล่อลื่นผิวสัมผัสแผ่นคลัตช์และแผ่นกดคลัตช์ดว้ ยจารบี
ข. ประกอบแผ่นคลัตช์และแผ่นกดคลัตช์อย่างไรก็ได้
ค. ประกอบแผ่นกดคลัตช์ โดยเอาด้านเรี ยบไว้ดา้ นบน
ง. ใช้คอ้ นพลาสติกแคะแผ่นคลัตช์และแผ่นกดคลัตช์เบา ๆ
24. ขั้นตอนการประกอบชุดเกียร์เข้าห้องแคร้งเครื่ องยนต์เป็ นลําดับแรกและถูกต้อง
ก. ประกอบเพลาลูกเบี้ยวก้ามปูเปลี่ยนเกียร์
ข. ประกอบเฟื องเกียร์ 3 ตัวตามเข้ากับเพลาสเตอร์
ค. ประกอบเฟื องเกียร์ 3 ตัวขับเข้ากับเพลาขับ
ง. ประกอบก้ามปูตวั สั้นเข้ากับเพลาขับ
25. หน้าที่ของระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง คือ
ก. จัดส่ วนผสมระหว่างนํ้ามันเชื้อเพลิงกับอากาศ
ข. ปิ ด-เปิ ดนํ้ามันเชื้อเพลิง
ค. ทําให้น้ าํ มันเชื้อเพลิงเป็ นฝอยละออง
ง. ควบคุมอัตราส่ วนผสมให้เหมาะสม
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
26. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบของระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง
ก. ก๊อกนํ้ามัน
ข. เทอร์โมสตัท
ค. ไส้กรองอากาศ
ง. คาร์บูเรเตอร์
27. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบคาร์บูเรเตอร์แบบ VM
ก. นมหนูหลัก (Main Jet)
ข. ลูกเร่ ง (Throttle Valve)
ค. เข็มเร่ ง (Pilot Jet)
ง. แผ่นไดอะแฟรม
28. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่หลักของคาร์บูเรเตอร์
ก. ควบคุมกําลังงานของเครื่ องยนต์
ข. สํารองนํ้ามันเชื้อเพลิงให้กบั เครื่ องยนต์
ค. ทําให้น้ าํ มันเชื้อเพลิงเป็ นฝอยละออง
ง. ควบคุมอัตราส่ วนผสมให้เหมาะสม
29. ข้อใด อธิบายหลักการทํางานของคาร์บูเรเตอร์แบบลูกเร่ งในวงจรเดินเบา (Idle system) หรื อความเร็ วตํ่า
ถูกต้อง
ก. ลูกเร่ งอยูใ่ นตําแหน่งตํ่าสุ ด อากาศเข้าช่องทางอากาศ
ข. ลูกเร่ งอยูใ่ นตําแหน่งเปิ ดสุ ด อากาศเข้าช่องคอคอด
ค. ลูกเร่ งอยูใ่ นตําแหน่งเปิ ด 3/4 อากาศเข้าช่องคอคอด
ง. ลูกเร่ งอยูใ่ นตําแหน่งเปิ ด 1/2 อากาศเข้าช่องคอคอด
30. แผ่นไดอะแฟรมของคาร์ บูเรเตอร์แบบสุ ญญากาศจะถูกยกขึ้นชนะแรงสปริ งจากอะไร
ก. บรรยากาศที่คอท่อไอเสี ย
ข. สุ ญญากาศที่คอท่อไอดี
ค. บรรยากาศที่คอท่อไอดี
ง. สุ ญญากาศที่คอท่อไอเสี ย
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
31. ขั้นตอนการปรับสกรู อากาศ (Air screw adjustment) ลําดับแรกและถูกต้อง
ก. บิดคันเร่ งเพื่อทดสอบเครื่ องยนต์
ข. ปรับสกรู อากาศเข้าสุ ด แล้วคลายออกช้า ๆ 1-7/8 รอบ
ค. อุ่นเครื่ องให้อุณหภูมิเครื่ องพร้อมใช้งาน
ง. ปรับสกรู ลูกเร่ งความเร็ วรอบ 1,700 + 150 RPM
32. ขั้นตอนการประกอบคาร์บูเรเตอร์แบบ CV ถูกต้อง
ก. ทดสอบห้องสุ ญญากาศ โดยไขควงดันลูกเร่ งขึ้น
ข. วัดความสู งลูกลอยเมื่อควํ่า ค่ามาตรฐาน 10.1 ซม.
ค. ทดสอบลูกเร่ งโดยใช้ไขควงดันลูกเร่ งขึ้นและปล่อยลง
ง. ประกอบแผ่นไดอะแฟรมให้มาร์คที่เรื อนคาร์บูเรเตอร์
33. ระบบจุดระเบิด ทําหน้าที่อะไร
ก. แปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้าตํ่าเป็ นแรงเคลื่อนไฟฟ้าสู ง
ข. แปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้าตํ่าเป็ นแรงเคลื่อนไฟฟ้าตํ่า
ค. แปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้าสู งเป็ นแรงเคลื่อนไฟฟ้าสู ง
ง. แปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้าสู งเป็ นแรงเคลื่อนไฟฟ้าตํ่า
34. ขดลวดจุดระเบิด หรื อขดลวดสตาร์ตในระบบจุดระเบิดแบบหน้าทองขาว มีหน้าที่อะไร
ก. เก็บและจ่ายประจุไฟฟ้า
ข. หมุนตัดกับขดลวดที่จานจ่ายเพื่อให้เกิดกระแสไฟ
ค. ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งจะทํางานร่ วมกับล้อแม่เหล็ก
ง. เป็ นสวิตซ์ ตัด-ต่อกระแสไฟฟ้าที่ออกจากชุดแม็กนี โต
35. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบระบบจุดระเบิดแบบ CDI
ก. ชุดหน้าทองขาว
ข. ล้อแม่เหล็ก (Rotor)
ค. ขดลวดจุดระเบิด
ง. คอยล์จุดระเบิด
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
36. คอยล์จุดระเบิดทําหน้าที่ใด
ก. เก็บและจ่ายประจุไฟ
ข. แปลงไฟแรงเคลื่อนตํ่าให้เป็ นไฟแรงเคลื่อนที่สูง
ค. แปลงไฟแรงเคลื่อนสู งให้เป็ นไฟแรงเคลื่อนที่ต่าํ
ง. กําหนดจังหวะจุดระเบิด
37. ไทริ สเตอร์หรื อ SCR จะทํางานให้ไฟฟ้าไหลผ่านจากขั้ว Anode ไปยังขั้ว Cathode ต่อเมื่อ
ก. มีไฟฟ้าจํานวนหนึ่งมากระตุน้ ที่ข้วั G
ข. มีไฟฟ้าจํานวนหนึ่งมากระตุน้ ที่ข้วั B
ค. มีไฟฟ้าจํานวนหนึ่งมากระตุน้ ที่ข้วั C
ง. มีไฟฟ้าจํานวนหนึ่งมากระตุน้ ที่ข้วั D
38. การทํางานระบบจุดระเบิดแบบ CDI ชนิ ด DC-CDI ใช้ไฟจากแหล่งใดในการจุดระเบิด
ก. กล่อง CDI
ข. แบตเตอรี่ หรื อไฟชาร์ท
ค. ขดลวดจุดระเบิด
ง. ชุดแม็กนี
39. ใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการตรวจสอบความต้านทานขดลวดไฟแรงสู งของคอยล์จุดระเบิด (ขดลวด secondary)
ก. สตร์ตเครื่ อง 3-5 ครั้ง
ข. ปรับมิเตอร์ไปที่ Ω x 1 k
ค. เซต 0
ง. ตรวจสอบขดลวดทุติยภูมิ/ขดลวดไฟแรงเคลื่อนสู ง
40. SCR ของกล่อง CDI ระบบจุดระเบิดแบบ DC- CDI จะต่อกับอุปกรณ์ใด
ก. กราวด์
ข. สวิตช์จุดระเบิด
ค. ขดลวดคอยล์จุดระเบิด
ง. ขดลวดพัลเซอร์คอยล์
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
41. ข้อใดกล่าว ถูกต้อง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างของรถจักรยานยนต์ ประกอบด้วย
ก. ไฟส่ องเรื อนไมล์ ทําหน้าที่ ส่ องสว่างเรื อนไมล์
ข. ไฟหน้า มีหน้าที่ ให้แสงสว่างด้านหน้ามีท้งั ไฟสู งและตํ่า
ค. ไฟท้าย มีหน้าที่ ส่ องสว่างด้านท้ายรถ
ง. ถูกทุกข้อ
42. ข้อใดกล่าวรหัสสี สายไฟในระบบจักรยานยนต์ได้ ถูกต้อง
ก. W คือ ขาว/แดง
ข. B,Bl คือ ดํา/ขาว
ค. Bu,L คือ นํ้าเงิน/ขาว
ง. Lg คือ เขียวอ่อน
43. สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าคืออะไร
ก. กราวด์ (สายต่อลงดิน)
ข. สายไฟ
ค. ตัวต้านทาน
ง. สายไฟ (มีการเชื่อมต่อ)
44. ฟิ วส์ ทําหน้าที่
ก. จ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง
ข. อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
ค. อุปกรณ์สาํ หรับเปิ ดและปิ ดวงจร
ง. ตัวแปลงกระไฟฟ้า
45. อุปกรณ์อะไรที่ควบคุมแรงเคลื่อนและกระแสไฟไม่ให้เกินค่าที่กาํ หนด
ก. ฟิ วส์
ข. ไดโอด (Diode)
ค. ล้อแม่เหล็กจานไฟ
ง. เร็ กกูเรเตอร์/เรคติไฟเออร์
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
46. การทํางานสวิตช์ขาตั้ง (Start Switch) คือข้อใด
ก. ตัด - ต่อ กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟจากแบตเตอรี่
ข. ตัด - ต่อ กระแสไฟฟ้าจากรี เลย์สตาร์ตเพื่อลงกราวด์
ค. ตัด - ต่อ กระแสไฟฟ้าจากสวิตช์ไฟเบรก ก่อนเข้ารี เลย์
ง. ตัด - ต่อ กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟเบรก
47. จากรู ปเป็ นขั้นตอนการตรวจสอบอะไร
ก. ตรวจสอบสมรรถนะขดลวดไฟแสงสว่าง
ข. ตรวจสอบแรงเคลื่อนของไฟชาร์ท
ค. ตรวจสอบความต้านทานขดลวดไฟแสงสว่าง
ง. ตรวจสอบกระแสไฟรั่ว
48. จากรู ปเป็ นขั้นตอนการตรวจสอบอะไร
ก. ฟิ วส์
ข. Battery
ค. ขดลวดไฟชาร์ท
ง. กราวด์
49. ข้อใดกล่าวถูกต้อง หลักการของระบบฉี ดนํ้ามันเชื้อเพลิงแบบ D-Jetronic อาศัยหลักการ
ก. ความร้อนจากไอเสี ย
ข. ความดันอากาศภายในท่อไอดี
ค. บรรยากาศภายนอก
ง. สุ ญญากาศ
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
50. ตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor) ตัวใดที่ติดตั้งอยูท่ ี่เรื อนลิ้นเร่ ง (Throttle Body)
ก. IAT Sensor
ข. O2 Sensor
ค. CKP Sensor
ง. BA Sensor หรื อ TO Sensor
51. MAP Sensor ทําหน้าที่
ก. ตรวจจับอุณหภูมิอากาศที่เข้ากระบอกสู บ
ข. ตรวจจับออกซิเจนในไอเสี ย
ค. ตรวจจับความดันในท่อไอดี
ง. ตรวจจับอุณหภูมิน้ าํ มันหล่อลื่นเครื่ องยนต์
52. ข้อใดกล่าว หลักการทํางาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI ได้ถูกต้อง
ก. ความเร็ วรอบตํ่า อากาศเข้าน้อย ความดันในท่อไอดีสูง กล่อง ECM สั่งจ่ายนํ้ามันน้อย
ข. ความเร็ วรอบตํ่า อากาศเข้าน้อย ความดันในท่อไอดีต่าํ กล่อง ECM สั่งจ่ายนํ้ามันน้อย
ค. ความเร็ วรอบตํ่า อากาศเข้าน้อย ความดันในท่อไอดีต่าํ กล่อง ECM สัง่ จ่ายนํ้ามันมาก
ง. ความเร็ วรอบตํ่า อากาศเข้าน้อย ความดันในท่อไอดีสูง กล่อง ECM สั่งจ่ายนํ้ามันน้อย
53. การควบคุมการไหลของอากาศ ในสภาวะเดินเบา ของหลักการทํางานระบบ YMJET-FI ใช้อุปกรณ์อะไร
ก. มอเตอร์ ISC
ข. ลิ้นเร่ งตัวที่ 1
ค. ลิ้นเร่ งตัวที่ 2
ง. ท่อส่ งอากาศรอง
54. ข้อใด ไม่ใช่ ถึงหลักการทํางานของระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ DCP-FI
ก. จังหวะปล่อยนํ้ามันเชื้อเพลิง
ข. หัวฉี ดจะทําหน้าที่ 2 จังหวะ
ค. จังหวะดูดนํ้ามันเชื้อเพลิง
ง. จังหวะฉี ด
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
55.

56.

จากรู ป รหัสปัญหาอะไร
ก. รหัส 12
ข. รหัส 1
ค. รหัส 7
ง. รหัส 11
จากรู ป แสดงว่ามีความผิดปกติที่
ก. กล่อง ECM
ข. MAP Sensor
ค. IAT Sensor
ง. TP Sensor

57. หน้าที่ของโครงรถจักรยานยนต์
ก. บังคับเลี้ยว
ข. หุม้ เครื่ องยนต์
ค. กันสะเทือน
ง. รองรับนํ้าหนักของเครื่ องยนต์ ตลอดจนชิ้นส่ วนต่าง ๆ
58. ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการประกอบล้อหน้าแบบดรัมเบรก
ก. ปรับตั้งความหย่อนของโซ่
ข. ประกอบชิ้นส่ วนล้อหน้า
ค. ประกอบล้อเข้ากับโครงรถ
ง. ตั้งเบรก ระยะฟรี เบรกหน้า 10 ~ 20 มม.
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
59. ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการประกอบล้อหลัง
ก. ปรับตั้งระยะฟรี คนั เบรกหลัง 20 ~ 30 มม
ข. ประกอบชิ้นส่ วนล้อเข้ากับระบบบังคับเลี้ยว
ค. ประกอบคลิ๊ปล็อกโซ่โดยหันปากคลิ๊ปทวนการหมุนโซ่
ง. ปรับตั้งความหย่อนของโซ่ 25 ~ 35 มม.
60. หน้าที่ของระบบบังคับเลี้ยว
ก. ควบคุมและการบังคับเลี้ยวให้เป็ นไปตามความต้องการ
ข. หุม้ เครื่ องยนต์
ค. กันสะเทือน
ง. รองรับนํ้าหนักของเครื่ องยนต์ ตลอดจนชิ้นส่ วนต่าง ๆ
61. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบของระบบบังคับเลี้ยว
ก. โช้กอับหน้า
ข. แฮนด์
ค. แกนบังคับเลี้ยวและแผงคอหน้า
ง. ฐานล้อยาว (Wheel Base)
62. ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการประกอบระบบบังคับเลี้ยว
ก. ปรับตั้งมุมล้อหน้า
ข. ประกอบเบาะลูกปื น แกนคอ โดยใช้เครื่ องมือพิเศษ
ค. ใส่ จาระบีที่รางลูกปื นคอบน และล่างเรี ยงลูกปื นใส่ให้ครบ
ง. ประกอบชุดแผงคอ และปรับตั้งคอรถ
63. หน้าที่ของระบบรองรับนํ้าหนัก คือ
ก. กันสะเทือน
ข. ช่วยให้เกิดความนุ่มนวล การทรงตัวดีขณะขับขี่
ค. ควบคุมและการบังคับเลี้ยวให้เป็ นไปตามความต้องการ
ง. รองรับนํ้าหนักของเครื่ องยนต์ ตลอดจนชิ้นส่ วนต่าง ๆ
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
64. หน้าที่โช้กอับ (Shock Absorber)คือ
ก. ตลอดจนชิ้นส่ วนต่าง ๆ
ข. ทรงตัวขณะขับขี่ รองรับนํ้าหนักของเครื่ องยนต์
ค. บังคับเลี้ยวให้เป็ นไปตามความต้องการ
ง. รับแรงกระแทกจากพื้นถนนส่ งไปยังโครงรถและผูข้ บั ขี่
65. ข้อใดเป็ นขั้นตอนแรก ๆ ของการขึ้นซี่ลวด
ก. ครอบวงล้อโดยให้ดา้ นที่มีตวั อักษร“Union Cycle” ขึ้น
ข. เลือกซี่ลวดมุม 45 และ 90 องศา เท่า ๆ กัน
ค. ใส่ ซี่ลวดมุม 45 องศา เข้ากับดุมล้อด้านบน รู เว้นรู
ง. ใส่ ซี่ลวดมุม 90 องศา เข้ากับดุมล้อด้านล่าง รู เว้นรู
66. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของระบบเบรก
ก. เพื่อช่วยให้เกิดความนุ่มนวล การทรงตัวดีขณะขับขี่
ข. เพื่อชะลอความเร็ ว
ค. เพื่อหยุดรถในขณะที่รถจักรยานยนต์เคลื่อนที่
ง. เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
67. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบของดรัมเบรก
ก. ดรัมเบรก
ข. ฝักเบรก
ค. แม่ปั๊มเบรก
ง. ลูกเบี้ยวเบรก
68. ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการประกอบ และไล่ลมเบรก
ก. คลายสกรู ไล่ลม ปล่อยให้น้ าํ มันเบรกไหลออก
ข. ต่อท่อไล่ลมเข้ากับสกรู ไล่ลมเบรก
ค. ปล่อยมือเบรก และขันสกรู ไล่ลมให้แน่น
ง. ยํ้าเบรกหลาย ๆ ครั้งแล้วกดมือเบรกไว้
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
69. หน้าที่ของล้อและยางรถจักรยานยนต์ คือ
ก. ลดการสั่นสะเทือนจากสภาพของพื้นถนน
ข. รองรับนํ้าหนักของตัวรถและผูข้ บั ขี่
ค. ส่ งกําลัง ห้ามล้อ และบังคับเลี้ยว
ง. ถูกทุกข้อ
70. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบของวงล้อรถจักรยานยนต์
ก. ดุมล้อ (Hub Wheel)
ข. ยาง (Tire)
ค. ซี่ลวด (Spoke)
ง. นิปเปิ ล (Nipple)
71. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่สาํ คัญ ๆ ของยาง
ก. เป็ นตัวยึดซี่ลวดทางด้านที่ใช้นิปเปิ ลขัน
ข. รับแรงเบรก
ค. รับแรงกระแทก
ง. ยึดเกาะกับผิดถนน
72. การประมาณราคาก่อนการซ่อมหรื อบริ การ หมายถึง
ก. ต้นทุน – กําไร
ข. การคิดราคาเพื่อเรี ยกเก็บเงิน = ต้นทุน + กําไร
ค. ราคาประมาณ = ราคางาน + กําไร
ง. ราคางาน - กําไร
73. ข้อใด เป็ นรายการ การบํารุ งรักษาตามระยะเวลาทุก ๆ เดือน
ก. ทําความสะอาดและตั้งเขี้ยวหัวเทียน
ข. ตรวจรอบเดินเบาของเครื่ องยนต์
ค. ตรวจระยะฟรี คนั เร่ ง
ง. ทําความสะอาดไส้กรองอากาศ
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
74. การเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่ องรถจักรยานยนต์ ข้อใด ถูกต้อง
ก. 1,000 กม, 4,000 กม, 8,000 กม, 12,000 กม
ข. 500 กม, 1,500 กม, 3,500 กม, 7,500 กม
ค. 1,500 กม, 3,500 กม, 8,500 กม, 12,500 กม
ง. 2,000 กม, 4,800 กม, 9,500 กม, 13,000 กม
75. การปรับตั้งระยะห่างวาล์วเมื่อถึงระยะทางเท่าไร
ก. 1,000 กม, 4,000 กม, 8,000 กม, 12,000 กม
ข. 500 กม, 1,500 กม, 3,500 กม, 7,500 กม
ค. 1,500 กม, 3,500 กม, 8,500 กม, 12,500 กม
ง. 2,000 กม, 4,800 กม, 9,500 กม, 13,000 กม
76. เมื่อหลอดไฟ FI แสดงรหัสปัญหา 8 จะต้องตรวจซ่ อมอุปกรณ์ใดของระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์
ก. ตรวจซ่ อมวงจรไฟฟ้าปั๊มน้ามันเชื้อเพลิง
ข. ตรวจซ่อมวงจรไฟฟ้าและตัวตรวจจับความดันในท่อไอดี
ค. ตรวจซ่อมวงจรไฟฟ้าและตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ
ง. ตรวจซ่อมวงจรไฟฟ้าและตัวตรวจจับตําแหน่งลิน้ เร่ ง
77. จงเรี ยงลําดับขั้นตอนการเรี ยกดูขอ้ มูลปั ญหาข้อขัดข้องในหน่วยความจํา จากข้อมูลด้านล่างให้ถูกต้อง
1. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตาํ แหน่ง OFF
2. ต่อปลัก๊ สายไฟเข้ากับขั้วตรวจสอบ
3. ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทํางานของเครื่ องยนต์
4. บิดสวิทช์กุญแจไปที่ตาํ แหน่ง ON
5. ถอดฝาครอบตัวถังออก
6. ถอดฝาครอบขั้วตรวจสอบออก
ก. 1-5-6-2-4-3
ข. 1-2-5-6-4-3
ค. 1-3-5-6-2-4
ง. 1-4-5-6-2-3
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
78.

จากรู ป เป็ นตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าชุดตัวตรวจจับ
สัญญาณที่เรื อนลิน้ เร่ ง ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้ามาตรฐานที่ป้อนเข้าชุดตัวตรวจจับสัญญาณ MAP Sensor มี
แรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณเท่าใด
ก. 4.75-5.25 โวลต์
ข. 0.75-1.25 โวลต์
ค. 2.75-3.25 โวลต์
ง. 3.75-4.25 โวลต์
79.

ค่ามาตรฐานความต้านทาน หัวฉี ดนํ้ามันเชื้อเพลิง มีค่าเท่าไร
ก. -100 โอห์ม (Ω) ที่ 20 องศา C
ข. 9-12 โอห์ม (Ω) ที่ 20 องศา C70
ค. 25-30 โอห์ม (Ω) ที่ 20 องศา C
ง. 40-60 โอห์ม (Ω) ที่ 20 องศา C
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
80.

การทดสอบแรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิง ค่ามาตรฐานแรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิง มีค่าเท่าไร
ก. 463 – 516 kPa
ข. 163 – 216 kPa
ค. 263 – 316 kPa
ง. 363 – 416 kPa
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แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
1. ค
2. ก
3. ข
4. ง
5. ข
6. ง
7. ข
8. ก
9. ค
10. ง
11. ค
12. ก
13. ข
14. ก
15. ข
16. ง
17. ค
18. ข
19. ง
20. ข

21. ค
22. ง
23. ค
24. ข
25. ก
26. ข
27. ง
28. ข
29. ก
30. ข
31. ข
32. ง
33. ก
34. ค
35. ก
36. ข
37. ก
38. ข
39. ก
40. ง

41. ง
42. ง
43. ก
44. ข
45. ง
46. ข
47. ง
48. ค
49. ข
50. ก
51. ค
52. ข
53. ก
54. ก
55. ค
56. ก
57. ง
58. ก
59. ข
60. ก

61. ง
62. ก
63. ข
64. ง
65. ข
66. ก
67. ค
68. ค
69. ง
70. ข
71. ก
72. ค
73. ง
74. ก
75. ก
76. ง
77. ก
78. ก
79. ข
80. ค

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
1. ข้อใด เป็ น เครื่ องมือพิเศษ สําหรับงานซ่อมรถจักรยานยนต์
ก. ค้อนพลาสติก
ข. ประแจปอนด์
ค. ไขควงตอก
ง. คีม
2. ประแจชนิ ดใดที่ทาํ ให้เหลี่ยมของหัวนัตเสี ยได้ง่าย
ก. ประแจแหวน
ข. ประแจกระบอก
ค. ประแจหัวผ่า
ง. ประแจปากตาย
3. การขันนัต หรื อโบลท์ฝาสู บให้ได้ค่าตามค่ามาตรฐานควรใช้ประแจชนิดใด
ก. ประแจแหวน
ข. ประแจกระบอก
ค. ประแจหัวผ่า
ง. ประแจปากตาย
4. เครื่ องมือชนิดใดที่ใช้สาํ หรับวัดความโตของลูกสู บ
ก. มัลติมิเตอร์
ข. ฟิ ลเลอร์เกจ
ค. ไมโคมิเตอร์
ง. เวอร์เนียร์
5. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 1 กลวัตร (Cycle) ประกอบด้วย
ก. จังหวะดูด-อัด-ระเบิด-คาย
ข. จังหวะอัด-ดูด-ระเบิด-คาย
ค. จังหวะคาย-อัด-ระเบิด-ดูด
ง. จังหวะดูด-อัด-คาย-ระเบิด
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
6. เครื่ องยนต์ 4 จังหวะลิ้นไอดี-ไอเสี ยปิ ดสนิทพร้อมกันในจังหวะใด
ก. จังหวะดูด จังหวะระเบิด
ข. จังหวะอัด จังหวะคาย
ค. จังหวะอัด จังหวะระเบิด
ง. จังหวะระเบิด จังหวะคาย
7. การจัดวางเพลาลูกเบี้ยวแบบ OHC ไม่มีชิ้นส่ วนใด
ก. ก้านกระทุง้ ลิน้ (Push Rod)
ข. เพลาลูกเบี้ยว (Camshaft)
ค. กระเดื่องกดลิ้น (Rocker Arm)
ง. โซ่ราวลิ้น (Cam Chains)
8. แหวนลูกสู บ (Piston ring) ทําหน้าที่ อะไร
ก. ส่ งถ่ายกําลังให้กา้ นสู บต่อไปยังเพลาข้อเหวี่ยง
ข. ส่ งถ่ายกําลังในแนวขึ้น ลง
ค. ช่วยขับไล่แก๊สไอเสี ยออกจากกระบอกสู บ
ง. ป้องกันกําลังอัดรั่ว
9. ขั้นตอนการประกอบชุดกลไกกดวาล์วเครื่ องยนต์ ถูกต้อง
ก. ใช้ประแจกดสปริ งวาล์วเวลาประกอบวาล์ว
ข. ประกอบสปริ งวาล์วโดยให้ดา้ นถี่อยูด่ า้ นล่าง
ค. ประกอบซีลก้านวาล์วโดยใช้ลูกบล็อกตอกเบา ๆ
ง. หล่อลื่นผิวสัมผัสก้านวาล์วด้วยจารบี
10. ขั้นตอนการประกอบลูกสูบ ถูกต้อง
ก. หล่อลื่นแหวนลูกสู บด้วยจารบี
ข. จัดปากแหวนลูกสู บในแนวมุม 90 องศา
ค. โดยให้เครื่ องหมาย IN อยู่ดา้ นไอดี
ง. ให้ปากแหวนสลักลูกสู บอยูต่ รงลอยบาก
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
11. ขั้นตอนการประกอบลูกสู บแหวน ถูกต้อง
ก. จัดปากแหวนนํ้ามันให้ไปทางด้านซ้าย 90 มม.
ข. แหวนลานโดยให้ปากแหวนอยูต่ รงข้ามเครื่ องหมาย IN
ค. แหวนอัดตัวที่ 1 ให้เครื่ องหมาย R อยูด่ า้ นล่าง
ง. แหวนอัดตัวที่ 2 ให้เครื่ องหมาย RN อยูด่ า้ นล่าง
12. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ หน้าที่ของระบบหล่อลื่น
ก. ลดความฝื ด
ข. ป้องกันการเกิดสนิม
ค. ชะล้างทําความสะอาดเขม่า
ง. เพิ่มความมันวาว
13. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของนํ้ามันหล่อลื่น
ก. เพิ่มกําลังอัดของเครื่ องยนต์
ข. ต้านทานการกัดกร่ อน
ค. ช่วยชะล้างทําความสะอาด
ง. ต้านทานการสึ กหรอ
14. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของการหล่อลื่นเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ
ก. ปั๊มนํ้ามันหล่อลื่น (Oil Pump)
ข. กรองนํ้ามันหล่อลื่น (Oil Filter)
ค. กรองแรงเหวี่ยง
ง. ช้อนวิดสาด
15. ปั๊มนํ้ามันหล่อลื่น ทําหน้าที่ใด
ก. สร้างแรงดันให้กบั นํ้ามันหล่อลื่น
ข. กรองนํ้ามันหล่อลื่นส่ งไปหล่อลื่นชิ้นส่ วนต่าง ๆ
ค. ลดความฝื ดที่เกิดขึ้น
ง. ระบายความร้อน
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
16. คลัตช์แบบใดที่ ไม่ อาศัยการทํางานของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ในการทํางาน
ก. คลัทช์แรงเหวี่ยงแบบแผ่น (Centrifugal Disc Clutch)
ข. คลัทช์แรงเหวี่ยงแบบฝัก (Centrifugal Shoe Clutch)
ค. คลัทช์มือแบบแผ่น (Manual Disc Clutch)
ง. คลัทช์แบบสายพาน (V-Matic)
17. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบของชุดเกียร์
ก. เพลาขับ (Main Shaft)
ข. ตุม้ นํ้าหนัก (Weight Roller)
ค. เพลาตาม (Counter Shaft)
ง. เฟื องอยูก่ บั ที่ (Fixed Gear)
18. สายพานส่ งกําลังของระบบ V-Matic มีหน้าที่
ก. ส่ งกําลังจากเครื่ องยนต์ไปขับเคลื่อนล้อหลัง
ข. ส่ งกําลังงานจากสายพานไปยังคลัตช์แรงเหวี่ยง
ค. ตัด-ต่อกําลังงาน
ง. ดันสปริ งพูลเลย์ตาม
19. รถจักรยานยนต์แบบ V-Matic การเปลี่ยนเกียร์ จะขึ้นอยูก่ บั
ก. ความเร็ วและความร้อน
ข. ภาระของรถและนํ้าหนักผูข้ บั ขี่
ค. ความเร็ วและภาระของรถ
ง. นํ้าหนักผูข้ บั ขี่และแรงเสี ยดทาน
20. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบของระบายความร้อนด้วยนํ้า
ก. ครี บ
ข. ปั๊มนํ้า
ค. หม้อนํ้า
ง. เทอร์โมสตัท
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
21. เทอร์โมสตัท มีหน้าที่ อะไร
ก. ระบายความร้อน
ข. ควบคุมอุณหภูมิของเครื่ องยนต์
ค. ควบคุมความดันภายในหม้อนํ้า
ง. สร้างการหมุนวนของนํ้าในระบบระบายความร้อน
22. ฝาหม้อนํ้า มีหน้าที่ อะไร
ก. ระบายความร้อน
ข. ควบคุมอุณหภูมิของเครื่ องยนต์
ค. ควบคุมความดันภายในหม้อนํ้า
ง. สร้างการหมุนวนของนํ้าในระบบระบายความร้อน
23. ขั้นตอนการประกอบคลัตช์เครื่ องยนต์ ถูกต้อง
ก. ประกอบแผ่นคลัตช์และแผ่นกดคลัตช์อย่างไรก็ได้
ข. ประกอบแผ่นกดคลัตช์ โดยเอาด้านเรี ยบไว้ดา้ นบน
ค. ใช้คอ้ นพลาสติกแคะแผ่นคลัตช์และแผ่นกดคลัตช์เบา ๆ
ง. หล่อลื่นผิวสัมผัสแผ่นคลัตช์และแผ่นกดคลัตช์ดว้ ยจารบี
24. ขั้นตอนการประกอบชุดเกียร์เข้าห้องแคร้งเครื่ องยนต์เป็ นลําดับแรกและถูกต้อง
ก. ประกอบเฟื องเกียร์ 3 ตัวตามเข้ากับเพลาสเตอร์
ข. ประกอบเฟื องเกียร์ 3 ตัวขับเข้ากับเพลาขับ
ค. ประกอบก้ามปูตวั สั้นเข้ากับเพลาขับ
ง. ประกอบเพลาลูกเบี้ยวก้ามปูเปลี่ยนเกียร์
25. หน้าที่ของระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง คือ
ก. ปิ ด-เปิ ดนํ้ามันเชื้อเพลิง
ข. ทําให้น้ าํ มันเชื้อเพลิงเป็ นฝอยละออง
ค. ควบคุมอัตราส่ วนผสมให้เหมาะสม
ง. จัดส่ วนผสมระหว่างนํ้ามันเชื้อเพลิงกับอากาศ
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
26. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบของระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง
ก. เทอร์ โมสตัท
ข. ไส้กรองอากาศ
ค. คาร์บูเรเตอร์
ง. ก๊อกนํ้ามัน
27. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบคาร์บูเรเตอร์แบบ VM
ก. ลูกเร่ ง (Throttle Valve)
ข. เข็มเร่ ง (Pilot Jet)
ค. แผ่นไดอะแฟรม
ง. นมหนูหลัก (Main Jet)
28. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่หลักของคาร์บูเรเตอร์
ก. สํารองนํ้ามันเชื้อเพลิงให้กบั เครื่ องยนต์
ข. ทําให้น้ าํ มันเชื้อเพลิงเป็ นฝอยละออง
ค. ควบคุมอัตราส่ วนผสมให้เหมาะสม
ง. ควบคุมกําลังงานของเครื่ องยนต์
29. ข้อใด อธิบายหลักการทํางานของคาร์บูเรเตอร์แบบลูกเร่ งในวงจรเดินเบา (Idle system) หรื อความเร็ วตํ่า
ถูกต้อง
ก. ลูกเร่ งอยูใ่ นตําแหน่งเปิ ดสุ ด อากาศเข้าช่องคอคอด
ข. ลูกเร่ งอยูใ่ นตําแหน่งเปิ ด 3/4 อากาศเข้าช่องคอคอด
ค. ลูกเร่ งอยูใ่ นตําแหน่งเปิ ด 1/2 อากาศเข้าช่องคอคอด
ง. ลูกเร่ งอยูใ่ นตําแหน่งตํ่าสุ ด อากาศเข้าช่องทางอากาศ
30. แผ่นไดอะแฟรมของคาร์ บูเรเตอร์แบบสุ ญญากาศจะถูกยกขึ้นชนะแรงสปริ งจากอะไร
ก. สุ ญญากาศที่คอท่อไอดี
ข. บรรยากาศที่คอท่อไอดี
ค. สุ ญญากาศที่คอท่อไอเสี ย
ง. บรรยากาศที่คอท่อไอเสี ย
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
31. ขั้นตอนการปรับสกรู อากาศ (Air screw adjustment) ลําดับแรกและถูกต้อง
ก. ปรับสกรู อากาศเข้าสุ ด แล้วคลายออกช้า ๆ 1-7/8 รอบ
ข. อุ่นเครื่ องให้อุณหภูมิเครื่ องพร้อมใช้งาน
ค. ปรับสกรู ลูกเร่ งความเร็ วรอบ 1,700 + 150 RPM
ง. บิดคันเร่ งเพื่อทดสอบเครื่ องยนต์
32. ขั้นตอนการประกอบคาร์บูเรเตอร์แบบ CV ถูกต้อง
ก. วัดความสู งลูกลอยเมื่อควํ่า ค่ามาตรฐาน 10.1 ซม.
ข. ทดสอบลูกเร่ งโดยใช้ไขควงดันลูกเร่ งขึ้นและปล่อยลง
ค. ประกอบแผ่นไดอะแฟรมให้มาร์คที่เรื อนคาร์บูเรเตอร์
ง. ทดสอบห้องสุ ญญากาศ โดยไขควงดันลูกเร่ งขึ้น
33. ระบบจุดระเบิด ทําหน้าที่อะไร
ก. แปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้าตํ่าเป็ นแรงเคลื่อนไฟฟ้าตํ่า
ข. แปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้าสู งเป็ นแรงเคลื่อนไฟฟ้าสู ง
ค. แปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้าสู งเป็ นแรงเคลื่อนไฟฟ้าตํ่า
ง. แปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้าตํ่าเป็ นแรงเคลื่อนไฟฟ้าสู ง
34. ขดลวดจุดระเบิด หรื อขดลวดสตาร์ตในระบบจุดระเบิดแบบหน้าทองขาว มีหน้าที่อะไร
ก. หมุนตัดกับขดลวดที่จานจ่ายเพื่อให้เกิดกระแสไฟ
ข. ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งจะทํางานร่ วมกับล้อแม่เหล็ก
ค. เป็ นสวิตซ์ ตัด-ต่อกระแสไฟฟ้าที่ออกจากชุดแม็กนี โต
ง. เก็บและจ่ายประจุไฟฟ้า
35. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบระบบจุดระเบิดแบบ CDI
ก. ล้อแม่เหล็ก (Rotor)
ข. ขดลวดจุดระเบิด
ค. คอยล์จุดระเบิด
ง. ชุดหน้าทองขาว
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
36. คอยล์จุดระเบิดทําหน้าที่ใด
ก. แปลงไฟแรงเคลื่อนตํ่าให้เป็ นไฟแรงเคลื่อนที่สูง
ข. แปลงไฟแรงเคลื่อนสู งให้เป็ นไฟแรงเคลื่อนที่ต่าํ
ค. กําหนดจังหวะจุดระเบิด
ง. เก็บและจ่ายประจุไฟ
37. ไทริ สเตอร์หรื อ SCR จะทํางานให้ไฟฟ้าไหลผ่านจากขั้ว Anode ไปยังขั้ว Cathode ต่อเมื่อ
ก. มีไฟฟ้าจํานวนหนึ่งมากระตุน้ ที่ข้วั B
ข. มีไฟฟ้าจํานวนหนึ่งมากระตุน้ ที่ข้วั C
ค. มีไฟฟ้าจํานวนหนึ่งมากระตุน้ ที่ข้วั D
ง. มีไฟฟ้าจํานวนหนึ่งมากระตุน้ ที่ข้วั G
38. การทํางานระบบจุดระเบิดแบบ CDI ชนิ ด DC-CDI ใช้ไฟจากแหล่งใดในการจุดระเบิด
ก. แบตเตอรี่ หรื อไฟชาร์ท
ข. ขดลวดจุดระเบิด
ค. ชุดแม็กนีโต
ง. กล่อง CDI
39. ใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการตรวจสอบความต้านทานขดลวดไฟแรงสู งของคอยล์จุดระเบิด (ขดลวด secondary)
ก. ปรับมิเตอร์ไปที่ Ω x 1 k
ข. เซต 0
ค. ตรวจสอบขดลวดทุติยภูมิ/ขดลวดไฟแรงเคลื่อนสู ง
ง. สตร์ตเครื่ อง 3-5 ครั้ง
40. SCR ของกล่อง CDI ระบบจุดระเบิดแบบ DC- CDI จะต่อกับอุปกรณ์ใด
ก. สวิตช์จุดระเบิด
ข. ขดลวดคอยล์จุดระเบิด
ค. ขดลวดพัลเซอร์ คอยล์
ง. กราวด์
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
41. ข้อใดกล่าว ถูกต้อง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างของรถจักรยานยนต์ ประกอบด้วย
ก. ไฟหน้า มีหน้าที่ ให้แสงสว่างด้านหน้ามีท้ งั ไฟสู งและตํ่า
ข. ไฟท้าย มีหน้าที่ ส่ องสว่างด้านท้ายรถ
ค. ไฟส่ องเรื อนไมล์ ทําหน้าที่ ส่ องสว่างเรื อนไมล์
ง. ถูกทุกข้อ
42. ข้อใดกล่าวรหัสสี สายไฟในระบบจักรยานยนต์ได้ ถูกต้อง
ก. B,Bl คือ ดํา/ขาว
ข. Bu,L คือ นํ้าเงิน/ขาว
ค. Lg คือ เขียวอ่อน
ง. W คือ ขาว/แดง
43. สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าคืออะไร
ก. สายไฟ
ข. ตัวต้านทาน
ค. สายไฟ (มีการเชื่อมต่อ)
ง. กราวด์ (สายต่อลงดิน
44. ฟิ วส์ ทําหน้าที่
ก. อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
ข. อุปกรณ์สาํ หรับเปิ ดและปิ ดวงจร
ค. ตัวแปลงกระไฟฟ้า
ง. จ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง
45. อุปกรณ์อะไรที่ควบคุมแรงเคลื่อนและกระแสไฟไม่ให้เกินค่าที่กาํ หนด
ก. ไดโอด (Diode)
ข. ล้อแม่เหล็กจานไฟ
ค. เร็ กกูเรเตอร์/เรคติไฟเออร์
ง. ฟิ วส์
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
46. การทํางานสวิตช์ขาตั้ง (Start Switch) คือข้อใด
ก. ตัด - ต่อ กระแสไฟฟ้าจากรี เลย์สตาร์ตเพื่อลงกราวด์
ข. ตัด - ต่อ กระแสไฟฟ้าจากสวิตช์ไฟเบรก ก่อนเข้ารี เลย์
ค. ตัด - ต่อ กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟเบรก
ง. ตัด - ต่อ กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟจากแบตเตอรี่
47. จากรู ปเป็ นขั้นตอนการตรวจสอบอะไร
ก. ตรวจสอบแรงเคลื่อนของไฟชาร์ท
ข. ตรวจสอบความต้านทานขดลวดไฟแสงสว่าง
ค. ตรวจสอบกระแสไฟรั่ว
ง. ตรวจสอบสมรรถนะขดลวดไฟแสงสว่าง
48. จากรู ปเป็ นขั้นตอนการตรวจสอบอะไร
ก. Battery
ข. ขดลวดไฟชาร์ท
ค. กราวด์
ง. ฟิ วส์
49. ข้อใดกล่าวถูกต้อง หลักการของระบบฉี ดนํ้ามันเชื้อเพลิงแบบ D-Jetronic อาศัยหลักการ
ก. ความดันอากาศภายในท่อไอดี
ข. บรรยากาศภายนอก
ค. สุ ญญากาศ
ง. ความร้อนจากไอเสี ย
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ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
50. ตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor) ตัวใดที่ติดตั้งอยูท่ ี่เรื อนลิ้นเร่ ง (Throttle Body)
ก. O2 Sensor
ข. CKP Sensor
ค. BA Sensor หรื อ TO Sensor
ง. IAT Sensor
51. MAP Sensor ทําหน้าที่
ก. ตรวจจับออกซิเจนในไอเสี ย
ข. ตรวจจับความดันในท่อไอดี
ค. ตรวจจับอุณหภูมิน้ าํ มันหล่อลื่นเครื่ องยนต์
ง. ตรวจจับอุณหภูมิอากาศที่เข้ากระบอกสู บ
52. ข้อใดกล่าว หลักการทํางาน ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI ได้ถูกต้อง
ก. ความเร็ วรอบตํ่า อากาศเข้าน้อย ความดันในท่อไอดีต่าํ กล่อง ECM สั่งจ่ายนํ้ามันน้อย
ข. ความเร็ วรอบตํ่า อากาศเข้าน้อย ความดันในท่อไอดีต่าํ กล่อง ECM สั่งจ่ายนํ้ามันมาก
ค. ความเร็ วรอบตํ่า อากาศเข้าน้อย ความดันในท่อไอดีสูง กล่อง ECM สัง่ จ่ายนํ้ามันน้อย
ง. ความเร็ วรอบตํ่า อากาศเข้าน้อย ความดันในท่อไอดีสูง กล่อง ECM สั่งจ่ายนํ้ามันน้อย
53. การควบคุมการไหลของอากาศ ในสภาวะเดินเบา ของหลักการทํางานระบบ YMJET-FI ใช้อุปกรณ์อะไร
ก. ลิ้นเร่ งตัวที่ 1
ข. ลิ้นเร่ งตัวที่ 2
ค. ท่อส่ งอากาศรอง
ง. มอเตอร์ ISC
54. ข้อใด ไม่ใช่ ถึงหลักการทํางานของระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ DCP-FI
ก. หัวฉี ดจะทําหน้าที่ 2 จังหวะ
ข. จังหวะดูดนํ้ามันเชื้อเพลิง
ค. จังหวะฉี ด
ง. จังหวะปล่อยนํ้ามันเชื้อเพลิง
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
55.

56.

จากรู ป รหัสปัญหาอะไร
ก. รหัส 1
ข. รหัส 7
ค. รหัส 11
ง. รหัส 12
จากรู ป แสดงว่ามีความผิดปกติที่
ก. MAP Sensor
ข. IAT Sensor
ค. TP Sensor
ง. กล่อง ECM

