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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาคุณภาพชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์
รถยนต์ ในด้านการออกแบบชุดสาธิต ด้านคุณลักษณะของชุดสาธิต ด้านการใช้ชดุ สาธิตเป็นสือ่ การจัดการเรียนรู้
ด้านความคิดเห็นของผูเ้ รียนหลังจากผูส้ อนใช้ชดุ สาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์เป็นสือ่ ในการเรียนการสอน
ผูว้ จิ ยั ทำการประเมินคุณภาพของชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์จากผูป้ ระเมินจำนวน
5 คนและผู้เรียน จำนวน 5 คน ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้ประเมินจำนวน 5 คน พบว่าในภาพรวมชุดสาธิต
การทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์มีคุณภาพอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าส่วนใหญ่มีคุณภาพในระดับ
ดี โดยข้อที่ประเมินคุณภาพในระดับดีมากคือผู้เรียนเห็นการทำงานจริงของกระปุกเกียร์รถยนต์ได้อย่างชัดเจน
ดึงดูดความสนใจของผูเ้ รียน ทำให้ผเู้ รียนเกิดความรูไ้ ด้งา่ ย ผูส้ อนใช้เป็นชุดสาธิตในการจัดการเรียนรูแ้ ทนระบบ
จริงของรถยนต์ ชุดสาธิตมีความแข็งแรง ทนทานมีหัวข้อที่ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีคือ สามารถนำไปใช้ฝึก
ทักษะให้กับนักเรียนได้ รูปทรงและลักษณะโครงสร้างของชุดสาธิตมีความเหมาะสม สะดวกในการเคลื่อนย้าย
วัสดุที่ใช้จัดทำชุดสาธิต หาซื้อได้ง่าย ประหยัด เหมาะสม ผู้สอนมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้ชุดสาธิตเป็น
สื่อในการสอน ซึ่งจากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์มีคุณภาพในระดับ
ดี ในด้านการออกแบบชุดสาธิต ด้านคุณลักษณะของชุดสาธิต ด้านการใช้ชุดสาธิตเป็นสื่อการจัดการเรียนรู้
ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เรียนจำนวน 5 คน พบว่าในภาพรวมชุดสาธิตการทำงาน
กระปุกเกียร์รถยนต์มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ในด้านคุณลักษณะของชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์
พบว่าผู้เรียนได้เห็นเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับกระปุกเกียร์ได้อย่างชัดเจนประเมินคุณภาพในระดับดีมาก
และผู้เรียนได้เห็นกระบวนการส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังกระปุกเกียร์และการนำไปใช้งานในตำแหน่ง
เกียร์ต่างๆ ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี คุณภาพของชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์ ผู้เรียนมี
ความคิ ด เห็ น หลั ง จากผู ้ ส อนใช้ ช ุ ด สาธิ ต การทำงานกระปุ ก เกี ย ร์ ร ถยนต์ เ ป็ น สื ่ อ ในการเรี ย นการสอน
พบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในระบบของเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับกระปุกเกียร์ประเมินคุณภาพในระดับ
ดีมาก และผู้เรียนรู้จักชื่อชิ้นส่วนหน้าที่การทำงานของชิ้นส่วนภายในกระปุกเกียร์ประเมินคุณภาพในระดับดี
คุณภาพของชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์ ผู้เรียนมีความคิดเห็นในการนำชุดสาธิตการทำงานกระปุก


อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์



เกียร์รถยนต์ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน พบว่าชุดสาธิตมีความน่าสนใจและง่ายต่อการเรียนรู้ ชุดสาธิต
สามารถแสดงกระบวนการเป็ น ขั ้ น ตอนทำให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพช่ ว ยให้ ผ ู ้ เ รี ย นมี
ความรู้นำไปใช้ในภาคปฏิบัติงานได้ประเมินคุณภาพในระดับดีมาก และชุดสาธิตช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนประเมินคุณภาพในระดับดี
คำสำคัญ : ชุดสาธิต เกียร์รถยนต์
ABSTRACT

