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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ HONDA JAZZ L15A 
2) เพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ HONDA JAZZ L15A และ 3) เพื่อหาความพึง
พอใจของผู้ใช้งานชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ HONDA JAZZ L15A  มีการประเมินโดยผู้มี
ประสบการณ์ การปฏิบัติงานด้านช่างบริการซึ่งผู้ประเมินมีทั้งหมด 5 คน เครื่องมือที่ใช้ใน 
การศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ HONDA JAZZ 
L15A  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการประเมินการศึกษาชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ HONDA JAZZ L15A สรุปได้ว่า 1) ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบชิ้นงานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมากซึ่งผลเฉลี่ยเท่ากับ 4.34  2)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้งานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมากซ่ึงผลเฉลี่ยเท่ากับ 4.48  
 
ค าส าคัญ: ชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ HONDA JAZZ L15A ,ระบบควบคุม,การวิเคราะห์ปัญหา  
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Abstract 
 The aims study were to create the diagnostic training kit for HONDA JAZZ L15A 
This training kit is used practicing the students to analyze and to solve the problems 
about its engine. 
 To evaluate this diagnostic training kit for HONDA JAZZ L15A evaluated by 5 
experienced people in service field. The assessment used the efficiecy assessment 
questionnaire which divided into 3 parts.inctuding part 1 is Performing a problem analysis 
experiment, finding efficiency with a mean percentage of 100%. part 2 questioned about 
the satisfaction of this diagnostic training kit for HONDA JAZZ L15A  part 3, questioned to 
express opinions and suggestions.  
 The results of the study the diagnostic training kit for HONDA JAZZ L15A 
concluded that the data analysis on the  workpiece design were satisfied in high level, 
with average result 4.34 and The results of the data analysis in using the Engine training 
kit had satisfaction iat high level ,with  average result  4.48 
Keywords : Diagnostic training kit for HONDA JAZZ L15A ,Control system ,Problem nalysis 
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บทน า 
 ปัจจุบันในการเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติตามหลักสูตรได้เน้นผู้เรียนให้ฝึกทักษะวิชาชีพ
โดยปฏิบัติจริงซึ้งปัจจุบันในการเรียนวิชาปฏิบัตินั้นมีปัญหาในชุดฝึกไม่เพียงพอต่อนักศึกษาและการสอน
ส่งผลท าให้นักศึกษาไม่เข้าใจวงจรและระบบการท างานของเครื่องยนต์และการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับ
เครื่องยนต์และวิธีแก้ไข้ปัญหารถยนต์ ในการจัดการศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์
และสาขาเทคนิคยานยนต์มีความจ าเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างหลักการท างานและระบบต่างๆของ
เครื่องยนต์ 
 เครื่องยนต์ในปัจจุบันน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในเครื่องยนต์เพ่ือควบคุมการท างานของ
ระบบต่างๆผ่านชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) อาทิเช่น การจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง  การจุดระเบิด การ
ท างานของคอมเพรสเซอร์แอร์ พัดลมระบายความร้อน ระบบควบคุมไอน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น จึงต้องมี
เครื่องมือเพื่อตรวจสอบการท างานของชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) ว่าการท างาน หรือเกิดการท างาน
ที่ผิดพลาดในส่วนใดของรถยนต์ เครื่องวิเคราะห์รถยนต์ (Scan Tool) จึงเกิดขึ้นมาพร้อมกับการคิดกล่อง 
ECU เพ่ือที่จะได้เอาไว้ตรวจเช็ค แล้วเมื่อไหร่ละที่ เราจะต้องตรวจเช็ค ในระบบของรถยนต์จะใช้
ไฟสัญญาณเตือนบนหน้าปัทม์ เช่นไฟรูปเครื่องยนต์  แต่เครื่องวิเคราะห์รถยนต์หน้าจอมีขนาดเล็กและมี
ราคาสูง 
 ดังนั้นผู้จัดท าจึงคิดจัดท าชุดฝึกเพ่ือการเรียนการสอนเป็น ชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหา
เครื่องยนต์ HONDA JAZZ L15A นี้ขึ้นมา เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของรุ่นน้อง
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ปัญหาและวิเคราะห์แก้ไขปัญหาของเครื่องยนต์ HONDA JAZZ L15A ได ้
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ HONDA JAZZ L15A 
 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ HONDA JAZZ L15A 
 3. เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ HONDA JAZZ L15A  
          
