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บทคัดย่อ 
 

หัวข้อเร่ือง :  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชางานบ ารุงรักษายนต์   
 รหัสวิชา 20101-2106  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.) สาขางานยานยนต์ กลุ่ม ชย.12 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์  
ท่ีเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 

ผูร้ายงาน   :  นายเดช  ทองแก้ว   
สถานศึกษา    :  วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ปีการศึกษา   :  1/2565 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ในรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 ท่ีเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพ
บ ารุงรักษารถยนต์ เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ชุดการสอนวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ 
เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ แบบทดสอบ เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และค่า t-test กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขางานยานยนต์ กลุ่ม ชย.12 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ท่ีลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2565 จ านวน 11 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ 

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กลุ่ม ชย.12 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในรายวิชา
งานบ ารุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 ท่ีเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษา
รถยนต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กลุ่ม ชย.12 ท่ีเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 
มีความพึงพอใจต่อชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.54, 
S = 0.67) 

ค าส าคัญ : ชุดการสอนสอน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ 
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ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการสอน วิชางานบ ารุงรักษารถยนต์    

ข-1  แสดงผลความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องระหว่างการก าหนดหัวข้อเรื่อง  51 
หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ของรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ 
รหัสวิชา 20101-2106 เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์   

ข-2  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องระหว่างจุดประประสงค์  54 
เชิงพฤติกรรม กับแบบทดสอบ ของรายวิชางานบ ารุงรักษา รหัสวิชา 20101-2106  
เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 

ข-3  แสดงผลความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของข้อค าถาม    56 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการสอน วิชางานบ ารุงรักษารถยนต์  

ข-4  แสดงผลคะแนนการทดสอบเรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ของนักเรียน 57 

ท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง ส าหรับกลุ่มคนเก่ง ( )  
ข-5  แสดงผลคะแนนการทดสอบเรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ของนักเรียน  58 

ท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง ส าหรับกลุ่มคนอ่อน ( ) 
ข-6  แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ ( ) และค่าอ านาจจ าแนก 59 

ของแบบทดสอบ ( ) เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 
ค-1  แสดงผลคะแนนท่ีได้จากการทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 62 

ชุดการสอนวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์  
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง (Field Testing) 
 
 



ฉ 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี                     หน้า 
ค-2  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยชุดการสอน 63 

วิชางานบ ารุงรักษารถยนต์เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ โดยใช้การทดสอบ 
ค่าที (Dependent-Samples t-test ) ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง (Field Testing) 

ค-3  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนวิชา   64 
งานบ ารุงรักษารถยนต์ เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 

ค-4  ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S ) ระดับความพึงพอใจของนักเรียน 65 
ท่ีมีต่อชุดการสอนวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ  

จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 ในปัจจุบัน
พบปัญหาครูผู้สอนขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ขาดเอกสารการค้นคว้า หรือแหล่งวิทยาการ 
ขาดความรู้เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะกระบวนการ และปัญหาท่ีผู้รายงานพบ 
และได้สอบถามจากครูผู้สอนรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ คือ หนังสือบางเล่มมีเนื้อหามากเกินไป 
บางเล่มเนื้อหาไม่ครบถ้วนตามหลักสูตร รูปภาพไม่ชัดเจนและไม่ทันสมัย ท าให้ครูสอนไม่ครบถ้วนตามหลักสูตร 
การวัดและประเมินผลในแต่ละครั้งไม่แน่นอน และชัดเจน การเรียนการสอนไม่มีคุณภาพ ครูผู้สอน
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จากการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ต ารา หลาย ๆ  เล่ม 
มารวบรวม เรียบเรียงเป็นเอกสารประกอบการเรียนตรงตามแนวทางของหลักสูตร 

จากสภาพปัญหาการเรียนการสอนดังกล่าว ผู้รายงานได้เห็นความส าคัญของการจัดท าเอกสาร
ประกอบการเรียน ในรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ จึงได้ศึกษา ค้นคว้า หนังสือ ต ารา เอกสาร วารสาร 
หลาย ๆ เล่ม มารวบรวม เรียบเรียงเป็นชุดการสอนในรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101 – 
2106 นี้ขึ้นมาส าหรับใช้ในการเรียนการสอนรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ เพื่อให้การเรียนการสอน
ในรายวิชาดังกล่าวมีคุณภาพ และเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนในรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์เป็นแนวทาง
ในการศึกษาต่อไป 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1.2.1  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขางานยานยนต์ กลุ่ม ชย.12 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ในรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา  
20101-2106 ท่ีเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์  

1.2.2  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานยานยนต์ 
กลุ่ม ชย.12 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ท่ีเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 
ในรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 

1.3  สมมติฐำนกำรศึกษำ 
1.3.1  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานยานยนต์ กลุ่ม ชย.12 วิทยาลัยเทคนิค 

กันทรารมย์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ 
รหัสวิชา 20101-2106 ท่ีเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

1.3.2  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานยานยนต์ กลุ่ม ชย.12 วิทยาลัยเทคนิค 
กันทรารมย์ ท่ีเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ มีความพึงพอใจ ในระดับมาก 
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1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ  
1.4.1  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

 1.4.1.1  ประชากร 
  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค

กันทรารมย ์ท่ีลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 จ านวน 27 คน 
 1.4.1.2  กลุ่มตัวอย่าง 

  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานยานยนต์ กลุ่ม ชย.12 
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ท่ีลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 จ านวน 11 คน 
โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

1.4.2  เนื้อหา 
  เรื่องท่ี 1  หลักส าคัญในการบ ารุงรักษารถยนต์ 
  เรื่องท่ี 2  เครื่องมือบ ารุงรักษารถยนต์ 
  เรื่องท่ี 3  การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น 
  เรื่องท่ี 4  การตรวจสภาพรถยนต์ 
  เรื่องท่ี 5  ปฏิบัติตามบัตรมอบงาน 
  เรื่องท่ี 6  ปฏิบัติตามบัตรใบงาน 

1.4.3  ตัวแปร 
1.4.3.1  ตัวแปรต้น ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพ

บ ารุงรักษารถยนต์ 
1.4.3.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ในรายวิชางานบ ารุงรักษา
รถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 

1.4.4  ระยะเวลาท่ีท าการศึกษา ระหว่างมิถุนายน ถึงกันยายน 2565 

1.5  นิยำมค ำศัพท์ 
1.5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หมายถึง พัฒนาการของนักเรียนโดยการเปรียบเทียบ

คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน โดยการใช้ชุดการสอนวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ 
เรื่องงานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ท่ีสร้างขึ้น และพิจารณาร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีเพิ่มขึ้น  
แล้วได้ขอ้สรุปเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.5.2  ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนวิชางานบ ารุง 
รักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 
1.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.6.1  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เมื่อได้ใช้ได้ชุดการสอน วิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ รหัส
วิชา 20101 – 2104 เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์  

1.6.2  เป็นแนวทางในการจัดท าชุดการสอนในวิชาอื่น ๆ สามารถน าไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ 
 



 

 

 

 

 
 

บทที่ 2 
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 

ระดับ ปวช. 1 กลุ่ม ชย.12 โดยใช้ชุดการสอนเรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ ผู้รายงาน
ได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตามล าดับข้ันต่อไปนี้ 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับชุดการสอน  
2.2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
2.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับชุดการสอน 
ชุดการสอนเป็นส่ือประสมส าหรับใช้ในการเรียนการสอนท่ีมีกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ 

ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และสามารถปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปในทางท่ีดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.1  ความเป็นมาของชุดการสอน 
ชุดการสอนมีขึ้นในโรงเรียนของประทศสหรัฐอเมริกา ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1930 โดย David 

Stansfield แห่งสถาบัน Ontario Institute for Studies in Education เป็นผู้คิดกล่องอเนกประสงค์ขึ้น
ส าหรับเด็กเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสอน ซึ่งเขาใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ในเรื่องการสอน
ส าเร็จรูป (Programmed Learning) มาผลิตกล่องท่ีเขาเรียกว่า Thirties Box ต่อมาได้พัฒนาเป็น 
Perception Bag, Audiovisual Juke Box และ Eco Box กล่องการสอนเหล่านี้รียกว่า The 1930 
Multi Kit ปรากฏว่าเป็นชุดการสอน ในปัจจุบันระบบการผลิตชุดการสอนในประเทศไทยได้พัฒนาขึ้น
ในปี พ.ศ. 2516 ท่ีแผนกโสตทัศนศึกษา คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์ 
ได้ท าการทดลองกับนิสิตปริญญาโท 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม จ านวน 30 คน สอนแบบบรรยาย 
และกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน สอนโดยใช้ชุดการสอน ผลปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ความคงทนของ
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ดังนั้นท่านจึงได้น าระบบที่ท าการทดลองมาปรับเป็นการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการตามสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒบางเขน 

ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2553, หน้า 123) ส่วนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้มี
การน าระบบการผลิตชุดการสอนมาขยายผลโดยมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่อาจารย์วิทยาลัย
ครู และครูประจ าการ เพื่อใช้ในรูปแบบของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 
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2.1.2  ความหมายของชุดการสอน 
ชุดการสอนหรือชุดการเรียนรู้ เดิมมักใช้ค าว่าชุดการสอน เพราะเป็นส่ือท่ีครูน ามาใช้

ประกอบการสอน แต่ต่อมาแนวคิดการในการยึดเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนได้เข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น 
จึงมีผู้เรียกชุดการสอนเป็นชุดการเรียนมากขึ้น บางคนมักเรียกรวมกันว่าชุดการเรียนการสอนก็มี  
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได้ใช้ค าว่าการเรียนรู้เป็นค าหลักส าคัญ เพื่อให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตราท่ี 22 
ท่ีว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด ดังนั้นจึงใช้
ค าว่า “ชุดการจัดการเรียนรู้” เพื่อท่ีจะให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 ส าหรับชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม เป็นส่ือประสมท่ีมีความสมบูรณ์ในตัวเอง แต่ละชุดการสอน
ท่ีสร้างขึ้นจะมีประสิทธิภาพเช่ือถือได้หรือไม่ จ าเป็นต้องเอาวิธีวิเคราะห์ระบบมาใช้ เพื่อหาความเช่ือมั่น
ของชุดการสอน ได้มีนักการศึกษาหลายท่านท่ีให้รายละเอียดของความหมาย วิธีการท าชุดการสอน เช่น 

สุดารัตน์  ไผ่วงศาวงค์ (2543, หน้า 52) ชุดการสอน หมายถึง ส่ือการสอนท่ีครูสร้างขึ้น
ด้วยวัสดุอุปกรณ์หลายชนิด เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนอง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนอง 
โดยครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ และมีการน าหลักการทางจิตวิทยามาใช้ประกอบเพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้รับความส าเร็จ 

กุศยา  แสงเดช (2545, หน้า 5) สรุปว่า ชุดการสอน เป็นส่ือการสอนท่ีจัดอย่างมีระบบ 
โดยให้สอดคล้องกับเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีจัดไว้ในแต่ละหน่วย เพื่อช่วยให้
เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ซึ่งอาจจัดไว้ในกล่องหรือซองเป็นหมวด ๆ 

ระพินทร์  โพศรี (2547, หน้า 1) สรุปว่าชุดการสอน คือ ระบบส่ือการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้น
เพื่อใช้ประกอบการสอนของครูผู้สอน โดนครูเป็นฝ่ายอ านวยการ (Facilitator) และเสริมประสบการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนด 

ฮุลตัน และคนอื่น ๆ (วาสนา  ชาวหา, 2525, หน้า 140; อ้างอิงจาก Houston and 
other. 1972, p.244) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดการเรียนการสอน จะต้องประกอบด้วย 

1)  ค าช้ีแจง (Prospectus) ในส่วนนี้จะอธิบายถึงความส าคัญของจุดมุ่งหมายของ
ขอบข่ายของชุดการเรียนการสอน ส่ิงท่ีผู้เรียนต้องมีความรู้ก่อนเรียน ขอบข่ายของกรระบวนการท้ังหมด
ในชุดการเรียนการสอน 

2)  จุดมุ่งหมาย (Objectives) คือ ข้อความท่ีแจ่มชัดไม่ก ากวม ท่ีก าหนดว่าผู้เรียน
จะประสบความส าเร็จอะไรหลังจากเรียนแล้ว 

3)  การประเมินผลเบื้องต้น (Pre-assessment) มีจุดประสงค์ 2 ประการ คือ 
เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนอยู่ในระดับในการเรียนนั้น เพื่อดูว่าขาได้รับผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมายเพียงใด 

4)  การก าหนดกิจกรรม (Enabling activities) คือ การก าหนดแนวทางและวิธีการ
เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ โดยท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นด้วย 

5)  การประเมินผลครั้งสุดท้าย (Post-assessment) เป็นข้อสอบวัดผลหลังจาก
ท่ีเรียนแล้ว  

 
 



5 
  

องค์ประกอบของชุดการเรียนการสอนต้องประกอบด้วย 
1)  หัวข้อ (Topic) 
2)  หัวข้อย่อย (Subtopic) 
3)  จุดมุ่งหมายหรือเหตุผล (Rationale) 
4)  จุดมุ่งหมายชิงพฤติกรรม (Behavioral objective) 
5)  แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
6)  กิจกรรมและการประเมินผลตนเอง (Activities and self-evaluation) 
7)  การทดสอบย่อย (Quiz หรือ Formative test) 
8)  การทดสอบครั้งสุดท้าย (Post-test หรือ Summative evaluation) 

การสอนรายบุคคล ซึ่งเป็นชุดของวัสดุทางการเรียนท่ีรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมาย 

2.1.3  หลักการสร้างชุดการสอน 
เมื่อจะลงมือสร้างชุดการเรียนการสอน ผู้สร้างจะต้องรู้ถึง หลักการสร้างชุดการเรียนการสอน

ว่าจะต้องมีการด าเนินการอย่างไร ซึ่งก็ได้มีนักการศึกษาหลายท่านท่ีได้เสนอ หลักในการสร้างชุดการเรียน
การสอนไว้ ดังนี้ 

ฉลองชัย  สุขวัฒนบูรณ์ (2528, หน้า 190-200) ได้เสนอขั้นตอนในการสร้างชุดการสอน
หรือส่ือการสอนประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้  

1)  ขั้นการวางแผนด าเนินการ โดยศึกษาสาระของวิชาว่าต้องการหลักการเรียนรู้
อะไรจะท าชุดแบบใด โดยค านึงถึงผู้เรียนเพื่อก าหนดหน่วยการเรียน มโมมติ จุดประสงค์ จัดล าดับ 
กิจกรรมการเรียน จัดท าส่ือการสอน ประเมินผลและทดลองส่ือการสอน 

2)  ขั้นตอนการผลิตโดยผลิตตามข้ันตอนท่ี 1 ผู้ผลิตควรตรวจสอบความสอดคล้อง
ของทุกขั้นตอนก าหนดเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา โดนสามารถปฏิบัติหรือเห็นการกระท าได้ 

3)  ขัน้ทดสอบประเมินผลหรือพัฒนา เมื่อท าการผลิตชุดการสอนแล้ว โดยน าไปหา
ประสิทธิภาพ เมื่อเป็นหลักประกันว่าชุดการสอนนั้นมีคุณค่าท่ีจะน าไปสอน 

ปรียา  ตรีศาสตร์ (2530, หน้า 44) กล่าวว่า ชุดการเรียนการสอนเป็นสื่อประสมที่มี
ความสมบูรณ์ในตัวเอง แต่ชุดการเรียนการสอนท่ีสร้างขึ้นจะมีประสิทธิภาพเช่ือถือได้หรือไม่จ าเป็นต้อง
เอาวิธีวิเคราะห์ระบบมาใช้ ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ระบบเป็นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เรียกว่า Systems 
approach มาใช้วิเคราะห์ โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1)  ขัน้ปัญหาท่ีต้องแก้ไขนั้นคืออะไร 
2)  ขั้นก าหนดเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหา โดยสามารถปฏิบัติหรือเห็นการกระท าได้ 
3)  ขั้นการสร้างเครื่องมือ กระท าหลังจากตั้งเป้าหมายแล้วเพื่อวัดได้ระยะ 
4)  ขั้นก าหนดทางเลือกหรือวิธีแก้ปัญหา เพื่อใช้ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
5)  ขั้นทดลอง เพื่อเลือกวิธีที่ดีท่ีสุดใช้เป็นแนวทางไปสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
6)  ขั้นวัดและประเมิน โดยน าเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นมาประเมินว่าสามารถใช้ปฏิบัติงาน

ตามเป้าหมายได้หรือไม่เพียงใด เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
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ลาวัลย์  พลเกล้า (2533, หน้า 95) ได้เสนอขั้นตอนการสร้างชุดการเรียนการสอนไว้ ดังนี ้
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์เนื้อหา ได้แก่ การก าหนดหน่วย หัวเรื่อง มโนคติ 
ขั้นที่ 2 การวางแผน วางแผนไว้ล่วงหน้า ก าหนดรายละเอียด 
ขั้นที่ 3 การผลิตส่ือการเรียน เป็นการผลิตส่ือประเภทต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้ในแผน 
ขั้นท่ี 4 หาประสิทธิภาพ เป็นการประเมินคุณภาพของชุดการเรียนการสอน โดยน าไป 

ทดลองใช้ ปรับปรุงให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
Heather (1977, หน้า 343-344) ได้ใหข้ั้นตอนการสร้างชุดการสอนด้วยตนเอง คือ 

