
 

บทที่ 3  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

           การรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ เพื่อสร้าง

เอกสารประกอบการสอน ช่ืองานจกัรยานยนต ์เพื่อหาคุณภาพเอกสารประกอบการสอน ช่ืองาน

จักรยานยนต์ เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน ช่ืองานจักรยานยนต์ เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากคะแนนเฉล่ียทดสอบก่อนเรียนและคะแนนเฉล่ียทดสอบ

หลงัเรียน และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการ

สอน ช่ืองานจกัรยานยนต ์โดยมีขั้นตอนการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

           3.1  กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

           3.2  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

           3.3  การทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.4  การวิเคราะห์ขอ้มูลและการนาํเสนอ 

 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากร ได้แก่นักเรียน ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต ์

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ท่ีลงทะเบียนเรียนเรียนวิชางาน

จกัรยานยนต ์รหสัวิชา 2101-2102 

3.1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ใชก้ารเลือกแบบเจาะจงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง คือ 

1. กลุ่มทดลองเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต์ และทดลองหาค่าความ

เช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทั้งฉบบั คือนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น

ปีท่ีท่ี 3 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างยนต ์วิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค ์ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ผ่าน

การเรียนวิชางานจกัรยานยนตม์าแลว้ จาํนวน 20 คน  

2. ใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ระหว่างเรียน และทดสอบด้วย

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียน คือนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)

ชั้นปีท่ี 1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค์ ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชางาน

จกัรยานยนต์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) จาํนวน 23 คน 
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ไม่ผา่น

 

ไม่ผา่น

 

ผา่น 

ผา่น 

3.2  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั หรือการสร้างเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์

ประกอบดว้ย ใบเน้ือหา ใบขั้นตอนการทาํงาน ใบงาน ใบสั่งงาน (Job Sheet) ใบตรวจงาน (Check 

Sheet) แบบประเมิน แบบทดสอบ (Test Sheet) ใบเฉลย (Answer Sheet) และแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิ โดยมีขบวนการ และขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 

 3.2.1 การสร้างเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์มีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 

3.2.1.1 สร้างใบเน้ือหา ใบขั้นตอนการทาํงาน ใบงาน ใบสั่งงาน (Job Sheet) ใบตรวจงาน 

(Check Sheet) แบบประเมิน แบบทดสอบ (Test Sheet) ใบเฉลย (Answer Sheet มีขั้นตอนการสร้าง 

ดงัภาพท่ี 3-1  (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ข หนา้ 194-206) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-1 แสดงขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์

นาํเสนอท่ีปรึกษา 

ตรวจสอบ 
ปรับปรุง 

วิเคราะห์การประเมิน 

ใบเน้ือหา แบบฝึกหดั และใบงาน 

ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน IOC ปรับปรุง 

ส้ินสุด 

สร้างใบเน้ือหา แบบฝึกหดั และใบงาน 

วิเคราะห์การสอนจากวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

เร่ิมตน้ 



139 

 

 

จากภาพท่ี 3-3 แสดงขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์ดงัน้ี 

1) การวิเคราะห์เพื่อสร้างบทเรียน (Analysis) จาก  

ก. รายการท่ีกาํหนดใหใ้นหลกัสูตรรายวิชา 

ข. ผูเ้รียนในหลกัสูตร 

ค. ความตอ้งการในงานอาชีพ 

ง. รายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนั 

2) การออกแบบและสร้างบทเรียน (Design) จาก 

ก. การวิเคราะห์งานและการวิเคราะห์หัวข้อเร่ือง และงาน (Teaching Program) 

โดยยดึหลกัส่ิงท่ีกาํหนดใหใ้นรายวิชา (Existing Syllabus) ประกอบดว้ย จุดประสงค ์สมรรถนะรายวิชา 

ข. การวิเคราะห์รายการหวัขอ้เร่ือง หรืองาน (Topic Listing Sheet) จากแหลง่ขอ้มูลต่าง ๆ 