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การจัดท าโครงการชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ HONDA JAZZ L15A โดยคณะผู้จัดท าได้รวบรวม
ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การจัดท าโครงงานมีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้. 
 2.1 หลักการท างานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนอ [1] 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวเครื่องยนต์เครื่องยนต์ นับเป็นส่วนประกอบส าคัญที่ท าให้รถยนต์มีความแตกต่าง
ไปจากรถที่ใช้แรงฉุดลาก หรือการขับเคลื่อนจากแรงภายนอก เครื่องยนต์จะเป็นตัวสร้างพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อน
ตัวรถให้เคลื่อนที่ไปด้วยตัวเองในยุคแรกๆของการพัฒนารถยนต์ ได้มีการคิดค้นหาแหล่งที่จะทาให้รถเคลื่อนที่ได้
เองอย่างหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นแรงลม พลังไอน้ า พลังงานไฟฟ้า ฯลฯ แต่ท้ายที่สุดเมื่อเห็นว่าการน าเอา
เครื่องยนต์แบบสันดาปภายในมาใช้ในการขับเคลื่อนรถ เป็นวิธีที่มีปัญหาน้อยที่สุด ตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้เป็น
เวลากว่า 120 ปีที่ได้มีการใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในควบคู่กับรถยนต์มาตลอด และความหมายของค าว่า
รถยนต์ยังครอบคลุมไปถึงรถที่เคลื่อนที่ด้วยพลังงานอ่ืนๆ เช่น รถไฟฟ้า หรือรถไฮบริด (Hybrid) ที่ใช้ได้ทั้งพลัง
ไฟฟ้าและเครื่องยนต์สันดาปภายในด้วย เครื่องยนต์แบบสันดาปภายในที่ใช้กับกับรถยนต์มาตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม
เมื่อ 120 กว่าปีก่อน กับเครื่องยนต์ที่ใช้กับรถยนต์ ในยุคปัจจุบัน ยังคงมีโครงสร้างและหลักการทางานที่แทบจะ



 
 

ไม่แตกต่างกัน ความแตกต่างระหว่างเครื่องยนต์ของรถยนต์รุ่นเก่ากับรุ่นปัจจุบันอาจจะเรียกได้ว่ามีในส่วนของ
รูปทรงที่กะทัดรัด และประสิทธิภาพการท างานที่สูงขึ้นนับร้อยเท่า ยกตัวอย่างเครื่องยนต์แบบสูบเดี่ยวของ
รถยนต์คันแรกของโลก มีความจุกระบอกสูบ 958 ซีซี. ให้ก าลังเทียบเท่ากับม้าประมาณ 0.8 ตัว เทียบก าลังของ
เครื่องยนต์กับความจุกระบอกสูบ 1 ลิตรแล้วจะมีอยู่ประมาณไม่ถึง 1 แรงม้าต่อลิตร แต่เครื่องยนต์ของรถรุ่นที่
จ าน่ายในท้องตลาดปัจจุบันจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 60 ไปจนถึง 100 กว่าแรงม้าต่อเครื่องยนต์ที่ทีความจุ 1 ลิตร 
และไม่อาจเทียบได้กับเครื่องยนต์ของรถแข่งที่สามารถกว่าแรงม้าต่อเครื่องยนต์ที่ทีความจุ 1 ลิตร และไม่อาจ
เทียบได้กับเครื่องยนต์ของรถแข่งที่สามารถผลิตแรงม้าออกมาได้มากเป็นหลายร้อยแรงม้าเมื่อเทียบกับความจุ
เครื่องยนต์ 1 ลิตรเท่ากัน นี่คือวิวัฒนาการของสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงร้อยกว่าปี 
 2.2 ชิ้นส่วนประกอบของเครื่องยนต์ [2] HONDA JAZZ L15A ประกอบไปด้วย 
  2.2.1 ตัวเครื่องยนต์  
  2.2.2 ฝาสูบ (cylinder head)  
  2.2.3 เสื้อสูบ (cylinder block)  
  2.2.4 ลิ้นและกลไกของลิ้น (valve and valve mechanism)  
  2.2.5 กระบอกสูบ (cylinder)  
  2.2.6 ลูกสูบและแหวน (piston and piston rings)  
  2.2.7 ก้านสูบ (connecting rod)  
  2.2.8 ข้อเหวี่ยง (crankshaft)  
  2.2.9 เมนแบริ่งและแบริ่งก้านสูบ (main and connecting rod bearing)  
  2.2.10 ฟลายวีล (flywheel)  
  2.2.11 ชุดขับเคลื่อนเพ่ือก าหนดเวลา (timing drives)  
 2.3 ระบบเชื้อเพลิง  [3] 
 เป็นระบบหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับเครื่องยนต์ โดยจะท าหน้าที่เกี่ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิงทั้งหมด ระบบน้ ามัน
เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลประกอบด้วยส่วนที่ส าคัญ คือ 
  2.3.1. ถังน้ ามัน (fuel tank)  
  2.3.2 ปั๊มส่งน้ ามันเชื้อเพลิง (fuel transfer pump)  
  2.3.3 กรองน้ ามันเชื้อเพลิง (fuel filters)  
  2.3.4 ปั๊มฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง (injection pump)  
  2.3.5 หัวฉีด (injection nozzles)  
  2.3.6. ระบบไอดีและไอเสีย  
  2.3.7. ระบบไอดีของเครื่องยนต์ดีเซล 
  2.3.8. ส่วนระบบไอเสียจะประกอบด้วย ลิ้นไอเสีย  ท่อไอเสีย  หม้อพัก 
  2.3.9. ระบบหล่อลื่น  
  2.3.10 ปั๊มน้ ามันหล่อลื่น (oil pump)  
  2.3.11 หม้อกรองน้ ามันหล่อลื่น (oil filter) ท า 
  2.3.12 ลิ้นควบคุม (lubricating valves)  
  2.3.13 ระบบหล่อเย็น ระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ 
  2.3.14. ระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์เบนซิน 