1)  ศึกษาหลักสูตร ตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีจะน าให้ผู้เรียนได้ศึกษาแล้วจัดล าดับขั้น
เนื้อหาให้ต่อเนื่องจากง่ายไปยาก 

2)  ประเมินหาความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 
3)  เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยค านึง

ความพร้อมและความต้องการของผู้เรียน 
4)  ก าหนดรูปแบบการเรียน 
5)  ก าหนดหน้าท่ีของผู้ประสานงานหรืออ านวยความสะดวกในการเรียน 
6)  สร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนว่าบรรลุเป้าประสงค์ในการเรียนหรือไม ่

2.1.4  ส่วนประกอบและวิธีใช้ชุดการสอน 
บุญชม  ศรีสะอาด (2532, หน้า 95-96) ส่วนประกอบท่ีส าคัญภายในชุดการสอนมี ดังนี้ 

1)  คู่มือครู เป็นคู่มือส าหรับครูเพื่อศึกษาและปฏิบัติ ภายในคู่มือจะช้ีแจงวิธีการใช้
ชุดการสอนเอาไว้อย่างละเอียด อาจท าเป็นเล่มหรือแผ่นพับก็ได้ ประกอบด้วยแผนการสอน ส่ิงท่ีต้องเตรียม
ก่อนสอน บทบาทผู้เรียน การจัดการช้ันเรียน (ในกรณีของชุดการสอนท่ีเป็นศูนย์การเรียน) 

2)  บัตรค าส่ังหรือใบงาน เป็นลักษณะบัตรค าท่ีก าหนดให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรม
อะไรบ้าง โดยระบุกิจกรรมไว้ตามล าดับขั้นตอนของการเรียน บัตรค าส่ังจะมีอยู่ในชุดการสอนแบบกลุ่ม
และรายบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย 

(1)  ค าอธิบายในเรื่องท่ีจะศึกษา 
(2)  ค าส่ังส าหรับผู้เรียนในการด าเนินกิจกรรม 
(3)  การสรุปบทเรียน 

3)  เนื้อหาสาระและส่ือจะบรรจุไว้ในรูปของส่ือการสอนต่าง ๆ มีหลายประเภท
อาจเป็นส่ิงตีพิมพ์ เช่น บทบาท เนื้อหาเฉพาะเรื่อง จุลสาร หรืออาจเป็นประเภทโสตทัศนูปกรณ์ เช่น 
บทเรียนโปรแกรม สไลด์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป แผ่นโปรงใส วัสดุกราฟิก หุ่นจ าลอง 

4)  แบบประเมินผลหรือแบบทดสอบความก้าวหน้าของผู้เรียน ใช้ส าหรับตรวจสอบ
พฤติกรรมการเรียนรู้ว่าหลังจากที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรรมในชุดการสอนไปแล้ว ผู้เรียน
มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อาจเป็นระบบประเมินท่ีให้
เติมค าในช่องว่าง เลือกค าตอบท่ีถูกต้อง แบบจับคู่ ดูผลงานจากการทดลอง หรือจากการท ากิจกรรม ต่าง ๆ 
เป็นต้น 
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กุศยา  แสงเดช (2544 หน้า 5-8) สรุปส่วนประกอบและวิธีใช้ชุดการสอนแต่ละประเภทไว้
ดังนี้  

1. ส่วนประกอบของชุดการสอนส าหรับครู ประกอบด้วย 
1)  กล่อง กระเป๋า ซองส าหรับบรรจุชุดการสอนส าหรับครู 
2)  คู่มือครู ท่ีมีค าช้ีแจงการใช้ชุดการสอน จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม

การเรียนการจัดช้ันเรียนให้สอดคล้องกับกิจกรรม รายช่ือ แบบหรือวิธีการวัดผลและประเมินผล 
3)  ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือครู 
4)  แบบประเมินผลท่ีสอดคล้องกับวิธีการท่ีระบไุวใ้นคู่มือครู วิธีใช้ 

 (1)  ครูผู้สอนน ามาใช้เมื่อถึงบทเรียนตามท่ีระบุไว้ในชุดการสอน 
 (2)  ในกรณีท่ีครูไม่อยู่ผู้ท่ีท าการสอนแทนสามารถน าชุดการสอนไปใช้

สอนได้โดยสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาเตรียมการและผู้เรียนได้รับประสบการณ์พร้อมกับครู 
2. ส่วนประกอบของชุดการสอบแบบศูนย์การเรียน ประกอบด้วย 

1)  กล่อง กระเป๋า ส าหรับบรรจุชุดการสอน 
2)  คู่มือครู ประกอบด้วยค าช้ีแจงการใช้ชุดการสอน ส่ิงท่ีครูต้องเตรียม แผนผัง

การจัดช้ันเรียน แผนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนของศูนย์การเรียนของแต่ละศูนย์ ส่ือการเรียนรู้ 
การประเมินผล แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

3)  ซองกิจกรรมของแต่ละศูนย์ย่อย ประกอบด้วย ใบค าส่ังเพื่อให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติกิจกรรม เนื้อหาหรือประสบการณ์ซึ่งจัดไว้ในรูปแบบส่ือต่างๆตามความเหมาะสมอาจเป็น
วิดีโอเทป สไลด์ รูปภาพ หรือหนังสือ แบบประเมินผลรายบุคคล หรือ กลุ่ม และเฉลยแบบประเมินผล
ของแต่ละศูนย์ 

4)  แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ 
5)  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน วิธีใช้ 

 (1)  ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เน้นผู้เรียนให้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
 (2)  ครูผู้สอนเปน็ผู้เตรียมสถานท่ี เตรียมส่ือ เป็นผู้คอยแนะน า ช่วยเหลือ

เมื่อผู้เรียนประสบปัญหา 
3. ส่วนประกอบของชุดการสอนแบบรายบุคคล 

1)  กล่อง กระเป๋า ซองบรรจุชุดการสอน 
2)  คู่มือครูใช้ชุดการสอน ได้แก่ ค าช้ีแจงวิธีใช้ชุดการสอนรายการของส่ือต่าง ๆ 

ท่ีมีอยู่ในชุด 
3)  ส่ือประกอบบทเรียน 
4)  แบบประเมินวิธีใช้ 

 (1)  ใช้ส าหรับค้นคว้าเพิ่มเติม เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ เสริม
และมีเวลาพอท่ีจะสามารถน าชุดการสอนมาเรียนได้ 

 (2)  ส าหรับผู้เรียนท่ีเรียนช้า ครูผู้สอนอาจให้ศึกษาชุดการสอนนอกเวลา
หรือน าไปเรียนท่ีบ้านได้ 

 (3)  ส าหรับผู้ท่ีเรียนเก่งได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
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ชลิยา ลิมปิยากร (ม.ป.ป., หน้า 302-303) เพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบของชุดการสอน
แบบรายบุคคลว่า เหมือนกับชุดการสอนแบบกลุ่มย่อย เพียงแต่ปรับขนาดเล็กลงเพื่อให้เหมาะสม
กับการใช้เพียงคนเดียว และเนื้อหาไม่ควรมากเกินไป ควรให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

2.1.5  การทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน 
เลิศ  อานันทนะและคนอื่น ๆ (2537, หน้า 494) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบ

ประสิทธิภาพของชุดการสอนว่า เป็นค าท่ีมาจักภาษาอังกฤษ Developmental Testing (การตรวจสอบ
พัฒนาการเพื่อให้งานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ) หมายถึง การน าชุดการสอนไปทดลองใช้ (Try out) 
เพื่อปรับปรุงแล้วจึงน าไปสอนจริง (Trail run) น าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข เสร็จแล้วจึงผลิตออกมา
เป็นชุดการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

การทดลองใช้ หมายถึง การน าชุดการสอนที่ผลิตเป็นต้นแบบไปทดลองใช้ตาม
ขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ในแต่ละระบบ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของชุดการสอนให้เท่ากับเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ 

การทดลองสอนจริง หมายถึง การน าชุดการสอนท่ีท าการทดลองใช้และปรับปรุงแล้ว
ของทุกหน่วยในแต่ละวิชาไปสอนจริงในช้ันเรียน หรือในสถานการณ์เรียนท่ีแท้จริง 

ความจ าเป็นท่ีต้องการทดสอบประสิทธิภาพในระบบการผลิตทุกประเภทจะต้อง
มีการตรวจสอบเสียก่อน เพื่อเป็นการประกันว่าจะมีประสิทธิภาพจริงตามท่ีมุ่งหวังไว้ การทดสอบ
ประสิทธิภาพของชุดการสอนมีความจ าเป็นส าหรับผู้ผลิต ผู้ใช้ ซึ่งแยกอธิบายได้ ดังนี้ 

- ส าหรับหน่วยงานผลิตชุดการสอน เป็นการประกันคุณภาพของชุดการสอน
ว่าอยู่ ในขั้นท่ีพอเหมาะท่ีจะลงทุนผลิตออกแบบมาเป็นจ านวนมากหรือไม่  หากไม่มีการทดสอบ
ประสิทธิภาพเสียก่อนถ้าผลิตออกมาใช้ประโยชน์ไม่ดี ก็จ าเป็นต้องท าใหม่ เป็นการส้ินเปลืองเวลา 
แรงงาน และเงินทุน 

- ส าหรับผู้ท่ีใช้ชุดการสอน ก่อนน าชุดการสอนไปใช้ ครูควรมั่นใจว่าชุดการสอนนั้น
มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีแท้จริง การทดสอบประสิทธิภาพตามล าดับขั้น
จะช่วยให้ชุดการสอนท่ีค่าทางการสอนจริงตามท่ีเกณฑ์ก าหนดไว้ 

- ส าหรับผู้ผลิตชุดการสอน การทดสอบประสิทธิภาพจะท าให้ผู้ผลิตมั่นใจได้ว่า
เนื้อหาที่บรรจุลงในชุดการสอนเหมาะสม ง่ายต่อการเข้าใจ ช่วยให้ผู้ผลิตมีความช านาญสูงขึ้น 
เป็นการประหยัดแรงงาน แรงสมอง เวลา และเงินทองในการเตรียมต้นแบบ 

การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการสอน 
ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2531, หน้า 490-492) อธิบายถึงเกณฑ์และการก าหนดเกณฑ์

ประสิทธิภาพของชุดการสอนไว้ ดังนี้ 
เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีจะช่วยให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นระดับท่ีผู้ผลิตชุดการสอนพึงพอใจ หากชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ท่ีก าหนดไว้ แสดงว่าชุดการสอนนั้นมีคุณค่าท่ีจะน าไปสอน และคุ้มค่ากับการลงทุนผลิตออกมาเป็น
จ านวนมาก 

การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ ท าโดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน 
ซึ่งประเมินออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) และประเมินพฤติกรรม
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ขั้นสุดท้าย (ผลลัพธ์) การประเมินพฤติกรรมต่อเนื่องจะเป็นการก าหนดค่าของประสิทธิภาพ 
1E  

ซึ่งเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ และประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้ายจะก าหนดค่าเป็น 
2E  คือ

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่องเป็นการประเมินผลพฤติกรรมย่อย หลายพฤติกรรม
อย่างต่อเนื่อง เรียกว่า กระบวนการ (Process) ของผู้เรียนโดยสังเกตจากรายงานกลุ่ม การรายงาน
บุคคลหรือจากการปฏิบัติงามตามท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจนท ากิจกรรมอื่น ๆ ท่ีครูผู้สอนได้ก าหนดไว้ 
ประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้ายเป็นการประเมินผลลัพธ์ (Product) ของผู้เรียนโดยพิจารณาจากผลการสอบ
หลังเรียน สอบปลายปีและปลายภาค 

ประสิทธิภาพของชุดการสอน จะก าหนดเป็นเกณฑ์ที่ครูผู้สอนคาดว่าผู้เรียน
จะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่พึงพอใจ โดยก าหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลเฉล่ียคะแนนการท างาน
และการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนท้ังหมดต่อเปอร์เซ็นต์ผลการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนท้ังหมด 
สรุปแล้วหมายถึง 

1E  และ 2E  คือประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
วิธีค านวณหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 

ในการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยใช้เกณฑ์ 1E / 2E  เป็นวิธีการท่ีสามารถช้ีวัด
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน ได้ท้ังภาพรวมในลักษณะกว้าง และวัดส่วนย่อยเป็นรายจุดประสงค์
ท าให้ได้ผลการวัดท่ีชัดเจน น าขอ้มูลท่ีได้มาเป็นเครื่องตัดสินใจได้โดยไม่ต้องใช้วิธีการอื่นมาประกอบ
ให้เกิดการซ้ าซ้อนอีก 

เกณฑ์ที่ใช้คือ 1E / 2E  อาจเท่ากับ 80/80 หรือ 90/90 หรืออื่น ๆ อีกก็ได้ แต่ถ้า
ก าหนดเกณฑ์ไว้ต่ าเกินไปอาจท าให้ผู้ใช้บทเรียนไม่เช่ือถือคุณภาพของบทเรียน การหาค่า 1E  และ 2E  
มีวิธีการค านวณหาค่าร้อยละ โดยใช้สูตรต่อไปนี้ 

1 100

X

NE
A

= 


 

และ    

2 100

F

NE
B

= 


 

 
เมื่อ  1E  คือ ประสิทธิภาพของแบบฝึกหัด และใบงานระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 

2E  คือ ประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) 
คิดเป็นร้อยละ 

X  คือ คะแนนรวมของแบบฝึกหัด และใบงานระหว่างเรียน ท่ีผู้เรียนท าได้ 
F  คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) 

ท่ีผู้เรียนท าได้ 
A  คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกหดั และใบงานระหว่างเรียน 
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B  คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) 
N  คือ จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

ฉลองชัย  สุรวัฒนบูรณ์ (2528, หน้า 215) เกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีผลิตได้นั้น 
ก าหนดไว้ 3 ระดับ 

1)  สูงกว่าเกณฑ์เมื่อประสิทธิภาพของชุดการสอนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ค่าเกิน 2.5% ขึ้นไป 
2)  เท่ากับเกณฑ์เมื่อประสิทธิภาพของชุดการสอนเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้

ไม่เกิน 2.5% 
3)  ต่ ากว่าเกณฑ์เมื่อประสิทธิภาพของชุดการสอนต่ ากว่าเกณฑ์แต่ไม่ต่ ากว่า 2.5% 

ถือว่ายังมีประสิทธิภาพท่ียอมรับได้  
ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ 

เมื่อผลิตชุดการสอนท่ีเป็นต้นแบบได้แล้วต้องน าชุดการสอนนั้นไปทดสอบประสิทธิภาพ
ซึ่งท าได้ตามข้ันตอนนี้ 

ขั้นท่ี 1 ทดลองแบบเด่ียว เป็นการทดลองครู 1 คนต่อผู้เรียน 1คน โดยทดลอง
กับผู้เรียนอ่อนก่อน จากนั้นน าไปทดลองกับผู้เรียนระดับปานกลาง และเก่งตามล าดับ หลังจากท่ีค านวณหา
ประสิทธิภาพเสร็จแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น ถ้าเวลาไม่อ านวยและสภาพการณ์ไม่เหมาะสมก็ทดลองกับ
ผู้เรียนอ่อนหรือปานกลางก็ได้ โดยปกติคะแนนท่ีได้จากการทดลองแบบเด่ียวนี้จะได้คะแนนต่ ากว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดมาก แต่เมื่อปรับปรุงแล้วคะแนนจะสูงขึ้นอีกในการทดลองแบบกลุ่มต่อไป ในขั้นนี้จะมี
ประสิทธิภาพประมาณ 60/60 

ขั้นท่ี 2 ทดลองแบบกลุ่ม เป็นการทดลองครู 1 คนต่อผู้เรียน 6-10 คนโดยคละผู้เรียน
ห้ามทดลองกับเด็กท่ีเรียนอ่อนหรือเก่งล้วน เมื่อค านวณหาค่าประสิทธิภาพของชุดการสอนแล้วจึงน ามา
ปรับปรุงข้อบกพร่องอีกครั้งหนึ่ง ในครั้งนี้คะแนนของผู้เรียนจะเพิ่มข้ึนอีกเกือบเท่าเกณฑ์โดยเฉล่ียจะ
ห่างจากเกณฑ์ประมาณ 10% นั้นเอง 

ขั้นท่ี 3 ทดสอบภาคสนาม เป็นการทดลองครู 1 คน ต่อผู้เรียนท้ังช้ัน ท่ีเลือกมา
ทดลองจะต้องมีนักเรียนคละกันไม่ควรเลือกห้องท่ีเรียนเก่งหรือเรียนอ่อนล้วน ค านวณหาประสิทธิภาพ
แล้วท าการปรับปรุงผลลัพธ์ท่ีได้ควรใกล้เคียงกับเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ไม่เกิน 2.5% ถือว่ายอมรับได้ หากแตกต่าง
กันมากผู้สอนต้องก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการสอนใหม่โดยยึดสภาพการณ์ตามความเป็นจริง 
สถานท่ีและเวลา ส าหรับชุดการสอนแบบเด่ียวและแบบกลุ่ม ควรใช้เวลานอกชั้นเรียนหรือแยกผู้เรียน
มาเรียนต่างหากจากห้องเรียน อาจเป็นห้องประชุมโรงเรียน โรงอาหาร หรือสนามใต้ร่มไม้ก็ได้ 