The objective of the research is to construct a working demonstration of
Automotive Manual Transmission. Then its efficiency in design, operational capacity, and as
teaching demonstration was evaluated. The opinions of the learners on its effects were also
explored.
The result evaluated by 5 experts and 5 learners indicated that the overall
efficiency of the Demonstration of Automotive Manual Transmission was in good level.
The result of each category was evaluated in very good level by a majority.
The learners rated the simulation of the Demonstration Set, providing learning
understanding and motivation at “Strongly Agree”. When the Demonstration Set was used in
an actual teaching, the majority of evaluators agreed that the Demonstration Set of Automotive
Manual Transmission was strong, durable and practical for actual teaching. The specification
and the structure of the Demonstration of Set was suitable and easy to move whereas the
component parts were not expensive and available in the local market. It was also convenient
for the teacher to use in the actual teaching situations.It can be conclude that the Demonstration
Set of Automotive Manual Transmission has a good quality and an efficiency in its design,
specification and structure and as a teaching media set for demonstration.
The result of quality evaluation of 5 learners in Demonstration Set of
Automotive Manual Transmission was in good level. The characteristic of the Demonstration Set
of Automotive Manual Transmission found that learners saw the Demonstration Set worked
with the Automotive Manual Transmission together clearly which was evaluated in very good
level. Learners could see the system of power transmission from machine to automotive manual
transmissionand used in different positions which were evaluated in good level. The opinion of



leaners about quality of this demonstration set after teacher used in the class found that
learners understood about the system of machine working and automotive manual
transmission which was evaluated in very good level. Learners knew the name and duty of
many parts of the inside of automotive manual transmission whichwas evaluated in good
level. Learners gave the opinion about the working of this machine was interesting and
easy to learn. This demonstration set could present the process and step which study
effectively and helped learners used with their working which was evaluated
in very good level. This demonstration set made learners could study follow by objective of
lesson which was evaluated in good level.
Keywords : Demonstration set, Automotive manual transmission

บทนำ

จากทีผ่ วู้ จิ ยั ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อนสาขาวิชาเครือ่ งกล ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์หลักสูตรและจำแนกหัวข้อ
การสอน จากประสบการณ์ของผู้วิจัยพบว่าสื่อการสอนที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับหน่วยการเรียน
การสอนทางด้านระบบกระปุกเกียร์รถยนต์ ซึ่งผู้เรียนไม่เข้าใจในระบบการทำงานและระบบควบคุมการทำงาน
ทำให้ไม่สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้เป็นพื้นฐานในการตรวจซ่อมและแก้ไข ปัญหาอาจสืบเนื่องมาจากสาเหตุ
ต่างๆ ดังนี้
. การฝึกปฏิบัติงานแต่ละครั้ง นักศึกษาต้องสูญเสียเวลาไปกับการถอดอุปกรณ์ภายนอก
ของเกียร์รถยนต์และการถอดแต่ละครั้งส่งผลให้ชิ้นส่วนชำรุดเสียหาย
. นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติถอดประกอบกระปุกเกียร์รถยนต์ ไม่สามารถมองเห็นระบบการ
ทำงานจริง ของชิ้นส่วนภายใน ระบบควบคุม กลไกต่างๆ ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานร่วมกับระบบเกียร์ใน
ตำแหน่งเกียร์ต่างๆ
. ไม่มีชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์ ที่สามารถแสดง ชิ้นส่วนภายในระบบการ
ทำงานและระบบควบคุมกลไกต่างๆ ในขณะที่ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ในตำแหน่งเกียร์ต่างๆ ที่ความเร็วรอบ
จริงของเครื่องยนต์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

. เพื่อสร้างชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์
. เพื่อประเมินหาคุณภาพของชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์

4

สมมติฐานการวิจัย

. ชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้ประเมินไม่ต่ำ
กว่า .50 ( ในระดับดี )

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการสร้างชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์ได้มกี ารศึกษาเกีย่ วกับ กระปุกเกียร์รถยนต์
รวมถึงสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 545 สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์และได้ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนวิชางานส่งกำลังรถยนต์ ภาควิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำรา หนังสือ วารสารวิชาการ ข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการสอนเรื่องกระปุกเกียร์รถยนต์ คือกระปุกเกียร์รถยนต์ที่มีอยู่นั้น
ไม่สามารถมองเห็นขบวนเฟืองและกลไกควบคุมที่อยู่ภายในซึ่งทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ได้ ไม่สะดวกในการ
ใช้งานและการเคลื่อนย้าย ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีของการออกแบบเครื่องจักร เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบ จากนั้น
จึงไปศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของแบบประเมิน เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพของชุดสาธิต

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิสนั ต์ หวังวรวงศ์ ( 549 ) ได้สร้างแผงฝึกต่อวงจรไฟฟ้ารถจักรยานยนต์การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผงฝึกต่อวงจรไฟฟ้ารถจักรยานยนต์โดยในการเรียน
การสอนในรายวิชางานจักรยานยนต์ ของแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ได้เกิดปัญหาในการเรียนการสอนเรื่องระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ คือ สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน
การต่อวงจรไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ มีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่ลงปฏิบัติงานในแต่ละครั้งโดยมีการทำแผง
ฝึกต่อวงจรไฟฟ้ารถจักรยานยนต์แบบแยกแต่ละวงจรออก
ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ( 546 ) ได้สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องระบบสตาร์ท
รถยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยในการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีไฟฟ้ารถยนต์ ของแผนกช่างยนต์ โรงเรียน
เทคโนโลยีนครปฐม ในบทเรียนระบบสตาร์ทรถยนต์ที่ผ่านมาเป็นปัญหายุ่งยากที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจขั้นตอน
และกลไกการทำงานของระบบผู้สอนต้องใช้เวลาในการสอนมากเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงสร้างชุดการสอนเรื่องระบบสตาร์ทรถยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยมีชุดการสอน สื่อของจริง
และชุดสาธิตช่วยในการสอน

วิธีการดำเนินการวิจัย

งานวิจัยชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์ มีรายละเอียดการดำเนินการวิจัยดังนี้

5

. ในการสร้างชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับกระปุกเกียร์
รถยนต์รวมถึงสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 545 สาขาวิชา
เครื่องกล สาขางานยานยนต์ และได้ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนวิชางานส่งกำลังรถยนต์
ภาควิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำรา หนังสือ วารสารวิชาการ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการสอนเรื่องกระปุกเกียร์รถยนต์
. การกำหนดผู้ประเมินและกลุ่มตัวอย่างในการจัดสร้างชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์
รถยนต์ได้นั้น ผู้วิจัยได้กำหนดผู้ประเมินและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
. ผูป้ ระเมิน คือ ผูท้ ม่ี คี วามรูใ้ นด้านงานระบบส่งกำลังรถยนต์และมีประสบการณ์
ในการสอน หรือ การบริการซ่อมระบบส่งกำลังรถยนต์และนักศึกษาภาควิชาเครื่องกล ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาภาควิชาเครื่องกล ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ ปีท่ี  วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 5 คนและผูป้ ระเมินทีม่ คี วามรู้
ในด้านงานระบบส่งกำลังรถยนต์ และมีประสบการณ์ในการสอน หรือ การบริการซ่อมระบบส่งกำลังรถยนต์
อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไปและเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดใกล้เคียงจำนวน 5 คน

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ในการดำเนินการวิจัยผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยดังนี้

6

. การสร้างชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์

7

ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์

ภาพที่  พ่นสีจริง

ภาพที่ 4 ชุดแสดงตำแหน่งเกียร์

ภาพที่ 6 แสดงตำแหน่งการติดตั้งเซ็นเซอร์
วัดความเร็วรอบเพลาส่งกำลัง

ภาพที่  ต่อวงจรอุปกรณ์ควบคุม

ภาพที่ 5 ชุดแสดงความเร็วรอบของ
เครื่องยนต์และเพลาส่งกำลัง

ภาพที่ 7 แสดงชุดสาธิตการทำงาน
กระปุกเกียร์รถยนต์

8

. การสร้างแบบประเมินชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์

ภาพที่ 8 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมิน
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามที่ให้ผู้ประเมินและผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นว่า ชุดสาธิต
การทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์ นั้นสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพหรือไม่
ผู้วิจัยได้กำหนดโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น  ตอน คือ
ตอนที่  ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
ตอนที่  ความคิดเห็นของผู้ประเมิน แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale)
ตอนที่  ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินเป็นแบบสอบถามปลายเปิดสำหรับผู้ประเมินให้
ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม

9

. การดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาพที่ 9 แสดงขั้นตอนการดำเนินการทดลองและเก็บข้อมูล
การดำเนินการการทดลองใช้ชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์ และการเก็บรวบรวม
ข้อมูลนั้น ผู้ดำเนินการวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประเมินและผู้เรียนที่ได้ตอบแบบสอบถามเพื่อแสดง
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ฉบับ และผู้เรียน จำนวน 5 ฉบับ โดยผู้ประเมินตรวจสอบชุดสาธิต
การทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์ เพื่อดูความเหมาะสมในด้านคุณลักษณะ ความเหมาะสมในการออกแบบ และ
การนำไปใช้ในการสอน

การวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนดังนี้

นำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติ โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นขั้น
. คำนวณค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ของคะแนนทีไ่ ด้จากการตอบแบบสอบ

0

ถามของผู้เชี่ยวชาญ
. คำนวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของแบบสอบถามของ
ผู้ประเมิน
. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ (%)
ผลการวิจัย

