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 The purposes of this research were to develop a training curriculum on electronics 
fuel injection system of motorcycle, and also study the efficiency of a training curriculum on 
electronics fuel injection system of motorcycle. A training curriculum on electronics fuel 
injection system of motorcycle was developed by using Hilda Taba theory for develop the 
course and was experiment with 15 trainees. 
 The research founds that: 
 1. A training curriculum development on electronics fuel injection system of 
motorcycle the new constructed curriculum comprised including components structural of on 
electronics fuel injection system of motorcycle, The working of on electronics fuel injection 
system of motorcycle, The browsing data into memory on electronics fuel injection system 
of motorcycle, The translation data into memory on electronics fuel injection system of 
motorcycle, The deleting data error into memory on electronics fuel injection system of 
motorcycle, Checking working on electronics fuel injection system of motorcycle, Checking 
equipment on electronics fuel injection system of motorcycle, Setting working on electronics 
fuel injection system of motorcycle, Checking working on ignition system, Checking 
equipment on ignition system, and Fix work ignition system. 
 2. The efficiency of a training curriculum on electronics fuel injection system of 
motorcycle for during training had the efficiency criteria (E1) was 85.10, the average score 
of 25.53, and standard deviation was 1.36. For the efficiency criteria (E2) was 91.11, the 
average score of 27.33, and standard deviation was 1.59.  
  3. The evaluation of a training curriculum on electronics fuel injection system of 
motorcycle which showed that it was in the “very good” level 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
 
ภมิูหลงั  

 การสญูเสยีงบประมาณการน าเขา้น ้ามนัดบิจากต่างประเทศและมลพษิจากไอเสยีของยาน 
พาหนะทีใ่ชน้ ้ามนัปิโตรเลยีมเป็นเชือ้เพลงิคอืปญัหาส าคญัของประเทศ ซึง่ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 
ไดแ้ก่ ผูผ้ลติน ้ามนัเชือ้เพลงิและผูผ้ลติยานพาหนะทุกประเภทต่างน าเทคโนโลยมีาใช้เพื่อแก้ปญัหา
ในหลายแนวทาง ได้แก่ การผลิตน ้ ามันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอลและน ้ ามันเชื้อเพลิงไบโอดีเซล
ออกจ าหน่ายในสถานีบรกิารน ้ามนั การน าเทคโนโลยรีะบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์มาใช้
กบัเครื่องยนต์แก๊สโซลนีของรถยนต์นัง่ท าให้กระบวนการเผาไหม้ของเครื่องยนต์มปีระสทิธภิาพ 
และประหยดัน ้ามนัเชื้อเพลงิมากขึน้ขณะที่มลพษิทางด้านไอเสยีต ่ากว่าระบบน ้ามนัเชื้อเพลงิแบบ
คารบ์เูรเตอร ์(บุญชยั เจยีรวฒันานุกุล. 2548: 14)  
 ระบบจ่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิด้วยหวัฉีด เทคโนโลยใีหม่ที่เขา้มาแทนที่คาร์บูเรเตอร์แบบเก่า 
ไดเ้ขา้มามบีทบาทส าคญัในโลกของรถจกัรยานยนตท์ุกยีห่อ้ ทีจ่ าหน่ายในประเทศไทย รวมทัง้กลุ่ม
ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กลุ่มประเทศซึ่งใช้รถจกัรยานยนต์รวมกนัมากที่สุดในโลก การ
จ่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิโดยระบบหวัฉีดนัน้ ใชป้รมิาณการจ่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิเขา้สู่หอ้งเผาไหมต่้อครัง้ที่
น้อยลง ด้วยการควบคุมประมวลผลที่แม่นย า จากกล่องสมองกลที่ค านวณจากเซน็เซอร์ต าแหน่ง
ต่างๆ ในระบบเครื่องยนต ์ท าใหก้ารเผาไหมห้มดจด ประหยดัน ้ามนัเชือ้เพลงิ มอีตัราเร่งทีด่ ีแถมลด
มลพษิทีป่ล่อยออกมาสู่บรรยากาศอกีดว้ย การฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิของหวัฉีดใหม่จะเป็นละอองฝอย
ละเอยีด จุดตดิระเบดิได้ง่ายในห้องเผาไหม้ เนื่องจากการฉีดพ่นเชื้อเพลงิผ่านรูเขม็เลก็ๆ ที่อยู่ที่
ปลายหวัฉีด ทัง้นี้เมื่อรถจกัรยานยนตใ์ชง้านไปนานๆ ประสทิธภิาพของหวัฉีดจะดอ้ยลง อนัเกดิจาก
ปจัจยัต่างๆ ตวัอยา่งเช่น น ้ามนัเชือ้เพลงิทีก่ลายเป็นคราบตะกอนยางเหนียวเลด็ลอดเขา้ไปอุดตนัที่
หวัฉีด ท าให้น ้ามนัเชื้อเพลงิจ่ายออกมาจากรูหวัฉีดได้ไม่เต็มที่  ระยะแรกๆ เครื่องยนต์จะมรีอบ
เครื่องยนตไ์ม่คงที ่เครื่องยนตก์ าลงัตก มอีาการสะดุดเมื่อบดิคนัเร่ง สิน้เปลอืงน ้ามนัเชื้อเพลงิ ระยะ
ยาวเครื่องยนต์จะหลวม แหวนตาย เนื่องจากความสกปรกสะสมที่เกิดขึ้นในห้องเผาไหม้อย่าง
ต่อเนื่อง หากปล่อยให้อาการเหล่านี้เกดิขึน้กบัรถจกัรยานยนต์ที่ใช้งานอยู่นานๆ จะส่งผลเสยีต่อ
ระบบอื่นๆ ได ้(3 เอม็ ประเทศไทย. 2557: ออนไลน์)  
 การศกึษาขอ้มลูการใชง้านยานพาหนะประเภทต่างๆ ในปจัจุบนัพบวา่รถจกัรยานยนต์คอื
ยานพาหนะทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมากจากประชาชนทัว่ไปทัง้ในเขตเมอืงและในชนบทเพราะมี
ราคาจ าหน่ายทีต่ ่ากวา่ยานพาหนะทีใ่ชเ้ครื่องยนตป์ระเภทอื่นและยงัสามารถเดนิทางไปได้ในสภาพ
การจราจรที่ตดิขดั ผู้วจิยัได้พบสถิตกิารจดทะเบยีนรถจกัรยานยนต์รุ่นใหม่ที่เพิม่จ านวนขึน้อย่าง
มากมายเฉลีย่สงูถงึเดอืนละ 126,294 คนั ในช่วงปี 2556 (กรมการขนส่งทางบก. 2557: ออนไลน์) 
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ซึง่รถจกัรยานยนตท์ีเ่พิม่จ านวนขึน้อยา่งมากมายเหล่านี้ยอ่มตอ้งการงานซ่อมและบรกิารจากช่างที่
มคีวามรูท้กัษะเรื่องระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ โดยภาระหน้าที่ในการ
ฝึกอบรมช่างซ่อมและบริการรถจักรยานยนต์เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของบริษัทผู้ผลิต
รถจกัรยานยนต ์และเป็นพนัธกจิของสถานศกึษาอาชวีศกึษาในการที่จะต้องฝึกอบรมช่างซ่อมและ
บรกิารรถจกัรยานยนตท์ีม่คีวามรูท้กัษะในงานซ่อมและบรกิารรถจกัรยานยนต์รุ่นใหม่นี้ให้เพยีงพอ 
ทีผ่่านมาบรษิทัผูผ้ลติรถจกัรยานยนตไ์ดแ้ก้ปญัหาในเบื้องต้นโดยได้ด าเนินการจดัฝึกอบรมความรู้
ทกัษะเกี่ยวกบัระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิงอเิล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์รุ่นใหม่ให้กบัช่างซ่อมและ
บรกิารประจ าศนูยบ์รกิารของตนอยา่งต่อเนื่อง และไดด้ าเนินการจดัฝึกอบรมความรู้ทกัษะงานซ่อม
และบรกิารระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัร ยานยนต์ให้กบักลุ่มครูอาชวีศกึษาที่ท า
หน้าทีส่อนในสาขาวชิาช่างยนตเ์พื่อใหน้ าความรูแ้ละทกัษะไปถ่ายทอดใหก้บันกัศกึษาสาขาวชิาช่าง
ยนต ์ซึง่ผูว้จิยัเคยผ่านการฝึกอบรมในเรื่องดงักล่าวมาแลว้ 
 ผู้ว ิจยัได้ท าการส ารวจนักศึกษาหลกัสูตรวชิาชีพระยะสัน้สาขาวชิาช่างยนต์ทัง้ที่จบ
การศกึษาไปก่อนหน้านี้และที่ก าลงัศกึษาอยู่ในปจัจุบนั ท าให้ได้รบัทราบถึงปญัหาการขาดความรู้
ทกัษะในงานซ่อมและบริการระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ จงึได้ศกึษา
แนวคิดเกี่ยวกบัการแก้ปญัหาการขาดความรู้ท ักษะในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นผลมาจากความ
เปลีย่นแปลงของเทคโนโลยใีนเวลาต่อมา และพบวา่การฝึกอบรมเป็นกระบวนการทีเ่หมาะสมเพื่อใช้
แกป้ญัหาดงักล่าวดว้ยการเพิม่เตมิความรูท้กัษะในเรื่องของนวตักรรมหรอืเทคโนโลยสีมยัใหม่อย่าง
มปีระสิทธภิาพ การพฒันาก าลงัแรงงานระดบักลาง โดยเน้นการจดัการเรยีนการสอนตามแนว
ทฤษฎกีารเรยีนรูเ้พื่อสรา้งสรรคด์ว้ยปญัญา การสรา้งแรงจงูใจ ปลกูฝงัค่านิยมในการเรยีนสายอาชพี
และการประกอบอาชพีอสิระ การยกระดบัคุณภาพมาตรฐานอาชวีศกึษาใหผู้เ้รยีนมสีมรรถนะในการ
ประกอบอาชพีที่เชื่อมโยงกบักลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และสอดคล้องกบัความเชี่ยวชาญของ
สถานศกึษา รวมทัง้สร้างเครอืข่ายการผลติและพฒันาก าลงัแรงงานกบัภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ
สถานประกอบการ สถาบันเฉพาะทาง ควบคู่ก ับการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กบันานาชาติ 
(แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่สบิเอด็ พ.ศ. 2555 - 2559. 2554: 47.) โดยยดึ
หลกัการฝึกอบรม คอื วธิกีารพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นลกัษณะที่เป็นกระบวนการเพิม่พูนความรู ้
(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และทศันคต ิ(Attitude) ทีเ่หมาะสมในการปฏบิตังิานเฉพาะด้านโดยมุ่ง
ให้เกดิการเรยีน รู้ (Learning) และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม (Behavior Change) ไปตาม
มาตรฐานข้อก าหนดของงานท าให้การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอนัจะน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายของทัง้องคก์ารและส่วนบุคคล (พมิลพรรณ เชือ้บางแกว้. 2551: 298-299) และเพื่อพฒันา
บุคลากรหรอืบุคคล ในองค์กรหรอืหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ มทีกัษะ มคีวามคิดรเิริ่ม 
สร้างสรรค์จนสามารถพฒันาองค์กร หรอืหน่วยงานให้ก้าวหน้าทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ช่วยท าให้เกิด
ความรูค้วามเขา้ใจในการท างาน ท าใหเ้กดิการผดิพลาดน้อยลง (คมกรชิ เพชรมาก. 2550: 44) 
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 เหตุผลดงักล่าวผู้วจิยัจงึเห็นความจ าเป็นอย่างยิง่ในการด าเนินการวจิยัเพื่อพฒันาหลกั 
สตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์โดยใชท้ฤษฎีของทาบา (Taba) 
ในการพฒันาหลกัสูตร เพื่อน าไปใช้ฝึกอบรมความรู้ทกัษะงานซ่อมและบริการระบบฉีดน ้ามัน
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนตใ์หแ้ก่นกัศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้สาขาวชิาช่างยนตใ์ห้
สามารถซ่อมและบริการระบบฉีดน ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและน าความรู้ทกัษะที่ได้รบัจากการฝึกอบรมหลกั สูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามัน
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนตไ์ปใชใ้นการประกอบอาชพีได ้ 
 
ความมุง่หมายของการวิจยั 
 1. เพื่อพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์ 
 2. เพื่อศกึษาประสทิธภิาพของหลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์
 
ความส าคญัของการวิจยั  
 ผลการวจิยัในครัง้นี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการศกึษาวจิยัการพฒันาความรู้ทกัษะใน
งานซ่อมและบรกิารระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ของนักศกึษาหลกัสูตร
วชิาชพีระยะสัน้ สาขาวชิาช่างยนต์ สามารถน าความรู้ทกัษะที่ได้รบัจากการฝึกอบรมไปใช้ในการ
ประกอบอาชพีช่างซ่อมและบรกิารระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนตใ์หม้ทีกัษะ
ความรูเ้พิม่ขึน้ต่อไป  
 
ขอบเขตของการวิจยั 

 ประชากรและตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากร ได้แก่ นักศกึษาหลกัสูตรวชิาชพีระยะสัน้ สาขาวชิาช่างยนต์ ปีการศกึษา 
2555 ของวทิยาลยัสารพดัช่างสีพ่ระยา  

  ตวัอย่าง ได้แก่ นักศึกษาหลกัสูตรวชิาชีพระยะสัน้ สาขาวชิาช่างยนต์ ปีการศึกษา 
2555 ของวทิยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา จ านวน 15 คน โดยใช้วธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) (อา้งถงึจ านวนรบัสมคัรนกัศกึษา หลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ในสาขาวชิาช่าง
ยนต ์ของส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา) 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
  ตัวแปรต้น คือ หลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ ามันเชื้อ เพลิงอิ เล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์ 
  ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ ามันเชื้อเพลิง
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์
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นิยามศพัท์เฉพาะ 
 1. การพฒันาหลกัสูตร หมายถึง กระบวนการปรบัปรุงหลกัสูตรที่มอียู่เดมิ หรอืสร้าง
หลกัสตูรขึน้มาใหม่ มกีารวเิคราะหเ์พื่อก าหนดเป้าหมาย มขี ัน้ตอนการปรบัปรุงและประเมนิผลเพื่อ
บรรลุเป้าหมายของการจดัการศกึษาหรอืการฝึกอบรม  
 2. การฝึกอบรม หมายถงึ กระบวนการพฒันาความรูท้กัษะและเจตคตทิีด่แีก่ผู้เขา้รบัการ
ฝึกอบรมใหเ้ปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ ีทนัต่อเทคโนโลยแีละความเปลี่ยนแปลงในสงัคม เพื่อให้เกดิ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานยิง่ขึน้ 
 3. รถจกัรยานยนต ์หมายถงึ ยานพาหนะชนิดลอ้เลื่อน ม ี2 ลอ้ ขบัเคลื่อนด้วยเครื่องต้น
ก าลงัชนิดต่างๆ  
 4. ระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส ์หมายถงึ ระบบการจ่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิด้วย
หวัฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ และมอุีปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ท าหน้าที่ควบคุมปรมิาณน ้ามนัเชื้อเพลงิที่จะฉีด
เขา้ไปในท่อไอดขีองเครื่องยนตใ์หม้อีตัราส่วนที่พอเหมาะเพื่อให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้สมบูรณ์ ได้
ก าลงังานเตม็ประสทิธภิาพ ประหยดัน ้ามนัเชือ้เพลงิ และช่วยลดมลพษิจากไอเสยีของเครื่องยนต ์
 5. หลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์
หมายถงึ หลกัสตูรฝึกอบรมส าหรบันกัศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ สาขาวชิาช่างยนต์ ที่มคีวามรู้
ทกัษะเคยผ่านการศกึษาหรอืการฝึกอบรมในงานซ่อมและบรกิารรถจกัรยานยนตแ์บบเดมิ  
 6. ประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์หมายถงึ ประสทิธภิาพของหลกัสตูรจากการประเมนิผลการฝึกอบรมของผู้เขา้รบั
การฝึกอบรมโดยคดิเป็นค่ารอ้ยละของคะแนนจากผลงานทีผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมทัง้หมดกระท าไดใ้น
สองขัน้ตอนน ามาเปรยีบเทยีบกนั คอื ข ัน้ตอนแรกในระหว่างการฝึกอบรม และขัน้ตอนที่สองหลงั
การฝึกอบรม โดยก าหนดเกณฑ์ประสทิธิภาพเป็น E1/E2 โดยที่ค่า E1 หมายถึง ค่าร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยที่เกิดจากการท าแบบทดสอบความรู้ทกัษะระหว่างการฝึกอบรมของผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรม (ประสทิธภิาพของกระบวนการฝึกอบรม) และ E2 หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่
เกดิจากการท าแบบทดสอบความรูท้กัษะหลงัการฝึกอบรมของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (ประสทิธภิาพ
ของผลลพัธก์ารฝึกอบรม) ซึง่ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัก าหนดเกณฑป์ระสทิธภิาพ E1/E2 = 85/85 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 

สมมุติฐานในการวิจยั   
 หลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนตน์ี้มปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑป์ระสทิธภิาพ E1/E2 = 85/85 

 

 
หลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนั

เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์

 
ประสทิธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรม 

ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์E1/E2 = 85/85 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 



 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 งานวิจยันี้จ ัดท าขึ้นเพื่อศึกษาการพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ ามันเชื้อเพลิง
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์ซึง่ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้  
  1. ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์
  2. การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม 
  3. การประเมนิประสทิธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรม 
  4. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
1.ระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์ 
 1.1 ระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส ์ 
 ระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ คือ ระบบจ่ายน ้ามนัเชื้อเพลิงที่ใช้ห ัวฉีดเป็น
อุปกรณ์จ่ายน ้ ามันเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์แทนคาร์บูเรเตอร์ โดยมีชุดควบคุมการท างาน
อเิลก็ทรอนิกส์ Electronics Control Unit (ECU) หรือเรียกว่ากล่อง Engine Control Module 
(ECM) ท าหน้าทีค่วบคุมการท างานของระบบ และมเีซน็เซอรท์ าหน้าทีต่รวจสอบความเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะการท างานของเครื่องยนต์เพื่อส่งข้อมูลให้กับกล่องควบคุมการท างานของระบบ
ค านวณหาปริมาณความต้องการน ้ามนัเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ขณะนัน้ ก่อนจะสัง่ให้หวัฉีดฉีด
น ้ามนัเชื้อเพลิงเข้าไปในท่อไอดีของเครื่องยนต์ด้วยปริมาณที่พอเหมาะกบัความต้องการของ
เครื่องยนต์ นอกจากนี้กล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์ยงัควบคุมการท างานของระบบจุด
ระเบดิอกีดว้ย เหตุนี้เครื่องยนตท์ีใ่ชร้ะบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์จงึใช้เชื้อเพลงิได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ มกีารเผาไหม้ที่สมบูรณ์ มีค่ามลพษิที่ต ่าและสามารถผ่านขอ้ก าหนดทางกฎหมายที่
เกีย่วกบัมลพษิทางอากาศในปจัจุบนันี้ได ้ 
 1.2 ส่วนประกอบของระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส ์
 ส่วนประกอบของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์ ประกอบด้วย กล่องควบคุมการ
ท างานของเครื่องยนต ์ป ัม๊น ้ามนัเชือ้เพลงิ หวัฉีด เซนเซอรห์รอืตวัตรวจจบัต่างๆ หลอดไฟแสดงการ
ท างานของเครื่องยนต ์และวาลว์ควบคุมอากาศรอบเดนิเบา ดงัแสดงในภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 ส่วนประกอบของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส ์
 
 
 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์CZ-i. 
หน้า 7. 
 
  1.2.1 กล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์เป็นหน่วยประมวลผลขอ้มูลและสัง่การ
ท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิงอเิลก็ทรอนิกส์ โดยเป็นไมโครคอมพวิเตอร์มหีน้าที่รบัขอ้มูล
ต่างๆที่ส่งมาจากเซนเซอร์แล้วน าขอ้มูลเหล่านัน้ไปประมวลผลเพื่อส ัง่จ่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิ และ
ก าหนดจงัหวะในการจุดระเบดิ ใหม้คีวามเหมาะสมในทุกสภาวะการณ์การท างานของเครื่องยนต ์ 
  นอกจากนี้กล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์ยงัท าหน้าที่ตรวจสอบและบนัทึก
ขอ้มลูการท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์ตลอดเวลา และแสดงผลด้วยหลอดไฟ
แสดงการท างานของเครื่องยนตอ์กีดว้ย 

ชุดตวัตรวจจบั 

ป ัม๊น ้ามนัเชื่อเพลงิ 
ตวัตรวจจบัออกซเิจน 

หวัฉีด 

กล่อง ECM 
ตวัตรวจจบัอุณหภมูนิ ้ามนัเครื่อง 

ตวัตรวจจบัความเรว็รอบเครื่อง 
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ภาพประกอบ 3 ภายในกล่องควบคุมการท างานของเครือ่งยนต ์

 
 
 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์CZ-i. 
หน้า 23. 
 
  1.2.2 ป ัม๊น ้ามนัเชือ้เพลงิ 
  ป ัม๊น ้ามนัเชือ้เพลงิถูกตดิตัง้อยูใ่นถงัน ้ามนัเชือ้เพลงิ และเป็นทีต่ดิตัง้ของอุปกรณ์ต่างๆ
คอื  
   1.2.2.1 ไส้กรองน ้ามนัเชื้อเพลงิ ตดิตัง้อยู่ที่ด้านใต้สุดของป ัม๊น ้ามนัเชื้อเพลงิท า
หน้าทีก่รองสิง่สกปรกไม่ใหเ้ขา้ไปในระบบโดยจะกรองสิง่สกปรกไดต้ัง้แต่ 10 ไมครอนขึน้ไป 
   1.2.2.2 ลิน้กนักลบั ตดิตัง้อยูด่า้นออกของป ัม๊น ้ามนัเชือ้เพลงิ ขณะท างานน ้ามนัก็
จะดนัผ่านลิ้นกนักลบัออกไปจ่ายให้กบัหวัฉีด แต่ในกรณีที่ดบัเครื่องยนต์ป ัม๊จะหยุดท างานลิ้นกนั
กลบัจะท าหน้าที่ปิดกัน้ไม่ให้น ้ามนัที่ค้างอยู่ในท่อทางน ้ามนัเชื้อเพลงิไหลกลบัมาที่ถัง ท าให้ท่อ
น ้ามนัเชือ้เพลงิยงัคงมแีรงดนัน ้ามนัเชื้อเพลงิสะสมอยูต่ลอดเวลา 
   1.2.2.3 ตวัควบคุมแรงดนัน ้ามนัเชื้อเพลงิ ติดตัง้อยู่ที่ด้านออกท าหน้าที่ควบคุม
แรงดนัน ้ามนัเชื้อเพลงิในระบบให้อยู่ในค่ามาตรฐาน 294 KPa ตลอดเวลา ป ัม้น ้ามนัเชื้อเพลงิรุ่น
แรกๆตวัควบคุมแรงดนัน ้ามนั เชือ้เพลงิจะแยกกบัป ัม้น ้ามนัเชือ้เพลงิและมที่อทางใหน้ ้ามนัเชื้อเพลงิ
ทีเ่หลอืจากการฉีดของหวัฉีดไหลกลบัมายงัถงัน ้ามนัเชือ้เพลงิ แต่ปจัจุบนัเมื่อมกีารปรบัเปลีย่นให้ตวั
ควบคุมแรงดนัน ้ามนัเชือ้เพลงิมาอยูเ่ป็นชุดเดยีวกบัป ัม้น ้ามนัเชื้อเพลงิท่อทางดงักล่าวจงึไม่จ าเป็น
อกีต่อไปเพราะน ้ามนัเชือ้เพลงิจะไหลลงภายในถงัน ้ามนัเชือ้เพลงิโดยตรง 
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  การท างานของป ัม้น ้ามนัเชือ้เพลงิทุกครัง้ทีม่กีารเปิดสวทิชจ์ุดระเบดิ กล่องควบคุมการ
ท างานของเครื่องยนตจ์ะสัง่ใหป้ ัม้น ้ามนัเชือ้เพลงิท างานเป็นเวลา 2 วนิาท ีหลงัจากนัน้จะท างานอกี
เมื่อกล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนตไ์ดร้บัสญัญาณจากพลัเซอรค์อลย์ซึง่น ้ามนัเชือ้เพลงิสง่ไป
ทีห่วัฉีดตลอดเวลาทีเ่ครื่องยนตท์ างาน โดยมตีวัควบคุมแรงดนัน ้ามนัเชือ้เพลงิคอยควบคุมแรงดนัให้
อยูใ่นมาตรฐาน 294 KPa ตลอดเวลา จากนัน้หวัฉีดจะฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิใหก้บัเครื่องยนต์เมื่อได้รบั
ค าส ัง่จากกล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์ โดยที่จะสัง่จ่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิต่อเมื่อได้รบั
สญัญาณความเรว็รอบ (สญัญาณพลัซ์เซอร์คอยล์) การที่น ้ามนัเชื้อเพลงิจะถูกฉีดออกมามากหรอื
น้อย ขึน้อยูท่ ีเ่วลาทีห่วัฉีดเปิด ถ้าหวัฉีดเปิดนานน ้ามนักจ็ะถูกฉีดออกมามาก ตามเวลาที่หวัฉีดเปิด 
ในทางกลบักนัถ้าหากมปีญัหาเกดิขึน้ในระบบ เช่น แรงดนัน ้ามนัต ่ากว่าค่ามาตรฐานส่วนผสมกจ็ะ
ผดิไปจากปกตคิอืจะเป็นส่วนผสมบางท าใหเ้ครื่องยนตไ์ม่มกี าลงัถงึแม้กล่องควบคุมการท างานของ
เครื่องยนตจ์ะสัง่ฉีดด้วยเวลาเท่ากนักต็าม เพราะฉะนัน้แรงดนัน ้ามนัในระบบจะมผีลต่อสมรรถนะ
ของเครื่องยนตโ์ดยตรง ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งมกีารตรวจเชค็แรงดนัน ้ามนัเชื้อเพลงิ ถ้าหากระบบทุก
อยา่งท างานเป็นปกต ิหลอดไฟวเิคราะห์ปญัหาไม่แจ้งความผดิปกต ิแต่เครื่องยนต์ไม่มกี าลงั เดนิ
เบาไดแ้ต่เร่งสะดุดมอีาการวบูคลา้ยจะดบั ซึง่สาเหตุส่วนใหญ่ที่ท าให้แรงดนัต ่าเกดิจากกรองน ้ามนั
เชือ้เพลงิอุดตนัซึง่แกไ้ขไดโ้ดยการเปลีย่นกรองน ้ามนัเชือ้เพลงิหรอืป ัม๊น ้ามนัเชือ้เพลงิดว้ย 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 ป ัม้น ้ามนัเชือ้เพลงิและต าแหน่งตดิตัง้ 
 
 

 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์CZ-i. 
หน้า 19. 

หวัฉีด 

ท่อจ่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

ถงัน ้ามนัเชือ้เพลงิ 



10 
 
  1.2.3 หวัฉีด ท าหน้าที่ฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิให้เป็นหมอกเพื่อไปผสมกบัอากาศภายใน
ท่อไอดกี่อนทีจ่ะถูกดดูเขา้บรรจุภายในกระบอกสบู หวัฉีดทีใ่ชเ้ป็นแบบบงัคบัการเปิดของหวัฉีดด้วย
โซลนิอยดแ์ม่เหลก็ไฟฟ้าทีท่ าหน้าทีย่กเขม็หวัฉีดขึน้เพื่อเปิดรหูวัฉีด และเขม็หวัฉีดจะถูกปิดลงด้วย
แรงดนัของสปรงิ หวัฉีดจะถูกควบคุมการท างานโดยกล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์ด้วย
การสัง่ใหไ้ฟทีม่าจากหวัฉีดลงกราวนดท์ าใหเ้กดิสนามแม่เหลก็ที่โซลนิอยด์และดงึเขม็หวัฉีดให้เปิด
ขึน้ ท าใหน้ ้ามนัทีม่แีรงดนัถูกฉีดออกมาในลกัษณะทีเ่ป็นหมอกเพื่อผสมกบัอากาศในท่อไอด ีจากนัน้
เมื่อกล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์ส ัง่ตดัการลงกราวนด์ของหวัฉีด สนามแม่เหลก็ที่โซลิ
นอยดห์มดไป สปรงิจงึดนัเขม็หวัฉีดลงมาปิดรหูวัฉีดเป็นการหยดุการฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

 
ภาพประกอบ 5 ป ัม้น ้ามนัเชือ้เพลงิ 

 
 

 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์CZ-i. 
หน้า 21. 
 
  1.2.4 เซนเซอร์หรอืตวัตรวจจบั (Sensor) เซนเซอร์เป็นอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ชนิด
หนึ่ง มหีน้าทีต่รวจจบัความเปลีย่นแปลงต่างๆ แลว้ส่งขอ้มลูเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าไปยงักล่องควบคุม
การท างานของเครื่องยนต์ เพื่อน าข้อมูลเหล่านัน้ไปประมวลผลหาปริมาณความต้องการน ้ามนั
เชื้อเพลงิของเครื่องยนต์ และจงัหวะในการจุดระเบดิที่เหมาะสมที่สุด  เซนเซอร์ในระบบฉีดน ้ามนั
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ ตวัตรวจจบัอุณหภูมอิากาศ ตวัตรวจจบัแรงดนัอากาศในท่อไอดี ตวั
ตรวจจบัต าแหน่งลิน้เร่ง ตวัตรวจจบัอุณหภูมนิ ้ามนัเครื่อง ตวัตรวจจบัความเรว็รอบเครื่องยนต์ ตวั
ตรวจจบัออกซเิจน และตวัตรวจจบัการเอยีงของรถ ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

สปรงิ 

กรองละเอยีด 

โซลนิอยด ์

พลงัเยอร ์
(เขม็หวัฉีด) 
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   1.2.4.1 เซนเซอร์ตรวจจบัอุณหภูมอิากาศ (Intake Air Temperature Sensor: 
IAT) ท าหน้าทีต่รวจจบัอุณหภมูขิองอากาศทีจ่ะเขา้ไปผสมกบัน ้ามนัเชือ้เพลิงในท่อไอด ีแล้วเปลี่ยน 
เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าส่งขอ้มลูไปยงักล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการ
ค านวณหาปรมิาณอากาศทีจ่ะเขา้ไปผสมกบัน ้ามนัเชื้อเพลงิในท่อไอด ีตวัตรวจจบัอุณหภูมอิากาศ
เป็นเทอรม์สิเตอรท์ีส่ามารถตรวจจบัการเปลีย่นแปลงอุณหภมูขิองอากาศได้ดตีดิตัง้อยู่ด้านหน้าของ
ลิน้ปีกผเีสือ้ ในปจัจุบนัรถบางรุ่นอาจจ าลองสญัญาณอุณหภูมอิากาศไวใ้นกล่องควบคุมการท างาน
ของเครื่องยนตซ์ึง่จะท าใหไ้ม่มเีซนเซอรต์รวจจบัอุณหภูมอิากาศในรถจกัรยานยนต์รุ่นนัน้  โดยเมื่อ
อุณหภมูอิากาศหนาว อากาศจะมคีวามหนาแน่นมาก กล่องควบคุมฯสัง่ฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิมาก เมื่อ
อุณหภมูอิากาศรอ้น อากาศจะมคีวามหนาแน่นน้อย กล่องควบคุมฯสัง่ฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิน้อย 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 เซนเซอรต์รวจจบัอุณหภมูอิากาศตดิตัง้กบัเรอืนลิน้เร่ง 
 
 
 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์CZ-i. 
หน้า 9. 
 
   1.2.4.2 เซนเซอร์ตรวจจบัแรงดนัในท่อไอดี (Manifold Absolute Pressure 
Sensor: MAP) ท าหน้าทีต่รวจจบัแรงดนัอากาศภายในท่อไอดแีล้วส่งขอ้มูลไปยงักล่องควบคุมการ
ท างานของเครื่องยนต์เพื่อใช้ส ัญญาณนี้ ไปเปรียบเทียบกับสัญญาณอุณหภูมิอากาศในการ
ค านวณหาปริมาณอากาศภายในท่อไอดีที่จะเข้าสู่เครื่องยนต์ เมื่อกล่องควบคุมการท างานของ
เครื่องยนต์รู้ปรมิาณอากาศกจ็ะสามารถสัง่จ่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิเพื่อไปผสมกบัอากาศในปรมิาณที่
เหมาะสมได ้นอกจากนัน้กล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนตย์งัใชส้ญัญาณนี้ไปเปรยีบเทยีบกับ
สญัญาณเซนเซอรต์รวจจบัความเรว็รอบเครื่องยนต ์(พลัซเ์ซอรค์อยล)์ เพื่อก าหนดจงัหวะในการฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิ และจงัหวะจุดระเบดิดว้ย 

ชุดตวัตรวจจบั 

ตวัตรวจจบัอุณหภมูอิากาศ 
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   ตวัตรวจจบัแรงดนัภายในท่อไอด ีเป็นความตา้นทานทีเ่ปลีย่นแปลงไดแ้บบสารกึ่ง
ตวัน าตดิตัง้อยูด่า้นหลงัของลิน้ปีกผเีสือ้ ถ้าตวัตรวจจบัแรงดนัภายในท่อไอด ีส่งสญัญาณไปยงักล่อง
ควบคุมการท างานของเครื่องยนต์ แล้วประมวลผลพบว่าแรงดนัในท่อไอดีสูงแสดงว่าขณะนัน้มี
ปรมิาณอากาศมากกล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนตจ์ะสัง่จ่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิมาก และในทาง
กลับกันถ้าแรงดันในท่อไอดีต ่าแสดงว่ามีปริมาณอากาศน้อย กล่องควบคุมการท างานของ
เครื่องยนตจ์ะสัง่จ่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิน้อย 
   ปจัจุบนัระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์บางรุ่นอาจจ าลองสญัญาณแรงดนั
อากาศในท่อไอดไีวใ้นโหมดการท างานของกล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์ซึ่งจะท าให้ไม่มี
เซนเซอรต์รวจจบัแรงดนัอากาศในรถจกัรยานยนตร์ุ่นนัน้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 เซนเซอรต์รวจจบัแรงดนัอากาศในท่อไอดตีดิตัง้กบัเรอืนลิน้เร่ง 
 
 
 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์CZ-i. 
หน้า 8. 
 
   1.2.4.3 เซนเซอร์ตรวจจบัต าแหน่งลิ้นเร่ง (Throttle Position Sensor: TP) ท า
หน้าทีต่รวจจบัต าแหน่งการเปิด - ปิดของลิน้เร่งแลว้เปลีย่นเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าส่งขอ้มลูไปยงักล่อง
ควบคุมการท างานของเครื่องยนต์เพื่อน าสญัญาณนี้ไปเปรยีบเทยีบกบัสญัญาณความเรว็รอบของ
เครื่องยนต ์และสญัญาณอุณหภมูขิองเครื่องยนตเ์พื่อหาวา่เครื่องยนตก์ าลงัท างานอยูท่ีส่ภาวะใด จงึ
ส ัง่จ่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของเครื่องยนตใ์นสภาวะนัน้ๆ  

ชุดตวัตรวจจบั 

ตวัตรวจจบัความดนัในท่อไอด ี
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   ถ้าลิน้เร่งอยูท่ ีต่ าแหน่งปิดสุด (เดนิเบา) เซนเซอร์จะอยู่ที่ต าแหน่งความต้านทาน
มากท าให้แรง เคลื่อนไฟฟ้าที่จ่ายมาจากขัว้ VCC 5โวลท์ ส่งไปที่กล่องควบคุมการท างานของ
เครื่องยนต์ที่ข ัว้ THR ได้น้อย (0.29โวล์) ต าแหน่งนี้กล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์จะสัง่
หวัฉีดจ่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิน้อย 
   ถ้าบดิคนัเร่งมากขึน้ความตา้นทานจะน้อยลงจะท าใหไ้ฟฟ้ากลบัไปทีก่ล่องควบคุม
การท างานของเครื่องยนตไ์ดม้ากขึน้ตามอตัราการบดิคนัเร่ง (บดิสุดจะอยู่ที่ประมาณ 4.76 โวล์) ใน
ต าแหน่งนี้กล่องกล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนตจ์ะสัง่ใหห้วัฉีดจ่ายน ้ามนัมาก 

 
 

ภาพประกอบ 8 เซนเซอรต์รวจจบัต าแหน่งลิน้เรง่ตดิตัง้กบัเรอืนลิน้เร่ง 
 
 
 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์CZ-i. 
หน้า 11. 
 
   1.2.4.4 เซนเซอร์ตรวจจบัอุณหภูมิน ้ามนัเครื่อง (Engine Oil Temperature 
Sensor: EOT) ตดิตัง้อยู่ที่เสื้อสูบด้านล่างซ้าย ท าหน้าที่ตรวจจบัอุณหภูมขิองเครื่องยนต์ แล้วส่ง

ชุดตวัตรวจจบั 

ตวัตรวจจบัต าแหน่งลิน้เร่ง 
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ขอ้มลูไปใหก้ล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์เพื่อใช้ในการค านวณหาปรมิาณความต้องการ
น ้ามนัเชือ้เพลงิทีเ่หมาะสมกบัอุณหภมูขิองเครื่องยนตใ์นขณะนัน้ 
   ถ้าอุณหภมูติ ่า ความตา้นทานจะมาก กล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์จะ
ส่งกระแสไฟฟ้าออกไปทีเ่ซนเซอรม์าก และสัง่จ่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิมาก 
   ถ้าอุณหภมูสิงู ความตา้นทานจะน้อยกล่อง ควบคุมการท างานของเครื่องยนต์ส่ง
กระแสไฟออกไปทีเ่ซนเซอรน้์อย และสัง่จ่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิน้อย 

 
ภาพประกอบ 9 เซนเซอรต์รวจบัอุณหภมูนิ ้ามนัเครื่อง 

 
 
 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์CZ-i. 
หน้า 12. 
 
   1.2.4.5 ตวัตรวจจบัความเรว็รอบเครื่องยนต์ (Crank Shaft Position Sensor: 
CKP) ท าหน้าทีต่รวจจบัความเรว็รอบของเครื่องยนต ์แลว้เปลีย่นเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าส่งไปยงักล่อง
ควบคุมการท างานของเครื่องยนตเ์พื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการประมวลผลการฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิที่
ห ัวฉีด, ก าหนดต าแหน่งจุดระเบิดให้เหมาะสมกับการท างานของเครื่องยนต์  และบอกการ
เปลีย่นแปลงต าแหน่งของเพลาขอ้เหวีย่งด้วย เพื่อช่วยให้กล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์
ประมวลผลสัง่การควบคุมการท างานของเครื่องยนตไ์ดแ้ม่นย าในทุกสภาวะของการขบัขี่ 

ตวัตรวจจบัอุณหภมูนิ ้ามนัเครื่อง 
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ภาพประกอบ 10 เซนเซอรต์รวจจบัความเรว็รอบเครื่องยนต ์
 
 
  ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์
CZ-i. หน้า 14. 
 
   1.2.4.6 ตวัตรวจจบัออกซเิจน (Oxygen sensor: O2 ) ตดิตัง้อยู่ที่บรเิวณช่องไอ
เสยีของฝาสูบ หรือบรเิวณท่อไอเสีย ท าหน้าที่วเิคราะห์ผลการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ด้วยการ
ตรวจจบัปริมาณออกซิเจนในแก๊สไอเสีย ถ้าปรมิาณออกซเิจนมีค่าน้อยกว่าค่ามาตรฐานก าหนด
แสดงว่าส่วนผสมหนา ข้อมูลที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะส่งไปยงักล่องควบคุมการท างานของ
เครื่องยนต์ซึ่งจะสัง่ให้หวัฉีดฉีดน ้ามนัน้อยลง ในทางกลบักนัถ้าตวัตรวจจบัออกซิเจนตรวจพบ
ปรมิาณออกซเิจนไดม้ากกวา่ค่ามาตรฐานก าหนดแสดงว่าส่วนผสมบางตัวตรวจจบัออกซเิจนจะส่ง
ขอ้มลูไปทีก่ล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนตเ์พื่อส ัง่หวัฉีดใหฉ้ีดน ้ามนัมากขึน้  
   ขอ้ควรระวงัส าหรบัตวัตรวจจบัออกซเิจน  
    1) หา้มใชข้องเหลวทุกชนิด ใส่เขา้ในรอูากาศของตวัตรวจจบัออกซเิจน 

    2) หา้มใชข้องเหลวหรอืสารละลายทุกชนิด ใสใ่นปลัก๊ตวัตรวจจบัออกซเิจน 

    3) หา้มท าตวัตรวจจบัออกซเิจน ตกหล่น หรอืไดร้บัแรงกระแทกรุนแรง 
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ภาพประกอบ 11 เซนเซอรต์วัตรวจจบัออกซเิจน 

 
 

 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์CZ-i. 
หน้า 15. 

 
   1.2.4.7 ตวัตรวจจบัการเอยีงของรถ (Bank Angle Sensor) ท าหน้าที่ตดัการ
ท างานของเครื่องยนตใ์หเ้ครื่องยนตด์บัในกรณีรถจกัรยานยนตล์ม้หรอืเอยีงจนถึงค่าก าหนด คอื 55 
± 5 องศา โดยตวัตรวจจบัการเอยีงของรถจะส่งขอ้มูลไปสัง่หยุดการท างานของระบบจุดระเบดิและ
ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ ถ้ารถจกัรยานยนตด์บัเนื่องจากการท างานของตวัตรวจจบัการเอยีงของรถ
ใหต้ัง้รถขึน้มาแลว้ท าการปิด – เปิดสวทิชจ์ุดระเบดิใหม่ จงึจะสามารถสตารท์เครื่องยนตต์ดิได้ 

 
ภาพประกอบ 12 เซนเซอรต์วัตรวจจบัการเอยีงของรถ 

 
 
 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คู่มอืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์Wave 
125i. หน้า 5. 

ตวัตรวจจบัออกซเิจน 
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  1.2.5 หลอดไฟแสดงการท างานของเครื่องยนต์ (FI – Indicator) หลอดไฟแสดงการ
ท างานของเครื่องยนต์จะท างานร่วมกบัระบบตรวจสอบข้อขดัข้องด้วยตวัเองโดยเมื่อเปิดสวทิช์
กุญแจหลอดไฟนี้จะตดิขึน้มา 2 วนิาทแีล้วดบัไปซึ่งถ้าไม่มคีวามผดิปกตใิดๆหลอดไฟนี้กจ็ะไม่ตดิ
ขึน้มาอกี แต่หากเกดิความผดิปกตขิึน้ในระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์ หลอดไฟแสดงการ
ท างานของเครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นมาและกระพริบในขณะรอบเครื่ องยนต์เดินเบาและจะติดค้าง
ตลอดเวลาเมื่อเครื่องยนตถ์ูกเร่งเกนิ 2200 รอบต่อนาทโีดยประมาณ จนกว่าขอ้มูลความผดิปกตจิะ
ถูกลบไป 

 
ภาพประกอบ 13 หลอดไฟแสดงการท างานของเครื่องยนต์ 

 
 
 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์CZ-i. 
หน้า 22. 
 
  1.2.6.วาล์วควบคุมอากาศรอบเดนิเบา ( Idle Air Control Valve: IACV) ท าหน้าที่
ปรบัรอบเดินเบาอตัโนมตัขิองเครื่องยนต์ให้อยู่ในค่าก าหนดโดยท างานสมัพนัธ์กบัอุณหภูมขิอง
เครื่องยนต ์ถ้าอุณหภมูขิองเครื่องยนตต์ ่า (เครื่องยนตเ์ยน็) กล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์
จะสัง่วาลว์เปิดช่องทางใหอ้ากาศเขา้มาเพิม่มากขึน้ เครื่องยนตก์จ็ะเร่งรอบขึน้ไปท างานทีส่ภาวะเดนิ
เบารอบสูงประมาณ 1,700-1,900 รอบ/นาท ีและเมื่อเครื่องยนต์มอุีณหภูมิเพิม่สูงขึน้ถึงอุณหภูมิ
ท างานปกต ิ(เครื่องยนตร์อ้น) กล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์กจ็ะสัง่วาล์วปิดช่องทางเขา้
อากาศท าใหเ้ครื่องยนตล์ดรอบลงมาอยูท่ีส่ภาวะเดนิเบารอบปกตปิระมาณ 1,400-1,700 รอบ/นาท ี
หลงัจากนัน้เมื่อเครื่องยนตท์ างานต่อไป อุณหภมูขิองเครื่องยนตอ์าจเปลีย่นแปลง กล่องควบคุมการ
ท างานของเครื่องยนตอ์าจสัง่วาลว์ควบคุมอากาศรอบเดนิเบาใหท้ างานไดอ้กี 

หลอดไฟแสดงการท างานของเครื่องยนต์ 
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ภาพประกอบ 14 วาลว์ควบคุมอากาศรอบเดนิเบา 

 
 
 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์
CRF250L. หน้า 45.  
 