เลิศ  อานันทนะ และคนอื่น ๆ (2537, หน้า 500) การยอมรับประสิทธิภาพของชุดการสอน 
หลังจากท่ีทดลองภาคสนามแล้ว น าค่าประสิทธิภาพน ามาเทียบกับเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ เพื่อดูว่าสมควรท่ี
จะยอมรับประสิทธิภาพหรือไม่ ในการยอมรับประสิทธิภาพให้ถือค่าความแปรปรวนท่ี 2.5% - 5% 
ซึ่งหมายถึงชุดการสอนนั้นไม่ควรต่ ากว่าเกณฑ์ 5% ตามปกติจะก าหนดไว้ 2.5% เช่น ถ้าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
ต้ังไว้ 80/80 แต่เมื่อทดลองภาคสนามแล้วชุดการสอนมีประสิทธิภาพไม่ถึงเกณฑ์ได้ 77.5/77.5 
เรายอมรับได้ว่าชุดการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ พอสรุปได้ว่าการยอมรับประสิทธิภาพของชุดการสอน
มี 3 ระดับ 

1)  สูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 
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2)  เท่ากับเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 
3)  ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ประมาณ 2.5% - 5% 

2.1.6  ประโยชน์ของชุดการสอน 
กุศยา  แสงเดช (2545, หน้า 10-11) สรุปถึงประโยชน์ของชุดการสอนไว้ ดังนี้ 

ชุดการสอนจะช่วยให้กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ เพราะชุดการสอนผลิต
โดยผู้ท่ีมีความช านาญ อาทิเช่น ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชานั้นๆ นักโสตทัศนศึกษา ท่ีร่วมกันผลิตและ
ทดลองใช้จนแน่ใจว่ามีผลดีจึงน ามาเผยแพร่ 

ชุดการสอนจะช่วยลดภาระของครูผู้สอน เพราะผู้สอนจะด าเนินการสอนตาม
ค าแนะน าท่ีก าหนดไว้ในชุดการสอนตามล าดับขั้น แต่ละขั้นจะมีอุปกรณ์ กิจกรรม ตลอดจน ข้อเสนอแนะ
ไว้ให้พร้อมสามารถน าไปใช้ได้ทันที ครูผู้สอนไม่จ าเป็นต้องท าใหม่ ชุดการสอนช่วยให้ผู้สอนมีความรู้ 
ในแนวเดียวกัน เดิมการสอนท่ีผู้สอนหลายคนในวิชาเดียวกัน อาจเกิดความแตกต่างกันในด้านประสิทธิภาพ
ของการสอน ชุดการสอนช่วยให้แก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้ 

ชุดการสอนมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนมีข้อแนะน าการฝึกกิจกรรม การใช้ส่ือการสอน
และข้อทดสอบเพื่อประเมินผลพฤติกรรมผู้เรียนได้อย่างพร้อมมูล 

ผู้เรียนสามารถทดสอบความรู้ด้วยตนเองหลังจากที่เรียนด้วยชุดการสอนนั้น ๆ
ผู้เรียนจะทดสอบผลส าเร็จของตนว่าบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่ โดยการท าแบบทดสอบหลังเรียน
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1)  แบบทดสอบท่ีผู้เรียนสามารถตรวจสอบค าตอบด้วยตนเอง 
2)  แบบทดสอบท่ีครูเป็นผู้ตรวจต าตอบ 

สรุปถึงประโยชน์ของชุดการสอนอย่างย่อว่า นอกจากเป็นส่ือประกอบการเรียนการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาการท่ีครูขาดสอน ซึ่งครูท่ีท าการสอนแทนสามารถท าการสอน
ได้ตรงตามเนื้อวิชา และจุดประสงค์ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีเป็นแนวทางเดียวกันช่วยให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้นด้วย 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.2.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) เปน็สมรรถภาพทางสมองในด้านต่าง ๆ 
ท่ีนักเรียนได้รับจากประสบการณ์ท้ังทางตรง และทางอ้อมจากครู ส าหรับความหมายของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

สุนทรี  สัตยพันธ์ (2538, หน้า 22) ให้ความหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
พฤติกรรมหรือความสามารถของบุคคลในด้านความรู้ และทักษะซึ่งได้พัฒนามาจากการเรียนการสอน 
การฝึกฝน และอบรม 

สว่าง  หลักเพชร (2541, หน้า 56) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะ 
และความสามารถของบคุคลท่ีพัฒนาการดีขึ้น อันเกิดจากการเรียนการสอน การฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย
ความสามารถทางสมอง ความรู้ ความรู้สึก ค่านิยมต่าง ๆ 
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ชัยพล  สุขเอี่ยม (2542, หน้า 9) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงความสามารถ
ในการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจ ซึ่งได้จากการวัดเปน็คะแนนของกลุ่มประชากร
ท่ีท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน 

จิตติมา  พุทธเจริญ (2543, หน้า19) ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า ผลของ
ความสามารถทางสมองด้านต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการเรียน การสอน การฝึกฝน หรือประสบการณ์ต่าง ๆ 
ท้ังทางตรงและทางอ้อม ซึ่งวัดได้โดยการนับเป็นคะแนนท่ีได้จากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ภายหลังจากท่ีเรียนจบเนื้อหาท่ีก าหนดไว้ 

จากความหมายท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ
ในการเรียน ซึ่งวัดได้จากการตอบแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนท่ีใช้ทดสอบ
วัดผลของความรู้ ความเข้าใจ การน าความรู้ไปใช้ 

2.2.2  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชวาล  แพรัตกุล (2517, หน้า 61) ได้ให้ความหมาย การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หมายถึง การตรวจสอบความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถภาพทางสมองด้านต่าง ๆ ท่ีได้รับ
การอบรมส่ังสอนจากครู การประเมินผลส่วนใหญ่จะให้นักเรียนขีดเขียนค าตอบในกระดาษเรียกว่า 
การทดสอบด้วยกระดาษ และดินสอ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะท าหน้าท่ีวัดว่านักเรียน 
รู้มากน้อยเท่าใด นักเรียนได้งอกงามตรงตามความมุ่งหมายตามหลักสูตรได้มากน้อยเพียงใด โดยใช้
เครื่องมือท่ีเรียกว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้วัด
ปริมาณความรู้ ความสามารถ ทักษะ เกี่ยวกับด้านวิชาการท่ีนักเรียนได้เรียนรู้มาในอดีตว่ารับได้มากน้อย
เพียงใด  

ณรงค์  บุญมี (2529, หน้า 62) ได้กล่าวถึงลักษณะข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ว่าแบง่ออกเป็น สองประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1)  แบบอัตนัย หรือ แบบความเรียง หมายถึง แบบทดสอบท่ีก าหนดปัญหา หรือ
ค าถามให้โดยให้ผู้สอบเขียนตอบยาว ๆ ผู้เข้าสอบต้องมีความรู้ในปัญหานั้นมากน้อยเพียงใดก็เขียน
ออกมาให้หมดภายในเวลาท่ีก าหนด การใช้ภาษาในการเขียนตอบแล้วแต่ผู้เข้าสอบจะถนัด 

2)  แบบปรนัย หรือ ตอบแบบส้ัน ๆ หมายถึง แบบทดสอบท่ีก าหนดให้ตอบส้ัน ๆ 
หรือแบบก าหนดให้เลือกตอบ ได้แก่ แบบถูก–ผิด แบบเติมค า แบบจับคู่ แบบเลือกตอบ 

2.2.3  การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การแบ่งจุดประสงค์การเรียน  

ประทุม  อัตชู (2535, หน้า 15-18) ได้แบ่งจุดประสงค์การเรียนรู้โดยใช้ระบบการแบ่ง
ประเภทออกเป็น 3 ด้าน คือ 

1)  ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domains) เป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความรู้ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ทางสมอง 

2)  ด้านจิตพิสัย (Affective Domains) เป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความรู้สึก เช่น ทัศนคติ ค่านิยม การปรับตัว ความสนใจ และพฤติกรรมต่าง ๆ 

3)  ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domains) เป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู้
เกี่ยวกับการกระท า อย่างมีทักษะ 
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อุทุมพร  จามรมาน (2532, หน้า 71-78) ได้อธิบายขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า 

ขั้นท่ี 1 ขอบเขต ผู้สร้างต้องตอบค าถามให้ได้ว่า จะสร้างเครื่องมือวัดอะไร และผู้ถูกวัด
มีลักษณะอย่างไร กระบวนการวัดจะท าอย่างไร 

ขั้นที ่2 จุดมุ่งหมายในการวัด ต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตร และมีความชัดเจนมากพอท่ีจะวัดได้ 

ลักษณะของแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จ านง  พรายแย้มแข (2531, หน้า 29-30) และพวงรัตน์  ทวีรัตน์ (2538, หน้า 41-45) 

ได้สรุปว่าแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรประกอบด้วยลักษณะส าคัญ ต่อไปนี้ 
1)  มีความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง แบบทดสอบท่ีสามารถท าหน้าท่ีวัดส่ิงท่ี

เขาต้องการวัดได้อย่างถูกต้อง ตรงตามจุดมุ่งหมาย สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และครอบคลุมพฤติกรรม
ตรงตามท่ีก าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร หรือจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดไว้ในเนื้อหา 
แต่ละหน่วยได้อย่างครบถ้วน 

2)  มีความเช่ือมั่น (Reliability) หมายถึง แบบทดสอบท่ีสามารถให้ผลคงท่ีไม่
ว่าจะน าไปสอบวัดกี่ครั้งก็ตาม 

3)  มีความเป็นปรนัย (Objectivity) คือ มีคุณสมบัติ 3 ประการ ต่อไปนี้ 
(1)  ค าถามมีความชัดเจน เข้าใจตรงกัน 
(2)  ต้องตรวจให้คะแนนตรงกัน คือมีมาตรฐานการให้คะแนนชัดเจน ท าให้

ผู้ตรวจไม่ว่าใครก็ตาม ตรวจให้คะแนนได้ตรงกนั 
(3)  การแปลความหมายแบบตรงกัน กล่าวคือ คะแนนท่ีได้บอกสถานภาพ

ของผู้สอบได้ตรงกัน 
4)  มีการถามลึก (Searching) หมายถึง ค าถามจะไม่ถามแต่เพียงความรู้ ความจ า 

ตามต ารา หรือตามท่ีครูสอน แต่ต้องให้เด็กน าความรู้ไปวิเคราะห์ วิจารณ์ และใช้ในสถานการณ์จริง ๆ 
5)  มีความยุติธรรม (Fair) หมายถึง ข้อค าถามของข้อสอบนั้น จะต้องไม่มีช่องทาง

แนะให้เด็กฉลาดใช้ไหวพริบในการเดาได้ถูก และไม่เปิดโอกาสให้เด็กเกียจคร้านตอบได้นั่นคือ ข้อสอบ
ต้องครอบคลุมท้ังเนื้อหาวิชา และสมรรถภาพสมอง 

6)  มีลักษณะกระตุ้น เป็นแบบอย่างท่ีดี (Exemplary) หมายถึง ข้อสอบจะต้อง
ประกอบด้วยค าถาม ท่ีจะสร้างเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผู้เรียน ไม่ควรถามส่ิงท่ีเป็นตัวอย่างท่ีไม่เหมาะสม
ไม่ควรปฏิบัติ 

7)  มีอ านาจจ าแนก (Discrimination) หมายถึง ข้อสอบนั้นสามารถแยกเด็กเก่ง
และเด็กอ่อนออกจากกันได้จริง 

8)  มีความยาก (Difficulty) พอเหมาะคือ ข้อสอบนั้นจะต้องไม่ยากเกินไป
และง่ายเกินไป ผลการทดสอบโดยเฉล่ียควรเท่ากับ หรือสูงกว่า 50% ของคะแนนเต็มเล็กน้อย 



14 
  

9)  มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Definite) คือ ต้ังค าถาม และค าตอบท่ีมุ่งถามเรื่องใด
เรื่องหนึ่งอย่างชัดเจน ไม่ก ากวม ไม่ถามแบบครอบจักรวาล 

10)  มีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือสามารถให้คะแนนเท่ียงตรง และเช่ือถือได้
มากท่ีสุดภายในเวลาท่ีสอบน้อยท่ีสุด ใช้แรงงาน และเงินทุนน้อยท่ีสุดด้วย 

นอกจากนี้ ได้กล่าวไว้ว่าผู้เขียนข้อสอบท่ีดี จ าเป็นจะต้องมีคุณลักษณะต่าง ๆ 
คือ มีความรู้ในเนื้อหา รู้จุดมุ่งหมายของวิชา รู้เทคนิคการถาม มีทักษะในการใช้ภาษา และมีทักษะ
ในการเขียนข้อสอบ และวิจารณ์ จากหลักการ และกระบวนการสร้างและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีกล่าวมา โดยสรุปจะช่วยให้การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคุณภาพ และสามารถ
ตรวจสอบทักษะ และความรู้ของนักเรียนได้ตามท่ีต้องการจากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า การวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการวัดความรู้ความสามารถของผู้เรียน  โดยการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้
ในการทดสอบ เครื่องมือท่ีว่านี้เรียกว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะมีแบบทดสอบท่ีครูสร้างขึ้นเอง
โดยเฉพาะ และแบบทดสอบมาตรฐานท่ีสร้างขึ้นด้วยกระบวนวิธีการท่ีซับซ้อน เครื่องมือท้ัง 2 แบบ
ท่ีสร้างขึ้นมามีวัตถุประสงค์ท่ีเหมือนกัน คือ ต้องการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.3  แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจ 
   2.3.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

สเตราส์ และเซเลย์ (Strauss and Sales. 1960, หน้า 119-121) กล่าวว่า ความรู้สึก
พอใจในงานท่ีท า และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คนท่ีจะพอใจในงานท่ีท า
เมื่องานนั้นให้ผลประโยชน์ตอบแทนด้านวัตถุและจิตใจ ซึ่งสามารถสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน
ของเขาได้ 

แอปเปิลไวท์ (Apple white. 1965, หน้า 6) ได้ให้ความหมายว่าของความพึงพอใจว่า
เป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมไปถึงความพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพด้วยการมีความสุขท่ีท างานร่วมกับคนอื่นท่ีเข้ากันได้มีทัศนคติท่ีดีต่องานด้วย 

กู๊ด (Good. 1973, หน้า 161) ได้ให้ความหมายว่าของความพึงพอใจว่าสภาพ หรือระดับ
ความพึงพอใจท่ีเป็นผลมาจากความสนใจ และเจตคติของบุคคลท่ีมีต่องาน 

โวแมน (Wolman. 1973, หน้า 95) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจ 
คือ ความรู้สึกมีความสุข เมือ่ได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ต้องการ หรือแรงจูงใจ  

นฤมล  มีชัย (2535, หน้า 15) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก หรือเจตคติท่ีดีต่อ
การปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบนั้น ๆ ด้วยใจรัก มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
พยายามต้ังใจท างานให้บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสุขกับงานท่ีท า และมีความพอใจ
เมือ่งานนั้นได้ผลประโยชน์ตอบแทน 

จากความหมายของความพึงพอใจของนักวิชาการ และนักการศึกษาท่ีกล่าวมาแล้วนั้น 
พอจะสรุปได้ว่า ความหมายของความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกนึกคิด หรือเจตคติท่ีดี ของบุคคลท่ีมีต่อ
การท างาน หรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก และต้องการด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ จนบรรลุผลส าเร็จ 
   2.3.2  แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 

แคทซ์ (Katz. 1983, หน้า 163) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ
จากส่ือเป็นทฤษฎีท่ีให้ความส าคัญกับผู้บริโภค (Consumer) หรือผู้รับสาร (Receiver) โดยผู้รับสาร
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จะอยู่ในฐานะเป็นผู้กระท าการเลือกใช้ส่ือ (Active Selector of Media Communication) ซึ่งนับได้ว่า
เป็นมุมมองท่ีแตกต่างไปจากทฤษฎีเดิมท่ีไม่ให้ความส าคัญกับผู้รับสาร เพราะแต่เดิมผู้รับสารถูกมองว่า
เป็นผู้ถูกกระท าดังนั้นสมมุติฐานของทฤษฎีการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจในการส่ือสาร ผู้ส่งสาร
จึงไม่อาจคาดหมายความสัมพันธ์ระหว่างข่าวสารกับประสิทธิผลของการสื่อสาร เพราะท่ามกลาง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรท้ังสอง มีปัจจัยด้านการใช้ส่ือของผู้รับสารเข้ามาเป็นตัวแปรแทรกซ้อน
ของกระบวนการส่ือสาร 