ค. การวิเคราะห์หัวข้อเร่ือง (Scalar Pattern) ความสามารถ (Task Analysis) เพื่อ

กาํหนดพฤติกรรมการ เรียนรู้ว่าผูเ้รียนควรมีความรู้ (Knowledge) อย่างไรโดยหลงัจากวิเคราะห์งาน

จนไดข้ั้นตอนต่าง ๆ ท่ีจะทาํงานนั้น ๆ แลว้ ขั้นตอนต่อไปคือการนาํขั้นตอนของงานแต่ละขั้นตอน

มาทาํการวิเคราะห์ ความสามารถวา่ในแต่ละขั้นตอนผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถอะไรบา้ง 

ง. การกาํหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (Objective Listing Sheet) หลงัจากท่ีได้

ทาํการวิเคราะห์ ความสามารถขั้นตอนต่อไปคือ การกาํหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เพื่อกาํหนด

เป้าหมายให้ ผูเ้รียนเม่ือเรียนจบบทเรียนแลว้จะตอ้งมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงอย่างไรโดยพิจารณา

จากความรู้ (Knowledge) และทกัษะ (Skills) ท่ีทาํการวิเคราะห์ไวน้าํมาเขียนเป็นวตัถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม แลว้ทาํการจาํแนกวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมตามลกัษณะของการเรียนรู้ ดา้นพุทธิพิสัย 

(Cognitive Domain) และดา้นทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) 

3) สร้างเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ประกอบด้วย ใบเน้ือหา 

แบบฝึกหดั ใบเฉลยแบบฝึกหดั ใบงาน ใบตรวจงาน และแบบประเมินผลการปฏิบติังาน  

4) เม่ือสร้างเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต์เสร็จแลว้ นําไปให้ท่ีปรึกษา

ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ   

5) นําเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต์ปรับปรุงแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแลว้  

ใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน ประเมินเพื่อหาคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์

6) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์

และปรับปรุงแกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  

7) ไดเ้อกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์ท่ีเสร็จสมบูรณ์ พร้อมนาํไปทดลอง

สอนกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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3.2.1.2 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูวิ้จยัไดส้ร้างแบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิโดยสร้างให้ตรงตามเน้ือหาท่ีกาํหนด (สุราษฎร์, 2545 : 132) ของเอกสารประกอบการ

สอนงานจกัรยานยนต์ และหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ท่ีจะใช้ทดสอบก่อนเรียน 

(Pre-Test) และทดสอบหลังจากจบ บทเรียน  (Post-Test) มีขั้ นตอนการสร้าง ดังภาพท่ี  3-2 

(รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ข หนา้ 207-243) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-2 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

 

ปรับปรุง 

ผา่น 

ไม่ผา่น 
ปรับปรุง 

วิเคราะห์ผล 

ไดแ้บบทดสอบฉบบัสมบูรณ์ 

ไม่ผา่น 

ส้ินสุด 

ทดลองใชก้บักลุ่มทดลอง 

ผูเ้ชียวชาญ 
ประเมิน (IOC) 

 

วิเคราะห์ขอ้สอบจากวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

เร่ิมตน้ 

ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา 
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จากภาพท่ี 3-2 สามารถอธิบายลาํดบัขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน ดงัน้ี 

1) ร่างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

2) นาํไปหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทั้งฉบบั การวิเคราะห์ขอ้สอบทั้ง

ฉบับ เป็นการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดั เก่ียวกับความเท่ียงตรง (Validity) และความ

เช่ือมัน่ (Reliability) รายละเอียด 

1. หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์(Item-Objective 

Congruence Index : IOC) ของแบบทดสอบสัมฤทธ์ิทางการเรียนเอกสารประกอบการสอนงาน

จกัรยานยนต ์โดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน  

หาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทั้งฉบบั เก่ียวกบัความเท่ียงตรง (Validity) และ