 1.3 การท างานของระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกสร์ถจกัยานยนต ์
 ทนัททีี่สวทิช์กุญแจถูกเปิดในต าแหน่ง ON กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลไปเลี้ยง
อุปกรณ์ต่างๆโดยเริ่มจาก เซนเซอร์ หรือตวัตรวจจับการท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ท างานแล้วส่งข้อมูลไปให้กล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์ซึ่งจะจ่าย
กระแสไฟฟ้าไปสัง่ใหป้ ัม๊น ้ามนัเชือ้เพลงิท างานเป็นเวลาประมาณ 2-3 วนิาท ีเพื่อดดูน ้ามนัเชื้อเพลงิ
จากถงัส่งไปรอทีท่่อทางเขา้ของหวัฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ หลงัจากนัน้ป ัม้น ้ามนัเชือ้เพลงิจะหยดุท างาน    
  ต่อจากนัน้เมื่อเครื่องยนตถ์ูกสตารท์ เซนเซอรต์รวจจบัความเรว็รอบเครื่องยนต์ (พลัซ์
เซอรค์อยล)์จะส่งสญัญานแรงดนัไฟฟ้ามาทีก่ล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนตซ์ึง่จะสัง่ใหห้วัฉีด
น ้ามนัเชื้อเพลิงฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิงเข้าสู่ท่อไอดีของเครื่องยนต์ พร้อมๆกบัระบบจุดระเบิดและ
ป ัม๊น ้ามนัเชือ้เพลงิท างานอยา่งต่อเนื่องตลอดเวลาตามสภาวะความเปลีย่นแปลงต่างๆเช่น อุณหภูมิ
ของเครื่องยนต ์การเร่งขึน้หรอืลดลงของรอบเครื่องยนต ์หรอืสภาพการเผาไหมข้องเครื่องยนต์ เป็น

ต าแหน่งการตดิตัง้วาลว์การควบคุมอากาศรอบเดนิเบา 

วาลว์ควบคุม
อากาศรอบ 
เดนิเบา 

วาลว์ควบคุม
อากาศรอบ 
เดนิเบา 

http://www.aphonda.co.th/technology/manual/CRF250L%20หน้า
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ตน้ ซึง่สภาวะความเปลีย่นแปลงต่างๆนี้จะถูกตรวจจบัโดยเซนเซอร์หรอืตวัตรวจจบัการท างานของ
ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสช์นิดต่างๆ และส่งสญัญาณแรงดนัไฟฟ้าไปให้กล่องควบคุม
การท างานของเครื่องยนตเ์พื่อควบคุมการฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิของหวัฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิให้เหมาะสม
ต่อการท างานของเครื่องยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนการเพิ่มหรือลดปริมาณการฉีดน ้ามนั
เชื้อเพลงิที่เข้าสู่ท่อไอดขีองเครื่องยนต์ กระท าโดยการเพิ่มหรอืลดระยะเวลาของการฉีดน ้ามนั
เชือ้เพลงิเขา้สู่ท่อไอดขีองเครื่องยนต ์
 สรุป ระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ เป็นระบบการจ่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิทีม่กีารน าชุดอุปกรณ์ควบคุมอเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้มาควบคุมการฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิทีจ่ะฉีดเขา้
ไปในท่อไอดขีองเครื่องยนตใ์หม้อีตัราส่วนทีพ่อเหมาะเพื่อใหเ้ครื่องยนตเ์ผาไหมไ้ดส้มบรูณ์ ได้ก าลงั
งานเต็มประสิทธภิาพ ประหยดัน ้ามนัเชื้อเพลิง และช่วยลดมลพิษจากแก๊สไอเสีย ซึ่งปจัจุบนันี้
รถจกัรยานยนตท์ีไ่ดร้บัการผลติขึน้ในประเทศไทยใชร้ะบบน ้ามนัเชือ้เพลงิแบบนี้ 
 
2. การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  
 การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมนัน้มคีวามจ าเป็นอย่างมากในการเรยีนการสอน ซึ่งผู้วจิยัได้
ศกึษาทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้ง และไดส้งัเคราะหอ์อกมาเป็นรายขอ้ โดยมสีาระส าคญัพอสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
 2.1 การฝึกอบรม 
  2.1.1 ความหมายของการฝึกอบรม  
  ปจัจุบนัการฝึกอบรมซึง่เป็นกจิกรรมทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไปซึ่งมผีู้ให้ความหมายไว้
ดงันี้  
  ปิยะชยั จนัทรวงศ์ไพศาล (2552: 89) กล่าวถึงความหมายของการฝึกอบรมว่า การ
ฝึกอบรม (Training) ในความหมายของ ISO 10015: 1999 ระบุว่า การฝึกอบรมหมายถึง 
“กระบวนการเสนอและพฒันาความรู้ ทกัษะ และพฤตกิรรมที่จะบรรลุขอ้ก าหนด (Process to 
provide and develop knowledge, skills, and behaviours to meet requirements)”  
  คมกริช เพชรมาก (2550: 42) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมว่า หมายถึง
กระบวนการในการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งหนึ่งเพื่อใหบุ้คคลมคีวามรู ้ความช านาญ และทศันคตทิี่ด ีเกดิ
ทกัษะในการปฏบิตังิานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและท าให้สามารถเพิ่ม
ผลผลติไดม้ากขึน้ 
  เฉลมิชยั วโิรจน์วรรณ (2550: 49) ไดใ้หค้วามหมายของการฝึกอบรมวา่ การฝึกอบรม 
หมายถงึ กระบวนการหรอืข ัน้ตอนในการพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นผูท้ ีม่คีวามรูค้วามสามารถและทกัษะ
ในการปฏบิตังิานเพื่อใหง้านขององคก์รหรอืหน่วยงานนัน้บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
  ศกัรินทร์ ชนประชา (2550: 73) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมว่า หมายถึง
กระบวนการทีจ่ดัขึน้อย่างมรีะบบ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการท างานของบุคคล โดยมุ่งที่จะเพิม่พูน
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ความรู ้ทกัษะ และเจตคตขิองบุคคล เพื่อทีจ่ะสามารถปฏบิตังิานไดด้ยี ิง่ขึน้ ซึ่งจะน าไปสู่การพฒันา
และเพิม่ผลผลติ ท าใหเ้กดิผลส าเรจ็ตามเป้าหมายขององคก์รทีก่ าหนดไว ้
  วรีะศกัดิ ์บุญอินทร์ (2552: 17) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมว่า หมายถึง
กระบวนการที่จะท าให้ผู้เข้ารบัการอบรมเกดิความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และความช านาญในการ
ปฏบิตังิานหลงัจากผ่านการฝึกอบรมตามวตัถุประสงคเ์รื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  เชาวลิต บุญสุวรรณ (2553: 35) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมว่า หมายถึง
กระบวน การพฒันาบุคคลอย่างมีระบบเพื่อที่จะให้ผูที่ได้รบัการอบรมมคีวามรู้ทกัษะและความ
ช านาญในการปฏบิตัหิน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายให้ส าเรจ็ลุล่วงด้วยความถูกต้องและมปีระสทิธภิาพ
เป็นอยา่งด ี
  อวยชยั ตระกูลใหญ่ (2553: 12) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมว่า หมายถึง
กระบวนการเพื่อเพิม่พนูความรู้ทกัษะความช านาญใหม่ๆ ให้แก่ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมเพื่อน ามาใช้
ปฏบิตังิานหรอืการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในงานก่อนเขา้รบัการฝึกอบรมหรอืการเพิม่ประสทิธภิาพใน
การท างาน 
  อุดมศกัดิ ์จิตสงบ (2553: 16) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมว่า หมายถึง
กระบวนการทีมุ่่งพฒันาบุคลากรในองค์การให้เป็นผู้ที่ม ีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และ
ความคดิสรา้งสรรทีด่ ีเพื่อเป็นก าลงัในการพฒันาองคก์ารใหเ้จรญิกา้วหน้ายิง่ๆขึน้ 
  ทวพีร ปรชีา (2554: 48) ไดใ้หค้วามหมายของการฝึกอบรมว่า หมายถึงกระบวนการ
ที่จะท าให้ผู้เขา้รบัการอบรมเกดิความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และความช านาญในการปฏบิตังิาน 
หลงัจากผ่านการฝึกอบรมตามวตัถุประสงคเ์รื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  ภาณุวฒัน์ บริบูรณ์ (2554: 28) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมว่า หมายถึง
กระบวนการในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของบุคคลอยา่งเป็นระบบทัง้ในด้าน ความรู้ เจตคต ิและ
ทักษะ เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่บรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงค์ขององค์การอย่างมี
ประสทิธภิาพสงูมากขึน้ 
  มานะ อาภรณ์ประเสรฐิ (2554: 28) ไดใ้หค้วามหมายของการฝึกอบรมวา่หมายถงึเป็น
กระบวน การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ และทันต่อเทคโนโลยีที่
เปลีย่นแปลง ตลอดจนใหม้ทีศันคตทิีด่ใีนงานอาชพีที่ท า เพื่อความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ดงันัน้
การฝึกอบรมจะกระท าอยู่เป็นประจ าในการพฒั นาบุคคลให้มคีวามรู้ ทกัษะ และเจตคตต่ิองานที่
ปฏบิตัอิยู ่และเป็นผลใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพดยีิง่ ขึน้หรอืกล่าวอกีนยัหนึ่งว่าการฝึกอบรมเป็น
กระบวนการเรียนรู้เฉพาะอย่างเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทกัษะ ทัศนคติที่ดีและบุคลิกภาพ โดย
คาดหวงัวา่จะเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปในทางทีพ่งึประสงคแ์ละก่อใหเ้กดิประสทิธผิล  
  ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า ความหมายของการฝึกอบรม คือ กระบวนการพฒันาที่มีการ
ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเอาไวเ้พื่อเพิม่พนูความรู้ทกัษะและเจตคตทิี่ดแีก่บุคลากรให้ก้าว
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ทนัเทคโนโลย ีความเปลีย่นแปลงในสงัคม และผลการปฏบิตังิานในหน้าทีส่ าเรจ็ตามจุดประสงค์ของ
องคก์ารอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูมากขึน้ 
  2.1.2 ความส าคญัของการฝึกอบรม  
  ในสภาพสงัคมปจัจุบนัที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีและสิง่แวดล้อมเปลี่ยนแปลง
อยา่งรวดเรว็การฝึกอบรมยิง่มคีวามส าคญัและกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏบิตังิานตามปกต ิดงั
ความเหน็ต่อไปนี้ 
  เชาวลติ บุญสุวรรณ (2553: 36) ไดก้ล่าวถงึความส าคญัของการฝึกอบรมไวว้่า การฝึ
กอบรมมคีวามส าคญัในดา้นการส่งเสรมิบุคลากรภายในองค์กรให้มทีศันคตทิี่ดต่ีองานที่มกีารปรบั
แผนงานใหม่ๆ ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการและวธิกีารท างานของงานนัน้ๆ ได้อย่างถูก
ตอ้งและมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิความมัน่คงต่อองคกรอ์กีดว้ย 
  อวยชยั ตระกูลใหญ่ (2553: 14) ได้กล่าวถึงความส าคญัของการฝึกอบรมไว้ว่า 
หมายถงึกระบวนการทีมุ่่งเน้นใหบุ้คลากรในงานทีท่ ามกีารเปลีย่นแปลงในส่วนของความรูท้กัษะและ
เจตคติที่ดีข ึ้นเนื่องจากจะช่วยส่งผลถึงความเจริญเติบโตขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ
โยกยา้ยต าแหน่ง การน าเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมาใช้ในองค์กรเพื่อเพิม่โอกาสในการแข่งขนัระหว่าง
องคก์ร 
  ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า การฝึกอบรมมคีวามส าคญัต่อบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่
มุ่งหวงัการพฒันาและความเจริญเติบโต สามารถปรบัตวัให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสงัคม 
ความกา้วหน้าทางดา้นวทิยาการ เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม การฝึกอบรมช่วยพฒันาบุคลากรให้มี
ความรู ้ทกัษะและเจตคตทิีด่ ีมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรร มคีวามรูค้วามเขา้ใจในงานที่รบัผดิชอบ และ
สามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  2.1.3 ประเภทหรอืเทคนิควธิขีองการฝึกอบรม  
  การฝึกอบรมมหีลายประเภทและเทคนิควธิ ีซึง่มคีวามเหมาะสมต่างกนั ดงัความเหน็
ต่อไปนี้ 
  พมิลพรรณ เชือ้บางแกว้ (2551: 311-314) ไดก้ล่าวถงึประเภทหรอืเทคนิควธิขีองการ
ฝึกอบรมไวว้า่ เทคนิคการฝึกอบรม หมายถึง วธิกีารที่ใช้ในการสื่อสารหรอืการถ่ายทอดความรู้สกึ 
ประสบการณ์ หรอืขอ้มูลต่าง ๆ ระหว่างผู้ให้การอบรม และผู้เขา้รบัการอบรม เพื่อให้ผู้เขา้รบัการ
ฝึกอบรมเกดิการเรยีนรู ้และเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปตามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 
  เทคนิคการฝึกอบรม แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คอื 
   1) เทคนิคการฝึกอบรมในงาน (On-the-Job Training Techniques/ OJT) เทคนิค
การฝึก อบรมในงานเป็นวธิกีารฝึกอบรมชีแ้นะไปพรอ้มๆ กบัการปฏบิตังิานอย่างมีแบบแผน โดยผู้
บงัคบั บญัชาจะต้องถ่ายทอดความรู้เทคนิค ตลอดจนทศันคตแิละแนวคิดเกี่ยวกบังานให้แก่ผู้ใต้
บงัคบั บญัชาโดยผ่านการฝึกปฏบิตัจิรงิณ สถานที่ท างาน เทคนิคประเภทนี้จะเน้นที่การเรยีนรู้โดย
การลงมอืท างานดว้ยตนเอง (LEARNING by Doing) เทคนิคทีจ่ดัวา่เป็นการฝึกอบรมในงาน ไดแ้ก่ 
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    1.1) การฝึกหดังานช่างฝีมอื (Apprenticeship Training) เป็นวธิกีารฝึกหดัผู้
ปฏบิตั ิงานประเภทช่างฝีมอืดา้นต่างๆ เพื่อใหค้วามรู ้และความช านาญในการปฏบิตังิานโดยมุ่งเน้น
การปฏบิตักิบังานจรงิควบคู่ไปกบัความรูท้างทฤษฎใีนหอ้งเรยีน จนกระทัง่เกดิความช านาญในงาน
ตามหน้าทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบ วธินีี้มกัจะใชเ้วลานานในการฝึกอบรม 
    1.2) การฝึกงาน (Internship Training) เป็นการฝึกอบรมที่จดัร่วมกบัสถาบนั
การ ศกึษาโดยใหผู้ฝึ้กงานจากสถาบนัการศกึษาต่างๆ ได้เขา้มาทดลองปฏบิตังิานในองค์การตาม
สาขา วชิาชพีทีไ่ดศ้กึษามา ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ช านาญงาน เพื่อเสรมิสร้างประสบการณ์
และความช านาญก่อนทีผู่ฝึ้กงานก่อนทีผู่ฝึ้กงานไปท างาน และมคีวามรบัผดิชอบจรงิ  
    1.3) การหมุนเวยีนงาน (Job Rotation) เป็นการให้พนักงานหมุนเวยีน
เปลีย่นไปท างานในหน้าทีต่่าง ๆ โดยจะไดร้บัการสอนงานจากผูบ้งัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงาน เพื่อ
เพิม่พูนความรู้ของพนักงานให้กวา้งขวางขึ้นและสามารถปฏิบตังิานได้หลายๆหน้าที่ซึ่งจะท าให้
พนกังานมปีระสบการณ์ท างานหลากหลายมากขึน้ 
    1.4) การสอนงาน (Coaching) เป็นการสอนวธิกีารท างานแบบตวัต่อตวั โดย
ผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูม้ปีระสบการณ์สงูจะเป็นผูใ้ห้ค าแนะน าเกี่ยวกบัวธิกีารท างานที่มปีระสทิธภิาพ
ใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซึง่เป็นผูเ้ขา้มาท างานใหม่ การสอนงานจะกระท าเป็นรายบุคคลหรอืเป็นกลุ่ม
กไ็ด ้หลกัส าคญัคอื ผูส้อนควรเปิดโอกาสใหผู้ร้บัการสอนไดฝึ้กปฏบิตังิานตามวธิทีีไ่ดร้บัการชีแ้นะ 
   2) เทคนิคการฝึกอบรมนอกงาน (Off-the-Job Training Techniques) เทคนิคการ
ฝึกอบรมนอกงาน เป็นวธิกีารฝึกอบรม ชี้แนะ ถ่ายทอด ความรู้ เทคนิค และทศันคต ิเกี่ยวกบังาน
โดยจดันอกสถานทีท่ างานมลีกัษณะทีเ่น้นการฝึกอบรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะในระยะสัน้ โดย
เชญิวทิยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาบรรยายหรอืจดัอบรมสมัมนาภายในบริษทัซึ่งอาจจะไม่
สามารถลกึลงในรายละเอยีดตามรปูแบบของการปฏบิตังิานทีต่อ้งการได ้ไดแ้ก่ 
    2.1) การบรรยาย (Lecture) เป็นการถ่ายทอดสาระความรูต่้างๆ จากวทิยากร
ไปสู่ผู้เขา้รบัการฝึกอบรม วทิยากรจะเป็นผู้จดัเตรยีมเนื้อหาส าหรบัการบรรยาย และใช้สื่อต่างๆ 
ประกอบการบรรยาย เป็นวธิทีี่สามารถถ่ายทอดสาระขอ้มูลต่างๆ ให้แก่ผู้เขา้รบัการอบรมจ านวน
มากไดใ้นเวลาอนัรวดเรว็ แต่มขีอ้ดอ้ยในแง่ทีเ่ป็นการสื่อสารแบบทางเดยีว 
    2.2) การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role-Plays) เป็นการจดัให้ผู้เขา้ฝึกอบรมได้
แสดงบทบาทตามสถานการณ์ทีเ่หมอืนจรงิตามทีว่ทิยากรก าหนดไว ้โดยแสดงไปตามความรู้สกึนึก
คดิของตนเอง ซึง่วทิยากรและสมาชกิในการฝึกอบรมคนอื่นๆ ที่ไม่ได้ร่วมแสดงจะสงัเกตท าความ
เขา้ใจและอภปิรายวจิารณ์พฤตกิรรมของผูแ้สดงบทบาทในภายหลงั เป็นเทคนิคทีท่ าให้ผู้เขา้รบัการ
ฝึกอบรมไดเ้รยีนรูพ้ฤตกิรรมใหม่ๆ ทีจ่ะคาดวา่สามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์จรงิของการท างาน 
    2.3) กรณีศึกษา (Case Studies) เป็นการศึกษาเรื่องราวที่รวบรวมจาก
เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยประมวลปญัหาต่างๆ ผกูโยงกนัขึน้มา เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดศ้กึษา 
วเิคราะหป์ญัหา อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั และตดัสนิใจเสนอแนะแนวทางการแก้ปญัหา
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ที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด เป็นเทคนิคช่วยพฒันาทกัษะในการ
วเิคราะห ์ความสามารถในการตดัสนิใจ และการแสดงความเหน็ในกลุ่ม 
    2.4) การใชแ้บบจ าลองสถานการณ์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ (Computer 
Simulation) เป็นเทคนิคทีม่กีารสรา้งแบบฝึกหดัจ าลองสภาพการท างานและสภาพแวดล้อมของการ
ท างานที่คล้ายคลึงกบัความเป็นจริงในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วให้ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมไดฝึ้กการตดัสนิใจในด้านต่างๆ เทคนิคนี้ช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูโ้ดยปราศจากความเสยีหาย
ทีอ่าจเกดิขึน้จรงิในการท างาน 
    2.5) การฝึกอบรมในหอ้งปฏบิตักิาร (Vestibule Training) เป็นเทคนิคที่จดัให้
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้รยีนรู้กระบวนการท างานและวธิกีารท างาน จากอุปกรณ์หรอืเครื่องมอืใน
หอ้งทดลองทีจ่ดัให้มสีภาพใกล้เคยีงกบัสถานที่ท างานจรงิมากที่สุด เพื่อมุ่งให้พนักงานเกดิทกัษะ
และความช านาญในการใชเ้ครื่องมอืหรอือุปกรณ์ต่างๆ ในการท างาน โดยไม่จ าเป็นต้องรบกวนให้
กระบวนการผลติตามปกตติอ้งหยดุชะงกั หรอืท าใหอุ้ปกรณ์ในสถานทีท่ างานเกดิความเสยีหาย 
    2.6) การใช้บทเรยีนส าเร็จรูป (Programmed Instruction) เป็นเทคนิคการ
ฝึกอบรมทีม่กีารผลติเนื้อหาความรู ้และแบบทดสอบขึน้มาอยูใ่นรปูของสิง่พมิพป์ระเภทหนงัสอื หรอื
คู่มอื เทปบนัทกึเสยีง วดีทีศัน์ หรอืโปรแกรมคอมพวิเตอร์ แผนการสอนที่จดัท าขึน้จะแบ่งเป็นหวั
ขอ้งต่างๆ  โดยมกีารแยกแยะและจดัเป็นระบบตามหลกัตรรกวทิยาเชงิเหตุผล ช่วยใหผู้เ้รยีนตดิตาม
แยกแยะเรื่องราวได้ตามล าดบัอย่างต่อเนื่อง และผู้เรยีนยงัจะได้ฝึกตอบค าถามเพื่อทดสอบความ
เขา้ใจของตนเองด้วยการเขยีนค าตอบลงในช่องว่างหรอืกดปุ่มที่คอมพวิเตอร์ ถ้าสามารถตอบได้
ถูกตอ้ง กจ็ะได้รบัการบอกกล่าวถึงล าดบัข ัน้ต่อไปของเนื้อหา เทคนิคนี้ช่วยฝึกพนักงานให้พฒันา
ความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง แต่องคก์ารต้องลงทุนผลติ หรอืจดัเตรยีมบทเรยีนส าเรจ็รูปไวใ้ห้พนักงานซึ่ง
มกัมรีาคาแพง 
    2.7) การฝึกอบรมดว้ยวดีทีศัน์ (Videotape Training) เป็นการฝึกอบรมที่ให้ผู้
เขา้รบัการฝึกอบรมได้เรยีนรู้ทกัษะเฉพาะด้านจากภาพในวดีทีศัน์ เทคนิคนี้เหมาะที่จะใช้เพื่อการ
ฝึกอบรมวธิกีารปฏบิตังิานบางดา้นทีต่อ้งมกีารสาธติให้ผู้เขา้รบัการอบรมเหน็ภาพ เทคนิคนี้มขีอ้ดี
ในแง่ทีเ่หมาะส าหรบัการฝึกอบรมคนกลุ่มใหญ่ และผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถจะทบทวนความรู้
ไดต้ามทีต่อ้งการ แต่มขีอ้ดอ้ยในแง่ทีเ่ป็นการสื่อสารแบบทางเดยีว 
    2.8) การฝึกอบรมผ่านทางคอมพวิเตอร์ (Web-Based Training หรอืWBT) 
เป็นการน าเอาระบบการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์(E-learning) มาใช ้เพื่อเพิม่พนูความรูใ้หพ้นกังานโดย
เชื่อโยงผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต หรอือนิทราเน็ต ซึง่อาจจะเป็นการฝึกอบรมพนักงานทางเวบ็ไซท์ของ
องคก์าร หรอืผ่านทางบรษิทัทีม่กีารใหบ้รกิารบนเวบ็ไซทท์ีอ่งคก์ารเป็นผูเ้ลอืกให้มาจดัการอบรมให้
พนกังานกไ็ด ้เทคนิคนี้เป็นนวตักรรมใหม่ของการฝึกอบรมในยคุเทคโนโยลสีารสนเทศที่มแีนวโน้ม
วา่จะไดร้บัความสนใจเพิม่ขึน้เรื่อยๆ เพราะเป็นเทคนิคทีส่ามารถประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก 
เนื่ องจากพนักงานสามารถเพิ่มพูนความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ต้องการผ่านทางหน้า
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จอคอมพวิเตอร์ของพนักงานแต่ละคน อกีทัง้ยงัสามารถกระจายการฝึกอบรมแบบสดๆ โดยทนัที
ใหแ้ก่พนกังานเป็นรายตวัหรอืเป็นกลุ่มได้ นอกจากนัน้พนักงานยงัสามารถสื่อสารระหว่างกนัเพื่อ
แลกเปลีย่นความรูแ้ละเนื้อหากนัไดด้ว้ย อยา่งไรกต็ามการฝึกอบรมผ่านทางคอมพวิเตอรก์ไ็ม่เหมาะ
กบัพนกังานทีไ่ม่ชอบนัง่อยูห่น้าเครื่องคอมพวิเตอรข์องตนเองเพื่อรบัการฝึกอบรมผ่านทางเวบ็ไซท ์
รวมทัง้ไม่เหมาะสมทีจ่ะใชฝึ้กอบรมพนกังานทีไ่ม่มทีกัษะในการใชเ้ครื่องคอมพวิเตอรด์ว้ย 
  ทศินา แขมมณี (2555: 296-298) ไดก้ล่าวถงึรปูแบบในการเรยีนการสอนทีเ่น้นทกัษะ
การปฎิบัติส าหรับครูวชิาอาชีพ  ว่า นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ อาจารย์ประจ าคณะคุรุศาสตร์
อุสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล (ในขณะนัน้: ผูว้จิยั) เป็นผูพ้ฒันารปูแบบนี้ข ึน้ เป็นผลงาน
วทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิ 
ยาลยั ซึง่ต่อมาไดร้บัพจิารณาใหไ้ดร้บัรางวลัชมเชยดา้นงานวจิยัทางการศกึษา จากส านักงานคณะ 
กรรมการการศกึษาแห่งชาต ิในปีพ.ศ.2536 นวลจติต์ เชาวกรีตพิงศ์ ได้พฒันารูปแบบนี้เพื่อการ
เรยีนการสอนวชิาอาชพีสายต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นทกัษะปฎิบตัโิดยอาศยัแนวคดิและหลกัการ
เกี่ยวกบัการพฒันาทกัษะปฎิบตั ิ9 ประการ ซึ่งมสีาระโดยสรุปว่า การพฒันาผู้เรยีนให้เกดิทกัษะ
ปฎบิตัทิีด่นีัน้ ผูส้อนควรเริม่ตัง้แต่การวเิคราะหง์านทีจ่ะใหผู้เ้รยีน ท าโดยแบ่งงานออกเป็นส่วนยอ่ยๆ
และล าดบังานจากง่ายไปสู่ยาก แลว้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กท างานงานยอ่ยๆ แต่ละส่วนใหไ้ด ้แต่ก่อนทีจ่ะลง
มอืท าควรให้ผู้เรยีนมคีวามรู้ในงานถึงข ัน้เขา้ใจในงานนัน้เป็นอย่างน้อย รวมทัง้ได้เรยีนรู้ลกัษณะ
นิสยัทีด่ใีนการท างานด้วย แล้วจงึให้ผู้เรยีนฝึกท างานด้วยตวัเองในสถานการณ์ที่ใกล้เคยีงกบัการ
ท างานจรงิ โดยจดัล าดบัการเรยีนรูต้ามล าดบัตัง้แต่ง่ายไปยากคอื เริม่จากการใหร้บัรูง้าน ปรบัตวัให้
พร้อม ลองท าโดยการเลยีนแบบ ลองผดิลองถูก (ถ้าไม่เกดิอนัตราย) แล้วจงึให้ฝึกท าเองและท า
หลายๆ ครัง้จนกระทัง่ช านาญ สามารถท าไดเ้ป็นอตัโนมตั ิขณะฝึกผู้เรยีนควรได้รบัขอ้มูลยอ้นกลบั
เพื่อการปรบัปรุงงานเป็นระยะๆ และผู้เรยีนควรได้รบัการประเมนิทัง้ทางด้านความถูกต้องของผล 
งาน ความช านาญในงาน (ทกัษะ) และลกัษณะนิสยัในการท างาน โดยวตัถุประสงค์ของรูปแบบการ 
สอนนี้มุ่งพฒันาความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบังานที่ท า และเกดิทกัษะสามารถที่จะท างานนัน้ได้อย่าง
ช านาญตามเกณฑ ์รวมทัง้มเีจตคตทิีด่ ีและมลีกัษณะนิสยัที่ดใีนการท างานด้วย กระบวนการเรยีน
การสอนของรปูแบบการเรยีนการสอนนี้ ก าหนดยทุธวธิยีอ่ยไว ้3 ยทุธวธิ ีเพื่อใหผู้ส้อนไดเ้ลอืกใชไ้ด้
อย่างเหมาะสมกบัเงื่อนไขของสถานะการณ์ต่างๆ รวมทัง้ได้ให้ล าดบัข ัน้ตอนในการด าเนิน ที่
เหมาะสมกบัแต่ละยทุธวธิดีว้ย ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
   ยทุธวธิทีี ่1 การสอนทฤษฏกี่อนสอนงานปฎบิตั ิ
    1.1) ข ัน้น า เป็นขัน้แนะน างานและกระตุ้นให้ผู้เรยีนเกดิความสนใจและเหน็

คุณค่าในงานนัน้ 

    1.2) ขัน้ให้ความรู้ เป็นขัน้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบังานที่จะท าซึ่งครู

สามารถใชว้ธิกีารใดๆกไ็ด ้แต่ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดซ้กัถามจนกระทัง่ผูเ้รยีนเกดิความเขา้ใจ 
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    1.3) ข ัน้ใหฝึ้กปฎบิตั ิเป็นข ัน้ทีใ่หผู้เ้รยีนลงมอืท างาน ซึง่เริม่จากการใหผู้เ้รยีน

ท าตามหรอืเลยีนแบบหรอืใหล้องผดิลองถูก (ถ้าไม่เกดิอนัตราย) ต่อไปจงึให้ลองท าเองโดยครูคอย

สงัเกตและใหข้อ้มลูป้อนกลบัเป็นระยะๆจนกระทัง่ท าไดถู้กตอ้งแลว้จงึใหฝึ้กท าหลายๆครัง้จนกระทัง่

ท าไดช้ านาญ 

    1.4) ข ัน้ประเมินผลการเรียนรู้ เป็นขัน้ที่ผู้สอนประเมินทกัษะปฎิบตัิและ

ลกัษณะนิสยัการท างานของผูเ้รยีน 

    1.5) ข ัน้ประเมินผลความคงทนของการเรียนรู้ เป็นขัน้ที่ผู้สอนจะรู้ว่าการ

เรยีนรูข้องผูเ้รยีนม ีความยัง่ยนืหรอืไม่ หากผูเ้รยีนสามารถปฎิบตังิานได้ช านาญผู้เรยีนกจ็ะจ าสิง่ที่

เรยีนรูไ้ดด้แีละนาน 

   ยทุธวธิทีี ่2 การสอนงานปฎบิตักิ่อนสอนทฤษฏ ี
    2.1) ข ัน้น า ปฎบิตัเิช่นเดยีวกบัยทุธวธิทีี ่1 
    2.2) ข ัน้ใหผู้เ้รยีนปฎบิตัแิละสงัเกตการณ์ ใหผู้เ้รยีนลงมอืปฎบิตังิานและมกีาร
สงัเกตการณ์ ใหผู้เ้รยีนลงมอืปฎบิตั ิมกีารสงัเกตการณ์ปฎบิตัแิละจดบนัทกึขอ้มลูไว้ 
    2.3) ข ัน้วเิคราะหก์ารปฎบิตัแิละสงัเกตการณ์ ร่วมกนัวเิคราะห์พฤตกิรรมการ
ปฎบิตัแิละอภปิรายผลการวเิคราะห ์
    2.4) ข ัน้เสรมิความรู้ ผลจากการวเิคราะห์และอภิปรายการปฎิบตัิผู้สอนจะ
ทราบวา่ควรเสรมิความรูอ้ะไรใหแ้ก่ผูเ้รยีนจงึจะเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รยีนในการปฎบิตั ิ
    2.5) ข ัน้ใหผู้เ้รยีนปฎบิตังิานใหม่ เมื่อรูจุ้ดบกพร่องและได้ความรู้เสรมิที่จะใช้
ในการแกไ้ขขอ้บกพร่องแลว้จงึใหผู้เ้รีย่นปฎบิตังิานใหม่อกีครัง้หนึ่ง 
    2.6) ข ัน้ประเมนิผลการเรยีนรู ้ปฎบิตัเิช่นเดยีวกบัยทุธวธิทีี่1 
    2.7) ข ัน้ประเมนิผลความคงทนของการเรยีนรู ้ปฎบิตัเิช่นเดยีวกบัยทุธวธิทีี ่1 
   ยทุธวธิทีี ่3. การสอนทฤษฏแีละปฎบิตัไิปพรอ้มๆกนั 
    3.1) ข ัน้น า 
    3.2) ข ัน้ใหค้วามรู ้ใหป้ฎบิตัแิละใหข้อ้มลูยอ้นกลบัไปพรอ้มๆกนั 
    3.3) ข ัน้ใหป้ฎบิตังิานตามล าพงั 
    3.4) ข ัน้ประเมนิผลการเรยีนรู ้
    3.5) ข ัน้ประเมนิผลความคงทนของการเรยีนรูง้านปฎบิตั ิ
   เงื่อนไขทีใ่ชใ้นการพจิารณาเลอืกยทุธวธิกีารสอน 
   ยทุธวธิทีี ่1 เหมาะส าหรบัการสอนเนื้อหาของงานปฎิบตัทิี่มลีกัษณะซบัซ้อนหรอื
เสีย่งอนัตรายและลกัษณะของเนื้อหาสามารถแยกส่วนภาคทฤษฏแีละปฎบิตัไิดอ้ยา่งชดัเจน 
   ยุทธวธิทีี่ 2 เหมาะส าหรบัเนื้อหางานปฎิบตัทิี่มลีกัษณะไม่ซบัซ้อนหรอืเป็นงาน
ปฎบิตัทิีผู่เ้รยีนเคยมปีระสบการณ์มาบา้งแลว้เป็นงานทีม่อีตัราการเสีย่งต่ออนัตรายกบัชวีติน้อย 
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   ยทุธวธิทีี ่3 เหมาะส าหรบับทเรยีนทีม่ลีกัษณะของเนื้อหาภาคทฤษฏแีละปฎิบตัทิี่
ไม่สามารถแยกจากกนัไดเ้ดด็ขาด 
   ผลทีผู่เ้รยีนจะไดร้บัจากการเรยีนตามรปูแบบนี้ 
   นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ ได้ทดลองใช้รูปแบบนี้กบัอาจารย์ และนักศึกษาของ
สถาบนัเทค โนโลยรีาชมงคล 5 วทิยาเขต เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ในปีการศึกษา 2534 ผลการ
ทดลองพบวา่ ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ทางทฤษฏถีึงข ัน้ความเขา้ใจคอืได้คะแนนไม่ต ่ากว่า 60% และ
ประสบผลส าเรจ็ในด้านการพฒันาทกัษะในระดบัที่สามารถปฎิบตังิานให้มคีุณภาพได้ถึงเกณฑ์ที่
ตอ้งการรวมทัง้ไดแ้สดงพฤตกิรรมของการมลีกัณะนิสยัทีด่ใีนการท างานดว้ย 
  ศกัรินทร์ ชนประชา (2550: 84-85) ได้กล่าวถึงประเภทหรือเทคนิควิธีของการ
ฝึกอบรมไว้ว่า ประเภทของการฝึกอบรมสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กบัลกัษณะ
วตัถุประสงค ์ประโยชน์ และเกณฑต่์างๆที่ก าหนดขึน้ซึง่ผูจ้ดัสามารถเลอืกประเภทให้เหมาะสมกบั
เป้าหมายในการพฒันาผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เพื่อให้เกดิประโยชน์ และคุ้มค่าสูงสุดกบังบประมาณ
และเวลาทีใ่ชไ้ปจากประเภทของการฝึกอบรมดงักล่าวขา้งตน้พอทีจ่ะสรุปประเภทของการฝึกอบรม
โดยแบ่งตามลกัษณะการน าไปใชป้ระโยชน์ต่อองคก์รไดด้งันี้ 
   1) การฝึกอบรมปฐมนิเทศ เป็นการฝึกอบรมทีจ่ดัขึน้ส าหรบัผูป้ฏบิตังิานใหม่ เพื่อ
ทราบถึงสภาพการจดัการทัว่ไปในองค์กร สถานที่ท างาน ระเบยีบข้อบงัคบัต่างๆ ของหน่วยงาน 
สภาพแวดล้อมต่างๆ เป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตัิงานท าให้คุ้นเคยสามารถปรบั
สภาพบุคคลใหเ้ขา้กบัแนวทางการด าเนินงานขององคก์รได้อย่างรวดเรว็ส่งผลให้ผลผลติของงานที่
จะเกดิขึน้มคีุณภาพสงูขึน้ 
   2) การฝึกอบรมแบบสอนงานโดยลงมอืปฏบิตั ิหรอือาจเรยีกอกีอย่างว่าเป็นการ
สาธิตให้ดูจากของจริงซึ่งมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้ ฝึกทดลองปฏิบตัิแก้ไข
ข้อบกพร่องสามารถท าสิ่งเหล่านัน้ได้ด้วยตนเองส่งผลให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายมีบุคลากรที่มี
ประสทิธภิาพท าใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้มคีุณภาพสงูขึน้ 
   3) การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ เป็นการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มฝีมือในการ
ปฏิบตัิงานให้ทนักบัเครื่องมือเครื่องใช้สมยัใหม่ หรอืเพื่อส ารองแรงงานฝีมือไวใ้ช้ในกรณีที่ต้อง
ปรบัปรุงหรอืขยายหน่วยงานองคก์ร 
   4) การฝึกอบรมระดบัหวัหน้างาน เป็นการฝึกอบรมเพื่อตอบสนองการเตบิโตของ
หน่วยงาน การขยายงานทีม่คีวามตอ้ง การเจา้หน้าทีใ่นระดบัหวัหน้างาน 
   5) การฝึกอบรมโดยวิธีฝึกฝนตนเอง เป็นวิธีการตัง้ใจที่จะให้ตนเองทันกับ
เหตุการณ์ ซึ่งได้มาจาก การแลกเปลี่ยนความรู้ ศึกษาเอกสาร ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ  ที่
เกีย่วขอ้งกบังาน การศกึษาทางไปรษณีย ์การเขา้ร่วมประชุมและสมันา เป็นผู้น าการอภปิรายและ
บรรยาย การไปศกึษาดงูาน เป็นตน้ 
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  วรีะศกัดิ ์บุญอนิทร ์(2552: 24) ไดก้ล่าวถงึประเภทหรอืเทคนิควธิขีองการฝึกอบรมไว้
วา่ ประเภทของการฝึกอบรมมหีลกัใหญ่อยู ่3 หลกั คอื การฝึกอบรมแบ่งตามวตัถุประสงคข์องการฝึ
ก การฝึกอบรมแบ่งตาม ระยะเวลาของการฝึก และการฝึกอบรมตามลกัษณะของผูเ้ขา้รบัการฝึก 
  สรุป ประเภทหรอืเทคนิควธิขีองการฝึกอบรมนัน้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่   
   1) ประเภทหรือเทคนิควิธีของการฝึกอบรม แบ่งตามลักษณะการน าไปใช้
ประโยชน์ต่อองคก์ร เช่น การฝึกอบรมปฐมนิเทศ การฝึกอบรมแบบสอนงานโดยลงมอืปฏบิตั ิการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิม่พนูทกัษะ การฝึกอบรมระดบัหวัหน้างาน หรอื การฝึกอบรมโดยวธิฝึีกฝนตนเอง 
เป็นตน้ 
   2) ประเภทหรอืเทคนิควธิขีองการฝึกอบรม แบ่งตามเงื่อนไขหรอืตวัแปรในการ
ฝึกอบรมเช่น การฝึกอบรมแบ่งตามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม การฝึกอบรมแบ่งตามระยะเวลา
ของการฝึก หรอืการฝึกอบรมตามลกัษณะของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เป็นตน้ 
   3) ประเภทหรอืเทคนิควธิขีองการฝึกอบรม แบ่งตามระดบัความส าคญั ความเสีย่ง 
หรอื ความรบัผดิชอบต่อการจดัการฝึกอบรม เช่น การฝึกอบรมภายในหรอื การฝึกอบรมภายนอก
องคก์ร  
  2.1.4 กระบวนการฝึกอบรม ไดม้นีกัวชิาการน าเสนอแนวคดิและรปูแบบไวด้งันี้  
  เดสเลอร,์ตนั (2550:135) กล่าววา่ กระบวนการฝึกอบรมประกอบดว้ย 5 ข ัน้ตอน ดงันี้ 
   ขัน้ที ่1 ข ัน้วเิคราะหค์วามจ าเป็นในการฝึกอบรม (Need Analysis) ขัน้ตอนนี้ยงัมี
ความแตก ต่างกนัระหวา่งพนกังานใหม่ และพนกังานปจัจุบนั คอื 
    1) การวเิคราะหร์ายละเอยีดของงาน (Task Analysis) ใชป้ระเมนิความจ าเป็น
ในการฝึก อบรมพนักงานใหม่ เพื่อพฒันาทกัษะความรู้ที่จ าเป็นในการท างานคอื การศกึษางาน
อย่างละเอียด เพื่อก าหนดทักษะที่เฉพาะเจาะจง จ าเป็นต้องใช้ค าบรรยายลกัษณะงาน (Job 
Description) และค าบรรยายคุณสมบตั ิ(Job Specification)  
    2) การวเิคราะหผ์ลการปฏบิตังิาน (Performamce Analysis) ใชป้ระเมนิความ
จ าเป็นในการฝึกอบรมของพนกังานปจัจุบนั เพื่อหาผลการปฏบิตังิานที่ยงับกพร่องและหากมคีวาม
บกพร่องจะแกไ้ขใหผ้ลการปฏบิตังิานดขีึน้ด้วยการฝึกอบรมหรอืด้วยวธิกีารอื่น (เช่น การโอนยา้ย
พนกังาน) 
   ขัน้ที ่2 ข ัน้ออกแบบการสอน (Instructional Design)   
   ขัน้ที ่3 ท าใหเ้กดิความเทีย่งตรง (Validation)  
   ขัน้ที ่4 ข ัน้ด าเนินการฝึกอบรม (Implementation) 
   ขัน้ที ่5 ข ัน้ประเมนิผลและตดิตามผล (Evaluation and Follow-up) 
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  พมิลพรรณ เชื้อบางแก้ว (2551: 303-311) กล่าวถึงกระบวนการฝึกอบรมว่า การ
ฝึกอบรมทีจ่ะเกดิประโยชน์อยา่งแทจ้รงิต่อพนกังานและองคก์าร ฝา่ยบรหิารทรพัยากรมนุษยค์วรจะ
มขี ัน้ตอนการด าเนินงานทีถู่กตอ้งโดยมขี ัน้ตอนส าคญัอยู ่5 ข ัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
                                                                                                
                             
 
 
 
 
    

 
ภาพประกอบ 15 กระบวนการฝึกอบรม  

 
 
 ทีม่า: พมิลพรรณ เชือ้บางแกว้. (2551). การบรหิารทรพัยากรมนุษย.์ หน้า 303. 

 
   ขัน้ที่ 1 การวเิคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) หมายถึง 
สภาพการณ์หรือปญัหาเกี่ยวกบับุคคลในองค์การซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม เพื่อให้
องคก์ารสามารถด าเนินการเขา้สู่เป้าหมายได ้ความจ าเป็นในการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื 
    1) ความจ าเป็นทีป่รากฏชดัแจง้ คอื สภาพการณ์หรอืปญัหาที่เมื่อเกดิขึน้แล้ว
ถือว่าองค์การจ าเป็นต้องฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้พนักกงานสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  
    2) ความจ าเป็นทีต่อ้งคน้หา คอื สภาพการณ์หรอืปญัหาในลกัษณะต่างๆ ซึ่ง
จะตอ้งมกีารวเิคราะห์ให้ถ่องแท้ว่าเกดิจากสาเหตุอะไร และจะแก้ไขด้วยการฝึกอบรมพนักงานได้
หรอืไม่  
   ขัน้ที่ 2 การวางแผนการฝึกอบรม  ได้แก่ การก าหนดวตัถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม การสรา้งหลกัสตูรการฝึกอบรม  และการเลอืกวทิยากร เป็นตน้ 
   ขัน้ที ่3 การเขยีนโครงการฝึกอบรม  โดยทัว่ไปโครงสรา้งในการเขยีนมดีงันี้ 