เฮอร์เบอร์ก (Herzberg. 1959, หน้า 113-115) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีท่ีเป็นมูลเหตุท่ี
ท าให้เกิดความพึงพอใจ ว่า The Motivation Hygiene Theory ทฤษฎีนี้ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีท าให้เกิด
ความพึงพอใจในการท างาน 2 ปัจจัย คือ 
  1)  ปัจจัยกระตุ้น (Motivation Factor) เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวกับการงาน ซึ่งมีผลก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการท างาน 
  2)  ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมในการท างาน
และมีหน้าที่ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
ความพึงพอใจเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะกระตุ้นให้ผู้เรียนท างานท่ีได้รับมอบหมาย หรือต้องการปฏิบัติให้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ครูผู้สอน ซึ่งในสภาพปัจจุบันเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก หรือให้ค าแนะน าปรึกษา
จึงต้องค านึงถึงความพึงพอใจในการเรียนรู้ การท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้   
     จากแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของนักวิชาการ และนักการศึกษาท่ีกล่าว
มาแล้วนั้น พอจะสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการเรียน และผลการเรียน จะมีความสัมพันธ์กันในทางบวก
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้ปฏิบัตินั้น ท าให้ผู้เรียนได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย
และจิตใจ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้เกิดความสมบรูณ์ของชีวิตมากน้อยเพียงใด นั่นคือส่ิงท่ีครูผู้สอน
จะค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
   2.3.3  การวัดความพึงพอใจ  
    หทัยรัตน์  ประทุมสูตร (2542, หน้า 14) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจ เป็นเรื่องท่ีเปรียบเทียบ
ได้กับความเข้าใจท่ัว ๆ ไป ซึ่งปกติจะวัดได้โดยการสอบถามจากบุคคลท่ีต้องการจะถาม มีเครื่องมือ
ท่ีต้องการจะใช้ในการวิจัยหลาย ๆ อย่าง อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าจะมีการวัดอยู่หลายแนวทาง แต่การศึกษา
ความพึงพอใจอาจแยกตามแนวทางวัดได้สองแนวคิดตามความคิดเห็นของ ซาลีซนิคค์ คริสเทนส์ 
กล่าวคือ 
  1)  วัดจากสภาพท้ังหมดของแต่ละบุคคล เช่น ท่ีท างาน ท่ีบ้านและทุก ๆ  อย่างท่ีเกี่ยวข้อง
กับชีวิต การศึกษาตามแนวทางนี้จะได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ แต่ท าให้เกิดความยุ่งยากกับการท่ีจะวัด
และเปรียบเทียบ  
  2)  วัดได้โดยแยกออกเป็นองค์ประกอบ เช่น องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับงาน การนิเทศงาน
เกี่ยวกับนายจ้าง คุณลักษณะของบุคลากรท่ีพึงประสงค์ของนายจ้าง  

2.4  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ทองพูน  เบ็ญเจิด (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัส 

วิชา 2102 – 2004 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 -2004 
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ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ร้อยละ 
80/80 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 - 2004 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.50 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนวิชาวัดละเอียด 
รหัสวิชา 2102 - 2004 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยใช้ t - test 
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 
2102-2004 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ท่ีลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนท่ี1 ปีการศึกษา 2559 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) จ านวน 17 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
บัตรแบบฝึกหดั บัตรใบงาน แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนของนักเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ 
ของนักเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล 
ดัชนีค่าความสอดคล้อง ค่าอ านาจจ าแนก ค่าสัมประสิทธิ์ิความเช่ือมั่น และ t - test ผลการวิจัย พบว่า 
ชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 - 2004 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 มีประสิทธิภาพเฉล่ีย 82.25/81.32 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 80/80 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล
ของชุดการสอน พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของส่ือการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 0.6111 ซึ่งหมายความว่า
นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.11 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
ด้วยการทดสอบ t (t - test) พบว่า มีความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนอยูใินระดับมาก  

นิเวศน์  เดินสันเทียะ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษารายงานผลการใช้ชุดการสอนวิชางานระบบ
ท่อส่งความเย็น รหัส 2103-2109 ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชา
โลหะการ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการสอน วิชางานระบบ
ท่อส่งความเย็น รหัส 2103 -2109 ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 ท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชางานระบบท่อส่งความเย็น 
รหัส 2103 -2109 ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 (3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอนวิชางานระบบท่อส่งความเย็น 
รหัส 2103 -2109 ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชางานระบบท่อส่งความเย็น รหัส 2103 -2109 
ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเช่ือมโลหะ วิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานี ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชางานระบบท่อส่งความเย็น รหัส 2103 -2109 ในภาคเรียนท่ี 2    
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 40 คน และในภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2558 จ านวน 40 คน ซึ่งได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษามี 3 ชนิด คือ 
(1) ชุดการสอนวิชางานระบบท่อส่งความเย็น รหัส 2103-2109 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเช่ือมโลหะ ท่ีผู้รายงานสร้างและพัฒนาขึ้น จ านวน 6 
หน่วยการเรียน รวม 72 ช่ัวโมง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
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จ านวน 60 ข้อ (3) แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชางานระบบ
ท่อส่งความเย็น  รหัส 2103-2109 มีลักษณะเป็นมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
จ านวน 15 ข้อ สถิติท่ีใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent 
Samples) ผลการศึกษา พบว่า ชุดการสอนวิชางานระบบท่อส่งความเย็น รหัส 2103-2109 ส าหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเช่ือมโลหะ ท่ีได้
พัฒนาขึ้น โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2559 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.50/83.17 และทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2560 มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 86.17/84.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชางานระบบ 
ท่อส่งความเย็น รหัส 2103-2109 ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชา
โลหะการ สาขางานเช่ือมโลหะ ท่ีผู้รายงานได้พัฒนาขึน้โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างใน ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2559 มีค่าเท่ากับ 0.6412 ซึ่งหมายความว่า นักศึกษามีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.12 และทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 มีค่าเท่ากับ 
0.6664 ซึ่งหมายความว่านักศึกษามีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.64 นักศึกษาท่ี
เรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชางานระบบท่อส่งความเย็น รหัส 2103-2109 ส าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเช่ือมโลหะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ค่าความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ
การเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชางานระบบท่อส่งความเย็น รหัส 2103- 2109 ส าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเช่ือมโลหะ ท่ีผู้รายงานได้พฒันาขึน้โดย
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
ปรากฏว่านกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้ชุดการสอนวิชางานระบบท่อส่งความเย็น รหัส 
2103-2109 ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาโลหะการ สาขางาน
เช่ือมโลหะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยสรุปชุดการสอนวิชางานระบบท่อส่งความเย็น รหัส 2103-
2109 ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเช่ือมโลหะ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม สามารถช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้เป็นนอย่างดี 
จึงควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนวิชางานระบบท่อส่งความเย็น รหัส 2103-2109 ได้น ารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป  

ปนัดดา  วรกานต์ทิวัตถ์ (2558 : บทคัดย่อ) การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนในรายวิชา
สุนทรียศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สันติราษฎร์ในพระอุปถัมภฯ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน รายวิชา
สุนทรียศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก พบว่าชุดการสอนมี
ประสิทธิภาพ 80.07/80.15 แสดงว่าชุดการสอนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้
คือ 80/80 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุนทรียศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน 

สลักจิตร  กันตนิกข์ (2557 : บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ 
แก้โจทย์ปัญหาเรื่องร้อยละวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (2000-1401) ส าหรับนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตร
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วิชาชีพช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์
หาประสิทธิภาพชุดการสอน พบว่าประสิทธิภาพชุดการสอน E1/E2 เท่ากับ 81.66/82.22 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผลการทดสอบหลังเรียนเพิ่มขึน้กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับชุดการสอนสรุปได้ว่าชุดการสอนเป็นการน าเอานวัตกรรม
ทางการศึกษาและเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน มาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การเรียน การสอนใน
เนื้อหาวิชา ท าให้ผู้เรียนสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ชุดการสอน
ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่า การสร้างชุดการสอนสามารถจะ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนชุดการสอนวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101 
- 2106 เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 
สาขาวิชาช่างยนต์ จะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางในการพัฒนา
ชุดการสอน ในหวัข้อหรือวิชาอื่นต่อไป 



 
 

บทที่  3 
วิธีด ำเนินกำร 

 
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชางานบ ารุงรัการถยนต์ รหัสวิชา 20101-

2106 ระดับ ปวช. 1 กลุ่ม ชย.12 โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ ผู้รายงาน
ได้ศึกษา และด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.1  ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น 
3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
3.4  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
3.5  วิธีด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6  สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1  ศึกษำข้อมูลเบื้องต้น 

 3.1.1  ศึกษาข้อมูลของการตรวจสภาพรถยนต์ การบ ารุงรักษารถยนต์ โดยศึกษาจากเอกสาร ต ารา 
คู่มือการซ่อม และจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลท่ีจะใช้ในการออกแบบชุดการสอน 

 3.1.2  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบบททดสอบเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
งานบ ารุงรัการถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 ระดับ ปวช. 1 กลุ่ม ชย.12 โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง 
งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 

 3.1.3  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อชุดการสอน 
เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 

3.2  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.2.1  ประชากร 

3.2.1.1  ประชากร 
 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค

กันทรารมย ์ท่ีลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 จ านวน 27 คน 
3.2.1.2  กลุ่มตัวอย่าง 

 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานยานยนต์ กลุ่ม ชย.12 
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ท่ีลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 จ านวน 11 คน 
โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
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3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
3.3.1  ชุดการสอนวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 
3.3.2  แบบทดสอบ เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 
3.3.3  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อชุดการสอนวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ เรื่อง 

งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 

3.4  กำรสร้ำงและพัฒนำเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
3.4.1  ชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 

ผู้รายงานได้ด าเนินการศึกษาขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้อง โดยการศึกษาหลักสูตรรายวิชางานบ ารุงรักษา 
รถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 เพื่อก าหนด
หัวข้อเรื่อง หัวข้อหลัก หัวข้อรอง เนื้อหา ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และแบบทดสอบให้มี
ความสอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา ซึ่งประเมินโดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เป็นผู้ให้ค าแนะน า 
และตรวจสอบความสอดคล้องของเอกสาร และความแม่นตรงของแบบทดสอบ 

ในการสร้างชุดการสอนวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษา
รถยนต์ ผู้รายงานได้พิจารณาล าดับขั้นตอนท่ีเสนอโดย ฉลองชัย  สุขวัฒนบูรณ์ (2528, หน้า 190-200) 
ได้เสนอขั้นตอนในการสร้างชุดการสอนหรือส่ือการสอนประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้  

1)  ขั้นการวางแผนด าเนินการ โดยศึกษาสาระของวิชาว่าต้องการหลักการเรียนรู้
อะไรจะท าชุดแบบใด โดยค านึงถึงผู้เรียนเพื่อก าหนดหน่วยการเรียน มโมมติ จุดประสงค์ จัดล าดับ 
กิจกรรมการเรียน จัดท าส่ือการสอน ประเมินผลและทดลองส่ือการสอน 

2)  ขั้นตอนการผลิตโดยผลิตตามข้ันตอนท่ี 1 ผู้ผลิตควรตรวจสอบความสอดคล้อง
ของทุกขั้นตอนก าหนดเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา โดนสามารถปฏิบัติหรือเห็นการกระท าได้ 

3)  ขัน้ทดสอบประเมินผลหรือพัฒนา เมื่อท าการผลิตชุดการสอนแล้ว โดยน าไปหา
ประสิทธิภาพ เมื่อเป็นหลักประกันว่าชุดการสอนนั้นมีคุณค่าท่ีจะน าไปสอน 

น าขั้นตอนดังกล่าวไปผนวกเข้ากับขั้นตอนของการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการเตรียมการสอนในหน้าท่ีหลักเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอน โดยต้องปฏิบัติ ดังนี้ (สุ
วิทย์  มูลค า, หน้า 2550: 299) ศึกษา และวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ศึกษาค าอธิบายรายวิชา จัดท าหน่วยการเรียนรู้ มีการก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของเบนจามินบลูม และคณะ คือ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสัย ขั้นตอนต่อไป คือ ก าหนดเนื้อหา ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การวัด และประเมินผล
การเรียนรู้ ในการชุดการสอน ผู้รายงานได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1)  การก าหนดจุดมุ่งหมายท่ัวไป ผู้รายงานได้ก าหนดจุดมุ่งหมายท่ัวไป เพื่อสร้าง
ชุดการสอนท่ีสามารถน าไปใช้ในการเรียน การสอน โดยท าให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ และสมรรถนะ
รายวิชา ครบถ้วนตามค าอธิบายรายวิชา ตลอดจนเป็นเอกสารท่ีอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน
แก่ครู และนักเรียน 

2)  วิเคราะห์ และก าหนดคุณสมบัติผู้อ่านเป้าหมาย โดยการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ช้ันปีท่ี 1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ กลุ่ม ชย.12 จ านวน 11 คน ท่ีครู
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ใช้ชุดการสอนวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ท่ีสร้างขึน้ ส่วนคุณสมบัติ
ของผู้เรียน ผู้รายงานได้ตระหนักเกี่ยวกับวัยของผู้เรียน จึงได้ศึกษาเนื้อหาสาระท่ีจัดการเรียนการสอน 
เพื่อพิจารณาความยากง่ายให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

3)  วิเคราะห ์และก าหนดเนื้อหาสาระ ตามหลักสูตรรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ 
รหัส 20101-2106 เวลาในการเรียนการสอนจ านวน 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ โดยใน 1 ภาคเรียนมี 18 สัปดาห ์
รวมท้ังส้ิน 72 ช่ัวโมง ผู้รายงานได้ศึกษา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์ 
และสมรรถนะรายวิชา แล้วให้ผู้เช่ียวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหลักสูตรรายวิชา 

4)  ก าหนดรูปแบบ และวิธีประเมินความเข้าใจของนักเรียน โดยผู้รายงานได้จัดท า
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัด ใบงาน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินการปฏิบัติตามใบงาน 
เพื่อใช้ประเมินความเข้าใจของนักเรียน 

5)  ก าหนดแหล่งข้อมูลสนับสนุนประกอบไปด้วยหนังสือ วารสาร รวมท้ังเว็บไซค์
ต่าง ๆ ตามท่ีเสนอไว้ในบทท่ี 2 น าผลจากการศึกษามาปรับปรุงการจัดกลุ่มเนื้อหาโดยเรียบเรียงจัดสาระบบ 
แบ่งหน่วย ก าหนดหัวข้อหลัก หัวข้อรองลงไปตามล าดับ 

6)  การทดสอบต้นฉบับ การตรวจสอบความสอดคล้องด้วยการหาดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of item – Objective Congruence: IOC) โดยประเมินจากผู้เช่ียวชาญ ท่ีมีประสบการณ์ 
จ านวน 5 ท่าน ซึ่งประเมินในประเด็นความสอดคล้องระหว่างการก าหนดเนื้อหากับหลักสูตรรายวิชา 
ความสอดคล้องระหว่างการก าหนดเนื้อหากับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และความสอดคล้องระหว่าง
การก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ พิจารณาตัดสินโดยก าหนดผลการตัดสินรายข้อ 
และการค านวณประเมินตัดสินใจ ดังนี้   

ให้   +1    เมื่อแน่ใจว่ามีความสอดคล้อง 
ให้     0    เมื่อไม่แน่ใจ 
ให้    -1     เมื่อแน่ใจว่าไม่มีความสอดคล้อง 

แปลผลดังนี้ 
ค่า  IOC  ใกล้  1  แสดงว่ามีความสอดคล้องมาก 
ค่า  IOC ใกล้ 0  แสดงว่ามีความสอดคล้องน้อย 
ค่า  IOC  มีค่าเป็นลบ  แสดงว่าความสอดคล้องใช้ไม่ได้ต้องตัดข้อนั้นออก 

ค่า IOC  0.5 ถือว่ามีความสอดคล้องผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน 
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

3.4.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้  
1)  ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจากเอกสาร และต าราเทคนิคการเขียนข้อสอบ  
2)  วิเคราะห์เนื้อหาและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดเอาไว้ น ามาใช้เป็นแนวทาง

ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
3)  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิด 4 

ตัวเลือกโดย ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน  
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4)  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 5 ท่าน 
ตรวจคุณลักษณะและความสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแบบทดสอบ โดยใช้เกณฑ์ก าหนด
คะแนนความคิดเห็น (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2538 : 117) ดังนี้  

คะแนน +1 หมายถึง ส าหรับข้อค าถามท่ีแน่ใจว่าวัดตรงจุดประสงค์ข้อนั้น 
คะแนน 0 หมายถึง ส าหรับข้อค าถามท่ีไม่แน่ใจว่าตรงจุดประสงค์ข้อนั้นหรือไม่ 
คะแนน -1 หมายถึง ส าหรับข้อค าถามท่ีไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้น  

5)  บันทึกผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อ แล้วน าไปค านวณหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) แล้วคัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.5 เก็บไว้ และปรับปรุง
ข้อสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า 0.5 ให้มีความถูกต้องตามเกณฑ์ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2532 
: 58 – 68 ) น าไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินอีกครั้งเพื่อให้เป็นข้อสอบท่ีสมบูรณ์  

6)  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดสอบ
กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ 
ท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง จ านวน 20 คน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มคนเก่ง 10 คน และกลุ่มคนอ่อน 10 คน  

7)  ท าการวิเคราะห์หาค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ 
เพื่อคัดเลือกข้อสอบให้ได้จ านวน 28 ข้อโดยพิจารณาจากค่าความยากท่ีอยู่ระหว่าง 0.2 – 0.8 และ
ค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.2 ขึ้นไป หลังจากนั้นน าแบบทดสอบท่ีผ่านการคัดเลือกแล้ว ไปหาค่าความเช่ือมั่น
ของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR. – 20  ของ Kuder – Richardson เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  

3.4.2  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน  
1)  ศึกษาเอกสาร วิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า

(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท จากหนังสือการวิจัยเบ้ืองต้นของ (บุญชม  ศรีสะอาด, 
2545: 82 - 84) 

2)  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ท่ีเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง งานตรวจ
สภาพบ ารุงรักษารถยนต์ โดยการก าหนดค่าระดับความพึงพอใจแต่ละช่วงคะแนน และความหมาย 
ตามแนวคิดของลิเคอร์ท จ านวน 10 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยก าหนดข้อความให้มีความหมายทางบวกท้ังหมด ดังนี้ 

5  หมายถึง มีความพึงพอใจต่อชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษา
รถยนต์ ในระดับมากท่ีสุด 

