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บทคัดย่อ 

 การจัดทำโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1)สร้างชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ Toyota Corolla AE101 
(2)หาประสิทธิภาพชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์งานแก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟแสงสว่างและงานแก้ไขข้อขัดข้อง
ระบบไฟสัญญาณและ (3)ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์งานแก้ไขข้อขัดข้อง
ระบบไฟแสงสว่างและงานแก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟสัญญาณ กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทดลองใช้ชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์งานแก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟแสงสว่างและงานแก้ไข
ข้อขัดข้องระบบไฟสัญญาณ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบบันทึกประสิทธิภาพชุดฝึก
ไฟฟ้ายานยนต์งานแก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟแสงสว่างและงานแก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟสัญญาณ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์งานแก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟแสงสว่างและ
งานแก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟสัญญาณ สถิติที ่ใช้ในการวิจัยคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า (1)การออกแบบและสร้างชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ Toyota Corolla AE101 มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (2)ประสิทธิภาพชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์งานแก้ไขข้อขัดข้องระบบ
ไฟฟ้าสว่างและงานแก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟฟ้าสัญญาณ มีประสิทธิภาพ 100% (3)ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์งานแก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟฟ้าสว่างและงานแก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟฟ้า

สัญญาณ พบว่าอยู่ในระดับมาก(�̅�= 4.37,S.D=0.74) 
 
คำสำคัญ: ชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ Toyota corolla AE101 , การทดลองหาประสิทธิภาพ 
  



 

Abstract 

 The preparation of this project aims to (1) Build a Toyota Corolla AE101 
automotive electrical training set (2) Find the efficiency of an automotive electrical 
training set, lighting system faults and lighting system faults and (3) To study the 
satisfaction of the users of the automotive electrical training set, the problem solving 
of the lighting system and the problem solving of the lighting system. The target groups 
were divided into 2 groups, namely experts and 5 testers of automotive electrical 
training sets, lighting system faults and signaling systems faults. Motor vehicle 
troubleshooting, lighting systems and signaling lighting system troubleshooting. and a 
satisfaction questionnaire for users of automotive electrical training sets, lighting 
system fault fixing, and signaling lighting system fault fixing. The statistics used in the 
research were percentage, mean and standard deviation. 
 The research results showed that (1) the design and construction of the Toyota 
Corolla AE101 electric vehicle training set was at the most suitable level. (2) 
performance of automotive electrical training equipment, lighting system faults and 
signaling system faults 100% effective (3) User Satisfaction Automotive Electrical 
Training Kit, Lighting System Failure Troubleshooting and Signaling System Failure 
Troubleshooting It was found that it was at a high level (x ̅= 4.37,S.D=0.74). 
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บทนำ 
 โลกในปัจจุบันมีอุปกรณ์เทคโนโลยีมากมายหลายแบบหลายประเภท ระบบไฟฟ้ามีความ
อย่างมากในการให้อุปกรณ์ทำงาน รวมถึงรถยนต์ที่ใช้ในปัจจุบันมีหลากหลายมากมายหลายยี่ห้อและ
มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มากับรถยนต์เข้ามาแข่งขันกันมากมาย เพื่อมาดึงดูดลูกค้า แน่นอนว่าอุปกรณ์
เทคโนโลยีนั้นต้องพึ่งพาระบบไฟฟ้าเพื่อให้อุปกรณ์นั้นๆทำงาน และต้องมีการเสื่อมสภาพอุปกรณ์ 
ดังนั้นต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ายานยนต์เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ 
 ปัจจุบันในการเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติตามหลักสูตรได้เน้นผู ้เรียนให้ฝึกทักษะ
วิชาชีพโดยปฏิบัติจริง ปัจจุบันในการเรียนวิชาปฏิบัตินั้นมีปัญหาในชุดฝึกไม่เพียงพอต่อนักศึกษาและ
การสอนส่งผลทำให้นักศึกษาไม่เข้าใจวงจรและระบบการทำงานของระบบไฟฟ้ายานยนต์ 
ซึ่งทำไห้นักศึกษาไม่สามารถ แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และเม่ือนักศึกษาไปลงมือทำในงานจริง 
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จากการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพบว่านักศึกษาไม่ผ่านการสอบ80%
และชุดฝึกระบบไฟฟ้ายานยนต์งานแก้ไขข้อขัดข้องที่มีตามท้องตลาดก็มีราคาสูงมากและต้องใช้
งบประมาณท่ีสูงในการซื้อ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสร้างชุดฝึกไฟฟ้ารถยนต์งานแก้ไขข้อขัดข้องระบบแสงสว่างและงานแก้ไข
ข้อขัดข้องระบบไฟสัญญาณขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการเรียนการสอนของจริงเพื่อแก้ไขปัญหา
ของนักศึกษาที่ไปสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่ผ่านไห้นักศึกษาหาความรู้ที่สมจริงและได้สัมผัสการ
เรียนรู้ของจริงรู ้จักกับปัญหาของไฟฟ้ายานยนต์และได้ลงมือซ่อมบำรุงและได้แก้ไขปัญหาได้ย่าง
แม่นยำทั้งนี้นักศึกษายังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการเรียนหรือซ่อมบำรุงได้ด้วยตนเองและ
เข้าใจในระบบไฟฟ้ายานยนต์งานแก้ไขข้อขัดของระบบแสงสว่างและงานแก้ไขข้อขัดข้องระบบ
ไฟสัญญาณ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือสร้างชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ Toyota Corolla AE101 
 2.  เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์งานแก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟแสงสว่างและงาน
แก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟสัญญาณ 
 3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์งานแก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟ 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การทำโครงการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างชุดฝึกระบบไฟแสงสว่าง ผู้
ศึกษาได้ลำดับหัวข้อการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 
 2.1  สัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในระบบไฟฟ้ายานยนต์ [1] 
 2.2  อุปกรณ์พ้ืนฐานทางไฟฟ้ายานยนต์ [2] 