57. หน้าที่ของโครงรถจักรยานยนต์
ก. หุม้ เครื่ องยนต์
ข. กันสะเทือน
ค. รองรับนํ้าหนักของเครื่ องยนต์ ตลอดจนชิ้นส่ วนต่าง ๆ
ง. บังคับเลี้ยว
58. ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการประกอบล้อหน้าแบบดรัมเบรก
ก. ประกอบชิ้นส่ วนล้อหน้า
ข. ประกอบล้อเข้ากับโครงรถ
ค. ตั้งเบรก ระยะฟรี เบรกหน้า 10 ~ 20 มม.
ง. ปรับตั้งความหย่อนของโซ่
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
59. ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการประกอบล้อหลัง
ก. ประกอบชิ้นส่ วนล้อเข้ากับระบบบังคับเลี้ยว
ข. ประกอบคลิ๊ปล็อกโซ่โดยหันปากคลิ๊ปทวนการหมุนโซ่
ค. ปรับตั้งความหย่อนของโซ่ 25 ~ 35 มม.
ง. ปรับตั้งระยะฟรี คนั เบรกหลัง 20 ~ 30 มม
60. หน้าที่ของระบบบังคับเลี้ยว
ก. หุม้ เครื่ องยนต์
ข. กันสะเทือน
ค. รองรับนํ้าหนักของเครื่ องยนต์ ตลอดจนชิ้นส่ วนต่าง ๆ
ง. ควบคุมและการบังคับเลี้ยวให้เป็ นไปตามความต้องการ
61. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบของระบบบังคับเลี้ยว
ก. แฮนด์
ข. แกนบังคับเลี้ยวและแผงคอหน้า
ค. ฐานล้อยาว (Wheel Base)
ง. โช้กอับหน้า
62. ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการประกอบระบบบังคับเลี้ยว
ก. ประกอบเบาะลูกปื น แกนคอ โดยใช้เครื่ องมือพิเศษ
ข. ใส่ จาระบีที่รางลูกปื นคอบน และล่างเรี ยงลูกปื นใส่ให้ครบ
ค. ประกอบชุดแผงคอ และปรับตั้งคอรถ
ง. ปรับตั้งมุมล้อหน้า
63. หน้าที่ของระบบรองรับนํ้าหนัก คือ
ก. ช่วยให้เกิดความนุ่มนวล การทรงตัวดีขณะขับขี่
ข. ควบคุมและการบังคับเลี้ยวให้เป็ นไปตามความต้องการ
ค. รองรับนํ้าหนักของเครื่ องยนต์ ตลอดจนชิ้นส่ วนต่าง ๆ
ง. กันสะเทือน
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
64. หน้าที่โช้กอับ (Shock Absorber)คือ
ก. ทรงตัวขณะขับขี่
ข. บังคับเลี้ยวให้เป็ นไปตามความต้องการ
ค. รับแรงกระแทกจากพื้นถนนส่ งไปยังโครงรถและผูข้ บั ขี่
ง. รองรับนํ้าหนักของเครื่ องยนต์ ตลอดจนชิ้นส่ วนต่าง ๆ
65. ข้อใดเป็ นขั้นตอนแรก ๆ ของการขึ้นซี่ลวด
ก. เลือกซี่ลวดมุม 45 และ 90 องศา เท่า ๆ กัน
ข. ใส่ ซี่ลวดมุม 45 องศา เข้ากับดุมล้อด้านบน รู เว้นรู
ค. ใส่ ซี่ลวดมุม 90 องศา เข้ากับดุมล้อด้านล่าง รู เว้นรู
ง. ครอบวงล้อโดยให้ดา้ นที่มีตวั อักษร“Union Cycle” ขึ้น
66. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของระบบเบรก
ก. เพื่อชะลอความเร็ ว
ข. เพื่อหยุดรถในขณะที่รถจักรยานยนต์เคลื่อนที่
ค. เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
ง. เพื่อช่วยให้เกิดความนุ่มนวล การทรงตัวดีขณะขับขี่
67. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบของดรัมเบรก
ก. ฝักเบรก
ข. แม่ปั๊มเบรก
ค. ลูกเบี้ยวเบรก
ง. ดรัมเบรก
68. ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการประกอบ และไล่ลมเบรก
ก. ต่อท่อไล่ลมเข้ากับสกรู ไล่ลมเบรก
ข. ปล่อยมือเบรก และขันสกรู ไล่ลมให้แน่น
ค. ยํ้าเบรกหลาย ๆ ครั้งแล้วกดมือเบรกไว้
ง. คลายสกรู ไล่ลม ปล่อยให้น้ าํ มันเบรกไหลออก
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
69. หน้าที่ของล้อและยางรถจักรยานยนต์ คือ
ก. รองรับนํ้าหนักของตัวรถและผูข้ บั ขี่
ข. ส่ งกําลัง ห้ามล้อ และบังคับเลี้ยว
ค. ลดการสัน่ สะเทือนจากสภาพของพื้นถนน
ง. ถูกทุกข้อ
70. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบของวงล้อรถจักรยานยนต์
ก. ยาง (Tire)
ข. ซี่ลวด (Spoke)
ค. นิปเปิ ล (Nipple)
ง. ดุมล้อ (Hub Wheel)
71. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่สาํ คัญ ๆ ของยาง
ก. รับแรงเบรก
ข. รับแรงกระแทก
ค. ยึดเกาะกับผิดถนน
ง. เป็ นตัวยึดซี่ลวดทางด้านที่ใช้นิปเปิ ลขัน
72. การประมาณราคาก่อนการซ่อมหรื อบริ การ หมายถึง
ก. การคิดราคาเพื่อเรี ยกเก็บเงิน = ต้นทุน + กําไร
ข. ราคาประมาณ = ราคางาน + กําไร
ค. ราคางาน - กําไร
ง. ต้นทุน – กําไร
73. ข้อใด เป็ นรายการ การบํารุ งรักษาตามระยะเวลาทุก ๆ เดือน
ก. ตรวจรอบเดินเบาของเครื่ องยนต์
ข. ตรวจระยะฟรี คนั เร่ ง
ค. ทําความสะอาดไส้กรองอากาศ
ง. ทําความสะอาดและตั้งเขี้ยวหัวเทียน
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
74. การเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่ องรถจักรยานยนต์ ข้อใด ถูกต้อง
ก. 500 กม, 1,500 กม, 3,500 กม, 7,500 กม
ข. 1,500 กม, 3,500 กม, 8,500 กม, 12,500 กม
ค. 2,000 กม, 4,800 กม, 9,500 กม, 13,000 กม
ง. 1,000 กม, 4,000 กม, 8,000 กม, 12,000 กม
75. การปรับตั้งระยะห่างวาล์วเมื่อถึงระยะทางเท่าไร
ก. 500 กม, 1,500 กม, 3,500 กม, 7,500 กม
ข. 1,500 กม, 3,500 กม, 8,500 กม, 12,500 กม
ค. 2,000 กม, 4,800 กม, 9,500 กม, 13,000 กม
ง. 1,000 กม, 4,000 กม, 8,000 กม, 12,000 กม
76. เมื่อหลอดไฟ FI แสดงรหัสปัญหา 8 จะต้องตรวจซ่ อมอุปกรณ์ใดของระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์
ก. ตรวจซ่ อมวงจรไฟฟ้าและตัวตรวจจับความดันในท่อไอดี
ข. ตรวจซ่อมวงจรไฟฟ้าและตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ
ค. ตรวจซ่อมวงจรไฟฟ้าและตัวตรวจจับตําแหน่งลิ้นเร่ ง
ง. ตรวจซ่อมวงจรไฟฟ้าปั๊มน้ามันเชื้อเพลิง
77. จงเรี ยงลําดับขั้นตอนการเรี ยกดูขอ้ มูลปั ญหาข้อขัดข้องในหน่วยความจํา จากข้อมูลด้านล่างให้ถูกต้อง
1. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตาํ แหน่ง OFF
2. ต่อปลัก๊ สายไฟเข้ากับขั้วตรวจสอบ
3. ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทํางานของเครื่ องยนต์
4. บิดสวิทช์กุญแจไปที่ตาํ แหน่ง ON
5. ถอดฝาครอบตัวถังออก
6. ถอดฝาครอบขั้วตรวจสอบออก
ก. 1-2-5-6-4-3
ข. 1-3-5-6-2-4
ค. 1-4-5-6-2-3
ง. 1-5-6-2-4-3
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
78.

จากรู ป เป็ นตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าชุดตัวตรวจจับ
สัญญาณที่เรื อนลิน้ เร่ ง ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้ามาตรฐานที่ป้อนเข้าชุดตัวตรวจจับสัญญาณ MAP Sensor มี
แรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณเท่าใด
ก. 0.75-1.25 โวลต์
ข. 2.75-3.25 โวลต์
ค. 3.75-4.25 โวลต์
ง. 4.75-5.25 โวลต์
79.

ค่ามาตรฐานความต้านทาน หัวฉี ดนํ้ามันเชื้อเพลิง มีค่าเท่าไร
ก. 9-12 โอห์ม (Ω) ที่ 20 องศา C
ข. 25-30 โอห์ม (Ω) ที่ 20 องศา C
ค. 40-60 โอห์ม (Ω) ที่ 20 องศา C
ง. 70-100 โอห์ม (Ω) ที่ 20 องศา C
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
80.

การทดสอบแรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิง ค่ามาตรฐานแรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิง มีค่าเท่าไร
ก. 163 – 216 kPa
ข. 263 – 316 kPa
ค. 363 – 416 kPa
ง. 463 – 516 kPa
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แบบเฉลยทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
1. ข
2. ง
3. ก
4. ค
5. ก
6. ค
7. ก
8. ง
9. ข
10. ค
11. ข
12. ง
13. ก
14. ง
15. ก
16. ค
17. ข
18. ก
19. ค
20. ก

21. ข
22. ค
23. ข
24. ก
25. ง
26. ก
27. ค
28. ก
29. ง
30. ก
31. ก
32. ค
33. ง
34. ข
35. ง
36. ก
37. ง
38. ก
39. ง
40. ค

41. ง
42. ค
43. ง
44. ก
45. ค
46. ก
47. ค
48. ข
49. ก
50. ง
51. ข
52. ก
53. ง
54. ง
55. ข
56. ง
57. ค
58. ง
59. ก
60. ง

61. ค
62. ง
63. ก
64. ค
65. ก
66. ง
67. ข
68. ข
69. ง
70. ก
71. ง
72. ข
73. ค
74. ง
75. ง
76. ค
77. ง
78. ง
79. ก
80. ข

ภาคผนวก ค
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ภาคผนวก ค
•
•
•
•
•
•

รายละเอียดของหลักสู ตรหรื อสิ่ งที่กาํ หนดให้ ในรายวิชา
โครงการสอน
ใบรายการหัวข้ อเรื่ อง (Topic Listing Sheet)
เกณฑ์ การให้ คะแนนการวัดผลตามสภาพจริง
เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
ตารางวิเคราะห์ หลักสู ตร

301

สิ่ งที่กาํ หนดให้ ในรายวิชา
(Existing Syllabus)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์
ในหลักสู ตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หน่วยกิต
สอนปี ที่

1-6-3

จุดประสงค์ (1) เพื่อให้เข้าใจหลักการทํางานของรถจักรยานยนต์
(2) เพื่อให้ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่ วนของรถจักรยานยนต์
(3) เพื่อให้บาํ รุ งรักษา บริ การ แก้ไขข้อขัดข้อง ของรถจักรยานยนต์และประมาณ
ราคาค่าบริ การ
(4) เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลา
สะอาดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม
มาตรฐาน
(ถ้ามี)

(1) แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบํารุ งรักษาปรับแต่งชิ้นส่ วน
รถจักรยานยนต์
(2) บํารุ งรักษาเครื่ องยนต์รถจักรยานยนต์และระบบต่างๆตามคู่มือ
(3) ตรวจสภาพเครื่ องยนต์รถจักรยานยนต์และระบบต่างๆตามคูม่ ือ
(4) ถอดประกอบชิ้นส่ วนต่างๆของเครื่ องยนต์รถจักรยานยนต์ตามคู่มือ
(5) ถอดประกอบชิ้นส่ วนระบบต่างๆของรถจักรยานยนต์ตามคู่มือ
(6) ประมาณราคาค่าบริ การรถจักรยานยนต์
คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
2101–2102 งานจักรยานยนต์
(ท-ป-น) 1-6-3
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานการถอดประกอบชิ้นส่ วนของ
เครื่ องยนต์และระบบของรถจักรยานยนต์ ระบบควบคุมการฉี ดเชื้อเพลิงด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เครื่ องมือและเครื่ องมือพิเศษ ตรวจสอบชิ้นส่ วน ปรับแต่ง
การบํารุ งรักษาและประมาณราคาค่าบริ การ
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โครงการสอน
(Teaching Program)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์
ในหลักสู ตร 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-ประกอบฝาสู บเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ
ระบบหล่อลื่น
ระบบส่ งกําลัง
ระบบระบายความร้อน
ใบงานที่ 3.1 งานถอด-ประกอบคลัตช์เครื่ องยนต์
ใบงานที่ 3.2 งานถอด-ประกอบชุดเกียร์
ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง
ใบงานที่ 4 งานบริ การระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง
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

จํานวนชั่วโมง
ทฤษฏี 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
ในหลักสู ตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
หน่ วยที่

หน่ วยที่ ชื่ อหัวข้อเรื่ อง และงาน

7

ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
1. หลักการทํางานระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
2. ส่ วนประกอบและหน้าที่ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์
3. ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
4. ระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง
5. ตารางการวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง
6. งานบริ การระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ใบงานที่ 7.1 งานเรี ยกดูรหัสปัญหาข้อขัดข้องระบบฉี ด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ใบงานที่ 7.2 งานลบข้อมูลรหัสปัญหาข้อขัดข้องระบบ
ฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ใบงานที่ 7.3 งานการปรับตั้งตัวตรวจจับตําแหน่งลิ้นเร่ 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 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องหัวฉี ด (Injector)
ใบงานที่ 7.9 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง O2 Sensor
ใบงานที่ 7.10 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องชุดลิ้น (IACV)
ใบงานที่ 7.11 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องตัวตรวจจับ
ตําแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง (CKP Sensor)
ใบงานที่ 7.12 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง (BA Sensor)

หน่วยกิต
สอนปี ที่

1-6-3

จํานวนชั่วโมง
ทฤษฏี ปฏิบัติ
4

17
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โครงการสอน (ต่ อ)
(Teaching Program)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์
ในหลักสู ตร 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
ระบบรองรับนํ้าหนัก
ใบงานที่ 10 งานขึ้นซี่ลวด
ระบบเบรก
ใบงานที่ 11.1 งานบริ การดิสก์เบรก
ใบงานที่ 11.2 งานบริ การชุดสายพาน
(Automatic Transmission Model)
ล้อและยางรถจักรยานยนต์
การบํารุ งรักษาและการประมาณราคาค่าบริ การ
ใบงานที่ 12 งานบํารุ งรักษารถจักรยานยนต์
แก้ปัญหารถจักรยานยนต์
ใบงานที่ 13 งานแก้ปัญหารถจักรยานยนต์
ทดสอบประมวลความรู ้ หน่วยที่ 1-13
ทดสอบประมวลความรู ้ ใบงาน-เรื่ องที่ 1-13

หน่วยกิต
สอนปี ที่

จํานวนชั่วโมง
ทฤษฏี 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
ในหลักสู ตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
หน่ วย

งาน - หัวข้ อเรื่ อง

หน่วยกิต 1-6-3
ระดับชั้น ปวช.
แหล่ งอ้ างอิง (Resources)
A B C D E F
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

เครื่ องมือที่ใช้กบั รถจักรยานยนต์
ใบงานที่ 1 งานเครื่ องมือที่ใช้กบั รถจักรยานยนต์
เครื่ องยนต์
2
ใบงานที่ 2 งานถอด-ประกอบฝาสู บเครื่ องยนต์ 4จังหวะ
ระบบหล่อลื่น
ระบบส่ งกําลัง
3 ระบบระบายความร้อน
ใบงานที่ 3.1 งานถอด-ประกอบคลัตช์เครื่ องยนต์
ใบงานที่ 3.2 งานถอด-ประกอบชุดเกียร์
ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง
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
แหล่ งอ้ างอิง(Resources)
A = คําอธิบายรายวิชา
B = หนังสื อ ตํารา เอกสาร
C = ประสบการณ์ผสู ้ อน
D = ผูเ้ ชียวชาญ
E = ผูช้ าํ นาญการ
F = คู่มือปฏิบตั ิการ
1
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ใบรายการหัวข้ อเรื่ อง (ต่ อ)
(Topic Listing Sheet)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์
ในหลักสู ตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
หน่ วย

งาน - หัวข้ อเรื่ อง

ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
1. หลักการทํางานระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
2. ส่ วนประกอบและหน้าที่ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์
3. ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
4. ระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง
5. ตารางการวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเอง
ใบงานที่ 7.1 งานเรี ยกดูรหัสปัญหาข้อขัดข้องระบบฉี ด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
ใบงานที่ 7.2 งานลบข้อมูลรหัสปัญหาข้อขัดข้องระบบ
ฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI
7
ใบงานที่ 7.3 งานการปรับตั้งตัวตรวจจับตําแหน่งลิ้นเร่ 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 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง CKP Sensor
ใบงานที่ 7.12 งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง BA Sensor
แหล่ งอ้ างอิง(Resources)
A = คําอธิบายรายวิชา
B = หนังสื อ ตํารา เอกสาร
D = ผูเ้ ชียวชาญ
E = ผูช้ าํ นาญการ

หน่วยกิต 1-6-3
ระดับชั้น ปวช.
แหล่ งอ้ างอิง (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
ในหลักสู ตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
หน่ วย

งาน - หัวข้ อเรื่ อง

หน่วยกิต 1-6-3
ระดับชั้น ปวช.
แหล่ งอ้ างอิง (Resources)
A B C D E F
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

โครงรถจักรยานยนต์
8 ใบงานที่ 8.1 งานบริ การล้อหน้าแบบดรัมเบรก
ใบงานที่ 8.2 งานบริ การล้อหลัง
ระบบบังคับเลี้ยว
9 ใบงานที่ 9.1 งานบริ การโช้กอัพหน้า
ใบงานที่ 9.2 งานบริ การระบบบังคับเลี้ยว
ระบบรองรับนํ้าหนัก
10
ใบงานที่ 10 งานขึ้นซี่ลวด
ระบบเบรก
ใบงานที่ 11.1 งานบริ การดิสก์เบรก
11
ใบงานที่ 11.2 งานบริ การชุดสายพาน (Automatic
   
Transmission Model)
ล้อและยางรถจักรยานยนต์
   
12 การบํารุ งรักษาและการประมาณราคาค่าบริ การ
   
ใบงานที่ 12 งานบํารุ งรักษารถจักรยานยนต์
   
แก้ปัญหารถจักรยานยนต์
   
13
ใบงานที่ 13 งานแก้ปัญหารถจักรยานยนต์
   
ทดสอบประมวลความรู ้ หน่วยที่ 1-13
   
ทดสอบประมวลความรู ้ ใบงาน-เรื่ องที่ 1-13
   
แหล่ งอ้ างอิง(Resources)
A = คําอธิบายรายวิชา
B = หนังสื อ ตํารา เอกสาร
C = ประสบการณ์ผสู ้ อน
D = ผูเ้ ชียวชาญ
E = ผูช้ าํ นาญการ
F = คู่มือปฏิบตั ิการ
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เกณฑ์ การให้ คะแนนการวัดผลตามสภาพจริง
การให้คะแนนการวัดผลตามสภาพจริ ง รหัสวิชา 2101-2102 วิชางานจักรยานยนต์ หลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้
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 มีความสนใจใฝ่ 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 นําเสนอผลงานได้
10 คะแนน
3. ด้ านความรู้
30 คะแนน
การทดสอบหลังเรี ยน
30 คะแนน
รวมคะแนนวัดผลตามสภาพจริ ง
100 คะแนน

293

ตารางวิเคราะห์ หลักสู ตร
วิชา งานจักรยานยนต์
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์

นา้ หนัก(คะแนนเต็ม) 10
1.เครื่ องมือที่ใช้กบั รถจักรยานยนต์
6
2. เครื่ องยนต์
10
3.ระบบหล่อลื่น
7
4.ระบบส่งกาลัง
8
5.ระบบระบายความร้อน
6
6. ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง
10
7. ระบบจุดระเบิด
10
8. ระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์
10
9. ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
10
10.โครงรถจักรยานยนต์
6
11. ระบบบังคับเลี้ยว
6
12.ระบบรองรับน้ าหนัก
6
13. ระบบเบรก
6
14. ล้อและยางรถจักรยานยนต์
6
15. การบารุ งรักษาและการประมาณราคาค่าบริ การ
6
16. แก้ปัญหารถจักรยานยนต์
8

ลาดับความสาคัญ

10 10

7
10
8
8
7
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
10

8
10
8
10
8
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
10

121 132 142 0
3 2 1

21
30
23
26
21
30
30
30
30
21
21
21
21
21
21
28

0

0

395

9
1
8
7
9
1
1
1
1
9
9
9
9
9
9
6

จานวนข้ อสอบทั้งหมด

จานวนข้ อสอบทั้งหมด

ลาดับความสาคัญ

ประเมินค่ า

สังเคราะห์

วิเคราะห์

ความเข้ าใจ

ความรู้
ชื่ อหัวข้ อเรื่ อง และงาน

นาไปใช้

พุทธิพิสัย

พฤติกรรม

รวม

หน่ วยกิต (1-6-3)

รวม

รหัส 2101-2102
ชั้ น ปวช.

100

100

5.3
7.6
5.8
6.6
5.3
7.6
7.6
7.6
7.6
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
7.1

5
8
6
7
5
8
8
8
8
5
5
5
5
5
5
7

99.9 100

1

p
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แผนบทเรียน
วิชา
งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101-2102
เรื่ อง
เครื่ องยนต์
1. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ก. ความสามารถ
1. บอกกลวัตรการทํางานของเครื่ องยนต์ในรถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายหลักการทํางานของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน 2 จังหวะได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายหลักการทํางานของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะได้อย่างถูกต้อง
4. จําแนกการจัดวางตําแหน่งเพลาลูกเบี้ยวได้อย่างถูกต้อง
5. บอกหน้าที่ชิ้นส่วนของเครื่ องยนต์ได้อย่างถูกต้อง
6. สามารถถอด-ประกอบชุดกลไกกดวาล์วเครื่ องยนต์ 4 จังหวะได้อย่างถูกต้อง
7. สามารถถอด-ประกอบลูกสู บได้อย่างถูกต้อง
8. สามารถถอด-ประกอบแหวนลูกสู บได้อย่างถูกต้อง
9. มีกิจนิสัยที่ดีในปฏิบตั ิตน โดยมีมนุษยสัมพันธ์ มีวินยั รับผิดชอบฯ

2. การนําเข้าสู่ บทเรี ยน
ก. อุปกรณ์ช่วยสอน

ระดับ
เวลา

ปวช.
420

นาที

ข. รายละเอียดระบุไว้ใน
IS1, WS 2.1
IS1-5, WS 2.1
IS6-10, WS 2.1
IS11-13, WS 2.2
IS14-31, WS 2.2
OS1-21, JS 2
OS1-21, JS 2
OS1-21, JS 2
แบบประเมินคุณธรรมฯ

ข. คําถามประกอบ

ของจริ ง

- นักเรี ยนคนใดเคยซ่อมรถจักรยานยนต์บา้ ง

3. การปฏิบตั ิการ
เวลา (x นาที)
หมายเลขวัตถุประสงค์
ขั้นสนใจปัญหา
ขั้นศึกษาข้อมูล
บรรยาย
ถามตอบ
สาธิต
ขั้นพยายาม
ขั้นสําเร็ จผล
ใบทดสอบ
อุปกรณ์
ของจริ ง
ช่วยสอน
VDO
PowerPoint
ใบงาน
J0b Sheet
Check Sheet

60
1-3, 9

120
4-5, 9

420
6-8, 9

4. สิ่ งที่แนบมาด้วย
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แบบทดสอบก่อนเรียนที่ 2
(Pre-Test Sheet No. 2)
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้ อ / งาน เครื่ องยนต์
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการทํางานของเครื่ องยนต์ 2 จังหวะ
ก. เพลาข้อเหวี่ยงหมุน ½ รอบ ลูกสู บเคลื่อนที่ข้ ึน 1 ครั้ง ลง 1 ครั้ง
ข. เพลาข้อเหวี่ยงหมุน 1 รอบ ลูกสู บเคลื่อนที่ข้ นึ 1 ครั้ง ลง 1 ครั้ง
ค. เพลาข้อเหวี่ยงหมุน 1 รอบ ลูกสู บเคลื่อนที่ข้ ึน 2 ครั้ง ลง 2 ครั้ง
ง. เพลาข้อเหวี่ยงหมุน 2 รอบ ลูกสู บเคลื่อนที่ข้ นึ 2 ครั้ง ลง 2 ครั้ง
2. เครื่ องยนต์ 4 จังหวะ โดยทัว่ ไปมี กลวัตร ทํางานอย่างไร
ก. ระเบิด-ดูด-คาย-อัด
ข. ดูด-ระเบิด-คาย-อัด
ค. ดูด-อัด-ระเบิด- คาย
ง. อัด-คาย-ระเบิด-ดูด
3. ข้อใดคือลักษณะการทํางานของเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ ในจังหวะดูด
ก. ลูกสู บเคลื่อนที่ลง จาก TDC ลิน้ ไอดีเปิ ด ลิน้ ไอเสี ยปิ ด
ข. ลูกสู บเคลื่อนที่ลง จาก TDC ลิ้นไอดีเปิ ด ลิ้นไอเสี ยเปิ ด
ค. ลูกสู บเคลื่อนที่ลง จาก TDC ลิ้นไอดีปิด ลิ้นไอเสี ยปิ ด
ง. ลูกสู บเคลื่อนที่ลง จาก TDC ลิ้นไอดีปิด ลิ้นไอเสี ยเปิ ด
4. ในเครื่ องยนต์ 4 จังหวะลิ้นทั้ง 2 จะปิ ดสนิทพร้อมกันในจังหวะใด
ก. จังหวะดูด จังหวะระเบิด
ข. จังหวะอัด จังหวะคาย
ค. จังหวะระเบิด จังหวะคาย
ง. จังหวะอัด จังหวะระเบิด
5. การจัดวางตําแหน่งเพลาลูกเบี้ยว แบบใดที่ตอ้ งมี ก้านกระทุง้ ลิ้น (Push Rod) เพื่อการเปิ ด-ปิ ดลิ้น
ก. แบบลิ้นอยูบ่ นฝาสู บ (OHV Engine)
ข. แบบเพลาลูกเบี้ยวอยูบ่ นฝาสู บ (SOHC Engine)
ค. แบบเพลาลูกเบี้ยวคู่อยูบ่ นฝาสู บ (DOHC Engine)
ง. แบบเพลาลูกเบี้ยวอยูใ่ นเสื้ อสู บ (T-HC Engine)
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6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ ของฝาสู บ (Cylinder head)
ก. รับแรงจากก้านกระทุง้ ไปกดเปิ ดลิ้น
ข. เป็ นส่ วนประกอบของห้องเผาไหม้
ค. ป้องกันสิ่ งสกปรก เข้าระบบการทํางานของลิ้น
ง. เพิ่มสมรรถนะเครื่ องยนต์ขณะเผาไหม้
7. หน้าที่ ลิน้ (Valve) คือข้อใด
ก. รับแรงจากเพลาลูกเบี้ยว ถ่ายทอดไปยังก้านกระทุง้
ข. รับแรงจากลูกกระทุง้ ไปให้กบั กระเดื่องกดวาล์ว
ค. เปิ ดและปิ ดเพื่อควบคุมการบรรจุไอดีและขับไล่แก๊ส
ง. ป้องกันแก๊สหรื อนํ้าหล่อเย็นรั่วซึม
8. หน้าที่ เพลาลูกเบี้ยว (Camshaft) คือข้อใด
ก. กวาดนํ้ามันหล่อลื่นส่ วนเกินบริ เวณผนังกระบอกสู บ
ข. เป็ นซีลป้องกันการรั่วไหลของความดันในห้องเผาไหม้
ค. เพิ่มสมรรถนะเครื่ องยนต์ขณะเผาไหม้
ง. ควบคุมการเปิ ด-ปิ ดลิ้น
9. หน้าที่ ลูกสู บ (Piston) คือข้อใด
ก. ถ่ายแรงระเบิดผ่านก้านสู บไปยังเพลาข้อเหวี่ยง
ข. รับแรงจากก้านกระทุง้ ไปกดเปิ ดลิ้น
ค. เป็ นซีลกันแก๊สรั่วเข้าไปในห้องข้อเหวี่ยง
ง. เพิ่มสมรรถนะเครื่ องยนต์ขณะเผาไหม้
10. หน้าที่ แหวนนํ้ามัน (Oil Control Ring) คือข้อใด
ก. เป็ นซีลป้องกันการรั่วไหลของความดันในห้องเผาไหม้
ข. เปิ ดและปิ ดเพื่อควบคุมการบรรจุไอดีและขับไล่แก๊ส
ค. กวาดนํ้ามันหล่อลื่นส่ วนเกินบริ เวณผนังกระบอกสู บ
ง. ป้องกันแก๊สหรื อนํ้าหล่อเย็นรั่วซึม
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ใบเฉลยแบบทดสอบที่ 2
(Answer Sheet No. 2)
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้ อ / งาน เครื่ องยนต์
1. ข
2. ค
3. ก
4. ง
5. ก
6. ข
7. ค
8. ง
9. ก
10. ค
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การวิเคราะห์ หัวข้ อเรื่ อง (Scalar Pattern)