ความเช่ือมัน่ (Reliability) ไดด้าํเนินการ ดงัน้ี  

 การสร้างแบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ โดยกําหนดชนิดของข้อสอบโดยเลือกให้

สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน พิจารณาว่าขอ้สอบ หรือ ข้อ

คาํถามแต่ละขอ้ วดัไดต้รงตามส่ิงท่ีตอ้งการวดัเน้ือหาหรือวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้มากนอ้ย เพียงใด 

โดยใชเ้กณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 

   ใหค้ะแนน   +1    หมายถึง   แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 

   ใหค้ะแนน    0     หมายถึง   ไมแ่น่ใจวา่ขอ้สอบวดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 

   ใหค้ะแนน   -1     หมายถึง    แน่ใจวา่ขอ้สอบไม่วดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 

 แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ หาค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถาม

แต่ละขอ้กบั จุดประสงคห์รือเน้ือหา (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC)  

จาก   สูตร   IOC = 
N
R∑  

ซ่ึง IOC หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง -1 ถึง +1 

∑R หมายถึง ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

N หมายถึง จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 เกณฑ์การตดัสินค่า IOC  ถา้มีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า  ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงจุดประสงค ์

หรือตรงตาม เน้ือหานั้น แสดงวา่ขอ้คาํถามของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนขอ้นั้นใชไ้ด ้
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 จากการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงค์

เชิงพฤติกรรมกบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิโดยผูเ้ช่ียวชาญ  

   

แทนค่าสูตร   IOC =  

       

       = 0.94 

ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิโดย

ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน ไดท้าํการวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

จาํนวน 100 ขอ้ พบว่า แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิได้รับการสังเคราะห์ให้ใช้ได้ ทั้ ง 100 ขอ้ ซ่ึง

ผูเ้ช่ียวชาญไดวิ้เคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึง มีค่า IOC ใน

ภาพรวม เท่ากบั 0.94 ผลการพิจารณา ใชไ้ด ้ซ่ึงจะอยูร่ะหวา่ง 0.60 ถึง 1.00 ตามลาํดบั  

2. หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ จากสูตร KR-20 จากกลุ่ม

ทดลอง คือกลุ่มทดลอง เอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์และทดลองหาค่าความเช่ือมัน่

ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทั้งฉบบั คือนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 

กลุ่ม 2  แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ท่ีผ่านการ

เรียนวิชางานจกัรยานยนตม์าแลว้ จาํนวน 20 คน  

วิธีหาจากสูตรของคูเดอร์และริชาร์ดสัน 

การหาความเท่ียงโดยวิธีน้ี เป็นการหาความสัมพนัธ์ของคะแนนจากการใช้แบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิฉบบัเดียวและสอบ เพียงคร้ังเดียวโดยนาํผลการสอบมาคาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิใชสู้ตร

ของคูเดอร์และริชาร์ดสันซ่ึงเป็นการหาความเท่ียงของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีมีระบบการให้

คะแนนแบบ 0,1  (ผิด 0, ถูก 1)  สูตรท่ีใชมี้ 2 สูตร คือ สูตร KR - 20  กบัสูตร  KR – 21 

 เลือก สูตร KR -20 ในกรณีท่ีค่าความยากง่ายของขอ้สอบแต่ละขอ้ไม่เท่ากนั 
 

    RKR-20 =    
 

เม่ือ  Rtt แทน  ความเท่ียงของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

K แทน  จาํนวนขอ้สอบ 

P แทน   ความยากง่ายของขอ้สอบแต่ละขอ้ (สัดส่วนท่ีตอบถูก) 

q  แทน   สัดส่วนท่ีตอบผิด (1-p) 

94 

100 
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N แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

 S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ 
 

S2 =   

 จากการทดลองหาความเท่ียงของ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ของเอกสารประกอบการ