4  หมายถึง มีความพึงพอใจต่อชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษา
รถยนต์ ในระดับมาก 

3  หมายถึง มีความพึงพอใจต่อชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษา
รถยนต์ ในระดับปานกลาง 

2  หมายถึง มีความพึงพอใจต่อชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษา
รถยนต์ ในระดับน้อย 

1  หมายถึง มีความพึงพอใจต่อชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษา
รถยนต์ ในระดับน้อยท่ีสุด 
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เกณฑ์การแปลความหมายของผลความพึงพอใจใช้เกณฑ์ ดังนี้  
4.51 – 5.00 หมายถึง ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอน เรื่อง งานตรวจ

สภาพบ ารุงรักษารถยนต์ โดยเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอน เรื่อง งานตรวจ

สภาพบ ารุงรักษารถยนต์ โดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอน เรื่อง งานตรวจ

สภาพบ ารุงรักษารถยนต์ โดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอน เรื่อง งานตรวจ

สภาพบ ารุงรักษารถยนต์ โดยเฉล่ียอยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.50 หมายถึง ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอน เรื่อง งานตรวจ

สภาพบ ารุงรักษารถยนต์ โดยเฉล่ียอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
3)  น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างขึ้นจ านวน 10 ข้อ เสนอผู้เช่ียวชาญ เพื่อหาค่า

ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม ความถูกต้อง และตรวจแก้ไขภาษาให้ชัดเจนขึ้น  
4)  น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีได้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าไปแปลความหมาย

ค่าระดับตามเกณฑ์  

3.5  วิธีด ำเนินกำรทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
น าชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ ไปใช้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขางานยานยนต์ กลุ่ม ชย.12 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จ านวน 11 คน หลังจากนั้น
ให้นักเรียนท าแบบทดสอบ แล้วน าผลการทดลองมาวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.6  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
3.6.1  สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ  

1)  การหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ (Leve of Difficulty : p ) จากสูตร (บญุชม  
ศรีสะอาด, 2553 : 97)                 

2

Ru Rl
p

f

+
=    

  เมื่อ p  แทน ค่าระดับความยาก 
   Ru  แทน จ านวนคนกลุ่มสูงท่ีตอบถูก 
   Rl  แทน จ านวนคนกลุ่มต่ าท่ีตอบถูก 
   f  แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงและต่ า (ซึ่งเท่ากัน) 

ขอบเขตของ p  (ระบบสัดส่วน) และความหมาย (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553 : 96) 
1.0 เป็นข้อสอบท่ีง่าย (ไม่ควรน ามาใช้วัด) 
0.0 เป็นข้อสอบท่ียากมาก (ไม่ควรน ามาใช้วัด) 
0.50 เป็นข้อสอบท่ียากปานกลางหรือพอเหมาะ (เป็นข้อสอบท่ีมีคุณภาพดี) 
0.80 เป็นข้อสอบท่ีค่อนข้างง่าย (เป็นข้อสอบท่ีมีระดับความง่ายเข้าเกณฑ์) 
0.20 เป็นข้อสอบท่ีค่อนข้างยาก (เป็นข้อสอบท่ีมีระดับความยากเข้าเกณฑ์) 
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ข้อสอบท่ีดีและใช้ได้ ควรมีค่า p  อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 
2)  การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ (Discrimination Index : r ) จากสูตร

(บุญชม  ศรีสะอาด, 2553 : 98) 

   Ru Rl
r

f

−
=    

  เมื่อ r  แทน อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 
ขอบเขตของ r   (ระบบสัดส่วน) และความหมาย (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553 : 97) 

1.0 จ าแนกกลุ่มสูงต่ าได้อย่างสมบูรณ์ (ผู้ตอบถูกเป็นกลุ่มสูง ผู้ตอบผิดเป็น
กลุ่มต่ า เป็นข้อสอบท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด) 

-1.0  จ าแนกทางตรงข้ามได้อย่างสมบูรณ์ (เป็นข้อสอบท่ีแย่ท่ีสุดไม่ควรน ามาใช้วัด) 
0.00 จ าแนกกลุ่มสูงต่ าไม่ได้ (เป็นข้อสอบท่ีไม่ควรน ามาใช้วัด) 
0.50 จ าแนกได้ค่อนข้างสูง (เป็นข้อสอบท่ีมีคุณภาพดี) 
0.20 จ าแนกใช้ได้ (เป็นข้อสอบท่ีมีอ านาจจ าแนกเข้าเกณฑ์ ถ้าต่ ากว่านี้ไม่ควร

น ามาใช้วัด) 
ข้อสอบท่ีดีและใช้ได้ ควรมีค่าอ านาจจ าแนก r  ต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป 

3)  การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ (Reliability : ttr ) ใช้วิธี Kuder – Richardson  
สูตรหาความเช่ือมั่น KR – 20 (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553 : 103)    

   
2

1
1

tt

pqk
r

k S

 
= −  −  

   

 เมื่อ ttr  แทน ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
   k  แทน จ านวนข้อสอบ 

p  แทน สัดส่วนของผู้ตอบถูกในข้อหนึ่ง ๆ = R

N
 เมื่อ R  แทนจ านวนผู้ตอบ

ถูกในข้อนั้น และ N  แทนจ านวนผู้เข้าสอบ          
  q   แทน สัดส่วนของผู้ตอบผิดในข้อหนึ่ง ๆ = 1 - p  
  2S   แทน ความแปรปรวนของคะแนน   

4)  ค่าดัชนีความสอดคล้อง เหมาะสมของรายการข้อค าถามกับจุดประสงค์ (Index of 
Item Objective Congruence : IOC ) หาได้จากสูตร (พวงรัตน์  ทวีรัตน,์ 2538 : 117) 

                      
R

IOC
N

=
   

เมื่อ IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 

N  แทน จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
ขอบเขตของ IOC  และความหมาย (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2538 : 117) 
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คะแนน +1 หมายถึง ส าหรับข้อค าถามท่ีแน่ใจว่าวัดตรงจุดประสงค์ข้อนั้น 
คะแนน  0  หมายถึง ส าหรับข้อค าถามท่ีไม่แน่ใจว่าตรงจุดประสงค์ข้อนั้นหรือไม่ 
คะแนน -1  หมายถึง ส าหรับข้อค าถามท่ีไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้น 

ค่า IOC ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่าเป็นข้อสอบท่ีมีความเท่ียงตรงสามารถน าไปใช้ได้ 
3.6.2  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  

1)  ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean : X )  จากสูตร  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553 : 124) 
X

X
N

=
  

เมื่อ X    แทน ค่าเฉล่ีย 
  X   แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 
  N    แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

2)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S  ) จากสูตร (บุญชม  ศรีสะอาด, 
2553: 126) 

         
2( )

1

X X
S

N

−
=

−

  

เมื่อ S  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  X  แทน คะแนนแต่ละตัว 
  X  แทน ค่าเฉล่ีย 
  N  แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
3.6.3  เปรียบเทียบพัฒนาการทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน ของกลุ่มตัวอย่าง

ท่ีไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent sample ) โดยใช้ t – test (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553: 133) 

                         
2 2( )

1

D
t

n D D

n

=
−

−



 
   

เมื่อ t  แทน ค่าสถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต เพื่อทราบความมีนัยส าคัญ 
  D  แทน ผลต่างของอันดับแต่ละคู่ 
  n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคู่ 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ในรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 ท่ีเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพ
บ ารุงรักษารถยนต์ ผู้รายงานขอเสนอผลของการศึกษา ดังนี้ 

4.1  การวิเคราะห์หาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.2  การวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน

ด้วยชุดการสอน 
4.3  การวิเคราะห์หาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมชุีดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษา

รถยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

4.1  การวิเคราะห์หาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผู้รายงานได้น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านจ านวน 5 ท่าน 

ตรวจการก าหนดเนื้อหา ตรวจคุณลักษณะและความสอดคล้องของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
แบบทดสอบ จากนั้นบันทึกผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญในแต่ละข้อแล้วน าไปค านวณหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบ
กับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลองจ านวน 20 คนปรากฏผล ดังนี้ 

ตารางที่ 4-1  แสดงผลคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการสอนวิชางานบ ารุง  
รักษารถยนต์ เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 

ท่ี รายการ ผลการวิเคราะห์ เฉลี่ย เกณฑ์มาตรฐาน 
1. ค่าดัชนีความสอดคล้องเหมาะสมของ

รายการข้อค าถามกับ
จุดประสงค์(Index of Item 
Objective Congruence : IOC )   

0.80 - 1.00 0.98 0.5 ขึ้นไป  

2. ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ  
( Level of Difficulty : p  ) 

0.35 - 0.70 0.49 0.2 – 0.80 

3. ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 
(Discrimination Index : r ) 

0.30 – 0.50 0.36 0.2 ขึ้นไป 

4. ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
(Reliability: 

ttr  ) 
0.81  0.5 ขึ้นไป 

ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Index of Item Objective Congruence : 𝐼𝑂𝐶) ซึ่งผู้เช่ียวชาญ
จะพิจารณาให้คะแนนโดยก าหนดคะแนน ดังนี้ 

คะแนน +1 หมายถึงส าหรับข้อค าถามท่ีแน่ใจว่าวัดตรงจุดประสงค์ข้อนั้น 
คะแนน  0  หมายถึงส าหรับข้อค าถามท่ีไม่แน่ใจว่าตรงจุดประสงค์ข้อนั้นหรือไม่ 
คะแนน -1 หมายถึงส าหรับข้อค าถามท่ีไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้น 

ใช้เกณฑ์พิจารณาค่า 𝐼𝑂𝐶 ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไปถือว่าเป็นข้อสอบท่ีมีความเท่ียงตรงสามารถ น าไปใช้ได้
ปรากฏว่าข้อค าถามผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกข้อโดยมีค่า 𝐼𝑂𝐶 มากกว่า 0.5 ทุกข้อ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.98
แสดงว่าค าถามมีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทุกข้อ ถือว่า
เป็นข้อสอบท่ีมีความเท่ียงตรงสามารถน าไปทดลองใช้ต่อไปได้ 

จากข้อมูลข้างต้น แบบทดสอบ 28 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลองจ านวน 20 คน ผลการวิเคราะห์
แบบทดสอบ พบว่า 

1)  ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ (𝑝) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.35 - 0.70 ค่าเฉล่ีย 0.49 
2)  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ (𝑟) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.30 – 0.50 ค่าเฉล่ีย 0.36 
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3)  ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ (𝑟𝑡𝑡 ) มีค่าเท่ากับ 0.81 
จึงแสดงว่าแบบทดสอบนี้มีความแม่นตรง สามารถน าไปใช้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ของชุดการสอนวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 
กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ 

4.2 การวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนด้วย
ชุดการสอน 

การทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของชุดการสอนวิชางานบ ารุง 
รักษารถยนต์ เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผู้ศึกษาใช้กลุ่ม
ตัวอย่างทดลองการใช้ชุดการสอน จ านวน 11 คน สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

ตารางที่ 4-2  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน  และหลังเรียนด้วยชุดการสอน
วิชางานบ ารุงรักษารถยนต์เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ โดยใช้การทดสอบ
ค่าที (Dependent-Samples t-test ) ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง (Field Testing) 

การทดสอบ คะแนน 
𝑑𝑓 𝑡 

𝑁 �̄� 𝑺 

ก่อนเรียน 11 10.73 1.35 
10 43.60** 

หลังเรียน 11 21.36 1.57 
t**  (0.05 , 10 = 1.8125) 
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4.3  การวิเคราะห์หาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อชุดการสอนวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์
เร่ือง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์เรื่อง งานตรวจสภาพ
บ ารุงรักษารถยนต์ ผู้ศึกษาใช้กลุ่มตัวอย่างทดลองการใช้ชุดการสอน จ านวน 11 คน และท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดการสอน จ านวน 10 ข้อ จากนั้นน าค่าระดับท่ีได้มาหาค่าเฉล่ีย ( )X  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( )S  สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

ตารางที่ 4-3  แสดงค่าการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อชุดการสอนวิชางานบ ารุงรกัษา
รถยนต์ เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 

ข้อ รายการพิจารณา 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S  แปลผล 
1. ชุดการสอน ท าให้ข้าพเจ้าสนใจในบทเรียนมากขึ้น 4.73 0.47 มากท่ีสุด 
2. ชุดการสอน ท าให้ข้าพเจ้าเข้าใจเนื้อหาง่ายข้ึน 4.55 0.69 มากท่ีสุด 
3. ชุดการสอน ใช้ภาษาท่ีใช้อ่านเข้าใจง่าย 4.36 0.67 มาก 
4. รูปภาพในชุดการสอน เหมาะสมกับเนื้อหา  4.64 0.67 มากท่ีสุด 
5. รูปภาพในชุดการสอน มีความชัดเจน 4.55 0.82 มากท่ีสุด 
6. ใบงานในชุดการสอนเหมาะสมตามความสามารถของ

ข้าพเจ้า 
4.91 0.30 มากท่ีสุด 

7. แบบทดสอบในชุดการสอนมีความยากง่ายเหมาะสม 4.27 0.79 มาก 
8. จ านวนข้อของแบบทดสอบมีปริมาณข้อท่ีเหมาะสม 4.45 0.82 มาก 
9. เวลาท่ีใช้ในการศึกษา และลงปฏิบัติงานเหมาะสม 4.27 0.79 มาก 
10. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอน 4.64 0.67 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.54 0.67 มากที่สุด 
 

 
 



  

 
 

บทที่ 5  
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ในรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 ท่ีเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพ
บ ารุงรักษารถยนต์ ผู้รายงานขอสรุปผลของการศึกษา ดังนี้ 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
5.1.1  คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการสอนวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ 

เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์   
1)  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Index of Item 

Objective Congruence : IOC ) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 ค่าเฉล่ีย 0.98 
2)  ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ (Leve of Difficulty : p ) มีค่าอยู่ระหว่าง 

0.35 - 0.70 ค่าเฉล่ีย 0.49 
3)  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ (Discrimination Index : r ) มีค่าอยู่ระหว่าง 

0.30 – 0.50 ค่าเฉล่ีย 0.36 
4)  ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ (Reliability : ttr )  มีค่าเท่ากับ 0.81 

5.1.2  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กลุ่ม ชย.12 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ในรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 ท่ีเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพ
บ ารุงรักษารถยนต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

5.1.3  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กลุ่ม ชย.12 ท่ีเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 
มีความพึงพอใจต่อชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ ในระดับมากท่ีสุด 

5.2  อภิปรายผล  
 จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า 

5.2.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผู้รายงานสร้างขึ้นมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 ค่าเฉล่ีย 0.98 ผู้เช่ียวชาญ
ท่ีท าการประเมินเป็นผู้มีความรู้ในด้านเทคโนโลยียานยนต์ มีความเข้าใจในข้อค าถาม ประกอบกับ
ผู้รายงานก็ไม่ได้ใช้ค าถามท่ีมีรายละเอียดท่ีซับซ้อนมาก ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.35 - 0.70 ค่าเฉล่ีย 0.49 ข้อค าถามส่วนใหญ่จะมีค่าความยากง่ายปานกลางจะมีเพียงบางข้อค าถาม
ท่ียาก หรือง่ายบ้าง ค่าอ านาจจ าแนกแบบทดสอบ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.30 – 0.50 ค่าเฉล่ีย 0.36 แม้
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ตัวเลขจะไม่สูงมากนักแต่ก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เป็นเพราะนักเรียนท่ีน ามาทดลองท าแบบทดสอบ
เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางด้านรถยนต์ใกล้เคียงกันมาก สามารถท าแบบทดสอบได้ใกล้เคียงกัน จึง
ท าให้แบบทดสอบนี้มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.81   

5.2.2  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กลุ่ม ชย.12 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ในรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 ท่ีเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพ
บ ารุงรักษารถยนต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาท่ีต้ังไว้  
เป็นผลเนื่องมาจาก ครูผู้สอนมีประสบการณ์มาเป็นเวลายาวนาน มีความตั้งใจสอน สอนเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ เป็นกัลยาณมิตรกับนักเรียน อ านวยความสะดวกแก่นักเรียน นอกจากนี้แล้ว
การจัดกระบวนการเรียนการสอนยังได้เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง สอดคล้องกับ สลักจิตร  กันตนิกข์ 
(2557 : บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ แก้โจทย์ปัญหาเรื่องร้อยละ
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (2000-1401) ส าหรับนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
ชุดการสอน พบว่าประสิทธิภาพชุดการสอน E1/E2 เท่ากับ 81.66/82.22 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการทดสอบหลังเรียนเพิ่มขึน้กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05  

5.2.3  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กลุ่ม ชย.12 ท่ีเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 
มีความพึงพอใจต่อชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.54, 
S = 0.67) เป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาที่ตั้งไว้ ทั้งนี ้เนื ่องจากทั้งนี้เนื่องจากชุดการสอนวิชา
งานบ ารุงรักษารถยนต์ เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ เป็นเอกสารประกอบการเรียนเล่มแรก 
ท่ีนักเรียนได้มีโอกาสใช้ เนื่องจากสถานศึกษาแห่งนี้ยังไม่มีครูจัดท าชุดการสอน อีกท้ังชุดการสอนเล่มนี้ 
อ่านและท าความเข้าใจง่าย ไม่ซับซอน รูปภาพดูชัดเจน มีค าอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานตามใบงานได้ นักเรียนจึงเกิดความสนใจท่ีจะอ่าน และปฏิบัติตาม สอดคล้องกับ ทองพูน  
เบ็ญเจิด (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัส วิชา 2102 – 2004 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 -2004 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ร้อยละ 80/80 เพื่อหา
ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 - 2004 ตามหลักสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.50 เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 - 2004 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยใช้ t - test และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102-2004 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ท่ีลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2559 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ านวน 17 คน 
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ผลการรายงานพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนอยู่ในระดับมาก เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
5.3.1  ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1)  ครูผู้สอนต้องศึกษาท าความเข้าใจในการสร้างชุดการสอน กิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียน 
และขั้นตอนต่าง ๆ ให้ชัดเจนก่อนน าไปใช้ 