เครื่ องยนต์ (Engine)
หัวข้ อเรื่ อง
1. หลักการทํางานของเครื่ องยนต์
2. การจัดวางตําแหน่งเพลาลูกเบี้ยว
3. ชิ้นส่ วนของเครื่ องยนต์
4. งานถอดประกอบชุดบนเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ
สาระสํ าคัญ
เครื่ องยนต์สันดาปภายใน เป็ นเนื้ อหาที่ควรศึกษาก่อนการเรี ยนรู ้จกั งานจักรยานยนต์ เพื่อ
จะทราบขบวนการทํางานของรถจักรยานยนต์ ซึ่ งเป็ นกลไกระบบปิ ดที่เปลี่ยนพลังงานความร้อน
เป็ นพลังงานกล การเปลี่ยนพลังงานดังกล่าว เป็ นคุณลักษณะเฉพาะของเครื่ องยนต์ในการทําให้เกิด
การเคลื่อนที่แล้วนําพลังงานเคลื่อนที่ไปใช้ในรถจักรยานยนต์ เช่นหลักการทํางานของเครื่ องยนต์ 2
จัง หวะ และ 4 จัง หวะ ก็ มี ห ลัก การที่ แ ตกต่ า งกัน รวมกระทั้ง ชิ้ น ส่ ว นและส่ ว นประกอบของ
เครื่ องยนต์ก็แตกต่างกันตามหน้าที่การทํางาน
เนื้อหาสาระ
1. หลักการทํางานของเครื่ องยนต์
1.1 เครื่ องยนต์แก๊สโซลีน 2 จังหวะ (Two-stroke gasoline engine)
1.1.1 การดูดไอดีเข้าห้องแคร้งค์และจังหวะอัด
1.1.2 จังหวะระเบิดและจังหวะคาย
1.1.3 การประจุไอดีเข้าสู่ ห้องเผาไหม้และการไล่ไอเสี ย
1.1.4 ชนิดของการบรรจุไอดีเข้าสู่หอ้ งแคร้งค์
1.2 เครื่ องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ (Four Stroke Gasoline Engine)
1.2.1 จังหวะดูด (Intake Stroke)
1.2.2 จังหวะอัด (Compression Stroke)
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1.2.3 จังหวะระเบิด (Power Stroke)
1.2.4 จังหวะคาย (Exhaust Stroke)
2. การจัดวางตําแหน่ งเพลาลูกเบีย้ ว
2.1 แบบลิ้นอยูบ่ นฝาสู บ (OHV Engine)
2.2 แบบเพลาลูกเบี้ยวอยูบ่ นฝาสู บ (SOHC Engine)
2.3 แบบเพลาลูกเบี้ยวคู่อยูบ่ นฝาสู บ (DOHC Engine)
3. ชิ้นส่ วนของเครื่ องยนต์
3.1 ฝาสู บ (Cylinder Head)
3.2 ลิ้นและอุปกรณ์ (Valve and mechanism)
3.2.1 ส่ วนประกอบของลิ้น
3.2.2 อุปกรณ์ลิ้น
3.2.3 บ่าลิ้น (Valve Seats)
3.3 เพลาลูกเบี้ยว (Camshaft)
3.4 กระเดื่องกดลิ้น (Rocker Arm)
3.5 เฟื องเพลาลูกเบี้ยว (Sprocket Camshaft)
3.6 โซ่ราวลิ้น (Cam Chains)
3.7 ตัวปรับความตึงโซ่ (Chain Tensioner)
3.7.1 ตัวปรับความตึงโซ่ แบบธรรมดา (Manual adjustment type)
3.7.2 ตัวปรับความตึงโซ่ แบบอัตโนมัติ (Automatic adjustment type)
3.8 สะพานโซ่ (Chain guide)
3.9 เสื้ อสู บ (Cylinder block)
3.10 ลูกสู บ (Piston)
3.11 สลักลูกสู บ (Piston pin)
3.12 แหวนลูกสู บ (Cylinder rings)
3.13 เพลาข้อเหวี่ยง (Crankshaft)
3.14 ก้านสู บ (Connecting rod)
3.15 ล้อแม่เหล็ก (Flywheel or Rotor)
3.16 ชุดอัลเตอร์เนเตอร์
4. งานถอด-ประกอบชุดบนเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ
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รายการวัตถุประสงค์การสอน
(Objective Listing Sheet)
ชื่อรายวิชา
หัวข้อ/งาน

งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101–2102
เครื่ องยนต์

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

หน่วยกิต

1-6-3

ISL
PSL
หมายเหตุ
R A T I C A

1. บอกกลวัตรการทํางานของเครื่ องยนต์ในรถจักรยานยนต์ได้
x
อย่างถูกต้อง
2. อธิบายหลักการทํางานของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน 2 จังหวะ
x
ได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายหลักการทํางานของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ
x
ได้อย่างถูกต้อง
4. จําแนกการจัดวางตําแหน่งเพลาลูกเบี้ยวได้อย่างถูกต้อง
x
5. บอกหน้าที่ชิ้นส่ วนของเครื่ องยนต์ได้อย่างถูกต้อง
x
6. สามารถถอด-ประกอบชุดกลไกกดวาล์วเครื่ องยนต์ 4
จังหวะได้อย่างถูกต้อง
7. สามารถถอด-ประกอบลูกสูบได้อย่างถูกต้อง
8. สามารถถอด-ประกอบแหวนลูกสู บได้อย่างถูกต้อง
9. มีกิจนิสัยที่ดีในปฏิบตั ิตน โดยมีมนุษยสัมพันธ์ มีวินยั
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต เชื่อมัน่ ในตนเอง ประหยัด
สนใจใฝ่ รู้ ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน รักสามัคคี
กตัญ�ู คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ พึ่งตนเอง อดกลั้น มีมารยาท
ไทย และอื่น ๆ

x
x
x

ISL : Intellectual Skill
PSL : Physical Skill
R=Recall (จํา)
A=Apply (เข้าใจ)
T=Transfer (นําไปใช้)
I=Imitation (เลียนแบบ) C=Control (ทําอย่างถูกต้อง) A=Automatism (ทําอย่างอัตโนมัติ)
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เครื่ องยนต์ (Engine)
เครื่ องยนต์สันดาปภายในเป็ นกลไกระบบปิ ดที่เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็ นพลังงานกล
การเปลี่ยนพลังงานดังกล่าว เป็ นคุณลักษณะเฉพาะของเครื่ องยนต์ในการทําให้เกิดการเคลื่อนที่แล้ว
นํา พลัง งานเคลื่ อ นที่ ไ ปใช้ เครื่ อ งยนต์ที่ ใ ช้ใ นรถจัก รยานยนต์ คื อ เครื่ อ งยนต์แ ก๊ ส โซลี น หรื อ
เครื่ องยนต์ที่ใช้น้ าํ มันเบนซิ น เนื่ องจากนํ้ามันเบา และสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด มี
ประสิ ทธิ ภาพสู ง คล่องตัว เหมาะสมกับคุณลักษณะของรถจักรยานยนต์ ซึ่ งแบ่งตามกลวัตร การ
ทํางานของเครื่ องยนต์ได้ 2 แบบ คือ เครื่ องยนต์ 2 จังหวะ กับเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ
1. หลักการทํางานของเครื่ องยนต์
1.1 เครื่ องยนต์ แก๊ สโซลีน 2 จังหวะ (Two-stroke gasoline engine)
หลักการทํางานของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน 2 จังหวะ
เครื่ องยนต์แก๊สโซลี น 2 จังหวะ หมายถึ งเครื่ องยนต์ที่มีการเคลื่อนที่ของลูกสู บขึ้น 1
ครั้ง ลง 1 ครั้ง เพลาข้อเหวี่ยงหมุน 1 รอบ (360 องศา) การทํางาน 1 กลวัตร ประกอบด้วย จังหวะ
ดูด-อัด-ระเบิด-คาย ได้งาน 1 ครั้ง
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1.1.1 การดูดไอดีเข้าห้องแคร้งค์และจังหวะอัด

ลูกสู บ

ช่องไอเสี ย
ช่องส่ งไอดี

ช่องไอดี

ห้องแคร้งค์

รู ปที่ 2-1 แสดงการดูดไอดีเข้าห้องแคร้งค์และจังหวะอัด
ที่มา : เอกสารประกอบการสอนจักรยานยนต์ของสุ ประยูรราษฎร์ สะปะศิริ
ขณะที่ลูกสู บเคลื่อนที่ข้ ึนจากศูนย์ตายล่างขึ้นสู่ จุดศูนย์ตายบน จะทําให้แรงดันภายในห้อง
แคร้งค์ลดลง และเมื่อกระโปรงลูกสู บด้านล่างเปิ ดช่องไอดี แรงดันบรรยากาศภายนอกซึ่งสู งกว่าจะ
เข้าแทนที่โดยผ่านทางคาร์ บูเรเตอร์ ดูดเอาไอดีเข้าเก็บไว้ในห้องแคร้งค์ การประจุน้ ี จะต่อเนื่ องกัน
ไปเรื่ อย ๆ จนกว่าลูกสู บจะเคลื่อนที่ถึงจุดศูนย์ตายบน ซึ่งในขณะที่ลูกสู บเคลื่อนที่ข้ ึนนั้น หัวลูกสู บ
จะเปิ ดช่องส่ งไอดี และช่องไอเสี ยทําให้ไอดีที่อยูด่ า้ นบนหัวลูกสู บถูกอัดคัวเรี ยกว่า จังหวะอัด
ข้ อควรสั งเกต ขณะที่ลูกสู บเคลื่อนที่ข้ ึนจากจุ ดศูนย์ตายล่าง (BDC) ขึ้นสู่ จุดศูนย์ตายบน
(TDC) จะเห็นได้วา่ ลูกสู บเคลื่อนที่ข้ นึ ที่ 1 ครั้ง จะเกิดการบรรจุไอดีเข้าห้องแคร้งค์และจังหวะอัด
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1.1.2 จังหวะระเบิดและจังหวะคาย

ลูกสู บ

ช่องไอเสี ย
ช่องส่ งไอดี

ช่องไอดี

ห้องแคร้งค์

รู ปที่ 2-2 แสดงจังหวะระเบิดและจังหวะคาย
ที่มา : เอกสารประกอบการสอนจักรยานยนต์ของสุ ประยูรราษฎร์ สะปะศิริ
เมื่อหัวเทียนจุดประกานไฟจะเกิดการเผาไหม้ไอดี เกิดการลุกไหม้ผลักดันให้ลูกสู บ
เคลื่อนที่ลงจากจุดศูนย์ตายบน (TDC) ลงสู่ จุดศูนย์ตายล่าง (BDC) เพื่อส่ งกําลังจากการเผาไหม้ไป
ใช้งานและในขณะที่ลูกสู บเคลื่อนที่ลงนั้น เมื่อหัวลูกสู บเปิ ดช่องไอดีจะเกิดการคายไอเสี ยขึ้น ไอ
เสี ยก็จะถูกระบายออกทางช่องไอเสี ย เรี ยกว่าจังหวะคาย
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1.1.3 การประจุไอดีเข้าสู่ ห้องเผาไหม้และการไล่ไอเสี ย

ลูกสู บ

ช่องไอเสี ย
ช่องส่ งไอดี

ช่องไอดี

ห้องแคร้งค์

รูปที่ 2-3 แสดงการประจุไอดีเข้าสู่หอ้ งเผาไหม้และการไล่ไอเสี ย
ที่มา : เอกสารประกอบการสอนจักรยานยนต์ของสุ ประยูรราษฎร์ สะปะศิริ
ขณะที่ลูกสู บเคลื่อนที่ลงต่อจากจังหวะคาย เมื่อหัวลูกสู บเปิ ดช่องส่ งไอดี ไอเสี ยอยู่ภายใน
ห้องแคร้งค์ซ่ ึงมีแรงดันสู งเนื่ องจากการอัดตัวในขณะที่ลูกสู บเคลื่อนที่ลงในช่วงการถ่ายทอดกําลัง
งานก็จะวิ่งผ่านช่องส่ งไอดีเข้าสู่ ห้องเผาไหม้ในช่วงดังกล่าว จะเห็นได้วา่ ช่องทางไอเสี ยออกจะเปิ ด
เหลื่อมกับช่องไอดีอยูจ่ ึงทําให้ไอดีบางส่ วนเข้าไปทําการขับไล่ไอเสี ย ออกจากกระบอกสู บ
ข้ อควรสั งเกต การที่ลกู สู บเคลื่อนที่ลงจากศูนย์ตายบน (TDC) ลงสู่จุดศูนย์ตายล่าง (BDC)
จะเห็นได้วา่ ลูกสู บมีการเคลื่อนที่ลง 1 ครั้ง จะได้จงั หวะระเบิดและจังหวะคาย การประจุไอดีเข้า
ห้องเผ้าไหม้และการไล่ไอเสี ย
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1.1.4 ชนิดของการบรรจุไอดีเข้าสู่ หอ้ งแคร้งค์
ในเครื่ องยนต์ 2 จังหวะที่ใช้กบั รถจักรยานยนต์ การบรรจุไอดีเข้าห้องแคร้งค์น้ นั มี หลาย
แบบด้วยกันดังนั้นจะกล่าวตั้งแต่สมัยเริ่ มแรกมา จนถึงยุคยกเลิกการผลิตในประเทศไทย ว่ามีการ
บรรจุ ไอดี แบบใดบ้างและมี วิธีการบรรจุ ไ อดี อย่า งไร โดยสามารถแบ่ง การบรรจุ ไ อดี เข้า สู่ ห้อง
แคร้งค์ได้ 3 ลักษณะคือ
1. แบบลูกสู บ วาล์ว (Piston Valve)
2. แบบโรตารี่ วาล์ว (Rotary Valve)
3. แบบรี ดวาล์ว (Reed Valve)
3.1 แบบลูกสู บ รี ดวาล์ว (Piston Reed Valve)
3.2 แบบโรตารี่ วาล์ว และรี ดวาล์ว (Rotary Valve and Reed Valve)
3.3 แบบแคร้งค์เคส รี ดวาล์ว (Crankcase Reed Valve)

แบบลูกสู บ วาล์ว

แบบโรตารี่ วาล์ว

แบบรี ดวาล์ว

รู ปที่ 2-4 แสดงการบรรจุไอดีเข้าสู่ หอ้ งแคร้งค์
ที่มา : เอกสารประกอบการสอนจักรยานยนต์ของสุ ประยูรราษฎร์ สะปะศิริ
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1.2 เครื่ องยนต์ แก๊ สโซลีน 4 จังหวะ (Four Stroke Gasoline Engine)
เครื่ องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ หมายถึงเครื่ องยนต์ที่มีการเคลื่อนที่ของลูกสู บขึ้น 2 ครั้ง ลง
2 ครั้ง เพลาข้อเหวี่ยงหมุนไป 2 รอบ (1 Cycle) หรื อเท่ากับ 720 องศา การทํางานครบ 1 กลวัตร คือ
จังหวะดูด จังหวะอัด จังหวะระเบิดและจังหวะคาย ได้งาน 1 ครั้ง จะเห็นได้ว่า ที่เรี ยกเครื่ องยนต์ 4
จังหวะนั้น เนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของลูกสู บ ขึ้น 2 ครั้ง ลง 2 ครั้ง รวม 4 ครั้ง
กลวัตรการทํางานของเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

รู ปที่ 2-5 แสดงกลวัตรการทํางานของเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Yamaha
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1.2.1 จังหวะดูด (Intake Stroke)
ลิ้นไอดี

หัวเทียน
ลิน้ ไอเสี ย

ลูกสู บ

เพลาข้อเหวี่ยง
รูปที่ 2-6 แสดงจังหวะดูด (Intake Stroke)
ที่มา : เอกสารประกอบการสอนจักรยานยนต์ของสุ ประยูรราษฎร์ สะปะศิริ
ลิ้นไอดีเปิ ด ลิ้นไอเสี ยปิ ด ลูกสู บเคลื่อนที่จากศูนย์ตายบน (TDC) ลงสู่ ศูนย์ตายล่าง (BDC)
จะทําให้ปริ มาตรภายในเพิ่มขึ้น เป็ นเหตุให้แรงดันภายในกระบอกสู บลดลง เกิดสุ ญญากาศทําให้
เกิดแรงดูด ดูดเอาไอดี (ไอดี คือส่ วนผสมระหว่างนํ้ามันเชื้อเพลิงกับอากาศ) เข้ามา โดยไหลผ่านลิ้น
ไอดีเข้าบรรจุในกระบอกสู บ จังหวะดูดนี้จะสิ้นสุ ดเมื่อลูกสู บเคลื่อนที่ลงถึงจุดศูนย์ตายล่าง (BDC)
ข้ อควรสั งเกต
1. ลิ้นไอดีจะต้องเปิ ดให้สัมพันธ์กบั การประจุไอดี เข้าสู่ กระบอกสู บ (ในทางปฏิบตั ิลิ้นไอดี
จะเปิ ดก่อนที่ลูกสู บจะเคลื่อนที่ถึงจุดศูนย์ตายบน ในจังหวะคาย)
2. ลิ้ น ไอดี จ ะปิ ด ให้ ต รงตามจัง หวะ เพื่ อ ป้ อ งกัน การรั่ ว ไหลที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งที่ ลู ก สู บ
เคลื่อนที่ข้ ึนในจังหวะอัด (ลิ้นไอดีจะปิ ดหลังจากที่ลูกสูบเคลื่อนที่หลังศูนย์ตายล่างในจังหวะดูด)
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1.2.2 จังหวะอัด (Compression Stroke)

ลิ้นไอดี

หัวเทียน
ลิ้นไอเสี ย

ลูกสู บ

เพลาข้อเหวี่ยง
รู ปที่ 2-7 แสดงจังหวะอัด (Compression Stroke)
ที่มา : เอกสารประกอบการสอนจักรยานยนต์ของสุ ประยูรราษฎร์ สะปะศิริ
จังหวะอัดเป็ นจังหวะที่ต่อเนื่ องจากจังหวะดูดเมื่อลูกสู บเคลื่อนที่จากศูนย์ตายล่าง (BDC)
ขึ้นสู่ ศูนย์ตายบน (TDC) ลิ้นไอดี ลิ้นไอเสี ยปิ ดสนิ ททําให้ปริ มาตรบนหัวลูกสู บลดลง เป็ นเหตุให้
แรงดันและอุณหภูมิสูงขึ้น
ข้ อควรสั งเกต
เมื่ อ ไอดี ถู ก อัด ตัว ให้ มี ป ริ ม าตรเล็ ก ลงจะทํา ให้ไ อดี (ไอดี คื อ ส่ ว นผสมระหว่ า งนํ้า มัน
เชื้อเพลิงกับอากาศ) แตกตัวเป็ นโมเลกุล ๆ และเข้ารวมกันอย่างกลมกลื น และมีอุณหภูมิเพิ่ม ขึ้น
จนกระทัง่ ใกล้จุดวาบไฟ ซึ่งพร้อมที่จะเกิดการระเบิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เมื่อมีประกายไฟ
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1.2.3 จังหวะระเบิด (Power Stroke)
ลิ้นไอดี

หัวเทียน
ลิ้นไอเสี ย

ลูกสู บ

เพลาข้อเหวี่ยง
รู ปที่ 2-8 แสดงจังหวะระเบิด (Power Stroke)
ที่มา : เอกสารประกอบการสอนจักรยานยนต์ของสุ ประยูรราษฎร์ สะปะศิริ
ขณะที่ลูกสู บจะเลื่อนถึงศูนย์ตายบน (TDC) หัวเทียนจะจุดประกายไฟ เพื่อจุดส่ วนผสมของ
ไอดี ทาํ ให้เกิ ดการเผาไหม้ และมีความดันเพิ่มขึ้นในห้องเผาไหม้ ส่ วนผสมที่ เกิดการเผาไหม้จะ
ขยายตัวผลักดันลูกสู บให้เคลื่อนที่ลง จนเกิดงานกลขึ้น ลูกสู บเลื่อนสู่ ศูนย์ตายล่าง (BDC)
ข้ อควรสั งเกต
ตามความเป็ นจริ ง ไอดีที่ถูกจุดประกายไฟ จะไม่ถูกเผาไหม้หมดทันทีทนั ใด เปลวของการ
เผาไหม้จะเริ่ มต้นจากหัวเทียนกระจายออกไปรอบ ๆ ต่อเนื่ องกันไป พร้อมกันนั้นก็ถ่ายทอดกําลัง
งานไปด้วย จนกว่าจะสิ้ นสุ ดจังหวะ จากเหตุผลดังกล่าวนี้ จะเห็ นได้ว่า การเผาไหม้จะต้องอาศัย
ระยะเวลา ดัง นั้น ในทางปฏิ บ ัติ จึ ง มัก จะมี ก ารกํา หนดให้ ก ารจุ ด ระเบิ ด เริ่ ม ต้น ก่ อ นที่ ลู ก สู บ จะ
เคลื่อนที่ถึงศูนย์ตายบน (TDC) ทั้งนี้เพื่อที่จะได้มีช่วงเวลาในการเผาไหม้ได้หมดจดนัน่ เอง
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1.2.4 จังหวะคาย (Exhaust Stroke)