ขัน้ที ่1 การวเิคราะหค์วามจ าเป็นในการฝึกอบรม 

ขัน้ที ่2 การวางแผนการฝึกอบรม 

ขัน้ที ่3 การเขยีนโครงการฝึกอบรม 

ขัน้ที ่4 การด าเนินการฝึกอบรม 

ขัน้ที ่5 การประเมนิผลและตดิตามผลการ
ฝึกอบรม 

การป้อนกลบั 
(Feedback) 
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    1) ชื่อโครงการ 
    2) หลกัการและเหตุผล  
    3) วตัถุประสงค ์ 
    4) หวัขอ้หลกัสตูรการฝึกอบรม 
    5) วธิกีารฝึกอบรม 
    6) ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
    7) สถานทีฝึ่กอบรม 
    8) วทิยากร 
    9) คุณสมบตัแิละจ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
    10) งบประมาณในการฝึกอบรม 
    11) การประเมนิผลการฝึกอบรม  
    12) การรบัรองผลการฝึกอบรม  
    13) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั  
    14) ผูร้บัผดิชอบโครงการ  
   ขัน้ที ่4 การด าเนินการฝึกอบรม  หมายถงึ การด าเนินการต่างๆ ตามกจิกรรมที่ได้
มกีารวางแผนล่วงหน้ามาแล้ว ให้เป็นไปตามที่ก าหนดอย่างประสานสอดคล้องกนัและเป็นไปด้วย
ความเรยีบรอ้ย เพื่อใหบ้รรลุถงึวตัถุประสงคต์ามทีก่ าหนดไว ้ 
   ขัน้ที่ 5 การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม    เป็นการวดัผลว่าการ
ฝึกอบรมทีจ่ดัขึน้ใหป้ระโยชน์หรอืได้ผลตามวตัถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไวห้รอืไม่ โดยทัว่ไปแล้วการ
ประเมนิผลการฝึกอบรมจะเป็นการคน้หาค าตอบทีส่ าคญั 4 ขอ้ คอื  
    1) ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรูส้กึอยา่งไรต่อโครงการฝึกอบรมทีไ่ดจ้ดัขึน้ 
    2) ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้กดิการเรยีนรูใ้นเรื่องใดบา้งจากการฝึกอบรมนัน้ 
    3) ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้ปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานไปในทาง
ทีด่ขี ึน้ เนื่องจากไดเ้ขา้รบัการฝึกอบรมหรอืไม่ 
    4) การฝึกอบรมทีจ่ดัขึน้มผีลให้องค์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขี ึน้หรอืไม่
อยา่งไรบา้ง   
   ดงันัน้ การประเมนิผลการฝึกอบรมจงึมอียู ่4 ระดบั คอื 
    ระดบัที่ 1 การประเมนิปฏกิริยิา (Reactions Evaluation) เป็นการประเมิน
ความรู้สึกหรอืความคดิเห็นของผู้เขา้รบัการฝึกอบรมที่มต่ีอโครงการฝึกอบรมภายหลังจากที่การ
อบรมเสรจ็สิน้ลง ปกตใิชก้ารแจกแบบสอบถามส ารวจระดบัความพงึพอใจของผู้เขา้รบัการฝึกอบรม
ที่มีต่อองค์ประกอบในการฝึกอบรม การประเมินผลระดบันี้นิยมกระท ากนัมากแต่มิใช่เป็นการ
ประเมนิที่ให้ค าตอบได้ว่าผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้เกิดการเรยีนรู้อะไรบ้างจากการฝึกอบรม และ
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สามารถจะน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏบิตัิงานให้เกดิผลดขีึน้หรอืไม่ 
เพยีงใด 
    ระดบัที่ 2 การประเมนิการเรยีนรู้ (Learning Evaluation) เป็นการประเมนิ
เพื่อวดัผลวา่ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้กดิความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และทศันคตติามวตัถุประสงค์
ของหลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืไม่ เพยีงใด โดยทัว่ไประดบัของการเรยีนรูจ้ะสามารถวดัไดโ้ดยใชก้าร
ทดสอบต่างๆ เช่น การทดสอบขอ้เขยีน การทดสอบปฏบิตั ิการท าแบบฝึกหดัสถานการณ์จ าลอง 
ซึง่อาจทดสอบเป็นรายวชิาหลงัจากทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมในวชิานัน้ๆ ไปแล้วกไ็ด้ และเพื่อให้เหน็ผล
อยา่งชดัเจนวา่ผูท้ ีผ่่านการฝึกอบรมเกดิการเรยีนรู้มากน้อยเพยีงใด ควรจะมกีารทดสอบ 2 ครัง้คอื 
การทดสอบก่อนฝึกอบรม (Pre-test) และการทดสอบหลงัฝึกอบรม (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบ
ชุดเดียวกันซึ่งคะแนนที่ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมท าได้ทัง้ก่อนและหลังการฝึกอบรมจะถูกน ามา
เปรยีบเทยีบกนัเพื่อชีใ้หเ้หน็วา่ก่อนฝึกอบรมผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรู้เรื่องนัน้ในระดบัใด และ
หลงัจากฝึกอบรมแลว้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ต่างไปจากก่อนฝึกอบรมหรอืไม่ เพยีงใด 
    ระดบัที่ 3 การประเมนิพฤตกิรรม (Behavior Evaluation) พฤตกิรรมในการ
ปฏบิตังิานของผู้เขา้รบัการฝึกฝนอบรมก่อนและหลงัการฝึกอบรมควรจะได้มกีารเปรยีบเทยีบกนั 
เพื่อชีใ้หเ้หน็วา่การฝึกอบรมไดท้ าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการปฏบิตังิานไป
หรือไม่  เพียงใด ดงันัน้ การประเมนิพฤติกรรมจึงเป็นการประเมินภายหลงัจากที่ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมไดผ้่านการฝึกอบรมไปแล้ว และได้กลบัไปปฏบิตังิานในต าแหน่งหน้าที่ตามปรกตแิล้วสกั
ช่วงเวลาหนึ่งซึง่อาจจะเป็น 1 เดอืน 6 เดอืน หรอื 1ปี เพื่อวดัผลว่าผู้เขา้รบัการฝึกอบรมได้น าสิง่ที่
ได้เรยีนรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏบิตัิงานของพวกเขาหรือไม่ และสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมการปฏบิตังิานใหด้ขี ึน้ตามวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรอืไม่ การประเมนิผลระดบันี้
สามารถกระท าได้โดยการเปรยีบเทียบขอ้มูลจากการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน (Performance 
Appraisal Data) ก่อนและหลงัการฝึกอบรมของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม การสมัภาษณ์หวัหน้างานของ
ผูท้ ีเ่ขา้รบัการฝึกอบรม และสงัเกตพฤตกิรรมปฏบิตังิานของผู้เขา้รบัการฝึกอบรม 
    ระดบัที ่4 การประเมนิผลลพัธ์ที่เกดิขึน้ต่อองค์การ (Organizational Results 
Evaluation) เป็นการประเมนิเพื่อมุ่งวดัความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ในระดบัองค์การภายหลงัจากที่
ไดม้กีารจดัฝึกอบรมพนักงานแล้ว การประเมนิผลระดบันี้ถือว่ามคีวามส าคญัที่สุด ทัง้นี้เพราะการ
ฝึกอบรมทีจ่ะถอืไดว้า่ประสบความส าเรจ็อยา่งแท้จรงินัน้ จะต้องไม่เพยีงแต่ท าให้พนักงานเกดิการ
เรยีนรูแ้ละเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการปฏบิตังิานใหด้ขี ึน้เท่านัน้ แต่ยงัจะตอ้งส่งผลกระทบใหเ้กดิการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อองค์การด้วย วธิกีารประเมินผลลพัธ์ต่อองค์การเหล่านี้อาจใช้การ
วเิคราะหข์อ้มลูในดา้นต่างๆ โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบขอ้มูลแต่ละด้านว่า ก่อนการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดบัใดและภายหลงัจากการฝึกอบรมไปแลว้ช่วงระยะเวลาหนึ่งมกีารเปลีย่นแปลงไปในระดบัใด ผล
จากการประเมนิในระดบันี้จะเป็นตวับ่งชีว้า่ โครงการฝึกอบรมทีอ่งคก์ารลงทุนจดัขึน้นัน้ได้ผลคุ้มค่า  
และมปีระโยชน์ต่อองคก์ารหรอืไม่ เพยีงใด 
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   เนื่องจากการประเมนิปฏกิริยิา และการประเมนิการเรยีนรูส้ามารถกระท าได้ทนัที
ภายหลงัจากทีก่ารฝึกอบรมเสรจ็สิ้นลง จงึนิยมเรยีกกนัว่า การประเมนิผล (Evaluation) ในขณะที่
การประเมนิพฤตกิรรม และการประเมนิผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ต่อองคก์ารไม่สามารถกระท าได้ทนัททีี่การ
ฝึกอบรมเสรจ็สิ้นลง แต่จะต้องทิ้งช่วงเวลาไปสกัระยะหนึ่งเพื่อให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมได้กลบัไป
ปฏบิตังิานตามปรกตเิสยีก่อน จงึจะสามารถวดัผลของการเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมการปฏบิตังิาน
ของผู้เข้ารบัการฝึกอบรมและผลกระทบต่อองค์การได้ ดงันัน้ การประเมินพฤติกรรมและการ
ประเมนิผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้กบัองคก์าร จงึนิยมเรยีกกนัวา่ การตดิตามผล (Follow Up) 
  ผูว้จิยัไดส้รุปวา่ การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์เป็นการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ความรู้และทกัษะฝีมอืของช่างซ่อมรถจกัรยานยนต์และ
นักศึกษาสาขาวชิาช่างยนต์ เป็นการฝึกอบรมภายนอกองค์กรหรือสถานประกอบการโดยเป็น
เทคนิคการฝึกอบรมแบบกรณีศกึษา (Case Studies) ด้วยยุทธวธิ ีการสอนทฤษฎี และปฏบิตัไิป
พรอ้มๆกนั ตามรปูแบบการเรยีนการสอนทีเ่น้นทกัษะปฏบิตัสิ าหรบัครวูชิาอาชพี  
 2.2 การพฒันาหลกัสตูร 
  2.2.1 ความหมายของหลกัสตูร   
  หลกัสูตรกบัการเรียนรู้และการฝึกอบรมเป็นของคู่ก ันเสมอ มีผู้ให้ความเห็นและ
ความหมายเกีย่วกบัหลกัสตูรไวด้งันี้ 
  คมกริช เพชรมาก (2550: 36) กล่าวถึงความหมายของหลกัสูตรไว้ว่า หลกัสูตร 
หมายถงึ ความรู ้ทกัษะและประสบการณ์ทีส่ถานศกึษาจดัให้ผูเ้รยีนเพื่อพฒันาผูเ้รยีนให้เป็นไปตาม
จุดมุ่ง หมายทีก่ าหนดของสถานศกึษา 
  เฉลมิชยั วโิรจน์วรรณ (2550: 48) กล่าวถึงความหมายของหลกัสูตรไวว้่า หลกัสูตร
หมายถงึ ประมวลกจิกรรมทัง้หลายทีจ่ดัขึน้เพื่อช่วยให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้ และเกดิพฒันาการในทุกๆ 
ดา้น 
  ฟุ้งศรี ภกัดีสุวรรณ (2550: 10) กล่าวถึงความหมายของหลกัสูตรไว้ว่า หลกัสูตร 
หมายถงึ แผนส าหรบัจดัเตรยีมชุดของโอกาสในการเรยีนรู้ของบุคคลที่จะได้รบัการฝึกอบรม โดยมี
โครงร่างของหลกัสูตรประกอบด้วย หลกัการและเหตุผลของหลกัสูตร วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
สาระความรูข้องหลกัสตูร กจิกรรมการฝึกอบรม และส่วนประกอบของชุดฝึกอบรม 
  สกัรินทร์ อยู่ผ่อง (2550: 17) กล่าวถึงความหมายของหลกัสูตรไว้ว่า หลกัสูตร 
หมายถึง แผนการเรยีนรู้หรอืกจิกรรมที่ก าหนดไว้อย่างเป็นทางการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจดั
ประสบการณ์ให้ผู้เรยีนเกดิความรู้ ทกัษะ และเจตคต ิที่พงึประสงค์ในทุกด้านตามวตัถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้
  มณเฑยีร รตันศริวิงศว์ฒุ ิ(2552: 10) กล่าวถงึความหมายของหลกัสตูรไวว้า่ หลกัสตูร 
คือแผนที่ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ เรียนได้ร ับความรู้ตามวตัถุประสงค์ที่วางไว้
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ประกอบดว้ยความมุ่งหมายของหลกัสตูร เนื้อหาและกจิกรรมการเรยีนรู้ การน าหลกัสูตรไปใช้และ
การประเมนิผล 
  เดอืนเพญ็พร ชยัภกัดี (2553: 27) กล่าวถึงความหมายของหลกัสูตรไวว้่า หลกัสูตร
เป็นเอกสารหลกัที่จ ัดโอกาสการเรียนรู้และประสบการณ์ที่คาดหวงัให้แก่ผู้เรียน เป็นจุดหมาย
ปลายทางทีส่งัคมคาดหวงัเมื่อผูเ้รยีนจบหลกัสตูร ขณะเดยีวกนัยคุสมยัสงัคมเปลี่ยนแปลง หลกัสูตร
ตอ้งปรบัปรุงพฒันาเป็นกระบวนการต่อเนื่อง หลกัสตูรจงึเป็นเอกสารทีจ่ะเป็นผูถู้กน าไปใช ้หลกัสตูร
ไม่สามารถแสดงกจิกรรมด้วยตวัหลกัสูตรเอง จ าเป็นต้องใช้กิจกรรมอื่นมาช่วยเช่น การพฒันา
หลกัสูตร การสร้างหลกัสูตร การปรบัปรุงหลกัสูตร ตวัหลกัสูตรจึงเป็นผู้ถูกกระท าตลอดเวลา 
อย่างไรกต็าม หลกั สูตรมคีวามส าคญัยิง่เปรยีบเสมอืนเขม็ทศิที่จะน าทางในการจดัการศกึษาให้
บรรลุผล การพฒันาหลักสูตรจึงเป็นงานส าคญัที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกนัเพราะถ้าหลกัสูตรด ี
ถูกตอ้งเหมาะสม การจดั การศกึษายอ่มเป็นไปอยา่งราบรื่น สามารถสรา้งลกัษณะสงัคมทีด่ไีด้ 
  เมธีณัฐ ร ัตนกุล (2553: 12) กล่าวถึงความหมายของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร 
หมายถึง มวลประสบการณ์ที่ถูกจดัท าขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกบัผู้เรียนและท้องถิ่น ประกอบด้วย
จุดมุ่งหมายการเรยีนรู ้เนื้อหาสาระ สื่อวสัดุต่างๆ กจิกรรมประสบการณ์ที่สอดคล้องกบัปญัหาและ
ความต้องการของผู้เรยีนและท้องถิ่น และมีความส าคญัคอืเป็นแนวทางที่ครูจะต้องยดึถือในการ
จดัการเรยีนการสอน 
  อุดมศกัดิ ์จิตสงบ (2553: 6) กล่าวถึงความหมายของหลกัสูตรไว้ว่า หลกัสูตร 
หมายถึง ความรู้ทกัษะมวลประสบการณ์หรือกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจดัรวบรวมไว้เพื่อใช้ใน
การจกัารศึกษาให้กบัผู้เรียน โดยมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ ตาม
จุดมุ่งหมายทีก่ าหนด 
  มานะ อาภรณ์ประเสรฐิ (2554: 173) กล่าวถึงความหมายของหลกัสูตรว่า หมายถึง 
มวลประสบ การณ์ กิจกรรม โปรแกรมการศึกษาที่จดัให้ผู้เรียนทัง้ในและนอกสถานศกึษา เพื่อ
พฒันาความรู ้ความ สามารถดา้นต่างๆ ทกัษะ และเจตคตขิองผูเ้รยีน ตามความมุ่งหมายทีก่ าหนด  
  ดงันัน้จงึสรุปความหมายของหลกัสูตรได้ว่า หลกัสูตร คอื ขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
ถูกรวบรวมเขา้ไวด้้วยกนัอย่างเป็นระบบแบบแผน เป็นการประมวลองค์ความรู้ ทกัษะปฏบิตัแิละ
ประสบการณ์ทีเ่ป็น ประโยชน์ต่อการเรยีนรู ้หรอืการฝึกอบรม หลกัสตูรควรมคีวามทนัสม้ย มคีวาม
ยดืหยุน่ มคีวามต่อเนื่องและมคีวามเหมาะสมกบัประชากร ทอ้งถิน่ กฎระเบยีบของสงัคม เศรษฐกจิ 
เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม 
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  2.2.2 องคป์ระกอบของหลกัสตูร 
  กนกกร ปราชญ์นคร (2550: 13-15) กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ว่า 
องค์ประกอบของหลกัสูตรนับว่าเป็นส่วนส าคญัที่จะท าให้ความหมายของหลกัสูตรสมบูรณ์ และ
สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการสอน การประเมนิผล และการปรบัปรุงการเรยีนการ
สอน หรอืการพฒันาหลกัสตูรได ้ส าหรบัองคป์ระกอบของหลกัสตูร โดยทัว่ไปม ี4 องค์ประกอบดงันี้ 
ความมุ่ งหมาย  (Objectives) เนื้ อหาวิชา  (Content) การน าหลักสูตรไปใช้  (Curriculum 
Implementation) และการประเมนิผล (Evaluation)  
  ฟุ้งศรี ภกัดสีุวรรณ (2550: 12) กล่าวถึงองค์ประกอบของหลกัสูตรไว้ว่า แนวคิด
เกี่ยวกบัองค์ประกอบของหลกัสูตรฝึกอบรมอาชพี แบ่งเป็น 6 องค์ประกอบ คอื จุดมุงหมายของ
หลกัสตูร จุดมุ่งหมายเชงิพฤตกิรรม เนื้อหาสาระ กจิกรรมการอบรม สื่อที่ใชในการอบรม และการ
ประเมนิผล 
  มานะ อาภรณ์ประเสรฐิ (2554: 177-185) กล่าวถึงองค์ประกอบของหลกัสูตรไวว้่า
องคป์ระกอบ ของหลกัสตูรประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงันี้ 
   ด้านที่ 1. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร คอื ความมุ่งหมายของหลกัสูตรที่ก าหนด
แนวทางความตอ้งการ หรอืความคาดหวงัทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูเ้รยีนในลกัษณะทีต่อ้งการ 3 ดา้น ไดแ้ก่  
   ด้านที่ 2. การจดัเนื้อหาและรายวชิา คอื การจดัล าดบัก่อนหลงัของเนื้อหาที่จะ
สอน เนื้อหาวชิาจะตอ้งเหมาะสมกบัระดบัการศกึษา สอดคล้องกบัวุฒภิาวะ และประสบการณ์ของ
ผูเ้รยีน 
   ดา้นที ่3. การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้คอื การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนให้
ผูเ้รยีนมโีอกาสฝึกพฒันาทกัษะอยา่งต่อเนื่อง จดัล าดบัประสบการณ์ทีเ่กดิก่อนหลงั 
   ดา้นที ่4. การวดัและประเมณิผลการเรยีน คอื การตดิตามผลการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอน เพื่อประเมนิความรู ้ความสามารถของผูเ้รยีน วา่ไดผ้ลไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดหรอืไม่  
   ด้านที่ 5. การใช้หลักสูตร คือ การน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ เพื่อบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ การน าหลกัสูตรไปใช้ให้ได้ผลดี บุคคลส าคญัคือ อาจารย์ผู้สอน หรือ
ครผููส้อน 
  สกัรนิทร ์อยูผ่่อง (2550: 19) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลกัสูตรไวว้่า หลกัสูตรมี
องค์ ประกอบที่ส าคญั คอื จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เนื้อหาสาระของหลกัสูตรที่จะจดัให้ผู้เรียน 
แผนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน และการประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
  จากความเหน็ดงักล่าวขา้งตน้ จงึสรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของหลกัสตูรโดยหลกัๆ แล้ว
ประกอบดว้ย 4 ประการ ไดแ้ก่ เป้าหมายของหลกัสตูร สาระของหลกัสตูร การน าหลกัสตูรไปปฏบิตั ิ
และประเมนิผลหลกัสตูร ซึง่ในแต่ละองคป์ระกอบสามารถเพิม่รายละเอยีดให้เหมาะสมกบับุคลากร 
ท้องถิ่น กฎระเบยีบของสงัคม เศรษฐกจิ เทคโนโลย ีและสิง่แวดล้อม ทัง้นี้เพื่อความสมบูรณ์และ
บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลกัสตูร  
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  2.2.3 การพฒันาหลกัสตูร  
  ธ ารง บวัศร ี(2542: 156) ใหค้วามหมายของการพฒันาหลกัสูตร หมายถึง การจดัท า
หลกัสตูรแม่บท เพื่อน าไปใชโ้ดยแพร่หลายทัง้ระบบการศกึษา เป็นหลกัสูตรที่ได้ท าการยกร่างและ
ไดท้ าการทดลองและทดสอบ จนแน่ใจวา่สามารถน าไปใชไ้ดโ้ดยทัว่ไป ส าหรบัหลกัสตูรทีท่ าการร่าง
ครัง้แรกก่อนทีจ่ะเอาไปทดลองและทดสอบและแก้ไขจนได้หลกัสูตรแม่บทนัน้เราเรยีกว่าหลกัสูตร
ตน้แบบ จงึเหน็ไดว้า่การทีจ่ะไดห้ลกัสตูรแม่บท มาใชต้อ้งจดัท าหลกัสตูรตน้แบบเสยีก่อน อย่างไรก็
ตามวงจรของการพฒันาหลกัสูตรไม่ได้ยุตเิพยีงแค่การจดัท าหลกัสูตรต้นแบบและหลกัสูตรแม่บท
เท่านัน้ กระบวนการทัง้หมดของการพฒันาหลกัสูตรจะต้องประกอบด้วยกิจกรรมที่ส าคญัสอง
ขัน้ตอนคอื การน าหลกัสตูรไปใชแ้ละการประเมนิผลหลงัสตูร) 
  เฉลมิชยั วโิรจน์วรรณ (2550: 49) ได้กล่าวเกี่ยวกบัการพฒันาหลกัสูตรไวว้่า การ
พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม หมายถงึกระบวน การต่างๆ ทุกอย่างที่จะจดัการท าให้เกดิหลกัสูตรฝึกอ
บรมขึน้มาโดยมบุีคคลหรอืคณะบุคคลท าหน้าทีต่ดั สนิใจก าหนดกจิกรรม หรอืสร้างโปรแกรมโดยมุ่ง
หมายใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัความรูแ้ละพฒันาตนเองไปในทศิทางทีก่ าหนดไว ้
  ศกัรนิทร ์ชนประชา (2550:91) ไดก้ล่าวเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสูตรไวว้่า การพฒันา
หลกั สูตรฝึกอบรม หมายถึง กระบวน การที่เกี่ยวข้องกบัการสร้างหลกัสูตรใหม่  หรือปรบัปรุง
หลกัสตูรทีม่อียู่แล้วให้ดยี ิง่ขึน้ และเป็นกระบวน การพฒันาบุคคล เพื่อพฒันาการท างานในหน้าที่
หรอืงานเฉพาะอยา่งใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
  สกัรนิทร์ อยู่ผ่อง (2550: 20) ได้กล่าวเกี่ยวกบัการพฒันาหลกัสูตรไวว้่า การพฒันา
หลกัสตูรฝึกอบรม หมายถงึ การวจิยัและการศกึษาหาวธิกีาร เพื่อปรบัเปลีย่นวธิกีารในการใหค้วามรู ้
เพื่อปรบัเปลีย่นใหเ้นื้อหาความรูส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นหรอืผลลพัธท์ีอ่งคก์รตอ้งเปลี่ยน หรอืเพื่อ
จดัวธิกีารพฒันาบุคคลใหเ้กดิการเรยีนรูจ้นกระทัง่ใหเ้กดิความรูใ้หม่ได ้
  เชาวลติ บุญสุวรรณ (2553: 22) ไดก้ล่าวเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูรไวว้า่ การพฒันา
หลกัสูตรเป็นกระบวนการหรอืข ัน้ตอนของการตดัสนิใจเลอืกหาทางเลอืกทางการเรยีนการสอนที่
เหมาะสม หรอื เป็นที่รวบรวมของทางเลอืกที่เหมาะสมต่างๆเข้าด้วยกนั จนเป็นระบบที่สามารถ
ปฏบิตัไิด ้และถ้าหากหลกัสตูรมุ่งทีจ่ะก าหนดส าหรบัผูเ้รยีนหลายกลุ่มหลายประเภทโดยใช้วธิกีารต่
างๆ และในโอกาสต่างๆ กนัแล้วต้องค านึงถึงภูมิหลงัขององค์ประกอบต่างๆอย่างละเอียดและ
รอบคอบก่อนจะตดัสนิใจเลอืกทางใดทางหนึ่ง 
  สุราษฎร์ พรมจนัทร์ (2553: 16) ได้กล่าวเกี่ยวกบัการพฒันาหลกัสูตรไวว้่า ค าว่า 
“การพฒันาหลกัสูตร” มคีวามหมาย 2 นัยกล่าวคือ นัยแรกเป็นการท าของเดิมที่มอียู่แล้วให้มขีดี
ความสามารถสงูขึน้หรอืดขีึน้ นยัสองเป็นการท าขึน้หรอืสรา้งขึน้มาใหม่ตามความตอ้งการใหม่ 
  อวยชยั ตระกูลใหญ่ (2553:7) ได้กล่าวเกี่ยวกบัการพฒันาหลกัสูตรไวว้่า หมายถึง 
การปรบัปรุงหลกัสตูรทีม่อียูแ่ลว้ใหด้ขี ึน้ ซึง่ในการพฒันาหลกัสตูรอาจใช้หลกัสูตรเดมิเป็นตวัอ้างองิ
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หรอืจดัท าขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะต้องค านึงถึงจุดมุ่งหมายของการพฒันาหลกัสูตร ผู้เรยีน เนื้อหา หรือ
วธิกีารสอนและการประเมนิผลของหลกัสตูรทีไ่ดม้กีารพฒันาขึน้ 
  อุดมศกัด ิจติสงบ (2553:6) ไดก้ล่าวเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสูตรไวว้่า หมายถึง เป็น
สิง่ที่กระท าได้ตลอดเวลา เพราะการเปลี่ยนแปลงของสงัคมและท้องถิ่นที่แตกต่างกนั ดงันัน้ การ
จดัการศกึษาใหส้นองตอบบุคคลและทอ้งถิน่ไดน้ัน้ จ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมกีารพฒันาหลกัสูตร ซึ่ง
ในทีน่ี้อาจจะเป็นการสรา้งหลกัสตูรขึน้มาใหม่ใหส้นองตอบสงัคม หรอืพฒันาส่วนที่มอียู่แล้วหรอืใช้
ไปแลว้มาปรบัปรุงใหด้ขี ึน้ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและทอ้งถิน่ 
  สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย (2554: 34) ได้กล่าวเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรไว้ว่า 
ภาพรวมใน เรื่องการพฒันาหลกัสูตรมีดงันี้ มีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเป็นการวเิคราะห์ส ารวจ
สภาพปญัหาความ ต้องการและความจ าเป็นในการสร้างหลกัสูตร มกีารพฒันาหลกัสูตรโดยการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายจาก  ขอ้มลูพืน้ฐานขา้งตน้เพื่อก าหนดเนื้อหาสาระ การจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนทีส่อดคลอ้งกบัจุดมุ่ง หมายที่ก าหนดขึน้ และมกีารทดลองใช้หลกัสูตรเป็นการน าหลกัสูตรไป
ทดลองใช้ที่สอดคล้องกบัจุด มุ่งหมายของหลกัสูตรและมกีารประเมนิและตดิตามผลหลกัสูตรเพื่อ
ตรวจสอบวา่หลกัสตูรทีพ่ฒันา ขึน้มคีวามเหมาะสมเพยีงใด และปรบัปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้หลกัสูตรที่
สมบรูณ์ขึน้ 
  ดงันัน้จงึสรุปไดว้า่ การพฒันาหลกัสูตรเป็นกระบวนการปรบัปรุงหลกัสูตรที่มอียู่เดมิ 
หรอืเป็นกระบวนการสรา้งหลกัสตูรขึน้มาใหม่ มกีารวเิคราะห์เพื่อก าหนดเป้าหมาย มกีารวางแผน 
เป็นขัน้ตอน มกีระบวนการปรบัปรุงและประเมนิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายของการจดัการศกึษา หรอื
การฝึกอบรม เพื่อใหผู้เ้รยีน หรอืผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเกดิการเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้ 
  2.2.4 รปูแบบการพฒันาหลกัสตูร 
  นกัการศกึษาไดน้ าเสนอรปูแบบการพฒันาหลกัสตูรไวด้งันี้ 
  รปูแบบการพฒันาหลกัสตูรตามแนวคดิของไทเลอร ์(Ralph W. Tyler)  
  บุญเลีย้ง ทุมทอง. 2554: 180 กล่าววา่ ไทเลอรไ์ดน้ าเสนอแนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัการ
พฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนซึ่งก็คอื หลกัการและเหตุผลในการพฒันาหลกัสูตร (Tyler 
Rationale) วา่การพฒันาหลกัสตูรและการสอนตอ้งตอบค าถามพืน้ฐานส าคญั 4 ประการ   
   1) จุดมุ่งหมายทางการศกึษาอะไรบา้งทีโ่รงเรยีนตอ้งการใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้
   2) ประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างที่โรงเรียนต้องจดัให้เพื่อช่วยให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย 
   3) จะจดัประสบการณ์ทางการศกึษาอยา่งไรจงึจะท าใหส้อนมปีระสทิธภิาพ 
   4) ประเมนิประสทิธภิาพของการจดัประสบการณ์การเรยีนอย่างไรจงึจะทราบได้
วา่ผูเ้รยีนไดบ้รรลุจุดมุ่งหมายทางการศกึษา 
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  ไทเลอร์ได้วางรูปแบบโครงสร้างของหลกัสูตรโดยใช้วธิีการและเป้าหมายปลายทาง 
(Means and Ends Approach) ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 16 รปูแบบการพฒันาหลกัสตูรของไทเลอร ์
 

 
 ทีม่า: บุญเลีย้ง ทุมทอง. (2554). การพฒันาหลกัสตูร. หน้า 181. (อา้งถงึจาก วชิยั วงศ์
ใหญ่. 2537: 11) 

 

การศกึษาสงัคม 

 

การศกึษาผูเ้รยีน 

 

การศกึษา
แนวคดิ 

ของนกัวชิาการ  

ปรชัญาสงัคม 

  

ทฤษฎกีารเรยีนรู ้

 

ปรชัญา
การศกึษา 

ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
ชัว่คราว 

 

ปรชัญาสงัคม 

 

ปรชัญา
การศกึษา 

 

จุดมุ่งหมาย 

 

การเลอืกและการจดั 
ประสบการณ์การเรยีน 

 

การประเมนิผล 

ขอ้มลูในการ
ก าหนดเกณฑ์
ทีต่รวจสอบ
พจิารณา

กลัน่กรองเป็น
จุดมุ่งหมาย

จรงิ 

แหล่งขอ้มลู
เพื่อน ามา
ก าหนด

จุดมุ่งหมาย
ชัว่คราว 
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  จากภาพจะเหน็ไดว้า่ ในการก าหนดจุดมุ่งหมายนัน้ ในขัน้ตอนแรกตอ้งก าหนดเป็นจุด
มุ่ง หมายชัว่คราวก่อน โดยต้องน าบรบิทที่เกี่ยวขอ้ง เช่น บริบททางด้านสงัคม ด้วยการน าสิ่งที่
สงัคมคาดหวงัว่าต้องการให้ผู้เรียนมีคุณลกัษณะอย่างไร และมีการศึกษาตวัผู้เรียน เช่น ความ
ตอ้งการ ความสนใจ ฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวั เป็นต้น นอกจากนัน้ยงัต้องศกึษาแนวคดิ
ของนกัวชิา การ ความเชื่อค่านิยมของสงัคมเป็นสิง่จ าเป็นต้องวเิคราะห์ให้ชดัเจน เพราะการศึกษา
สงัคม ค่านิยม ขนบประเพณี วฒันธรรมจะให้ค าตอบว่าสงัจะต้องจดัการศกึษาเพื่ออะไร และจะจดั
การศกึษาส าหรบัใคร สิง่เหล่านี้ชวยใหแ้สวงหาค าตอบทีช่ดัเจนในการก าหนดเป้าหมายหรอืทศิทาง
ของการศกึษา 
 

  การพฒันาหลกัสตูรและการสอนของไทเลอร ์มลีกัษณะส าคญัคอื 
   1) จุดมุ่งหมายเป็นตวัก าหนดควบคุมการเลือกและจดัประสบการณ์การเรียน 
ดงันัน้การก า หนดจุดมุ่งหมายจงึม ี2 ข ัน้ตอน คอื ข ัน้ตอนแรกเป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายชัว่คราว
แลว้จงึหาวธิ ีการและเกณฑจ์ากทฤษฎกีารเรยีนรู ้ปรชัญาการศกึษาและปรชัญาสงัคมมากลัน่กรอง
จุดมุ่งหมายชัว่ คราวเพื่อให้ได้มาเป็นจุดมุ่งหมายที่แท้จรงิของหลกัสูตร พื้นฐานทางจติวทิยาและ
ปรชัญาในการพฒั นาหลกัสตูรจะเขา้มามบีทบาทและช่วยในการตรวจสอบเพื่อหาความชดัเจนของ
การก าหนดจุดมุ่ง หมายขัน้ตอนนี้ เพื่อตอบค าถามและหาความชดัเจนว่าจะจัดหลักสูตรเพื่อ
ตอบสนองใคร ตอบสนองผูเ้รยีนหรอืสงัคม 
   2) การเลอืกและจดัประสบการณ์การเรยีนทีค่าดหวงัวา่จะใหผู้เ้รยีนมปีระสบการณ์
การจดักจิกรรมในการเรยีนการสอนและส่วนเสรมิหลกัสตูรนัน้มอีะไร ทัง้นี้กเ็พื่อให้กระบวนการการ
เรยีนการสอนด าเนินต่อไปเพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว ้ไทเลอร์ได้เสนอเกณฑ์ในการ
พจิารณาเลอืกประสบการณ์การเรยีนรูไ้วด้งันี้ 
    2.1) ผู้เรยีนควรมโีอกาสฝึกพฤตกิรรมและการเรยีนรู้เนื้อหาตามที่ระบุไวใ้น
จุดมุ่งหมาย 
    2.2) กจิกรรมและประสบการณ์นัน้ท าให้ผู้เรยีนพอใจปฏิบตักิารเรยีนรู้อาจ
น าไปสู่จุดมุ่ง หมายทีก่ าหนดไวเ้พยีงขอ้เดยีวกไ็ด้ 
    2.3) กจิกรรมและประสบการณ์นัน้อยูใ่นขา่ยความพอใจทีพ่งึปฏบิตัไิด้ 
    2.4) กิจกรรมและประสบการณ์หลายๆ ด้านของการเรียนรู้ อาจน าไปสู่
จุดมุ่งหมายทีก่ าหนดไวเ้พยีงขอ้เดยีวกไ็ด้ 
    2.5) กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เพียงหนึ่งอย่างอาจตรวจสอบ
จุดมุ่งหมายหลายๆ ขอ้ได ้
   3) การจดัประสบการณ์การเรยีนรูต้้องค านึงถึงความสมัพนัธ์ในด้านเวลาต่อเวลา 
และเนื้อหาต่อเนื้อหา เรยีกวา่เป็นความสมัพนัธแ์บบแนวตัง้กบัแนวนอนซึง่มเีกณฑใ์นการจดัดงันี้ 
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    3.1) ความต่อเนื่อง (Continuity) หมายถึงความสมัพนัธ์ในแนวตัง้ของส่วน
องค์ประกอบหลกัของตวัหลกัสูตรจากระดับหนึ่งไปยงัอกีระดบัหนึ่งที่สูงขึน้ไป เช่น ในวชิาทกัษะ 
ตอ้งเปิดโอกาสในการฝึกทกัษะในกจิกรรมและประสบการณ์บ่อย ๆ และต่อเนื่องกนั 
    3.2) การจดัช่วงล าดบั (Sequence) หมายถึงความสมัพนัธ์แนวตัง้ของส่วน
องคป์ระกอบหลกัของตวัหลกัสตูรจากสิง่ทีเ่กดิขึน้ก่อนไปสู่สิง่ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัหรอืจากสิง่ที่มคีวาม
ง่ายไปสู่ทีม่คีวามยาก ดงันัน้ การจดักจิกรรมและประสบการณ์ใหม้กีารเรยีงล าดบัก่อนหลงัเพื่อให้ได้
เรยีนเนื้อหาทีล่กึซึง้ยิง่ขึน้ 
    3.3) บูรณาการ (Integration) หมายถึงความสมัพนัธ์กันในแนวนอนของ
องค์ประกอบหลกัของตวัหลกัสูตรจากหวัข้อเนื้อหาหนึ่งไปยงัอกีหวัขอ้หนึ่งของรายวชิา หรอืจาก
รายวชิาหนึ่งไปยงัรายวชิาอื่นๆ ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกนั การจดัประสบการณืจงึควรเป็นในลกัษณะ
ช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้พิม่พนูความคดิเหน็และไดแ้สดงพฤตกิรรมที่สอดคล้องกนั เนื้อหาที่เรยีนเป็นการ
เพิม่ความสามารถทัง้หมดของผูเ้รยีนทีจ่ะไดป้ระสบการณ์ในสถานการต่างๆ กนั ประสบการณ์การ
เรยีนรูจ้งึเป็นแบบแผนของปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) ระหวา่งผูเ้รยีนกบัสถานการทีแ่วดลอ้ม 
   4) การประเมินผล เพื่อตรวจสอบดูว่าการจัดการเรียนการสอนได้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายทีก่ าหนดไวห้รอืไม่ สมควรมกีารปรบัแกใ้นส่วนใดบา้ง พจิารณาจากสิง่ต่อไปนี้ 
    4.1) ก าหนดจุดมุ่งหมายทีจ่ะวดัและพฤตกิรรมทีค่าดหวงั 
    4.2) วดัและวเิคราะหส์ถานการณ์ทีท่ าใหเ้กดิพฤตกิรรมเหล่านัน้ 
    4.3) ศกึษาส ารวจข้อมูลเพื่อสร้างเครื่องมือวดัพฤตกิรรมเหล่านัน้ได้อย่าง
เหมาะสม 
    4.4) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื โดยการใชเ้กณฑใ์นการพจิารณาดงันี้ 
     4.4.1) ความเป็นปรนยั (Objectivity) 
     4.4.2) ความเชื่อมัน่ได ้(Reliability) 
     4.4.3) ความเทีย่งตรง (Validity) 
     4.4.4) ความถูกตอ้ง (Accuracy) 
    4.5 การพจิารณาผลการประเมินให้เป็นประโยชน์เพื่ออธบิายผลการเรยีนรู้
เป็นรายบุคคลหรอืเป็นกลุ่ม การอธบิายถงึส่วนดขีองหลกัสตูรหรอืสิง่ที่ต้องปรบัแก้เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปรบัปรุงหลกัสตูรใหม้คีุณภาพยิง่ขึน้ 
  รปูแบบการพฒันาหลกัสตูรตามแนวคดิของทาบา (Hilda Taba)  
  บุญเลีย้ง ทุมทอง. 2554: 184 กล่าววา่ แนวความคดิของทาบาในการพฒันาหลกัสูตร
ใชว้ธิกีารรากหญ้า (Grass - Roots) มคีวามเชื่อวา่หลกัสตูรควรไดร้บัการออกแบบโดยครผููส้อนมาก 
กวา่พฒันาจากองคก์รทีอ่ยูใ่นระดบัสงูขึน้ ประกอบดว้ยขัน้ตอนต่างๆ ดงันี้ 
   1) การวเิคราะหค์วามตอ้งการ ใชว้ธิสี ารวจสภาพปญัหาความต้องการ และความ
จ าเป็นของผูเ้รยีนและของสงัคม 
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   2) การก าหนดจุดมุ่งหมาย ดว้ยขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหค์วามตอ้งการ 
   3) คดัเลอืกเนื้อหาสาระ เมื่อก าหนดจุดมุ่งหมายแล้วกต็้องเลอืกเนื้อหาสาระ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย และตอ้งค านึงถงึพฒันาการของผูเ้รยีนดว้ย 
   4) การจดัรวบรวมเนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระที่รวบรวมต้องค านึงถึงความยากง่าย
และความต่อเนื่องรวมทัง้จดัใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการและความสนใจของผูเ้รยีน 
   5) การคดัเลอืกประสบการณ์เรยีนรู ้ใหส้อดคลอดกบัจุดมุ่งหมายและเนื้อหาวชิา 
   6) การจดัรวบรวมประสบการการเรยีนรูค้วรค านึงถงึความต่อเนื่องของเนื้อหาสาระ 
   7) ก าหนดวธิกีารวดัและประเมนิผล มกีารประเมนิเพื่อตรวจสอบว่าประสบการณ์
การเรยีนทีจ่ดัใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายทีก่ าหนดไวห้รอืไม่ และก าหนดวธิกีารประเมนิรวมทัง้เครื่องมอืที่
ใชใ้นการประเมนิดว้ย ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 17 รปูแบบการพฒันาหลกัสตูรตามแนวคดิของทาบา 
 
 
 ทีม่า: บุญเลีย้ง ทุมทอง. (2554). การพฒันาหลกัสตูร. หน้า 185. (อา้งถงึจาก Taba. 
1962: 456-459) 

1. การวเิคราะหค์วามตอ้งการ (Diagnosis of Needs) 

2. การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Formulation of Objectives) 

3. คดัเลอืกเนื้อหาสาระ (Selection of Content) 

4. การจดัรวบรวมเนื้อหาสาระ (Organization of Content) 
ความคดิรวบยอด (Key Concepts) ความคดิหลกั (Main Ideas) ขอ้เทจ็จรงิ (Facts) 

5. การคดัเลอืกประสบการณ์เรยีนรู ้(Selection of Learning Experiences) 

6. การจดัรวบรวมประสบการณ์การเรยีนรู ้(Organization of Learning Experiences) 
(กลวธิกีารสอนเพื่อพฒันาพุทธพิสิยั และเจตพสิยั) 

7. ก าหนดวธิกีารวดัและประเมนิผล (Determination of What to Evaluate) 
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  จากการพฒันาหลกัสตูรแนวคดิของทาบาจะเริม่ที่จุดใดจุดหนึ่งก่อนกไ็ด้ แต่เมื่อเริม่ที่
จุดใดแลว้จะตอ้งท าการศกึษาใหค้รบกระบวนการทัง้ 7 ข ัน้ตอน จุดเด่นในแนวคดิของทาบา คอืเรื่อง
ยุทธวธิีการสอนและประสบการณ์การเรยีนรู้เป็นกระบวนการที่ต้องค านึงถึง มอียู่ 2 ประการ คือ 
(บุญเลีย้ง ทุมทอง. 2554: 186) 
   1) ยทุธวธิกีารสอนและประสบการณ์เรยีนรู ้เป็นเครื่องก าหนดสถานการณ์เงื่อนไข
การเรยีนรู้ การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแต่ละครัง้มวีตัถุประสงค์เกี่ยวกบัการเรยีนรู้ที่เกดิขึน้
เป็นผลผลติ ดงันัน้ การจดัรูปแบบของการเรยีนการสอนต้องแสดงถึงล าดบัข ัน้ตอนของการเรยีนรู้
ดว้ย 
   2) ยุทธวธิกีารสอนเป็นยุทธวธิทีี่หลอมรวมหลายสิง่หลายอย่างเขา้มาไวด้้วยกนั 
การพจิารณาตดัสนิใจเกีย่วกบัยทุธวธิกีารสอนควรค านึงถงึสิง่ต่อไปนี้ 
    2.1) การจดัเนื้อหาตอ้งก าหนดใหเ้จนวา่รายวชิานัน้ๆ มุ่งใหผู้เ้รยีนเรยีนรู้แบบ
ใด กวา้งหรือลึกมากน้อยเพยีงใด และได้เรียงล าดบัเนื้อหาวชิาไว้อย่างไร ก าหนดโครงสร้างได้
กระท าชดัเจนสอดคลอ้งกบัโครงการในระดบัใด เพราะแต่ละระดบัมจีุดประสงคเ์นื้อหาสาระที่มคีวาม
เกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั 
    2.2) หน่วยการเรยีน สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ที่บ่งชี้ถึงการวดัและประเมนิ
ได้ชดัเจน มีรายละเอยีดและความยดืหยุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรยีนมสี่วนร่วมในการวาง
แผนการเรยีนและท ากจิกรรมตามความต้องการและความสนใจการตรวจสอบความรู้พื้นฐานของ
ผูเ้รยีนจะช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูใ้นการพฒันากระบวนการเรยีนได้เป็นล าดบัข ัน้ตอนเพื่อน าไปสู่ขอ้
คน้พบขอ้สรุปทีเ่ป็นหลกัการทีมุ่่งเน้นความคาดหวงัเกีย่วกบัการเรยีนรูท้ ีจ่ะเกดิขึน้กบัผูเ้รยีนและการ
กระตุน้ใหผู้ ้เรยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
  รปูแบบการพฒันาหลกัสตูรตามแนวคดิของเซยเ์ลอร ์อเลก็ซานเดอร ์และเลวสิ (J. Galen 
Saylor, William M. Alexander and Arthur J. Lewis)  
  บุญเลีย้ง ทุมทอง. 2554: 188 กล่าววา่ แนวคดิของเซยเ์ลอร ์อเลก็ซานเดอร ์และเลวสิ 
ประกอบดว้ย กระบวนการพฒันาหลกัสตูรทีส่ าคญั 4 ข ัน้ตอน คอื 
   1) เป้าหมาย วตัถุประสงค์และความครอบคลุม หลักสูตรต้องประกอบด้วย 
เป้าหมาย ว ัตถุประสงค์ และแต่ละเป้าหมายควรบ่งบอกถึงความครอบคลุมของหลักสูตร 
วตัถุประสงค์ พฒันา การส่วนบุคคล มนุษยสมัพนัธ์ ทกัษะการเรยีนรู้ที่ต่อเนื่องและความช านาญ
เฉพาะด้าน ซึ่งก าหนดจากความเป็นโลกาภวิตัน์ ความต้องการของสงัคม ที่อยู่อาศยั กฏหมาย 
ขอ้บงัคบั เป็นตน้ 
   2) การออกแบบหลกัสตูร คอื การวางแผนเพื่อตดัสนิใจเกี่ยวกบัการเลอืกและจดั
เนื้อหาสาระ การจดัประสบการณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัเป้าหมาย วตัถุประสงค์ โดยค านึงถึง
ปรชัญา ความตอ้งการของสงัคมและผูเ้รยีนมาพจิารณาดว้ย 
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   3) การน าหลกัสูตรไปใช้ ครูต้องเป็นผู้วางแผนและวางแผนการจดัการเรยีนการ
สอนในรปูแบบต่างๆ รวมทัง้การท าสื่อการเรยีนการสอน เช่น ต ารา แบบเรยีน วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูใ้นสิง่ทีค่รตู ัง้เป้าหมายไว ้
   4) การประเมนิผลหลกัสูตร ครูและผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งร่วมกนัตดัสนิใจเพื่อเลอืก
วธิีการประเมินผลที่สามารถประเมินได้ว่า หลกัสูตรที่พฒันาขึ้นได้ผลตามความมุ่งหมาย การ
ประเมนิหลกั สตูรจะเป็นขอ้มลูส าคญัทีบ่อกผูท้ีม่สี่วนร่วมเกีย่วขอ้งได้วา่ ควรจะปรบัปรุงหลกัสูตรใน
จุดใด เพื่อประกอบการตดัสนิใจในการวางแผนการใชห้ลกัสตูรในอนาคต 
 
 
 

                  
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 18 รปูแบบการพฒันาหลกัสตูรตามแนวคดิเซยเ์ลอร ์อเลก็ซานเดอร ์และเลวสิ 

 
 
 ทีม่า: บุญเลีย้ง ทุมทอง. (2554). การพฒันาหลกัสตูร. หน้า 189 (อา้งถงึจาก Saylor and 
Alexander, 1974: 275; (Saylor, Alexander and Lewis, 1981: 181) 
 

เป้าหมาย
จุดประสงคแ์ละ
ความครอลคลุม 

การออกแบบ
หลกัสตูร 

การน าหลกัสตูร 
ไปใช ้

การประเมนิผล
หลกัสตูร 

- ออกแบบโดยนกั   
  พฒันาหลกัสตูร 
- เลอืกเนื้อหาสาระและ  
  ประสบการณ์การเรยีนรู ้ 
  ทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน 

- ครเูป็นผูว้างแผน  
   จดัท าแผนการสอน 
- จดัท าสื่อการเรยีน  
   การสอน 

- ครเูป็นผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง 
   เลอืกวธิปีระเมนิทีม่ ี
   ประสทิธภิาพ 
- น าขอ้มลูจากการประเมนิ  
   มาปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสตูร 

(2)  (3)  (4) 

ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัและปรบัปรุง 
(1) 
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  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ฯ มีรายละเอียด และขัน้ตอนดังนี้ 
(ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา. 2549: 6-26) 
   1) ส ารวจความตอ้งการอาชพีในทอ้งถิน่ 
   2) ก าหนดคุณลกัษณะอาชพีหรอืการเขยีนค าอธบิายลกัษณะงานทีต่อ้งการ 
   3) วเิคราะหอ์าชพีและเขยีนรายการงานเฉพาะดา้นทกัษะ 
   4) วเิคราะหง์านเฉพาะและเขยีนรายการงานเฉพาะดา้นความรู้ 
   5) เขยีนกฤตกรรมปลายทาง  
   6) ก าหนดค าอธบิายและมาตรฐานรายวชิา 
   7) ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะ 
   8) ขออนุมตัหิลกัสตูร 
  สรุปไดว้า่จากการศกึษาแนวทางการพฒันาหลกัสูตรของนักวชิาการดงักล่าวขา้งต้น 
ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็วา่รปูแบบการพฒันาหลกัสตูรตามแนวคดิของทาบา (Hilda Taba) เป็นรูปแบบ
ที่เหมาะสมใน การน ามาใช้พฒันาหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต์ที่ผู้วจิยัก าลงัศกึษา ซึ่งสอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาหลกัสูตรวชิาชพีระยะสัน้ 
ตามกรอบมาตรฐานหลกั สูตรวชิาชีพระยะสัน้ของ ส านักมาตรฐานการอาชวีศึกษาและวชิาชีพ 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา โดยรปูแบบทีผู่ว้จิยัจะด าเนินการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม
ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนตจ์ะแสดงไวใ้นบทที ่3 (ภาพประกอบ 20) 
  2.2.5 การน าหลกัสตูรไปใช ้ 
  ขัน้ตอนนี้เป็นข ัน้ตอนทีม่คีวามส าคญัซึง่นกัการศกึษาไดก้ล่าวอธบิายไวด้งันี้ 
  บุญเลี้ยง ทุมทอง (2554: 262) ได้อธบิายเกี่ยวกบัการน าหลกัสูตรไปใช้ว่า การน า
หลกัสตูรไปใชเ้ป็นข ัน้สอนทีส่ าคญัยิง่ในการพฒันาหลกัสูตร เพราะเป็นการน าอุดมการณ์ จุดหมาย
ของหลกัสตูร เนื้อหาวชิาและประสบการณ์การเรยีนรูท้ ีค่ดัสรรอยา่งดแีลว้ไปสู่ผูเ้รยีน  
  บุญเลีย้ง ทุมทอง (2554: 269) ยงัไดก้ล่าวถงึ ข ัน้ตอนของการน าหลกัสตูรไปใช้ว่าม ี3 
ข ัน้ตอน คือ ข ัน้ตอนการเตรยีมการใช้หลกัสูตร ขัน้ด าเนินการใช้หลกัสูตร และขัน้ติดตามและ
ประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร 
  ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า การน าหลกัสูตรไปใช้เป็นขัน้ตอนส าคญั และควรได้ร ับความ
ร่วมมือจากหลายฝ่าย ซึ่งจะต้องมีความรู้และเข้าใจในขัน้ตอนและกระบวนการนี้ เป็นอย่างด ี
นอกจากนัน้ผูท้ ีน่ าหลกัสตูรไปใชย้งัตอ้งมคีวามตระหนกัถงึปจัจยัแวดลอ้มต่างๆ และควรมกีารอบรม
ความรูแ้ละทกัษะใหก้บัผูท้ ีจ่ะน าหลกัสูตรไปใช้เพิม่เตมิ ตลอดจนมกีารสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น 
อาคารสถานที ่เอกสาร และการอ านวยความสะดวกที่พอเพยีง เพื่อให้การน าหลกัสูตรไปใช้ในการ
เรียนการสอนหรือการฝึกอบรม จะได้บรรลุจุดประสงค์ หรือเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมี
ประสทิธภิาพมากทีสุ่ด 
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  การน าหลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ไปใช้
นัน้ ผูว้จิยัมขี ัน้ตอนดงันี้ คอื 
   1) ข ัน้ตอนการเตรียมการใช้หลกัสูตร ได้แก่ การวเิคราะห์ความต้องการการ
ฝึกอบรม การเขียนค าอธิบายรายวิชา การก าหนดวตัถุประสงค์ การจัดท าร่างหลักสูตร การ
จดัเตรยีมการฝึกอบรม และการด าเนินการขออนุญาตเพื่อจดัฝึกอบรม  
   2) ข ัน้ด าเนินการใชห้ลกัสตูร ไดแ้ก่ การทดลองใชห้ลกัสตูร และการจดัฝึกอบรม  
   3) ประเมนิผลการใช้หลกัสูตร ได้แก่ การประเมนิผลการใช้หลกัสูตรจากการ
ฝึกอบรม และการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  
 
3. การประเมินประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม 
 บุญเลี้ยง ทุมทอง (2554: 290) การประเมนิผลหลกัสูตรเป็นเครื่องมอืชี้ให้เหน็ว่า การ
ก าหนดหลกัสตูรไปใชจ้ะไดผ้ลมากน้อยเพยีงใด เพราะฉะนัน้การประเมนิหลกัสูตรจงึเป็นขัน้ตอนที่
ส าคญัอกีข ัน้ตอนหนึ่งของกระบวนการพฒันาหลกัสตูร และผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิหลกัสูตรจะเป็น
ขอ้มลูในการตดัสนิเพื่อแกไ้ขปรบัปรุง หรอืเปลีย่นแปลงหลกัสตูร   
 คมกรชิ เพชรมาก (2550: 47) กล่าวถึงการหาประสทิธภิาพของหลกัสูตรไวว้่า การหา
ประสทิธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หมายถงึ การตรวจสอบการพฒันาให้งานด าเนิน
อยา่งมปีระสทิธภิาพในการน าหลกัสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารใชท้ดลอง(Try Out) เพื่อปรบัปรุงและ
น าไปทดลองสอนจรงิ (Trial Run) โดยน าผลที่ได้ไปปรบัปรุงแก้ไขให้มคีวามสมบูรณ์ต่อไป การ
ทดลองใช ้หมายถงึ การน าหลกัสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารทีส่รา้งเป็นตวัแบบแลว้ ไปทดลองใชต้าม
ขัน้ตอน เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพของคู่มอืให้เท่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้การทดลองสอนจรงิ หมายถึง 
การน าหลกัสูตรฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิารทดลองใช้และปรบัปรุงแล้ว มาด าเนินการจรงิตามเวลาที่
ก าหนด ในประเภทงานแต่ละชนิดตามแผนทีก่ าหนดไว ้
 มณเฑยีร รตันศริวิงศว์ฒุ ิ(2552: 19-20) กล่าวถงึความหมายของการประเมนิและการหา
ประสทิธภิาพของหลกัสตูรไวว้า่ การหาประสทิธภิาพของบทเรยีนตอ้งมกีารก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 
โดยทัว่ไปจะใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่เกดิจากแบบฝึกหดัหรือค าถามระหว่างบทเรยีน กบัคะแนน
เฉลี่ยจากแบบทดสอบ แล้วน ามาค านวณเป็นร้อยละ เพื่อเปรยีบเทยีบกนัในรูปของ E1/E2 เช่น 
90/90 หรอื 85/85 และจะตอ้งก าหนดคา่ E1 และ E2 เท่ากนั เนื่องจากง่ายต่อการเปรยีบเทยีบและ
การแปลความหมาย โดยที ่E1 และ E2 มาจากค่าระดบัคะแนนดงัต่อไปนี้  
  E1 มาจากคะแนนเฉลี่ยของผู้เรยีนทัง้หมดจากการท าแบบฝึกหดั (Exercise) หรือ
แบบทดสอบ (Test) ของบทเรยีนแต่ละชุด หรอืคะแนนเฉลีย่ของผูเ้รยีนทัง้หมด จากการตอบค าถาม
ระหวา่งบทเรยีน ของบทเรยีนแต่ละชุด 
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  E2 มาจากคะแนนเฉลีย่ของผูเ้รยีนทัง้หมดจากการท าแบบทดสอบหลงับทเรยีน (Post 
test)  
 ดงันัน้ ประสิทธภิาพของบทเรียนจึงมคี่าเท่ากบั E1/E2 เช่น 88/86 สามารถน ามาแปล
ความหมายไดว้า่ บทเรยีนมคีวามสามารถในการสร้างผลสมัฤทธิใ์ห้ผู้เรยีนสามารถท าแบบทดสอบ
หลงับทเรียนแต่ละชุด ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88 และสามารถท าแบบทดสอบหลงับทเรียนได้
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 86 แสดงวา่เป็นบทเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพในขัน้ดพีอใช้ (Fairly Good) สามารถ
น าไปใชง้านได ้โดยความหมายของ ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน มดีงันี้ 
  รอ้ยละ 95-100  หมายถงึ บทเรยีนมปีระสทิธภิาพดเียีย่ม (Excellent)  
  รอ้ยละ 90-94  หมายถงึ บทเรยีนมปีระสทิธภิาพด ี(Good)  
  รอ้ยละ 85-89  หมายถงึ บทเรยีนมปีระสทิธภิาพดพีอใช ้(Fairly Good)  
  รอ้ยละ 80-84  หมายถงึ บทเรยีนมปีระสทิธภิาพพอใช ้(Fair)  
  ต ่ากวา่รอ้ยละ 80 หมายถงึ บทเรยีนตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข (Poor)  
 ขอ้พจิารณาส าหรบัเกณฑก์ารก าหนดมาตรฐานประสทิธภิาพของบทเรยีน คอื ถ้าก าหนด
เกณฑย์ิง่สงูจะท าใหบ้ทเรยีนมคีุณค่าต่อการเรยีนการสอนมากขึน้ แต่กไ็ม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะพฒันา
บทเรียนให้ผลสัมฤทธิข์องผู้เรียนถึงเกณฑ์ในระดบันัน้ แต่ก็ไม่ควรก าหนดต ่ากว่าร้อยละ80 
เนื่องจากท าให้บทเรยีนลดความส าคญัลงไป ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรยีนไม่สนใจบทเรยีนและเกดิความ    
ลม้เหลวทางการเรยีนในทีสุ่ด และเนื่องดว้ยเนื้อหาทีผู่ว้จิยัน ามาจดัท าบทเรยีนนัน้มลีกัษณะเป็นเนื้อ
หาที่ยากและซบัซ้อนเป็นวชิาทฤษฎีกึ่งปฏิบตัิ จึงควรก าหนดไว้ระหว่างร้อยละ80-85 จึงจะให้
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนอยูใ่นเกณฑท์ีก่ าหนด  
 สุราษฎร์ พรมจนัทร์ (2552:158) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการประเมินและการหา
ประสทิธภิาพของหลกัสตูรไวว้า่ การทีจ่ะบอกวา่หลกัสตูรรายวชิาทีพ่ฒันาขึน้ใชไ้ดห้รอืไม่นัน้ จ าเป็น
จะตอ้งพจิารณาถงึปจัจยัหลายอยา่งประกอบกนั ไม่วา่จะเป็น การรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มูล 
การออกแบบบทเรยีน การทดลองใช ้ฯลฯ ดงันัน้การประเมนิผลหลกัสตูรรายวชิาทีพ่ฒันาขึน้ จงึตอ้ง
กระท าอย่างระมดัระวงั อย่างไรกด็ ีเมื่อพูดถึงการประเมนิผลหลกัสูตรรายวชิาแล้ว กม็ปีระเดน็ที่
ส าคญัควรทีจ่ะค านึงถงึดงันี้ 
  1) ผู้เรียนในหลกัสูตรรายวชิา เป็นบุคคลที่มีพื้นความรู้ ทกัษะ ตามที่ต้องการจริง
หรอืไม่ 
  2) การจดัการเรยีนการสอน ส่งผลใหผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ดจ้รงิมากน้อยแค่ไหน 
  3) ความมคีุณค่าของหลกัสตูรรายวชิา นอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรยีนใน
การน าไปใชป้ระกอบอาชพีแลว้ ยงัจะน าไปใชเ้ป็นพืน้ฐานในการเรยีนหลกัสตูรรายวชิาอื่นๆดว้ย  
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 3.1 การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของ การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีด
น ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์ด้วยแนวคิดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2   
 มนตร ีแยม้กสกิร (2550, ตุลาคม – 2551, มกราคม: 9-10) การพฒันาแนวคดิการประเมนิ
ดว้ยวธินีี้ เกดิขึน้โดย ศาสตราจารย ์ดร. ชยัยงค์ พรหมวงค์ (อ้างองิจากชยัยงค์ พรหมวงค์, 2520, 
หน้า 135) ซึ่งเป็นแนวคดิที่ก าหนดขึน้เพื่อการหาประสทิธิภาพของชุดการสอนโดยเฉพาะ  การ
ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพกระท าได้โดยการประเมนิผลพฤตกิรรมของผู้เรียน 2 ประเภท คือ 
พฤตกิรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) และพฤตกิรรมขัน้สุดทา้ย (ผลลพัธ)์ โดยก าหนดค่า ประสทิธภิาพ
เป็น E1 (ประสทิธภิาพของกระบวนการ) E2 (ประสทิธภิาพของผลลพัธ)์ 
  1) ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง (Transitional Behavior) คอื ประเมนิผลต่อเนื่องซึ่ง

ประกอบด้วยพฤตกิรรมย่อยหลายๆ พฤติกรรมเรยีกว่า “กระบวนการ” (Process) ของผู้เรยีนที่

สงัเกตจากการประกอบกจิกรรมกลุ่ม (รายงานของกลุ่ม) และรายงานบุคคล ได้แก่งานที่มอบหมาย

และกจิกรรมอื่นใดทีผู่ส้อนก าหนดไว ้

  2) ประเมินพฤติกรรมขัน้สุดท้าย (Terminal Behavior) คือ ประเมินผลลัพธ ์

(Products) ของผูเ้รยีน โดยพจิารณาจากการสอบหลงัเรยีน และการสอบไล่  

 ประสทิธภิาพของชุดการสอนจะก าหนดเป็นเกณฑ์ที่ผู้สอนคาดหมายว่าผู้เรยีนจะเปลี่ยน
พฤตกิรรมเป็นทีพ่งึพอใจ โดยก าหนดใหเ้ป็นเปอรเ์ซน็ตข์องผลเฉลีย่ของคะแนนการท างาน และการ
ประกอบกจิกรรมของผูเ้รยีนทัง้หมดต่อเปอรเ์ซน็ตข์องผลการสอบหลงัเรยีนของผู้เรยีนทัง้หมด นัน่
คอื E1/E2 คอื ประสทิธภิาพของกระบวนการ/ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์ 
 หลกัการพืน้ฐานทีม่าของแนวคดิการหาประสทิธภิาพ ชดุการสอน (E1/E2) ประกอบดว้ย 
  1) การสรา้งการมสี่วนร่วมในกจิกรรม การเรยีนรูอ้ย่างแขง็ขนักระฉับกระเฉง (Active 
Participaion) โดยมคีวามเชื่อวา่ การทีผู่เ้รยีนไดเ้ป็นผูล้งมอืปฎบิตัเิขา้มามสี่วนร่วมทัง้กายและใจจะ 
ท าใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ตรงดว้ยตนเองในระหวา่งการเรยีนซึง่หากกระบวนการเรยีนจากชุด
การสอนสามารถท าใหผู้เ้รยีนน าทัง้กายและใจมาร่วมในการเรยีนรู้ได้ตลอดกน่็าจะเชื่อได้ว่าผลการ
เรยีนรูข้ ัน้สุดทา้ยกน่็าจะดตีามไปดว้ย ซึง่แนวคดิดงักล่าวสอดคลอ้งกบัหลกัการของทฤษฏ ี
  2) การจดัประสบการณ์การเรยีนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปทลีะเลก็ทลีะน้อย (Gradual 

Approximation) โดยการจดัเรยีงล าดบัเนื้อหาสาระจากง่ายไปหายาก จากสิง่ที่ซบัซ้อนน้อยค่อยๆ 

เพิม่ความซบัซอ้นสะสมมากขึน้ตามล าดบั 

  3) การจดัประสบการณ์แห่งความส าเรจ็ (Success Experience) เพื่อสรา้งความรูส้กึที่

ด ีความรู้สึกภาคภูมใิจในตนเองให้เกดิขึ้นในตวัผู้เรยีน ให้ผู้เรียนรู้สึกตระหนักในศกัยภาพของ

ตนเอง เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจ มพีลงัใจในการพยายามเรยีนรู้ต่อไปอย่างมพีลงั และกระตอืรอืร้นมี

ชวีติชวีา 
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  4) การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแบบทนัททีนัใด (Immediate Feedback) เป็นการให้ขอ้มูล

ยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนเพื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บัทราบผลของการกระท าที่ตนเองได้กระท าลงไประหว่างการ

เรยีนว่าผลของการกระท าดงักล่าวกระท าได้ถูกต้องมคีุณภาพเพยีงใด มจีุดเด่น จุดอ่อน ตรงไหน

บา้ง ซึง่ขอ้มลูยอ้นกลบัจะเป็นส่วนส าคญัทีท่ าใหผู้เ้รยีนเกดิการปรบัตวั เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมไปสู่

ทศิทางทีเ่ป็นเป้าหมายของการเรยีนรู ้ 

 จากหลกัการขา้งต้นเป็นการน าหลกัการของทฤษฏกีารวางเงื่อนไขแบบเชื่อมโยงกบัผล
ของการกระท า (Operant Conditioning) มาประยกุตใ์ชน้ัน่เอง 
 จุดเด่นของการสะท้อนค่าประสิทธิภาพสื่อแบบ E1/E2 คือ จะสามารถพิจารณาและ
ตรวจสอบผู้เรียนได้ว่า กระบวนการเรยีนรู้ระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางของการ
เรยีนรู้นัน้ ผู้เรยีนมพีฒันาการของการเรยีนรู้เป็นอย่างไร หากมปีญัหาเกดิขึน้สามารถตรวจสอบ
ยอ้นหลงัไดว้า่ ผูเ้รยีนมปีญัหาตัง้แต่จุดใดและเป็นปญัหาอยา่งไรได ้นอกจากนัน้การหาประสทิธภิาพ
ดว้ยวธินีี้สามารถพจิารณาและตรวจสอบไดว้า่ผลการเรยีนรูร้วบยอดสุดทา้ยเป็นอยา่งไร 
 จุดอ่อนของการสะทอ้นค่าประสทิธภิาพสื่อแบบ E1/E2 คอื การแสดงค่าประสทิธภิาพของ
กระบวนการระหวา่งเรยีนและค่าประสทิธภิาพรวบยอดของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนนัน้เป็นการแสดง
ค่าแบบรวม โดยมองเฉพาะภาพรวมของกลุ่มขาดกระบวนการพจิารณาผลการเรยีนรู้เป็นรายบุคคล 
นอกจากนัน้ค่าประสทิธภิาพทีแ่สดงออกมาเท่ากนัของสองกลุ่มแต่คุณภาพการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนสอง
กลุ่มนัน้อาจจะมกีารกระจายของระดบัความสามารถของผูท้ ีแ่ตกต่างกนั (Learner ability deviation) 
นิยามประสทิธภิาพ E1/E2 
 E1 หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่เกดิจากการท ากจิกรรมระหว่างเรยีนจากชุด 
การสอนของผูเ้รยีน (ประสทิธภิาพของกระบวนการเรยีนรู)้ การค านวณสามารถค านวณไดจ้ากสตูร  

 

E1 = 100    















 

 
 เมื่อ E1  หมายถงึ ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการเรยีนรู ้
    หมายถงึ ผลรวมของคะแนนกจิกรรมระหวา่งเรยีนของผูเ้รยีนทุกคน ( คน) 
     หมายถงึ จ านวนผูเ้รยีนทีใ่ชใ้นการประเมนิประสทิธภิาพของชุดการสอนครัง้นี้ 
     หมายถงึ คะแนนเตม็ของกจิกรรมระหวา่งเรยีน 
  E2  หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่เกดิจากการท าแบบทดสอบหลงัการ
เรยีน ของผูเ้รยีน (ประสทิธภิาพของผลลพัธก์ารเรยีนรู)้ การค านวณสามารถค านวณไดจ้ากสตูร 
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E1 =  100    















 

  
 เมื่อ E2  หมายถงึ ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธก์ารเรยีนรู ้
     หมายถงึ ผลรวมของคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบทดสอบหลงัเรยีนจากชุดการสอน
ของผูเ้รยีนทุกคน ( คน) 
     หมายถงึ จ านวนผูเ้รยีนทีใ่ชใ้นการประเมนิประสทิธภิาพของชุดการสอนครัง้นี้ 
     หมายถงึ คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรยีน 
 3.2 รปูแบบของการประเมินหลกัสตูร 
 หลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์ เน้นการพฒันาเพื่อต่อยอดทาง
ความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ใชร้ปูแบบการประเมนิหลกัสตูรโดยยดึจุดมุ่งหมายเป็น
หลกั (Goal Attainment Model) เพื่อประเมนิหลกัสตูรวา่มคีุณค่ามากน้อยเพยีงใด โดยพจิารณาจาก
จุดมุ่งหมายเป็นหลกัว่า ผลที่ได้รบัเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ สอดคล้องกบัรูปแบบของการ
ประเมนิหลกัสตูรของไทเลอร ์(Tyler) ซึง่ บุญเลีย้ง พุ่มทอง (2554: 313-314) ไดอ้ธบิายไวด้งันี้ 
 รปูแบบการประเมนิหลกัสตูรของไทเลอร ์(Ralph W.Tyler)   
 ไทเลอร ์(Tyler, 1949: 248) เป็นผูท้ ีว่างรากฐานการประเมนิหลกัสตูร โดยเสนอแนวคดิว่า
การประเมนิหลกัสตูรเป็นการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมของผูเ้รยีนวา่เปลีย่นแปลงไปตามจุดมุ่งหมายที่
ได้ตัง้ไว้หรือไม่ โดยศึกษารายละเอียดองค์ประกอบของกระบวนการจดัการศึกษา 3 ส่วน คือ 
จุดมุ่งหมายทางการศกึษา การจดัประสบการณ์การเรยีนรู้  และการตรวจสอบผลสมัฤทธทิางการ
เรยีนของผูเ้รยีน  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 19 รปูแบบการประเมนิหลกัสตูรของไทเลอร ์(Tyler) 
 
 

 ทีม่า: บุญเลีย้ง ทุมทอง. (2554). การพฒันาหลกัสตูร. หน้า 313. 
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 ไทเลอร์มีความเชื่อว่า จุดมุ่งหมายที่ตัง้ไวอ้ย่างชัดเจนรดักุม และจ าเพาะเจาะจงจะเป็น
แนวทางในการประเมนิผลในภายหลงั บทบาทของการประเมนิหลกัสูตรจงึอยู่ที่การดูผลผลติของ
หลกัสตูรวา่ตรงตามจุดมุ่งหมายทีก่ าหนดหรอืไม่ แนวคดิของไทเลอร์เกี่ยวกบัการประเมนิหลกัสูตร
จงึยดึความส าเรจ็ของจุดมุ่งหมายเป็นหลกั (Goal Attainment Model)  
 ไทเลอรม์คีวามเหน็วา่จุดมุ่งหมายของการประเมนิหลกัสตูร คอื 
  1) เพื่อตดัสนิวา่จุดมุ่งหมายของการศกึษาที่ตัง้ไวใ้นรูปของจุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม
นัน้ประสบการณ์ผลส าเรจ็หรอืไม่ ส่วนใดที่ประสบผลส าเรจ็กอ็าจเกบ็ไวใ้ช้ได้ต่อไป แต่ส่วนใดที่ไม่
ประสบผลส าเรจ็ควรจะปรบัปรุงแกไ้ข 
  2) เพื่อประเมนิค่าความก้าวหน้าทางการศกึษาของกลุ่มประชากรขนาดใหญ่เพื่อให้
สาธารณชนไดข้อ้มลูทีน่่าเชื่อถอืและเขา้ใจปญัหาความต้องการของการศกึษา และเพื่อใช้ขอ้มูลนัน้
เป็นแนวทางในการปรบัปรุงนโยบายทางการศกึษาทีค่นส่วนใหญ่เหน็ดว้ย 
 ด้วยเหตุนี้การประเมินหลกัสูตรจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนการสอนและการประเมิน
คุณค่าของหลกัสตูรดว้ย  
 ไทเลอรไ์ดจ้ดัล าดบัข ัน้ตอนการเรยีนการสอนและการประเมนิผลดงันี้ 
  1) ก าหนดจุดมุ่งหมายอย่างกว้างๆโดยการวเิคราะห์ปจัจยัต่างๆในการก าหนด
จุดมุ่งหมาย (Goal Sources) คอื นกัเรยีน สงัคม และเนื้อหาสาระส่วนปจัจยัที่ก าหนดขอบเขตของ
จุดมุ่งหมาย (Goal Screens) 
  2) ก าหนดจุดประสงค์เฉพาะหรือจุดประสงค์เชงิพฤตกิรรมอย่างชดัเจน ซึ่งจะเป็น
พฤตกิรรมทีต่อ้งการวดัหลงัจากจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ 
  3) ก าหนดเนื้อหาหรอืประสบการณ์การเรยีนรูเ้พื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายทีต่ ัง้ไว ้
  4) เลอืกวธิกีารเรยีนการสอนที่เหมาะสมที่จะท าให้เนื้อหาหรอืประสบการณ์ที่วางไว้
ประสบความส าเรจ็ 
  5) ประเมนิผลโดยการตดัสนิใจด้วยการวดัผลทางการศกึษา หรือการทดสอบผล
สมัฤทธทิางการเรยีน 
  6) หากหลกัสตูรไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว ้กจ็ะต้องมกีารตดัสนิใจที่จะยกเลกิ
หรอืปรบัปรุงหลกัสูตรนัน้ แต่ถ้าบรรลุจุดมุ่งหมายกอ็าจจะใช้เป็นขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedack) เพื่อ
ปรบัปรุงการก าหนดจุดมุ่งหมายใหส้อดคลอ้งกบัสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง หรอืใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันา
คุณภาพของหลกัสตูร 
 การประเมนิหลกัสตูรตามแนวคดิของไทเลอร ์เป็นการยดึความส าเรจ็ของผู้เรยีนส่วนใหญ่
เป็นเกณฑใ์นการตดัสนิ โดยอาศยัการวดัพฤตกิรรมก่อนและหลงัเรยีน (Pre – Post Measurement) 
และมกีารก าหนดเกณฑไ์วล้่วงหน้าว่า ความส าเรจ็ระดบัใดจงึจะประสบความส าเรจ็ตามจุดมุ่งหมาย
ทีว่างไว ้การประเมนิผลในลกัษณะนี้จงึเป็นการประเมนิผลสรุป (Summative Evaluation) มากกว่า
การประเมนิผลความกา้วหน้า (Formative Evaluation) 
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 3.3 พฤติกรรมการเรียนรู้ (Learned Behavior) หรือ พิสยัของจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
(Domain of Instructional Objectives) 
 สุรพงษ์ ศรวีนิิจ (2555: ไม่ปรากฏเลขหน้า) ได้กล่าวเกี่ยวกบัการเขยีนจุดประสงค์ที่ต้อง
พจิารณาถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่ลกัษณะเนื้อหาวชิาแตกต่างกนั ย่อมต้องก าหนดผล สมัฤทธิข์อง
พฤตกิรรมในลกัษณะไม่เหมอืนกนั ซึง่ผลสมัฤทธิข์องพฤตกิรรมเหล่านี้คอื 
  1) การรูเ้นื้อหาของสิง่บอกกล่าว  จดัอยูใ่นประเภทพุทธพิสิยั (Cognitive Domain) 
  2) การกระท าทักษะทางกล้ามเนื้อ  จดัอยู่ในประเภททักษะพิส ัย (Psychomotor 
Domain) 
  3) การแสดงความรูส้กึ ค่านิยมส่วนตวั จดัอยูใ่นประเภทจติพสิยั (Affective Domain) 
 พุทธิพสิยั (Cognitive Domain) เป็นจุดประสงค์ที่ครอบคลุมผลสมัฤทธิข์องพฤตกิรรม
ความ รูข้องสิง่บอกกล่าวต่างๆ เช่น หลกัการ (Principle) มโนทศัน์ (Concepts) และทกัษะในการ
แกป้ญัหา ไดแ้ก่ การนิยามขอ้ความทีก่ าหนด การใหค้วามเหน็จากสิง่ทีก่ าหนด การสรุปเนื้อหา เป็น
ตน้ 
 ทกัษะพสิยั (Psychomotor Domain) ใชว้ดัการกระท าทางกลา้มเนื้อของผูเ้รยีน ดงันัน้การ
กระท าตอ้งการครอบคลุมถงึการลงมอืกระท าและจบัตอ้งกบัวตัถุ เครื่องมอื วสัดุหรอือุปกรณ์ 
 จติพสิยั (Affective Domain) เป็นพฤตกิรรมที่เกี่ยวกบัความรู้สกึ ท่าท ีอารมณ์ ค่านิยม 
ความซาบซึง้และอุดมคตขิองผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนและสิง่ต่างๆ สิง่เหล่านี้เป็นเรื่องที่เกดิขึน้ภายใน
ตวับุคคลมคีวามสะเอยีดอ่อนและสลบัซบัซอ้นมาก    
 3.4 การทดลองใช้หลกัสตูร (Try Out) 
 สุราษฎร ์พรมจนัทร ์(2552: 134-140) ไดก้ล่าวเกีย่วกบัการทดลองใช้หลกัสูตรไวว้่า การ
ทดลองใชห้ลกัสตูรรายวชิานัน้ แทท้ีจ่รงิกค็อื การน าหลกัสตูรไปใชส้อนกบัผูเ้รยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง 
อาจเป็นเพยีง กลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม เพื่อศกึษาวเิคราะห์ผลและความเป็นไปได้ในการที่จะใช้
หลกัสตูรรายวชิาทีพ่ฒันาขึน้ในวงกวา้งต่อไป ในการน าหลกัสูตรรายวชิาที่พฒันาขึน้ไปทดลองใช้มี
สิง่ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งควรจะพจิารณาเตรยีมการหรอืด าเนินการควบคู่กนัไป ดงันี้ 
  1) ผูเ้รยีน ตวัผูเ้รยีนทีจ่ะเขา้มาเรยีนในหลกัสตูรรายวชิาที่พฒันาขึน้จะต้องตรวจสอบ
คุณสมบตัต่ิางๆ เช่น ความรู ้/ทกัษะพืน้ฐาน ลกัษณะส่วนบุคคล (ถ้าจ าเป็น) เป็นต้น ให้สอดคล้อง
ตามความตอ้งการทีก่ าหนดไวเ้ป็นพืน้ฐานของผูท้ ีจ่ะเขา้มาเรยีนในหลกัสตูรรายวชิานัน้ 
  2) ผูส้อน ในขัน้ตน้ส าหรบัการทดลองใชห้ลกัสตูรรายวชิาทีพ่ฒันาขึน้ ครูผู้พฒันาควร
จะเป็นผูด้ าเนินการจดัการเรยีนการสอนเอง หรอืถ้าจะใหค้รคูนอื่นเป็นผู้สอนกจ็ะต้องมีการชี้แจงท า
ความเขา้ใจในรายละเอยีดถงึวตัถุประสงคก์ารสอน เนื้อหาวชิา สื่อการเรยีนการสอน วธิจีดัการเรยีน
การสอนและการวดัประเมนิผลใหช้ดัเจนเสยีก่อน ส าหรบัผูส้อนในรายวชิาอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร
รายวชิาที่จะทดลองนัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่รายวชิาซึ่งเรียนในภาคเรียนเดียวกนัก็จะต้องมีการ
ปรกึษาหารอืกนัถงึการจดัการเรยีนการสอนในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งใหส้อดคลอ้งกนั 
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  3) วสัดุ/อุปกรณ์ ในการจดัการเรียนการสอนขัน้ทดลอง ผู้สอนจะต้องจดัเตรียม
เครื่องมอืวสัดุอุปกรณ์ต่างๆส าหรบัแต่ละบทเรยีนให้พร้อมสมบูรณ์ที่จะให้การจดัการเรยีนการสอน
เป็นไปตามแผนบทเรยีนทีจ่ดัสรา้งไวใ้หม้ากทีสุ่ด 
  4) เครื่องมอืเกบ็รวบรวมขอ้มูล เพื่อให้การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นไปอย่างมรีะบบ
สามารถน าขอ้มลูมาศกึษาวเิคราะหแ์ปลผลไดง้่าย ก่อนท าการทดลองผู้สอนควรจัดเตรยีมเครื่องมอื
เก็บรวมรวม และวธิีการ บนัทึก ข้อมูลเอาไว้ก่อนล่วงหน้า ทัง้นี้อาจปรึกษากบัผู้เชี่ยวชาญเรื่อง
งานวจิยัด้วยกไ็ด้ เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์และแปลผลข้อมูล เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 
 เมื่อจดัสรา้งเอกสาร เครื่องมอื อุปกรณ์ และวางแผนการจดัการเรยีนการสอนรวมถงึการ
วดัและประเมนิผลเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ควรศกึษาทบทวนรายละเอยีดในส่วนต่างๆอกีครัง้หนึ่งเมื่อเหน็
วา่ทุกสิง่อยา่งพรอ้มแลว้กเ็ริม่ท าการทดลอง โดย 
  1) ตรวจสอบพืน้ความรู/้ทกัษะผูเ้รยีนก่อนเรยีน 
  2) ตรวจสอบความรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาวชิาขณะสอน 
  3) ตรวจสอบความกา้วหน้าในการเรยีนของผูเ้รยีน 
  4) ตรวจสอบผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนของผูเ้รยีน  
  5) ตรวจสอบทศันะของผูเ้รยีนต่อการจดัการเรยีนการสอน 
 ดงันัน้จากแนวคดิและความเหน็ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่การประเมนิและการหาประสทิธ ิ
ภาพของหลกัสตูรเป็นสิง่ส าคญัและจ าเป็นส าหรบัการพฒันาหลกัสตูร เพราะเป็นกระบวนการทีท่ าให้
ทราบไดว้า่ หลกัสตูรทีก่ าลงัประเมนิอยูน่ัน้มคีุณค่าหรอืมปีระสทิธภิาพเพยีงพอหรอืไม่ส าหรบัการน า 
ไปใชห้รอืมคีวามจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงซึ่งท าโดยใช้วธิกีารพจิารณาผลคะแนนจากการทดสอบของผู้ 
เรยีนหรอืผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเมื่อผ่านการเรยีนรูต้ามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด เกณฑ์การประเมนิ
หลกัสตูรสามารถพจิารณาไดจ้ากการเปรยีบเทยีบคะแนนการทดสอบความรู้และทกัษะของผู้เรยีน
ซึง่คดิเป็นรอ้ยละระหวา่งคะแนนจากการท าแบบทดสอบระหวา่งเรยีน กบัคะแนนจากการท าแบบทด 
สอบหลงัเรยีน เช่น เกณฑ ์80/80 หรอื 90/90 เป็นตน้ ถ้าสดัส่วนคะแนนมคี่าสงู เช่น 95/95 กแ็สดง
วา่หลกัสตูรนัน้มปีระสทิธภิาพดเียีย่ม และถ้าสดัส่วนคะแนนมคี่าต ่า เช่น 80/80 กแ็สดงว่าหลกัสูตร
นัน้มปีระสทิธภิาพใชไ้ด ้ 
 ส าหรบัเกณฑใ์นการประเมนิประสทิธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิ
อิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ ที่ได้ท าการศึกษาวจิ ัยในครัง้นี้  ผู้วจิ ัยใช้เกณฑ์ในการประเมิน
ประสทิธภิาพของหลกัสตูรที ่85/85 เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมความรู้ทกัษะเกี่ยวกบัเทคโน โลยทีี่
ตอ้งเน้นทัง้ดา้นพุทธพิสิยัและทกัษะพสิยัไปพรอ้มๆกนั 
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4.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 4.1 งานวิจยัในประเทศ 
 คมกรชิ เพชรมาก (2550: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่องการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบ 
รมเรื่องความปลอดภยัในโรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรมส าหรบันักเรยีนช่วงชัน้ที่ 3 โดยมจีุดมุ่งหมาย
เพื่อพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเรื่องความปลอดภยัในโรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรมส าหรบันักเรยีนช่วง
ชัน้ที ่3 ประสทิธภิาพของหลกัสตูรใช้เกณฑ์ 80/80 กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 3 โรงเรยีน
สามเสนวทิยาลยั จ านวน 30 คน ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบทดสอบทัง้หมด 2 ดา้นไดแ้ก่ ดา้น ความรู้ความ
เขา้ใจ และด้านทกัษะปฏบิตั ิใช้เครื่องมอืเกบ็รวบรวมขอ้มูลทัง้หมด 4 ชุดได้แก่ 1. แบบทดสอบ
ความรูค้วามเขา้ใจระหวา่งการฝึกอบรม เป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ขอ้ ครอบคลุม
เนื้อหาทัง้ 6 หน่วย 2. แบบทดสอบทกัษะปฏบิตัริะหวา่งการฝึกอบรมเป็นแบบสงัเกตพฤตกิรรมการ
ปฏบิตัทิีผู่ว้จิยัเป็นผูใ้หค้ะแนน  3.แบบทดสอบความรูค้วามเขา้ใจหลงัเสรจ็สิน้การฝึกอบรมเป็นแบบ
เลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 40 ขอ้ ครอบคลุมเนื้อหาทัง้ 6 หน่วย  4.แบบทดสอบทกัษะปฏบิตัิ
หลงัเสรจ็สิน้การฝึกอบรม เป็นแบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตัทิีผู่ว้จิยัเป็นผู้ให้คะแนน สถิตทิี่ใช้ใน
การวเิคราะห์ข้อมูล ไดแก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแปรปรวนของคะแนน 
ผลการวจิยัพบวา่  1)ประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมเรื่องความปลอดภยัในโรงฝึกงานช่าง
อุตสาหกรรมส าหรบันกัเรยีนช่วงชัน้ที่3 ในดา้นความรู้ความเขา้ใจ มปีระสทิธภิาพ 81.88/82.25 2) 
ประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมเรื่องความปลอดภยัในโรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรมส าหรบั
นกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 ในดา้นทกัษะปฏบิตั ิ มปีระสทิธภิาพ 81.96/86.55 3) ในดา้นความคดิเหน็ของผู้
เขา้รบัการฝึกอบรม ปรากฏวา่ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจ และทกัษะปฏบิตั ิหลงัเสรจ็
สิน้การฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมาก    
 ศกัรนิทร ์ชนประชา (2550: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศกึษาวจิยั เรื่อง การพฒันาหลกัสูตรฝึก 
อบรมการศึกษานอกระบบส าหรบัครูผู้สอนในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาเชยีงราย เขต 2 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการศกึษานอกระบบ
โรงเรยีนและประเมนิประส ิทธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีน ส าหรบัครูผู้
สอนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชยีงราย เขต 2 กลุ่มตวัอย่างคอื 
ครูผู้สอนที่ท าหน้าที่งานวชิาการในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชยีงรายเขต 2 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื 1.กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการส ารวจความต้องการฝึกอบรม
การศกึษานอกระบบ โรงเรยีนจ านวน 225 คน และ 2.กลุ่มตวัอย่างที่เข้ารบัการฝึกอบรม เพื่อหา
ประสทิธภิาพหลกัสตูรฝึกอบรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีน จ านวน 27 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการ
วจิยั คอื หลกัสูตรฝึกอบรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีนประกอบด้วย 5 หน่วยการเรยีนรู้ และใบ
บนัทกึผลการเรยีนรู้ โดยใช้แผนการทดลองแบบ One Group Pretest  Posttest Design ส่วนการ  
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วเิคราะหข้อมูลพื้นฐานใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินความสอดคล้องของ
หลกัสตูรใชก้ารหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง การสรา้งแบบทดสอบใชก้ารหาค่าอ านาจจ าแนก และหา 
ค่าความยากงายของแบบทดสอบรายข้อ การหาประสิทธภิาพของหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ
โรงเรยีนใชก้ารตรวจสอบหาประสทิธภิาพแบบรายบุคคล และแบบกลุ่มทดสอบ ส่วนความแตกต่าง
ใช ้T-Test ส าหรบัผลการตรวจสอบหาประสทิธภิาพชุดการฝึกอบรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีน
แบบรายบุคคล และผลการตรวจสอบหาประสทิธภิาพชุดการฝึกอบรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีน
แบบกลุ่ม พบว่า ประสทิธภิาพชุดฝึกอบรมแต่ละหน่วยการเรยีนรู้ผ่านตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว ้ผลการ
ทดสอบนยัส าคญัทางสถติขิองค่าเฉลีย่ก่อน และหลงัการใชชุ้ดฝึกอบรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 
ผลการทดสอบสรุปไดว้า่ คะแนนหลงัการฝึกอบรม สงูกวา่คะแนนก่อนการฝึกอบรมอยา่งมนียัส าคญั
ทางสถิตที่ระดบั .05 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจในการฝึกอบรมจากการใช้ชุดการฝึกอบรม
การศกึษานอกระบบโรงเรยีน พบวา่ หลกัสตูรการฝึกอบรมการศกึษานอกระบบมคีวามเหมาะสมอยู่
ในระดบัมากถงึมากทีสุ่ด การตดิตามผลการฝึกอบรมหลกัสูตรการศกึษานอกระบบโรงเรยีน พบว่า 
มแีนวโน้มทีจ่ะพฒันาไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ในทุกด้าน คอื ดา้นบรหิารทัว่ไป ดา้นกระบวนการเรยีนการ
สอน และดา้นการน าไปใช ้ 
 สกัรนิทร์ อยู่ผ่อง (2550: บทคดัย่อ) ได้ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอ
บรมการท าแผนการสอนที่ใช้สื่อภาพเคลื่อนไหว ส าหรบัวชิาชีพสาขาช่างอุตสาหกรรม โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการท าแผนการสอนที่ใช้สื่อ
ภาพเคลื่อนไหวส าหรบัวิชาชีพสาขาช่างอุตสาหกรรม โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยัและพัฒนา 
(Research and Development) เครื่องมอืที ่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คอื หลกัสูตรฝึกอบรมการ
ท าแผนการสอนที่ใช้สื่อภาพเคลื่อนไหว ส าหรบัวชิาชพีสาขาช่างอุตสาหกรรม และแบบสอบถาม 
แบบนิเทศการสอน ที่ผู้วจิยัได้พฒันาขึน้เอง กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื ครูช่างอุตสาหกรรม
ของวทิยาลยัเทคนิคบุรรีมัย์ จ านวน 10 คน  การวเิคราะห์ขอ้มูลใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS for 
Windows และผู้วจิยัได้น ารูปแบบการประเมินตามแบบซิป (CIPP Model) ของ Danial L. 
Stufflebeam มาประยกุตใ์ชป้ระเมนิหาประสทิธภิาพหลกัสูตรฝึกอบรมผลการวจิยัสรุปดงันี้ 1) การ
ประเมนิสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation) โดยการรวบรวมขอ้มูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัหลกัสูตรใน
ดา้นวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม เนื้อหาซึ่งประกอบด้วย การฝึกอบรม
ภาคทฤษฏ ี7 เรื่อง และภาคปฏบิตั ิ1 เรื่อง เฉพาะการสร้างสื่อภาพเคลื่อนไหว และงานปฏบิตัหิลงั
การอบรมผูเ้ขา้อบรมตอ้งกลบัไปปฏบิตักิารท าแผนการสอนที่ใช้สื่อภาพเคลื่อนไหวส าหรบัวชิาชพี
สาขาช่างอุตสาหกรรม 1 หวัขอ้ โดยรวบรวมความคดิเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ สรุปวา่มคีวามเหมาะสม
กบัผู้เข้าฝึกอบรมซึ่งเป็นครูผู้สอนวชิาชพีสาขาช่างอุตสาหกรรม 2) การประเมนิปจัจยัเบื้องต้น 
(Input Evaluation) โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญประเมนิความสอดคล้องระหว่างหวัข้อเรื่องฝึกอบรม กบั
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วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของการฝึกอบรม และความสอดคล้อง ระหว่างวตัถุประสงค์เชิง
พฤตกิรรมกบัแบบทดสอบทีใ่ชป้ระเมนิผลฝึกอบรม ผลปรากฏว่า  ดชันีความสอดคล้องในภาพรวม
ของทัง้สองรายการมคี่าเท่ากบั 0.98 และ0.94 ซึ่งมคีวามสอดคล้องกนัสูงและผู้วจิยัได้น าชุดฝึกอ
บรม ซึง่ประกอบดว้ยเอกสารการฝึกอบรมต่างๆ และสื่อการฝึกอบรมไปทดลองใช้ (Try–Out) เพื่อ
ทดสอบความสมบูรณ์และความพร้อมในการน าไปใช้ และหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของ
แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ผลปรากฏว่า ชุดฝึกอบรมมีความพร้อมสามารถน าไปใช้ในการ
ฝึกอบรมได ้โดยแบบฝึกหดั และแบบทดสอบมคี่าความเชื่อมัน่ 0.97 และ0.95 ซึ่งมคี่าความเชื่อมัน่
สงู และผลการวเิคราะหห์าค่าประสทิธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรม มคี่าร้อยละ 84.54/84.10 3) การ
ประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation) ผู้วจิยัได้จดัฝึกอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมการท า
แผนการสอนที่ใช้สื่อภาพเคลื่อนไหว ส าหรบัวชิาชีพสาขาช่างอุตสาหกรรมโดยการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ประสทิธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรมภาคทฤษฏมีคี่าเท่ากบั 82.37/80.71 
ส่วนผลประสทิธภิาพของหลกัสูตรฝึกอบรมภาคปฏบิตัมิคี่าร้อยละ 85.20 4) การประเมนิผลผลิต 
(Product Evaluation) ผูว้จิยัไดท้ าการประเมนิตดิตามผลหลงัฝึกอบรมโดยการนิเทศการสอนของครู
ที่ผ่านการฝึกอบรมท าแผนการสอนที่ใช้สื่อภาพเคลื่อนไหว ส าหรับสอนวิชาชีพสาขาช่ าง
อุตสาหกรรม พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑร์อ้ยละ 91.23 และไดส้อบถามความคดิเหน็ของครผููส้อน
ทีไ่ดน้ าความรูไ้ปสอนนักเรยีน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.72 ความคดิเหน็ของ
ผู้บงัคบับญัชาของครู ด้านความรู้และทกัษะที่ได้รบั ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.00 และความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีไ่ดเ้รยีนโดยครผููส้อนใชส้ื่อภาพเคลื่อนไหวในการสอน พบวา่ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07  
 วรีะศกัดิ ์บุญอนิทร (2552: บทคดัย่อ) ได้ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง การพฒันาหลกัสูตรฝึก 
อบรมอาชพีอสิระเรื่อง การท าผลติภณัฑ์จากปนูปลาสเตอร ์โดยมคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมอาชีพอิสระเรื่อง การท าผลิตภณัฑ์จากปูนปลาสเตอร์ และทดสอบประสิทธิภาพของ
หลกัสตูร ฝึกอบรมอาชพีอสิระเรื่อง การท าผลติภณัฑ์จากปนูปลาสเตอร ์ผูว้จิยัไดก้ าหนดประเดน็ใน
การสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรมมาจากการส ารวจความตอ้งการของการอบรมจากบุคคลทัว่ไปทีส่นใจ ซึง่
มดีว้ยกนัทัง้สิน้ 4 หน่วย ไดแ้ก่ 1.ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัปนูปลาสเตอร ์ 2.การท าแม่พมิพ์  3.เทคนิค
การผลติ 4.หลกัการตลาด โดยเป็นการวจิยัเชงิทดลองเพื่อศกึษา ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะ
เกีย่วกบัการท าผลติภณัฑจ์ากปนูปลาสเตอร์ กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้ในการวจิยัคอืบุคคลทัว่ไปที่สนใจฝึก 
อบรมอาชีพอิสระจ านวน15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน 
แบบทดสอบแบบ 4 ตวัเลอืก แบบทดสอบระหวา่งเรยีนแบบอตันัย แบบทดสอบความสามารถ และ
แบบสอบถามความคดิเหน็หลงัการฝึกอบรม ผลการวจิยัพบว่าหลกัสูตรฝึกอบรมอาชพีอสิระเรื่อง
การท าผลติภณัฑจ์ากปนูปลาสเตอรม์ปีระสทิธภิาพ 85.30/81.78 โดยค่าประสทิธภิาพ (E1) เท่ากบั 
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85.30 ซึง่แบ่งเป็นการทดสอบความรู ้ความเขา้ใจ และการปฏบิตัขิณะฝึกอบรมในแต่ละหน่วยดงันี้ 
ในหน่วยที่ 1 ได้ค่าประสทิธภิาพ เท่ากบั 84.67 ในหน่วยที่ 2 ได้ประสทิธภิาพทางทฤษฎีเท่ากบั 
86.67 และทางปฏบิตัเิท่ากบั 85.83 ในหน่วยที ่3 ไดค่้าประสทิธภิาพทางทฤษฎีเท่ากบั 84.00 และ
ทางปฏบิตัเิท่ากบั 85.00 ในหน่วยที่4 ได้ค่าประสทิธภิาพเท่ากบั 85.33 ภายหลงัเสรจ็สิ้นการฝึกอ
บรมไดค่้าประสทิธภิาพ (E2) เท่ากบั81.78 และการศกึษาความคดิเหน็เกี่ยวกบัหลกัสูตรหลงัการ
ฝึกอบรม พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมคีวามพงึพอใจต่อการฝึกอบรมในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่เท่ากบั4.31) 
 เชาวลติ บุญสุวรรณ (2553: บทคดัยอ่) ได้ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง การพฒันาหลกัสูตรฝึก 
อบรมการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรร์ะบบ SAP ส าหรบัพนักงานแผนกดูแลอาคารและสถานที่ ฝ่าย
จดัการทรพัย์สนิและรกัษาความปลอดภยั การไฟฟ้านครหลวง โดยมคีวามมุ่งหมาย เพื่อพฒันา
หลกัสูตร และศกึษาประสทิธภิาพของหลกัสูตรฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบSAP 
ส าหรบัพนกังานแผนกดูแลอาคารและสถานที่ ฝ่ายจดัการทรพัยส์นิและรกัษาความปลอดภยั การ
ไฟฟ้านครหลวง ใชร้ปูแบบการพฒันาหลกัสตูรของทาบา มโีครงสร้างของเนื้อหาหลกัสูตร 3 หน่วย
การเรียนรู้  คือหน่วยที่ 1การลงบันทึกเวลาท างานปกติ ล่ วงเวลาปกติ และล่วงเวลาปกต ิ
(วนัหยดุราชการ) หน่วยที ่2 การแกไ้ขการลงบนัทกึเวลาท างาน  และหน่วยที ่3 การส ารองวสัดุจาก
คลงัพสัดุของฝา่ยจดัการทรพัยส์นิและรกัษาความปลอดภยั การส ารองวสัดุและการส ารองน ้ามนัจาก
คลังพัสดุและคลังน ้ ามันของการไฟฟ้านครหลวง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบดว้ย 2 ส่วน ส่วนที ่1 ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรูค้วามเขา้ใจระหวา่งการฝึกอบรม และแบบ
ประเมินทกัษะระหว่างการฝึกอบรม ส่วนที่ 2 ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ และแบบ
ประเมนิทกัษะหลงัการฝึกอบรม กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ พนกังานภายในแผนกดแูลอาคารและสถานที ่ฝ่