สอนงานจกัรยานยนต ์สาํหรับใชใ้นการเรียนการสอนวิชางานจกัรยานยนต ์ 
 

แทนค่าสูตร 
  ค่า N = 20 คน 

  ค่า X =  5+94+93+92+91+90+80+80+80+80+70+69+68+67+64+36+33+33+29+28  

       =1,372 

  ค่า X2 =  9,025+8,836+8,649+8,464+8,281+8,100+6,400+6,400+6,400+6,400 

       +4,900+4,761+4,624+4,489+4,096+1,296+1,089+1,089+841+784  

      = 104,924 

 

 แทนค่า S2 =  

   S2 = 540.24 

แทนค่าสูตร KR -20  

แทนค่าสูตร KR -20  

ค่า K = 100 ,     = 21 

 

แทนค่า RKR-20 =   

 

     = 0.97  

 ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ของเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์ทั้ง

ฉบบั  เท่ากบั 0.97 

3.  การวิเคราะห์หาความหาค่าความยากง่ายและอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  

การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ เป็นการตรวจสอบคุณภาพของขอ้สอบแต่ละข้อ 

โดยพิจารณาจากสมบติัท่ีสาํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ ความยาก อาํนาจจาํแนก และประสิทธิภาพของตวัลวง 
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 ความยากของขอ้สอบ (P) หมายถึงสัดส่วนของจาํนวนผูท่ี้ตอบขอ้สอบไดถู้กตอ้งต่อจาํนวนผู ้

ท่ีตอบขอ้สอบ ทั้งหมด หรือหมายถึงจาํนวนร้อยละของผูต้อบขอ้สอบนั้น ๆ ถูก ตวัอย่างเช่น ค่า p =  

0.30 แสดงวา่ จาํนวน ผูต้อบ 100 คน มีผูท่ี้ตอบขอ้นั้น ๆ ถูก 30 คน ค่าความยากง่ายจะมีค่าระหว่าง 

0 ถึง 1.00 สามารถหาไดจ้าก 

สูตร  P =  

   P  คือ ความยากงา่ย 

   RH คือ จาํนวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง 

   RL คือ จาํนวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนตํ่า 

   NH คือ จาํนวนนกัเรียนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนสูง 

   NL คือ จาํนวนนกัเรียนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนตํ่า 

 ในการพิจารณาค่าความยากง่ายนั้น ถา้ขอ้สอบมีค่าความยากง่ายสูง เช่น p =  0.95  แสดงวา่ มี

ผูต้อบ ถูกจาํนวนมาก จึงถือว่าเป็นขอ้สอบท่ีง่าย แต่ในทางกลบักนั ถา้ขอ้สอบมีผูต้อบถูกนอ้ย เช่น  

p =  0.15 แสดงว่า เป็นขอ้สอบท่ียาก ขอ้สอบท่ีดีจะมีระดบัความยากง่าย  เท่ากบั 0.5  ซ่ึงจะทาํให้

เกิดค่าอาํนาจการจาํแนกสูงสุดและมีความเช่ือมัน่สูง อย่างไรก็ตามในการสอบวดัความรู้ผลการ

เรียนโดยทัว่ไป มกันิยมให้มีขอ้สอบท่ีมีระดบัความยากง่ายใน ระดบัต่าง ๆ ปะปนกนัไป โดยจดัให้

มีขอ้สอบมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ ( p มีค่าใกลเ้คียง 0.5) เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งให้มีขอ้สอบท่ี

ค่อนขา้งยากและค่อนขา้งง่ายอีกจาํนวนหน่ึง แต่ถา้เป็นการสอบแข่งขนัเพื่อคดัเลือกผูท่ี้มีความรู้ 

ความสามารถควรมีสัดส่วนของขอ้สอบท่ียากสูงขึ้น ทั้งน้ี ขอ้สอบท่ีดีควรมีค่าความยากง่ายระหว่าง  0.20-0.80 ใน 

ขอ้สอบประเภท 4 ตวัเลือก ส่วนขอ้สอบประเภทถูก – ผิด คา่ความยากง่าย ควรอยูร่ะหว่าง  0.60 - 0.70 

