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ช่ือเรื่อง   รายงานการพัฒนาชุดการสอน  วิชาการขับรถยนต รหัสวิชา 2101-2105 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

ผูรายงาน  วาท่ีรอยโทชินภัทร  แกวโกมินทวงษ 
ตําแหนงหนาท่ี    ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ 
หนวยงาน  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  
ปการศึกษา  2560 
 

บทคัดยอ 
 
 รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค  1)  เพ่ือพัฒนาชุดการสอน  วชิาการขับรถยนต  รหัสวิชา 
2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
2)  เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดการสอน  วิชาการขับรถยนต  
รหัสวิชา  2101-2105  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 3)  เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ท่ีเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรยีน 
การสอนโดยใชชุดการสอน  วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา  2101-2105  ระดบัประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 กอนเรียนและหลังเรียน 4)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ตอการ
เรียนรูโดยใชชุดการสอน วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา  2101-2105  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 และ 5) เพ่ือประเมินคุณภาพชุดการสอน  วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา  2101-
2105  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  โดยครูท่ีไดรับการเผยแพรท่ีมีตอชุดการสอน  
วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา  2101-2105  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  1) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2  
สาขาวิชาชางยนต   ท่ีเรียนในรายวิชาการขับรถยนต รหัสวิชา 2101-2105 ในภาคเรียนท่ี  1   
ปการศึกษา 2560  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  จํานวน  15  คน  
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซ่ึงเปนนักเรียนกลุมเดียวท่ีผูวิจัยสอน 
ในภาคเรียนดังกลาว 2) ครูท่ีไดรับการเผยแพรชุดการสอนท่ีประเมินแบบประเมินคุณภาพชุดการสอน                    
วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา  2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556  
ท่ีเผยแพรชุดการสอนท้ังประเทศ จํานวน 35 สถานศึกษา ไดรับคืน 29 สถานศึกษา  เครื่องมือท่ีใช 
ในการศึกษา ไดแก  1) แผนการจัดการเรียนรู  วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา  2101-2105  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 จํานวน 1 แผน 2) ชุดการสอน มี 11 หนวยการสอน  
จํานวน 1 ชุด วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา  2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 
2556 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา  
2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  จํานวน 2 ชุด แบบคูขนาน  ไดแก  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน  จํานวน 60  ขอ มีคาความยาก (P) ตั้งแต  0.22  
ถึง 0.78 และมีคาอํานาจจําแนก (B) ตั้งแต 0.24 ถึง 0.83  มีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ  มีคาเทากับ  
0.875 และ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จํานวน 60  ขอ มีคาความยาก (P) 
ตั้งแต  0.22 ถึง 0.93 และมีคาอํานาจจําแนก (B) ตั้งแต 0.21 ถึง 0.92  มีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ 
มีคาเทากับ  0.892 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการรูโดยใช 
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ชุดการสอน วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา  2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 
2556  จํานวน 15  ขอ  มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.59 ถึง 0.74 และความเชื่อม่ัน (Reliability)  
โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) เทากับ 0.961 และ 5) แบบประเมิน 
คุณภาพชุดการสอน  โดยครูท่ีไดรับการเผยแพรท่ีมีตอชุดการสอน  วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา  
2101-2105 ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบงเปน  5 ดาน รวมจํานวน 21 ขอ 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาความถ่ี  คารอยละ  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และการทดสอบคา  t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาพบวา  

1. ชุดการสอน  วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา  2101-2105  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช 2556  มีคาเฉลี่ย  E1/E2  เทากับ  83.58/84.67  ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว  E1/E2  

เทากับ 80/80 
2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน  วิชาการขับรถยนต รหัสวิชา 2101-2105 ระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  มีคาเทากับ 0.7617 แสดงวา นักเรียนมีคะแนนเพ่ิม 
จากกอนเรียน คิดเปนรอยละ 76.17 

3. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอน วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา   
2101-2105  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  มีคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบ 
กอนเรียน เทากับ  21.40  และคาเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ  50.80  ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชดุการสอน  
วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา  2101-2105  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556    
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.38  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.29 

5. ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอชดุการสอน วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา  2101- 
2105  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสมมาก  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.55  ดังนั้นจากผลการประเมินโดยครูผูสอน 
ชดุการสอน วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา  2101-2105  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556  เห็นวามีประสิทธิภาพนําไปใชในการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถการเรียนรูของนักเรียน 
ไดจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