ผู้วิจัยได้จัดทำชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยผู้
ประเมินด้านระบบส่งกำลังรถยนต์และสื่อการเรียนการสอนจำนวน 5 คนและผู้เรียนในรายวิชางานส่งกำลัง
รถยนต์จำนวน 5 คนเป็นผู้ประเมินคุณภาพชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์ เพื่อหาคุณภาพของสื่อ
การเรี ย นการสอนผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ทั ้ ง หมดที ่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถามที ่ ผ ู ้ ป ระเมิ น และผู ้ เ รี ย น
ประเมินคุณภาพของชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์จำนวน 0 ฉบับ แล้วนำผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ว่าผู้ประเมินมีความเห็นสอดคล้องกันในระดับใด โดยผลของการวิเคราะห์จากแบบสอบถามนำเสนอในรูปของ
แผนภูมิแบ่งออกเป็น  ตอน ดังนี้
. ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้ประเมินต่อชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์

ภาพที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ประเมินชุดสาธิต
จากภาพที่ 0 แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและให้ผู้ประเมิน จำนวน 5 ท่านเป็นผู้ประเมิน
จากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามผู้ประเมินมีความคิดเห็นต่อชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์ค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็น มีค่าเท่ากับ 4 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59



. ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เรียนต่อชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์

ภาพที่ 11 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนประเมินชุดสาธิต
จากภาพที่  แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและให้ผู้เรียน จำนวน 5 ท่าน เป็นผู้ประเมิน
จากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์ค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็น มีค่าเท่ากับ 4.9 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีโดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.5

อภิปรายผล

ความคิดเห็นของผู้ประเมินที่มีต่อชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์ผู้ประเมินมีความ
เห็นสอดคล้องกันว่า ชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์ มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการสอน
วิชาส่งกำลังรถยนต์ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพผูป้ ระเมินมีความคิดเห็นในด้านคุณลักษณะพบว่าผูเ้ รียนได้เห็นเครือ่ งยนต์
ทำงานร่วมกับกระปุกเกียร์ได้อย่างชัดเจนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเนื่องจากชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์
รถยนต์สามารถแสดงชิน้ ส่วนภายในระบบการทำงาน และระบบควบคุมกลไกต่างๆ ในขณะทีท่ ำงานร่วมกับเครือ่ ง
ยนต์โดยใช้มอเตอร์ D.C เป็นต้นกำลังแทนเครื่องยนต์ได้อย่างชัดเจนในหัวข้อผู้เรียนรู้จักชื่อชิ้นส่วนหน้าที่การ
ทำงานของชิน้ ส่วนภายในกระปุกเกียร์ มีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขควรมีรปู ภาพบอกชือ่ ชิน้ ส่วน
หน้าที่การทำงานร่วมกับกระปุกเกียร์รถยนต์แสดงอยู่บนแผงควบคุมชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์

สรุปผล

ความคิดเห็นของผู้ประเมินที่มีต่อชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์ผู้ประเมินมี
ความเห็นสอดคล้องกันว่า ชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์ มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในการสอน
ได้จริง ผู้เรียนเห็นการทำงานจริงของกระปุกเกียร์รถยนต์ได้อย่างชัดเจน ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ทำให้



ผู้เรียนเกิดความรู้ได้ง่าย ผู้สอนใช้เป็นชุดสื่อในการจัดการเรียนรู้แทนระบบการทำงานกระปุกเกียร์ของรถยนต์
ชุดสื่อการสอนมีความแข็งแรง ทนทาน
ความคิดเห็นของผูเ้ รียนทีม่ ตี อ่ ชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์มคี วามเห็นสอดคล้อง
กันว่าในด้านคุณลักษณะของชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์ พบว่าผู้เรียนได้เห็นเครื่องยนต์ทำงานร่วม
กับกระปุกเกียร์ได้อย่างชัดเจน ผู้เรียนได้เห็นขบวนการส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังกระปุกเกียร์และการนำไป
ใช้งานในตำแหน่งเกียร์ต่างๆ มีความเข้าใจในระบบของเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับกระปุกเกียร์ ผู้เรียนรู้จักชื่อ
ชิ้นส่วนหน้าที่การทำงานของชิ้นส่วนภายในกระปุกเกียร์ ชุดสาธิตมีความน่าสนใจและง่ายในการเรียนรู้ ชุดสาธิต
สามารถแสดงกระบวนการเป็นขั้นตอนทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพชุดสาธิตช่วยให้ผู้เรียนมี
ความรู้นำไปใช้ในภาคปฏิบัติงานได้ และชุดสาธิตช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน
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