ายจดัการทรพัยสนิและรกัษาความปลอดภยั จ านวน 10 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่
าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าประสทิธภิาพ E1/E2 ผลการวจิยัพบวา่ประสทิธภิาพของหลกัสตูรฝึ
กอบรมการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรร์ะบบ SAP ส าหรบัพนกังานแผนกดแูลอาคารและสถานที่ การ
ไฟฟ้านครหลวง มปีระสทิธิภาพ E1/E2 เท่ากบั87.33 / 95.00 (SD1= 0.69/ SD2 = 0.31) และ
ประสทิธภิาพความรู้ความเขา้ใจระหว่างฝึกอบรม (E1) ของหน่วยการเรยีนรู้ที่ 1, 2, 3 เป็นดงันี้ 
86.00, 87.00, 89.00 ตามล าดบั และมปีระสทิธภิาพความรูค้วามเขา้ใจหลงัฝึกอบรม (E2) = 95.00  
 เดอืนเพญ็พร ชยัภกัด ี(2553: บทคดัย่อ) ได้ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง การพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมการยอ้มเสน้ไหมสธีรรมชาต ิของ กลุ่มทอผา้สธีรรมชาต ิต าบลบา้นหนั อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั
นครราชสมีา โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรมการยอ้มเสน้ไหมสธีรรมชาต ิของ กลุ่มทอ
ผ้าสธีรรมชาต ิต าบลบ้านหนั อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา และเพื่อประเมินการใช้หลกัสูตร
ฝึกอบรมการยอ้มเสน้ไหมสธีรรมชาต ิของ กลุ่มทอผา้สธีรรมชาต ิต าบลบา้นหนั อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั
นครราชสมีา มขี ัน้ตอนการวจิยั 5 ข ัน้ตอน คอื การศกึษาข้อมูลพื้นฐาน การพฒันาหลกัสูตร การ
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ประเมินหลกัสูตร การทดลองใช้หลกัสูตร และการติดตามผลโดยการสรุปและประชุมกลุ่มย่อย 
ส าหรบักลุ่มตวัอยา่งคอืกลุ่ม กลุ่มทอผา้สธีรรมชาต ิต าบลบ้านหนั อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา 
โดยการสมคัรใจจ านวน 20 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัคอื หลกัสูตรฝึกอบรมการยอ้มเส้นไหมสี
ธรรมชาติ โดยแบ่งเป็น 6 หน่วยการเรียน ซึ่งได้แก่ 1.ความรู้เบื้องต้นการย้อมเส้นไหมด้วยสี
ธรรมชาต ิ 2.การยอ้มเสน้ไหมจากเปลอืกสะเดา 3.การยอ้มเสน้ไหมจากเปลอืกเพกา 4.การยอ้มเส้น
ไหมจากดอกดาวเรอืง 5.การยอ้มเสน้ไหมจากใบแกว้ และ6.การยอ้มเสน้ไหมจากตน้กล้วย ผู้วจิยัได้
มกีารทดสอบความรูค้วามเขา้ใจก่อนฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรม ส่วนสถติทิีใ่ช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ีผลการวจิยัพบวา่ 1.หลกัสตูรฝึกอบรมการยอ้ม
เสน้ไหมสธีรรมชาต ิมคีวามเหมาะสมในการน าไปใช้อยู่ในระดบัมากที่สุด 2.หลกัสูตรฝึกอบรมการ
ยอ้มเสน้ไหมสธีรรมชาตมิปีระสทิธภิาพผ่านเกณฑ์ 85.17/85.11 และ 3.ผลการเปรยีบเที่ยบความรู้
ความเข้าใน ทักษะการฝึกปฏิบัติของผู้ร ับการทดลองภายหลงัทดลองใช้หลักสูตรพบว่า ผู้มี
ประสบการณ์ และผูไ้ม่มปีระสบการณ์ มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลงัอบรม สงูกวา่ก่อนอบรมอยา่งมนียัยะ
ส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แต่ผูม้ปีระสบการณ์มคีวามรูค้วามเขา้ใจสงูกวา่ผูไ้ม่มปีระสบการณ์  
 ทวพีร ปรชีา (2554: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการ
ออกแบบและตดัเยบ็เสื้อสตรใีนการประกอบอาชพีอสิระ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมการออกแบบและตดัเยบ็เสือ้สตร ีในการประกอบอาชพีอสิระ และทดสอบประสทิธภิาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบ และตัดเย็บเสื้อสตรีในการประกอบอาชีพอิสระ ผู้ว ิจ ัยได้
ท าการศกึษาวจิยัโดยก าหนดประเดน็ส าคญัการสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมจากสภาพปญัหาที่เกดิขึน้
ทัว่ไป เนื้อหาของหลกัสตูรฝึกอบรมมดีว้ยกนัทัง้สิน้ 3 หน่วยการเรยีนรู ้คอื 1.กระบวนการออกแบบ
เสือ้สตร ี2. กระบวนการตดัเยบ็เสื้อสตร ี3. กระบวนการประกอบอาชพีอสิระ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ใน
งานวจิยั ไดแ้ก่ นกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่1 (ปวช.) วทิยาลยัอาชวีศกึษาสุราษฎร์
ธานี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 20 คน สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลในครัง้นี้ ได้แก่ 
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่หลกัสตูรฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ 83.80/84.92 โดย
ค่าประสทิธิภาพในขณะฝึกอบรม (E1) เท่ากบั 83.80 ซึ่งแบ่งเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจ
ในขณะฝึกอบรม และหลงัฝึกอบรม ในแต่ละหน่วยเป็นดงันี้คอื หน่วยที ่1 ไดค้่าประสทิธภิาพเท่ากบั 
84.75 หน่วยที ่2 ไดค้่าประสทิธภิาพเท่ากบั 84.29 หน่วยที ่3 ไดค้่าประสทิธภิาพเท่ากบั 82.38 และ
ประสทิธภิาพภายหลงัการฝึกอบรมมคี่า (E2) เท่ากบั 84.92 
 4.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
 จิล มารี ไซเลอร์ (2009: บทคัดย่อ) ได้ท าการการศึกษาวจิ ัยการตรวจสอบข้อมูล
ผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนเพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรของโรงเรยีนประจ าจงัหวดั 
และในเชงิพาณิชยข์องผูจ้ดัหลกัสตูร การศกึษาวจิยัครัง้นี้ตอ้งการตอบค าถามสองขอ้คอื ก. วธิกีารที่
โรงเรยีนในตอนกลางของรฐัเทก็ซสัทีจ่ะประเมนิผลโครงสรา้งและบรูณาการขอ้มลูเพื่อจดัท าหลกัสตูร
และ (ข) วธิกีารจดัท าหลกัสตูรโดยใชก้ารประเมนิผลโครงสรา้งและบรูณาการขอ้มูล จากกรณีศกึษา
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ของนักพฒันาคุณภาพหลกัสูตรโดยใช้ประชากรในโรงเรยีนและการสมัภาษณ์นักพฒันาหลกัสูตร
จากองคก์รแต่ละแห่ง น ามาเขา้รหสัตามการเขา้รหสัเบื้องต้น แล้วน ามาวเิคราะห์รูปแบบการจบัคู่
และการวเิคราะหข์า้มกรณี จากการวจิยัพบวา่การประเมนิผลโครงสรา้งและบรูณาการขอ้มลูเพื่อการ
ประเมนิผลถูกน ามาใช้เพื่อหาแนวทางในการพฒันาหลกัสูตร การก าหนดขอบเขตและล าดบัของ
เนื้อหาหลกัสูตร การเจาะจงเอกสารหลกัสูตร การระบุและแก้ไข ระยะเวลาการพฒันาหลกัสูตร
แนวทางของการประเมนิ และปรบัตวัเขา้กบัการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ควรใช้ทรพัยากรที่มอียู่ใน
การพฒันาหลกัสูตร และการสร้างวฒันธรรมในการใช้ข้อมูลร่วมกนั ผลการวจิ ัยยงัเผยให้เห็น
ประสทิธภิาพ และสมรรถนะของนกัพฒันาหลกัสตูรในการใชข้อ้มลูการประเมนิผล เพราะหลกัสูตรที่
จดัท ามคีวามส าคญั และเป็นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื แมว้า่จะไดร้บัอทิธพิลจากอตัราการเปลี่ยนแปลง
ที่มาจากระดบัรฐั และระดบัชาติ โดยสรุปการพฒันาหรอืการรบัรองหลกัสูตรต้องมกีารวางแผนที่
ครอบคลุมและสอดคล้องโดยข้อมูลการประเมนิผล ควรมกีารวจิยัต่อไปถึงวธิีการจดัท าและการ
น าเสนอ ขอ้มลูตอ้งเทีย่งตรง ถูกตอ้ง และมคีวามเชื่อมโยง ซึ่งจะช่วยให้การศกึษาดขีึน้กว่าเดมิอนั
เป็นผลมาจากการปรบัปรุงหลกัสตูรโรงเรยีนดว้ยการบรูณาการระบบขอ้มลูร่วมกนั 
 ซนิดี ้ทบิเบิล้ (2009: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศกึษาวจิยัส ารวจผลกระทบทางคุณค่าในการใช้
แบบสอบถาม (Appreciative Inquiry: AI) ส าหรบัหลกัสูตรการพฒันาในด้านการศึกษาด้าน
สิง่แวดล้อม AI เป็นกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่ออ านวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ผ่านการท างานร่วมกนัในทางบวกโดยใช ้AI ของวงจร 4-D (Discovery, Dream, Design, Destiny) 
ในสภาพแวดลอ้มทีไ่ม่ก าหนดรูปแบบ ของ Gore Range Natural Science School (GRNSS) เพื่อ
ตรวจสอบกระบวนการที่จะสามารถน าหลกัสูตรที่มีวสิยัทศัน์มากขึ้นมาใช้ และเริ่มที่จะปลูกฝงั
แนวคิดมุมมองในหมู่พนักงาน คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ให้
รายละเอยีดเกี่ยวกบัองค์กรและโปรแกรมส าหรบัการใช้ AI ในรายละเอยีดบรบิทกระบวนการ AI 
และวธิกีารที่น ามาใช้ สรุปผลที่ได้จากขัน้ตอนของ 4-D Cycle คอืการค้นพบผลลพัธ์ที่ได้จากการ
สมัภาษณ์เจา้หน้าที ่GRNSS 16 คน คณะกรรมการบรหิาร 14 คนกบัครโูรงเรยีนเทศบาลท้องถิ่นปี
ทีผ่่านการอบรมหลกัสตูรเกรด 12 จากการสมัภาษณ์ และความร่วมมอืกบัเจา้หน้าที ่ในที่สุดผลลพัธ์
ทีเ่ป็นรปูธรรมของโครงการคอื รายงานความตอ้งการสนบัสนุนใหก้บัเจา้หน้าที ่GRNSS และแนะน า
หลกัการแนวทางส าหรบัการพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมของเจา้หน้าที่ และเสนอโครงการน าร่องสาม
ขัน้ตอนตามกรอบและบูรณาการหลกัสูตรที่ GRNSS สรุปการศึกษาปจัจยัแวดล้อมพบว่ายงัมี
มุมมองและกระบวนทศัน์อื่นของหลกัสตูรที ่GRNSS ทีค่วรจะกระท าต่อไปแต่อย่างไรกต็ามขัน้ตอน
ทีถู่กสรา้งขึน้กไ็ดค้ าตอบของทศิทางและขัน้ตอนในการด าเนินการศกึษาวจิยัตามแนวทาง AI นี้ 
 ไรอนั กอรี (2009: บทคดัย่อ) ได้ท าการศกึษาวจิยัการประเมนิหลกัสูตรนันทนาการ
บณัฑติศกึษา ซึง่เป็นหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัเซาเทอร์นอลิลนิอยส์ มกีารใช้ขอ้มูลที่รวบรวมจาก
ศษิยเ์ก่าและนกัศกึษาปจัจุบนั วตัถุประสงค์การวจิยัเพื่อศกึษาความพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่างและ
การตอบสนองความตอ้งการทีพ่งึประสงคข์องหลกัสูตรในภาควชิานันทนาการ ใช้การจดัเกบ็ขอ้มูล
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จากบรกิารส ารวจขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกส์ เซอร์เวย ์มงักี้ ผลการศกึษาพบว่าส่วนใหญ่ของผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามพงึพอใจกบัหลกัสูตรและยอมรบัว่าหลกัสูตรตอบสนองความต้องการในการ
เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีข้อเสนอแนะให้มีการด าเนินการศึกษาวจิ ัยในหลกัสูตรอื่นๆให้มากขึ้นเพื่อ
ด าเนินการวเิคราะหแ์ละปรบัปรุงของหลกัสตูรต่างๆทีม่ใีชอ้ยูใ่นปจัจุบนั 
 โดยสรุปที่ผู้วจิยัได้ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องขา้งต้น พบว่า ในการพฒันา
หลกัสูตรฝึกอบรม เพื่อให้มีประสิทธภิาพและประสิทธิผลเป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
นบัตัง้แต่ ผูว้จิยัพฒันาและจดัท าหลกัสตูร ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ผูเ้ชีย่วชาญทีร่่วมประเมนิ ผู้บรหิาร
องค์กร ผู้ทรงคุณวุฒทิี่ให้ค าปรกึษา รวมทัง้ผู้เกี่ยวขอ้งกบัผลของการใช้งานหลกัสูตรฝึกอบรมที่
ได้รบัการพฒันาขึน้มานัน้ จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมกีระบวนการพฒันาหลกัสูตรที่เป็นระบบแบบ
แผน มเีป้าหมายทีเ่ป็นรปูธรรม มรีายละเอยีดเนื้อหาที่ครอบคลุมเหมาะสม มกีระบวนการน าสู่การ
ปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรและปจัจยัแวดลอ้มต่างๆ รวมทัง้ตอ้งมี
การประเมินผลที่เชื่อมัน่ได้ตามหลักวชิาการ ดงันัน้ในการศึกษาวจิยัเพื่อการพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์ในครัง้นี้ ผู้วจิยัขอน าเสนอแนวทาง
ในการศกึษาวจิยัดงันี้ 
  1. การศึกษาวิจ ัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ ามันเชื้อเพลิง
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์มเีป้าหมายและวตัถุประสงคเ์พื่อฝึกอบรมช่างซ่อมรถจกัรยานยนตใ์น
สถานประกอบการหรอืนกัศกึษาสาขาวชิาช่างยนต ์ใหส้ามารถซ่อมหรอืบรกิารรถจกัรยานยนต์ที่ใช้
ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์ได้ถูกต้อง ปลอดภยั และมปีระสทิธภิาพตามมาตรฐานคู่มอื
ซ่อม 
  2. เนื้อหาและขอ้มลูเกีย่วกบัระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ที่
ใชใ้นการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดร้วบรวมและจดัท าเป็นหลกัสตูรฝึกอบรมโดยใชอ้งคค์วามรู้ทาง
เทคโนโลยขีองบรษิทัผูผ้ลติรถจกัรยานยนตภ์ายในประเทศซึง่ผูว้จิยัไดเ้ขา้รบัการฝึกอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยอีย่างต่อเนื่องหลายครัง้ พร้อมทัง้น าคู่มอือบรมและคู่มือซ่อมที่ได้รบัมอบมาจากทาง
บริษัทผู้ผลิตรถจกัรยานยนต์มาศึกษา เพื่อจดัท าแผนการเรียนรู้ท ัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
รวมทัง้ใชเ้ป็นคู่มอืส าหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอกีดว้ย 
  3. กระบวนการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ ามันเชื้อเพลิง
อเิล็คทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์นัน้ ผู้วจิยัขอใช้แนวทางการพฒันาหลกัสูตรวชิาชพีระยะสัน้ ตาม
กรอบมาตรฐานหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ของ ส านกัมาตรฐานการอาชวีศกึษาและวชิาชพี ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ เมื่อผู้วจิยัด าเนินการจดัท าหลกัสูตรฝึกอบรม
ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนตแ์ลว้ไดน้ าเสนอผู้เชี่ยวชาญในสาขาวชิาชพีที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อรบัค าแนะน ามาปรบัปรุง จากนัน้เป็นการน าไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มทดลองซึง่
เป็นนกัศกึษาสาขาวชิาช่างยนต ์จ านวน 2 คน แลว้น าผลทีไ่ดม้าวเิคราะห์เพื่อปรบัปรุงแล้วน าไปใช้
ฝึกอบรมจรงิกบัประชากรตวัอย่างที่มคีวามต้องการสมคัรเขา้รบัการฝึกอบรมในหลกัสูตรฝึกอบรม
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ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์จ านวน 15 คน โดยใช้สถานที่คอื ห้องเรยีน
ทฤษฎ ีและโรงฝึกปฏบิตังิานของแผนกวชิาช่างยนต ์วทิยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา สงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร กรุงเทพมหานคร 
  4. การประเมนิผลหลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิงอเิลก็ทรอนิกส์รถจักร 
ยานยนต ์จะแบ่งการประเมนิเป็น 2 ข ัน้ตอน คอื ระหวา่งการฝึกอบรม (Practice) และภายหลงัการ
ฝึกอบรม (Post Test) ใช้เกณฑ์ประสทิธภิาพของหลกัสูตรที่ E1/E2 = 85/85 โดยเครื่องมอืที่ใช้
ไดแ้ก่ หลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลค็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์ แบบทดสอบทกัษะ
ปฏบิตัิระหว่างการฝึกอบรม แบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม และแบบวดัความพงึพอใจในการฝึก 
อบรม สถิตทิี่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้  ได้แก่ค่าความสอดคล้อง (Item Objective Congruence Index) 
หรอื IOC, ค่าความยาก (Difficulty), ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination), ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าความเชื่อมัน่ 
(Reliability) เป็นตน้  



บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
 
 ในการศึกษาวจิยัการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตใ์นครัง้นี้ ผูว้จิยัด าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
  1. การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์ 
  2. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  3. การจดักระท าและการวเิคราะหข์อ้มลู 
  4. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 20 ข ัน้ตอนการด าเนินงานวจิยัพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ

อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์

ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ก าหนดเนื้อหาของหลกัสตูร 

น าเสนอคณะกรรมการ 
ควบคุมปรญิญานิพนธ ์

ปรบัปรุงแกไ้ข 

จดัท าแบบทดสอบ 

น าเสนอผูเ้ชีย่วชาญ 
 

ทดลองใชห้ลกัสตูรกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 

หาประสทิธภิาพของหลกัสตูรการฝึกอบรม 85/85 
 

ปรบัปรุงแกไ้ข 
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1. การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์ 
 การจดัท าหลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ ตาม
แนวทางการพฒันาหลกัสูตรวชิาชพีระยะสัน้ ตามกรอบมาตรฐานหลกัสูตรวชิาชพีระยะสัน้ ส านัก
มาตรฐานการอาชวีศกึษาและวชิาชพี ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 
มดีงันี้ 
 1.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่   
  1.1.1 ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์
  1.1.2 การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม 
  1.1.3 การประเมนิประสทิธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรม 
  1.1.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
 1.2 ก าหนดเนื้ อหาของหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์ตามกรอบมาตรฐานหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ส านักมาตรฐานการอาชวีศกึษาและ
วชิาชพี ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร (ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา. 2549: 6-26) 
  1.2.1 วเิคราะหค์วามตอ้งการสาขาอาชพีเพื่อก าหนดอาชพีเฉพาะทาง 
  1.2.2 เขยีนค าอธบิายลกัษณะงาน  
  1.2.2 วเิคราะหอ์าชพีและเขยีนรายการงานเฉพาะดา้นทกัษะ  
  1.2.3 วเิคราะหง์านเฉพาะและเขยีนรายการงานเฉพาะดา้นความรู้   
  1.2.4 เขยีนกฤตกรรมปลายทางและกฤตกรรมยอ่ย   
  1.2.5 ก าหนดค าอธบิายและมาตรฐานรายวชิา   
  1.2.6 ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะ 
 1.3 น าหลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ เสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์เพื่อขอค าปรกึษาและค าแนะน า 
 1.4 จดัท าแบบทดสอบทีจ่ะใชใ้นการวจิยั 
 1.5 ด าเนินการขอเอกสารรบัรองจากบณัฑิตศกึษาในการติดต่อเชิญผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจ
ประเมนิแบบทดสอบ และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรทีไ่ดจ้ดัท าแลว้ และน าแบบทดสอบที่ได้ด าเนินการ
แลว้ เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญเพื่อตรวจหาค่าความสอดคล้องถูกต้องตรงตามวตัถุประสงค์ และเนื้อหาของ
หลกัสูตร และน าผลมาค านวณตามค่าสถิตสิ าหรบัหาค่าความสอดคล้องระหว่าง ค าอธบิายรายวชิา 
วตัถุประสงค์การฝึกอบรม แบบทดสอบ และรายการสอน ด้วยค่าความสอดคล้องแบบ IOC (Item 
Objective Congruence) แล้วแก้ไขปรบัปรุง โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอค าแนะน ารวม 2 กลุ่มดงันี้ คือ 
กลุ่มที ่1 ขา้ราชการครูสงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ที่ปฏบิตังิานสอนประจ าแผนก
วชิาช่างยนต์ จ านวน 2 ท่าน ซึ่งมีคุณวุฒิระดบัปริญญาโท มีประสบการณ์ด้านการสอนวชิาชีพ
สาขาวิชาช่างยนต์ มากกว่า 15 ปี และผ่านการฝึกอบรมเทคโนโลยีระบบฉีดน ้ ามันเชื้อเพลิง



61 
 
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์จากบรษิทัผู้ผลติรถจกัรยานยนตภ์ายในประเทศหลายครัง้ และกลุ่มที่ 2 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการประเมนิเครื่องมอืวจิยัและหลกัสูตร จ านวน 3 ท่าน ซึ่งมคีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก
ทางด้านการศกึษา โดยผู้วจิยัได้น าส่งเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัให้กบัผู้เชี่ยวชาญทัง้สองคณะเพื่อขอ
ค าแนะน า และการประเมนิให้คะแนนค่าความสอดคล้องระหว่าง ค าอธบิายรายวชิา วตัถุประสงค์การ
ฝึกอบรม แบบทดสอบ และรายการสอน ซึ่งผู้วจิยัได้น ามาปรบัปรุงหลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนั
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์ใหส้ามารถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 การค านวณหาค่าความสอดคล้องระหว่าง ค าอธิบายรายวชิา วตัถุประสงค์การฝึกอบรม 
แบบทดสอบ และรายการสอน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพจิารณาว่า ค าอธบิายรายวชิา วตัถุประสงค์การ
ฝึกอบรม แบบทดสอบ และรายการสอน ซึง่ผลสรุปมดีงันี้ 
  1.5.1 สรุปค่าความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัรายการฝึกอบรมโดยผูเ้ชีย่วชาญ
ทุกท่าน มคี่า 0.8-1.0 (แสดงในภาคผนวก ค.) 
  1.5.2 สรุปค่าความสอดคล้องระหว่างแบบวดัผลการฝึกปฏบิตักิบัวตัถุประสงค์โดย
ผูเ้ชีย่วชาญทุกท่าน มคี่า 1.0 (แสดงในภาคผนวก ค.) 
  1.5.3 สรุปค่าความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบและวตัถุประสงคโ์ดยผูเ้ชีย่วชาญทุก
ท่าน มคี่า 0.8-1.0 (แสดงในภาคผนวก ค.)  
 1.6 ด าเนินการขอเอกสารรบัรองจากบณัฑติศกึษาเพื่อขอความอนุเคราะหต่์อผูอ้ านวยการ
วทิยาลยัสารพดัช่างสีพ่ระยา สงักดัคณะกรรมการการอาชวีศกึษา กรุงเทพมหานครเพื่อขอใช้สถานที่
ในการด าเนินการวจิยั และน าหลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์
และแบบทดสอบไปด าเนินการ ทดลองใช้ (Try Out) กบันักศึกษาหลกัสูตรวชิาชีพระยะสัน้ ของ
วทิยาลยัสารพดัช่างสี่พระยา ที่เคยผ่านการเรยีนในสาขาวชิาช่างยนต์ จ านวน 2 คน แล้วน าผลการ
ฝึกอบรมจากแบบทดสอบมาค านวณทางสถิติเพื่อหาประสทิธิภาพของหลกัสูตร  หลงัจากนัน้น า
หลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ และแบบทดสอบที่ได้แก้ไข
ปรบัปรุงแล้ว ไปด าเนินการจดัฝึกอบรมกบัประชากรตวัอย่าง คอื นักศกึษาหลกัสูตรวชิาชพีระยะสัน้ 
ของวทิยาลยัสารพดัช่างสีพ่ระยา ปีการศกึษา 2555 ที่เคยผ่านการเรยีนในสาขาวชิาช่างยนต์ จ านวน 
15 คน ณ วทิยาลยัสารพดัช่างสีพ่ระยา กรุงเทพมหานคร (แสดงในภาคผนวก จ.) 
 1.7 ด าเนินการประเมนิผลหาประสทิธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิ
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์ซึง่ผูว้จิยัแบ่งการด าเนินการเป็น 2 ข ัน้ตอน ดงันี้คอื   
  1.7.1 การประเมนิระหว่างการฝึกอบรม (Practice) ได้แก่ แบบวดัผลการปฏบิตังิาน
ระหวา่งการฝึกอบรม มลีกัษณะเป็นแบบตรวจพฤตกิรรมของผู้เขา้รบัการฝึกอบรมเพื่อให้วทิยากร
ประจ าหวัขอ้การฝึกอบรมเป็นผูต้รวจใหค้ะแนน แบบวดัผลการปฏบิตังิานระหว่างการฝึกอบรมนี้ มี
ท ัง้หมด 10 ขอ้ๆละ 2 คะแนน รวมคะแนนเตม็ 20 คะแนน 
  1.7. 2 การประเมนิหลงัการฝึกอบรม (Post Test) ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู้หลงัการ
ฝึกอบรม มลีกัษณะเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตวัเลอืก จ านวน 20 ข้อๆละ 1 คะแนน รวม

http://etdict.com/index.php?text=practice
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คะแนนเตม็ 20 คะแนน ตรวจใหค้ะแนนโดยผูว้จิยั นอกจากนี้ผูว้จิยัได้ออกแบบวดัความพงึพอใจใน
การฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมประเมินให้คะแนนความพงึพอใจในการเข้ารบัการ
ฝึกอบรม และเสนอแนะขอ้คดิเหน็ในตอนทา้ยอกีดว้ย  
 
2. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัด าเนินตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้  
  1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
เพื่อเชญิผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่านร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมนิหลกัสตูรก่อนน าไปใช ้
  2. ขอหนงัสอืขอความอนุเคราะหจ์ากบณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ถึง
ผูอ้ านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างสีพ่ระยา เพื่อขอความร่วมมอืในการใชส้ถานทีเ่พื่อด าเนินการวจิยั 
  3. การด าเนินการวจิยั นอกจากมีการเก็บรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวกบัผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมแลว้ ยงัมกีารเกบ็รวมรวมขอ้มูลที่ส าคญัอกี 3 รายการคอื แบบฝึกหดัทดสอบความรู้และ
ทกัษะปฏบิตัริะหวา่งการฝึกอบรม แบบทดสอบความรูห้ลงัการฝึกอบรม และแบบวดัความพงึพอใจ
ในการฝึกอบรม  
 
3. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลงัจากรวบรวมขอ้มลูแลว้ ผูว้จิยัมกีารจดักระท าและด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
  1. การตรวจสอบความถูกตอ้งครบถ้วนของขอ้มลู 
  2. การจดัเรยีงล าดบัเอกสารใหถู้กตอ้งเรยีบรอ้ย 
  3. การประมวลผลขอ้มลูดว้ยการค านวณเพื่อน ามาแสดงผล 
  4. การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติบิรรยาย ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าตวักลางเลขคณิต ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน โดยค านวณหาจากผลการปฏบิตังิานและแบบทดสอบของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
  5. การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพหลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลท็รอนิกส ์
รถจกัรยานยนตเ์พื่อตอบสมมตฐิานการวจิยัโดยผูว้จิยัก าหนดเกณฑป์ระสทิธภิาพของหลกัสตูรการ
ฝึกอบรมเป็น E1/E2 เท่ากบั 85/85  
  6. ประเมนิผลความพงึพอใจของผู้เขา้รบัการฝึกอบรมที่มต่ีอการจดัการฝึกอบรม ใช้
การประเมนิโดยมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยก าหนดระดบัของการแปลความ ดงันี้ (ทวิตัถ์ 
มณีโชต.ิ 2544: 3) 
  ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑด์มีาก  ช่วงคะแนน 4.51-5.00 
  ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑด์ ี   ช่วงคะแนน 3.51-4.50 
  ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑป์านกลาง ช่วงคะแนน 2.51-3.50 
  ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑน้์อย   ช่วงคะแนน 1.51-2.50 
  ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑน้์อยทีสุ่ด   ช่วงคะแนน 1.00-1.50
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4. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั มดีงันี้ 
 4.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) (พสิณุ ฟองศร.ี 2554: 152-153) 
 

    รอ้ยละ = ×100 
 
 4.2 ค่าเฉลีย่ หรอืค่าตวักลางเลขคณิต (Arithmetic Mean) (พสิณุ ฟองศร.ี 2554: 154-155) 
 

       =
 

  

  
  เมื่อ     = ค่าเฉลีย่ หรอืค่าตวักลางเลขคณิต 
      = ผลรวมของขอ้มลูทัง้หมด 
       = จ านวนขอ้มลูทัง้หมด 
 
 4.3 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (พสิณุ ฟองศร.ี 2554: 156-159) 
 

     
 

 1
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  เมื่อ S.D.  = ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
   2

   = ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
    2)(  = ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
           = จ านวนขอ้มลูตวัอยา่ง  

 
 4.4 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) การวเิคราะหค์่าความเชื่อมัน่ด้านความรู้ทกัษะของผู้เขา้รบั
การฝึกอบรมใชส้ตูรการหาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั ดงันี้ (พสิณุ ฟองศร.ี 2554: 159-160) 
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  เมื่อ    = ค่าความเชื่อมัน่ 
   X   = คะแนนครัง้แรก 
   Y   = คะแนนครัง้หลงั 
   N   = จ านวนขอ้สอบ 
 
 4.5 ค่าความสอดคลอ้ง (Item Objective Congruence: IOC) (พสิณุ ฟองศร.ี 2554: 138-140) 

     IOC = 
N

R  

  เมื่อ IOC  = ดชันีความสอดคลอ้ง  
   R    = คะแนนของผูเ้ชีย่วชาญ 
   RΣ   = ผลรวมของคะแนนผูเ้ชีย่วชาญทุกคน 

       = จ านวนผูเ้ชีย่วชาญ 
 
 4.6 การวเิคราะห์หาประสทิธภิาพของหลกัสูตรฝึกอบรมการใช้และการบ ารุงรกัษาอาวุธ
ปืนพก ส าหรบับุคคลทัว่ไป โดยใชเ้กณฑ ์80/80 ใชส้ตูร (วเิชยีร เกตุสงิห.์ 2530: 97-104) ดงันี้คอื 
 

     E1 = 100
/

x
A

NX  

 

     E2 = 100
/

x
B

Nf  

 

  เมื่อ E1  = ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการคดิเป็นรอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ จาก
การท าแบบทดสอบระหวา่งการฝึกอบรม 

   E2  = ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการคดิเป็นรอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ จาก
การท าแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม 

   ∑X แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบระหวา่งการเรยีน 
   ∑f  แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัการเรยีน 
   A  แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบระหวา่งการเรยีน 
   B  แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัการเรยีน 
   N  แทน จ านวนของผูเ้ขา้รบัการเรยีนการสอนทัง้หมด 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 
 การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์ เสนอ
ผลการศกึษาเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปนี้ 
  1. การพฒันาหลกัฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์
  2. ผลการทดลองดา้นประสทิธภิาพของการพฒันาหลกัสูตรพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม
ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์
  3. การประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ ามันเชื้อเพลิง
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์
 
 

1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ ามันเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต์ 
 การจดัท าหลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ ตาม
แนวทางการพฒันาหลกัสูตรวชิาชพีระยะสัน้ ตามกรอบมาตรฐานหลกัสูตรวชิาชพีระยะสัน้ ส านัก
มาตรฐานการอาชวีศกึษาและวชิาชพี ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 
มดีงันี้ 
 1.1 ศกึษาขอ้มูลเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งข ัน้ตอนรวบรวมขอ้มูล ศกึษาเอกสารที่
เกี่ยวขอ้งต่างๆ เพื่อน ามาก าหนดกรอบปญัหาและน าขอ้มูลที่ได้มาใช้ในการพฒันาหลกัสูตร โดย
ขอ้มูลที่ใช้ในการศกึษา ได้แก่ ระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์ ส่วนประกอบของระบบฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส ์และการท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัยาน
ยนต ์
 1.2 ก าหนดเนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์โดยมรีายการฝึกอบรม ไดแ้ก่ โครงสรา้งส่วนประกอบของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิ
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ การท างานของระบบฉีดน ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต์ การเรียกดูข้อมูลในหน่วยความจ าของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ การแปลข้อมูลในหน่วยความจ าของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ การลบข้อมูลความผิดปกติในหน่วยความจ าของระบบฉีดน ้ ามันเชื้อเพลิง
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์การตรวจสอบการท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์การตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ 
การปรบัตัง้การท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์การตรวจสอบการ
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ท างานของระบบจุดระเบดิ การตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบจุดระเบดิ และการแก้ไขปญัหาการ
ท างานของระบบจุดระเบดิ โดยมวีตัถุประสงค์ คอื อธบิายการท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิ
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง และตรวจสอบ แก้ไข ปญัหา และปรบัตัง้การท างาน
ของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เมื่อได้รายการ
ฝึกอบรมกบัวตัถุประสงค์แล้วก็น ามาค านวณหาค่าความสอดคล้องระหว่าง ค าอธิบายรายวิชา 
วตัถุประสงค์การฝึกอบรม แบบทดสอบ และรายการสอน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพจิารณาว่า ค าอธบิาย
รายวชิา วตัถุประสงค์การฝึกอบรม แบบทดสอบ และรายการสอน ซึ่งค่าความสอดคล้องระหว่าง
วตัถุประสงค์กบัรายการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน มีค่า 0.8 ถึง 1.0 ค่าความสอดคล้อง
ระหว่างแบบวดัผลการฝึกปฏบิตักิบัวตัถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน  มคี่า 1.0 และค่าความ
สอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบและวตัถุประสงคโ์ดยผูเ้ชีย่วชาญทุกท่าน มคี่า 0.8 ถงึ 1.0  
 1.3 น าหลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ และ
แบบทดสอบไปด าเนินการ ทดลองใช ้(Try Out) กบันกัศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ของวทิยาลยั
สารพดัช่างสีพ่ระยา ทีเ่คยผ่านการเรยีนในสาขาวชิาช่างยนต ์จ านวน 2 คน โดยคะแนนแบบทดสอบ
การทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์ ทัง้ 2 คนอยู่
ที่ 90% และ 80% ส่วนคะแนนฝึกปฏบิตัริะหว่างการทดลองใช้หลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนั
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์ทัง้ 2 คนอยูท่ี ่100% ทัง้ 2 คน 
 
2. ผลการทดลองด้านประสิทธิภาพของการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์ 
 ผลการทดลองดา้นประสทิธภิาพของการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิ
อิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ ซึ่งพิจารณาจากการวดัประเมินผลด้านความรู้  ความเข้าใจ 
ความสามารถของผูเ้ขา้รบัฝึกอบรมหลกัสตูรระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์
จ านวน 15 ท่าน โดยแบ่งการน าเสนอผลการทดลองเป็น 2 ตอน ดงันี้ 
 ตอนที่ 1 ผลสมัฤทธิร์วมทัง้หมดของการฝึกอบรมหลกัสูตรระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิง
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนตต์ัง้แต่ระหวา่งการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรม 
 ตอนที ่2 เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพทีไ่ดจ้ากการฝึกอบรมหลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนั
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์
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 ตอนที่ 1 ผลสมัฤทธิร์วมทัง้หมดของการฝึกอบรมหลกัสูตรระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิง
อเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ตัง้แต่ระหว่างการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรม จ านวน 15 ท่าน 
คะแนนรวมทัง้หมดระหวา่งการฝึกอบรม 30 คะแนน และคะแนนรวมทัง้หมดหลงัการฝึกอบรม 30 
คะแนน 
 
ตาราง 1 ผลสมัฤทธิร์วมทัง้หมดของการฝึกอบรมหลกัสูตรระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์

รถจกัรยานยนต ์
 

คนที ่
คะแนนระหวา่งการฝึกอบรม คะแนนหลงัการฝึกอบรม 

ทฤษฏ ี(20) ปฏบิตั ิ(10) รวม (30) ทฤษฏ ี(20) ปฏบิตั ิ(10) รวม (30) 
1 14 10 24 18 10 28 
2 14 10 24 17 10 27 
3 16 10 26 15 10 25 
4 15 10 25 17 10 27 
5 14 10 24 17 10 27 
6 18 10 28 20 10 30 
7 15 10 25 17 10 27 
8 15 10 25 19 10 29 
9 16 10 26 18 10 28 
10 14 10 24 15 10 25 
11 15 10 25 17 10 27 
12 17 10 27 15 10 25 
13 18 10 28 20 10 30 
14 16 10 26 17 10 27 
15 16 10 26 18 10 28 
รวม 233 150 383 260 150 410 

X  15.53 10 25.53 17.33 10.00 27.33 
S.D. 1.36 0.00 1.36 1.59 0.00 1.59 
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 ตอนที ่2 เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพทีไ่ดจ้ากการฝึกอบรมหลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนั
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์
 
ตาราง 2 ค่าประสทิธิภาพระหว่างการฝึกอบรม โดยแสดงจ านวนตวัอย่างที่ใช้ในการทดสอบ 

ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าประสทิธภิาพ ทัง้ระหว่างการฝึกอบรมและหลงัการ
ฝึกอบรม ของผูเ้ขา้ฝึกอบรม จ านวน 15 ท่าน 

 
รายละเอยีด ค่าประสทิธภิาพ  (E1) ค่าประสทิธภิาพ  (E2) 
คะแนนเตม็ 30 30 
ค่าเฉลีย่ 25.53 27.33 

ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.36 1.59 
ค่าประสทิธภิาพ   85.10 91.11 

 
 จากตาราง 2 สรุปได้ว่าจ านวนตวัอย่างที่ใช้ 15 คน ค่าประสทิธภิาพ (E1) เท่ากบั 85.10 
ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 25.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.36 ค่าประสิทธิภาพ (E2) 
เท่ากบั 91.11 ค่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 27.33 ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.59 
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3 การประเมินโครงการฝึกอบรมหลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิง
อิเลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์ 
 
ตาราง 3 ความพึงพอใจในการเข้ารบัการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิง

อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์
 

หวัขอ้ค าถาม 
ค่าเฉลีย่ 

 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ความพงึ
พอใจ 

1. ท่านมคีวามรูเ้กีย่วกบัรถจกัรยานยนตก์่อนการฝึกอบรมมากน้อยเพยีงใด 2.80 10.47 ปานกลาง 
2. ท่านคดิวา่ไดร้บัความรู/้ทกัษะจากการฝึกอบรมมากน้อยเพยีงใด 4.13 15.38 ด ี
3. ประโยชน์ของเนื้อหาวชิาสามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านมากน้อยเพยีงใด 4.40 16.46 ด ี
4. ระยะเวลาการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมกบัเนื้อหามากน้อยเพยีงใด 3.73 13.96 ด ี
5. เทคนิควธิกีารทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด 4.40 16.46 ด ี
6. สถานทีจ่ดัฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด 3.60 13.46 ด ี
7. อุปกรณ์การฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด    4.20 15.71 ด ี
8. วทิยากรฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด    5.00 18.70 ดมีาก 
9. เอกสารประกอบการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด    4.33 16.21 ด ี
10. ภาพรวมของความพงึพอใจต่อการอบรมครัง้นี้มากน้อยเพยีงใด    4.73 17.71 ดมีาก 

 
 จากตาราง 3 วทิยากรฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด และภาพรวมของความ
พงึพอใจต่อการอบรมครัง้นี้มากน้อยเพียงใด มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัดีมาก ท่านคดิว่าได้รบั
ความรู/้ทกัษะจากการฝึกอบรมมากน้อยเพยีงใด ประโยชน์ของเนื้อหาวชิาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
งานมากน้อยเพยีงใด ระยะเวลาการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมกบัเนื้อหามากน้อยเพยีงใด เทคนิค
วธิกีารทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด สถานที่จดัฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม
มากน้อยเพยีงใด และอุปกรณ์การฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด มคีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัดี และท่านมคีวามรู้เกี่ยวกบัรถจกัรยานยนต์ก่อนการฝึกอบรมมากน้อยเพยีงใด มคีวามพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 



บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 

 การวจิยัเรื่องการหลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์
โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่ อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ ามันเชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต์ และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหลกัสูตร ฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิง
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตพ์ฒันาขึน้มาจากการศกึษาเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัไดใ้ชท้ฤษฏกีารพฒันา
หลกัสตูรของทาบา โดยน าไปทดลองกบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม จ านวน 15 คน 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์
ตามแนวทางการพฒันาหลกัสูตรวชิาชีพระยะสัน้ ตามกรอบมาตรฐานหลกัสูตรวชิาชีพระยะสัน้ 
ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร มดีงันี้ 
  1.1 ศกึษาขอ้มลูเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งข ัน้ตอนรวบรวมขอ้มูล ศกึษาเอกสาร
ทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ เพื่อน ามาก าหนดกรอบปญัหาและน าขอ้มูลที่ได้มาใช้ในการพฒันาหลกัสูตร โดย
ขอ้มูลที่ใช้ในการศกึษา ได้แก่ ระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์ ส่วนประกอบของระบบฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส ์และการท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัยาน
ยนต ์
  1.2 ก าหนดเนื้อหาของหลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์โดยมรีายการฝึกอบรม ไดแ้ก่ โครงสรา้งส่วนประกอบของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิ
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ การท างานของระบบฉีดน ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต์ การเรียกดูข้อมูลในหน่วยความจ าของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ การแปลข้อมูลในหน่วยความจ าของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ การลบข้อมูลความผิดปกติในหน่วยความจ าของระบบฉีดน ้ ามันเชื้อเพลิง
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์การตรวจสอบการท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์การตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ 
การปรบัตัง้การท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์การตรวจสอบการ
ท างานของระบบจุดระเบดิ การตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบจุดระเบดิ และการแก้ไขปญัหาการ
ท างานของระบบจุดระเบดิ โดยมวีตัถุประสงค์ คอื อธบิายการท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิ
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง และตรวจสอบ แก้ไข ปญัหา และปรบัตัง้การท างาน



71 
 

ของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เมื่อได้รายการ
ฝึกอบรมกบัวตัถุประสงค์แล้วก็น ามาค านวณหาค่าความสอดคล้องระหว่าง ค าอธิบายรายวิชา 
วตัถุประสงค์การฝึกอบรม แบบทดสอบ และรายการสอน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพจิารณาว่า ค าอธบิาย
รายวชิา วตัถุประสงค์การฝึกอบรม แบบทดสอบ และรายการสอน ซึ่งค่าความสอดคล้องระหว่าง
วตัถุประสงค์กบัรายการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน มีค่า 0.8 ถึง 1.0 ค่าความสอดคล้อง
ระหว่างแบบวดัผลการฝึกปฏบิตักิบัวตัถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน มคี่า 1.0 และค่าความ
สอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบและวตัถุประสงคโ์ดยผูเ้ชีย่วชาญทุกท่าน มคี่า 0.8 ถงึ 1.0  
  1.3 น าหลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ และ
แบบทดสอบไปด าเนินการ ทดลองใช ้(Try Out) กบันกัศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ของวทิยาลยั
สารพดัช่างสีพ่ระยา ทีเ่คยผ่านการเรยีนในสาขาวชิาช่างยนต ์จ านวน 2 คน โดยคะแนนแบบทดสอบ
การทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์ ทัง้ 2 คนอยู่
ที่ 90% และ 80% ส่วนคะแนนฝึกปฏบิตัริะหว่างการทดลองใช้หลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนั
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์ทัง้ 2 คนอยูท่ี ่100% ทัง้ 2 คน 
 2. ผลการทดลองดา้นประสทิธภิาพของการพฒันาหลกัสตูรพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมระบบ
ฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ ซึ่งพจิารณาจากการวดัประเมนิผลด้านความรู ้
ความเขา้ใจ ความสามารถของผู้เขา้รบัฝึกอบรมหลกัสูตรระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต์ จ านวน 15 ท่าน ค่าประสทิธภิาพ (E1) เท่ากบั 85.10 ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 
25.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.36 ค่าประสิทธภิาพ (E2) เท่ากบั 91.11 ค่าคะแนน
เฉลีย่ เท่ากบั 27.33 ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.59 
 3. การประเมนิโครงการฝึกอบรมหลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์ในส่วนของวทิยากรฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด และภาพรวมของ
ความพงึพอใจต่อการอบรมครัง้นี้มากน้อยเพยีงใด มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัดีมาก ท่านคิดว่า
ได้รบัความรู้/ทกัษะจากการฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด ประโยชน์ของเนื้อหาวชิาสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชง้านมากน้อยเพยีงใด ระยะเวลาการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมกบัเนื้อหามากน้อยเพยีงใด 
เทคนิควธิีการที่ใช้ในการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด สถานที่จดัฝึกอบรมมคีวาม
เหมาะสมมากน้อยเพยีงใด และอุปกรณ์การฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด มคีวามพงึ
พอใจอยูใ่นระดบัด ีและท่านมคีวามรูเ้กีย่วกบัรถจกัรยานยนต์ก่อนการฝึกอบรมมากน้อยเพยีงใด มี
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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การอภิปรายผล 
 1. การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์
ตามแนวทางการพฒันาหลกัสูตรวชิาชีพระยะสัน้ ตามกรอบมาตรฐานหลกัสูตรวชิาชีพระยะสัน้ 
ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร โดยเริม่ตัง้แต่การศกึษาขอ้มลูเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งข ัน้ตอนรวบรวม
ขอ้มลู ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ เพื่อน ามาก าหนดกรอบปญัหาและน าขอ้มูลที่ได้มาใช้ในการ
พฒันาหลกัสูตร โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  ระบบฉีดน ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส ์
ส่วนประกอบของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส ์และการท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกส์รถจกัยานยนต์ มกีารก าหนดเนื้อหาของหลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิ
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์โดยมรีายการฝึกอบรม ได้แก่ โครงสร้างส่วนประกอบของระบบฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์การท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต์ การเรียกดูข้อมูลในหน่วยความจ าของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ การแปลข้อมูลในหน่วยความจ าของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ การลบข้อมูลความผิดปกติในหน่วยความจ าของระบบฉีดน ้ ามันเชื้อเพลิง
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์การตรวจสอบการท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์การตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ 
การปรบัตัง้การท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์การตรวจสอบการ
ท างานของระบบจุดระเบดิ การตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบจุดระเบดิ และการแก้ไขปญัหาการ
ท างานของระบบจุดระเบดิ สอดคลองกบัทฤษฎขีองบุญเลีย้ง ทุมทอง. (2554: 186) ทีก่ล่าวไวว้า่การ
จดัเนื้อหาต้องก าหนดให้เจนว่ารายวชิานัน้ๆ มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบใด กว้างหรือลึกมากน้อย
เพยีงใด และได้เรยีงล าดบัเนื้อหาวชิาไวอ้ย่างไร ก าหนดโครงสร้างได้กระท าชดัเจนสอดคล้องกบั
โครงการในระดบัใด เพราะแต่ละระดบัมจีุดประสงคเ์นื้อหาสาระทีม่คีวามเกีย่วขอ้งสมัพันธ์กนั โดยมี
วตัถุประสงค ์คอื อธบิายการท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ได้
อย่างถูกต้อง และตรวจสอบ แก้ไข ปญัหา และปรบัตัง้การท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิง
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เมื่อไดร้ายการฝึกอบรมกบัวตัถุประสงคแ์ล้วก็
น ามาค านวณหาค่าความสอดคลอ้งระหวา่ง ค าอธบิายรายวชิา วตัถุประสงคก์ารฝึกอบรม แบบทดสอบ 
และรายการสอน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่า ค าอธิบายรายวิชา วตัถุประสงค์การฝึกอบรม 
แบบทดสอบ และรายการสอน ซึ่งค่าความสอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์กบัรายการฝึกอบรมโดย
ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน มีค่า 0.8 ถึง 1.0 ค่าความสอดคล้องระหว่างแบบวดัผลการฝึกปฏิบตัิก ับ
วตัถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน มคี่า 1.0 และค่าความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบและ
วตัถุประสงคโ์ดยผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน มคี่า 0.8 ถึง 1.0 สอดคลองกบัทฤษฎีของบุญเลี้ยง ทุมทอง. 
(2554: 186) ทีก่ล่าวไวว้า่หน่วยการเรยีน สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีบ่่งชี้ถึงการวดัและประเมนิได้
ชดัเจน มีรายละเอียดและความยดืหยุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการวาง
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แผนการเรยีนและท ากจิกรรมตามความต้องการและความสนใจการตรวจสอบความรู้พื้นฐานของ
ผูเ้รยีนจะช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูใ้นการพฒันากระบวนการเรยีนได้เป็นล าดบัข ัน้ตอนเพื่อน าไปสู่ขอ้
คน้พบขอ้สรุปทีเ่ป็นหลกัการทีมุ่่งเน้นความคาดหวงัเกีย่วกบัการเรยีนรูท้ ีจ่ะเกดิขึ้นกบัผูเ้รยีนและการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และน าหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิง
อเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ และแบบทดสอบไปด าเนินการ ทดลองใช้ (Try Out) กบันักศกึษา
หลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ ของวทิยาลยัสารพดัช่างสีพ่ระยา ทีเ่คยผ่านการเรยีนในสาขาวชิาช่างยนต ์
จ านวน 2 คน โดยคะแนนแบบทดสอบการทดลองใช้หลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิง
อเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ ทัง้ 2 คนอยู่ที่ 90% และ 80% ส่วนคะแนนฝึกปฏบิตัริะหว่างการ
ทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ ทัง้ 2 คนอยู่ที ่
100% ทัง้ 2 คน สอดคล้องกบัทฤษฎีของสุราษฎร์ พรมจนัทร์ (2552: 134-140) ที่ได้กล่าวการ
ทดลองใชห้ลกัสตูรไวว้า่ การทดลองใชห้ลกัสตูรรายวชิานัน้ แทท้ีจ่รงิกค็อื การน าหลกัสตูรไปใช้สอน
กบัผู้เรยีนที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง อาจเป็นเพยีง กลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม เพื่อศกึษาวเิคราะห์ผลและ
ความเป็นไปไดใ้นการทีจ่ะใชห้ลกัสตูรรายวชิาทีพ่ฒันาขึน้ในวงกวา้งต่อไป 
 2. ผลการทดลองดา้นประสทิธภิาพของการพฒันาหลกัสตูรพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมระบบ
ฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ ซึ่งพจิารณาจากการวดัประเมนิผลด้านความรู ้
ความเขา้ใจ ความสามารถของผู้เขา้รบัฝึกอบรมหลกัสูตรระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต์ จ านวน 15 ท่าน ค่าประสทิธภิาพ (E1) เท่ากบั 85.10 ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 
25.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.36 ค่าประสิทธภิาพ (E2) เท่ากบั 91.11 ค่าคะแนน
เฉลีย่ เท่ากบั 27.33 ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.59 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของทวพีร ปรชีา 
(2554: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตดัเยบ็
เสื้อสตรีในการประกอบอาชีพอิสระ โดยผลการวจิ ัยพบว่าหลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 
83.80/84.92 โดยค่าประสทิธภิาพในขณะฝึกอบรม (E1) เท่ากบั 83.80 และประสทิธภิาพภายหลงัการ
ฝึกอบรมมีค่า (E2) เท่ากับ 84.92 และยงัสอดคล้องกับงานวิจ ัยของเชาวลิต บุญสุวรรณ 
(2553:บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจ ัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึก อบรมการใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ระบบ SAP ส าหรบัพนักงานแผนกดูแลอาคารและสถานที่ ฝ่ายจดัการทรพัยส์นิและ
รกัษาความปลอดภยั การไฟฟ้านครหลวง ผลการวจิยัพบวา่ประสทิธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรมการ
ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรร์ะบบ SAP ส าหรบัพนกังานแผนกดูแลอาคารและสถานที่ การไฟฟ้านคร
หลวง มปีระสทิธภิาพ E1/E2 เท่ากบั87.33/95.00 
 3 การประเมนิโครงการฝึกอบรมหลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์ในส่วนของวทิยากรฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด และภาพรวมของ
ความพงึพอใจต่อการอบรมครัง้นี้มากน้อยเพยีงใด มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัดีมาก ท่านคิดว่า
ได้รบัความรู้/ทกัษะจากการฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด ประโยชน์ของเนื้อหาวชิาสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชง้านมากน้อยเพยีงใด ระยะเวลาการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมกบัเนื้อหามากน้อยเพยีงใด 
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เทคนิควธิีการที่ใช้ในการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด สถานที่จดัฝึกอบรมมคีวาม
เหมาะสมมากน้อยเพยีงใด และอุปกรณ์การฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด มคีวามพงึ
พอใจอยูใ่นระดบัด ีและท่านมคีวามรูเ้กีย่วกบัรถจกัรยานยนต์ก่อนการฝึกอบรมมากน้อยเพยีงใด มี
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของคมกรชิ เพชรมาก (2550: บทคดัย่อ) 
ได้ท าการศึกษาวจิ ัยเรื่องการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบ รมเรื่องความปลอดภยัในโรงฝึกงานช่าง
อุตสาหกรรมส าหรบันกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 ในดา้นความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ปรากฏว่า ผู้
เขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจ และทกัษะปฏบิตั ิหลงัเสรจ็สิน้การฝึกอบรมอยู่ในระดบัมาก 
และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของสกัรนิทร์ อยู่ผ่อง (2550: บทคดัย่อ) ที่ได้ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง 
การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการท าแผนการสอนที่ใช้สื่อภาพเคลื่อนไหว ส าหรบัวชิาชพีสาขาช่าง
อุตสาหกรรม การประเมนิผลผลติ (Product Evaluation) ผู้วจิยัได้ท าการประเมนิตดิตามผลหลงั
ฝึกอบรมโดยการนิเทศการสอนของครูที่ผ่านการฝึกอบรมท าแผนการสอนที่ใช้สื่อภาพเคลื่อนไหว 
ส าหรบัสอนวชิาชีพสาขาช่างอุตสาหกรรม พบว่าในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 91.23 และได้
สอบถามความคดิเห็นของครูผู้สอนที่ได้น าความรู้ไปสอนนักเรยีน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากค่า
เฉลีย่เท่ากบั 3.72 ความคดิเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาของคร ูด้านความรูแ้ละทกัษะทีไ่ด้รบั ในภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 และความคดิเห็นของนักเรยีนที่ได้เรยีนโดยครูผู้สอนใช้สื่อ
ภาพเคลื่อนไหวในการสอน พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
  ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตส์ าหรบัช่างซ่อมรถจกัรยานยนตท์ีเ่ป็นผูป้ระกอบอาชพีอสิระ 
 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
  ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตอ์ยา่งต่อเนื่องเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการพฒันาของเทคโนโลยรีะบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิ
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนตใ์นอนาคต 
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ภาคผนวก ก. 
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 
 ผูว้จิยัไดเ้ชญิผูเ้ชีย่วชาญเพื่อพจิารณาความสอดคลอ้งดงักล่าว จ านวน 5 ท่าน โดยแบ่งเป็น 2 

กลุ่มดงันี้ คอื  

 กลุ่มที ่1 ขา้ราชการครสูงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ทีป่ฏบิตังิานสอนประจ า

แผนกวชิาช่างยนต์ จ านวน 2 ท่าน ซึ่งมคีุณวุฒริะดบัปรญิญาโท มปีระสบการณ์ด้านการสอนวชิาชีพ

สาขาวิชาช่างยนต์ มากกว่า 15 ปี และผ่านการฝึกอบรมเทคโนโลยีระบบฉีดน ้ ามันเชื้อเพลิง

อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์จากบรษิทัผูผ้ลติรถจกัรยานยนตภ์ายในประเทศหลายครัง้ ไดแ้ก่ 

  1. อาจารยอ์ านวย เมอืงเกลีย้ง  

  2. อาจารยไ์พรตัน์ พรมมา  

 กลุ่มที ่2 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการประเมนิเครื่องมอืวจิยัและหลกัสตูร จ านวน 3 ท่าน ซึง่มคีุณวฒุิ

ระดบัปรญิญาเอกทางดา้นการศกึษา ไดแ้ก่ 

  1. อาจารย ์ดร.อุปวทิย ์สุวคนัธกุล 

  2. อาจารย ์ดร.ชมพนุูท สุขหวาน 

  3. อาจารย ์ดร.สุรพงษ์ ศรวีนิิจ 
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ภาคผนวก ข. 