ลิ้นไอดี

หัวเทียน
ลิ้นไอเสี ย

ลูกสู บ

เพลาข้อเหวี่ยง
รู ปที่ 2-9 แสดงจังหวะคาย (Exhaust Stroke)
ที่มา : เอกสารประกอบการสอนจักรยานยนต์ของสุ ประยูรราษฎร์ สะปะศิริ
เมื่อสิ้ นสุ ดจังหวะระเบิด ลิ้นไอเสี ย เริ่ มเปิ ด ไอเสี ยที่มีแรงดันสู งจะไหลออกอย่างรวดเร็ ว
เรี ยกการคายในช่วงนี้ ว่า การคายไอเสี ยที่ปริ มาตรคงที่ จากนั้นลูกสู บจะเคลื่อนที่จากศูนย์ตายล่าง
(BDC) ขึ้นสู่ ศูนย์ตายบน (TDC) ลิ้นไอเสี ยเปิ ดเต็มที่ ลูกสู บจะผลักดันไอเสี ยที่เหลือจากการเผาไหม้
ออกจากกระบอกสู บผ่านทางลิ้นไอเสี ยจนกระทัง่ ลูกสู บเคลื่อนที่ถึงจุดศูนย์ตายบน (TDC) เรี ยกการ
คายช่วงนี้ ว่า การคายไอเสี ยที่ความดันคงที่จงั หวะที่ลิ้นไอเสี ยกําลังจะปิ ด ลิ้นไอดีเริ่ มเปิ ด (ลิ้นทั้ง
สองเปิ ดเหลื่อมกัน) เรี ยกจังหวะนี้ว่า “โอเวอร์ แลป” (Overlap) มีไว้เพื่อให้ไอดีเข้าไปไล่ไอเสี ยออก
จากห้องเผาไหม้จนหมด เป็ นการเตรี ยมห้องเผาไหม้เพื่อการทํางานในกลวัตรต่อไป
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แบบฝึ กหัด/ใบงานที่ 2.1
(Work Sheet No. 2.1)
ตอนที่ 1 คําสั่ ง จงเติมข้ อความและตอบคําถามต่ อไปนีใ้ ห้ สมบูรณ์
1. จงอธิบายหลักการทํางานของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน 2 จังหวะ
1.1 การดูดไอดีเข้าห้องแคร้งค์และจังหวะอัด
………………………………………………………………………………………………...……..
……………………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………...……..
………………………………………………………………………………………………...……..
1.2 จังหวะระเบิดและจังหวะคาย
……………………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………...……..
……………………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………...……..
1.3 การประจุไอดีเข้าสู่ หอ้ งเผาไหม้และการไล่ไอเสี ย
………………………………………………………………………………………………...……..
……………………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………...……..
………………………………………………………………………………………………...……..
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ตอนที่ 1 คําสั่ ง จงเติมข้ อความและตอบคําถามต่ อไปนีใ้ ห้ สมบูรณ์
2. จงอธิบายหลักการทํางานของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ
2.1 จังหวะดูด (Intake Stroke) …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...……..
……………………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………...……..
………………………………………………………………………………………………...……..
2.2 จังหวะอัด (Compression Stroke) ………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………...……..
……………………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………...……..
………………………………………………………………………………………………...……..
2.3 จังหวะระเบิด (Power Stroke) ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...……..
……………………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………...……..
………………………………………………………………………………………………...……..
2.4 จังหวะคาย (Exhaust Stroke) ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...……..
……………………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………...……..
………………………………………………………………………………………………...……..
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ใบเฉลยแบบแบบฝึ กหัด/ใบงานที่ 2.1
(Answer Sheet No. 2.1)
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้ อ / งาน เครื่ องยนต์
ตอนที่ 1 คําสั่ ง จงเติมข้ อความและตอบคําถามต่ อไปนีใ้ ห้ สมบูรณ์
1. จงอธิบายหลักการทํางานของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน 2 จังหวะ
1.1 การดูดไอดีเข้าห้องแคร้งค์และจังหวะอัด
ขณะที่ลูกสู บเคลื่อนที่ข้ ึนจากศูนย์ตายล่างขึ้นสู่ จุดศูนย์ตายบนจะทําให้แรงดันภายในห้อง
แคร้งค์ลดลง และเมื่อกระโปรงลูกสู บด้านล่างเปิ ดช่องไอดี แรงดันบรรยากาศภายนอกซึ่งสู งกว่าจะ
เข้าแทนที่โดยผ่านทางคาร์ บูเรเตอร์ ดูดเอาไอดีเข้าเก็บไว้ในห้องแคร้งค์ การประจุน้ ี จะต่อเนื่ องกัน
ไปเรื่ อย ๆ จนกว่าลูกสู บจะเคลื่อนที่ถึงจุดศูนย์ตายบน ซึ่งในขณะที่ลูกสู บเคลื่อนที่ข้ ึนนั้น หัวลูกสู บ
จะเปิ ดช่องส่ งไอดี และช่องไอเสี ยทําให้ไอดีที่อยูด่ า้ นบนหัวลูกสู บถูกอัดคัวเรี ยกว่า จังหวะอัด
ข้ อควรสั งเกต ขณะที่ลูกสู บเคลื่อนที่ข้ ึนจากจุ ดศูนย์ตายล่าง (BDC) ขึ้นสู่ จุดศูนย์ตายบน
(TDC) จะเห็นได้วา่ ลูกสู บเคลื่อนที่ข้ นึ ที่ 1 ครั้ง จะเกิดการบรรจุไอดีเข้าห้องแคร้งค์และจังหวะอัด
1.2 จังหวะระเบิดและจังหวะคาย
เมื่ อ หัว เที ย นจุ ด ประกานไฟจะเกิ ด การเผาไหม้ไ อดี เกิ ด การลุ ก ไหม้ผ ลัก ดัน ให้ลู ก สู บ
เคลื่อนที่ลงจากจุดศูนย์ตายบน (TDC) ลงสู่ จุดศูนย์ตายล่าง (BDC) เพื่อส่ งกําลังจากการเผาไหม้ไป
ใช้งานและในขณะที่ลูกสู บเคลื่อนที่ลงนั้น เมื่อหัวลูกสู บเปิ ดช่องไอดีจะเกิดการคายไอเสี ยขึ้น ไอ
เสี ยก็จะถูกระบายออกทางช่องไอเสี ย เรี ยกว่าจังหวะคาย
1.3 การประจุไอดีเข้าสู่ หอ้ งเผาไหม้และการไล่ไอเสี ย
ขณะที่ลูกสู บเคลื่อนที่ลงต่อจากจังหวะคาย เมื่อหัวลูกสู บเปิ ดช่องส่ งไอดี ไอเสี ยอยู่ภายใน
ห้องแคร้งค์ซ่ ึงมีแรงดันสู งเนื่ องจากการอัดตัวในขณะที่ลูกสู บเคลื่อนที่ลงในช่วงการถ่ายทอดกําลัง
งานก็จะวิ่งผ่านช่องส่ งไอดีเข้าสู่ หอ้ งเผาไหม้ในช่วงดังกล่าว จะเห็นได้วา่ ช่องทางไอเสี ยออกจะเปิ ด
เหลื่อมกับช่องไอดีอยูจ่ ึงทําให้ไอดีบางส่ วนเข้าไปทําการขับไล่ไอเสี ย ออกจากกระบอกสู บ
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ตอนที่ 1 คําสั่ ง จงเติมข้ อความและตอบคําถามต่ อไปนีใ้ ห้ สมบูรณ์
2. จงอธิบายหลักการทํางานของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ
2.1 จังหวะดูด (Intake Stroke)
จัง หวะดู ด (Intake Stroke) ลู ก สู บ เลื่ อ นลงจากศู น ย์ต ายบน (T.D.C.) ลงสู่ ศู น ย์ต ายล่ า ง
(B.D.C) ทําให้ความดันในกระบอกสู บตํ่ากว่าความดันบรรยากาศ ปริ มาตรบนหัวลูกสู บเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ในขณะเดียวกัน ลิ้นไอดีเปิ ดแต่ลิ้นไอเสี ยปิ ดอยู่ ทําให้ไอดี ซึ่งมีส่วนผสมระหว่างนํ้ามันเชื้อเพลิง กับ
อากาศจากคาร์บูเรเตอร์ ไหลผ่านลิ้นไอดีเข้าบรรจุในกระบอกสู บ จนกระทัง่ ลูกสู บเลื่อนถึงศูนย์ตาย
ล่าง
2.2 จังหวะอัด (Compression Stroke)
จังหวะอัด (Compression Stroke) ลูกสู บเคลื่อนที่กลับจากศูนย์ตายล่าง ลิ้นไอดีและลิ้นไอ
เสี ยจะปิ ดสนิ ท ส่ วนผสมหรื อไอดี จะถู ก อัดตัวในกระบอกสู บ ทําให้ปริ มาตรเล็กลง จนกระทั่ง
ลูกสู บเลื่อนขึ้นถึงศูนย์ตายบน
2.3 จังหวะระเบิด (Power Stroke)
จังหวะระเบิด (Power Stroke) ขณะที่ลูกสู บจะเลื่อนถึงศูนย์ตายบน หัวเทียนจะจุดประกาย
ไฟ เพื่อจุดส่ วนผสมของไอดีทาํ ให้เกิดการเผาไหม้ และมีความดันเพิ่มขึ้นในห้องเผาไหม้ ส่วนผสม
ที่เกิดการเผาไหม้จะขยายตัว ผลักดันลูกสู บให้เคลื่อนที่ลงจนเกิดงานกลขึ้น
2. 4 จังหวะคาย (Exhaust Stroke)
จังหวะคาย เมื่อแก๊สขยายตัวดันลูกสู บให้เคลื่อนที่จนถึงจุดศูนย์ตายล่างแล้ว เป็ นการสิ้ นสุ ด
กระบวนการเผาไหม้ ในกระบอกสู บจะเหลือแต่แก๊สไอเสี ยจึงจําเป็ นต้องกําจัดแก๊สไอเสี ยออกไป
ก่อนที่ไอดีจะเข้ามาลูกสู บจะเลื่อนขึ้นสู่ ศูนย์ตายบนอีกครั้ง ในขณะเดียวกันลิ้นไอเสี ยจะเปิ ด เพื่อให้
ลูกสู บไล่แก๊สไอเสี ยออกสู่ บรรยากาศภายนอกต่อไป ลําดับการทํางานจะเป็ นอย่างนี้ไปเรื่ อย ๆ
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2. การจัดวางตําแหน่ งเพลาลูกเบีย้ ว
2.1 แบบลิน้ อยู่บนฝาสู บ (OHV Engine : Over Head Valve Engine)
กระเดื่องกดวาล์ว

ก้านกระทุง้
เพลาลูกเบี้ยว
เฟื องไทม์มิ่ง

รูปที่ 2-10 แสดงเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ แบบลิ้นอยูบ่ นฝาสู บ
ที่มา : https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_motorvehicles/wiki/cc3a6/index.html
เครื่ องยนต์ 4 จัง หวะ แบบลิ้นอยู่บ นฝาสู บ ทั้ง ลิ้นไอดี และลิ้นไอเสี ย โดยเพลาลู กเบี้ยว
(Cam) จะเป็ นตัวขับ ซึ่ งรับกําลังจากเฟื องไทม์มิ่งและส่ งผ่านไปยังก้านกระทุง้ (Push Rod) แล้วส่ ง
กําลังไปยังกระเดื่องกดวาล์ว (Rocker Arm) และไปกดลิ้นให้เปิ ดในที่สุด
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2.2 แบบเพลาลูกเบีย้ วอยู่บนฝาสู บ (SOHC Engine : Single Over Head - Cam Shaft Engine)
เพลาลูกเบี้ยว แบบ SOHC
กระเดื่องกดวาล์วไอดี

กระเดื่องกดวาล์วไอเสี ย

รูปที่ 2-11 แสดงเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ แบบเพลาลูกเบี้ยวอยูบ่ นฝาสูบ
ที่มา : เอกสารประกอบการสอนจักรยานยนต์ของสุ ประยูรราษฎร์ สะปะศิริ
เครื่ องยนต์ 4 จังหวะ แบบเพลาลูกเบี้ยวอยูบ่ นฝาสู บ ถูกพัฒนาต่อจากแบบ OHV ลิ้นยังอยู่
บนฝาสู บเช่นเดิมแต่เปลี่ยนตําแหน่งเพลาลูกเบี้ยวให้อยูบ่ นฝาสู บ จึงเรี ยกว่า OHC การส่ งกําลังไป
เปิ ดลิ้น ถูกกระทําโดยลูกเบี้ยว (CAM) ส่ งผ่านไปยังกระเดื่องกดลิ้นโดยตรงโดยใช้โซ่ไทม์มิ่งเป็ น
ตัวขับเพลาลูกเบี้ยว
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2.3 แบบเพลาลูกเบีย้ วคู่อยู่บนฝาสู บ (DOHC Engine : Double Over Head - Cam Shaft Engine)
เพลาลูกเบี้ยวขับวาล์วไอดี

เพลาลูกเบี้ยวขับวาล์วไอเสี ย

รู ปที่ 2-12 แสดงเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ แบบเพลาลูกเบี้ยวคู่อยูบ่ นฝาสู บ
ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/File:4StrokeEngine_Ortho_3D_Small.gif
เครื่ องยนต์ 4 แบบเพลาลูกเบี้ยวคู่อยูบ่ นฝาสู บ มีการทํางานคล้ายกับแบบเพลาลูกเบี้ยวเดี่ยว
อยู่บนฝาสู บ แตกต่างกันเพียงกันเพียงแบบนี้ จะแยกเพลาลูกเบี้ยวเป็ น 2 เพลาคือ เพลาหนึ่งขับลิ้น
ไอดี อี ก เพลาหนึ่ ง ขับ ลิ้ นไอเสี ย และลูก เบี้ ย วจะเปิ ดลิ้ น โดยตรง ซึ่ ง จะไม่ มี ก ระเดื่ องกดลิ้ น ใน
เครื่ องยนต์แบบนี้
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3. ชิ้นส่ วนของเครื่ องยนต์
3.1 ฝาสู บ (Cylinder Head)
ฝาสู บทําหน้าที่ เป็ นที่ติดตั้งของลิ้นไอดี (Intake Valve) ลิ้นไอเสี ย (Exhaust Valve) และ
เป็ นส่ วนประกอบของห้องเผาไหม้ นอกจากนั้นยังเป็ นที่ ติดตั้งของกลไกบังคับลิ้นต่าง ๆ (Valve
Mechanic, Valve Gear) เพลาลูกเบี้ยว (Camshaft) ซึ่ งถูกขับโดยโซ่ (Cam Chain) และกระเดื่องกด
ลิ้น (Rocker Arms) เป็ นต้น โดยลิ้นและกลไกต่าง ๆ ถูกปิ ดและภายใต้ฝาครอบวาล์ว (Cylinder Head
Cover)
ฝาสู บ
เพลาลูกเบี้ยว

กระเดื่องกดวาล์ว

ลิ้นไอดี

ลิ้นไอเสี ย

รู ปที่ 2-13 แสดงฝาสู บเครื่ องยนต์
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda
ฝาสู บ ทํา ด้ ว ยอะลู มิ เ นี ย มผสม และมี ป ลอกลิ้ น (Valve Guide) สวมอั ด อยู่ กั บ ฝาสู บ
นอกจากนั้นยังมีบ่าลิ้น (Valve Seat) ที่ทาํ มาจากโลหะซินเตอร์ผสม (Sintered Alloy) ซึ่งทนต่อความ
ร้อนและการสึ กหรอสู ง
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3.2 ลิน้ และอุปกรณ์ (Valve and mechanism)
ประกับตีนลิน้
แหวนรองสปริ งบน
ลิ้น

สปริ งลิน้ ลิน้
แหวนรองสปริ งลิ้น
ซีลก้านลิ้น

ปลอกก้านลิ้น
รูปที่ 2-14 แสดงลิ้นและอุปกรณ์
ที่มา : คู่มือบริ การรถจักรยานยนต์
ลักษณะทัว่ ไปของลิ้น (Valve) ในแต่ละสู บของเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ จะมีลิ้นไอดี 1 ลิ้น
และลิ้นไอเสี ย 1 ลิ้นเป็ นอย่างน้อย
หน้าที่ เปิ ด-ปิ ดไอดี-ไอเสี ย และควบคุมการบรรจุไอดี ขับไล่แก๊สไอเสี ยของเครื่ องยนต์
วัสดุที่ใช้ทาํ ลิ้นไอดี ทําจากโลหะผสมพิเศษซิลิกอนโครเมียม คือ X45 Sicr4 ลิ้นไอเสี ย ทํา
มาจากโลหะผสมพิเศษโครเมียมนิเกล คือ X45 CrNiW189
ชนิดของลิ้น
1. ลิ้นไอดี (Intake Valve) ทําหน้าที่ เปิ ดให้ไอดี จากท่อร่ วมไอดี ไหลเข้ากระบอกสู บใน
จังหวะดูด และปิ ดในจังหวะอัด และจังหวะระเบิด
2. ลิ้นไอเสี ย (Exhaust Valve) ทําหน้าที่เปิ ดให้ไอเสี ยที่ เกิดจากการเผาไหม้ไหลออกไป
จากกระบอกสู บในจังหวะคาย และในจังหวะอัด และจังหวะระเบิด
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3.2.1 ส่ วนประกอบของลิน้
ตีร่นอลิงยึ้นดก้านลิน้
ก้านลิน้
หน้าลิ้น
ขอบลิ้น
หัวลิ้น
รูปที่ 2-15 แสดงส่ วนประกอบของลิ้น
ที่มา : คู่มือบริ การรถจักรยานยนต์
1. หัวลิ้น (Valve Head) เป็ นส่ วนที่ได้รับแรงระเบิดจากการเผาไหม้ ได้รับความร้อน
สูง กว่าส่ วนอื่น ๆ
2. ขอบลิ้น (Valve Margin) มีความหนาไม่ต่าํ กว่า 0.7 ม.ม. หากน้อยกว่า จะทําให้
ลิ้นไหม้ ขอบลิ้นเป็ นส่ วนที่บางที่สุดของลิ้น
3. หน้าลิ้น (Valve Face) เป็ นหน้าสัมผัสที่เจียระไนเป็ นมุม 30-45 องศา จะแนบ
สนิทกับเบาะลิ้น และหน้าลิ้น บางอันจะเสริ มด้วยโลหะผสมพิเศษ
4. ก้านลิ้น (Valve Stem) เป็ นส่วนที่หนาที่สุด จะมีรูปทรงกลม
5. ร่ องยึด (Collet Groove) จะทําเป็ นร่ องสําหรับยึดประกับตีนลิ้น
6. ตีนลิ้น เป็ นส่ วนปลายของลิ้นที่สัมผัสกับกระเดื่องกดลิ้น ส่ วนนี้จะต้องมีความ
แข็งแรงทนทานเป็ นพิเศษ จึงเสริ มตีนลิ้นด้วยโลหะผสมพิเศษ เช่น โครเมียมนิเกิล
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3.2.2 อุปกรณ์ลิ้น จะต้องมีอุปกรณ์ดงั ต่อไปนี้ จึงจะทํางานได้สมบูรณ์ คือ
ประกับตีนลิ้น
ประกับตีนลิ้น
ลิ้น

สปริ งลิ้นลิ้น
แหวนรองสปริ ง
ซีลก้านลิ้น

ปลอกก้านลิน้
รู ปที่ 2-16 แสดงปลอกก้านลิ้นและซีลก้านลิ้น
ที่มา : คู่มือบริ การรถจักรยานยนต์
1. สปริ งลิ้น(Valve Springs) เป็ นชิ้นส่ วนใช้ดนั ลิ้นให้ปิดสนิทหลังจากเพลาลูกเบี้ยวเตะ
2. แหวนรอง (Springs Seat) เป็ นแหวนที่มีรูปร่ างคล้ายกรวยเจาะรู ตรงกลางทําจาก
เหล็กกล้าคาร์บอน
3. ประกับตีนลิ้น (Collets) ใช้ลอ็ กก้านลิ้นเข้ากับแหวนรอง และสปริ ง
4. ปลอกก้านลิ้น (Valve Guides) ทําหน้าที่ เป็ นสะพานของก้านลิ้นเลื่อนไปมา
ติดตั้งสวมอัดในฝาสู บ
5. ซีลก้านลิน้ (Valve Seals) ทําหน้าที่ ป้องกันนํ้ามันหล่อลื่นที่ฝาครอบลิน้ ไหลเข้า
ห้องเผาไหม้ ติดตั้งที่กา้ นลิ้น ตรงข้ามกับห้องเผาไหม้
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3.2.3 บ่าลิ้น (Valve Seats)
บ่าลิ้น

หน้าลิ้นและหน้าสัมผัส

รูปที่ 2-17 แสดงเบาะลิ้น
ที่มา : https://www.google.co.th/search/
บ่าลิน้ (Valve Seat) จะมีมุมเอียงเช่นเดียวกับมุมหน้าลิน้ ติดตั้งอยูท่ ี่ฝาสู บสวมอัดอยู่ ที่ ทํามา
จาโลหะซินเตอร์ผสม (Sintered Alloy) ซึ่งทนต่อความร้อนและการสึ กหรอสู ง
3.3 เพลาลูกเบีย้ ว (Camshaft)

รู ปที่ 2-18 แสดงเพลาลูกเบี้ยว
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda
ลักษณะทัว่ ไป เพลาลูกเบี้ยว (Camshaft) เป็ นชิ้นส่ วนเคลื่อนที่ของเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ ทํา
หน้าที่เปิ ดและปิ ดลิ้นไอดี ลิ้นไอเสี ยของเครื่ องยนต์ เพลาลูกเบี้ยวหมุนด้วยความเร็ ว ½ เท่าของเพลา
ข้อเหวี่ยง และมีฟันเฟื องมากกว่าเพลาข้อเหวี่ยง 2 เท่า
หน้าที่ ของเพลาลูกเบี้ยว ควบคุมการเปิ ดลิ้นไอดี (ปิ ดลิ้นไอเสี ย) เพื่อให้ไอดีไหลเข้ามาสู่
ห้องเผาไหม้ และเปิ ดลิ้นไอเสี ย (ปิ ดลิ้นไอดี) เพื่อให้ไอเสี ยไหลออกไป สรุ ปคือเมื่อเพลาลูกเบี้ยว
หมุนเมื่อใดจะต้องมี การเปิ ด-ปิ ดของลิ้น (Valve) เกิดขึ้นเมื่อนั้น
วัสดุที่ใช้ทาํ เพลาลูกเบี้ยวทํามาจากเหล็กพิเศษขึ้นรู ป หรื อเหล็กหล่อชุบผิวแข็ง
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3.4 กระเดื่องกดลิน้ (Rocker Arm)

กระเดื่องกดวาล์วไอดี

กระเดื่องกดวาล์วไอเสี ย

รูปที่ 2-19 แสดงกระเดื่องกดลิ้น
ที่มา : สื่ อการสอนงานจักรยานยนต์ของสุ ประยูรราษฎร์ สะปะสิ ริ
กระเดื่องกดลิ้นจะติดตั้งกับเพลากระเดื่อง (Rocker arm shaft) ที่ฝาสู บ ทําหน้าที่เปิ ดลิ้นโดย
การเตะของเพลาลู ก เบี้ ย ว ระยะห่ า งหรื อช่ องว่า งระหว่า งกระเดื่ องกดลิ้นกับ ตี นลิ้น (Stem end)
สามารถปรับระยะห่ างดังกล่าว ซึ่ งเรี ยกโดยทัว่ ไปว่าระยะห่ างลิ้น (Valve clearance) ด้วยการหมุน
สกรู ปรับ (Adjust screw)
ในกรณี ของกลไกบังคับลิ้นแบบเพลาราวลิ้นคู่ (DOHC) เพลาทั้งสองจะแยกกันทําหน้าที่
โดยเป็ นเพลาราวลิ้นไอดีกบั เพลาราวลิ้นไอเสี ย เพลาทั้งสองถูกขับโดยเพลาข้อเหวี่ยงด้วยโซ่ และมี
ความเร็ วเป็ นครึ่ งหนึ่ งของเพลาข้อเหวี่ยงเช่นเดียวกันกับแบบเพลาราวลิ้นเดี่ยว (SOHC) แต่แบบนี้
ไม่ตอ้ งใช้กระเดื่องกดลิ้น ลิ้นจะถูกกดโดยตรงด้วยที่กดลิ้น (Valve lifter) ติดตั้งอยู่ที่ตีนลิ้น (Valve
stem ends) ทุกตัวแบบนี้การปรับระยะห่างลิน้ จะยุง่ ยากกว่าแบบใช้กระเดื่องกดลิน้
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3.5 เฟื องเพลาลูกเบีย้ ว (Sprocket Camshaft)

รู ปที่ 2-20 แสดงเฟื องเพลาลูกเบี้ยว
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda
แบ่งตามยึดติดกับเพลาราวลิ้น เป็ น 2 แบบคือ
1. แบบถอดได้ (Assembled Sprocket Type)
2. แบบถอดแยกไม่ได้ (Integrated Sprocket Type)
เฟื องเพลาลูกเบี้ยว จะมีฟันเป็ น 2 เท่าของเฟื องไทม์มิ่งที่เพลาข้อเหวี่ยง ดังนั้นจํานวนของ
การหมุนของเพลาลูกเบี้ยว จึงเป็ นครึ่ งหนึ่งของจํานวนรอบการหมุนที่เพลาข้อเหวี่ยง
เฟื องโซ่ราวลิ้น ถูกขับโดยเฟื องโซ่ขอ้ เหวี่ยง ด้วยโซ่ราวลิ้น ดังนั้นการหมุนของเพลาราวลิ้น
(Valve Timing) จึงมีความสัมพันธ์กบั การหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง (Piston Position)
3.6 โซ่ ราวลิน้ (Cam Chains)