2)  การสอนโดยใช้ชุดการสอน ควรเตรียมความพร้อมโดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอ
ต่อการน ามาใช้ 

3)  การชุดการสอน จะพบปัญหาในเรื่องของกระบวนการในการด าเนินการ ได้แก่ 
การหาภาพมาประกอบเนื้อหา รวมทั้งขาดประสบการณ์ และความช านาญในการถ่ายภาพ จึงท าให้
เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ดังนั้น ผู้ท่ีจะสร้างชุดการสอนครั้งต่อไป ควรศึกษาในเรื่อง
ของวิธีการถ่ายภาพ การตกแต่งภาพให้มีความช านาญ 

4)  ครูผู้สอนควรปรับปรุงกิจกรรมของแต่ละหน่วยการเรียน วัดผล และประเมินผลได้ตาม
ความเหมาะสมกับสภาพความพร้อม และความเหมาะสมกับสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

5.3.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1)  ควรจะต้องพัฒนาชุดการสอนท่ีสามารถตรวจนับคะแนนของผู้เข้าเรียน จากผลการ

ทดสอบท้ังระหว่างเรียนและหลังเรียนได้ 
2)  ควรมีการสร้างชุดการสอนขึ้นใช้ในระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการเรียนรู้ในระบบออนไลน์

ให้กับผู้เรียนท่ีอยู่นอกสถานศึกษา สามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลท่ัวไป และผู้ท่ีต้องการศึกษา
ค้นคว้าโดยไม่คิดมูลค่า 
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- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องระหว่างการก าหนดหัวข้อเรื่อง หัวข้อหลัก 
หัวข้อย่อย และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ของรายวิชา งานบ ารุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 
20101-2106 เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์   

- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องระหว่างจุดประประสงค์เชิงพฤติกรรม กับ
แบบทดสอบ ของรายวิชางานบ ารุงรักษา รหัสวิชา 20101-2106 เรื่อง งานตรวจสภาพ
บ ารุงรักษารถยนต์ 

- แสดงความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของข้อค าถาม ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการสอน วิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 
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ตารางที่ ก-1  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องระหว่างการก าหนดหัวข้อเรื่อง หัวขอ้หลัก หัวข้อย่อย และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ของรายวิชา  
 งานบ ารุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562   
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หน่วยที่ 1  งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 
1.1  หลักส าคัญในการบ ารุงรักษารถยนต์ 
      1.1.1  จุดประสงค์การบ ารุงรักษารถยนต์    1. อธิบายจุดประสงค์การบ ารุงรักษารถยนต์ได้ถูกต้อง    
      1.1.2  การบ ารุงรักษารถยนต์ตามระยะที่ก าหนด    2. อธิบายหลักการบ ารุงรักษารถยนต์ตามระยะที่ก าหนดได้ถูกต้อง    

1.1.3  ความปลอดภัยในการบ ารุงรักษารถยนต์    3. อธิบายข้อควรปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการบ ารุงรักษารถยนต์ได้
ถูกต้อง 

   

1.2  เครื่องมือบ ารุงรักษารถยนต์ 
1.2.1  เครื่องมือวัดละเอียด 

   

4. บอกชื่อของเครื่องมือวัดละเอียดแต่ละชนิด ที่ใช้ในการบ ารุงรักษารถยนต์ได้
ถูกต้อง 

   

5. อธิบายหน้าท่ีของเครื่องมือวัดละเอียดแต่ละชนิด ที่ใช้ในการบ ารุงรักษา
รถยนต์ได้ถูกต้อง 

   

1.2.2  เครื่องมือประจ าตัวช่าง 
 

   

6. บอกชื่อของเครื่องมือประจ าตัวช่างแต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบ ารุงรักษารถยนต์
ได้ถูกต้อง 

   

7. อธิบายหน้าที่ของเครื่องมือประจ าตัวช่างแต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบ ารุงรักษา
รถยนต์ได้ถูกต้อง 

   

1.2.3  เครื่องมือทั่วไป 
   

8. บอกชื่อของเครื่องมือทั่วไปแต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบ ารุงรักษารถยนต์ได้ถูกต้อง    
9. อธิบายหน้าที่ของเครื่องมือทั่วไปแต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบ ารุงรักษารถยนต์ได้
ถูกต้อง      
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ตารางที่ ก-1  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องระหว่างการก าหนดหัวข้อเรื่อง หัวขอ้หลัก หัวข้อย่อย และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ของรายวิชา  
 งานบ ารุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  (ต่อ) 
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หน่วยที่ 1  งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ (ต่อ) 
1.3  การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น 

1.3.1  ระดับน้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์    10. อธิบายวิธีการตรวจระดับน้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ได้ถูกต้อง    
1.3.2  ระดับน้ าหล่อเย็นเครื่องยนต์    11. อธิบายวิธีการตรวจระดับน้ าหล่อเย็นเครื่องยนต์ได้ถูกต้อง    

1.3.3  ระดับน้ ากลั่นแบตเตอรี่    12. อธิบายวิธีการตรวจระดับน้ ากลั่นแบตเตอรี่ได้ถูกต้อง    

1.3.4  ระดับน้ ามันเบรก และน้ ามันคลัตช์    13. อธิบายวิธีการตรวจระดับน้ ามันเบรก และน้ ามันคลัตช์ได้ถูกต้อง    

1.3.5  ระดับน้ ามันเกียร์อัตโนมัติ    14. อธิบายวิธีการตรวจระดับน้ ามันเกียร์อัตโนมัติได้ถูกต้อง    

1.3.6  ระดับน้ ามันพวงมาลัยเพาเวอร์    15. อธิบายวิธีการตรวจระดับน้ ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ได้ถูกต้อง    

1.3.7  สายพานเครื่องยนต์    16. อธิบายวิธีการตรวจสภาพสายพานเครื่องยนต์ได้ถูกต้อง    

1.3.8  ตรวจสภาพของกระทะล้อ และยาง    17. อธิบายวิธีการตรวจสภาพกระทะล้อ และยางรถยนต์ได้ถูกต้อง    

1.4  การตรวจสภาพรถยนต์ 
1.4.1  จุดประสงค์การตรวจสภาพรถยนต์    18. อธิบายจุดประสงค์การตรวจสภาพรถยนต์ได้ถูกต้อง    

1.4.2  หลักการตรวจสภาพรถยนต์    19. อธิบายหลักการตรวจสภาพรถยนต์ได้ถูกต้อง    

1.5  ปฏิบัติตามบัตรมอบงาน 

1.5.1  อภิปรายเก่ียวกับงานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์    20. อภิปรายเก่ียวกับงานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ได้    

1.5.2  น าเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเก่ียวกับเรื่อง งาน
ตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์    

21. น าเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเก่ียวกับเรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษา
รถยนต์ได้    
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ตารางที่ ก-1  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องระหว่างการก าหนดหัวข้อเรื่อง หัวขอ้หลัก หัวข้อย่อย และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ของรายวิชา  
 งานบ ารุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  (ต่อ) 
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หน่วยที่ 1  งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ (ต่อ) 
1.6  ปฏิบัติตามบัตรใบงาน 

1.6.1  งานตรวจสภาพรถยนต์ก่อนใช้งาน 

   

22. อธิบายวิธีการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนใช้งานได้ถูกต้อง    
23. อธิบายข้อควรระวังในการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนใช้งานได้    

24. ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสภาพรถยนต์ก่อนใช้งานได้ถูกต้อง    

25. ตรวจสภาพรถยนต์ก่อนใช้งานได้ถูกต้อง    

ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอื่น ๆ 
.                                                                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                                                                   .. 

ลงช่ือ                                       ผู้ประเมิน 
                                                                                                                                               (                                            ) 
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ตารางที่ ก-2  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องระหว่างจุดประประสงค์เชิงพฤติกรรม กับแบบทดสอบ ของรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม แบบทดสอบ 
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ง 

หน่วยที่ 1  งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 
1. อธิบายจุดประสงค์การบ ารุงรักษารถยนต์ได้ถูกต้อง 1)  ข้อใด คือจุดประสงค์การบ ารุงรักษารถยนต์ที่ถูกต้องที่สุด 

ก. เพ่ือท าให้รถยนต์ดูสวยงามน่าขับข่ีอยู่เสมอ  
ข. เพ่ือช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ 
ค. เพ่ือช่วยให้รถยนต์สามารถจ านองหรือขายต่อได้ราคาสูง 
ง. เพ่ือป้องกันการสึกหรอของรถยนต์และเพ่ิมความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถยนต์ 

   

2. อธิบายหลักการบ ารุงรักษารถยนต์ตามระยะที่ก าหนด
ได้ถูกต้อง 

2)  การบ ารุงรักษารถยนต์ตามระยะก าหนด ยึดหลักการก าหนดอย่างไร 
ก. ก าหนดตามเวลา 
ข. ก าหนดตามระยะทาง 
ค. ก าหนดอย่างไรก็ได้แล้วแต่สะดวก 
ง. ก าหนดได้ทั้งระยะทาง และเวลาร่วมกัน 

   

3)  สัญลักษณ์ R ที่ก าหนดในตารางแสดงการบ ารุงรักษารถยนต์ เป็นข้อก าหนดในการปฏิบัติอะไร 
ก. ปรับแต่ง 
ข. เปลี่ยนชิ้นส่วน 
ค. ตรวจสอบแก้ไข 
ง. ขันนัต และโบลต์ตามข้อก าหนด 

   

3.อธิบายข้อควรปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการ
บ ารุงรักษารถยนต์ได้ 

4)  ข้อใด คือข้อควรปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 
ก. เลือกสวมชุดปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และราคาแพง 
ข. ศึกษา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์บริการรถยนต์ 
ค. เลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เป็นย่ีห้อราคาแพง 
ง. ก าจัดน้ ามันเชื้อเพลิง หรือน้ ามันหล่อลื่นที่ไม่ใช้แล้วลงในท่อระบายน้ า 
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ตารางที่ ก-2  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องระหว่างจุดประประสงค์เชิงพฤติกรรม กับแบบทดสอบ ของรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ (ต่อ) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม แบบทดสอบ 
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่ใจ
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ง 

หน่วยที่ 1  งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ (ต่อ) 
3. อธิบายข้อควรปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการ
บ ารุงรักษารถยนต์ได้ (ต่อ) 

5)  ข้อใด เป็นการเลือกชุดปฏิบัติงาน ที่จะท าให้เกิดความปลอดภัยในการบ ารุงรักษารถยนต์ 
ก. เลือกชุดที่ท ามาจากวัสดุราคาแพง 
ข. เลือกชุดที่สั่งท ากรณีพิเศษ น าเข้าจากต่างประเทศ 
ค. เลือกชุดที่มีความทนทาน และเข้ากับรูปร่างได้พอดี 
ง. เลือกชุดที่มีเข็ดขัด สายคาด กระดุม อยู่ภายนอกของชุด 

   

6)  ข้อใด คือข้อควรปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล ในการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 
ก. ไม่ไว้ผมยาว หรือสวมใส่เครื่องประดับขณะปฏิบัติงาน 
ข. เลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ได้คุณภาพ 
ค. ศึกษา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
ง. ไม่ก าจัดน้ ามันเชื้อเพลิง หรือน้ ามันหล่อลื่นที่ไม่ใช้แล้วลงในท่อระบายน้ า 

   

4. บอกชื่อของเครื่องมือวัดละเอียดแต่ละชนิด ที่ใช้ใน
การบ ารุงรักษารถยนต์ได้ 

7)  เครื่องมือวัดละเอียดชนิดใด ใช้วัดระยะห่างลิ้นเครื่องยนต์ 
ก. ไดอัลเกจ 
ข. ฟิลเลอร์เกจ 
ค. ไมโครมิเตอร ์
ง. เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 

   

5. อธิบายหน้าท่ีของเครื่องมือวัดละเอียดแต่ละชนิด ที่ใช้
ในการบ ารุงรักษารถยนต์ได้ 

8)  ไดอัลเกจ เป็นเครื่องมือวัดละเอียดที่มีความส าคัญในการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์อย่างไร  
ก. วัดการโก่งตัวของเพลาลูกเบี้ยว 
ข. ใช้วัดระยะช่องว่างปากแหวนลูกสูบ 
ค. ใช้ท าการวัดความโตภายในของกระบอกสูบเครื่องยนต์ 
ง. ใช้วัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า 
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ตารางที่ ก-2  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องระหว่างจุดประประสงค์เชิงพฤติกรรม กับแบบทดสอบ ของรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ (ต่อ) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม แบบทดสอบ 
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ง 

หน่วยที่ 1  งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ (ต่อ) 
6. บอกชื่อของเครื่องมือประจ าตัวช่างแต่ละชนิด ท่ีใช้ใน
การบ ารุงรักษารถยนต์ได้ 

9)  เครื่องมือประจ าตัวช่างในข้อใด ท่ีใช้ส าหรับขัน หรือคลายนัตล็อกแป๊บ ได้ดีที่สุด 
ก. ประแจเลื่อน 
ข. ประแจปากตาย 
ค. ประแจปากผสม 
ง. ประแจแหวนหัวผ่า 

   

7. อธิบายหน้าที่ของเครื่องมือประจ าตัวช่างแต่ละชนิด 
ที่ใช้ในการบ ารุงรักษารถยนต์ได้ 

10)  ด้ามขันทอร์กหรือด้ามวัดค่าแรงขัน เป็นเครื่องมือประจ าตัวช่างที่มคีวามส าคัญในการซ่อมบ ารงุรักษา
รถยนต์อย่างไร  

ก. ใช้ขันกับงานที่สามารถขันปรับมุมได้ 
ข. ใช้ขันกับงานรู หรือพ้ืนที่แคบ ๆ ท่ีอยู่ลึกได้ 
ค. ใช้ขันนัต และโบลต์ให้มีค่าแรงขันตามก าหนดเท่ากันทุกตัว 
ง. สามารถหมุนฟรีในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ก าลังขัน หรือคลายอยู่ 

   

8. บอกชื่อของเครื่องมือทั่วไปแต่ละชนิด ท่ีใช้ในการ
บ ารุงรักษารถยนต์ได้ 

11)  เครื่องมือทั่วไปที่ใช้ส าหรับขันเข้า หรือคลายออก ของนัต และโบลต์ได้รวดเร็วข้ึนมีชื่อเรียกว่าอะไร 
ก. ประแจกระบอก 
ข. มอเตอร์ลม หรือบล็อกลม 
ค. ด้ามขันปรับมุม หรือด้ามขันยาว 
ง. ด้ามขันทอร์ก หรือด้ามวัดค่าแรงขัน 
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ตารางที่ ก-2  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องระหว่างจุดประประสงค์เชิงพฤติกรรม กับแบบทดสอบ ของรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ (ต่อ) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม แบบทดสอบ 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ไม่
แน

่ใจ
 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง 

หน่วยที่ 1  งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ (ต่อ) 
9. อธิบายหน้าที่ของเครื่องมือทั่วไปแต่ละชนิด ท่ีใช้ใน
การบ ารุงรักษารถยนต์ได้ 

12)  ข้อใด คือ หน้าที่ของผ้าคลุมบังโคลนรถ ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์   
ก. ป้องกันฝุ่นละอองเกาะติดบริเวณตัวถังรถ 
ข. ป้องกันความสกปรกที่จะเปื้อนชุดปฏิบัติงาน 
ค. ป้องกันความร้อนจากรถยนต์ขณะปฏิบัติงาน 
ง. ป้องกันคราบสกปรก และการเกิดรอยขีดข่วนสีรถยนต์ 

   

10. . อธิบายวิธีการตรวจระดับน้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์
ได้ถูกต้อง 

13)  ข้อใด อธิบายวิธีการตรวจระดับน้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ถูกต้อง 
ก. จอดรถยนต์ในพ้ืนที่ราบเรียบก่อนท าการตรวจวัด 
ข. จอดรถยนต์ในพ้ืนที่ราบเรียบ ท าการตรวจวัดหลังจากดับเครื่องยนต์ทันที 
ค. จอดรถยนต์ในพ้ืนที่ราบเรียบ ตรวจระดับน้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ขณะที่เครื่องยนต์อยู่ที่รอบเดินเบา 
ง. จอดรถยนต์ในพ้ืนที่ราบเรียบ ตรวจระดับน้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์หลังจากดับเครื่องยนต์แล้วอย่าง

น้อย 3 นาที 

   

