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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นวิจยั เชิงทดลอง ( Experimental Research) มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้าง
ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ 2) หาคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ด
เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร ถจัก รยานยนต์ 3) หาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ร ะบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง
อิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ 4) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน จากคะแนนเฉลี่ยทดสอบ
ก่อนเรี ยนและคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรี ยน 5) ประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน
โดยใช้ชุดฝึ กปฏิ บตั ิ ระบบฉี ดเชื้ อเพลิ งอิ เล็กทรอนิ กส์ รถจักรยานยนต์ การประเมินคุณภาพ โดย
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ จานวน 5 ท่ า น กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใ ช้ท ดลองหาค่ า ความเชื่ อมั่นของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ท้ งั ฉบับ คือนักเรี ยนระดับ ปวช. ชั้นปี ที่ 1 กลุ่ม 2 ที่เรี ยนวิชางานจักรยานยนต์มาแล้ว ในภาค
เรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จานวน 20 คน และกลุ่มตัวอย่าง การหาประสิ ทธิภาพของชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ คือ นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกวิช าช่ า งยนต์ วิท ยาลัย เทคนิ คนครสวรรค์ ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นเรี ย นวิช างานจัก รยานยนต์
รหัสวิชา 2101-2102 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 54 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้ อเพลิ ง
อิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความ
คิดเห็นความพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (t–test independent )
ผลการวิ จัย พบว่ า คุ ณ ภาพของชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารระบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รถจัก รยานยนต์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น อยู่ใ นระดับคุณภาพดี มาก มี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.94 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในข้อสมมติฐาน ที่ต้ งั ไว้ในระดับคุณภาพดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ประสิ ทธิภาพของชุดฝึ ก
ปฏิ บ ัติก ารระบบฉี ดเชื้ อเพลิ ง อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ รถจัก รยานยนต์ ที่ ผูว้ ิ จัย สร้ า งขึ้ น มี ประสิ ทธิ ภ าพ
84.11/82.31 สู งกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนเรี ยน และหลังเรี ย น
โดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ที่สร้างขึ้น ทาให้นกั เรี ยนมี
ความรู ้สูงขึ้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน โดย
ใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์รถจักรยานยนต์ พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ในระดับมาก
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ABSTRACT
The study was an experimental research aimed 1) to build the motorcycle fuel injection system
training package, 2) to find out the effectiveness of the training package, 3) to compare the students'
learning achievement between pre-test and post-test average scores, 4) to evaluate students' satisfactions
toward learning through the training package. The quality verification of the training package was found
from 5 experts. The sample group to assess the reliability of an achievement test was 20 first-year
vocational certificate students taking an automotive job course in the first semester of academic year 2017,
and the sample group to assess the effectiveness verification of the training package was 54 first-year
automotive vocational certificate students taking an automotive job course in the second semester of
academic year 2017, obtained using the purposive sampling technique. The research instrument were the
motorcycle fuel injection system training package, and a student satisfaction questionnaire. Data analysis
were percentage, mean, standard deviation and t-test independent.
Research finding showed that:
1. The quality of the training package attained a high quality ( x = 4.94) which was higher
than a good quality of the hypothesis ( x = 3.50).
2. The effectiveness of the training package was 84.11/82.31 which was higher than the
criterion set at 80/80.
3. The students' learning achievement after learning through the training package was
higher than before learning with the statistically significant difference at .05 level.
4. The students' satisfactions toward learning through the training package as a whole was
at the highest level.