รู ปที่ 2-21 แสดงโซ่ราวลิ้น
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda
โซ่ราวลิ้น จะคล้องที่เฟื องโซ่ เพลาข้อเหวี่ยงกับโซ่ราวลิ้น โดยเฟื องโซ่ขอ้ เหวี่ยงเป็ นเฟื อง
ขับ เฟื่ องโซ่ราวลิน้ เฟื องตาม เนื่องจากความเร็ วของเฟื องทั้งสองมีความสัมพันธ์กนั ดังกล่าว บางครั้ง
โซ่ราวลิ้นมีชื่อว่า โซ่ไทมิ่ง (Timing Chain)
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3.7 ตัวปรับความตึงโซ่ (Chain Tensioner)
ตัวปรับความตึงโซ่ ทําหน้าที่ปรับความตึงของโซ่ ให้คงที่ถูกต้องตามค่าที่กาํ หนด ถ้าความ
ตึงโซ่ เปลี่ยนแปลง หย่อนหรื อตึงเกินไป จะเป็ นเหตุให้ความเร็ วของเพลาข้อเหลี่ยงกับเพลาราวลิ้น
ไม่สัมพันธ์กนั ตําแหน่งลิ้น (Valve timing) หรื อตําแหน่ งจุดระเบิด (Ignition timing) อาจผิดพลาด
ไม่ถูกต้อง หรื อมิฉะนั้นก็อาจจะมีเสี ยงดังที่โซ่ จึงจําเป็ นต้องมีตวั ปรับ สําหรับปรับความตึงของโซ่
ตัวปรับความตึงโซ่ มี 2 แบบ คือ
3.7.1 ตัวปรับความตึงโซ่ แบบธรรมดา (Manual adjustment type)
ตัวปรับความตึงโซ่ แบบธรรมดา จําเป็ นต้องมีการตรวจสอบความตึงโซ่ ตามระยะเวลาที่
กําหนด (Periodic check) แล้วทําการปรับ การปรับทําโดยวิธีปรับแกนปรับ (Rod) หรื อแขนปรั บ
(Tensioner arm) ลงไปกดโซ่ ให้ตึง ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กับชิ้ นส่ วนที่ ใ ช้ใ นการปรั บ ถ้าโซ่ หย่อนเล็ก น้อย
สามารถปรับให้ตึงได้ดว้ ยการเพิ่มความแข็งของสปริ งที่กด แต่ถา้ ตึงเกินไปอาจปรับไม่ได้ เพราะ
แกนปรับจะลอยออกได้ดว้ ยระยะหนึ่งที่จาํ กัดเท่านั้น

รู ปที่ 2-22 แสดงตัวปรับความตึงโซ่ แบบธรรมดา
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda
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3.7.2 ตัวปรับความตึงโซ่ แบบอัตโนมัติ (Automatic adjustment type)
ตัวปรับความตึงโซ่ แบบอัตโนมัติ ไม่จาํ เป็ นต้องมีการตรวจสอบ และปรับความตึงโซ่
เพราะมีชิ้นส่ วนที่ทาํ หน้าที่ปรับโดยอัตโนมัติ การทําการปรับดังนี้

รู ปที่ 2-23 แสดงตัวปรับความตึงโซ่ แบบอัตโนมัติ
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda
3.8 สะพานโซ่ (Chain guide)

รู ปที่ 2-23 แสดงตัวปรับความตึงโซ่ แบบอัตโนมัติ
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda
สะพานโซ่ (Chain guide) จะถูกกดให้โค้งแนบไปกับโซ่ดว้ ยสปริ ง (Tension spring)
ดังนั้นโซ่ จึงตึงอยู่ตลอดเวลา เมื่อโซ่ หย่อน ปลอกปรับ (Tensioner sleeve) จะเลื่อนลงกดสะพานโซ่
ให้โค้งมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็ นการรักษาความตึ งของโซ่ ให้ถูกต้องคงที่ อยู่ตลอดเวลาปลอกปรั บจะ
เคลื่อนที่ได้ในทิศทางเดียวโดยการควบคุมของกลไกกรอกแกรก (Ratchet mechanism)
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3.9 เสื้ อสู บ (Cylinder block)

รูปที่ 2-24 แสดงเสื้ อสู บและกระบอกสู บ
ที่มา : สื่ อการสอนงานจักรยานยนต์ของสุ ประยูรราษฎร์ สะปะสิ ริ
ลักษณะทัว่ ไปของเสื้ อสู บ เป็ นรู ปทรงกระบอกกลม ผิวขัดมันเรี ยบ อยู่ภายในเสื้ อสู บ ผิว
เรี ยบเป็ นเงา ส่ วนภายนอกจะมีลกั ษณะเป็ นครี บเพื่อระบายความร้อนให้กบั กระบอกสู บ
หน้าที่เสื้ อสู บ จะมีกระบอกสู บหรื อปลอกสู บสวมอยู่ภายใน ทําหน้าที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ห้องเผาไหม้ และเป็ นช่องทางสําหรับให้ลูกสู บเคลื่อนที่ ขึ้น-ลง สําหรับเสื้ อสู บเครื่ องยนต์ 2 จังหวะ
จะมี ช่องทางอยู่ด้านข้างเรี ยกว่าช่ องพอร์ ทไอดี และพอร์ ทไอเสี ย แต่เครื่ องยนต์ 4 จังหวะ จะเป็ น
ทรงกระบอกธรรมดาไม่มีช่องพอร์ท
วัสดุที่ใช้ทาํ กระบอกสู บทํามาจากเหล็กหล่อ GG-25 หรื อ G-Al Si 10 Mg หรื ออลูมิเนียมผสม
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3.10 ลูกสู บ (Piston)

รู ปที่ 2-25 แสดงลูกสู บเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ
ที่มา : สื่ อการสอนงานจักรยานยนต์ของสุ ประยูรราษฎร์ สะปะสิ ริ
ลักษณะทัว่ ไป เป็ นชิ้นส่ วนทรงกระบอก ส่วนบนเซาะร่ อง เพื่อใส่ แหวน ตรงกลางเจาะรู
เพื่อยึดสลักก้านสู บ ลูกสู บเป็ นชิ้นส่ วนที่เคลื่อนที่ได้ ยึดกับก้านสู บ ลูกสู บต้องมีน้ าํ หนักเบาที่สุด
เท่าที่จะทําได้โดยให้เกิดแรงเฉื่อยน้อยที่สุด
หน้าที่ของลูกสู บจะถ่ายทอดแรง และการเคลื่อนที่ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกําลังดันที่
กระทําบนหัวลูกสู บ ทําให้ลูกสู บเลื่อนตัวลง และขึ้นในกระบอกสู บ จนเกิดผลดังนี้
1. ทําให้เกิ ดสุ ญญากาศในกระบอกสู บ จนทําให้กาํ ลังดันบรรยากาศภายนอกผลัก ดัน
ส่ วนผสมของนํ้ามันเชื้อเพลิงกับอากาศ เข้าสู่ กระบอกสู บในจังหวะดูด
2. อัดส่ วนผสมของนํ้ามันเชื้อเพลิงกับอากาศ หรื อไอดีในจังหวะอัด
3. ถ่ายแรงระเบิดผ่านก้านสู บไปยังเพลาข้อเหวี่ยงในจังหวะระเบิด
4. ช่วยขับไล่แก๊สไอเสี ยออกจากกระบอกสู บในจังหวะคาย
วัสดุที่ใช้ทาํ ลูกสู บทํามาจากเหล็กหล่อสี เทา เหล็กหล่อเหนียว หรื ออลูมิเนียมผสม
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3.11 สลักลูกสู บ (Piston pin)

รูปที่ 2-26 แสดงสลักลูกสู บ
ที่มา : สื่ อการสอนงานจักรยานยนต์ของสุ ประยูรราษฎร์ สะปะสิ ริ
ลักษณะทัว่ ไป สลักลูกสู บทําเป็ นท่อกลมและกลวง เป็ นชิ้นส่ วนที่รับแรงมาก หากใช้งาน
นานไป ต้องเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวเพราะไม่สามารถซ่ อมได้ สลักลูกสู บต้องมีน้ าํ หนักเบา เนื่องจาก
ต้องเคลื่อนที่โดยเร็ วพร้อมกับลูกสู บ
หน้าที่ สลักลูกสู บ (Piston pin) เป็ นอุปกรณ์ใช้ยึดลูกสู บเข้ากับก้านสู บ เพื่อรับแรงจากลูกสู บ
และส่ งถ่ายให้กา้ นสู บต่อไปยังเพลาข้อเหวี่ยง เพื่อนําไปใช้งาน
วัสดุที่ใช้ทาํ สลักลูกสู บ (Piston pin) ทําจากวัสดุเหล็กกล้าชุบผิวแข็ง โดยทําเป็ นท่อนกลม
และกลวงภายในตลอดสลักลูกสู บ เป็ นชิ้นส่ วนที่รับแรงมาก
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3.12 แหวนลูกสู บ (Cylinder rings)

รูปที่ 2-27 แสดงแหวนลูกสู บ
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda
ลักษณะทัว่ ไป แหวนลูกสู บจะแยกออกมี 2 ปลาย ระยะปลายทั้งสองข้างเรี ยกว่า ปากแหวน
ลูกสูบ เพื่อสะดวกในการถอดและใส่ แหวนกับลูกสู บ และเพื่อให้แหวนขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน
เครื่ องยนต์ที่ใช้ลูกสู บทุกเครื่ องต้องมีช่องว่างระหว่างลูกสู บกับผนังกระบอกสูบ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกสู บ
ขยายตัว มีช่องว่างประมาณ 0.003-0.06 ม.ม. วัสดุที่ใช้ทาํ ส่ วนมากทําจากเหล็กหล่อสี เทา
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หน้าที่ แหวนลูกสู บ (Piston ring) มีดงั ต่อไปนี้
แหวนตัวที่ 1
ทําหน้าที่ป้องกันกําลังอัดรั่ว รู ปทรงของแหวน ด้านในจะทํามุมเอียง (Tapered) โดยรอบ
เพื่อให้แรงดันเข้าไปดันทําให้สามารถรักษาแรงอัดได้ดีย่ิงขึ้น และเพื่อไม่ให้ประกอบผิดด้านจึงมี
อักษร เป็ นเครื่ องหมายกํากับไว้ โดยนําตัวอักษรขึ้นด้านบน
แหวนตัวที่ 2
ทําหน้าที่ 2 อย่าง
1. ป้องกันกําลังอัดรั่วในขณะลูกสู บเลื่อนขึ้น
2. กวาดนํ้ามันหล่อลื่นตามผนังกระบอกสู บ ที่หลงเหลือจากแหวนนํ้ามันขณะลูกสู บ
เคลื่อนที่ลง
เพื่อป้ องกันการประกอบผิด เวลาประกอบให้สังเกตตัวอักษรหรื อเครื่ องหมายกําลับอยู่
ด้านบน
แหวนนํ้ามัน หรื อแหวนกวาดนํ้ามัน
สําหรับเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ ของรถจักรยานยนต์บางรุ่ น จะเป็ นแบบแยกกันได้ มี 3 ชิ้น
คือ แหวนลานประกอบอยู่ตรงกลาง ลักษณะเป็ นร่ องฟั นปลา เพื่อให้น้ าํ มันหล่อลื่นเขามาแทรกตัว
ในร่ อง ตลอดการทํางานของเครื่ องยนต์และแหวนประกบ 2 ตัว ประกบด้านบนและด้านล่าง ทํา
หน้าที่อุม้ ให้น้ าํ มันติดกับผนังกระบอกสู บขณะที่ลูกสู บเคลื่อนที่ข้ ึน และกวาดนํ้ามันกลับมาที่แหวน
ลาน เมื่อลูกสู บเคลื่อนที่ลง เพื่อควบคุมปริ มาณนํ้ามันเครื่ องให้เหมาะสมที่ผนังกระบอกสู บ
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3.13 เพลาข้ อเหวี่ยง (Crankshaft)

รูปที่ 2-27 แสดงเพลาข้อเหวี่ยง
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda
ลักษณะทัว่ ไป เป็ นชิ้ นส่ วนที่ เคลื่ อนที่ ทําหน้าที่ รั บกําลังออกจากลูกสู บแล้วเปลี่ยนการ
เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงจากก้านสู บ ให้เป็ นการเคลื่อนที่ในแนววงกลมเพื่อส่ งไปใช้งาน
เพลาข้อเหวี่ยงประกอบด้วยก้านสู บ และตุม้ นํ้าหนัก ซ้าย ขวา เป็ นแบบสวมอัดเข้าด้วยกัน
ตรงกลางระหว่างตุม้ นํ้าหนักคือ สลักเพลาข้อเหวี่ยงมีกา้ นสู บยึดติดอยูภ่ ายในเพลาข้อเหวี่ยงจะมีรู
นํ้ามันหล่อลื่น เจาะทะลุจากปลายเพลาข้อเหวี่ยงด้านคลัทช์ เข้าไปยังสลักเพลาข้อเหวี่ยง เพื่อไป
หล่อลื่นชิ้นส่ วน
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3.14 ก้ านสู บ (Connecting rod)

รูปที่ 2-28 แสดงก้านสู บ
ที่มา : https://www.google.co.th/search, 6 มกราคม 2559
ลักษณะทัว่ ไป ก้านสู บ ประกอบด้วย ปลายด้านเล็ก หรื อรู ดา้ นบนสวมอยู่บนสลักลูกสู บ
และปลายด้านใหญ่หรื อรู ดา้ นล่างสวมกับเพลาข้อเหวี่ยง ซึ่งแยกออกได้เป็ น 2 ส่ วน คือ
1. ฝาประกับ และแบริ่ ง
2. ก้านสู บ มีรูปเป็ นอักษร ไอ
หน้าที่กา้ นสู บ เป็ นตัวส่ งต่อกําลังจากลูกสู บ (Piston) ถ่ายทอดให้กบั เพลาข้อเหวี่ยง โดยที่
ปลายข้างหนึ่ งจะยึดกับสลักลูกสู บ และปลายอีกข้างหนึ่ งยึดกับเพลาข้อเหวี่ยง (Crank shaft) โดย
เปลี่ยนการเคลื่อนที่ข้ นึ ลงในแนวดิ่งเป็ นการหมุนรอบ ๆ ของเพลาข้อเหวี่ยง
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ใบเนื้อหา (Information Sheet)

3

3.15 ล้ อแม่ เหล็ก (Flywheel or Rotor)

รูปที่ 2-29 แสดงล้อแม่เหล็ก
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda
ล้อแม่เหล็ก เป็ นอุปกรณ์ที่ติดตั้งกับเพลาข้อเหวี่ยง ภายในจะประกอบด้วยแม่เหล็กถาวร
(Permanent Magnets) เมื่อเพลาข้อเหวี่ยงหมุนจะทําให้ลอ้ แม่เหล็กหมุนตัดกับขดลวด ทําให้เกิดการ
เหนี่ยวนําเกิดกระแสไฟฟ้าได้ และนอกจากนี้ยงั ทําหน้าที่เป็ นล้อช่วยแรงอีกด้วย
มีหน้าที่หมุนตัดกับขดลวดที่จานจ่ายเพื่อให้เกิ ดกระแสไฟ ภายในประกอบด้วยแม่ เหล็ก
ถาวรจํานวน 2 คู่ มีข้วั เหนือและขั้วใต้ นอกจากนี้ยงั เป็ นล้อช่วยแรงในตัวด้วย
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ใบเนื้อหา (Information Sheet)

3

3.16 ชุดอัลเตอร์ เนเตอร์

ชุดอัลเตอร์เนเตอร์

รู ปที่ 2-29 แสดงชุดอัลเตอร์เนเตอร์
ที่มา : คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Honda
มีหน้าที่ ผลิตกระแสไฟฟ้าร่ วมกับล้อแม่เหล็ก ภายในประกอบด้วย แกนเหล็กและขดลวดที่
พันอยูร่ อบๆ ซึ่งโดยปกติจะประกอบด้วยขดลวด 2 ขดลวดคือ ขดลวดทองขาว ขดลวดไฟแสงสว่าง
และไฟชาร์ จ เพื่ อชาร์ จไฟเข้าแบตเตอรี่ ชุ ดล้อแม่ เหล็ก เมื่ อประกอบรวมกับ ขดลวดจานจ่ ายไฟ
เรี ยกว่า ล้อแมกนิโต
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สรุปบทเรียน
หัวข้ อเรื่ อง
1. หลักการทํางานของเครื่ องยนต์
1.1 เครื่ องยนต์แก๊สโซลีน 2 จังหวะ (Two-stroke gasoline engine)
1.1.1 การดูดไอดีเข้าห้องแคร้งค์และจังหวะอัด
1.1.2 จังหวะระเบิดและจังหวะคาย
1.1.3 การประจุไอดีเข้าสู่ ห้องเผาไหม้และการไล่ไอเสี ย
1.1.4 ชนิดของการบรรจุไอดีเข้าสู่ หอ้ งแคร้งค์
1.2 เครื่ องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ (Four Stroke Gasoline Engine)
1.2.1 จังหวะดูด (Intake Stroke)
1.2.2 จังหวะอัด (Compression Stroke)
1.2.3 จังหวะระเบิด (Power Stroke)
1.2.4 จังหวะคาย (Exhaust Stroke)
2. การจัดวางตําแหน่ งเพลาลูกเบีย้ ว
2.1 แบบลิ้นอยูบ่ นฝาสู บ (OHV Engine : Over Head Valve Engine)
2.2 แบบเพลาลูกเบี้ยวอยูบ่ นฝาสู บ (SOHC Engine : Single Over Head - Cam Shaft Engine)
2.3 แบบเพลาลูกเบี้ยวคู่อยูบ่ นฝาสู บ (DOHC Engine : Double Over Head - Cam Shaft Engine)
3. ชิ้นส่ วนของเครื่ องยนต์
3.1 ฝาสู บ (Cylinder Head)
3.2 ลิ้นและอุปกรณ์ (Valve and mechanism)
3.2.1 ส่ วนประกอบของลิน้
3.2.2 อุปกรณ์ลิ้น
3.2.3 บ่าลิ้น (Valve Seats)
3.3 เพลาลูกเบี้ยว (Camshaft)
3.4 กระเดื่องกดลิ้น (Rocker Arm)
3.5 เฟื องเพลาลูกเบี้ยว (Sprocket Camshaft)
3.6 โซ่ราวลิ้น (Cam Chains)
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3.7 ตัวปรับความตึงโซ่ (Chain Tensioner)
3.7.1 ตัวปรับความตึงโซ่ แบบธรรมดา (Manual adjustment type)
3.7.2 ตัวปรับความตึงโซ่ แบบอัตโนมัติ (Automatic adjustment type)
3.8 สะพานโซ่ (Chain guide)
3.9 เสื้ อสู บ (Cylinder block)
3.10 ลูกสู บ (Piston)
3.11 สลักลูกสู บ (Piston pin)
3.12 แหวนลูกสู บ (Cylinder rings)
3.13 เพลาข้อเหวี่ยง (Crankshaft)
3.14 ก้านสู บ (Connecting rod)
3.15 ล้อแม่เหล็ก (Flywheel or Rotor)
3.16 ชุดอัลเตอร์เนเตอร์
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แบบฝึ กหัด/ใบงานที่ 2.2
(Work Sheet No. 2.2)
ตอนที่ 1 คําสั่ ง จงเติมข้ อความและตอบคําถามต่ อไปนีใ้ ห้ สมบูรณ์
1. การจัดวางตําแหน่งเพลาลูกเบี้ยว สามารถแบ่งเป็ นแบบใดบ้าง
1. ……………………………………….. ……………………………………………………...
2. ……………………………………….. ……………………………………………………...
3. ……………………………………….. ……………………………………………………...
2. ฝาสู บ (……………………...) มีหน้าที่…………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ลิ้น (………………..) มีหน้าที่…………………………….……………………………………..
4. สปริ งลิ้น (………………..) มีหน้าที่……………………………...………………………………
5. เพลาลูกเบี้ยว(………………..) มีหน้าที่……………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………
6. เสื้ อสู บ (………………..) มีหน้าที่……………………………..….……………………………..
7. ลูกสู บ (………………..) มีหน้าที่…………….…………………..….…………………………..
1. ……………………………………….. ……………………………………………………...
2. ……………………………………….. ……………………………………………………...
3. ……………………………………….. ……………………………………………………...
8. แหวนลูกสู บ (………………..)
แหวนตัวที่ 1 มีหน้าที่…………….…………………..….…………………................................
………………………………………………………………………………………………………
แหวนตัวที่ 2 มีหน้าที่…………….…………………..….…………………................................
………………………………………………………………………………………………………
แหวนนํ้ามัน หรื อแหวนกวาดนํ้ามัน มีหน้าที่…………….…………………..….………………
………………………………………………………………………………………………………
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9. เพลาข้อเหวี่ยง (……………………...) มีหน้าที่…………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
10. ชุดอัลเตอร์เนเตอร์ (……………………...) มีหน้าที่…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 2 จงบอกชื่ อชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์ ต่อไปนี้ (ชื่ อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

1.
2.
3.
4.