11. อธิบายวิธีการตรวจระดับน้ าหล่อเย็นเครื่องยนต์ได้
ถูกต้อง 

14)  ข้อใด อธิบายวิธีการตรวจระดับน้ าหล่อเย็นเครื่องยนต์ทีถู่กต้อง 
ก. ท่ีถังพักน้ าหล่อเย็นระดับน้ าต้องอยู่ระดับ “MAX” เสมอ 
ข. ติดเครื่องยนต์ให้ร้อน แล้วเปิดฝาหม้อน้ าดูระดับน้ าหล่อเย็น 
ค. ถ้าน้ ามีสีแดงสนิมให้ท าการล้างหม้อน้ า และเปลี่ยนน้ าหล่อเย็นใหม่ 
ง. เปิดฝาหม้อน้ า ถังพักน้ าหล่อเย็นดูระดับน้ า ในขณะที่เครื่องยนต์ไม่ร้อน และยังไม่ท างาน 
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ตารางที่ ก-2  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องระหว่างจุดประประสงค์เชิงพฤติกรรม กับแบบทดสอบ ของรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ (ต่อ) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม แบบทดสอบ 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ไม
่แน

่ใจ
 

ไม
่สอ

ดค
ล้อ

ง 

หน่วยที่ 1  งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ (ต่อ) 
12. อธิบายวิธีการตรวจระดับน้ ากลั่นแบตเตอรี่ได้
ถูกต้อง 

15)  ข้อใด อธิบายวิธีการตรวจระดับน้ ากลั่นแบตเตอรี่ทีถู่กต้องที่สุด 
ก. ตรวจเติมระดับน้ ากลั่นแบตเตอรี่ ให้อยู่ในต าแหน่ง UPPER/LEVEL 
ข. ตรวจเติมระดับน้ ากลั่นแบตเตอรี่ ให้อยู่ในต าแหน่ง LOWER/LEVEL  
ค. ตรวจเติมระดับน้ ากลั่นแบตเตอรี่ ให้อยู่สูงกว่าในต าแหน่ง UPPER/LEVEL 
ง. ตรวจเติมระดับน้ ากลั่นแบตเตอรี่ ให้อยู่ต่ ากว่าในต าแหน่ง LOWER/LEVEL 

   

13. อธิบายวิธีการตรวจระดับน้ ามันเบรก และน้ ามัน
คลัตช์ได้ถูกต้อง 

16)  ข้อใด อธิบายวิธีการตรวจระดับน้ ามันเบรก และน้ ามันคลัตช์ทีถู่กต้องที่สุด 
ก. ตรวจเติมระดับน้ ามันเบรก และน้ ามันคลัตช์ให้ต่ ากว่าระดับ MIN 
ข. ตรวจเติมระดับน้ ามันเบรก และน้ ามันคลัตช์ให้สูงกว่าระดับ MAX 
ค. ตรวจเติมระดับน้ ามันเบรก และน้ ามันคลัตช์ให้อยู่ระดับ MIN พอดี 
ง. ตรวจเติมระดับน้ ามันเบรก และน้ ามันคลัตช์ให้ระหว่าง MAX กับ MIN 

   

14. อธิบายวิธีการตรวจระดับน้ ามันเกียร์อัตโนมัติได้
ถูกต้อง 

17)  ข้อใด อธิบายวิธีการตรวจระดับน้ ามันเกียร์อัตโนมัติที่ถูกต้อง 
ก. ตรวจระดับน้ ามันเกียร์ขณะเร่งเครื่องยนต์อยู่ที่ 2,000 รอบ/นาที  
ข. ดับเครื่องยนต์ไว้อย่างน้อย 3 นาที จึงท าการตรวจระดับน้ ามันเกียร์  
ค. ที่อุณหภูมิของน้ ามันอยู่ที่ 70๐C – 80๐C ระดับน้ ามันจะต้องอยู่ในขอบเขต“COOL” 
ง. ตรวจวัดขณะเครื่องยนต์อยู่ที่รอบเดินเบา และอุณหภูมิของน้ ามันเกียร์อยู่ที่ 70๐C – 80๐C 

   

15. อธิบายวิธีการตรวจระดับน้ ามันพวงมาลัยเพาเวอร์
ได้ถูกต้อง 

18)  ข้อใด อธิบายวิธีการตรวจระดับน้ ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ทีถู่กต้องที่สุด 
ก. ตรวจเติมระดับน้ ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ให้ต่ ากว่าระดับ MIN 
ข. ตรวจเติมระดับน้ ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ให้สูงกว่าระดับ MAX  
ค. ตรวจเติมระดับน้ ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ให้อยู่ระดับ MIN พอดี 
ง. ตรวจเติมระดับน้ ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ให้อยู่ระดับ MAX พอดี 
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ตารางที่ ก-2  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องระหว่างจุดประประสงค์เชิงพฤติกรรม กับแบบทดสอบ ของรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ (ต่อ) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม แบบทดสอบ 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ไม่
แน

่ใจ
 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง 

หน่วยที่ 1  งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ (ต่อ) 
16. อธิบายวิธีการตรวจสภาพสายพานเครื่องยนต์ได้
ถูกต้อง 

19)  ข้อใด อธิบายวิธีการตรวจสภาพสายพานเครื่องยนต์ที่ถูกต้องที่สุด 
ก. ตรวจดูย่ีห้อผู้ผลิตสายพาน 
ข. ตรวจดูชนิด หรือประเภทของสายพาน 
ค. ตรวจดูรอยแตกร้าวของสายพานที่ยังไม่ได้ถอดออกมา ด้วยสายตา 
ง. ตรวจดูรอยแตกร้าวของสายพาน และความตึงของสายพาน โดยการใช้หัวน้ิวแม่มือกดสายพาน 

   

17. อธิบายวิธีการตรวจสภาพกระทะล้อ และยาง
รถยนต์ได้ถูกต้อง 

20)  ข้อใด อธิบายวิธีการตรวจสภาพกระทะล้อ และยางรถยนต์เบื้องต้นทีถู่กต้องที่สุด 
ก. ใช้ค้อนปอนด์เคาะรอบยางเพ่ือตรวจสอบความดันของลมยาง 
ข. ตรวจสอบความผิดปกติของกระทะล้อ และยางรถยนต์ด้วยสายตา 
ค. ใช้มือโยกล้อเข้า – ออกไปในทิศทางขนานกับตัวรถยนต์ เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติของกระทะล้อ 

และยางรถยนต์ 
ง. ใช้มือโยกล้อเข้า – ออกไปในทิศทางแนวด่ิงกับตัวรถยนต์ เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติของกระทะ

ล้อ และยางรถยนต์ 

   

18. อธิบายจุดประสงค์การตรวจสภาพรถยนต์ได้ถูกต้อง 21)  ข้อใด คือจุดประสงค์การตรวจสภาพรถยนต์ทีถู่กต้องที่สุด 
ก. เพ่ือให้รถยนต์ดูสวยงามน่าขับข่ีอยู่เสมอ 
ข. เพ่ือให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 
ค. เพ่ือให้รถยนต์สามารถน าไปต่อภาษีประจ าปีได้ 
ง. เพ่ือให้รถยนต์สามารถจ านองหรือขายต่อได้ราคาสูง 
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ตารางที่ ก-2  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องระหว่างจุดประประสงค์เชิงพฤติกรรม กับแบบทดสอบ ของรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ (ต่อ) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม แบบทดสอบ 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ไม
่แน

่ใจ
 

ไม
่สอ

ดค
ล้อ

ง 

หน่วยที่ 1  งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ (ต่อ) 
19. อธิบายหลักการตรวจสภาพรถยนต์ได้ถูกต้อง 22)  ข้อใด อธิบายหลักการตรวจสภาพรถยนต์ทั่วไปได้ถูกต้อง 

ก. การตรวจสภาพรถยนต์ต้องท าการตรวจสภาพให้ครอบคลุมทั้งตัวรถ 
ข. การตรวจสภาพรถยนต์ควรตรวจในส่วนที่จ าเป็นเท่าน้ัน เพ่ือลดเวลาและค่าใช้จ่าย 
ค. การตรวจสภาพรถยนต์ควรตรวจในหัวข้อที่จ าเป็นต้องน าไปประกอบต่อภาษีประจ าปีเท่าน้ัน 
ง. การตรวจสภาพรถยนต์ควรตรวจสภาพเฉพาะชิ้นส่วนที่อยู่ภายในห้องเครื่องยนต์ และภายรอบนอก

รถยนต์เท่าน้ัน 

   

20. อภิปรายเก่ียวกับงานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์
ได้ 

23)  ข้อใด อภิปรายเก่ียวกับงานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ได้ถูกต้องที่สุด 
ก. อภิปรายการปฏิบัติที่ท าให้รถยนต์ สามารถขับข่ีได้อย่างปลอดภัย 
ข. อภิปรายการปฏิบัติที่ท าให้รถยนต์ สามารถจ านองหรือขายต่อในราคาสูง 
ค. อภิปรายการปฏิบัติที่ท าให้รถยนต์ สามารถคงความสวยงามตลอดอายุการใช้งาน 
ง. อภิปรายการปฏิบัติที่ท าให้รถยนต์ สามารถใช้งานได้ตามความประสงค์ของเจ้าของรถ 

   

21. น าเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเก่ียวกับเรื่อง งาน
ตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ได้ 

24)  ข้อใด น าเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเก่ียวกับเรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ได้ถูกต้อง 
ก. น าเสนอการปฏิบัติที่ท าให้รถยนต์ สามารถขับข่ีได้อย่างปลอดภัย 
ข. น าเสนอการปฏิบัติที่ท าให้รถยนต์ สามารถจ านองหรือขายต่อในราคาสูง 
ค. น าเสนอการปฏิบัติที่ท าให้รถยนต์ สามารถคงความสวยงามตลอดอายุการใช้งาน 
ง. น าเสนอการปฏิบัติที่ท าให้รถยนต์ สามารถใช้งานได้ตามความประสงค์ของเจ้าของรถ 
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ตารางที่ ก-2  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องระหว่างจุดประประสงค์เชิงพฤติกรรม กับแบบทดสอบ ของรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ (ต่อ) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม แบบทดสอบ 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ไม
่แน

่ใจ
 

ไม
่สอ

ดค
ล้อ

ง 

หน่วยที่ 1  งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ (ต่อ) 
22. อธิบายวิธีการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนใช้งานได้
ถูกต้อง 

25)  ข้อใด อธิบายวิธีการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนใช้งานได้ถูกต้องที่สุด 
ก. ตรวจสอบการเปิดฝาท้ายรถกระบะ ใช้ลูกกุญแจรถเสียบเข้าไปแล้วบิดหมุนเปิดได้เลย 
ข. ตรวจสอบการเปิดฝาท้ายรถกระบะ ใช้มือกดฝาท้ายเข้าไปก่อน แล้วใช้มืออีกข้างดึงคันดึงเปิดฝา

ท้ายรถออก 
ค. ตรวจสอบการเปิดฝาท้ายรถกระบะ ใช้ลูกกุญแจรถเสียบเข้าไป แล้วใช้มืออีกข้างกดฝาท้ายก่อนจึงบิด

หมุนลูกกุญแจเปิด 
ง. ตรวจสอบการเปิดฝาท้ายรถกระบะ ใช้มือดึงคันดึงเปิดฝาท้ายรถได้เลย เน่ืองจากรถกระบะไม่มีตัว

ปลดล็อกด้วยลูกกุญแจ 

   

23. อธิบายข้อควรระวังในการตรวจสภาพรถยนต์ก่อน
ใช้งานได้ 

26)  ข้อใดเป็นข้อควรระวัง และข้อควรปฏิบัติ เมื่อจ าเป็นต้องตรวจระดับน้ าหล่อเย็นขณะเครื่องยนต์ร้อน 
ในการตรวจสภาพรถยนต์ 

ก. สวมถุงมือป้องกันความร้อน แล้วเปิดฝาหม้อน้ าออกตรวจระดับน้ า 
ข. สวมหน้ากากป้องกันความร้อน แล้วเปิดฝาหม้อน้ าออกตรวจระดับน้ า 
ค. สวมชุดปฏิบัติงานที่ทนความร้อน แล้วเปิดฝาหม้อน้ าออกตรวจระดับน้ า 
ง. ใช้ผ้าหนา ๆ รองมือ และหมุนฝาหม้อน้ าออกช้า ๆ เพ่ือลดความดันของน้ าตรวจระดับน้ า 

   

24. ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสภาพรถยนต์ก่อนใช้งาน
ได้ถูกต้อง 

27)  ข้อใด เป็นการใช้เครื่องมือตรวจสภาพรถยนต์ก่อนใช้งานที่ถูกต้อง  
ก. ใช้ค้อนปอนด์เคาะรอบยางเพ่ือตรวจสอบความดันของลมยาง 
ข. ใช้ด้ามขันทอร์กหรือด้ามวัดค่าแรงขันตรวจสอบค่าแรงขันนัตล้อ 
ค. ใช้มือขยับหมุนกากบาท เพ่ือตรวจสอบการหลวมคลอนของลูกปืนกากบาทเพลากลาง 
ง. ใช้มือหมุนล้อ เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติของลูกปืนล้อ และการติดของลูกสูบกระบอกเบรก 
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ตารางที่ ก-2  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องระหว่างจุดประประสงค์เชิงพฤติกรรม กับแบบทดสอบ ของรายวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ (ต่อ) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม แบบทดสอบ 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ไม
่แน

่ใจ
 

ไม
่สอ

ดค
ล้อ

ง 

หน่วยที่ 1  งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ (ต่อ) 
25. ตรวจสภาพรถยนต์ก่อนใช้งานได้ถูกต้อง 28)  ข้อใด ปฏิบัติงานตรวจสภาพรถยนต์ก่อนใช้งานที่ถูกต้อง 

ก. ตรวจสอบความดันของลมยาง โดยใช้ค้อนปอนด์เคาะรอบยาง 
ข. ตรวจความตึงของสายพานเครื่องยนต์ โดยใช้น้ิวหัวแม่มือกดสายพานบริเวณพลูเลย์สายพาน 
ค. ตรวจสอบการเปิดฝาท้ายรถยนต์กระบะ โดยใช้มือกดฝาท้ายเข้าไปก่อนแล้วใช้มืออีกข้างดึงคันดึง

เปิดฝาท้ายรถออก 
ง. ตรวจระดับน้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ โดยจอดรถยนต์ในพ้ืนที่ราบเรียบ ท าการตรวจวัดขณะที่

เครื่องยนต์อยู่ที่รอบเดินเบา 

   

ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอื่น ๆ 
.                                                                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                                                                   .. 

ลงช่ือ                                       ผู้ประเมิน 
                                                                                                                                               (                                            ) 
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ตารางที่ ก-3  แสดงความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของข้อค าถาม ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการสอน วิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 

ข้อ รายการพิจารณา 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

1. ชุดการสอน ท าใหข้้าพเจ้าสนใจในบทเรียนมากขึ้น    
2. ชุดการสอน ท าให้ข้าพเจ้าเข้าใจเนื้อหาง่ายข้ึน    
3. ชุดการสอน ใช้ภาษาท่ีใช้อ่านเข้าใจง่าย    
4. รูปภาพในชุดการสอน เหมาะสมกับเนื้อหา     
5. รูปภาพในชุดการสอน มีความชัดเจน    
6. ใบงานในชุดการสอนเหมาะสมตามความสามารถ 

ของข้าพเจ้า 
   

7. แบบทดสอบในชุดการสอนมีความยากง่ายเหมาะสม    
8. จ านวนข้อของแบบทดสอบมีปริมาณข้อท่ีเหมาะสม    
9. เวลาท่ีใช้ในการศึกษา และลงปฏิบัติงานเหมาะสม    
10. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอน    

ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอื่น ๆ 
.                                                                                                                           . 
.                                                                                                                           . 
.                                                                                                                           . 