 

  2.2.1  สายไฟยานยนต์ (Wire) สายไฟที่ใช้จะเป็นสายไฟที่เรียกว่าAV(Automotive 
Vinyl) ซึ่งฉนวนที่หุ้มเป็นPVC(Poly Vinyl Choride) 
  2.2.2  ข้ัวสายไฟ (Terminal) มี3ชนิดคือขั้วสายไฟสขั้วสายไฟสำหรับตำ่ขั้วสายไฟส
ขั้วสายไฟสำหรับแรงเคลื่อนสูงและข้ัวสายไฟแบตเตอรี่ 
  2.2.3  เต้าเสียบสายไฟ(Connectors) เป็นอุปกรณ์ที่เก็บรวบรวมข้ัวสายไฟหลาย
เส้นมา รวมไว้ในกลุ่มเดียวกัน 
  2.2.4  ฟิวส์ (Fuse) มีหน้าที่ตัดไฟเมื่อเกิดการลัดวงจรหรือใช้กระแสมากเกินไป 
  2.2.5  หลอดไฟ (Bulb) แปลงจากกระเสไฟเป็นแสงสว่าง 
  2.2.6  แบตเตอรี่ (Battery) หน้าที่สะสมพลังงานและจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆในยานยนต์ 
 2.3  ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณ [3] 
  2.3.1  แผงหน้าปัด มีหน้ามี่แสดงค่าสถานะต่างๆให้ทราบ 
  2.3.2  ระบบไฟแสงสว่าง [4] มีหน้าที่ส่องสว่างในทีม่ืดให้กับรถยนต์ 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 นายบุญสม  จันทร์ทอง,นายบุญสม  จันทร์ทองและนายนิยม  พรหมรัตน [5] (2557) ได้
ทำการศึกษาเกี ่ยวกับออกแบบและสร้างชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์
 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมต่อชุดฝึกที่พัฒนาในระดับมากที่สุด
(ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.46 จากคะแนนเต็ม 5) โดยระดับคะแนนความพึงพอใจ 3 ด้านที่สำคัญ คือ 
ประสิทธิภาพการสอน การออกแบบและเอกสารประกอบการสอน มีค่า 4.50, 4.44 และ 4.43 
ตามลำดับ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบผลการสอบภาคปฏิบัติระหว่างนักศึกษาที่เรียนโดยใช้ชุดฝึก
ปฏิบัติแบบใหม่และชุดฝึกปฏิบัติแบบเก่า พบว่ากลุ่มนักศึกษาที่ใช้ชุดฝึกใหม่ได้คะแนนเฉลี่ย 15.38 
จากคะแนนเต็ม 20 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่ใช้ชุดฝึกเก่าคิดเป็นร้อยละ 13.52 
 โดยสรุป โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์
สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนประสบผลสำเร็จในระดับมากที่สุดสมความคาดหมาย 
 
 เฉลิมศักดิ์  ด้วงงาม,ผดุงชัย ภู่พัฒน์ และธนินทร์ รัตนโอฬาร [6] (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การสร้างชุดฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบสัญญาณไฟฟ้า  
 ผลการวิจัยพบว่า  
(1) ชุดฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบสัญญาณไฟฟ้ารถยนต์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 72.22 : 80.46 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบสัญญาณไฟฟ้า
รถยนต์สูงกว่านักเรียนที่ เรียนแบบปกติมีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



 