หมายเลข 1 ชื่อ……………………………………………………………………………………
หมายเลข 2 ชื่อ……………………………………………………………………………………
หมายเลข 3 ชื่อ……………………………………………………………………………………
หมายเลข 4 ชื่อ……………………………………………………………………………………
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5. หมายเลข 5 ชื่อ……………………………………………………………………………………
6. หมายเลข 6 ชื่อ……………………………………………………………………………………
7. หมายเลข 7 ชื่อ……………………………………………………………………………………
8. หมายเลข 8 ชื่อ……………………………………………………………………………………
9. หมายเลข 9 ชื่อ……………………………………………………………………………………
10. หมายเลข 10 ชื่อ…………………………………………………………………………………
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ใบเฉลยแบบแบบฝึ กหัด/ใบงานที่ 2.2
(Answer Sheet No. 2.2)
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้ อ / งาน เครื่ องยนต์
ตอนที่ 1 จงเติมคําลงในช่ องว่ างให้ ถูกต้ องและสมบูรณ์ที่สุด
1. การจัดวางตําแหน่ งเพลาลูกเบีย้ ว สามารถแบ่ งเป็ นแบบใดบ้ าง
1. แบบลิ้นอยูบ่ นฝาสู บ (OHV Engine : Over Head Valve Engine)
2. แบบเพลาลูกเบี้ยวอยูบ่ นฝาสู บ (SOHC Engine : Single Over Head - Cam Shaft Engine)
3. แบบเพลาลูกเบี้ยวคู่อยูบ่ นฝา
2. ฝาสู บ (Cylinder Head) ทําหน้าที่ เป็ นที่ติดตั้งของลิ้นไอดี (Intake Valve) ลิ้นไอเสี ย (Exhaust
Valve) และเป็ นส่ วนประกอบของห้องเผาไหม้ นอกจากนั้นยังเป็ นที่ติดตั้งของกลไกบังคับลิ้นต่าง ๆ
(Valve Mechanic, Valve Gear) เพลาลู ก เบี้ ยว (Camshaft) ซึ่ งถู ก ขับ โดยโซ่ (Cam Chain) และ
กระเดื่องกดลิ้น (Rocker Arms) เป็ นต้นโดยลิ้นและกลไกต่าง ๆ ถูกปิ ดและภายใต้ฝาครอบวาล์ว
3. ลิน้ (Valve) ทําหน้าที่ เปิ ด-ปิ ดไอดี-ไอเสี ย และควบคุมการบรรจุไอดี ขับไล่แก๊สไอเสี ยของ
เครื่ องยนต์
4. สปริงลิน้ (Valve Springs) เป็ นชิ้นส่ วนใช้ดนั ลิ้นให้ปิดสนิทหลังจากเพลาลูกเบี้ยวเตะ
5. เพลาลูกเบี้ยว (Camshaft) หน้าที่ ของเพลาลูกเบี้ ยว ควบคุมการเปิ ดลิ้ นไอดี (ปิ ดลิ้นไอเสี ย )
เพื่อให้ไอดีไหลเข้ามาสู่ หอ้ งเผาไหม้ และเปิ ดลิ้นไอเสี ย (ปิ ดลิ้นไอดี) เพื่อให้ไอเสี ยไหลออกไป สรุ ป
คือเมื่อเพลาลูกเบี้ยวหมุนเมื่อใดจะต้องมี การเปิ ด-ปิ ดของลิ้น (Valve) เกิดขึ้นเมื่อนั้น
6. เสื้ อสู บ (Cylinder block) หน้าที่เสื้ อสู บ จะมีกระบอกสู บหรื อปลอกสู บสวมอยู่ภายใน ทําหน้าที่
เป็ นส่ วนหนึ่ งของห้องเผาไหม้ และเป็ นช่องทางสําหรับให้ลูกสู บเคลื่อนที่ ขึ้น-ลง สําหรับเสื้ อสู บ
เครื่ องยนต์ 2 จังหวะ จะมีช่องทางอยู่ดา้ นข้างเรี ยกว่าช่องพอร์ ทไอดีและพอร์ทไอเสี ย แต่เครื่ องยนต์
4 จังหวะ จะเป็ นทรงกระบอกธรรมดาไม่มีช่องพอร์ท
7. ลูกสู บ (Piston) หน้าที่ของลูกสู บจะถ่ายทอดแรง และการเคลื่อนที่ ซึ่ งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
กําลังดันที่กระทําบนหัวลูกสู บ ทําให้ลูกสู บเลื่อนตัวลง และขึ้นในกระบอกสู บ จนเกิดผลดังนี้
1. ทําให้เกิดสุ ญญากาศในกระบอกสู บ จนทําให้กาํ ลังดันบรรยากาศภายนอกผลักดันส่ วนผสม
ของนํ้ามันเชื้อเพลิงกับอากาศ เข้าสู่ กระบอกสู บในจังหวะดูด
2. อัดส่ วนผสมของนํ้ามันเชื้อเพลิงกับอากาศ หรื อไอดีในจังหวะอัด
3. ถ่ายแรงระเบิดผ่านก้านสู บไปยังเพลาข้อเหวี่ยงในจังหวะระเบิด
4. ช่วยขับไล่แก๊สไอเสี ยออกจากกระบอกสู บในจังหวะคาย
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ตอนที่ 1 จงเติมคําตอบในช่ องว่ างให้ สมบูรณ์
8. แหวนลูกสู บ (Cylinder rings) หน้าที่ แหวนลูกสู บ (Piston ring) มีดงั ต่อไปนี้
แหวนตัวที่ 1 ทําหน้าที่ป้องกันกําลังอัดรั่ว รู ปทรงของแหวน ด้านในจะทํามุมเอียง
(Tapered) โดยรอบเพื่อให้แรงดันเข้าไปดันทําให้สามารถรักษาแรงอัดได้ดียง่ิ ขึ้น และเพื่อไม่ให้
ประกอบผิดด้านจึงมีอกั ษร เป็ นเครื่ องหมายกํากับไว้ โดยนําตัวอักษรขึ้นด้านบน
แหวนตัวที่ 2 ทําหน้าที่ 2 อย่าง
1. ป้องกันกําลังอัดรั่วในขณะลูกสู บเลื่อนขึ้น
2. กวาดนํ้ามันหล่อลื่นตามผนังกระบอกสู บ ที่หลงเหลือจากแหวนนํ้ามันขณะลูกสู บ
เคลื่อนที่ลง เพื่อป้ องกันการประกอบผิด เวลาประกอบให้สังเกตตัวอักษรหรื อเครื่ องหมายกําลับอยู่
ด้านบน
แหวนนํ้ามัน หรื อแหวนกวาดนํ้ามัน
สําหรับเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ ของรถจักรยานยนต์บางรุ่ น จะเป็ นแบบแยกกันได้ มี 3 ชิ้น
คือ แหวนลานประกอบอยู่ตรงกลาง ลักษณะเป็ นร่ องฟั นปลา เพื่อให้น้ าํ มันหล่อลื่นเขามาแทรกตัว
ในร่ อง ตลอดการทํางานของเครื่ องยนต์และแหวนประกบ 2 ตัว ประกบด้านบนและด้านล่าง ทํา
หน้าที่อุม้ ให้น้ าํ มันติดกับผนังกระบอกสู บขณะที่ลูกสู บเคลื่อนที่ข้ ึน และกวาดนํ้ามันกลับมาที่แหวน
ลาน เมื่อลูกสู บเคลื่อนที่ลง เพื่อควบคุมปริ มาณนํ้ามันเครื่ องให้เหมาะสมที่ผนังกระบอกสู บ
9. เพลาข้ อเหวี่ยง (Crankshaft) ทําหน้าที่ รับกําลังออกจากลูกสู บแล้วเปลี่ยนการเคลื่อนที่ในแนว
เส้นตรงจากก้านสู บ ให้เป็ นการเคลื่อนที่ในแนววงกลมเพื่อส่ งไปใช้งานเพลาข้อเหวี่ยงประกอบด้วย
ก้านสู บ และตุม้ นํ้าหนัก ซ้าย ขวา เป็ นแบบสวมอัดเข้าด้วยกันตรงกลางระหว่างตุม้ นํ้าหนักคือ สลัก
เพลาข้อเหวี่ยงมีกา้ นสู บยึดติดอยูภ่ ายในเพลาข้อเหวี่ยงจะมีรูน้ าํ มันหล่อลื่น เจาะทะลุจากปลายเพลา
ข้อเหวี่ยงด้านคลัทช์ เข้าไปยังสลักเพลาข้อเหวี่ยง เพื่อไปหล่อลื่นชิ้นส่ วน
10. ชุดอัลเตอร์ เนเตอร์ มีหน้าที่ ผลิตกระแสไฟฟ้าร่ วมกับล้อแม่เหล็ก ภายในประกอบด้วย แกน
เหล็กและขดลวดที่พนั อยู่รอบ ๆ ซึ่ งโดยปกติจะประกอบด้วยขดลวด 2 ขดลวดคือ ขดลวดทองขาว
ขดลวดไฟแสงสว่างและไฟชาร์ จ เพื่อชาร์ จไฟเข้าแบตเตอรี่ ชุ ดล้อแม่เหล็กเมื่ อประกอบรวมกับ
ขดลวดจานจ่ายไฟเรี ยกว่า ล้อแมกนิโต
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ตอนที่ 2 จงบอกชื่ อชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์ ต่อไปนี้ (ชื่ อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

1. หมายเลข 1 ชื่อ ประกับตีนลิ้น (Collet)
2. หมายเลข 2 ชื่อ ถ้วยสปริ ง (Upper spring)
3. หมายเลข 3 ชื่อ สปริ ง (Spring)
4. หมายเลข 4 ชื่อ แหวนสปริ ง (Lower spring)
5. หมายเลข 5 ชื่อ ซีลก้านลิ้น (Valve seal)
6. หมายเลข 6 ชื่อ ปลอกก้านลิ้น (Valve guide)
7. หมายเลข 7 ชื่อ ขอบลิ้น (Valve margin)
8. หมายเลข 8 ชื่อ หน้าลิน้ (Valve face)
9. หมายเลข 9 ชื่อ ก้านลิ้น (Valve stem)
10. หมายเลข 10 ชื่อ ร่ องยึด (Collets groove)
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ใบขั้นตอนการทํางาน (Operation Sheet)
งานถอด-ประกอบฝาสบเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

1

ใบงานที่ 2 งานถอด-ประกอบฝาสู บเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ
สาระสํ าคัญ
งานบริ การฝาสู บเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ จําเป็ นต้องทําการถอด-ประกอบเพื่อทําการซ่ อม
ขั้นตอนการถอดต้องทําให้ถูกวิธี และปลอดภัย ตลอดจนทําการตรวจสอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของฝาสู บ
อย่างถูกต้อง
จุดประสงค์
เมื่อเรี ยนจบเรื่ องนี้แล้วนักเรี ยนสามารถ ....................
1. สามารถถอด-ประกอบชุดกลไกกดวาล์วเครื่ องยนต์ 4 จังหวะได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถถอด-ประกอบลูกสู บได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถถอด-ประกอบแหวนลูกสู บได้อย่างถูกต้อง
4. ตรวจสอบชิ้นส่ วนฝาสู บ เสื้ อสู บ ลูกสู บ แหวนลูกสู บได้ถูกต้อง
5. มีกิจนิสัยที่ดีในปฏิบตั ิตน โดยมีมนุษยสัมพันธ์ มีวินยั รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต
เชื่อมัน่ ในตนเอง ประหยัด สนใจใฝ่ รู้ ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน รักสามัคคี กตัญ�ู คิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ พึ่งตนเอง อดกลั้น มีมารยาทไทย และอื่น ๆ
เครื่ องมือและอุปกรณ์
1. เครื่ องมือช่างทัว่ ไป
2. รถจักรยานยนต์
3. โต๊ะปฏิบตั ิงาน หรื อชั้นวางอุปกรณ์
4. ผ้าเช็ดมือ หรื อถุงมือ
5. เครื่ องรถจักรยานยนต์ รุ่ น FL125
6. ซีแคลมป์ ถอดสปริ งวาล์ว
7. ไมโครมิเตอร์
8. เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์
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ใบขั้นตอนการทํางาน (Operation Sheet)
งานถอด-ประกอบฝาสบเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

2

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
1. หมุนล้อแม่เหล็กให้มาร์ค T บนล้อ
แม่เหล็กอยูก่ ่ ึงกลางช่องตรวจสอบ
มาร์ค

2. มาร์ค “A” บนเฟื องขับเพลาลูกเบี้ยว
ตรงกับมาร์ ค “B” ของฝาสู บ
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ใบขั้นตอนการทํางาน (Operation Sheet)
งานถอด-ประกอบฝาสบเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

3

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
3. ถอดตัวปรับตั้งโซ่อตั โนมัติ “1”
ปะเก็น

4. ถอดชุดกลไกลลดกําลังอัด “2” และ
เฟื องขับเพลาลูกเบี้ยว “3”

6. ถอดบู๊ช “4” และสลัก “5”
ถอดโบล์ทยึดฝาสู บด้านข้าง
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ใบขั้นตอนการทํางาน (Operation Sheet)
งานถอด-ประกอบฝาสบเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

4

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
7. ถอดนัตฝาสู บ “7” และแหวนรอง

8. ถอดยางดันโซ่ออก “1”
ถอดแผ่นล๊อคเพลากระเดื่องกดวาล์ว
“2”

9. ดึงเพลากระเดื่องไอดี และไอเสี ย โดย
ใช้โบล์ทเบอร์ขนาดเกลียว 8 มม. “3”
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ใบขั้นตอนการทํางาน (Operation Sheet)
งานถอด-ประกอบฝาสบเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

5

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
10. ถอดกระเดื่องวาล์วไอดี และไอเสี ย
“4” และแหวนรู ปเคลื่อนออก “5”

11. ถอดเพลาลูกเบี้ยวออก “6”

12. กดสปริ งวาล์วโดยใช้เครื่ องมือพิเศษ
ถอดปะกับล๊อคทั้งสองตัว “7”
ถอดแหวนรองสปริ งวาล์ว “8” และ
สปริ งวาล์ว “9”
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ใบขั้นตอนการทํางาน (Operation Sheet)
งานถอด-ประกอบฝาสบเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

6

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
13. ถอดวาล์วไอดีและวาล์วไอเสี ย

14. ถอดบู๊ชฝาสู บ “1” ปะเก็นฝาสู บ “2”
และ “3” ยางดันโซ่

15. ถอดเสื้ อสู บออก บู๊ชเสื้ อสู บ “4”
ปะเก็นเสื้ อสู บ”5”
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ใบขั้นตอนการทํางาน (Operation Sheet)
งานถอด-ประกอบฝาสบเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

7

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
16. ใช้ผา้ อุดช่องว่าง เพื่อป้ องกันคลิ๊ปล๊อค
สลักหลุดเข้าในแครงเครื่ องยนต์
ถอดคลิ๊ปล๊อคสลักลูกสู บออก “1”
ถอดสลักลูกสูบออก “2”
และลูกสู บออก “3”

17. ขั้นตอนการถอดแหวนลูกสู บ
ถอดแหวนลูกสู บตัวบน โดยใช้นิ้วมือ
ถางปากแหวนพอประมาณ และยกตรง
ข้ามปากแหวนขึ้น
และจัดเรี ยงเพื่อง่ายในการประกอบ

18. ถอดแหวนลูกสู บตัวที่ 2 และแหวน
นํ้ามันโดยใช้นิ้วมือถางปากแหวน
พอประมาณ และยกตรงข้ามปาก
แหวนขึ้น
ทําความสะอาด และจัดเรี ยงเพือ่ ง่ายใน
การประกอบ (นําหัวลูกสู บลง กรณี จะ
ด้านลางลงต้องมีผา้ รองก่อน)
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ใบขั้นตอนการทํางาน (Operation Sheet)
งานถอด-ประกอบฝาสบเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

8

การตรวจสอบชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ ฝาสู บเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ
การตรวจสอบ

1. ฝาสู บ

ผลการตรวจสอบ
การสึ กหรอ รอยร้าวของฝาสู บ
 ปกติ  ชํารุ ด
ความโก่งฝาสู บ
(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.05 มม.)
ค่าที่วดั ได้…….......................………มม.
 โก่ง  ไม่โก่ง

2. เพลาลูกเบี้ยว

ความคล่องตัวของลูกปื น(ใช้มือหมุน)
 คล่องตัว  ไม่คล่องตัว
การสึ กหรอ หรื อรอยไหม้ของเพลาลูกเบี้ยว
 ปกติ  ชํารุ ด
ความสู งเพลาลูกเบี้ยว (ค่ามาตรฐานไอดี
33.64 มม. ไอเสี ย33.64 มม. )
ไอดี……….…มม./ไอเสี ย…………มม.

3. กระเดื่องวาล์ว

รอยชํารุ ด สึ กหรอ  ปกติ  ชํารุ ด
ความโตภายนอกแกนกระเดื่องลิ้น
(ค่ามาตรฐานภายนอกไอดี/ไอเสี ย 9.91 มม.)
ไอดี……………………………….…มม.
ไอเสี ย……………………………….มม.
 ปกติ  ชํารุ ด
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ใบขั้นตอนการทํางาน (Operation Sheet)
งานถอด-ประกอบฝาสบเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

9

การตรวจสอบชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ ฝาสู บเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

การตรวจสอบ
4. ลิ้นไอดี – ไอเสี ย

ผลการตรวจสอบ
ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของลิ้นและปลอกลิ้น
 คล่องตัวปกติ  ชํารุ ด/ไม่
คล่องตัว
การตรวจสอบความสึ กหรอ (ค่ามาตรฐาน
ไอดี 4.965 มม. ไอเสี ย 9.91 มม.)
ไอดี ค่าที่วดั ได้……..……………..มม.
ไอเสี ย ค่าที่วดั ได้…..….…………..มม.
 ปกติ  ชํารุ ด

5. ขอบลิ้น

ตรวจสอบความหนาของขอบลิ้น
(ค่ามาตรฐาน 1.6 มม. )
ไอดี ค่าที่วดั ได้……….……………..มม.
ไอเสี ย ค่าที่วดั ได้……..……………..มม.
 ปกติ  ชํารุ ด

6. บ่าลิ้น

ตรวจสอบสภาพบ่าลิ้น  ปกติ  ชํารุ ด
ตรวจสอบความกว้างบ่าลิ้น(ค่ามาตรฐาน
0.90-1.10 มม.)
ไอดี ค่าที่วดั ได้…..………………..มม.
ไอเสี ย ค่าที่วดั ได้…………………..มม.
 ปกติ  ชํารุ ด
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ใบขั้นตอนการทํางาน (Operation Sheet)
งานถอด-ประกอบฝาสบเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

10

การตรวจสอบชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ ฝาสู บเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ
การตรวจสอบ

7. บ่าลิ้น

ผลการตรวจสอบ
ตรวจสอบสภาพบ่าลิ้น  ปกติ  ชํารุ ด
ตรวจสอบความกว้างบ่าลิ้น(ค่ามาตรฐาน
0.90-1.10 มม.)
ไอดี ค่าที่วดั ได้..…………………..มม.
ไอเสี ย ค่าที่วดั ได้…………………..มม.
 ปกติ  ชํารุ ด

8. สปริ งลิ้น

ตรวจสอบความยาวอิสระของสปริ งลิ้น
(ค่ามาตรฐานไอดี/ไอเสี ย 29.70 มม.)
ไอดี ค่าที่วดั ได้…..………………..มม.
ไอเสี ย ค่าที่วดั ได้……...…………..มม.
 ปกติ  ชํารุ ด

9. เสื้ อสู บ

ตรวจสอบความสึ กหรอของเสื้ อสู บ
(ค่ามาตรฐานความโตภายใน 50.05 มม.)
ค่าที่วดั ได้ช่วงบน.................………...มม.
ค่าที่วดั ได้ช่วงกลาง.................………มม.
ค่าที่วดั ได้ช่วงล่าง................……...…มม.
 ปกติ  ชํารุ ด
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ใบขั้นตอนการทํางาน (Operation Sheet)
งานถอด-ประกอบฝาสบเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

1

การตรวจสอบชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ ฝาสู บเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ
การตรวจสอบ

10. ลูกสู บ

ผลการตรวจสอบ
ตรวจสอบความสึ กหรอของลูกสู บ
(ค่ามาตรฐานความโตภายใน 49.91 มม.)
ค่าที่วดั ได้ช่วง A.......................…...มม.
ค่าที่วดั ได้ช่วง B…......................…มม.
 ปกติ  ชํารุ ด

11. แหวน

ตรวจสอบระยะปากแหวนลูกสู บ
(ค่ามาตรฐานแหวนตัวบน 45 มม. /ตัวที่
สอง 0.45 มม. แหวนนํ้ามัน 1.1 มม.)
แหวนตัวที่ 1 ค่าที่วดั ได..…………..มม.
แหวนตัวที่ 2 ค่าที่วดั ได้…..………..มม.
แหวนนํ้ามัน ค่าที่วดั ได้…..………..มม.
 ปกติ  ชํารุ ด

12. ร่ องแหวน

ตรวจสอบร่ องแหวน(ค่ามาตรฐานตัวบน
0.09 มม./ตัวที่สอง 0.09 มม. )
แหวนตัวที่ 1 ค่าที่วดั ได้……..……..มม.
แหวนตัวที่ 2 ค่าที่วดั ได้………..…..มม.
 ปกติ  ชํารุ ด
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ใบขั้นตอนการทํางาน (Operation Sheet)
งานถอด-ประกอบฝาสบเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

1

การตรวจสอบชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ ฝาสู บเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ
การตรวจสอบ

13. สลักก้านสู บ

ผลการตรวจสอบ
ตรวจสอบความสึ กหรอของสลักก้านสู บ
(ค่ามาตรฐานความโตภายนอก 12.98 มม.)
ค่าที่วดั ได้…….....................………...มม.
 ปกติ  ชํารุ ด

14. สลักก้านสู บ

ตรวจสอบความสึ กหรอของสลักก้านสู บ
(ค่ามาตรฐานความโตภายใน 13.04 มม.)
ค่าที่วดั ได้…….....................………...มม.
 ปกติ  ชํารุ ด

15. ขั้นตอนการบดลิ้น

1. ทากากเพชรบาง ๆ บริ เวณบ่าลิ้น
2. บดลิน้ และบ่าลิน้ หลาย ๆ ครั้งโดยใช้
เครื่ องมือบดลิน้ โดยหมุนลิน้ และกด
ลิ้นเพื่อให้บ่าลิ้นเรี ยบ
3. ทําความสะอาดลิ้นและบ่าลิ้น นํากาก
เพชรออก
4. ให้ทาํ การบดด้วยนํ้ามันอีกจนบ่าลิ้นเรี ยน
5. ล้างทําความสะอาด เตรี ยมประกอบ
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ใบขั้นตอนการทํางาน (Operation Sheet)
งานถอด-ประกอบฝาสบเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

1

ขั้นตอนในการประกอบ
1. ประกอบสปริ งวาล์วประกอบด้าน A เข้า
กับฝาสู บ “1”

2. ประกอบแหวนรองสปริ งวาล์ว “2” และ
ประกับล๊อคทั้งสองตัว “3”
ประกอบสปริ งวาล์วโดยใช้เครื่ องมือ
พิเศษ

3. ประกอบแหวนรู ปคลื่น และ
“4”กระเดื่องวาล์วไอดี และไอเสี ย “5”
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ใบขั้นตอนการทํางาน (Operation Sheet)
งานถอด-ประกอบฝาสบเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

1

ขั้นตอนในการประกอบ
4. ประกอบเพลากระเดื่องไอดี และไอเสี ย
“6”

5. ประกอบแผ่นล๊อคเพลากระเดื่องกด
วาล์ว “7”

6. ประกอบยางดันโซ่ออก “8”
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ใบขั้นตอนการทํางาน (Operation Sheet)
งานถอด-ประกอบฝาสบเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

1

ขั้นตอนในการประกอบ
7. ประกอบแหวนลาน เข้าร่ องแหวน
ด้านล่าง จากนั้นใส่ แหวนนํ้ามันทั้ง
สองตัว
เมื่อประกอบแหวนลานระวัง อย่าให้
ปากแหวนซ้อนกัน

8. หน้าสัมผัสของปากแหวนตัวที่ 1 และ
2 จะมีลกั ษณะแตกต่างกัน ตัวที่ 1 จะ
ชุบผิวด้วยโครเมียม ตัวที่ 2 จะดํากว่า
ตัวที่ 1

9. แหวนตัวที่ 1 และตัวที่ 2 จะพิมพ์อกั ษร
ไว้ในการประกอบต้องให้มาร์คนี้อยู่
ด้านบนเสมอ
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ใบขั้นตอนการทํางาน (Operation Sheet)
งานถอด-ประกอบฝาสบเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

1

ขั้นตอนในการประกอบ
10. จับปากแหวนทั้ง 3 ตัวให้ถูกต้องตาม
ภาพ

11. ประกอบลูกสู บต้องให้เครื่ องหมายบน
ลูกสู บชี้ไปด้านวาล์วไอเสี ย “A”
ประกอบสลักลูกสู บ “1” คลิ๊ปล๊อค
สลักลูกสู บ

12. ปากของคลิ๊ปล๊อคสลักลูกสู บต้องไม่
ตรงกับช่องดึงคลิ๊ปที่รูสลักลูกสู บ “2”
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ใบขั้นตอนการทํางาน (Operation Sheet)
งานถอด-ประกอบฝาสบเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

1

ขั้นตอนในการประกอบ
13. ประกอบบู๊ชเสื้ อสู บ “1” ปะเก็นเสื้ อสู บ
“2”

14. โซ่ขบั เพลาลูกเบี้ยวต้องตึงอยูเ่ สมอ ไม่
หลุดติดกับแคร้งค์เครื่ องยนต์

15. ขันนัตฝาสู บตามมาตรฐานที่กาํ หนด
“1” นัตฝาสู บ : 25.5 นิวตัน- ม.
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ใบขั้นตอนการทํางาน (Operation Sheet)
งานถอด-ประกอบฝาสบเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

1

ขั้นตอนในการประกอบ
16. ขันโบล์ทข้างฝาสู บ “1”

17. หมุนล้อแม่เหล็กให้มาร์ค T บนล้อ
แม่เหล็กอยูก่ ่ ึงกลางช่องตรวจสอบ
มาร์ค “3”

18. ประกอบบู๊ช “4” และสลักเฟื องขับ
เพลาลูกเบี้ยว “5”
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ใบขั้นตอนการทํางาน (Operation Sheet)
งานถอด-ประกอบฝาสบเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

1

ขั้นตอนในการประกอบ
19. ประกอบโซ่เข้ากับเฟื องขับเพลาลูก
เบี้ยว “7”
ให้มาร์ค “A” บนเฟื องขับเพลาลูกเบี้ยว
ตรงกับ มาร์ ค “B” บนฝาสู บ

20. ประกอบสปริ ง “B” แหวนพลาสติก
“9” และตัวลดกําลังอัด “10”
เกี่ยวตําแหน่งสปริ ง “D” เข้ากับตัวลด
กําลังอัด
และใส่ ตาํ แหน่ง “E” ของสปริ งเข้ากับ
แหวนพลาสติก และรู บนเฟื องขับเพลา
ลูกเบี้ยว
21. หมุนตัวลดกําลังอัดทวนเข็มนาฬิกา
ประกอบแผ่นล๊อคตัวลดกําลังอัด “11”
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ใบขั้นตอนการทํางาน (Operation Sheet)
งานถอด-ประกอบฝาสบเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