ลงชื่อ                                       ผู้ประเมนิ 
                                                                     (                                            ) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

- แสดงผลความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องระหว่างการก าหนดหัวข้อเรื่อง หัวข้อ
หลัก หัวข้อย่อย และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ของรายวิชา งานบ ารุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 
20101-2106 เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 

- แสดงผลความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องระหว่างจุดประประสงค์เชิงพฤติกรรม 
กับแบบทดสอบ ของรายวิชางานบ ารุงรักษา รหัสวิชา 20101-2106 เรื่อง งานตรวจสภาพ
บ ารุงรักษารถยนต์ 

- แสดงความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของข้อค าถาม ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการสอน วิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 

- แสดงผลคะแนนการทดสอบเรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ ของนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ทดลอง 

- แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ (𝑝) และค่าอ านาจจ าแนกของ
แบบทดสอบ (𝑟)และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ (𝑟𝑡𝑡) เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษา
รถยนต์ 
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ตารางที่ ข-1  แสดงผลความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องระหว่างการก าหนดหัวข้อเรื่อง หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ของรายวิชา 
งานบ ารุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 

หน่วยที่ 1 งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

เก่ียวกับเนื้อหา (คนที่) X  ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (คนที่) X  ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.1.1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  
1.1.2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  
1.2.3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  
1.2.1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  
1.2.2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  
1.2.3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  
1.3.1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  
1.3.2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  
1.3.3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  
1.3.4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  
1.3.5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  
1.3.6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  
1.3.7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  
1.3.8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  
1.4.1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  
1.4.2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  16 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  
1.5.1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  
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ตารางที่ ข-1  แสดงผลความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องระหว่างการก าหนดหัวข้อเรื่อง หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ของรายวิชา 
งานบ ารุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ (ต่อ) 

หน่วยที่ 1 งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

เก่ียวกับเนื้อหา (คนที่) X  ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (คนที่) X  ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.5.2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  
1.6.1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  

         20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  
         21 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  
         22 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  
         23 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  
         24 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  
         25 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ✓  

รวม 19 19 19 19 19 19    25 25 25 25 25 25   
เฉลี่ย 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00    1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   

(N=5) 
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ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างเนื้อหา 
และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับหลักสูตรรายวิชา ซึ่งผู้เช่ียวชาญจะพิจารณาให้คะแนน โดยก าหนดคะแนน
ดังนี้ 

+1  หมายถึง  การก าหนดหัวข้อเรื่องกับข้อก าหนดในหลักสูตร  มี  ความสอดคล้อง 
   0  หมายถึง  การก าหนดหัวข้อเรื่องกับข้อก าหนดในหลักสูตร  ไม่ม่ันใจ  ถึงความสอดคล้อง 
  -1  หมายถึง  การก าหนดหัวข้อเรื่องกับข้อก าหนดในหลักสูตร  ไม่มี  ความสอดคล้อง 

ใช้เกณฑ์พิจารณาค่าความสอดคล้องต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่าเนื้อหา และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
กับหลักสูตรรายวิชาท่ีมีความเท่ียงตรงสามารถน าไปใช้ได้ ปรากฏว่าค าถามผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกข้อ
โดยมีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.0 แสดงว่าเนื้อหา และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มีความสมบูรณ์ 
และสอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชาทุกข้อ ถือว่าเป็นข้อค าถามท่ีมีความเท่ียงตรงสามารถน าไปใช้ได้ 
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ตารางที่ ข-2  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องระหว่างจุดประประสงค์เชิงพฤติกรรม 
กับแบบทดสอบ ของรายวิชางานบ ารุงรักษา รหัสวิชา 20101-2106 เรื่อง งานตรวจสภาพ
บ ารุงรักษารถยนต์ 

จุดประสงค ์
เชิงพฤติกรรมที ่

แบบทดสอบ 
ข้อที่ 

คะแนนของผูเ้ชี่ยวชาญ 
∑ 𝑅 𝐼𝑂𝐶 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 
1 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
2 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
3 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
6 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 

4 7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
5 8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
6 9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
7 10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
8 11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
9 12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
10 13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
11 14 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
12 15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
13 16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
14 17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
15 18 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
16 19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
17 20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
18 21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
19 22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
20 23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
21 24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
22 25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
23 26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
24 27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
25 28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

รวม 27 27 27 28 28 137 27.4 
เฉลี่ย 0.96 0.96 0.96 1.00 1.00 4.89 0.98 

(N=5) 
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ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Index of Item Objective Congruence : 𝐼𝑂𝐶) ซึ่งผู้เช่ียวชาญ
จะพิจารณาให้คะแนนโดยก าหนดคะแนน ดังนี้ 

คะแนน +1 หมายถึงส าหรับข้อค าถามท่ีแน่ใจว่าวัดตรงจุดประสงค์ข้อนั้น 
คะแนน  0  หมายถึงส าหรับข้อค าถามท่ีไม่แน่ใจว่าตรงจุดประสงค์ข้อนั้นหรือไม่ 
คะแนน -1 หมายถึงส าหรับข้อค าถามท่ีไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้น 

ใช้เกณฑ์พิจารณาค่า 𝐼𝑂𝐶 ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไปถือว่าเป็นข้อสอบท่ีมีความเท่ียงตรงสามารถ น าไปใช้ได้
ปรากฏว่าข้อค าถามผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกข้อโดยมีค่า 𝐼𝑂𝐶 มากกว่า 0.5 ทุกข้อ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.98
แสดงว่าค าถามมีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทุกข้อ ถือว่า
เป็นข้อสอบท่ีมีความเท่ียงตรงสามารถน าไปทดลองใช้ต่อไปได้ 
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ตารางที่ ข-3  แสดงผลความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของข้อค าถาม ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการสอน วิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 

ข้อค าถามที่ 
คะแนนของผูเ้ชี่ยวชาญ 

∑ 𝑅 𝐼𝑂𝐶 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
รวม 10 10 10 10 10 50 10 
เฉลี่ย 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 

(N=5) 

ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่านตรวจสอบความเหมาะสมของข้อค าถาม โดยพิจารณาความสอดคล้องของ
ข้อค าถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการสอนวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ ซึ่งผู้เช่ียวชาญ
จะพิจารณาให้คะแนน โดยก าหนดคะแนน ดังนี้ 

+1  หมายถึง  ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า  มี ความเหมาะสม 
        0  หมายถึง  ผู้เช่ียวชาญมีความ   ไม่ม่ันใจ ถึงความเหมาะสม 
     -1  หมายถึง  ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า  ไม่มี ความเหมาะสม 

ใช้เกณฑ์พิจารณาค่าความสอดคล้องต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่าข้อค าถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ มีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้ ปรากฏว่า
ค าถามผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกข้อโดยมีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.0 แสดงว่าข้อค าถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการสอนวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ มีความสมบูรณ์ และเหมาะสม ถือว่า
เป็นข้อค าถามท่ีมีความเท่ียงตรงสามารถน าไปใช้ได้ 
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ตารางที่ ข-4  แสดงผลคะแนนการทดสอบเรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ของนักเรียนท่ีไม่ใช่
กลุ่มทดลอง ส าหรับกลุ่มคนเก่ง (𝑅𝑢) 

จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมที ่

แบบทดสอบ 
ข้อที ่

คะแนนผู้เข้าทดสอบ (คนที่) 
𝑅𝑢 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1. 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7 
2 2. 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 6 

3. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8 
3 4. 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 

5. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 
6. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

4 7. 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 7 
5 8. 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 6 
6 9. 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 6 
7 10. 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 7 
8 11. 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 6 
9 12. 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 6 
10 13. 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 6 
11 14. 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 
12 15. 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 
13 16. 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 6 
14 17. 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 
15 18. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 
16 19. 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7 
17 20. 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7 
18 21. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 6 
19 22. 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 7 
20 23. 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7 
21 24. 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 6 
22 25. 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 6 
23 26 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 6 
24 27 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7 
25 28 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7 

รวม 17 18 19 17 21 17 20 19 21 21 190 
เฉลี่ย 19.00 6.79 
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ตารางที่ ข-5  แสดงผลคะแนนการทดสอบเรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ของนักเรียน ท่ีไม่ใช่ 
กลุ่มทดลอง ส าหรับกลุ่มคนอ่อน (𝑅𝑙) 

จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมที ่

แบบทดสอบ 
ข้อที ่

คะแนนผู้เข้าทดสอบ (คนที่) 
𝑅𝑙 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1. 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 
2 2. 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

3. 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 4 
3 4. 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 

5. 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 5 
6. 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 5 

4 7. 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
5 8. 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 
6 9. 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 
7 10. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
8 11. 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 
9 12. 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 
10 13. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
11 14. 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 
12 15. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 
13 16. 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 
14 17. 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4 
15 18. 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 
16 19. 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 
17 20. 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4 
18 21. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 
19 22. 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 
20 23. 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4 
21 24. 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 
22 25. 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
23 26 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
24 27 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 
25 28 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 

รวม 8 10 11 10 5 11 8 9 6 9 87.0 
เฉลี่ย 8.70 3.11 
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ตารางที่  ข-6  แสดงผลการวิเคราะหค่์าความยากง่ายของแบบทดสอบ (𝑝) และค่าอ านาจจ าแนก 
       ของแบบทดสอบ (𝑟) เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 

จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมที ่

แบบทดสอบ 
ข้อที ่

𝑅𝑢 𝑅𝑙 
𝑝 𝑟 𝒒 𝑝.𝒒 10 10 

1 1. 7 3 0.50 0.40 0.50 0.25 
2 2. 6 2 0.40 0.40 0.60 0.24 

3. 8 4 0.60 0.40 0.40 0.24 
3 4. 7 3 0.50 0.40 0.50 0.25 

5. 9 5 0.70 0.40 0.30 0.21 
6. 9 5 0.70 0.40 0.30 0.21 

4 7. 7 3 0.50 0.40 0.50 0.25 
5 8. 6 3 0.45 0.30 0.55 0.25 
6 9. 6 3 0.45 0.30 0.55 0.25 
7 10. 7 3 0.50 0.40 0.50 0.25 
8 11. 6 3 0.45 0.30 0.55 0.25 
9 12. 6 3 0.45 0.30 0.55 0.25 
10 13. 6 2 0.40 0.40 0.60 0.24 
11 14. 6 3 0.45 0.30 0.55 0.25 
12 15. 6 3 0.45 0.30 0.55 0.25 
13 16. 6 3 0.45 0.30 0.55 0.25 
14 17. 8 4 0.60 0.40 0.40 0.24 
15 18. 8 3 0.55 0.50 0.45 0.25 
16 19. 7 2 0.45 0.50 0.55 0.25 
17 20. 7 4 0.55 0.30 0.45 0.25 
18 21. 6 2 0.40 0.40 0.60 0.24 
19 22. 7 4 0.55 0.30 0.45 0.25 
20 23. 7 4 0.55 0.30 0.45 0.25 
21 24. 6 3 0.45 0.30 0.55 0.25 
22 25. 6 2 0.40 0.40 0.60 0.24 
23 26. 5 2 0.35 0.30 0.65 0.23 
24 27. 6 3 0.45 0.30 0.55 0.25 
25 28. 7 3 0.50 0.40 0.50 0.25 

รวม 188.0 87.00 13.75 10.10 14.25 6.84 
เฉลี่ย 6.71 3.11 0.49 0.36 0.51 0.24 

เฉลี่ยรวม 13.85     
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ค านวณหาค่าความแปรปรวนได้จากสูตร 
2( )

1

X X
S

N

−
=

−

  

เมือ่ 𝑆 แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   𝑋 แทน คะแนนสอบของนักศึกษาแต่ละคน 
   �̄� แทน ค่าคะแนนสอบเฉล่ีย = 13.85 คะแนน 

  𝑁 แทน จ านวนนักศึกษาท่ีทดสอบ = 20 คน 
 แทนค่าในสูตร  

 𝑺 = √
𝟓𝟗𝟐.𝟓𝟓

𝟏𝟗
 

  S   = 5.58 
  𝑠2= 31.14 

ค านวณหาค่าความแปรปรวนได้เท่ากับ 30.89 และเมื่อ ∑ 𝑝𝑞 (ผลรวมของ p คูณ q ในแต่ละข้อ) 
ได้เท่ากับ 6.84 ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบหาได้จากสูตร 

 
  

 
𝑟𝑡𝑡 =

28

(28−1)
(1 −

6.84

31.14
) 

  𝑟𝑡𝑡 =0.81 

จากข้อมูลข้างต้น แบบทดสอบ 28 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลองจ านวน 20 คน ผลการวิเคราะห์
แบบทดสอบ พบว่า 

1)  ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ (𝑝) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.35 - 0.70 ค่าเฉล่ีย 0.49 
2)  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ (𝑟) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.30 – 0.50 ค่าเฉล่ีย 0.36 
3)  ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ (𝑟𝑡𝑡 ) มีค่าเท่ากับ 0.81 
จึงแสดงว่าแบบทดสอบนี้มีความแม่นตรง สามารถน าไปใช้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ของชุดการสอนวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 
กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ 
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ภาคผนวก ค 
 

- แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยชุดการสอนวิชางาน
บ ารุงรักษารถยนต์เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ โดยใช้การทดสอบค่าที 
(Independent-Samples t-test ) ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง (Field Testing) 

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์
เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 
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ตารางที่ ค-1  แสดงผลคะแนนท่ีได้จากการทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ    
ชุดการสอนวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง (Field Testing) 

คนที่ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คะแนนแบบทดสอบก่อน

เรียน 
28 คะแนน (𝑋) 

คะแนนแบบทดสอบหลัง
เรียน 

28 คะแนน (𝑌) 

ผลต่างคะแนน 
𝐷 = (𝑌 − 𝑋) 

𝐷2 

1. 12 23 11 121 
2. 9 19 10 100 
3. 12 24 12 144 
4. 9 20 11 121 
5. 12 22 10 100 
6. 12 23 11 121 
7. 10 21 11 121 
8. 12 21 9 81 
9. 9 20 11 121 
10. 10 20 10 100 
11. 11 22 11 121 
รวม 118 235 117 1,251 
เฉลี่ย 10.73 21.36 10.64 113.73 
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ตารางที่ ค-2  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน  และหลังเรียนด้วยชุดการสอน        
วิชางานบ ารุงรักษารถยนต์เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ โดยใช้การทดสอบ
ค่าที (Dependent-Samples t-test ) ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง (Field Testing) 

การทดสอบ คะแนน 
𝑑𝑓 𝑡 

𝑁 �̄� 𝑺 

ก่อนเรียน 11 10.73 1.35 
10 43.60** 

หลังเรียน 11 21.36 1.57 
t**  (0.05 , 10 = 1.8125) 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนวิชางานบ ารุงรกัษารถยนต์
เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ ใช้ข้อมูลจากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง (Field Testing) 
จ านวน 11 คน ท่ีไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent Sample) โดยใช้ t – test (บุญชม  ศรีสะอาด, 
2553 : 133) 

𝑡 =
∑𝐷

√𝑛∑𝐷2−(∑𝐷)2

𝑛−1

    ท่ี  𝑑𝑓 = 𝑛 − 1 

เมื่อ 𝑡   แทน  ค่าสถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต เพื่อทราบความมีนัยส าคัญ 
   𝐷 แทน  ผลต่างของอันดับแต่ละคู่ 
   𝑛  แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคู่ 
จากตารางท่ี ค-1   

ผลรวมผลต่างคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียน (∑𝐷 = 117) 
ผลรวมผลต่างคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียนยกก าลังสอง ((∑𝐷)2 = 1,251) 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง หรือจ านวนคู่ (𝑛 = 11) 

                                      
𝑡 =

117

√11(1,251)−(117)2

11−1

 

     
       𝑡 = 43.60 
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ตารางที่ ค-3  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนวิชางานบ ารุงรักษา
รถยนต์ เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 

ข้อ รายการพิจารณา ระดับความพึงพอใจ รวม 5 4 3 2 1 
1. ชุดการสอน ท าให้ข้าพเจ้าสนใจในบทเรียนมากขึ้น 8 3    11 
2. ชุดการสอน ท าให้ข้าพเจ้าเข้าใจเนื้อหาง่ายข้ึน 7 3 1   11 
3. ชุดการสอน ใช้ภาษาท่ีใช้อ่านเข้าใจง่าย 5 5 1   11 
4. รูปภาพในชุดการสอน เหมาะสมกับเนื้อหา  8 2 1   11 
5. รูปภาพในชุดการสอน มีความชัดเจน 8 1 2   11 
6. ใบงานในชุดการสอนเหมาะสมตาม

ความสามารถของข้าพเจ้า 
10 1    11 

7. แบบทดสอบในชุดการสอนมีความยากง่าย
เหมาะสม 

5 4 2   11 

8. จ านวนข้อของแบบทดสอบมีปริมาณข้อท่ี
เหมาะสม 

7 2 2   11 

9. เวลาท่ีใช้ในการศึกษา และลงปฏิบัติงาน
เหมาะสม 

5 4 2   11 

10. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอน 8 2 1   11 
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ตารางที่ ค-4  ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S ) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ 
ชุดการสอนวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต์ 

ข้อ รายการพิจารณา 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S  แปลผล 
1. ชุดการสอน ท าให้ข้าพเจ้าสนใจในบทเรียนมากขึ้น 4.73 0.47 มากท่ีสุด 
2. ชุดการสอน ท าให้ข้าพเจ้าเข้าใจเนื้อหาง่ายข้ึน 4.55 0.69 มากท่ีสุด 
3. ชุดการสอน ใช้ภาษาท่ีใช้อ่านเข้าใจง่าย 4.36 0.67 มาก 
4. รูปภาพในชุดการสอน เหมาะสมกับเนื้อหา  4.64 0.67 มากท่ีสุด 
5. รูปภาพในชุดการสอน มีความชัดเจน 4.55 0.82 มากท่ีสุด 
6. ใบงานในชุดการสอนเหมาะสมตามความสามารถของ

ข้าพเจ้า 
4.91 0.30 มากท่ีสุด 

7. แบบทดสอบในชุดการสอนมีความยากง่ายเหมาะสม 4.27 0.79 มาก 
8. จ านวนข้อของแบบทดสอบมีปริมาณข้อท่ีเหมาะสม 4.45 0.82 มาก 
9. เวลาท่ีใช้ในการศึกษา และลงปฏิบัติงานเหมาะสม 4.27 0.79 มาก 
10. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอน 4.64 0.67 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.54 0.67 มากที่สุด 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

- ส ำเนำแบบบันทึกผลกำรเรียน และ ประเมินผล วิทยำลัยเทคนิคกันทรำรมย  
ภำคเรียนท่ี 1ปกำรศึกษำ 2565 รหัสวิชำ 20101-2106 ช่ือวิชำงำนบ ำรุงรักษำรถยนต์ 
สำขำวิชำช่ำงยนต์ สำขำงำนยำนยนต์ กลุ่ม ชย.12 
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ประวัติผู้จัดท ำ 
 

 
 

ช่ือ                     :    นายเดช  ทองแก้ว 
ช่ือเรื่อง                     :    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชางานบ ารุงรักษายนต์  

รหัสวิชา 20101-2106  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขางานยานยนต์ กลุ่ม ชย.12 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์  
ท่ีเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง งานตรวจสภาพบ ารุงรักษารถยนต ์

สถานศึกษา                 :   วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
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  ระดับปริญญาตร ี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
  ระดับปริญญาโท   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 ประวัติการท างาน 
  2535 – 2543   Chief บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด 

2543 – 2551   ครู วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
  2551 – 2553   ครู วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
  2553 – 2556   ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
  2556 – ปัจจุบัน   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 



 