 
 นายชนตร์นนท์  ภีระคำ [7] (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ใช้ชุดฝึกควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบลู ทูธสำหรับนักศึกษาชั้น ปวส.2 สาขา
อิเล็กทรอนิกส์และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้สื่อนวัตกรรม ชุดฝึกควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบลูทูธ ประชากรที ่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2 คณะช่างอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา2559 วิยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ สื่อ
นวัตกรรม ชุดฝึกควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบลูทูธแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ E1/E2ค่าร้อยละร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขั้น ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 วิภาดา  วงศ์สุริยา,วันปิติ  อรรคเศรษฐังและวุฒิชัย  อินเป็ง [8] (2564) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
ออกแบบและสร้างชุดฝึกควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเกษตรอัจฉริยะ 
 ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเกษตรอัจฉริยะ 
สามารถสาธิตและทดลองการทำงานได้ 5 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบแสงสว่าง 2) ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ 
และความชื่น 3) ระบบน้ำ 4) จอแสดงผล 5) การแสดงผลผ่าน Application Blynk พร้อมใบงาน 
ปฏิบัติจำนวน 10 ใบงาน มีคุณภาพของชุดฝึกโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.34) สามารถ 
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้และนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม =  
4.58) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
 ในการสร้างชุดไฟฟ้ายานยนต์งานแก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณ 
โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์ มีการกำหนดขั้นตอนการเดินงาน วิธีทำงาน สามารถดำเนินการตามข้ันตอนได้
ดังนี้ 

 
แผนภูม ิ: แผนภูมิข้ันตอนการดำเนินงาน 

 
1.  กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 
 กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา ได้แก่  
 1.1  ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้ายานยนต์ จำนวน 3 คน  
 1.2  ผู้ทดลองใช้ชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ จำนวน 2 คน รวมเป็นจำนวน 5 คน การเลือก
กลุ่มเปา้หมายเป็นการเลือกแบบเจาะจง 
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย [9] 
 การศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่อง ศึกษาการใช้งานชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวมรวบข้อมูลมี 3 ฉบับ คือ 
 ฉบับที่ 1 แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญและ 
 ฉบับที่ 2 สร้างตารางบันทึกผลการทำงานและประสิทธิภาพ 
 ฉบับที่ 3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 



 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 3.3.1  ผู้วิจัยขอหนังสือที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย ณ ห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เพ่ือนำมา
ศึกษาหาข้อมูล 
 3.3.2  ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3.3  ผู ้ว ิจ ัยดำเนินการทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ และเก็บ
 รวบรวมข้อมูลทันที 
 3.3.4  ผู ้ว ิจ ัยประสานงาน นัดวัน เวลาการหาความพึงพอใจของผู ้เช ี ่ยวชาญ และผู้
 ทดลองใช้ชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ และเก็บรวบรวมข้อมูลทันที 
4.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมตราฐาน 
เกณฑ์การแปลความหมาย(ประไพศรี  สุทัศน์ ณ อยุธยา,ชนัน เหลืองไพบูลย์,2559) 
 คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
โครงสร้างและชิ้นส่วนต่าง 

   
  1.  กล่องรีเลย์ 
  2.  กล่องฟิวส์ 
  3.  แบตเตอรี่ 
  4.  สวิตช์ควบคุม 
  5.  ชุดไฟหน้า 
  6.  ชุดไฟท้าย 
 
 
 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การทดลองหาประสิทธิภาพชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหางานชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ TOYOTA 
COROLLA AE101 เพ่ือที่จะศึกษาและเก็บขอมูลทางด้านต่างๆเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขและ
พัฒนาชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ TOYOTA COROLLA AE101 นี้ให้ดียิ่งขึ้น การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ TOYOTA COROLLA AE101 ด้านการใช้งานชุดฝึกไฟฟ้ายาน
ยนต์ TOYOTA COROLLA AE101 ซึ่งในการแต่ละครั้งจะให้ผู้ทดลองใช้จำนวน 5 คน ใช้



 

แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ TOYOTA COROLLA AE101 และนำค่าที่
ได้มาหาค่าเฉลี่ย 
 
ตารางท่ี 4-1  ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ TOYOTACOROLLA AE101 

  
ตารางท่ี 4-1(ต่อ)  ผลการทดลองการหาประสิทธิภาพชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ TOYOTA COROLLA 
AE101 

 



 

จากตารางท่ี 4-1 ผลการทดลองการหาประสิทธิภาพชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ TOYOTA COROLLA 
AE101 โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีประสิทธิภาพในชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ TOYOTA COROLLA AE101 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 100% 
 
ตารางท่ี 4-2 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ TOYOTA COROLLA AE101
ด้านการออกแบบ 

 
 จากตารางที่ 4-2 ผลการประเมินความพึงพอใจชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ TOYOTA COROLLA 
AE101 ด้านการออกแบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(�̅�= 4.45,S.D=0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ข้อ 2 ขนาดความสูงของชิ้นงาน(�̅�= 4.60,S.D=0.54) 
รองลงมา คือ ข้อ 1 การออกแบบชิ้นงาน ข้อ 3 ขนาดวามกว้างของชิ้นงาน และข้อ 4 วัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ทำชิ้นงาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 0.40 
 