แบบส ารวจความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพด้านเทคโนโลยีรถจกัรยานยนต์ของ

นักศึกษาหลกัสูตรวิชาชีพระยะสัน้ สาขาวิชาช่างยนต์ 
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แบบส ารวจความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพด้านเทคโนโลยีรถจกัรยานยนต์ของ
นักศึกษาหลกัสูตรวิชาชีพระยะสัน้ สาขาวิชาช่างยนต์                                        

……………………………… 

ขอ้มลูทัว่ไป ชื่อ.......................................… นามสกุล ....................…......…… อาย.ุ.............  

 เบอรโ์ทรศพัท.์............................... 

1. เทคโนโลยีรถจกัรยานยนตท่ี์ต้องการฝึกอบรม  
(   )  ระบบส่งก าลงัอตัโนมตัแิบบสายพาน CVT  
(   )  การถอดประกอบเครื่องยนต ์4 จงัหวะแบบหลายสบู  
(   )  ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส ์  
(   )  การพ่นสแีละตดิสติก๊เกอร ์  
(   )  ระบบไฟฟ้ารถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบค ์ 
(   )  อื่นๆ ...................................................................   

2. ช่วงเวลาท่ีสามารถเข้ารบัการฝึกอบรม                                                                                            
(   )  จนัทร ์- ศุกร ์เวลา 08.00 -- 17.00 น.                                                                                                    
(   )  จนัทร ์– ศุกร ์เวลา 17.00 – 20.00 น.                                                                                                             
(   )  อาทติย ์เวลา 08.00- 17.00 น.                                                                                                            
(   )  เสาร ์– อาทติย ์เวลา 08.00 – 17.00 น.                                                                                         

3. การฝึกอบรมควรเน้นภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบติั อย่างไร?                                                                    
(   )  เน้นภาคทฤษฎมีากกวา่ภาคปฏบิตั ิ                                                                                                 
(   )  เน้นภาคปฏบิตัมิากกวา่ภาคทฤษฎ ี                                                                                               
(   )  เน้นทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัเิท่าๆกนั                                                                                          

4. ลกัษณะการน าความรู้ทกัษะไปใช้ประโยชน์ภายหลงัการฝึกอบรม(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)       
(   )  ใชต้รวจซ่อมรถจกัรยานยนตข์องตนเอง                                                                                   
(   )  ใชป้ระกอบอาชพีในปจัจุบนั                                                                                                        
(   )  ใชเ้ป็นทางเลอืกในการประกอบอาชพี                                                                                              

5. เหตผุลท่ีต้องการเข้ารบัการฝึกอบรม (ระบ)ุ 
……………………………………………………………………………………………………… 

..............…………………………………………………………………………………………… 
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สรปุแบบส ารวจความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพด้านเทคโนโลยีรถจกัรยานยนต์ของ
นักศึกษาหลกัสูตรวิชาชีพระยะสัน้ สาขาวิชาช่างยนต์ 

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

 การส ารวจความตอ้งการฝึกอบรมวชิาชพีดา้นเทคโนโลยรีถจกัรยานยนตข์องนกัศกึษา

หลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ สาขาวชิาช่างยนตข์องวทิยาลยัสารพดัช่างสีพ่ระยา ทัง้ทีจ่บการศกึษาและที่

ก าลงัศกึษา จ านวน 10 คน ในช่วงเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2555 ไดผ้ลสรุปดงันี้ 

 1.  เทคโนโลยรีถจกัรยานยนตท์ีต่อ้งการฝึกอบรม 

เทคโนโลยรีถจกัรยานยนตท์ีต่อ้งการฝึกอบรม ความถี่ รอ้ยละ ความส าคญั 

ระบบส่งก าลงัอตัโนมตัแิบบสายพาน CVT - - - 

การถอดประกอบเครื่องยนต ์4 จงัหวะแบบหลายสบู // 20 3 

ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส ์ ////\  60 1 

การพ่นสแีละตดิสติก๊เกอร ์ - - - 

ระบบไฟฟ้ารถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบค ์ /// 30 2 

 

 2. ช่วงเวลาทีส่ามารถเขา้รบัการฝึกอบรม 

ช่วงเวลาทีส่ามารถเขา้รบัการฝึกอบรม ความถี่ รอ้ยละ ความส าคญั 

จนัทร ์- ศุกร ์เวลา 08.00- 17.00 น.        - - - 

จนัทร ์– ศุกร ์เวลา 17.00 – 20.00 น. - - - 

อาทติย ์เวลา 08.00- 17.00 น.       // 20 2 

เสาร ์– อาทติย ์เวลา 08.00 – 17.00 น. ////\ /// 80 1 
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 3. การฝึกอบรมควรเน้นภาคทฤษฎหีรอืภาคปฏบิตั ิอยา่งไร? 

การฝึกอบรมควรเน้นภาคทฤษฎหีรอืภาคปฏบิตั ิ ความถี่ รอ้ยละ ความส าคญั 

เน้นภาคทฤษฎมีากกวา่ภาคปฏบิตั ิ - - - 

เน้นภาคปฏบิตัมิากกวา่ภาคทฤษฎ ี //// 40 2 

เน้นทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัเิท่าๆกนั ////\ / 60 1 

  

 4. ลกัษณะการน าความรูท้กัษะไปใชป้ระโยชน์ภายหลงัการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมควรเน้นภาคทฤษฎหีรอืภาคปฏบิตั ิ ความถี่ รอ้ยละ ความส าคญั 

ใชต้รวจซ่อมรถจกัรยานยนตข์องตนเอง ////\ / 60 1 

ใชป้ระกอบอาชพีในปจัจุบนั - - - 

ใชเ้ป็นทางเลอืกในการประกอบอาชพี //// 40 2 

  

 5. เหตุผลทีต่อ้งการเขา้รบัการฝึกอบรม (ระบุ) 

 การสมัภาษณ์พบวา่ การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยรีถจกัรยานยนต์เป็นปจัจยัส าคญั เพราะ

ท าให้เกิดความไม่มัน่ใจในการปฏิบตังิานตรวจซ่อมรถจกัรยานยนต์ด้วยตนเอง รวมทัง้การที่ต้องน า

รถจกัรยานยนตไ์ปตรวจซ่อมทีศ่นูยบ์รกิารหรอืสถานประกอบการ เนื่องจากเกรงวา่จะไม่ได้รบัการตรวจ

ซ่อมทีถู่กตอ้งตามขอ้ก าหนดของบรษิทัผูผ้ลติหรอือาจไม่ไดม้าตรฐานตามคู่มอืซ่อม 

 สรุปผลจากแบบส ารวจความตอ้งการฝึกอบรมวชิาชพีดา้นเทคโนโลยรีถจกัรยานยนต ์พบวา่

ผูต้อบแบบส ารวจส่วนมากตอ้งการฝึกอบรมความรูท้กัษะเรื่องระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์

รถจกัรยานยนตม์ากทีสุ่ด และตอ้งการใหจ้ดัฝึกอบรมในวนัเสาร-์อาทติย ์โดยเน้นการเรยีนรูท้ฤษฎแีละ

ปฏบิตัเิท่าๆกนั ภายหลงัการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะน าความรูท้กัษะทีไ่ดร้บัไปใชต้รวจซ่อม

รถจกัรยานยนตข์องตนเองหรอืใชเ้ป็นทางเลอืกในการประกอบอาชพี    

          (ผูว้จิยัเป็นผูร้วบรวมขอ้มลู) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
การวิเคราะห์หลกัสูตรการฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์

รถจกัรยานยนต์ 
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การวิเคราะห์หลกัสูตร 
การฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์ 

 

ค าอธิบายรายวิชา(หลกัการของหลกัสูตรฝึกอบรม) 
 ศกึษา โครงสรา้ง การท างานรหสัแสดงการท างาน และพฒันาการของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนตร์ุ่นต่างๆ 
 ปฏบิตั ิตรวจสอบ วเิคราะห์รหสัขอ้มูลแสดงการท างาน เรยีกดูขอ้มูลในหน่วยความจ า แปล
ความหมาย และลบขอ้มูลความผดิปกตใินหน่วยความจ าของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิงอเิล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต,์ ตรวจสอบการท างาน ตรวจสอบอุปกรณ์ วเิคราะห์ แก้ไขปญัหา และการปรบัตัง้การ
ท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์, ตรวจสอบการท างาน ตรวจ สอบ
อุปกรณ์ วเิคราะห ์และแกไ้ขปญัหาของระบบจุดระเบดิ ตามมาตรฐานคู่มอืซ่อม 
 
วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตรฝึกอบรม 
 1. อธิบายการท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ได้อย่าง 
ถูกตอ้งครบถ้วน 
 2. ตรวจสอบ วเิคราะห์ แก้ไขปญัหา และปรบัตัง้การท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิง
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ถูกตอ้งตามมาตรฐานคู่มอืซ่อม 
 3. ปฏบิตังิานส าเรจ็ดว้ยความเรยีบรอ้ยปลอดภยั และมจีรรยาบรรณวชิาชพี 
 
รายการฝึกอบรม (เน้ือหาหลกัสูตรฝึกอบรม) 
 1.อธิบายการท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ได้อย่าง
ถูกตอ้งครบถ้วน 
  1.1 โครงสรา้งส่วนประกอบของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์ 
  1.2 อธบิายการท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์ 
  1.3 รหสัแสดงการท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์ 
  1.4 เปรยีบเทยีบพฒันาการของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์ 
 2. ตรวจสอบ วเิคราะห์ แก้ไขปญัหา และปรบัตัง้การท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิง
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  2.1 ตรวจสอบวิเคราะห์รหัสข้อมูลแสดงการท างานของระบบฉีดน ้ ามันเชื้อเพลิง
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์และใหบ้รกิารไดถู้กตอ้งตามมาตรฐานคู่มอืซ่อม 
   2.1.1 เรียกดูข้อมูลในหน่วยความจ าของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดถู้กตอ้งตามมาตรฐานคู่มอืซ่อม 
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   2.1.2 แปลความหมายของข้อมูลในหน่วยความจ าของระบบฉีดน ้ ามนัเชื้อเพลิง
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนตไ์ดถู้กตอ้งตามมาตรฐานคู่มอืซ่อม  
   2.1.3 ลบข้อมูลความผิดปกติในหน่วยความจ าของระบบฉีดน ้ ามันเชื้อเพลิง
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนตไ์ดถู้กตอ้งตามมาตรฐานคู่มอืซ่อม  
  2.2 ตรวจสอบ วเิคราะห์ แก้ไขปญัหา และปรบัตัง้การท างานของอุปกรณ์ในระบบฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนตไ์ดถู้กตอ้งตามมาตรฐานคู่มอืซ่อม 
   2.2.1 ตรวจสอบการท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์
ไดถู้กตอ้งตามมาตรฐานคู่มอืซ่อม 
   2.2..2 ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์
ไดถู้กตอ้งตามมาตรฐานคู่มอืซ่อม 
   2.2.3 ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนตไ์ด้
ถูกตอ้งตามมาตรฐานคู่มอืซ่อม 
  2.3 ตรวจสอบ วเิคราะห ์และแกไ้ขปญัหาของระบบจุดระเบดิไดถู้กตอ้งตามมาตรฐานคู่มอื
ซ่อม 
   2.3.1 ตรวจสอบการท างานของระบบจุดระเบดิไดถู้กตอ้งตามมาตรฐานคู่มอืซ่อม 
   2.3.2 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบจุดระเบดิไดถู้กตอ้งตามมาตรฐานคู่มอืซ่อม 
   2.3.3 แกไ้ขปญัหาของระบบจุดระเบดิไดถู้กตอ้งตามมาตรฐานคู่มอืซ่อม 
 
เกณฑ์การวดัผลและประเมินผล 
ภาคทฤษฎี: อธบิายการท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่ง 

ถูกตอ้งครบถ้วนมผีลคะแนนการท าแบบทดสอบไม่น้อยกวา่ 85 % 
ภาคปฏิบติั: ตรวจสอบ วเิคราะห ์แกไ้ขปญัหา และปรบัตัง้การท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มผีลคะแนนการท าแบบฝึกปฏบิตัิ
ไม่น้อยกวา่ 85 % 
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แบบประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างรายการฝึกอบรมและ
วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์

รถจกัรยานยนต ์
 
วตัถปุระสงค ์
 แบบประเมนินี้เป็นแบบประเมนิส าหรบัให้ผู้เชี่ยวชาญใช้ประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) 
ระหวา่งรายการฝึกอบรมและวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต์ ว่ามคีวามสอดคล้องต่อกนัมากน้อยเพยีงใด โดยผู้วจิยัจะน าผลของการประเมนิและ
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญไปค านวณวเิคราะห์เพื่อปรบัปรุงหลกัสูตรฝีกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิ
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนตใ์หม้ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด 
 
ค าช้ีแจงในการท าแบบประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ 
 ขอให้ผู้เชี่ยวชาญอ่านและท าความเข้าใจเนื้อหาบทที่1 ของงานวจิยัการพฒันาหลักสูตร
ฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ และเนื้อหาหลกัสูตรฝึกอบรมที่ส่งมา
ด้วย แล้วจงึท าการประเมินโดยการใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องระดบัความคดิเห็นตามที่ผู้เชี่ยวชาญ
เห็นสมควร โดยแบบประเมินหาค่าความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence Index: IOC) 
ประกอบไปดว้ยคะแนน 3 ระดบั คอื 
 
 +1 ถ้าแน่ใจวา่  วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร กบัรายการฝึกอบรม มคีวามสอดคลอ้งกนั 
 
 0 ถ้าไม่แน่ใจวา่ วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร กบัรายการฝึกอบรม มคีวามสอดคลอ้งกนั 
 
 -1 ถ้าแน่ใจวา่ วตัถุประสงคฯ์ กบัแบบทดสอบความรูใ้นการฝึกอบรม ไม่มคีวามสอดคลอ้งกนั 
 
 นอกจากนี้ผูว้จิยัใคร่ขอความกรุณาท่านผูเ้ชีย่วชาญ หากมขีอ้เสนอแนะใดๆโปรดบนัทกึลงใน
แบบประเมนินี้ดว้ย ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่มา ณ โอกาสนี้ . 



 96 

 

ตารางแบบประเมนิค่าความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างรายการฝึกอบรมและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร
ฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์ 

 
โดย ผูเ้ชีย่วชาญอาจารย ์… 
 

ล าดั
บ 
 

วตัถปุระสงค ์ รายการฝึกอบรม 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

IOC 

+1 0 -1  

1 อธบิายการท างานของระบบฉีดน ้ามนั
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

โครงสรา้งส่วนประกอบของ
ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์

    

2 อธบิายการท างานของระบบฉีดน ้ามนั
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

การท างานของระบบฉีดน ้ามนั
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์

    

3 บรกิารตรวจสอบ แกไ้ขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีดน ้ามนั
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

เรยีกดขูอ้มลูในหน่วยความจ า
ของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์
ไดถู้กตอ้งตามมาตรฐานคู่มอื
ซ่อม 

    

4 บรกิารตรวจสอบ แกไ้ขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีดน ้ามนั
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

แปลความหมายของขอ้มลูใน
หน่วยความจ าของระบบฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดถู้กตอ้งตาม
มาตรฐานคู่มอืซ่อม 

    

5 บรกิารตรวจสอบ แกไ้ขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีดน ้ามนั
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

ลบขอ้มลูความผดิปกตใิน
หน่วยความจ าของระบบฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดถู้กตอ้งตาม
มาตรฐานคู่มอืซ่อม 

    

6 บรกิารตรวจสอบ แกไ้ขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีดน ้ามนั
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ตรวจสอบการท างานระบบฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิไดถู้กตอ้งตาม
มาตรฐานคู่มอืซ่อม 
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ตารางแบบประเมนิค่าความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างรายการฝึกอบรมและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร
ฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์(ต่อ) 

 
 

ล าดั
บ 
 

วตัถปุระสงค ์ รายการฝึกอบรม 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

IOC                                                                                                                                                             

+1 0 -1  

7 อธบิายการท างานของระบบฉีดน ้ามนั
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิไดถู้กตอ้งตาม
มาตรฐานคู่มอืซ่อม 

    

8 อธบิายการท างานของระบบฉีดน ้ามนั
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดถู้กตอ้งตาม
มาตรฐานคู่มอืซ่อม 

    

9 บรกิารตรวจสอบ แกไ้ขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีดน ้ามนั
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

ตรวจสอบการท างานของระบบ
จุดระเบดิไดถู้กตอ้งตาม
มาตรฐานคู่มอืซ่อม 

    

10 บรกิารตรวจสอบ แกไ้ขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีดน ้ามนั
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบจุด
ระเบดิไดถู้กตอ้งตามมาตรฐาน
คู่มอืซ่อม 
 

    

11 บรกิารตรวจสอบ แกไ้ขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีดน ้ามนั
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

แกไ้ขปญัหาขอ้ขดัขอ้งของ
ระบบจุดระเบดิไดถู้กตอ้งตาม
มาตรฐานคู่มอืซ่อม 
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ข้อเสนอแนะ …………………………………………………………………………………………… 
                    …………………………………………………………………………………….….….. 
…………………………………………………………………………………………… 
                    …………………………………………………………………………………………… 
                    …………………………………………………………………………………….….….. 
…………………………………………………………………………………………… 
                    …………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงชื่อ ……………………….….... ผูป้ระเมนิ 
          (.........................................................) 

       วนัที.่.........เดอืน.........................พ.ศ…........ 
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ตารางสรุปค่าความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงค ์กบัรายการฝึกอบรม โดย ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ท่าน 
 
ล า 
ดบั 

หวัข้อ 
วตัถปุระสงค ์

รายการ 
ฝึกอบรม 

ผู้เช่ียวชาญ รวม 
 

IOC 
 1 2 3 4 5 

1 อธบิายการท างานของระบบ
ฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

โครงสรา้งส่วนประกอบ
ของระบบฉีดน ้ามนั
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 

2 อธบิายการท างานของระบบ
ฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

การท างานของระบบฉดี
น ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

3 ตรวจสอบ แกไ้ขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบ
ฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

เรยีกดขูอ้มลูใน
หน่วยความจ าของระบบ
ฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดถ้กูตอ้ง
ตามมาตรฐานคูม่อืซ่อม 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 

4 ตรวจสอบ แกไ้ขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบ
ฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

แปลความหมายของขอ้มลู
ในหน่วยความจ าของ
ระบบฉดีน ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัร ยาน
ยนตไ์ดถู้กตอ้งตาม
มาตรฐานคู่มอืซ่อม 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 

5 ตรวจสอบ แกไ้ขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบ
ฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

ลบขอ้มลูความผดิปกตใิน
หน่วยความจ าของระบบ
ฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัร ยาน
ยนตไ์ดถู้กตอ้งตาม
มาตรฐานคู่มอืซ่อม 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 
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ตารางสรุปค่าความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงค ์กบัรายการฝึกอบรม โดย ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ท่าน(ต่อ) 
 
ล า 
ดบั 

หวัข้อ 
วตัถปุระสงค ์

รายการ 
ฝึกอบรม 

ผู้เช่ียวชาญ รวม 
 

IOC 
 1 2 3 4 5 

6 
 

ตรวจสอบ แกไ้ขปญัหา 
และปรบัตัง้การท างานของ
ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

ตรวจสอบการท างาน
ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
ไดถู้กตอ้งตามมาตรฐาน
คู่มอืซ่อม 
 

+1 +1 +1 +1 +1 4 0.8 

7 ตรวจสอบ แกไ้ขปญัหา 
และปรบัตัง้การท างานของ
ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

ตรวจสอบอุปกรณ์ของ
ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
ไดถู้กตอ้งตามมาตรฐาน
คู่มอืซ่อม 
 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 

8 ตรวจสอบ แกไ้ขปญัหา 
และปรบัตัง้การท างานของ
ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

ปรบัตัง้การท างานของ
ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ด้
ถูกตอ้งตามมาตรฐาน
คู่มอืซ่อม 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 

9 ตรวจสอบ แกไ้ขปญัหา 
และปรบัตัง้การท างานของ
ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

ตรวจสอบการท างานของ
ระบบจุดระเบดิไดถู้กตอ้ง
ตามมาตรฐานคู่มอืซ่อม 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 
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ตารางสรุปค่าความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงค ์กบัรายการฝึกอบรม โดย ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ท่าน(ต่อ) 
 
ล า 
ดบั 

หวัข้อ 
วตัถปุระสงค ์

รายการ 
ฝึกอบรม 

ผู้เช่ียวชาญ รวม 
 

IOC 
 1 2 3 4 5 

10 ตรวจสอบ แกไ้ขปญัหา 
และปรบัตัง้การท างานของ
ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบ
จุดระเบดิไดถู้กตอ้งตาม
มาตรฐานคู่มอืซ่อม 
 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 

11 ตรวจสอบ แกไ้ขปญัหา 
และปรบัตัง้การท างานของ
ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  

แกไ้ขปญัหาขอ้ขดัขอ้ง
ของระบบจุดระเบดิได้
ถูกตอ้งตามมาตรฐาน
คู่มอืซ่อม 
 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 
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แบบประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างแบบทดสอบความรู้ในการ
ฝึกอบรมและวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิง

อิเลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์ 
 

วตัถปุระสงค ์
 แบบประเมนินี้เป็นแบบประเมนิส าหรบัให้ผู้เชี่ยวชาญใช้ประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) 
ระหว่างแบบทดสอบความรู้ในการฝึกอบรมและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนั
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์วา่มคีวามสอดคลอ้งต่อกนัมากน้อยเพยีงใด โดยผู้วจิยัจะน าผล
ของการประเมนิและค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญไปค านวณวเิคราะห์เพื่อปรบัปรุงหลกัสูตรฝีกอบรมระบบ
ฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนตใ์หม้ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด 
 
ค าช้ีแจงในการท าแบบประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ 
 ผู้เชี่ยวชาญอ่านและท าความเขา้ใจเนื้อหาบทที่1 ของงานวจิยัการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม
ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์ และเนื้อหาหลกัสตูรฝึกอบรมทีส่่งมาดว้ย แล้วจงึ
ท าการประเมนิโดยการใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องระดบัความคดิเหน็ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเหน็สมควร โดย
แบบประเมนิหาค่าความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence Index: IOC) ประกอบไปด้วยคะแนน 
3 ระดบั คอื 
 
 +1 ถ้าแน่ใจวา่ วตัถุประสงคฯ์ กบัแบบทดสอบความรูใ้นการฝึกอบรม มคีวามสอดคลอ้งกนั 
 
 0 ถ้าไม่แน่ใจวา่ วตัถุประสงคฯ์ กบัแบบทดสอบความรูใ้นการฝึกอบรม มคีวามสอดคลอ้งกนั 
 
 -1 ถ้าแน่ใจวา่ วตัถุประสงคฯ์ กบัแบบทดสอบความรูใ้นการฝึกอบรม ไม่มคีวามสอดคลอ้งกนั 
 
 นอกจากนี้ผูว้จิยัใคร่ขอความกรุณาท่านผูเ้ชีย่วชาญ หากมขีอ้เสนอแนะใดๆโปรดบนัทกึลงใน
แบบประเมนินี้ดว้ย ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่มา ณ โอกาสนี้ . 
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ตาราง ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งแบบทดสอบ และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรฝึกอบรม  จ านวน 
40 ขอ้ 

 
โดยผูเ้ชีย่วชาญ อาจารย…์……………………………………….. 
 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร ข้อทดสอบ ความเหน็ IOC 
-1 0 +1 

1.อธบิายการท างานของระบบฉีด
น ้ ามัน เชื้อเพลิง เล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

1.ขอ้ใดเป็นเหตุผลทีร่ะบบฉีดน ้ามนั
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสถ์ูกน ามาใช้
แทนระบบน ้ามนัเชือ้เพลงิแบบ
คารบ์เูรเตอร?์ 
   ก. ตอ้งการใหร้ถจกัรยานยนตม์ี
ความเรว็มากยิง่ขึน้ 
   ข. ตอ้งการใหเ้ครื่องยนตม์กี าลงัมาก
ยิง่ขึน้ 
   ค. ตอ้งการใหเ้ครื่องยนตป์ระหยดั
เชือ้เพลงิมากยิง่ขึน้ 
   ง. ตอ้งการใหเ้ครื่องยนตใ์ชเ้ชือ้เพลงิ
ไดม้ากชนิดยิง่ขึน้  

    

1.อธบิายการท างานของระบบฉีด
น ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.อุปกรณ์ใดทีม่ใีนระบบฉดีน ้ามนั
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสแ์ต่ไม่มใีนระบบ
น ้ามนัเชือ้เพลงิแบบคารบ์เูรเตอร?์ 
ก. ป ัม้น ้ามนัเชือ้เพลงิ 
   ข. กล่อง ECM 
   ค. กล่อง CDI 
   ง. สวทิชล์กูลอย 

    

1.อธบิายการท างานของระบบฉีด
น ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.อุปกรณ์ใดท าหน้าทีต่รวจสอบการ
ท างานของเครื่องยนตเ์พื่อการปรบั
ปรมิาณการฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิทีห่วัฉีด? 
   ก. เซนเซอร ์
   ข. กล่อง CDI 
   ค. เรก็กเูลเตอร/์เรก็ตไิฟเออร ์
   ง. ลิน้เรง่ 
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ตาราง ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งแบบทดสอบ และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรฝึกอบรม  จ านวน 
40 ขอ้ (ต่อ) 

 
วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร ข้อทดสอบ ความเหน็ IOC 

-1 0 +1 
1.อธบิายการท างานของระบบ
ฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 

4.การปรบัปรมิาณการฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
ทีห่วัฉีดกระท าโดยการใชว้ธิใีด ? 
   ก. เปลีย่นแปลงระยะเวลาการฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิ 
ข. เปลีย่นแปลงระยะยบุตวัของเขม็
หวัฉีด 
   ค. เปลีย่นแปลงขนาดของรทูีป่ลายเขม็
หวัฉีด 
   ง. เปลีย่นแปลงระดบัแรงดนัไฟฟ้าที่
มายงัหวัฉีด 

    

1.อธบิายการท างานของระบบ
ฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5.แรงดนัน ้ามนัเชือ้เพลงิทีถ่กูใชใ้นระบบ
ฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตม์คี่าเท่าใด? 
   ก. 294 psi หรอื ประมาณ 2.998 
kg/cm2 
   ข. 294 kg/cm2 หรอื ประมาณ 
42.6411 psi 
   ค. 294 psi หรอื ประมาณ 2.998 
kg/cm2 
   ง. 294 Kpaหรอื ประมาณ 42.6411 
psi 

    

2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ามนัเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถ จัก รยานยนต์ ได้ อย่า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

6.ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตจ์ะเริม่แสดงขอ้มลูใน
หน่วยความจ าของระบบเมื่อใด? 
ก. เมื่อเครื่องยนตร์อ้น 
   ข. เมื่อเปิดสวทิชก์ญุแจ 
   ค. เมื่อเครื่องยนตเ์ริม่ท างาน 
   ง. เมื่อเริม่สตารท์เครื่องยนต ์
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ตาราง ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งแบบทดสอบ และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรฝึกอบรม  จ านวน 
40 ขอ้ (ต่อ) 

 
วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร ข้อทดสอบ ความเหน็ IOC 

-1 0 +1 
2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ามนัเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถ จัก รยานยนต์ ได้ อย่า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

7.เมื่อระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกสท์ างานปกต ิ
   หลอดไฟแสดงสภาวะการท างาน (FI) 
จะแสดงอยา่งไร? 
   ก. ตดิแลว้ดบัลงไป 
   ข. ตดิคา้งตลอดเวลา 
   ค. ตดิแลว้กระพรบิถี่ๆ ตลอดเวลา 
   ง. ตดิเมื่อรอบเครื่องสงูเกนิก าหนด 

    

2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ามนัเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถ จัก รยานยนต์ ได้ อย่า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

8.ในการเรยีกดขูอ้มลูในหน่วยความจ า
ของระบบฉีดน ้ามนั 
   เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส ์ข ัน้ตอนในขอ้
ใดถูกตอ้ง? 
   ก.ดบัเครื่อง – ต่ออุปกรณ์ – เปิด
สวทิชก์ญุแจ - ด ู
   ข. เปิดสวทิชก์ญุแจ – ต่ออุปกรณ์ – ด ู
– ดบัเครื่อง  
   ค. ดบัเครื่อง – เปิดสวทิชก์ญุแจ – ต่อ
อุปกรณ์ – ด ู 
   ง. เปิดสวทิชก์ญุแจ – ด ู- ต่ออุปกรณ์ 
– ดบัเครื่อง 

    

2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ามนัเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถ จัก รยานยนต์ ได้ อย่า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

9.เมื่อเรยีกดขูอ้มลูในหน่วยความจ าของ
ระบบฯ ถ้าหลอด 
     ไฟแสดงสภาวะการท างาน (FI) ตดิ
คา้งหมายถงึ? 
   ก. เซนเซอรบ์างตวัมปีญัหา 
   ข. กล่อง ECM มปีญัหา 
   ค. แบตเตอรีไ่ม่จ่ายไฟ  
   ง. ไม่มขีอ้มลูทีเ่ป็นปญัหา 
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ตาราง ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งแบบทดสอบ และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรฝึกอบรม  จ านวน 
40 ขอ้ (ต่อ) 

 
วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร ข้อทดสอบ ความเหน็ IOC 

-1 0 +1 
2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ร ถ จัก ร ย านยนต์ ไ ด้ อย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

10.เครื่องยนตส์ตารท์ไม่ตดิ หลอดไฟ
แสดงสภาวะการท า 
     งาน (FI) จะแสดงอาการใด 
หลงัจากต่อขัว้ตรวจสอบ? 
ก. กระพรบิสัน้ 
   ข. กระพรบิยาว 
   ค. ไมท่ างาน 
   ง. ตดิคา้ง 

    

2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ร ถ จัก ร ย าน ยน ต์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

11.หลงัจากต่อขัว้ตรวจสอบ หลอดไฟ
แสดงสภาวะการท างาน (FI) แสดงรหสั 
12 สาเหตุของปญัหาอยูท่ ีใ่ด? 
   ก. กล่อง ECM  
   ข. หวัฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
   ค. เซนเซอรว์ดัอุณหภมู ิ
   ง. เรอืนลิน้เรง่ 

    

2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ร ถ จัก ร ย าน ยน ต์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

12.เครื่องยนตต์ดิได ้แต่มปีญัหา
ในขณะบดิคนัเรง่ หลงัจากต่อขัว้
ตรวจสอบ พบรหสั 8 ควรตรวจสอบ
อุปกรณ์ใด? 
   ก. เรอืนลิน้เรง่ 
ข. ออ็กซเิจนเซนเซอร ์
   ค. ป ัม้น ้ามนัเชือ้เพลงิ 
   ง. กล่อง ECM 
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ตาราง ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งแบบทดสอบ และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรฝึกอบรม  จ านวน 
40 ขอ้ (ต่อ) 

 
วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร ข้อทดสอบ ความเหน็ IOC 

-1 0 +1 
2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ร ถ จัก ร ย าน ยน ต์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

13.ในการลบขอ้มลูในหน่วยความจ าของ
ระบบฉดีน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส ์
ถ้ากระท าส าเรจ็ ขอ้ใดถูกตอ้ง? 
   ก.หลอดไฟ (FI) ตดิ แลว้กระพรบิไป
เรื่อยๆ 
   ข. หลอดไฟ (FI) ดบั แลว้กระพรบิ
ไปเรื่อยๆ 
   ค. หลอดไฟ (FI) ดบั แลว้ไม่ตดิ 
   ง. หลอดไฟ (FI) ดบั แลว้ตดิคา้ง 

    

2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ร ถ จัก ร ย าน ยน ต์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

14.เมื่อลบขอ้มลูในหน่วยความจ าของ
ระบบฯ แลว้หลอดไฟแสดงสภาวะการ
ท างาน (FI) ดบั/ตดิคา้งหมายถงึ? 
   ก. ท าการลบขอ้มลูไมส่ าเรจ็ 
   ข. ท าการลบขอ้มลูส าเรจ็ 
   ค. กล่อง ECM เป็นรุ่นทีล่บขอ้มลู
ไม่ได ้
   ง. กล่อง ECM ท างานไม่ปกต ิ

    

2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ร ถ จัก ร ย าน ยน ต์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

15.การลบขอ้มลูในหน่วยความจ าของ
ระบบฯ เมื่อท าการต่อขัว้ตรวจสอบ
แลว้ตอ้งกระท าอยา่งไรต่อไป? 
ก. ต่อเครื่องมอืพเิศษแลว้ปิดเปิด
สวทิชก์ุญแจ 
   ข. ถอดเครื่องมอืพเิศษออกแลว้
สงัเกตหลอดไฟ FI 
   ค. ต่อเครื่องมอืพเิศษคา้งไวแ้ลว้
สงัเกตหลอดไฟ FI 
   ง.  ถอดเครื่องมอืพเิศษแลว้รบีต่อ
กลบัคนื 

    



 108 

 

ตาราง ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งแบบทดสอบ และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรฝึกอบรม  จ านวน 
40 ขอ้ (ต่อ) 

 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร ข้อทดสอบ ความเหน็ IOC 
-1 0 +1 

2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ร ถ จัก ร ย าน ย น ต์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

16.การลบขอ้มลูในหน่วยความจ าของ
ระบบฯจ าเป็นจะตอ้งกระท าใหส้ าเรจ็ 
ก่อนการกระท าขอ้ใด? 
   ก. รเีซตเซนเซอรว์ดัอุณหภมู ิ
   ข. ตรวจสอบการท างานของหวัฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิ 
   ค. รเีซตเซนเซอรต์รวจจบัต าแหน่ง
ลิน้เร่ง 
   ง. ตรวจสอบต าแหน่งจุดระเบดิ 

    

2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ร ถ จัก ร ย าน ย น ต์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

17.ขอ้ใดเป็นการตรวจการท างานของ
ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
อยา่งง่ายทีสุ่ด? 
   ก. วดัแรงดนัน ้ามนัเชือ้เพลงิทีไ่หล
กลบัถงัน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
   ข. วดัแรงดนัน ้ามนัเชือ้เพลงิทีห่วัฉีด 
   ค. สตารท์เครื่องยนตต์ามปกต ิ
   ง.  สตารท์เครื่องยนตโ์ดยถอดปลัก๊
หวัเทยีนออก 

    

2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ร ถ จัก ร ย าน ย น ต์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

18.การตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส ์สามารถ
กระท าไดต้ามขอ้ใด? 
   ก. วดัแรงดนัน ้ามนัทีฉ่ีดออกจาก
หวัฉีด 
ข. วดัแรงดนัน ้ามนัเชือ้เพลงิทีไ่หลกลบั
ลงถงัน ้ามนั 
   ค. วดัแรงดนัไฟฟ้าทีอ่อกมาจาก
อุปกรณ์ 
   ง. วดัแรงดนัไฟฟ้าทีม่ายงัอุปกรณ์ 
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ตาราง ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งแบบทดสอบ และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรฝึกอบรม  จ านวน 
40 ขอ้ (ต่อ) 

… 
วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร ข้อทดสอบ ความเหน็ IOC 

-1 0 +1 
2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ร ถ จัก ร ย าน ย น ต์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

19.ขอ้ใดเป็นการตรวจสอบการท างาน
ของระบบจดุระเบดิ? 
ก. ตรวจแรงดนัไฟฟ้าทีอ่อกจากพลั
เซอรค์อลย์ 
   ข. ตรวจประกายไฟจุดระเบดิทีอ่อก
จากหวัเทยีน 
   ค.ตรวจประกายไฟจุดระเบดิทีอ่อก
จากคอลย์จุดระเบดิ 
   ง.  ตรวจแรงดนัไฟฟ้าทีอ่อกจาก
กล่อง ECM 

    

2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ร ถ จัก ร ย าน ย น ต์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

20.ถ้าอุปกรณ์ระบบจุดระเบดิท างาน
บกพร่องจะมผีลต่อการท างานของระบบ
น ้ามนัเชือ้เพลงิหรอืไม่? อยา่งไร? 
   ก. ไม ่เพราะไม่สง่ผลกระทบต่อกนั 
ข. ไม ่เพราะระบบน ้ามนัเชือ้เพลงิมี
การตรวจปรบัไดเ้อง 
   ค. มผีล เพราะระบบน ้ามนัเชือ้เพลงิ
จะท างานผดิพลาด   
   ง. มผีล เพราะแรงดนัไฟฟ้าทีร่ะบบ
น ้ามนัเชือ้เพลงิลดลง 
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ตาราง แสดงค่าความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างแบบทดสอบ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรฝึกอบรม 
จ านวน 40 ขอ้ 

 
วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร ข้อทดสอบ ความเหน็ IOC 

-1 0 +1 
1.อธบิายการท างานของระบบฉีด
น ้ ามัน เชื้อเพลิง เล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

1.ขอ้ใดเป็นเหตุผลทีร่ะบบฉีดน ้ามนั
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสถ์ูกน ามาใช้
แทนระบบน ้ามนัเชือ้เพลงิแบบ
คารบ์เูรเตอร?์ 
   ก. ตอ้งการใหร้ถจกัรยานยนตม์ี
ความเรว็มากยิง่ขึน้ 
   ข. ตอ้งการใหเ้ครื่องยนตม์กี าลงัมาก
ยิง่ขึน้ 
   ค. ตอ้งการใหเ้ครื่องยนตป์ระหยดั
เชือ้เพลงิมากยิง่ขึน้ 
   ง. ตอ้งการใหเ้ครื่องยนตใ์ชเ้ชือ้เพลงิ
ไดม้ากชนิดยิง่ขึน้  

 / //// 0.8 

1.อธบิายการท างานของระบบฉีด
น ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.อุปกรณ์ใดทีม่ใีนระบบฉดีน ้ามนั
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสแ์ต่ไม่มใีนระบบ
น ้ามนัเชือ้เพลงิแบบคารบ์เูรเตอร?์ 
ก. ป ัม้น ้ามนัเชือ้เพลงิ 
   ข. กล่อง ECM 
   ค. กล่อง CDI 
   ง. สวทิชล์กูลอย 

  ///// 1 

1.อธบิายการท างานของระบบฉีด
น ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.อุปกรณ์ใดท าหน้าทีต่รวจสอบการ
ท างานของเครื่องยนตเ์พื่อการปรบั
ปรมิาณการฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิทีห่วัฉีด? 
   ก. เซนเซอร ์
   ข. กล่อง CDI 
   ค. เรก็กเูลเตอร/์เรก็ตไิฟเออร ์
   ง. ลิน้เรง่ 

  ///// 1 
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ตาราง แสดงค่าความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างแบบทดสอบ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรฝึกอบรม 
จ านวน 40 ขอ้ (ต่อ) 

 
วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร ข้อทดสอบ ความเหน็ IOC 

-1 0 +1 
1.อธบิายการท างานของระบบ
ฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 

4.การปรบัปรมิาณการฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
ทีห่วัฉีดกระท าโดยการใชว้ธิใีด ? 
   ก. เปลีย่นแปลงระยะเวลาการฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิ 
ข. เปลีย่นแปลงระยะยบุตวัของเขม็
หวัฉีด 
   ค. เปลีย่นแปลงขนาดของรทูีป่ลายเขม็
หวัฉีด 
   ง. เปลีย่นแปลงระดบัแรงดนัไฟฟ้าที่
มายงัหวัฉีด 

  ///// 1 

1.อธบิายการท างานของระบบ
ฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5.แรงดนัน ้ามนัเชือ้เพลงิทีถ่กูใชใ้นระบบ
ฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตม์คี่าเท่าใด? 
   ก. 294 psi หรอื ประมาณ 2.998 
kg/cm2 
   ข. 294 kg/cm2 หรอื ประมาณ 
42.6411 psi 
   ค. 294 psi หรอื ประมาณ 2.998 
kg/cm2 
   ง. 294 Kpaหรอื ประมาณ 42.6411 
psi 

  ///// 1 

2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ามนัเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถ จัก รยานยนต์ ได้ อย่า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

6.ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตจ์ะเริม่แสดงขอ้มลูใน
หน่วยความจ าของระบบเมื่อใด? 
ก. เมื่อเครื่องยนตร์อ้น 
   ข. เมื่อเปิดสวทิชก์ญุแจ 
   ค. เมื่อเครื่องยนตเ์ริม่ท างาน 
   ง. เมื่อเริม่สตารท์เครื่องยนต ์

  ///// 1 
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ตาราง แสดงค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งแบบทดสอบ และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรฝึกอบรม 
จ านวน 40 ขอ้(ต่อ) 

 
วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร ข้อทดสอบ ความเหน็ IOC 

-1 0 +1 
2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ามนัเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถ จัก รยานยนต์ ได้ อย่า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

7.เมื่อระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกสท์ างานปกต ิ
   หลอดไฟแสดงสภาวะการท างาน (FI) 
จะแสดงอยา่งไร? 
   ก. ตดิแลว้ดบัลงไป 
   ข. ตดิคา้งตลอดเวลา 
   ค. ตดิแลว้กระพรบิถี่ๆ ตลอดเวลา 
   ง. ตดิเมื่อรอบเครื่องสงูเกนิก าหนด 

  ///// 1 

2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ามนัเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถ จัก รยานยนต์ ได้ อย่า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

8.ในการเรยีกดขูอ้มลูในหน่วยความจ า
ของระบบฉีดน ้ามนั 
   เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส ์ข ัน้ตอนในขอ้
ใดถูกตอ้ง? 
   ก.ดบัเครื่อง – ต่ออุปกรณ์ – เปิด
สวทิชก์ญุแจ - ด ู
   ข. เปิดสวทิชก์ญุแจ – ต่ออุปกรณ์ – ด ู
– ดบัเครื่อง  
   ค. ดบัเครื่อง – เปิดสวทิชก์ญุแจ – ต่อ
อุปกรณ์ – ด ู 
   ง. เปิดสวทิชก์ญุแจ – ด ู- ต่ออุปกรณ์ 
– ดบัเครื่อง 

  ///// 1 

2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ามนัเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถ จัก รยานยนต์ ได้ อย่า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

9.เมื่อเรยีกดขูอ้มลูในหน่วยความจ าของ
ระบบฯ ถ้าหลอด 
     ไฟแสดงสภาวะการท างาน (FI) ตดิ
คา้งหมายถงึ? 
   ก. เซนเซอรบ์างตวัมปีญัหา 
   ข. กล่อง ECM มปีญัหา 
   ค. แบตเตอรีไ่ม่จ่ายไฟ  
   ง. ไม่มขีอ้มลูทีเ่ป็นปญัหา 

  ///// 1 
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ตาราง แสดงค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งแบบทดสอบ และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรฝึกอบรม 
จ านวน 40 ขอ้(ต่อ) 

 
วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร ข้อทดสอบ ความเหน็ IOC 

-1 0 +1 
2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ร ถ จัก ร ย านยนต์ ไ ด้ อย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