2

ขั้นตอนในการประกอบ
22. ประกอบชุดตั้งโซ่อตั โนมัติ “12”
ปะเก็นหันมาร์ ค UP ขึ้นด้านบน
ประกอบยางปิ ดช่องปรับ “13”

23. หมุนเครื่ องยนต์ตรวจสอบตําแหน่ง
เฟื องขับเพลาลูกเบี้ยว

24. ประกอบโอริ ง ฝาครอบเฟื องขับเพลา
ลูกเบี้ยว
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ใบสั่ งงานที่ 2
(Job Sheet No. 2)
ชื่อรายวิชา
หัวข้อ / งาน

งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102

หน้าที่

1

งานถอด-ประกอบฝาสู บเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

วัสดุอุปกรณ์/ชุดฝึ กปฏิบตั ิการ

คําสัง่
1
2
3
4
5

จุดพิจารณา
1. ขั้นตอนการถอดฝาสู บถูกต้อง
2. ขั้นตอนการถอดลิ้นและกลไกกดลิ้นถูกต้อง
3. ขั้นตอนการถอดเสื้ อสู บ ลูกสู บ แหวนฯถูกต้อง
4. ตรวจสอบ ฝาสู บ ลิ้นและกลไกกดลิ้นและอุปกรณ์
5. การบดลิ้น ทําความสะอาดและประกอบลิ้นถูกต้อง
6. ขั้นตอนการประกอบแหวน ลูกสู บ เสื้ อสู บถูกต้อง
7. ขั้นตอนการประกอบฝาสู บ เฟื องโซ่ ถูกต้อง
8. ใช้เครื่ องมือถูกต้อง สะอาด จัดวางเป็ นระเบียบ
9. มีการทําความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
บริ เวณที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
10. นําเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและลง Facebook
งานจักรยานยนต์
รวม
ชื่อนักเรี ยน
ชั้น/กลุ่ม

ให้นกั เรี ยน
ถอด-ประกอบฝาสู บ เสื้ อสู บ ลูกสู บ แหวน
ตรวจสอบชิ้นส่ วนฝาสู บ เสื้ อสู บ ลูกสู บ
แหวนลูกสู บ และอุปกรณ์
ทําความสะอาดพื้นที่บริ เวณฝึ กงาน ฯ
บันทึกลําดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรู ปและ VDO เพื่อนําเสนอ
ผลการปฏิบตั ิงาน
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

ถูกต้อง

10
ผูค้ วบคุม
วันที่

เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102 โดยเปรม เพ็งยอด ผู้เรี ยบเรี ยง

381

หัวข้อ / งาน

ใบตรวจงานที่ 2
(Check Sheet No. 2)
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2102
งานถอด-ประกอบฝาสู บเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

วัสดุอุปกรณ์/ชุดฝึ กปฏิบตั ิการ

คําสัง่
1
2
3
4
5

จุดพิจารณา
1. ขั้นตอนการถอดฝาสู บถูกต้อง
2. ขั้นตอนการถอดลิ้นและกลไกกดลิ้นถูกต้อง
3. ขั้นตอนการถอดเสื้ อสู บ ลูกสู บ แหวนฯถูกต้อง
4. ตรวจสอบ ฝาสู บ ลิ้นและกลไกกดลิ้นและอุปกรณ์
5. การบดลิ้น ทําความสะอาดและประกอบลิ้นถูกต้อง
6. ขั้นตอนการประกอบแหวน ลูกสู บ เสื้ อสู บถูกต้อง
7. ขั้นตอนการประกอบฝาสู บ เฟื องโซ่ ถูกต้อง
8. ใช้เครื่ องมือถูกต้อง สะอาด จัดวางเป็ นระเบียบ
9. มีการทําความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
บริ เวณที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
10. นําเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและลง Facebook
งานจักรยานยนต์
รวม
ชื่อนักเรี ยน
ชั้น/กลุ่ม

หน้าที่

1

ให้นกั เรี ยน
ถอด-ประกอบฝาสู บ เสื้ อสู บ ลูกสู บ แหวน
ตรวจสอบชิ้นส่ วนฝาสู บ เสื้ อสู บ ลูกสู บ
แหวนลูกสู บ และอุปกรณ์
ทําความสะอาดพื้นที่บริ เวณฝึ กงาน ฯ
บันทึกลําดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรู ปและ VDO เพื่อนําเสนอ
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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พฤติกรรม
เลข
ที่

ชื่ อ-สกุล

การตรงต่อ
เวลา
2 1 0

การแต่ งกาย

ความสนใจ
ในการเรียน

2

2

1

0

1

0

ลงชื่อ..............................................ครู ประจําวิชา
(นายเปรม เพ็งยอด)

ทํางานหรื 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

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

รวม

ลงชื่อ.............................................หัวหน้าแผนก
(......................................)
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วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
แบบฟอร์มเก็บคะแนนประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม เจตคติ และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน-นักศึกษา
คุณธรรม จริ ยธรรมและ
หมาย
พฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เหตุ
การตรงต่อเวลา
1. ตรงต่อเวลาในการเข้า
2
- เข้าเรี ยนตรงเวลา
เรี ยน
1
- เข้าเรี ยนสาย
0
- ไม่เข้าเรี ยน
ความรับผิดชอบ
2. การแต่งกาย
2
- แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
1
- ไม่ใส่ ถุงเท้า
0
- ใส่ รองเท้าแตะมาเรี ยน
ความรับผิดชอบ
3. ความสนใจในการ
2
- ตั้งใจเรี ยน
เรี ยน
1
- ตั้งใจเรี ยนเป็ นบางครั้ง
0
- ชอบคุย หลับ เล่นโทรศัพท์
ความรับผิดชอบ
4. ทํางานหรื อ
2
- จัดเรี ยงชิ้นส่ วนอุปกรณ์เป็ นระเบียบ
ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ น
1
- จัดเรี ยงชิ้นส่ วนอุปกรณ์ผิด
ระเบียบ
0
- ไม่จดั เรี ยงชิ้นส่ วนอุปกรณ์
ความรับผิดชอบ
5. ประหยัด
2
- ใช้วสั ดุอย่างประหยัด รู ้คุณค่า
1
- ใช้วสั ดุอย่างประหยัดเป็ นบางครั้ง
0
- ไม่ประหยัดวัสดุ ปล่อยทิ้ง เสี ยหาย
ความรับผิดชอบ
6. ทิ้งขยะเป็ นที่
2
- ไม่นาํ ขนม ลูกอม นํ้าดื่มมากินในรง.
1
- เห็นขยะแล้วไม่เก็บทิ้ง
0
- ไม่ทิ้งขยะลงในที่ที่ทิ้งขยะ
ความมีมนุษย์สัมพันธ์
7. พูดจาไพเราะ มีมนุษย
2
- พูดจาดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สัมพันธ์
1
- พูดจาดีเป็ นบางครั้ง
0
- พูดจาไม่ดี หยาบคาย พูดคําด่าคํา
2
- ความอ่อนน้อม สัมมาคารวะ
ความมีมนุษย์สัมพันธ์
8. ความอ่อนน้อม
1
- ความอ่อนน้อม เป็ นบางครั้ง
0
- ไม่สัมมาคารวะ ยืนเท้าโต๊ะครู
2
- ไม่มว่ั สุ มสู บบุหรี่ หรื อเสพติด
ความรับผิดชอบ
9. ละเว้นส่ งเสพติด
1
- แอบมีพฤติกรรมเป็ นบางครั้ง
0
- มัว่ สุ มสู บบุหรี่
10. ทําความสะอาดและ
2
- ช่วยทําความสะอาดเก็บกวาดพื้นที่
ความมีมนุษย์สัมพันธ์
เก็บของหลังเลิกเรี ยน
1
- ช่วยเป็ นบางครั้ง
0
- หลบเลี่ยงไม่ช่วยทําความสะอาดฯ
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แบบทดสอบที่ 2
(Test Sheet No. 2)
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้ อ / งาน เครื่ องยนต์
คําสั่ ง ให้ นักเรียนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงหน้ าข้ อที่ถูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการทํางานของเครื่ องยนต์ 2 จังหวะ
ก. เพลาข้อเหวี่ยงหมุน ½ รอบ ลูกสู บเคลื่อนที่ข้ ึน 1 ครั้ง ลง 1 ครั้ง
ข. เพลาข้อเหวี่ยงหมุน 1 รอบ ลูกสู บเคลื่อนที่ข้ นึ 1 ครั้ง ลง 1 ครั้ง
ค. เพลาข้อเหวี่ยงหมุน 1 รอบ ลูกสู บเคลื่อนที่ข้ ึน 2 ครั้ง ลง 2 ครั้ง
ง. เพลาข้อเหวี่ยงหมุน 2 รอบ ลูกสู บเคลื่อนที่ข้ นึ 2 ครั้ง ลง 2 ครั้ง
2. เครื่ องยนต์ 4 จังหวะ โดยทัว่ ไปมี กลวัตร ทํางานอย่างไร
ก. ระเบิด-ดูด-คาย-อัด
ข. ดูด-ระเบิด-คาย-อัด
ค. ดูด-อัด-ระเบิด- คาย
ง. อัด-คาย-ระเบิด-ดูด
3. ข้อใดคือลักษณะการทํางานของเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ ในจังหวะดูด
ก. ลูกสู บเคลื่อนที่ลง จาก TDC ลิ้นไอดีเปิ ด ลิ้นไอเสี ยปิ ด
ข. ลูกสู บเคลื่อนที่ลง จาก TDC ลิ้นไอดีเปิ ด ลิ้นไอเสี ยเปิ ด
ค. ลูกสู บเคลื่อนที่ลง จาก TDC ลิ้นไอดีปิด ลิ้นไอเสี ยปิ ด
ง. ลูกสู บเคลื่อนที่ลง จาก TDC ลิ้นไอดีปิด ลิ้นไอเสี ยเปิ ด
4. ในเครื่ องยนต์ 4 จังหวะลิ้นทั้ง 2 จะปิ ดสนิทพร้อมกันในจังหวะใด
ก. จังหวะดูด จังหวะระเบิด
ข. จังหวะอัด จังหวะคาย
ค. จังหวะระเบิด จังหวะคาย
ง. จังหวะอัด จังหวะระเบิด
5. การจัดวางตําแหน่งเพลาลูกเบี้ยว แบบใดที่ตอ้ งมี ก้านกระทุง้ ลิน้ (Push Rod) เพื่อการเปิ ด-ปิ ดลิน้
ก. แบบลิ้นอยูบ่ นฝาสู บ (OHV Engine)
ข. แบบเพลาลูกเบี้ยวอยูบ่ นฝาสู บ (SOHC Engine)
ค. แบบเพลาลูกเบี้ยวคู่อยูบ่ นฝาสู บ (DOHC Engine)
ง. แบบเพลาลูกเบี้ยวอยูใ่ นเสื้ อสู บ (T-HC Engine)
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6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ ของฝาสู บ (Cylinder head)
ก. รับแรงจากก้านกระทุง้ ไปกดเปิ ดลิ้น
ข. เป็ นส่ วนประกอบของห้องเผาไหม้
ค. ป้องกันสิ่ งสกปรก เข้าระบบการทํางานของลิ้น
ง. เพิ่มสมรรถนะเครื่ องยนต์ขณะเผาไหม้
7. หน้าที่ ลิ้น (Valve) คือข้อใด
ก. รับแรงจากเพลาลูกเบี้ยว ถ่ายทอดไปยังก้านกระทุง้
ข. รับแรงจากลูกกระทุง้ ไปให้กบั กระเดื่องกดวาล์ว
ค. เปิ ดและปิ ดเพื่อควบคุมการบรรจุไอดีและขับไล่แก๊ส
ง. ป้องกันแก๊สหรื อนํ้าหล่อเย็นรั่วซึม
8. ขั้นตอนการประกอบชุดกลไกกดวาล์วเครื่ องยนต์ ถูกต้อง
ก. ใช้ประแจกดสปริ งวาล์วเวลาประกอบวาล์ว
ข. ประกอบสปริ งวาล์วโดยให้ดา้ นถี่อยูด่ า้ นล่าง
ค. ประกอบซีลก้านวาล์วโดยใช้ลูกบล็อกตอกเบา ๆ
ง. หล่อลื่นผิวสัมผัสก้านวาล์วด้วยจารบี
9. ขั้นตอนการประกอบลูกสู บ ถูกต้อง
ก. หล่อลื่นแหวนลูกสู บด้วยจารบี
ข. จัดปากแหวนลูกสู บในแนวมุม 90 องศา
ค. จัดให้เครื่ องหมาย IN อยู่ดา้ นไอดี
ง. ให้ปากแหวนสลักลูกสู บอยูต่ รงลอยบาก
10. ขั้นตอนการประกอบลูกสู บแหวน ถูกต้อง
ก. จัดปากแหวนนํ้ามันให้ไปทางด้านซ้าย 90 มม.
ข. แหวนลานโดยให้ปากแหวนอยูต่ รงข้ามเครื่ องหมาย IN
ค. แหวนอัดตัวที่ 1 ให้เครื่ องหมาย R อยูด่ า้ นล่าง
ง. แหวนอัดตัวที่ 2 ให้เครื่ องหมาย RN อยูด่ า้ นล่าง
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ใบเฉลยแบบทดสอบที่ 2
(Answer Sheet No. 2)
ชื่ อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102 หัวข้ อ / งาน เครื่ องยนต์
1. ข
2. ค
3. ก
4. ง
5. ก
6. ข
7. ค
8. ข
9. ค
10. ข
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เอกสารอ้ างอิง
ชื่อรายวิชา งานจักรยานยนต์รหัสวิชา 2101 – 2102
หน้าที่ 1
หัวข้อ / งาน เครื่ องยนต์
คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ บริ ษทั จํากัด. คู่มือบริการรถจักรยานยนต์ Kawasaki.
ไทยซูซูกิมอเตอร์ บริ ษทั จํากัด. คู่มือบริการ SUZUKI FD 110 C/CD. ปทุมธานี.
ฝ่ ายเทคนิคบริ การ, 2544.
ไทยซูซูกิมอเตอร์ บริ ษทั จํากัด. คู่มือรวมความรู้ ช่างบริการรถจักรยานยนต์ ซูซูก.ิ ปทุมธานี.
ฝ่ ายบริ การ, 2544.
ปรี ชา สร้อยสาย. งานจักรยานยนต์ . กรุ งเทพมหานคร. ศูนย์หนังสื อ เมืองไทย, 2553.
ไทยยามาฮ่า บริ ษทั จํากัด. คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ Yamaha
สุ ประยูรราษฎร์ สะปะสิ ริ. สื่ อการสอนงานจักรยานยนต์ CAI วิชางานจักรยานยนต์ .
วิทยาลัยเทคนิคสุ รินทร์.
อําพล ซื่อตรง. งานจักรยานยนต์ . กรุ งเทพมหานคร. ศูนย์ส่งเสริ มวิชาการ, 2549.
เอ.พี. ฮอนด้า บริ ษทั จํากัด. คู่มือการซ่ อม HONDA DREAM 100. สมุทรปราการ: ฝ่ ายบริ การ,
ม.ป.ป.
เอ.พี. ฮอนด้า บริ ษทั จํากัด. คู่มือการซ่ อม HONDA WAVE 125.สมุทรปราการ: ฝ่ ายบริ การ,
ม.ป.ป.
เอ.พี. ฮอนด้า บริ ษทั จํากัด. สื่ อการสอนรถจักรยานยนต์ vdo. สมุทรปราการ: ฝ่ ายบริ การ.เอ.พี.
ฮอนด้า บริ ษทั จํากัด. สื่ อการสอนรถจักรยานยนต์ vdo. สมุทรปราการ: ฝ่ ายบริ การ.
เอ.พี. ฮอนด้า บริ ษทั จํากัด. คู่มือประกอบการอบรม Honda Wave 110-AT. สมุทรปราการ: ฝ่ าย
บริ การ,ม.ป.ป.
เอ.พี. ฮอนด้า บริ ษทั จํากัด. คู่มือประกอบการอบรมหลักสู ตรนายช่ างระดับหนึ่ง
รถจักรยานยนต์ Honda. ฝ่ ายอบรมด้านบริ การ ส่ วนงานศูนย์ฝึกอบรมด้านงานขาย
และเทคนิค
สื บค้นจาก https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_motorvehicles/wiki/cc3a6/index.html
สื บค้นจาก http://en.wikipedia.org/wiki/File:4StrokeEngine_Ortho_3D_Small.gif
สื บค้นจาก https://www.google.co.th/search
สื บค้นจาก https://www.google.co.th/search
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ประวัติวิจัย
ชื่ อ
: นายเปรม เพ็งยอด
ชื่ องานวิจัย : รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์
ประวัติ
ประวัติส่วนตัว นายเปรม เพ็งยอด
เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2507 สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
คุณวุฒิ
ครุ ศาสตร์ อุสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) เครื่ องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ปี ที่จบ 2552 ศูนย์การเรี ยน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ตําแหน่ ง
ครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ 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 หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วิชาโครงการ (Project) ระดับ ปวช. แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
วิชาโครงการ (Project) ระดับ ปวส. แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)
วิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยียานยนต์ 1
วิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยียานยนต์ 2
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ผลงานทางวิชาการ
1. เอกสารประกอบการสอนงานเครื่ องยนต์เบื้องต้น ประกอบเสนอขอเลื่อนตําแหน่ง คศ.3
2. เอการประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ประกอบเสนอขอเลื่อนตําแหน่ง คศ.4
3. งานวิจยั เรื่ องการสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์
รถจักรยานยนต์ ประกอบเสนอขอเลื่อนตําแหน่ง 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 สํ า หรั บ นั ก เรี ยนระดั บ ชั้น ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ
สาขาวิ ช าช่ า งยนต์ ประเภทผลงานวิ จัย สถาบัน และพัฒ นาการเรี ยนการสอนทาง
สังคมศาสตร์ ในการนําเสนอในงานประชุ มสัมมนาทางวิชาการ การเสนอผลงานวิจัย
อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจําปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 23-24 สิ งหาคม 2561
5. บทความวิจยั เรื่ อง การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT (DEVELOPMENT OF
ELECTRIC CAR KOTAKA SPORT EV) ในการนําเสนอบทความวิจยั 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) ในการนําเสนอบทความวิจยั ภาคโปรเตอร์ (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) ในการนําเสนอบทความวิจยั ภาคโปรเตอร์
(Poster Presentation) ในการประชุ มวิชาการระดับชาติ ด้า นอาชี วศึ กษาและเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1 The 1STNational Conference On Vocational and Technology.เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562
8. ผลงานวิ จัย เพื่ อพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้วิ จัย เป็ นฐาน (RBL :ResearchBased Learning) เรื่ อง “การสร้างและหาประสิ ทธิภาพยานยนต์ไฟฟ้า KOTAKA” รายวิชา
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พเทคโนโลยียานยนต์ 2” โดยใช้งานวิจยั เป็ นฐาน สําหรับ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์ สถาบัน
การอาชี วศึ ก ษาภาเหนื อ 4 โดยใช้ง านวิ จัย เป็ นฐาน ของสํา นัก งานวิ จัย และพัฒนาการ
อาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
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9. ผลงานวิ จัย เพื่ อพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ย นรู ้ โดยใช้วิจัย เป็ นฐาน (RBL :ResearchBased Learning) เรื่ อ ง การจัด การเรี ย นรู ้ “รู ป แบบ คิ ด เขี ย น ทํา นํา เสนอ เพื่ อ สร้ า ง
นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี Thailand 4.0” ในวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พ
เทคโนโลยียานยนต์ โดยใช้งานวิจยั เป็ นฐาน ของสํานักงานวิจยั และพัฒนาการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 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
สํานักงานวิจยั และพัฒนาการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่ วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
11. บทความวิจยั เรื่ อง “การดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กให้เป็ นรถ eTuk Tuk ปากนํ้าโพ โดยใช้รถตุ๊กตุ๊ก
เครื่ องยนต์แปลงเป็ นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า” โครงการประกวดเพิ่มประสิ ทธิภาพด้านการอนุ รักษ์
พลัง งานและพลัง งานทดแทน โดยเทคโนโลยี แ 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
เห็ นผล คนยกย่อง” จากสํานักงานส่ งเสริ มสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ และคุณภาพเยาวชน
(สสค.)
2. ข้าพเจ้าได้รับเครื่ องหมายเชิ ดชู เกี ยรติ “หนึ่ งแสนครู ดี” ประจําปี 2554 ในฐานะเป็ นผู ้
ปฏิบตั ิตนตามมาตรฐานวิชาชี พและจรรยาบรรณของวิชาชี พทางการศึกษา สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
3. ข้าพเจ้าได้รับรางวัลครู ดีศรี อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจําปี การศึกษา 2558 ใน
ฐานะครู ส่งเสริ มและสร้างนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
4. ข้า พเจ้ า ได้ รั 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 การนําเสนอบทความวิจยั ของนักศึ กษา ประเภท
นําเสนอแบบบรรยาย (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 ประจําปี การศึกษา 2560 สิ่ งประดิษฐ์
ประเภทที่ 8 กลุ่มที่ 8.1 ด้านอุปกรณ์เพื่อการดํานา ชื่อผลงาน “เครื่ องดํานา”
7. ข้าพเจ้าเป็ นครู ที่ปรึ กษาผลงาน ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง “สุ ดยอดนวัตกรรม”
การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่ นใหม่ ระดับชาติ ประจําปี การศึกษา 2560 สิ่ งประดิษฐ์
ประเภทที่ 4 กลุ่มที่ 4.2 ด้านการเพิ่มประสิ ทธิ์ ภาพการใช้พลังงาน ชื่อผลงาน “รถไฟฟ้า
Kotaka”
8. ข้าพเจ้าเป็ นครู ที่ปรึ กษาผลงาน ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน โครงการ“รางวัลนักคิ ด
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ รุ่นใหม่ ” ของสํา นัก งานคณะกรรมการวิจัย แห่ ง ชาติ ประจํา ปี 2561 ชื่ อ
ผลงาน “รถยนต์ไฟฟ้า Kotaka”
9. ข้าพเจ้าเป็ นครู ที่ปรึ กษาผลงาน ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน โครงการ“รางวัลนักคิ ด
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ รุ่นใหม่ ” ของสํา นัก งานคณะกรรมการวิจัย แห่ ง ชาติ ประจํา ปี 2561 ชื่ อ
ผลงาน “รถยนต์ไฟฟ้า Emut”
10. ข้าพเจ้าเป็ นครู ที่ปรึ กษาผลงาน ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง โครงการ“รางวัลนัก
คิดสิ่ งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ของสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ ประจําปี 2561 ชื่ อ
ผลงาน “จักรยาน 3 พลัง”
11. ข้าพเจ้าเป็ นครู ที่ปรึ กษาผลงาน ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง โครงการ“รางวัลนัก
คิดสิ่ งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ของสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ ประจําปี 2561 ชื่ อ
ผลงาน “เครื่ องล้างละมุด”
12. ข้าพเจ้าเป็ นครู ที่ปรึ กษาผลงาน ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง โครงการ“รางวัลนัก
คิดสิ่ งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ของสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ ประจําปี 2561 ชื่ อ
ผลงาน “เครื่ องหยอดข้าวสําหรับนาแห้ง”
13. ข้าพเจ้าเป็ นครู ที่ปรึ กษาผลงาน ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง “สุ ดยอดนวัตกรรม”
การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่ นใหม่ ระดับชาติ ประจําปี การศึกษา 2559 สิ่ งประดิษฐ์
ประเภทที่ 5 ด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชื่อผลงาน “ระบบป้องกันเด็กติด
ในรถ”
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14. ข้า พเจ้า เป็ นครู ที่ ป รึ ก ษาผลงาน ได้รั บ รางวัล ระดับ ดี โครงการ“สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละ
นวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจําปี 2560 ภาคเหนื อ” ของสํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ ชื่อผลงาน “ระบบป้องกันเด็กติดในรถ”
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