 
 

  2.3.15. หม้อน้ า (radiator)  
  2.3.16 พัดลม(fan)  
  2.3.17. ปั๊มน้ า (water pump)  
  2.3.18. เทอร์โมสตัต (thermostat)  
  2.3.19. ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์  
 2.4 ระบบควบคุมเครื่องยนต์[4] HONDA JAZZ L15A  
  ระบบป้อนข้อมูล เป็นระบบที่น าสัญญาณที่ได้จากการวัดของตัวรับรู้ต่างๆ ในระบบควบคุมเครื่องยนต์ 
ส่งให้กับกล่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือประมวลผลการท างาน ประกอบด้วย ตัวรับรู้ความเร็วรถยนต์ ตัวรับรู้อุณหภูมิ
น้ า ตัวรับรู้ขาคันเร่ง ตัวรับรู้อุณหภูมิอากาศ ตัวรับรู้แรงดันเทอร์โบ ตัวรับรู้อุณหภูมิน้ ามันเชื้อเพลิง ตัวรับรู้
แรงดันน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น 
 2.5 การวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์[5] HONDA JAZZ L15A 
 การวิเคราะห์ปัญหาไฟเครื่องยนต์โชว์และไฟABSเป็นต้น ต้องมาใช้เครื่องสแกนอ่านโค้ชเพ่ือที่เราจะได้รู้
ว่าไฟที่โชว์นั้นเป็นโค้ชอะไรในขั้นตอนการวิเคราะห์มีดังนี้ 
  2.5.1 น าเครื่องมือวิเคราะห์มาเสียบกับปลั๊ก OBD 2 แล้วเปิดสวิทช์ ON 
  2.5.2 แล้วเข้าโปรแกรมสแกนโค้ชรหัสแล้วกรอกรุ่นรถปีรถนั้นๆ 
  2.5.3 แล้วเลือกโหมดEngineเพ่ือเข้าไปดูว่ารหัสอะไรโชว์แล้วท าการแก้ไข 
  2.5.4 ท าการแก้ไขเสร็จแล้วก็ท าการลบรหัสที่โชว์ออกไฟEngineก็จะหาไป 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ประภาส[6] (2560 : บทคัดย่อ) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพของชุดฝึกระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการออกแบบสร้างชุดฝึกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และด้านเอกสาร 
ประกอบชุดฝึกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.86 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ค่าเฉลี่ย 
รวมไม่ต่ ากว่า 3.50 ชุดฝึกระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี 
ประสิทธิภาพเท่ากับ 84.79/83.37 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
นักศึกษาก่อนและหลัง โดยใช้ชุดฝึกระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้ชุดฝึก 
ระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทักษะการเรียนปฏิบัติ
ระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาทุกเรื่องสูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 70) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ศิวาวุฒิ[7] (2557 : บทคัดย่อ) ไดท าการวิจัยและรายงานผลการทดลองใช้เอกสารประกอบ การ
สอนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่า 1) เอกสารประกอบการสอน วิชางาน
ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รหัสวิชา 2101-2116 มีประสิทธิภาพ 87.63/86.32 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนสูงกว่าก่อนการ
ทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
เอกสารประกอบการสอนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2101 -2116 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าเอกสารประกอบการสอนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 