10.เครื่องยนตส์ตารท์ไม่ตดิ หลอดไฟ
แสดงสภาวะการท า 
     งาน (FI) จะแสดงอาการใด 
หลงัจากต่อขัว้ตรวจสอบ? 
ก. กระพรบิสัน้ 
   ข. กระพรบิยาว 
   ค. ไมท่ างาน 
   ง. ตดิคา้ง 

  ///// 1 

2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ร ถ จัก ร ย าน ยน ต์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

11.หลงัจากต่อขัว้ตรวจสอบ หลอดไฟ
แสดงสภาวะการท างาน (FI) แสดงรหสั 
12 สาเหตุของปญัหาอยูท่ ีใ่ด? 
   ก. กล่อง ECM  
   ข. หวัฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
   ค. เซนเซอรว์ดัอุณหภมู ิ
   ง. เรอืนลิน้เรง่ 

  ///// 1 

2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ร ถ จัก ร ย าน ยน ต์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

12.เครื่องยนตต์ดิได ้แต่มปีญัหา
ในขณะบดิคนัเรง่ หลงัจากต่อขัว้
ตรวจสอบ พบรหสั 8 ควรตรวจสอบ
อุปกรณ์ใด? 
   ก. เรอืนลิน้เรง่ 
ข. ออ็กซเิจนเซนเซอร ์
   ค. ป ัม้น ้ามนัเชือ้เพลงิ 
   ง. กล่อง ECM 

  ///// 1 
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ตาราง แสดงค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งแบบทดสอบ และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรฝึกอบรม 
จ านวน 40 ขอ้(ต่อ) 

 
วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร ข้อทดสอบ ความเหน็ IOC 

-1 0 +1 
2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ร ถ จัก ร ย าน ยน ต์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

13.ในการลบขอ้มลูในหน่วยความจ าของ
ระบบฉดีน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส ์
ถ้ากระท าส าเรจ็ ขอ้ใดถูกตอ้ง? 
   ก.หลอดไฟ (FI) ตดิ แลว้กระพรบิไป
เรื่อยๆ 
   ข. หลอดไฟ (FI) ดบั แลว้กระพรบิ
ไปเรื่อยๆ 
   ค. หลอดไฟ (FI) ดบั แลว้ไม่ตดิ 
   ง. หลอดไฟ (FI) ดบั แลว้ตดิคา้ง 

  ///// 1 

2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ร ถ จัก ร ย าน ยน ต์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

14.เมื่อลบขอ้มลูในหน่วยความจ าของ
ระบบฯ แลว้หลอดไฟแสดงสภาวะการ
ท างาน (FI) ดบั/ตดิคา้งหมายถงึ? 
   ก. ท าการลบขอ้มลูไมส่ าเรจ็ 
   ข. ท าการลบขอ้มลูส าเรจ็ 
   ค. กล่อง ECM เป็นรุ่นทีล่บขอ้มลู
ไม่ได ้
   ง. กล่อง ECM ท างานไม่ปกต ิ

  ///// 1 

2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ร ถ จัก ร ย าน ยน ต์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

15.การลบขอ้มลูในหน่วยความจ าของ
ระบบฯ เมื่อท าการต่อขัว้ตรวจสอบ
แลว้ตอ้งกระท าอยา่งไรต่อไป? 
ก. ต่อเครื่องมอืพเิศษแลว้ปิดเปิด
สวทิชก์ุญแจ 
   ข. ถอดเครื่องมอืพเิศษออกแลว้
สงัเกตหลอดไฟ FI 
   ค. ต่อเครื่องมอืพเิศษคา้งไวแ้ลว้
สงัเกตหลอดไฟ FI 
   ง.  ถอดเครื่องมอืพเิศษแลว้รบีต่อ
กลบัคนื 

  ///// 1 
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ตาราง แสดงค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งแบบทดสอบ และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรฝึกอบรม 
จ านวน 40 ขอ้(ต่อ) 

 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร ข้อทดสอบ ความเหน็ รวม 
-1 0 +1 

2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ร ถ จัก ร ย าน ย น ต์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

16.การลบขอ้มลูในหน่วยความจ าของ
ระบบฯจ าเป็นจะตอ้งกระท าใหส้ าเรจ็ 
ก่อนการกระท าขอ้ใด? 
   ก. รเีซตเซนเซอรว์ดัอุณหภมู ิ
   ข. ตรวจสอบการท างานของหวัฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิ 
   ค. รเีซตเซนเซอรต์รวจจบัต าแหน่ง
ลิน้เร่ง 
   ง. ตรวจสอบต าแหน่งจุดระเบดิ 

  ///// 1 

2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ร ถ จัก ร ย าน ย น ต์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

17.ขอ้ใดเป็นการตรวจการท างานของ
ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
อยา่งง่ายทีสุ่ด? 
   ก. วดัแรงดนัน ้ามนัเชือ้เพลงิทีไ่หล
กลบัถงัน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
   ข. วดัแรงดนัน ้ามนัเชือ้เพลงิทีห่วัฉีด 
   ค. สตารท์เครื่องยนตต์ามปกต ิ
   ง.  สตารท์เครื่องยนตโ์ดยถอดปลัก๊
หวัเทยีนออก 

  ///// 1 

2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ร ถ จัก ร ย าน ย น ต์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

18.การตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส ์สามารถ
กระท าไดต้ามขอ้ใด? 
   ก. วดัแรงดนัน ้ามนัทีฉ่ีดออกจาก
หวัฉีด 
ข. วดัแรงดนัน ้ามนัเชือ้เพลงิทีไ่หลกลบั
ลงถงัน ้ามนั 
   ค. วดัแรงดนัไฟฟ้าทีอ่อกมาจาก
อุปกรณ์ 
   ง. วดัแรงดนัไฟฟ้าทีม่ายงัอุปกรณ์ 

  ///// 1 
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ตาราง แสดงค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งแบบทดสอบ และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรฝึกอบรม 
จ านวน 40 ขอ้(ต่อ) 

… 
วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร ข้อทดสอบ ความเหน็ รวม 

-1 0 +1 
2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ร ถ จัก ร ย าน ย น ต์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

19.ขอ้ใดเป็นการตรวจสอบการท างาน
ของระบบจดุระเบดิ? 
ก. ตรวจแรงดนัไฟฟ้าทีอ่อกจากพลั
เซอรค์อลย์ 
   ข. ตรวจประกายไฟจุดระเบดิทีอ่อก
จากหวัเทยีน 
   ค.ตรวจประกายไฟจุดระเบดิทีอ่อก
จากคอลย์จุดระเบดิ 
   ง.  ตรวจแรงดนัไฟฟ้าทีอ่อกจาก
กล่อง ECM 

  ///// 1 

2.ตรวจสอบ แก้ไขปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ร ถ จัก ร ย าน ย น ต์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 
 

20.ถ้าอุปกรณ์ระบบจุดระเบดิท างาน
บกพร่องจะมผีลต่อการท างานของระบบ
น ้ามนัเชือ้เพลงิหรอืไม่? อยา่งไร? 
   ก. ไม ่เพราะไม่สง่ผลกระทบต่อกนั 
ข. ไม ่เพราะระบบน ้ามนัเชือ้เพลงิมี
การตรวจปรบัไดเ้อง 
   ค. มผีล เพราะระบบน ้ามนัเชือ้เพลงิ
จะท างานผดิพลาด   
   ง. มผีล เพราะแรงดนัไฟฟ้าทีร่ะบบ
น ้ามนัเชือ้เพลงิลดลง 

  ///// 1 
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ตาราง สรุปประเมนิค่าความสอดคลอ้ง IOC รวมระหวา่งแบบวดัผลการฝึกปฏบิตั ิกบัวตัถุประสงคข์อง

หลกัสตูรฯ โดย ผูเ้ชีย่วชาญทุกท่าน 

ล า
ดบั 

ช่ืองาน วตัถปุระสงค ์ ความคิดเหน็ IOC 
-1 0 +1 

1 เรยีกดขูอ้มลูใน
หน่วยความจ าของระบบฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์

ตรวจสอบ แกไ้ข ปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

  ///// 1 

2 แปลความหมายของขอ้มลู
ในหน่วยความจ าของระบบ
ฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์

ตรวจสอบ แกไ้ข ปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

  ///// 1 

3 ลบขอ้มลูความผดิปกตใิน
หน่วยความจ าของระบบฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์

ตรวจสอบ แกไ้ข ปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

  ///// 1 

4 ตรวจสอบการท างานของ
ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์

 ตรวจสอบ แกไ้ข ปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

  ///// 1 

5 ตรวจสอบอุปกรณ์ของ
ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์

ตรวจสอบ แกไ้ข ปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

  ///// 1 
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ตาราง สรุปประเมนิค่าความสอดคลอ้ง IOC รวมระหวา่งแบบวดัผลการฝึกปฏบิตั ิกบัวตัถุประสงคข์อง

หลกัสตูรฯ โดย ผูเ้ชีย่วชาญทุกท่าน(ต่อ) 

ล า
ดบั 

ช่ืองาน วตัถปุระสงค ์ ความคิดเหน็ IOC 
-1 0 +1 

6 ปรบัตัง้การท างานของ
ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
อเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์

ตรวจสอบ แกไ้ข ปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

  ///// 1 

7 ตรวจสอบการท างานของ
ระบบจุดระเบดิ 

ตรวจสอบ แกไ้ข ปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

  ///// 1 

8 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบจุด
ระเบดิ 

ตรวจสอบ แกไ้ข ปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

  ///// 1 

9 แกไ้ขปญัหาขอ้ขดัขอ้งของ
ระบบจุดระเบดิ 

 ตรวจสอบ แกไ้ข ปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

  ///// 1 

10 ปฏบิตังิานส าเรจ็ดว้ยความ
เป็นระเบยีบ 
เรยีบรอ้ย ปลอดภยั  

ตรวจสอบ แกไ้ข ปญัหา และ
ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีด
น ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

  ///// 1 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
ตารางโครงการฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์ 

หลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์ 
แบบทดสอบหลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์

รถจกัรยานยนต์ 
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ตาราง โครงการฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์
วดั
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ตาราง โครงการฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์(ต่อ) 
วดั
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ตาราง โครงการฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์(ต่อ) 
วดั
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ค าช้ีแจงหลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์ 
ช่ือโครงการ โครงการฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์

 
1. หลกัการของหลกัสตูรฝึกอบรม 
 การจดัท าหลักสูตรระบบฉีดน ้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์เป็นหลักสูตรที่
เกีย่วกบัการศกึษาโครงสรา้ง การท างาน รหสัแสดงการท างาน ของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต์ การปฏบิตั ิการตรวจสอบ การวเิคราะห์รหสัขอ้มูลแสดงการท างาน การเรยีกดูขอ้มูลใน
หน่วยความจ า การแปลความหมาย และการลบขอ้มูลความผดิปกตใินหน่วยความจ าของระบบฉีดน ้ามนั
เชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ การตรวจสอบการท างาน การตรวจ สอบอุปกรณ์ การวเิคราะห ์
การแกไ้ขปญัหา และการปรบัตัง้การท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์การ
ตรวจสอบการท างาน การตรวจสอบอุปกรณ์ การวเิคราะห ์การแกไ้ขปญัหา และการปรบัตัง้การท างานของ
ระบบจุดระเบดิรถจกัรยานยนต ์ตามมาตรฐานคู่มอืซ่อม 
2. รายการฝึกอบรม 
 แบ่งเป็น 2 หน่วย คอื 
  หน่วยที่ 1 โครงสร้างและการท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัร 
ยานยนต ์
  หน่วยที ่2 การตรวจสอบ วเิคราะห ์แกไ้ขปญัหาและปรบัตัง้การท างานของระบบฉีดน ้ามนั
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส ์และระบบจุดระเบดิ 
 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม 2 วนัๆ ละ 8 ชัว่โมง รวมทัง้สิน้ 16 ชัว่โมง  
3. วตัถปุระสงค ์ 
 1.อธบิายการท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนตไ์ดถู้กตอ้ง 
 2.ตรวจสอบแก้ไขปญัหาและปรบัตัง้การท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิงอเิลก็ทรอนิกส ์
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
4. เกณฑ์การวดัผลและประเมินผล 

ภาคทฤษฎี: มผีลคะแนนการทดสอบไม่น้อยกวา่ 85 % 
ภาคปฏิบติั: ปฏบิตังิานส าเรจ็ดว้ยความเรยีบรอ้ยปลอดภยัถูกต้อง ตามมาตรฐานคู่มอืซ่อม
บรกิาร ภายในเวลาทีก่ าหนด  

5. คณุสมบติัผู้เข้ารบัการอบรม 
มปีระสบการณ์ในงานซ่อมบรกิารรถจกัรยานยนต ์
ผ่านการอบรมการซ่อมบรกิารรถจกัรยานยนต ์
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ค าน า 
 

 หลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์นี้จดัท าขึน้เพื่อใช้
ฝึกอบรมช่างซ่อมและบรกิารรถจกัรยานยนต์และนักศกึษาของสถาบนัอาชวีศกึษาเพื่อเพิม่เตมิทกัษะ
ความรู้ในงานซ่อมและบริการรถจักรยานยนต์ที่ใช้ระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง เป็น
เทคโนโลยทีีย่งัใหม่ต่อวงการซ่อมและบรกิารยานยนต์โดยเรยีบเรยีงเนื้อหาบางส่วนจากคู่มอืฝึกอบรม
ความรูเ้รื่องระบบ PGM-FI ของบรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั ซึง่ผูเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูรนี้จะต้องเป็นผู้
มทีกัษะความรูใ้นงานซ่อมและบรกิารรถจกัรยานยนตท์ีใ่ชร้ะบบน ้ามนัเชื้อเพลงิแบบเดมิหรอืเคยผ่านการ
เรยีนรูฝึ้กอบรมในสาขาวชิาช่างยนตม์าก่อน 
 

นายนพดลยะซนั 
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ระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส ์
(Electronic Fuel Injection System) 

 
1. ระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส ์
 ระบบการจ่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิทีใ่ชห้วัฉีดเป็นตวัจ่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิใหก้บัเครื่องยนตแ์ทนการใช้
คารบ์เูรเตอร์ ซึ่งระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิแบบหวัฉีดจะมกีล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์ หรอื 
ECU (Electronics Control Unit) ในรถบางยีห่้อเรยีกว่า กล่อง ECM (Engine Control Module) ท า
หน้าทีค่วบคุมการท างานของเครื่องยนตโ์ดยมเีซน็เซอร์ต่างๆท าหน้าที่ตรวจการท างานของเครื่องยนต์
และความเปลีย่นแปลงของสภาวะต่างๆทีม่ผีลต่อการท างานของเครื่องยนต ์แลว้ส่งขอ้มูลนัน้ไปให้กล่อง
ควบคุมการท างานของเครื่องยนต์ค านวณหาปรมิาณความต้อง การน ้ามนัเชื้อเพลงิของเครื่องยนต์ใน
ขณะนัน้ แลว้ส ัง่ใหห้วัฉีดฉีดน ้ามนัในท่อไอดใีหก้บัเครื่องยนต์ด้วยปรมิาณที่พอเหมาะกบัความต้องการ
ของเครื่องยนตใ์นสภาวะนัน้ๆ นอกจากนัน้กล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนตย์งัควบคุมการท างาน
ของระบบจุดระเบดิอกีดว้ย เครื่องยนตท์ีใ่ชร้ะบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสจ์งึใชเ้ชือ้เพลงิได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ มกีารเผาไหมท้ีส่มบรูณ์ และมมีลพษิต ่ามาก จงึสามารถผ่านขอ้ก าหนดทางกฎหมายที่
เกีย่วกบัมลพษิทางอากาศในปจัจุบนันี้ได ้
 
2. ส่วนประกอบของระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส ์มสี่วนประกอบหลกัๆดงันี้ 
 1. กล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต ์
 2. ป ัม๊น ้ามนัเชือ้เพลงิ 
 3. หวัฉีด 
 4. เซนเซอรห์รอืตวัตรวจจบัต่างๆ เชน่ 
  4.1 ตวัตรวจจบัความดนัในท่อไอด ี
  4.2 ตวัตรวจจบัอุณหภมูอิากาศ 
  4.3 ตวัตรวจจบัต าแหน่งลิน้เรง่ 
  4.4 ตวัตรวจจบัอุณหภมูนิ ้ามนัเครื่อง 
  4.5 ตวัตรวจจบัความเรว็รอบเครื่องยนต์ 
  4.6 ตวัตรวจจบัออกซเิจน 
  4.7 ตวัตรวจจบัการเอยีงของรถ 
 5. หลอดไฟแสดงการท างานของเครื่องยนต ์ 
 6. วาลว์ควบคุมอากาศรอบเดนิเบา 
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ภาพประกอบ1 ส่วนประกอบของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส ์
 
 
 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์CZ-i. 
หน้า 7. 
 
 2.1 กล่องควบคมุการท างานของเครื่องยนต ์
 เป็นหน่วยประมวลผลขอ้มลูและสัง่การท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสโ์ดย
เป็นไมโครคอมพวิเตอรม์หีน้าทีร่บัขอ้มลูต่างๆทีส่ง่มาจากเซนเซอรแ์ลว้น าขอ้มลูเหล่านัน้ไปประมวลผล 
เพื่อส ัง่จ่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิ และก าหนดจงัหวะในการจุดระเบดิ ใหม้คีวามเหมาะสมในทุกสภาวการณ์การ
ท างานของเครื่องยนต ์ 
 นอกจากนี้กล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนตย์งัท าหน้าทีต่รวจสอบและบนัทกึขอ้มลูการ
ท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสต์ลอดเวลา และแสดงผลดว้ยหลอดไฟแสดงการ
ท างานของเครื่องยนตอ์กีดว้ย 

ชุดตวัตรวจจบั 

ป ัม๊น ้ามนัเชื่อเพลงิ 
ตวัตรวจจบัออกซเิจน 

หวัฉีด 

กล่อง ECM 
ตวัตรวจจบัอุณหภมูนิ ้ามนัเครื่อง 

ตวัตรวจจบัความเรว็รอบเครื่อง 
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ภาพประกอบ 2 ภายในกล่องควบคุมการท างานของเครือ่งยนต ์

 
 
 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์CZ-i. 
หน้า 23. 

 
 2.2 ปัม๊น ้ามนัเช้ือเพลิง 
 ป ัม๊น ้ามนัเชือ้เพลงิถูกตดิตัง้อยูใ่นถงัน ้ามนัเชือ้เพลงิเป็นทีต่ดิตัง้ของอุปกรณ์ต่างๆคอื  
  1.ไสก้รองน ้ามนัเชือ้เพลงิ ตดิตัง้อยูท่ ีด่า้นใตสุ้ดของป ัม๊น ้ามนัเชือ้เพลงิท าหน้าทีก่รองสิง่
สกปรกไมใ่หเ้ขา้ไปในระบบโดยจะกรองสิง่สกปรกไดต้ัง้แต่ 10 ไมครอนขึน้ไป 
  2. ลิน้กนักลบั ตดิตัง้อยูด่า้นออกของป ัม๊น ้ามนัเชือ้เพลงิ ขณะท างานน ้ามนักจ็ะดนัผ่านลิน้
กนักลบัออกไปจ่ายใหก้บัหวัฉีด แต่ในกรณีทีด่บัเครื่องยนตป์ ัม๊จะหยดุท างานลิน้กนักลบัจะท าหน้าทีปิ่ด
กัน้ไมใ่หน้ ้ามนัทีค่า้งอยูใ่นท่อทางน ้ามนัเชือ้เพลงิไหลกลบัมาทีถ่งั ท าใหท้่อน ้ามนัเชือ้เพลงิยงัคงมแีรงดนั
น ้ามนัเชือ้เพลงิสะสมอยูต่ลอดเวลา 
  3. ตวัควบคุมแรงดนัน ้ามนัเชือ้เพลงิ ตดิตัง้อยูท่ ีด่า้นออกท าหน้าทีค่วบคุมแรงดนัน ้ามนั
เชือ้เพลงิในระบบใหอ้ยูใ่นค่ามาตรฐาน 294 KPaตลอดเวลาป ัม้น ้ามนัเชือ้เพลงิรุน่แรกๆตวัควบคุม
แรงดนัน ้ามนั เชือ้เพลงิจะแยกกบัป ัม้น ้ามนัเชือ้เพลงิและมที่อทางใหน้ ้ามนัเชือ้เพลงิทีเ่หลอืจากการฉีด
ของหวัฉีดไหลกลบัมายงัถงัน ้ามนัเชือ้เพลงิ แต่ปจัจุบนัเมื่อมกีารปรบัเปลีย่นใหต้วัควบคุมแรงดนัน ้ามนั
เชือ้เพลงิมาอยูเ่ป็นชุดเดยีวกบัป ัม้น ้ามนัเชือ้เพลงิท่อทางดงักล่าวจงึไมจ่ าเป็นอกีต่อไปเพราะน ้ามนั
เชือ้เพลงิจะไหลลงภายในถงัน ้ามนัเชือ้เพลงิโดยตรง 
  กล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์จะสัง่ให้ป ัม้น ้ามนัเชื้อเพลงิท างานเป็นเวลา 2 
วนิาทใีนทุกครัง้ที่มกีารเปิดสวทิช์จุดระเบดิหลงัจากนัน้จะท างานอกีเมื่อกล่องควบคุมการท างานของ
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เครื่องยนต์ได้รบัสญัญาณจากพลัเซอร์คอล์ยซึ่งน ้ามนัเชื้อเพลงิส่งไปที่หวัฉีดตลอดเวลาที่เครื่องยนต์
ท างาน โดยมตีวัควบคุมแรงดนัน ้ามนัเชือ้เพลงิคอยควบคุมแรงดนัใหอ้ยูใ่นมาตรฐาน 294KPaตลอดเวลา 
จากนัน้หวัฉีดจะฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิให้กบัเครื่องยนต์เมื่อได้รบัค าส ัง่จากกล่องควบคุมการท างานของ
เครื่องยนตโ์ดยทีจ่ะส ัง่จ่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิต่อเมื่อไดร้บัสญัญาณความเรว็รอบ (สญัญาณพลัซเ์ซอรค์อยล)์ 
การทีน่ ้ามนัเชือ้เพลงิจะถูกฉีดออกมามากหรอืน้อย ขึน้อยู่ที่เวลาที่หวัฉีดเปิด ถ้าหวัฉีดเปิดนานน ้ามนัก็
จะถูกฉีดออกมามาก ตามเวลาทีห่วัฉีดเปิด 
  ทางกลับกันถ้าหากมีปญัหาเกิดขึ้นในระบบ เช่น แรงดนัน ้ ามนัต ่ากว่าค่ามาตรฐาน
ส่วนผสมกจ็ะผดิไปจากปกตคิอืจะเป็นส่วนผสมบางท าให้เครื่องยนต์ไม่มกี าลงัถึงแม้กล่องควบคุมการ
ท างานของเครื่องยนต์จะสัง่ฉีดด้วยเวลาเท่ากนักต็าม เพราะฉะนัน้แรงดนัน ้ามนัในระบบจะมีผลต่อ
สมรรถนะของเครื่องยนตโ์ดยตรง ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งมกีารตรวจเชค็แรงดนัน ้ามนัเชือ้เพลงิ ถา้หากระบบ
ทุกอยา่งท างานเป็นปกต ิหลอดไฟวเิคราะหป์ญัหาไม่แจง้ความผดิปกต ิแต่เครื่องยนตไ์ม่มกี าลงั เดนิเบา
ไดแ้ต่เร่งสะดุดมอีาการวบูคลา้ยจะดบั ซึง่สาเหตุส่วนใหญ่ทีท่ าใหแ้รงดนัต ่าเกดิจากกรองน ้ามนัเชื้อเพลงิ
อุดตนัซึง่แกไ้ขไดโ้ดยการเปลีย่นกรองน ้ามนัเชือ้เพลงิหรอืป ัม๊น ้ามนัเชือ้เพลงิดว้ย 

 
ภาพประกอบ 3 ป ัม้น ้ามนัเชือ้เพลงิและต าแหน่งตดิตัง้ 

 
 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์CZ-i. 
หน้า 19. 

หวัฉีด 

ท่อจ่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

ถงัน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
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2.3 หวัฉีด 
 หน้าทีฉ่ีดน ้ามนัเชือ้เพลงิใหเ้ป็นหมอกเพื่อไปผสมกบัอากาศภายในท่อไอดกี่อนที่จะถูกดูดเขา้
บรรจุภายในกระบอกสบู หวัฉีดทีใ่ชเ้ป็นแบบบงัคบัการเปิดของหวัฉีดดว้ยโซลนิอยด์แม่เหลก็ไฟฟ้าที่ท า
หน้าทีย่กเขม็หวัฉีดขึน้เพื่อเปิดรูหวัฉีด และปิดลงด้วยแรงดนัของสปรงิหวัฉีดจะถูกควบคุมการท างาน
โดยกล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์ด้วยการสัง่ให้ไฟที่มาจากหวัฉีดลงกราวนด์ท าให้เกิด
สนามแม่เหลก็ทีโ่ซลนิอยด์และดงึเขม็หวัฉีดให้เปิดขึน้ ท าให้น ้ามนัที่มแีรงดนัถูกฉีดออกมาในลกัษณะ
เป็นหมอกเพื่อผสมกบัอากาศในท่อไอด ีหลงัจากนัน้เมื่อกล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์ส ัง่ตดั
การลงกราวนด์ของหวัฉีด สนามแม่เหลก็ที่โซลินอยด์ก็จะหมดไป สปริงก็จะดนัเขม็หวัฉีดลงมาปิดรู
หวัฉีดเพื่อหยดุการฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

 
ภาพประกอบ 4 ป ัม้น ้ามนัเชือ้เพลงิ 

 
 

 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ี ฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คู่มอืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์ CZ-i. 
หน้า 21. 
 
 2.4 เซนเซอรห์รือตวัตรวจจบั (Sensor) 
 เซนเซอรเ์ป็นอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง มหีน้าที่ตรวจจบัความเปลี่ยนแปลงต่างๆ แล้ว
ส่งขอ้มูลเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าไปยงักล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์ เพื่อน าข้อมูลเหล่านัน้ไป
ประมวลผลหาปรมิาณความตอ้งการน ้ามนัเชือ้เพลงิของเครื่องยนต ์และจงัหวะในการจดุระเบดิทีเ่หมาะสม
ทีสุ่ดเซนเซอรใ์นระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ 
  2.4.1 ตวัตรวจจบัอุณหภมูอิากาศ 

สปรงิ 

กรองละเอยีด 

โซลนิอยด ์

พลงัเยอร ์

(เขม็หวัฉีด) 
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  2.4.2 ตวัตรวจจบัแรงดนัอากาศในท่อไอด ี
  2.4.3 ตวัตรวจจบัต าแหน่งลิน้เร่ง 
  2.4.4 ตวัตรวจจบัอุณหภมูนิ ้ามนัเครื่อง 
  2.4.5 ตวัตรวจจบัความเรว็รอบเครื่องยนต์ 
  2.4.6 ตวัตรวจจบัออกซเิจน 
  2.4.7 ตวัตรวจจบัการเอยีงของรถ 
  2.4.1 เซนเซอรต์รวจจบัอุณหภมูอิากาศ (Intake Air Temperature Sensor: IAT) 
  ท าหน้าทีต่รวจจบัอุณหภมูขิองอากาศทีจ่ะเขา้ไปผสมกบัน ้ามนัเชือ้เพลงิในท่อไอด ีแลว้
เปลีย่นเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าส่งขอ้มลูไปยงักล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนตเ์พื่อใชเ้ป็นขอ้มลูใน
การค านวณหาปรมิาณอากาศทีจ่ะเขา้ไปผสมกบัน ้ามนัเชือ้เพลงิในท่อไอด ีตวัตรวจจบัอุณหภมูอิากาศ
เป็นเทอรม์สิเตอรท์ีส่ามารถตรวจจบัการเปลีย่นแปลงอุณหภมูขิองอากาศไดด้ตีดิตัง้อยูด่า้นหน้าของลิน้
ปีกผเีสือ้ ในปจัจุบนัรถบางรุ่นอาจจ าลองสญัญาณอุณหภมูอิากาศไวใ้นกล่องควบคุมการท างานของ
เครื่องยนตซ์ึง่จะท าใหไ้ม่มเีซนเซอรต์รวจจบัอุณหภมูอิากาศในรถจกัรยานยนตร์ุ่นนัน้เมื่ออุณหภมูอิากาศ
หนาว อากาศจะมคีวามหนาแน่นมาก กล่องควบคุมฯสัง่ฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิมากและอุณหภมูอิากาศรอ้น 
อากาศจะมคีวามหนาแน่นน้อย กล่องควบคุมฯสัง่ฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิน้อย 
 

 
ภาพประกอบ 5 เซนเซอรต์รวจจบัอุณหภมูอิากาศตดิตัง้กบัเรอืนลิน้เร่ง 

 
 
 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์CZ-i. 
หน้า 9. 

ชุดตวัตรวจจบั 

ตวัตรวจจบัอุณหภมูอิากาศ 
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  2.4.2 เซนเซอรต์รวจจบัแรงดนัในท่อไอด ี(Manifold Absolute Pressure Sensor: MAP) 
  หน้าที่ตรวจจบัแรงดนัอากาศภายในท่อไอดแีล้วส่งขอ้มูลไปยงักล่องควบคุมการท างาน
ของเครื่องยนตเ์พื่อใชส้ญัญาณนี้ไปเปรยีบเทยีบกบัสญัญาณอุณหภูมอิากาศในการค านวณหาปรมิาณ
อากาศภายในท่อไอดทีีจ่ะเขา้สู่เครื่องยนต ์เมื่อกล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนตร์ูป้รมิาณอากาศก็
จะสามารถสัง่จ่ายน ้ามนัเชื้อเพลิงเพื่อไปผสมกบัอากาศในปรมิาณที่เหมาะสมได้ นอกจากนัน้กล่อง
ควบคุมการท างานของเครื่องยนต์ยงัใช้สญัญาณนี้ไปเปรียบเทียบกับสัญญาณเซนเซอร์ตรวจจับ
ความเรว็รอบเครื่องยนต ์(พลัซเ์ซอรค์อยล)์ เพื่อก าหนดจงัหวะในการฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิ และจงัหวะจุด
ระเบดิดว้ย  
  ตวัตรวจจบัแรงดนัภายในท่อไอด ีเป็นความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงได้แบบสารกึ่งตวัน า
ตดิตัง้อยูด่า้นหลงัของลิน้ปีกผเีสือ้ ถ้าตวัตรวจจบัแรงดนัภายในท่อไอด ีส่งสญัญาณไปยงักล่องควบคุม
การท างานของเครื่องยนต์แล้วประมวลผลพบว่าแรงดนัในท่อไอดสีูงแสดงว่าขณะนัน้มปีรมิาณอากาศ
มากกล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนตจ์ะสัง่จ่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิมาก และในทางกลบักนัถ้าแรงดนั
ในท่อไอดีต ่าแสดงว่ามีปริมาณอากาศน้อย กล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์จะสัง่จ่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิน้อย 
  ปจัจุบนัระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสบ์างรุ่นอาจจ าลองสญัญาณแรงดนัอากาศใน
ท่อไอดไีวใ้นโหมดการท างานของกล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนตซ์ึง่จะท าใหไ้ม่มเีซนเซอร์
ตรวจจบัแรงดนัอากาศในรถจกัรยานยนตร์ุ่นนัน้ 

 
ภาพประกอบ 6 เซนเซอรต์รวจจบัแรงดนัอากาศในท่อไอดตีดิตัง้กบัเรอืนลิน้เร่ง 

 
 

 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คู่มอืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์CZ-i. หน้า 
8. 

ชุดตวัตรวจจบั 

ตวัตรวจจบัความดนัในท่อไอด ี
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  2.4.3 เซนเซอรต์รวจจบัต าแหน่งลิน้เรง่ (Throttle Position Sensor: TP) 
  หน้าทีต่รวจจบัต าแหน่งการเปิด - ปิดของลิน้เร่งแลว้เปลีย่นเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าส่งขอ้มูล
ไปยงักล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนตเ์พื่อน าสญัญาณนี้ไปเปรยีบเทยีบกบัสญัญาณความเรว็รอบ
ของเครื่องยนต์ และสญัญาณอุณหภูมขิองเครื่องยนต์เพื่อหาว่าเครื่องยนต์ก าลงัท างานอยู่ที่สภาวะใด 
แลว้สัง่จ่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิในปรมิาณทีเ่หมาะสมทีค่วามตอ้งการของเครื่องยนตใ์นสภาวะนัน้ๆ 
 ถ้าลิน้เร่งอยูท่ ีต่ าแหน่งปิดสุด (เดนิเบา) เซนเซอรจ์ะอยูท่ ีต่ าแหน่งความตา้นทานมากท าใหแ้รง
เคลื่อน ไฟฟ้าทีจ่่ายมาจากขัว้ VCC 5โวลทส์่งไปทีก่ล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนตท์ี่ข ัว้ THR ได้
น้อย (0.29โวล)์ ซึง่ในต าแหน่งนี้กล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์จะสัง่หวัฉีดจ่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิ
น้อย 
 ถ้าบดิคนัเร่งมากขึน้ความตา้นทานจะน้อยลงจะท าให้ไฟฟ้ากลบัไปที่กล่องควบคุมการท างาน
ของเครื่องยนตไ์ดม้ากขึน้ตามอตัราการบดิคนัเร่ง (บดิสุดจะอยูท่ ีป่ระมาณ 4.76 โวล)์ ในต าแหน่งนี้กล่อง
กล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนตจ์ะสัง่ใหห้วัฉีดจ่ายน ้ามนัมาก 

 
ภาพประกอบ 7 เซนเซอรต์รวจจบัต าแหน่งลิน้เรง่ตดิตัง้กบัเรอืนลิน้เร่ง 

 
 
 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์CZ-i. 
หน้า11. 

ชุดตวัตรวจจบั 

ตวัตรวจจบัต าแหน่งลิน้เร่ง 
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  2.4.4 เซนเซอรต์รวจจบัอุณหภมูนิ ้ามนัเครื่อง (Engine Oil Temperature Sensor: EOT) 
  ตดิตัง้อยูท่ ีเ่สือ้สบูดา้นล่างซา้ย ท าหน้าทีต่รวจจบัอุณหภมูขิองเครื่องยนต์ แล้วส่งขอ้มูลไป
ใหก้ล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์ใช้ในการค านวณหาปรมิาณความต้องการน ้ามนัเชื้อเพลงิที่
เหมาะสมกบัอุณหภมูขิองเครื่องยนตใ์นขณะนัน้ 
  ถ้าอุณหภูมิต ่า ความต้านทานจะมากกล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์จะส่ง
กระแสไฟฟ้าออกไปทีเ่ซนเซอรม์าก และสัง่จ่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิมาก 
  ถ้าอุณหภมูสิงู ความตา้นทานจะน้อยกล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์ส่งกระแสไฟ
ออกไปทีเ่ซนเซอรน้์อย และสัง่จ่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิน้อย 

 
ภาพประกอบ 8 เซนเซอรต์รวจบัอุณหภมูนิ ้ามนัเครื่อง 

 
 
 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์CZ-i. 
หน้า 12. 

ตวัตรวจจบัอุณหภมูนิ ้ามนัเครื่อง 
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  2.4.5 ตวัตรวจจบัความเรว็รอบเครื่องยนต ์(Crank Shaft Position Sensor: CKP) 
  หน้าทีต่รวจจบัความเรว็รอบของเครื่องยนต ์แลว้เปลีย่นเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าส่งไปยงั
กล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนตเ์พื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการประมวลผลการฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิที่
หวัฉีด, ก าหนดต าแหน่งจุดระเบดิใหเ้หมาะสมกบัการท างานของเครื่องยนต ์และบอกการเปลีย่นแปลง
ต าแหน่งของเพลาขอ้เหวีย่งดว้ย เพื่อช่วยใหก้ล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนตป์ระมวลผลสัง่การ
ควบคุมการท างานของเครื่องยนตไ์ดแ้ม่นย าในทุกสภาวะของการขบัขี ่
 

 
ภาพประกอบ 9 เซนเซอรต์รวจจบัความเรว็รอบเครื่องยนต ์

 
 
 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์CZ-i. 
หน้า 14. 
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  2.4.6 ตวัตรวจจบัออกซเิจน(Oxygen sensor: O2 ) 
  ตดิตัง้อยูท่ ีบ่รเิวณช่องไอเสยีของฝาสบู ท าหน้าที่วเิคราะห์ผลการเผาไหม้ของเครื่องยนต ์
ดว้ยการตรวจจบัปรมิาณออกซเิจนในแก๊สไอเสยี ถ้าปรมิาณออกซเิจนมคี่าน้อยกว่าค่ามาตรฐานก าหนด
แสดงวา่ส่วนผสมหนา ขอ้มลูทีเ่ป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะส่งไปยงักล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์ซึ่ง
จะสัง่ให้หวัฉีดฉีดน ้ามนัน้อยลง ในทางกลบักนัถ้าตวัตรวจจบัออกซิเจนตรวจพบปริมาณออกซิเจนได้
มากกวา่ค่ามาตรฐานก าหนดแสดงวา่ส่วนผสมบางตวัตรวจจบัออกซเิจนจะส่งข้อมูลไปยงักล่องควบคุมการ
ท างานของเครื่องยนตเ์พื่อส ัง่ใหห้วัฉีดฉีดน ้ามนัใหม้ากขึน้  
  ขอ้ควรระวงัส าหรบัตวัตรวจจบัออกซเิจน  
   1. หา้มใชข้องเหลวหรอืสารละลายทุกชนิด ใส่เขา้ในรอูากาศของตวัตรวจจบัออกซเิจน 
   2. หา้มใชข้องเหลวหรอืสารละลายทุกชนิด ใส่ในปลัก๊ตวัตรวจจบัออกซเิจน 
   3. หา้มท าตวัตรวจจบัออกซเิจน ตกหล่น หรอืไดร้บัแรงกระแทกรุนแรง 

 

 
ภาพประกอบ 10 เซนเซอรต์วัตรวจจบัออกซเิจน 

 
 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์CZ-i. 
หน้า 15. 

ตวัตรวจจบัออกซเิจน 
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  2.4.7 ตวัตรวจจบัการเอยีงของรถ (Bank Angle Sensor) 
  ท าหน้าทีต่ดัการท างานของเครื่องยนตใ์หเ้ครื่องยนตด์บัในกรณีรถจกัรยานยนตล์ม้หรอื
เอยีงจนถงึค่าก าหนดคอื 55 ± 5 องศา โดยตวัตรวจจบัการเอยีงของรถจะส่งขอ้มลูไปสัง่หยดุการท างาน
ของระบบจุดระเบดิและระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
  หมายเหตุ : ถ้ารถจกัรยานยนตด์บัเนื่องจากการท างานของตวัตรวจจบัการเอยีงของรถให้
ตัง้รถขึน้มาแลว้ท าการปิด – เปิดสวทิชจ์ุดระเบดิใหม่ จงึจะสามารถสตารท์เครื่องยนตต์ดิได้ 

 
ภาพประกอบ 11 เซนเซอรต์วัตรวจจบัการเอยีงของรถ 

 
 
 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ี ฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คู่มอืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์ Wave 
125i. หน้า 5. 
 
 2.5 หลอดไฟแสดงการท างานของเครื่องยนต ์(FI – Indicator) 
 หลอดไฟแสดงการท างานของเครื่องยนต์จะท างานร่วมกบัระบบตรวจสอบขอ้ขดัขอ้งดว้ย
ตวัเองโดยเมื่อเปิดสวทิชก์ุญแจหลอดไฟนี้จะตดิขึน้มา 2 วนิาทแีลว้ดบัไปซึง่ถ้าไม่มคีวามผดิปกตใิดๆ
หลอดไฟนี้กจ็ะไม่ตดิขึน้มาอกี แต่หากเกดิความผดิปกตขิึน้ในระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส ์
หลอดไฟแสดงการท างานของเครื่องยนตก์จ็ะตดิขึน้มาและกระพรบิในขณะรอบเครื่องยนตเ์ดนิเบาและจะ
ตดิคา้งตลอด เวลาเมื่อเครื่องยนตถ์ูกเร่งเกนิ 2200 รอบต่อนาทโีดยประมาณ จนกวา่ขอ้มลูความผดิปกติ
จะถูกลบไป 
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ภาพประกอบ 12 หลอดไฟแสดงการท างานของเครื่องยนต์ 

 
 
 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์CZ-i.หน้า 
22. 
 
 2.6วาลว์ควบคมุอากาศรอบเดินเบา ( Idle Air Control Valve: IACV) 
 หน้าที่ปรบัรอบเดินเบาอตัโนมตัิของเครื่องยนต์ให้อยู่ในค่าก าหนดโดยท างานสมัพนัธ์กบั
อุณหภมูขิองเครื่องยนต์ ถ้าอุณหภูมขิองเครื่องยนต์ต ่า (เครื่องยนต์เยน็) กล่องควบคุมการท างานของ
เครื่องยนต์จะสัง่วาล์วเปิดช่องทางให้อากาศเขา้มาเพิม่มากขึน้ เครื่องยนต์กจ็ะเร่งรอบขึน้ไปท างานที่
สภาวะเดนิเบารอบสงูประมาณ 1,700-1,900 รอบ/นาท ีและเมื่อเครื่องยนต์มอุีณหภูมสิูงขึน้ถึงอุณหภูมิ
ท างานปกต ิ(เครื่องยนตร์อ้น) กล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนตก์จ็ะสัง่วาลว์ปิดช่องทางเขา้อากาศ
ท าใหเ้ครื่องยนตล์ดรอบลงมาอยูท่ีส่ภาวะเดนิเบารอบปกตปิระมาณ 1,400-1,700 รอบ/นาทหีลงัจากนัน้
เมื่อเครื่องยนต์ท างานต่อไป อุณหภูมขิองเครื่องยนต์อาจเปลี่ยนแปลง กล่องควบคุมการท างานของ
เครื่องยนตก์อ็าจสัง่ใหว้าลว์ควบคุมอากาศรอบเดนิเบาท างานไดอ้กีโดยอตัโนมตัิ 
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ภาพประกอบ 13 วาลว์ควบคุมอากาศรอบเดนิเบา 

 
 
 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์
CRF250L.หน้า 45.  
 