ตารางท่ี 4-3 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ TOYOTA COROLLA AE101
ด้านการใช้งาน 

 



 

 จากตารางที่ 4-3 ผลการประเมินความพึงพอใจชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ TOYOTA COROLLA 
AE101 ด้านการใช้งานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(�̅�= 4.30,S.D=0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ข้อ 1 สามารถใช้ในการสอนได้จริง และข้อ 2 สามารถใช้
ประโยชน์ได้จริง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ(�̅�= 4.60,S.D=0.54) รองลงมา คือ ข้อ 4 สามารถใช้ในการ
หาปัญหาได้จริง(�̅�= 4.40,S.D=0.89) และรองลงมาคือ ข้อ 3 สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
(�̅�=3.60,S.D=0.54) 
 
จากตารางท่ี 4-4 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานต่อชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ TOYOTA 
COROLLA AE101 ทั้งด้านการออกแบบและด้านการใช้งาน 

 
 จากตารางที่ 4-4 ผลการประเมินความพึงพอใจชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ TOYOTA COROLLA 
AE101 ทั้งด้านการออกแบบและด้านการใช้งานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(�̅�=4.37,S.D=0.74)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ข้อ 1 ด้านการออกแบบ
(�̅�=4.37,S.D=0.74) และรองลงมาคือ ข้อ 2 ด้านการใช้งาน(�̅�=4.30,S.D=0.73) 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการทดลองการใช้งานของชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ TOYOTA COROLLA AE101 สามารถ
สรุปได้ว่า ในการทดลองทั้ง 5 ครั้ง งานแก้ไขข้อขัดข้องไฟส่องสว่างและงานแก้ไขข้อขัดข้อง
ไฟสัญญาณ มีประสิทธิภาพ 100% 
 ผลการประเมินความพึงพอใจชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ TOYOTA COROLLA AE101 ทั้งด้านการ
ออกแบบและด้านการใช้งานในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก(�̅�=4.37,S.D=0.74)ด้านการออกแบบ
ช ิ ้นงานม ีความพ ึงพอใจมาก  (=4.45,S.D=0.75) ด ้านการใช ้ งานม ีความพ ึงพอใจมาก (= 
4.30,S.D=0.73) เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ สามารถพัฒนาต่อยอดให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพ่ิมระบบงานแก้ไขปัญหาต่างๆได้มากขึ้น 
 ผลการใช้ชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ TOYOTA COROLLA AE101 เปรียบเทียบระยะเวลาขณะหา
ปัญหาชุดฝึกไฟฟ้ายานยนต์ TOYOTA COROLLA AE101 ได้ช้ากว่า แต่ในการแก้ปัญหาชุดฝึกไฟฟ้า
ยานยนต์ TOYOTA COROLLA AE101 เป็นการแก้ปัญหาของจริงเหมือนทำรถยนต์จริง ได้เป็นไป
ตามที่กำหนดซึ่งสลอดคล้องกับ นายบุญสม  จันทร์ทอง,นายบุญสม  จันทร์ทองและนายนิยม  พรหม
รัตน [5] (2557 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับออกแบบและสร้างชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและ
ระบบไฟสัญญาณรถยนต์ ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมต่อชุดฝึกที่พัฒนาใน



 

ระดับมากท่ีสุด(ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.46 จากคะแนนเต็ม 5) โดยระดับคะแนนความพึงพอใจ 3 ด้านที่
สำคัญ คือ ประสิทธิภาพการสอน การออกแบบและเอกสารประกอบการสอน มีค่า 4.50 , 4.44 และ 
4.43 ตามลำดับ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบผลการสอบภาคปฏิบัติระหว่างนักศึกษาที่เรียนโดยใ ช้
ชุดฝึกปฏิบัติแบบใหม่และชุดฝึกปฏิบัติแบบเก่า พบว่ากลุ่มนักศึกษาที่ใช้ชุดฝึกใหม่ได้คะแนนเฉลี่ย 
15.38 จากคะแนนเต็ม 20 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่ใช้ชุดฝึกเก่าคิดเป็นร้อยละ 13.52 
 โดยสรุป โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์สำหรับ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนประสบผลสำเร็จในระดับมากที่สุดสมความคาดหมาย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรออกแบบให้ชุดฝึกมีที่นั่งคนขับ 
 2  ควรติดตั้งล้อหลัง เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายได้ง่าย 
 3.  ควรทำให้เครื่องยนต์ติดได้เพ่ือจะได้ชาร์จแบตเตอรี่ได้ 
 4.  ย้ายตำแหน่งระบบชุดไฟท้ายให้หันมาด้านหน้า 
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