 
 

2101-2116 เป็นเอกสารประกอบการสอนที่มีประสิทธิภาพ เมื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนท าให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้น 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ในการด าเนนิงานการสร้างและประกอบชิ้นสว่นต่างๆ ของเครือ่ง การจัดหาวสัดุที่จะใช้ในการสร้างชุดฝึก
วิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต ์HONDA JAZZ L15A โดยจะต้องมีการก าหนดขั้นตอนในการด าเนนิงาน วิธีการ
ท างาน เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจะใช้ เพ่ือให้เกิดความแข็งแรงทนทานท างานได้อย่างมีประสทิธิภาพ ซึ่งสามารถ
ด าเนินการตามขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้ 

 
แผนภาพ : แผนภูมิข้ันตอนการด าเนินงาน 

 



 
 

เครื่องมือที่ใช้หาค่าความพึงพอใจของผู้ใช้ [8] 
1. แบบประเมินผลส าหรับผู้ใช้งาน จะแยกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ คือ แบบประเมินผลทางด้านการ

ออกแบบ จ านวน 7 ข้อ แบบประเมินผลทางด้านการใช้งาน การประเมินผลความเหมาะสมเป็น 5 ระดับ 
คือ 5 4 3 2 1  

ให้ระดับคะแนน 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
ให้ระดับคะแนน 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 
ให้ระดับคะแนน 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
ให้ระดับคะแนน 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
ให้ระดับคะแนน 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 

2. เกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งาน 
                         คะแนนเฉลี่ยการประเมิน          ระดับการประเมิน 

ตั้งแต่   4.50  ขึ้นไป              มีคุณภาพดีมาก 
3.50  -  4.49       มีคุณภาพดี 

                            2.50  -  3.49   มีคุณภาพปานกลาง 
                            1.50  -  2.49   มีคุณภาพพอใช้ 
                            ต่ ากว่า  1.50   มีคุณภาพต่ า 
โครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆ 

 
1. กล่องECU 

 2. รีเลย ์
 3. หม้อน้ า 
 4. เครื่องยนต์ 
 5. โครงสร้าง 
 6. ถังน้ ามันเชื้อเพลิง 
 7. กล่องสวิตซ์ตัดต่อวงจร 



 
 

ผลการวิจัย   
       การทดลองหาประสิทธิภาพชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ HONDA JAZZ L15A เพ่ือที่จะศึกษา
และเก็บข้อมูลทางด้านต่างๆไว้ส าหรับวินิจฉัยและตรวจสอบข้อบกพร่องแล้วได้น าข้อวินิจฉัยต่างๆกลับมา
เป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ HONDA JAZZ L15A นี้ให้ดียิ่งขึ้น
โดยการเก็บข้อมูลสอบถามความพึงพอใจชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ TOYOTA 1NZ –FE ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการออกแบบด้านการใช้งานและระยะเวลาการใช้งาน
ชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ HONDA JAZZ L15A ซึ่งในการทดลองแต่ละครั้งจะให้ผู้ทดลองใช้
จ านวน 5 คน ใช้แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ HONDA JAZZ 
L15A และน าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย 
 
 ตารางที่ 1 ผลการทดลองการหาประสิทธิภาพชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ HONDA JAZZ 
L15A จากผู้เชี่ยวชาญระบบวิเคราะห์ปัญหา 

รายการ การวิเคราะห์ปัญหาที่ปฏิบัติงานในชุดฝึก 
จ านวนครั้ง ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่3 ครั้งที่4 ครั้งที่5 เฉลี่ยรวม 