3. การท างานของระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกสร์ถจกัยานยนต์ 
 ทนัททีีส่วทิชก์ุญแจถูกเปิดในต าแหน่ง ON กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลไปเลี้ยงอุปกรณ์
ต่างๆโดยเริม่จาก เซนเซอร์ หรือตวัตรวจจบัการท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์
ท างานแล้วส่งข้อมูลไปให้กล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์ซึ่งจะจ่ายกระแสไฟฟ้าไปสัง่ให้
ป ัม๊น ้ามนัเชื้อเพลงิท างานเป็นเวลาประมาณ 2-3 วนิาที เพื่อดูดน ้ามนัเชื้อเพลิงจากถงัส่งไปรอที่ท่อ
ทางเขา้ของหวัฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ หลงัจากนัน้ป ัม้น ้ามนัเชือ้เพลงิจะหยดุท างาน    
 จากนัน้เมื่อเครื่องยนตถ์ูกสตารท์ เซนเซอรต์รวจจบัความเรว็รอบเครื่องยนต ์(พลัซเ์ซอรค์อยล)์
จะส่งสญัญานแรงดนัไฟฟ้ามาทีก่ล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนตซ์ึง่จะสัง่ใหห้วัฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิ
ฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิเขา้สู่ท่อไอดขีองเครื่องยนต ์พรอ้มๆกบัระบบจุดระเบดิและป ัม๊น ้ามนัเชื้อเพลงิท างาน
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตามสภาวะความเปลี่ยนแปลงต่างๆเช่น อุณหภูมขิองเครื่องยนต์ การเร่งขึ้น
หรือลดลงของรอบเครื่องยนต์ หรือสภาพการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ เป็นต้น ซึ่งสภาวะความ

ต าแหน่งการตดิตัง้วาลว์การควบคุมอากาศรอบเดนิเบา 

วาลว์ควบคุม

อากาศรอบ 

เดนิเบา 

วาลว์ควบคุม

อากาศรอบ 

เดนิเบา 

http://www.aphonda.co.th/technology/manual/CRF250L%20หน้า
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เปลีย่นแปลงต่างๆนี้จะถูกตรวจจบัโดยเซนเซอรห์รอืตวัตรวจจบัการท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิ
อเิลก็ทรอนิกสช์นิดต่างๆ และส่งสญัญาณแรงดนัไฟฟ้าไปใหก้ล่องควบคุมการท างานของเครื่องยนต์เพื่อ
ควบคุมการฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิของหวัฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิใหเ้หมาะสมต่อการท างานของเครื่องยนตอ์ยา่งมี
ประสทิธภิาพส่วนการเพิม่หรอืลดปรมิาณการฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิที่เขา้สู่ท่อไอดขีองเครื่องยนต์ กระท า
โดยการเพิม่หรอืลดระยะเวลาของการฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิเขา้สู่ท่อไอดขีองเครื่องยนต ์

 
ภาพประกอบ 14 แสดงการเพิม่หรอืลดการฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

 
 

 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์CZ-iหน้า 
5 
 
4. การแสดงข้อมูลในหน่วยความจ าของระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์ 
 ขอ้มูลของระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์จะแสดงผลด้วยหลอดไฟ
แสดงสภาวะการท างาน หรอืเรยีกวา่ หลอดไฟ “FI” ซึง่ตดิตัง้อยูท่ ีห่น้าปดัเรอืนไมล ์โดยการกระพรบิของ
หลอดไฟ “FI” ซึง่เริม่แสดงผลทนัทเีมื่อเปิดสวทิชก์ุญแจไปทีต่ าแหน่ง “ON” หลงัจากนัน้หลอดไฟ “FI” จะ
ตดิขึน้มา 2 วนิาทแีลว้ดบัลง ถ้าระบบฉีดน ้ามนัเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์มคีวามผดิปกติ
ของอุปกรณ์ หลอดไฟ “FI” จะกระพรบิเป็นรหสัเพื่อแจ้งปญัหาให้ทราบ โดยหลอดไฟจะกระพรบิเมื่อ
สวทิชอ์ยูท่ ีต่ าแหน่ง “ON” หรอืเครื่องยนตม์คีวามเรว็รอบไม่เกนิ 2,000 รอบ / นาท ีถ้าความเรว็รอบของ
เครื่องยนตส์งูกวา่นี้ หลอดไฟจะตดิตลอด และจะกระพรบิอกีครัง้เมื่อความเรว็รอบของเครื่องยนต์ลดลง
ต ่ากวา่ 2,000 รอบ / นาท ี
 การแสดงขอ้มลูท างานของระบบฯจะถูกตรวจสอบเฉพาะปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการเปิดของวงจร 
(สายขาด หรอืข ัว้หลุด/หลวม) หรอืปญัหาทีเ่กดิจากการลดัวงจรเท่านัน้ หลอดไฟจะแสดงรหสัปญัหาไป

เริม่ฉีดทีจ่งัหวะคาย 
(ระยะเวลาสัน้ ปรมิาณน ้ามนัน้อย) 

เริม่ฉีดทีจ่งัหวะอดั 
(ระยะเวลานาน ปรมิาณน ้ามนัมาก) 
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เรื่อยๆจนกวา่จะมกีารแกไ้ข หลงัจากการแกไ้ขปญัหาแลว้หลอดไปจะดบัไปเอง แต่ขอ้มลูความผดิปกตทิี่
เกดิขึน้จะถูกบนัทกึไวใ้นกล่อง ECM ตลอดไปจนกวา่จะมกีารลบขอ้มลู  
 ดงันัน้จงึหมายความวา่ เมื่อปญัหาทีเ่กดิขึน้ในระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสไ์ดร้บัการ
แกไ้ขแลว้เครื่องยนตก์ส็ามารถจะท างานไดต้ามปกต ิแต่ขอ้มลูทีเ่ป็นประวตัขิองความผดิปกตจิะถูกเกบ็
ไว ้การจะกระท าใหข้อ้มลูความผดิปกตหิายไปไดน้ัน้ ตอ้งมกีารลบขอ้มลูออกไป  
 ขอ้มลูความผดิปกตแิต่ละอาการจะแสดงดว้ยการกระพรบิของหลอดไฟแสดงสภาวะการท างาน 
หรอืเรยีกวา่ หลอดไฟ “FI” โดยรหสัวนิิจยัขอ้ขดัขอ้งมอียู ่2 แบบคอื แบบรหสัเดีย่วและแบบรหสัคู่ซึง่
แสดงในหน้าถดัไปดงันี้ 
 1. แบบรหสัเดีย่ว 
 การแสดงรหสัขอ้ขดัขอ้ง โดยการกะพรบิของหลอดไฟ “FI” ตามจ านวนครัง้ของรหสัดว้ย
ความถี่ทีเ่ท่ากนั เช่น รหสั 7 กจ็ะกะพรบิ 7 ครัง้ 

 
ภาพประกอบ 15 การเพิม่หรอืลดการฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

 
 

 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์CZ-iหน้า 
29 
 
 2. แบบรหสัคู ่
 การแสดงรหสัขอ้ขดัขอ้ง โดยการกะพรบิของหลอดไฟ “FI” ตามจ านวนครัง้ของรหสัดว้ย
ความถี่ทีแ่ตกต่างกนั เช่น รหสั 12 กจ็ะกะพรบิยาว 1 ครัง้ ส ัน้ 2 ครัง้ 
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ภาพประกอบ 16 การเพิม่หรอืลดการฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

 
 

 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์CZ-i 
หน้า 29 

 
ตารางการวนิิจฉัยขอ้ขดัขอ้งจ านวนครัง้การกะพรบิของหลอดไฟ “FI” จะแสดงออกมาเป็นรหสัของ

ปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัระบบ 
 
รหสัปญัหา จุดทีเ่กดิปญัหา สาเหตุ อาการปญัหา 

ไม่กะพรบิ ขดลวดพลัซเ์ซอร ์ ไม่มสีญัญาณไฟจากขดลวดพลัซ์
เซอร ์

เครื่องยนตส์ตารท์ไม่ตดิ 

ไม่กะพรบิ 
 

หวัฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ 1.กรองเชือ้เพลงิอุดตนั 
2.เขม็หวัฉีดตดิตาย 

เครื่องยนตส์ตารท์ไม่ตดิ 

ไม่ท างาน ECM ECM ผดิปกต ิ เครื่องยนตส์ตารท์ไม่ตดิ 
ไม่ท างาน 

 
 

ระบบไฟเลีย้งหรอื
กราวนด ์
ของ ECM 

1.ฟิวส ์15A ขาด 
2.วงจรเปิดทีส่ายไฟเลีย้งกล่อง 
ECM 
3.สวทิชจ์ุดระเบดิเสยี 

เครื่องยนตส์ตารท์ไม่ตดิ 

ไม่ท างาน 
 

วงจรหลอดไฟ “FI” 1.ECM ผดิปกต ิ
2.มกีารขาด หรอืลดัวงจรของระบบ
ไฟ “FI” 

เครื่องยนตท์ างานได ้
เป็นปกต ิ
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ตารางการวนิิจฉัยขอ้ขดัขอ้งจ านวนครัง้การกะพรบิของหลอดไฟ “FI” จะแสดงออกมาเป็นรหสัของ
ปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัระบบ(ต่อ) 

 
รหสัปญัหา จุดทีเ่กดิปญัหา สาเหตุ อาการปญัหา 
ตดิต่อเนื่อง 

 
 

ขัว้ตรวจสอบหรอืวงจร 1.มกีารลดัวงจรทีข่ ัว้ตรวจสอบ 
2.มกีารลดัวงจรของสายขัว้
ตรวจสอบ MIL 
3.ECM ผดิปกต ิ

เครื่องยนตท์ างานได้
เป็นปกต ิ

รหสั 1, 8, 
9 
 

 

เซนเซอรท์ีเ่รอืนลิน้เรง่ 1.ข ัว้ต่อของเซนเซอรห์ลวมหรอืไม่ด ี
2.สายไฟของวงจรขาดหรอืลดัวงจร 
3.ตวัตรวจจบัเสยี 

เครื่องยนตต์ดิได ้
แต่เร่งแลว้ดบั 

รหสั 1 ตวัตรวจจบัแรงดนัท่อ
ไอด ี

ตวัตรวจจบัแรงดนัในท่อไอดเีสยี เครื่องยนตท์ างานได้
ปกต ิ

รหสั 7 
 
 

ตวัตรวจจบัอุณหภมู ิ
น ้ามนัเครื่อง 

1.ข ัว้ต่อของเซนเซอรห์ลวมหรอืไม่ด ี
2.สายไฟของวงจรขาดหรอืลดัวงจร 
3.ตวัตรวจจบัอุณหภมูนิ ้ามนัเครื่อง
เสยี 

เครื่องยนตส์ตารท์ตดิ
ยาก 
ทีอุ่ณหภมูติ ่า 

รหสั 8 ตวัตรวจจบัต าแหน่ง
ลิน้เร่ง 

1.ข ัว้ต่อของเซนเซอรห์ลวม หรอืไม่
ด ี
2.สายไฟของวงจรขา หรอืลดัวงจร 
3.ตวัตรวจจบัต าแหน่งลิน้เรง่เสยี 

เครื่องยนตม์กีาร
ตอบสนองไม่ด ีในขณะ
บดิคนัเร่งทนัททีนัใด 

รหสั 9 ตวัตรวจจบัอุณหภมูิ
อากาศ 

1.ข ัว้ต่อของเซนเซอรห์ลวมหรอืไม่ด ี
2.สายไฟของวงจรขาด หรอืลดัวงจร 
3.ตว้ตรวจจบัอุณหภมูอิากาศเสยี 

เครื่องยนตท์ างาน 
ไดเ้ป็นปกต ิ

รหสั 12 หวัฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ 1.ข ัว้ต่อสายของหวัฉีดหลวม 
หรอืไม่ด ี
2.สายไฟของวงจรหวัฉีดขาด หรอื
ลดัวงจร 
3.หวัฉีดเสยี 

1.เครื่องยนตส์ตารท์    
ไม่ตดิ 
2.ป ัม๊น ้ามนัเชือ้เพลงิไม่
ท างาน 
3.ระบบจุดระเบดิไม่
ท างาน 
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ตารางการวนิิจฉยัขอ้ขดัขอ้งจ านวนครัง้การกะพรบิของหลอดไฟ “FI” จะแสดงออกมาเป็นรหสัของ
ปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัระบบ(ต่อ) 

 
รหสัปญัหา จุดทีเ่กดิปญัหา สาเหตุ อาการปญัหา 
รหสั 33 E2-PROM ใน ECM ECM ผดิปกต ิ เครื่องยนตท์ างานได้

เป็นปกตแิต่ไม่สามารถ
วเิคราะหป์ญัหาได ้

รหสั 54 
 

 

ตวัตรวจจบัการเอยีง  
ของรถ 

1.ข ัว้ต่อของเซนเซอรห์ลวมหรอืไม่ด ี
2.สายไฟของวงจรขาด หรอืลดัวงจร 
3.ตวัตรวจจบัการเอยีงของรถเสยี 

เครื่องยนตท์ างานได้
เป็นปกต ิ

รหสั21 
 

 

ตวัตรวจจบัปรมิาณ
ออกซเิจน 

1.ข ัว้ต่อของเซนเซอรห์ลวม หรอื ไม่
ด ี
2.เซนเซอร ์หรอืวงจรเซนเซอร์
ท างานบกพร่อง 

เครื่องยนตท์ างานได้
ตามปกต ิ

รหสั 29 
 
 
 
 

 

ชุดวาลว์ควบคุม
อากาศรอบเดนิเบา 
 

1.ข ัว้ต่อของเซนเซอรห์ลวมหรอืไม่ด ี
2.สายไฟของวงจรขาด หรอืลดัวงจร 
3.ชุดวาลว์ควบคุมอากาศเดนิเบา
บกพร่อง 

1.เครื่องยนตส์ตารท์ 
ตดิยาก 
2.เครื่องยนตเ์ดนิเบา 
ไม่เรยีบ 
3.เครื่องยนตต์ดิขดั 

 
 ทีม่า:เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. บรษิทั. (2554). คู่มอืประกอบการอบรมนายช่างระดบั 2. กรุงเทพฯ: 
หน้า 18-20. 
 
 4.2 การเรียกดขู้อมลูปัญหา 
 ถ้ามคีวามผดิปกตเิกดิขึน้กบัระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส ์ความผดิปกตนิัน้จะถูก
บนัทกึไวใ้นหน่วยความจ าของ ECM ตลอดไปจนกวา่จะมกีารลบขอ้มลู ถงึแมป้ญัหานัน้จะถูกแกไ้ขแลว้
กต็ามซึง่สามารถเรยีกดขูอ้มลูความผดิปกตนิัน้ไดโ้ดยมขี ัน้ตอนดงันี้ 
 ขัน้ตอน 
  1. ปิดสวทิชไ์ปทีต่ าแหน่ง “OFF” ถอดฝาปิดขัว้ตรวจสอบ 
  2. ต่อเครื่องมอืพเิศษเขา้กบัข ัว้ตรวจสอบ (กรณีไมม่เีครือ่งมอืพเิศษ Wave 125 i, CZ110 
i ใหต่้อสายสนี ้าเงนิกบัเขยีว / ด า Click i, AirBlade i ใหต่้อสายสนี ้าตาล กบัเขยีว / ด า) 
  3. เปิดสวทิชไ์ปทีต่ าแหน่ง “ON” แลว้ดกูารท างานของหลอดไฟ “FI” 
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   3.1 ถ้าหลอดไฟตดิคา้งแสดงวา่ไม่มขีอ้มลูปญัหา 
   3.2 ถ้ามขีอ้มลูปญัหาหลอดไฟจะกะพรบิเป็นรหสัปญัหา 

 
 

ภาพประกอบ 17 การเรยีกดขูอ้มลู 
 
 

 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์CZ-iหน้า 
34 
 
 4.3 การลบข้อมลูปัญหา 
 ขอ้มลูความผดิปกตทิีอ่ยูใ่นหน่วยความจ าถงึแมจ้ะไมม่ผีลต่อการท างานของเครื่องยนต ์แต่
จ าเป็นจะตอ้งท าการลบขอ้มลู ซึง่มขี ัน้ตอนดงันี้ 
 ขัน้ตอนการลบขอ้มลูปญัหา 
  1. ปิดสวทิชไ์ปทีต่ าแหน่ง “OFF” ถอดฝาปิดขัว้ตรวจสอบ 
  2. ต่อเครื่องมอืพเิศษเขา้กบัข ัว้ตรวจสอบ (กรณีไมม่เีครือ่งมอืพเิศษ Wave 125 i, CZ110 
I ใหต่้อสายสนี ้าเงนิกบัเขยีว / ด า Click i , Blade i ใหต่้อสายสนี ้าตาลกบัเขยีว / ด า) 
  3. เปิดสวทิช ์“ON” แลว้ถอดขัว้ตรวจสอบออกแลว้ต่อกลบัคนืภายในเวลา 5 วนิาท ีแลว้
สงัเกตทีก่ารท างานของหลอดไฟ “FI” 
   3.1 ถ้าหลอดไฟดบั แลว้กระพรบิไปเรื่อยๆแสดงวา่การลบขอ้มลูส าเรจ็ 
   3.2 ถ้าหลอดไฟดบั แลว้ตดิคา้งแสดงวา่การลบขอ้มลูไมส่ าเรจ็ 

 

0.3 วนิาท ี

0.3 วนิาท ี

รหสัความผดิพลาด 

รหสัความผดิพลาด 
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ภาพประกอบ 18 การลบขอ้มลู 

 
 

 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์CZ-i.หน้า 
36. 

 
 
 4.4 การรีเซตเซนเซอรต์รวจจบัต าแหน่งล้ินเร่ง 
 ถ้ามกีารถอดแยกชุดเซนเซอรอ์อกจากเรอืนลิน้เร่งตอ้งท าการรเีซตเซนเซอรเ์รอืนลิน้เร่งทุก
ครัง้ โดยก่อนท าการรเีซตตอ้งท าการลบขอ้มลูในหน่วยความจ าก่อน 
ขัน้ตอน 
  1. ถอดฝาปิดขัว้ตรวจสอบ 
  2. ต่อเครื่องมอืพเิศษเขา้กบัข ัว้ตรวจสอบ (กรณีไมม่เีครือ่งมอืพเิศษ Wave125 i, CZ110 i 
ใหต่้อสายสนี ้าเงนิ กบัเขยีว/ด า Click i , Air Blade i ใหต่้อสายสนี ้าตาล กบัเขยีว/ด า) 
  3. ถอดขัว้ต่อเซนเซอรอุ์ณหภมูนิ ้ามนัเครื่อง / อุณหภมูนิ ้ามนัหล่อเยน็ออกแลว้ช๊อตขัว้สาย 
ดงัภาพ 
  4. เปิดสวทิชแ์ลว้ถอดออกภายในเวลา 10 วนิาท ีแลว้ใหส้งัเกตทีก่ารท างานของหลอดไฟ 
“FI” 
   4.1 ถ้าหลอดไฟดบั แลว้กะพรบิไปเรื่อยๆแสดงวา่การลบขอ้มลูส าเรจ็ 
   4.2 ถ้าหลอดไฟดบั แลว้ตดิคา้งแสดงวา่การลบขอ้มลูไมส่ าเรจ็ 

รหสัความผดิพลาด การลบขอ้มลูในหน่วยความจ า การลบขอ้มลูส าเรจ็ 
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ภาพประกอบ 19 การรเีซตเซนเซอรเ์รอืนลิน้เรง่ 

 
 

 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คู่มอืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต.์CZ-i.หน้า 
39. 
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 4.5 ระบบควบคมุฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์
 

 
 

ภาพประกอบ 20 ระบบควบคุมฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์
 
 

 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต.์Click-
125i.หน้า 47. 
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ตวัอยา่ง ข ัน้ตอนการแกไ้ขปญัหา 
 หลอดไฟ PGM-F1 กระพรบิรหสัคู่ รหสั 12 (แสดงความผดิปกตทิีห่วัฉีด) 

 

 
 

ภาพประกอบ 21 หลอดไฟ PGM-F1 กระพรบิรหสัคู่ รหสั 12 (แสดงความผดิปกตทิีห่วัฉีด) 
 
 

 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนตW์ave 
125i.หน้า 48. 

 
 ขัน้ตอนการปฏบิตั ิ
  ก่อนเริม่ท าการทดสอบใหต้รวจสอบหน้าสมัผสัของขัว้ต่อ 2P (สดี า) ของหวัฉีดและขัว้ต่อ 
33P (สดี า) ของกล่อง ECM วา่หลวมหรอืไม่ดหีรอืไม่ และการตรวจสอบการกระพรบิของหลอดไฟ 
PGM-F1 อกีครัง้ 
  ถ้าหลอดไฟไม่กระพรบิ: แสดงวา่ข ัว้ต่อหลุดหรอืหลวม 
  ถ้าหลอดไฟกระพรบิ: ใหต้รวจสอบในขัน้ตอนต่อไป 
  1. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าทีป้่อนเขา้หวัฉีด 
   หมุนสวทิซจ์ุดระเบดิไปทีต่ าแหน่ง “OFF” ปลดขัว้ต่อ 2P (สดี า) ของหวัฉีด 
   หมุนสวทิซจ์ุดระเบดิไปทีต่ าแหน่ง “ON” วดัแรงเคลื่อนไฟฟ้าระหวา่งข ัว้ต่อ 2P ของ
หวัฉีดดา้นสายไฟและกราวด ์
   การต่อ: สายสดี า/ขาว (+)- กราวนด ์(-) 
   มาตรฐาน 
   สงูกวา่ (แรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี ่-1.1 โวลต)์ 
   มแีรงเคลือ่นไฟฟ้ามาตรฐานหรอืไม ่
   ไม่มแีรงเคลื่อน – วงจรเปิดหรอืเกดิการลดัวงจรในสายไปสดี า/ขาว 
   การแกไ้ข –เปลีย่นสายไฟ 
   มแีรงเคลื่อน –ไปขัน้ตอนที ่2 
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ภาพประกอบ 22 การตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าทีป้่อนเขา้หวัฉีด 

 
 

 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนตW์ave 
125i.หน้า 48. 
 
  2. ตรวจสอบความตอ้นทานของหวัฉีด 
   วดัความตา้นทานของขัว้สายของขัว้ต่อ 2P ของหวัฉีด 
   มาตรฐาน: 11-13 โอหม์ (24๐C/75๐F) 
   ความตา้นทานอยูร่ะหวา่ง 11-13 โอหม์ หรอืไม ่
   ไม่ใช-่หวัฉีดบกพร่อง เปลีย่นหวัฉีด 
   การแกไ้ข-เปลีย่นหวัฉีด 
   ใช-่ไปทีข่ ัน้ตอนที ่3 
 

 
 

ภาพประกอบ 23 ตรวจสอบความตอ้นทานของหวัฉีด 
 

 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนตW์ave 
125i.หน้า 48. 
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  3. การตรวจสอบสายสญัญาณของหวัฉีด 
   ปลดขัว้ต่อ 33P (สดี า) ของกล่อง ECM 
   ตรวจสอบความต่อเนื่องระหวา่งข ัว้ต่อ 33P ของกล่อง ECM และข ัว้ต่อ 2P (สดี า)ของ
หวัฉีดดา้นสายไฟ 
   เครื่องมอื: ขัว้ต่อสายมลัตมิเิตอร ์07ZAJ-RDJA110 
   การต่อ: สายสชีมพ/ูน ้าเงนิ (+) – ชมพ/ูน ้าเงนิ (-) 
   มาตรฐาน: มคีวามต่อเนื่อง 
   มคีวามต่อเนื่องหรอืไม?่ 
   ไม่มคีวามต่อเนื่อง-วงจรเปิดในสายไฟสชีมพ/ูน ้าเงนิ 
   การแกไ้ข- ใหเ้ปลีย่นสายไฟ 
   มคีวามต่อเนื่อง – ไปทีข่ ัน้ตอนที ่4  
 

 
 

ภาพประกอบ 24 ตรวจสอบความตอ้นทานของหวัฉีด 
 
 

 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนตW์ave 
125i.หน้า 49. 
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  4. ตรวจสอบการลดัวงจรของสายสญัญาณหวัฉีด 
   ตรวจสอบความต่อเนื่องระหวา่งข ัว้ต่อ 2P (สดี า) ของหวัฉีดดา้นสายไฟและกราวนด ์
   การต่อ: สายสชีมพ/ูน ้าเงนิ – กราวนด ์
   มคีวามต่อเนื่องหรอืไม?่ 
   ไม่มคีวามต่อเนื่อง – เปลีย่นกล่อง ECM ใหม่ทีม่สีภาพดแีละตรวจสอบอกีครัง้ 
   มคีวามต่อเนื่อง – เกดิการลดัวงจรในสายไฟสชีมพ/ูน ้าเงนิ 
   การแกไ้ข – ใหเ้ปลีย่นสายไฟ 
 

 
 

ภาพประกอบ 25 ตรวจสอบการลดัวงจรของสายสญัญาณหวัฉีด 
 
 

 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนตW์ave 
125i.หน้า 49. 
 
   ตรวจสอบการท างานของวาลว์โซลนิอยดเ์ดนิเบารอบสงู 
    1) ถอดกล่องเกบ็ของอเนกประสงค ์
    2) ถอดปลัก๊หวัเทยีนออกจากหวัเทยีน 
    3) ถอดวาลว์โซลนิอยดเ์ดนิเบารอบสงู 
    4) หงายวาลว์โซลนิอยดเ์ดนิเบารอบสงู 
    5) สตารท์เครื่องยนตโ์ดยใชม้อเตอรส์ตารท์แลว้ตรวจสอบการท างานของวาลว์โซ
ลนิอยดเ์ดนิเบารอบสงู 
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ภาพประกอบ 26 ตรวจสอบการท างานของวาลว์โซลนิอยดเ์ดนิเบารอบสงู 

 
 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนตW์ave 
125i.หน้า 49. 

 
   การตรวจสอบวาลว์โซลนิอยดเ์ดนิเบารอบสงูและวาลว์ 
    1) ถอดวาลว์โซลนิอยดเ์ดนิเบารอบสงู ตรวจสอบความเสยีหายหรอืสกปรก
บรเิวณจุดสมัผสับ่าวาลว์และช่องทางเดนิอากาศของเรอืนลิน้เร่งโดยใชล้มเปา่ 
    2) ตรวจสอบความเสยีหายหรอืสกปรกของวาลว์โซลนิอยดเ์ดนิเบารอบสงูและ
วาลว์ 
    3) ท าความสะอาดหรอืเปลีย่นวาลว์โซลนิอยดเ์ดนิเบารอบสงู/วาลว์ถ้าจ าเป็น 
    4)ตรวจสอบความลา้หรอืความเสยีหายของสปรงิ 
 

 
 

ภาพประกอบ 27 การตรวจสอบวาลว์โซลนิอยดเ์ดนิเบารอบสงูและวาลว์ 
 

 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนตW์ave 
125i.หน้า 49. 
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ภาพประกอบ 28 วงจรระบบควบคุมฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์ 

 
 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนตC์lick-
125i. หน้า 46 
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ภาพประกอบ 29 วงจรระบบควบคุมฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์

 
 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนตC์Z-i. 
หน้า 24 
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ระบบจดุระเบิด 
 

 
ภาพประกอบ 30วงจรจุดระเบดิ 

 
 

 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนตC์lick-
125i. หน้า 71 
  



 157 

 

 
 

ภาพประกอบ 31 วงจรจุดระเบดิ 
 
 

 ทีม่า: บรษิทั เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. (ม.ป.ป.). คูม่อืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนตW์ave -
125i. หน้า 59 
 
การท างาน 
 กระแสไฟฟ้าไหลจากแบตเตอรี ่สายสแีดง ผ่านฟิวส ์15แอมป์ ออกมา สายสแีดง/ เหลอืง เขา้
ไปทีเ่คกเูลเตอร/์เรคตไิฟเออร ์ออกจากเรคกเูลเตอร/์เรคตไิฟเออร ์สายสแีดงไปรอทีส่วทิชจ์ุดระเบดิ 
 เปิดสวทิชจ์ุดระเบดิ ไฟวิง่ผ่านสวทิชอ์อกมา สายสดี า/น ้าเงนิ แยกออกเป็น 2 ทาง 
 ทางที ่1 ไปเลีย้งกล่อง ECM ลงกราวนดก์ล่อง ECM ท างาน 
 ทางที ่2 เขา้คอยลจ์ุดระเบดิ ออกสายสดี า/เหลอืง เขา้กล่อง ECM 
 พอสตารท์เครื่องยนตจ์ะเกดิสญัญาณความเรว็รอบส่งมาทีก่ล่อง ECM กล่อง ECm จะสัง่ให้
ไฟเลีย้งคอยลจ์ุดระเบดิ สายสดี า/เหลอืง ลงกราวนด ์เกดิสนามแม่เหลก็ขึน้ทีข่ดลวดของคอยลจ์ุดระเบดิ
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แลว้ ECM จะตดัลงกราวนดข์องขดลวดปฐมภมูใินจงัหวะอดั จงึเกดิการเหนี่ยวน าไฟแรงเคลื่อนสงูที่
ขดลวดทุตยิภมูขิองคอยลจ์ุดระเบดิ ส่งไปทีห่วัเทยีนเพื่อจุดระเบดิไอดใีนจงัหวะระเบดิต่อไป  
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บรรณานุกรม 
 

เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. บรษิทั. (2554). คู่มอืประกอบการอบรมนายช่างระดบั 1. พมิพค์รัง้ที ่5. กรุงเทพฯ 
เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. บรษิทั. (2554). คู่มอืประกอบการอบรมนายช่างระดบั 2. พมิพค์รัง้ที ่4. กรุงเทพฯ 
เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. บรษิทั. คู่มอืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์Cz-i 
เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. บรษิทั. คู่มอืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์Wave 125i 
เอ พ ีฮอนดา้ จ ากดั. บรษิทั. คู่มอืประกอบการอบรมรถจกัรยานยนต ์Click 125i 
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แบบทดสอบทกัษะงานซ่อมและบริการระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์
หลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์

 
 
ผูเ้ขา้ฝึกอบรม  …                                            ผูต้รวจ ... 

งานที ่ ชื่องาน ผลการปฏบิตังิาน 

1 0 
1 เรยีกดขูอ้มลูในหน่วยความจ าของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ

อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์
  

2 แปลความหมายของขอ้มลูในหน่วยความจ าของระบบฉีดน ้ามนั
เชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส ์

  

3 ลบขอ้มลูความผดิปกตใินหน่วยความจ าของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
อเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์

  

4 ตรวจสอบการท างานระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ   
5 ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ   
6 ปรบัตัง้การท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์

รถจกัรยานยนต ์
  

7 ตรวจสอบการท างานของระบบจุดระเบดิ   
8 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบจุดระเบดิ   
9 แกไ้ขปญัหาขอ้ขดัขอ้งของระบบจุดระเบดิ   
10 ปฏบิตังิานส าเรจ็ดว้ยความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ปลอดภยั    

รวม 
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ชื่อ นามสกลุ …………………………………………………………………………………………...  
 

แบบทดสอบหลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์
ค าสัง่  1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย มีทัง้หมด 20 ข้อ ให้ท าทุกข้อ 
           2. ให้ท าส าเรจ็ภายในเวลา 30 นาที 
           3. ให้เลือกค าตอบโดย วงกลมล้อมรอบ ตวัเลือกท่ีเหน็ว่าถกูต้องท่ีสดุเพียงข้อเดียว 
           4. ถ้าต้องการเปล่ียนค าตอบให้ใช้วิธี กากบาททบัข้อเดิม 
 

………………………………………………………………………………….. 
 
1.ขอ้ใดเป็นเหตุผลทีร่ะบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนกิสถ์ูกน ามาใชแ้ทนระบบน ้ามนัเชือ้เพลงิแบบ
คารบ์เูรเตอร?์ 
 ก. ตอ้งการใหร้ถจกัรยานยนตม์คีวามเรว็มากยิง่ขึน้ 
 ข. ตอ้งการใหเ้ครื่องยนตม์กี าลงัมากยิง่ขึน้ 
 ค. ตอ้งการใหเ้ครื่องยนตป์ระหยดัเชือ้เพลงิมากยิง่ขึน้ 
 ง. ตอ้งการใหเ้ครื่องยนตใ์ชเ้ชือ้เพลงิไดม้ากชนิดยิง่ขึน้ 
 
2.อุปกรณ์ใดทีม่ใีนระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสแ์ต่ไม่มใีนระบบน ้ามนัเชือ้เพลงิแบบ
คารบ์เูรเตอร?์ 
 ก. ป ัม้น ้ามนัเชือ้เพลงิ 
 ข. กล่อง ECM 
 ค. กล่อง CDI 
 ง. สวทิชล์กูลอย 
 
3.อุปกรณ์ใดท าหน้าทีต่รวจสอบการท างานของเครื่องยนตเ์พื่อการปรบัปรมิาณการฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิที่
หวัฉีด? 
 ก. เซนเซอร ์
 ข. กล่อง CDI 
 ค. เรก็กเูลเตอร/์เรก็ตไิฟเออร ์
 ง. ลิน้เรง่ 
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4.การปรบัปรมิาณการฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิทีห่วัฉดีกระท าโดยการใชว้ธิใีด ? 
 ก. เปลีย่นแปลงระยะเวลาการฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
 ข. เปลีย่นแปลงระยะยบุตวัของเขม็หวัฉีด 
 ค. เปลีย่นแปลงขนาดของรทูีป่ลายเขม็หวัฉีด 
 ง. เปลีย่นแปลงระดบัแรงดนัไฟฟ้าทีม่ายงัหวัฉีด 
 
5.แรงดนัน ้ามนัเชือ้เพลงิทีถ่กูใชใ้นระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนตม์คี่าประมาณ
เท่าใด? 
 ก. 294 psi หรอื ประมาณ 2.998 kg/cm2 
 ข. 294 kg/cm2 หรอื ประมาณ 42.6411 psi 
 ค. 294 psi หรอื ประมาณ 2.998 kg/cm2 
 ง. 294 Kpaหรอื ประมาณ 42.6411 psi 
 
6.ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนตจ์ะเริม่แสดงขอ้มลูในหน่วยความจ าของระบบ
เมื่อใด? 
 ก. เมื่อเครื่องยนตร์อ้น 
 ข. เมื่อเปิดสวทิชก์ุญแจ 
 ค. เมื่อเครื่องยนตเ์ริม่ท างาน 
 ง. เมื่อเริม่สตารท์เครื่องยนต ์
 
7. เมื่อระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสท์ างานปกตหิลอดไฟแสดงสภาวะการท างาน (FI) จะแสดง
อยา่งไร? 
 ก. ตดิแลว้ดบัลงไป 
 ข. ตดิคา้งตลอดเวลา 
 ค. ตดิแลว้กระพรบิถี่ๆ ตลอดเวลา 
 ง. ตดิเมื่อรอบเครื่องสงูเกนิก าหนด 
8.ในการเรยีกดขูอ้มลูในหน่วยความจ าของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส ์ข ัน้ตอนในขอ้ใด
ถูกตอ้ง? 
 ก.ดบัเครื่อง – ต่ออุปกรณ์ – เปิดสวทิชก์ุญแจ - ด ู
 ข. เปิดสวทิชก์ญุแจ – ต่ออุปกรณ์ – ด ู– ดบัเครื่อง  
 ค. ดบัเครื่อง – เปิดสวทิชก์ญุแจ – ต่ออุปกรณ์ – ด ู 
 ง. เปิดสวทิชก์ญุแจ – ด ู- ต่ออุปกรณ์ – ดบัเครื่อง 
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9. เมื่อเรยีกดขูอ้มลูในหน่วยความจ าของระบบฯ ถ้าหลอดไฟแสดงสภาวะการท างาน (FI) ตดิคา้ง
หมายถงึอะไร? 
 ก. เซนเซอรบ์างตวัมปีญัหา 
 ข. กล่อง ECM มปีญัหา 
 ค. แบตเตอรีไ่ม่จ่ายไฟ  
 ง. ไม่มขีอ้มลูทีเ่ป็นปญัหา 
 
10.เครื่องยนตส์ตารท์ไม่ตดิ ถ้าต่อข ัว้ตรวจสอบ หลอดไฟแสดงสภาวะการท างาน (FI) จะแสดงอาการ
อยา่งไร? 
 ก. กระพรบิสัน้ 
 ข. กระพรบิยาว 
 ค. ไม่ท างาน 
 ง. ตดิคา้ง 
 
11.หลงัจากต่อขัว้ตรวจสอบ หลอดไฟแสดงสภาวะการท างาน (FI) แสดงรหสั 12 สาเหตุของปญัหาอยูท่ ี่
ใด? 
 ก. กล่อง ECM  
 ข. หวัฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
 ค. เซนเซอรว์ดัอุณหภมู ิ
 ง. เรอืนลิน้เรง่ 
 
12.เครื่องยนตต์ดิได ้แต่มปีญัหาในขณะบดิคนัเรง่ หลงัจากต่อขัว้ตรวจสอบ พบรหสั 8 ควรตรวจสอบ
อุปกรณ์ใด? 
 ก. เรอืนลิน้เรง่ 
 ข. ออ็กซเิจนเซนเซอร ์
 ค. ป ัม้น ้ามนัเชือ้เพลงิ 
 ง. กล่อง ECM 
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13.ในการลบขอ้มลูในหน่วยความจ าของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส ์ถ้ากระท าส าเรจ็ ขอ้ใด
ถูกตอ้ง? 
 ก.หลอดไฟ (FI) ตดิ แลว้กระพรบิไปเรื่อยๆ 
 ข. หลอดไฟ (FI) ดบั แลว้กระพรบิไปเรื่อยๆ 
 ค. หลอดไฟ (FI) ดบั แลว้ไม่ตดิ 
 ง. หลอดไฟ (FI) ดบั แลว้ตดิคา้ง 
 
14.เมื่อลบขอ้มลูในหน่วยความจ าของระบบฯ แลว้หลอดไฟแสดงสภาวะการท างาน (FI) ดบั/ตดิคา้ง
หมายถงึ? 
 ก. ท าการลบขอ้มลูไม่ส าเรจ็ 
 ข. ท าการลบขอ้มลูส าเรจ็ 
 ค. กล่อง ECM เป็นรุ่นทีล่บขอ้มลูไม่ได ้
 ง. กล่อง ECM ท างานไม่ปกต ิ
 
15.การลบขอ้มลูในหน่วยความจ าของระบบฯ เมื่อท าการต่อขัว้ตรวจสอบแลว้ตอ้งกระท าอยา่งไรต่อไป? 
 ก. ต่อเครื่องมอืพเิศษแลว้ปิดเปิดสวทิชก์ุญแจ 
 ข. ถอดเครื่องมอืพเิศษออกแลว้สงัเกตหลอดไฟ FI 
 ค. ต่อเครื่องมอืพเิศษคา้งไวแ้ลว้สงัเกตหลอดไฟ FI 
 ง.  ถอดเครื่องมอืพเิศษแลว้รบีต่อกลบัคนื 
 
16.การลบขอ้มลูในหน่วยความจ าของระบบฯจ าเป็นจะตอ้งกระท าใหส้ าเรจ็ ก่อนการกระท าขอ้ใด? 
 ก. รเีซตเซนเซอรว์ดัอุณหภมู ิ
 ข. รเีซตเซนเซอรต์รวจจบัต าแหน่งลิน้เรง่ 
 ค. ตรวจสอบต าแหน่งจุดระเบดิ 
 ง. ตรวจสอบการท างานของหวัฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
 
17.ขอ้ใดเป็นการตรวจการท างานของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสอ์ยา่งง่ายทีสุ่ด? 
 ก. วดัแรงดนัน ้ามนัเชือ้เพลงิทีไ่หลกลบัถงัน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
 ข. วดัแรงดนัน ้ามนัเชือ้เพลงิทีม่ายงัหวัฉดี 
 ค. สตารท์เครื่องยนตต์ามปกต ิ
 ง. สตารท์เครื่องยนตโ์ดยถอดปลัก๊หวัเทยีนออก 
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18.กล่อง ECM ของระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสส์ามารถตรวจสอบไดต้ามขอ้ใด? 
 ก.วดัแรงดนัไฟฟ้าทีม่ายงัอุปกรณ์ 
 ข. วดัแรงดนัไฟฟ้าทีอ่อกจากอุปกรณ์ 
 ค. วดัค่าความตา้นทานของอุปกรณ์ 
 ง. วดัค่ากระแสไฟฟ้าทีอ่อกจากอุปกรณ์ 
 
19.ขอ้ใดเป็นการตรวจสอบการท างานของระบบจุดระเบดิ? 
 ก. ตรวจแรงดนัไฟฟ้าทีอ่อกจากพลัเซอรค์อลย์ 
 ข. ตรวจประกายไฟจุดระเบดิทีอ่อกจากหวัเทยีน 
 ค.ตรวจประกายไฟจุดระเบดิทีอ่อกจากคอลย์จุดระเบดิ 
 ง. ตรวจแรงดนัไฟฟ้าทีอ่อกจากกล่อง ECM 
 
20.ถ้าอุปกรณ์ระบบจุดระเบดิท างานบกพร่องจะมผีลต่อการท างานของระบบน ้ามนัเชือ้เพลงิหรอืไม่? 
อยา่งไร? 
 ก. ไม่ เพราะไม่สง่ผลกระทบต่อกนั 
 ข. ไม ่เพราะระบบน ้ามนัเชือ้เพลงิมกีารตรวจปรบัไดเ้อง 
 ค. มผีล เพราะระบบน ้ามนัเชือ้เพลงิจะท างานผดิพลาด   
 ง. มผีล เพราะแรงดนัไฟฟ้าทีร่ะบบน ้ามนัเชือ้เพลงิลดลง 

 
 

เฉลยแบบทดสอบหลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์
 
1. ค.  2. ข.  3. ก.  4. ก.   5. ง. 
6. ข.  7. ก.  8. ก.  9. ง.   10. ค. 
11. ข.  12. ก.  13. ก.  14 ก.  15. ง. 
16. ค.  17. ค.  18. ก.  19. ค.  20. ค. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ. 
สรปุคะแนนของผูเ้ข้าฝึกอบรม 
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คะแนนฝึกปฏิบติัระหว่างการทดลองใช้หลกัสตูรฝึกอบรม 
ระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์

 
งาน 

ชื่อ  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม เทยีบ 

% 
ระดบั 
คะแนน 

1.นายศุลรีณ บุญรกัษ ์ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 100 4 
2.นายศราวธุศริไิชย 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 100 4 
หมายเหตุ 
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คะแนนแบบทดสอบการทดลองใช้หลกัสตูรฝึกอบรม 
ระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์
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คะแนนรวม ของผู้เข้ารบัการทดลองใช้ 
หลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต ์

 
ล าดบั 
ที ่

ชื่อ - นามสกุล 
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

คะแนน
ปฏบิตั ิ
20 

คะแนน
ทดสอบ 

20 

คะแนน
รวม 
40 

เทยีบ% 
100 

ระดบั
คะแนน 

1 นายศุลรีณบุญรกัษ ์ 20 18 38 95.0 4 
2 นายศราวธุศริไิชย 20 16 36 90.0 4 

หมายเหตุ . 
ระดบัคะแนน ระดบัผลการเรยีน 

80-100 4.0 
75-79 3.5 
70-74 3.0 
65-69 2.5 

60
 64 2.0 
55-59 1.5 
50-54 1.0 
0-49 0 
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คะแนนรวมตลอดการอบรมของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 
หลกัสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์ 

 
ล าดบั 
ที ่

ชื่อ- นามสกุล 
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

คะแนน1 
30 

คะแนน2 
30 

คะแนนรวม 
60 

เทยีบ% 
100 

ระดบั 
คะแนน 

1 นายบรมเดช     ดถิเีพง็ 24 28 52 86.67 4 
2 นายช านาญ      โรยกลิน่ 24 27 51 85.00 4 
3 นางสาวรุ่งทพิย ์องึใจภกัด ี 26 25 51 85.00 4 
4 นายปญัญา    มาลวีตัร 25 27 52 86.67 4 
5 นายโชตริตัน์นรรตัน์ 24 27 51 85.00 4 
6 นายศุภวชิญ์ศรวีงศ ์ 28 30 58 96.67 4 
7 นายสุนทร  กจิสนิธพชยั 25 27 52 86.67 4 
8 นายศุกลวฒัน์  วดัคลา้ย 25 29 54 90.00 4 
9 นายเจษฎา     พละเสวนีนัท ์ 26 28 54 90.00 4 
10 นายปานปิต ิ   รกิตะวฒัน์ 24 25 49 81.67 4 
11 นายสุวภทัรเตง็พงศธร 25 27 52 86.67 4 
12 นายภทัรพงศ ์  นนทศริ ิ 27 25 52 86.67 4 
13 นายแกลว้กลา้ตามธรรม 28 30 58 96.67 4 
14 นายสุรสทิธิ ์    อาจพกัปงั 26 27 53 86.67 4 
15 นายสกล         เหลอืงโรจนกุล 26 28 54 85.00 4 

รวม 383 410 793  
ค่าเฉล่ีย 25.53 27.33 52.87  

 หมายเหตุ . 
 

ระดบัคะแนน ระดบัผลการเรยีน 
80-100 4.0 
75-79 3.5 
70-74 3.0 
65-69 2.5 
60-64 2.0 
55-59 1.5 
50-54 1.0 
0-49 0 
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ผลความพึงพอใจการฝึกอบรม หลกัสูตรฝึกอบรม 
ระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์ 

 

หวัข้อการประเมิน 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

รวม 

1. ท่านมคีวามรูเ้กีย่วกบั
รถจกัรยานยนตก์่อนการฝึกอบรมมาก
น้อยเพยีงใด 

  12 3  42 

2. ท่านคดิวา่ไดร้บัความรู/้ทกัษะจาก
การฝึกอบรมมากน้อยเพยีงใด 

2 13    62 

3. ประโยชน์ของเนื้อหาวชิาสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชง้านมากน้อยเพยีงใด 

6 9    66 

4. ระยะเวลาการฝึกอบรมมคีวาม
เหมาะสมกบัเนื้อหามากน้อยเพยีงใด 

 11 4   56 

5. เทคนิควธิกีารทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมมี
ความเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด 

6 9    66 

6. สถานทีจ่ดัฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม
มากน้อยเพยีงใด 

1 7 7   54 

7. อุปกรณ์การฝึกอบรมมคีวาม
เหมาะสมมากน้อยเพยีงใด    

3 12    63 

8. วทิยากรฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม
มากน้อยเพยีงใด  

15     75 

9. เอกสารประกอบการฝึกอบรมมี
ความเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด    

5 10    65 

10. โดยสรุป ท่านมคีวามพงึพอใจต่อ
การอบรมครัง้นี้มากน้อยเพยีงใด    

11 4    71 

รวม (150) 49 75 23 3  620 
อนัดบั 2 1 3 4 5  
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การค านวณสรปุค่าความพึงพอใจในการเข้ารบัการฝึกอบรมฯ 
 

หวัข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย 

 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ความ 
เหมาะสม 

1. ท่านมคีวามรูเ้กีย่วกบัรถจกัรยานยนตก์่อนการ
ฝึกอบรมมากน้อยเพยีงใด 

2.80 10.47 ปานกลาง 

2. ท่านคดิวา่ไดร้บัความรู/้ทกัษะจากการฝึกอบรมมาก
น้อยเพยีงใด 

4.13 15.38 ด ี

3. ประโยชน์ของเนื้อหาวชิาสามารถน าไปประยกุตใ์ชง้าน
มากน้อยเพยีงใด 

4.40 16.46 ด ี

4. ระยะเวลาการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมกบัเนื้อหามาก
น้อยเพยีงใด 

3.73 13.96 ด ี

5. เทคนิควธิกีารทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม
มากน้อยเพยีงใด 

4.40 16.46 ด ี

6. สถานทีจ่ดัฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด 3.60 13.46 ด ี
7. อุปกรณ์การฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด    4.20 15.71 ด ี
8. วทิยากรฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด    5.00 18.70 ดมีาก 
9. เอกสารประกอบการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมมากน้อย
เพยีงใด    

4.33 16.21 ด ี

10. โดยสรุป ท่านมคีวามพงึพอใจต่อการอบรมครัง้นี้มาก
น้อยเพยีงใด    

4.73 17.71 ดมีาก 

ผลเฉล่ียความคิดเหน็ของผู้รบัการฝึกอบรมฯ 4.132 141.06 ดีมาก 
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การค านวณหาค่าความเช่ือมัน่จากการท าแบบฝึกปฏิบติั 
ล าดบั
ที ่

ชื่อ 
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

คะแนนสอบ 
ครัง้ที ่1 (X) 

คะแนนสอบ
ครัง้ที ่2 (Y) 

  XY 

1 นายบรมเดช   ดถิเีพง็ 10 10 100 100 100 

2 นายช านาญ   โรยกลิน่ 10 10 100 100 100 

3 นางสาวรุ่งทพิย ์  องึใจภกัด ี 10 10 100 100 100 

4 นายปญัญา   มาลวีตัร 10 10 100 100 100 

5 นายโชตริตัน์   นรรตัน์ 10 10 100 100 100 

6 นายศุภวชิญ์   ศรวีงศ ์ 10 10 100 100 100 

7 นายสุนทร   กจิสนิธพชยั 10 10 100 100 100 

8 นายศุกลวฒัน์   วดัคลา้ย 10 10 100 100 100 

9 นายเจษฎา   พละเสวนีนัท ์ 10 10 100 100 100 

10 นายปานปิต ิ  รกิตะวฒัน์ 10 10 100 100 100 

11 นายสุวภทัร   เตง็พงศธร 10 10 100 100 100 

12 นายภทัรพงศ ์  นนทศริ ิ 10 10 100 100 100 

13 นายแกลว้กลา้   ตามธรรม 10 10 100 100 100 

14 นายสุรสทิธิ ์  อาจพกัปงั 10 10 100 100 100 

15 นายสกล   เหลอืงโรจนกุล 10 10 100 100 100 

รวม 150 150 1500 1500 1500 

 

 
 

= 0 
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การค านวณหาค่าความเช่ือมัน่จากการท าแบบทดสอบ 
ล าดบั
ที ่

ชื่อ 
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

คะแนนครัง้
ที ่1 (X) 

คะแนน 
ครัง้ที ่2 (Y) 

  XY 

1 นายบรมเดช   ดถิเีพง็ 14 18 196 324 252 
2 นายช านาญ    โรยกลิน่ 14 17 196 289 238 
3 นางสาวรุ่งทพิย ์   องึใจภกัด ี 16 15 256 225 240 
4 นายปญัญา    มาลวีตัร 15 17 225 289 255 
5 นายโชตริตัน์นรรตัน์ 14 17 196 289 238 
6 นายศุภวชิญ์    ศรวีงศ ์ 18 20 324 400 360 
7 นายสุนทร    กจิสนิธพชยั 15 17 225 289 255 
8 นายศุกลวฒัน์    วดัคลา้ย 15 19 225 361 285 
9 นายเจษฎา    พละเสวนีนัท ์ 16 18 256 324 288 
10 นายปานปิต ิ   รกิตะวฒัน์ 14 15 196 225 210 
11 นายสุวภทัรเตง็พงศธร 15 17 225 289 255 
12 นายภทัรพงศ ์   นนทศริ ิ 17 15 289 225 255 
13 นายแกลว้กลา้ตามธรรม 18 20 324 400 360 
14 นายสุรสทิธิ ์   อาจพกัปงั 16 17 256 289 272 
15 นายสกล    เหลอืงโรจนกุล 16 18 256 324 288 

รวม 233 260 3645 4542 4051 
 

 
 

= 0.409 
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ค่าประสิทธิภาพระหว่างการฝึกอบรม 
 

รายละเอยีด ค่าประสทิธภิาพ  (E1) ค่าประสทิธภิาพ  (E2) 
คะแนนเตม็ 30 30 
ค่าเฉลีย่ 25.53 27.33 

ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.36 1.59 
ค่าประสทิธภิาพ 85.10 91.11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ. 
รายช่ือผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

ภาพการฝึกอบรม 
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รายช่ือผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 
ระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์ 

จ านวน 15 คน ได้แก่ 
 

1 นายบรมเดช          ดถิเีพง็ 
2 นายช านาญ           โรยกลิน่ 
3 นางสาวรุ่งทพิย ์      องึใจภกัด ี
4 นายปญัญา            มาลวีตัร 
5 นายโชตริตัน์นรรตัน์ 
6 นายศุภวชิญ์          ศรวีงศ ์
7 นายสุนทร             กจิสนิธพชยั 
8 นายศุกลวฒัน์         วดัคลา้ย 
9 นายเจษฎา            พละเสวนีนัท ์
10 นายปานปิต ิ          รกิตะวฒัน์ 
11 นายสุวภทัรเตง็พงศธร 
12 นายภทัรพงศ ์         นนทศริ ิ
13 นายแกลว้กลา้ตามธรรม 
14 นายสุรสทิธิ ์           อาจพกัปงั 
15 นายสกล                เหลอืงโรจนกลุ 
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ภาพการฝึกอบรม 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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ประวติัย่อผู้วิจยั 
 
ชื่อ ชื่อสกุล        นายนพดล  ยะซนั 
วนัเดอืนปีเกดิ       21 พฤษภาคม 2506 
สถานทีเ่กดิ        อ าเภอปทุมวนั จงัหวดักรุงเทพฯ 
ทีอ่ยูป่จัจุบนั        234 ซอยสวนหลวง 1 ถนนเจรญิกรุง แขวงบางคอแหลม 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10120 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปจัจุบนั   คร ูวทิยฐานะ ช านาญการ 
สถานทีท่ างานปจัจุบนั     วทิยาลยัสารพดัช่างสีพ่ระยา 474 / 2  ถนนสีพ่ระยา แขวง

มหาพฤฒาราม เขตบางรกั  กรุงเทพมหานคร 
ประวตักิารศกึษา 
 พ.ศ. 2525     ประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) 
        สาขาช่างยนต ์จากโรงเรยีนช่างกลสยาม กรงุเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2527      ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) 
        สาขาช่างยนต ์จากวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา  
        วทิยาเขตเทคนิคกรุงเทพ กรงุเทพมหานคร  
 พ.ศ. 2549      ปรญิญาตร ีศกึษาศาสตรบณัฑติ (ศษ.บ.) 
        สาขาวชิาการศกึษานอกระบบ  
        มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช  นนทบุร ี
 พ.ศ. 2556     ปรญิญาโท การศกึษามหาบณัฑติ (กศ.ม.)  
        สาขาวชิาอุตสาหกรรมศกึษา  
        จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กรุงเทพมหานคร 
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