1.วิเคราะห์ปัญหารูปไฟ
เครื่องยนต์โชว์รหัส p0017 

พบ
ปัญหา 

พบ
ปัญหา 

พบ
ปัญหา 

พบ
ปัญหา 

พบ
ปัญหา 100% 

2.วิเคราะห์ปัญหารูปไฟ
เครื่องยนต์โชว์รหัส p0108 

พบ
ปัญหา 

พบ
ปัญหา 

พบ
ปัญหา 

พบ
ปัญหา 

พบ
ปัญหา 100% 

3.วิเคราะห์ปัญหารูปไฟ
เครื่องยนต์โชว์รหัส p0353 

พบ
ปัญหา 

พบ
ปัญหา 

พบ
ปัญหา 

พบ
ปัญหา 

พบ
ปัญหา 100% 

4.วิเคราะห์ปัญหารูปไฟ
เครื่องยนต์โชว์รหัส p0074 

พบ
ปัญหา 

พบ
ปัญหา 

พบ
ปัญหา 

พบ
ปัญหา 

พบ
ปัญหา 100% 

5.วิเคราะห์ปัญหารูปไฟ
เครื่องยนต์โชว์รหัส p1404 

พบ
ปัญหา 

พบ
ปัญหา 

พบ
ปัญหา 

พบ
ปัญหา 

พบ
ปัญหา 

100% 

คิดค่าเฉลี่ยจากการปฏิบัติงานในชุดฝึกทั้ง 5 ปัญหา  100 % 
ได้ค่าเฉลี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์   100 % 

  จากตารางที่ 1 ผลการทดลองการหาประสิทธิภาพชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ HONDA 
JAZZ L15A โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ปัญหาในรถยนต์คิดเป็นเปอร์เซ็น 100% 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหา
เครื่องยนต์ HONDA JAZZ L15A ด้านการออกแบบ 

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยด้านการออกแบบได้ผลดังนี้  1. รูปทรงลักษณะทาง
กายภาพอุปกรณ์มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 4.8 มีความพึงพอใจมากที่สุก 2. ขนาดน้ าหนักของเครื่องมี
ความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 4.4 มีความพึงพอใจมาก 3. เครื่องมือมีความปลอดภัยในการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 
4.62 มีความพึงพอใจมากที่สุด 4. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ซับซ้อนในการผลิตมีค่าเฉลี่ย 4.2 มีความพึง
พอใจมาก 5. มีความมั่นคง แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 4 มีความพึงพอใจมาก 6. บ ารุงรักษา
และท าความสะอาดได้ง่ายมีค่าเฉลี่ย 4.2  มีความพึงพอใจมาก  7. เครื่องมือที่สร้างขึ้น ใช้วัสดุอย่าง
ประหยัดต้นทุนต่ ามีค่าเฉลี่ย 4.2 มีความพึงพอใจมาก ซึ่งในหัวข้อรูปทรงลักษณะทางกายภาพอุปกรณ์มี
ความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยในระดับมากสุด และหัวข้อมีความมั่นคง แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน มี
ค่าเฉลี่ยน้อยสุด โดยค่าเฉลี่ยด้านการออกแบบชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ HONDA JAZZ L15A  
เท่ากับ 4.34 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหา
เครื่องยนต์ HONDA JAZZ L15A  ด้านการใช้งาน 

รายการ   x̄  S.D ระดับความพึงพอใจ 

1.  น าไปสอนนักศึกษาตามวัตถุประสงค์  
2.  สามารถให้นักศึกษาฝึกการวิเคราะห์ปัญหาได้ 
3.  สามารถให้นักศึกษาแก้ไขได้ตรงจุด 
4.  สามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องยนต์ 
5.  ลดความช ารุดเสียหายของชิ้นส่วน/อุปกรณ์ต่างๆ
ในเครื่องยนต์ 

4.6 
4.6 
4.6 
4.4 
4.2 

0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.45 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.48 0.53 มาก 

   
 

รายการ x̄  S.D ระดับความพึงพอใจ 
1.  รูปทรงลักษณะทางกายภาพอุปกรณ์มีความเหมาะสม 
2.  ขนาดน้ าหนักของเครื่องมีความเหมาะสม 
3.  เครื่องมือมีความปลอดภัยในการใช้งาน 
4.  ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ซับซ้อนในการผลิต 
5.  มีความมั่นคง แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน 
6.  บ ารุงรักษาและท าความสะอาดได้ง่าย 
7.  เครื่องมือที่สร้างขึ้น ใช้วัสดุอย่างประหยัดต้นทุนต่ า 

4.8 
4.4 
4.6 
4.2 
4 

4.2 
4.2 

0.45 
0.55 
0.55 
0.45 
0.00 
0.45 
0.45 

มากท่ีสุด 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.34 0.41 มาก 



 
 

 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยด้านการใช้งานได้ผลดังนี้  1. น าไปสอนนักศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ย 4.6 มีความพึงพอใจมากที่สุด 2. สามารถให้นักศึกษาฝึกการวิเคราะห์ปัญหาได้มี
ค่าเฉลี่ย 4.6 มีความพึงพอใจมากที่สุด 3.  สามารถให้นักศึกษาแก้ไขได้ตรงจุดมีค่าเฉลี่ย 4.6 มีความ พึง
พอใจมากท่ีสุด 4. สามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องยนต์มีค่าเฉลี่ย 4.4 มีความพึงพอใจมาก 5. 
ลดความช ารุดเสียหายของชิ้นส่วน/อุปกรณ์ต่างๆในเครื่องยนต์ มีค่าเฉลี่ย 4.2 มีความพึงพอใจมาก ซึ่งใน
หัวข้อน าไปสอนนักศึกษาตามวัตถุประสงค์ สามารถให้นักศึกษาฝึกการวิเคราะห์ปัญหาได้ และสามารถให้
นักศึกษาแก้ไขได้ตรงจุด มีค่าเฉลี่ยในระดับมากสุด และลดความช ารุดเสียหายของชิ้นส่วน/อุปกรณ์ต่างๆ
ในเครื่องยนต์  มีค่าเฉลี่ยในระดับน้อยสุด โดยค่าเฉลี่ยด้านการใช้งานชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ 
HONDA JAZZ L15A  เท่ากับ 4.48 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
  ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานต่อชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหา
เครื่องยนต์ HONDA JAZZ L15A 

รายการ x̄  S.D ระดับความพึงพอใจ 

1.  ด้านการออกแบบ 
2.  ด้านการใช้งาน 

4.34 
4.48 

0.41 
0.53 

มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.41 0.47 มาก 
 
 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยได้ผลดังนี้ด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ย 4.34 มีความพึง
พอใจระดับมาก ด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 4.48 มีความพึงพอใจระดับมาก จึงสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจการใช้งานต่อชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ HONDA JAZZ L15A  มีค่าเฉลี่ย 4.41 มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก 
อภิปรายผล 

ผลจากการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อชุดฝึกวิเคราะห์
ปัญหาเครื่องยนต์ HONDA JAZZ L15A  พบว่ามีประสิทธิภาพการใช้งานคิดค่าเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็น 100% 
ผู้ทดลองใช้ HONDA JAZZ L15A  เป็นนักศึกษา และอาจารย์ มีความพึงพอใจต่อความคิดสร้างสรรค์ใน
ชุดสาธิตการท างานของ HONDA JAZZ L15A  ในระดับมาก และมีความปลอดภัยในการใช้งาน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาส[6] (2560 : บทคัดย่อ) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพของชุดฝึกระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการออกแบบสร้างชุดฝึกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และ
ด้านเอกสาร ประกอบชุดฝึกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.86 สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด ค่าเฉลี่ย รวมไม่ต่ ากว่า 3.50 ชุดฝึกระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมี ประสิทธิภาพเท่ากับ 84.79/83.37 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของ นักศึกษาก่อนและหลัง โดยใช้ชุดฝึกระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้ชุดฝึก 
ระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทักษะการเรียนปฏิบัติ



 
 

ระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาทุกเรื่องสูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 70) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ศิวาวุฒิ[7] (2557 : บทคัดย่อ) ไดท าการวิจัยและรายงานผลการทดลองใช้เอกสารประกอบ การ
สอนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่า 1) เอกสารประกอบการสอน วิชางาน
ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รหัสวิชา 2101-2116 มีประสิทธิภาพ 87.63/86.32 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนสูงกว่าก่อนการ
ทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผู้ เรียนมีความพึงพอใจต่อ
เอกสารประกอบการสอนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2101 -2116 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าเอกสารประกอบการสอนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 
2101-2116 เป็นเอกสารประกอบการสอนที่มีประสิทธิภาพ เมื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนท าให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้น 

ข้อเสนอแนะผลการวิจัย 
1. การวิจัยในครั้งต่อไปควรติดตั้งหลอดไฟสัญญาณแสดงการเกิดปัญหาของเครื่องยนต์ 

 2. การวิจัยในครั้งต่อไปควรมีเครื่องวิเคราะห์ปัญหา  
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