เกณฑก์ารแปลความหมายค่าความยากง่าย (p)ของขอ้สอบ (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2543) 
     

ความยากง่ายของขอ้สอบ ( p ) ความหมาย 

0.81 -1.00 ง่ายมาก (ควรปรับปรุงหรือตดัทิ้ง) 

0.60 – 0.80 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 

0.40 – 0.59 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 

0.20 - 0.34 ค่อนขา้งยาก (ดี) 

0 - 0.19 ยากมาก  (ควรปรับปรุงหรือตดัทิ้ง) 

อาํนาจจาํแนก ( r ) หมายถึง ความสามารถของขอ้สอบในการจาํแนกหรือแยกให้เห็นความ

แตกต่างระหว่างผูส้อบท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่างกนั เพื่อท่ีจะใช้พยากรณ์หรือบ่งช้ีความแตกต่างท่ีเห็นชดั
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ในดา้นความสามารถ เช่น จาํแนกคนเก่งกบัคนอ่อนจากกนัได ้โดยถือว่าคนเก่งควรทาํขอ้สอบขอ้

นั้นได ้ ส่วนผูท่ี้อ่อนไม่ควรทาํขอ้สอบขอ้นั้นได ้ อาํนาจจาํแนกของขอ้สอบ จะมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง +1  

ค่าอาํนาจจาํแนกท่ีดี  ควรมีค่าตั้งแต่ 0.20  ขึ้นไป 

สูตร  R =  

 r   คือ ค่าอาํนาจจาํแนก 

 RH คือ จาํนวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง 

 RL คือ จาํนวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนตํ่า 

 NH คือ จาํนวนนกัเรียนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนสูง 

 NL คือ จาํนวนนกัเรียนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนตํ่า 

กรณีท่ีค่า r ติดลบ แสดงว่า ขอ้สอบขอ้นั้นจาํแนกกลบั คนเก่งทาํไม่ได ้แต่คนอ่อนทาํได ้ 

ถือว่าเป็น ขอ้สอบท่ีไม่ดีควรตดัทิ้ง นอกจากน้ี อาจารยผ์ูส้อนควรตรวจสอบการจดัการเรียนสอน

ของตน วา่เพราะเหตุใดผูท่ี้เรียนเก่งจึงไม่เขา้ใจในเร่ืองท่ีสอน 

เกณฑก์ารแปลความหมายค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของขอ้สอบ (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543) 
     

อาํนาจจาํแนกของขอ้สอบ ( r ) ความหมาย 

0.60 -1.00 อาํนาจจาํแนกดีมาก 

0.40 – 0.59 อาํนาจจาํแนกดี 

0.20 – 0.39 อาํนาจจาํแนกพอใช ้

0.10 - 0.19 อาํนาจจาํแนกตํ่า (ควรปรับปรุงหรือตดัทิง้) 

-1.00 - 0.09 อาํนาจจาํแนกตํ่ามาก (ควรปรับปรุงหรือตดัทิ้ง) 

 จากการทดลองใชแ้บบทดสอบท่ีสร้างขึ้นกบันักเรียนท่ีเคยเรียนรายวิชางานจกัรยานยนต์ผ่าน 

มาแลว้ โดยมีผลการทดลองดงัต่อไปน้ี  

 การหาค่าความยากง่าย (P) 

 คะแนนจากการทดลองใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ในการพิจารณาค่าความยากง่าย ของ

ขอ้สอบ ทั้ง 100 ขอ้ มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.50 -0.75 แสดงว่า ขอ้สอบน้ีมีค่าความยากง่าย 

พอเหมาะ หรืออยูใ่นขั้นดีมาก อยูร่ะหว่าง 0.60 -1.00  มีบางขอ้ มีค่าความยากง่าย อยูร่ะหว่าง 0.20 -

0.39 ซ่ึงไมเ่หมาะใชเ้ป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

การหาอาํนาจจาํแนก (r) 

 คะแนนจากการทดลองใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ในการพิจารณาค่าอาํนาจจาํแนกของ

ขอ้สอบ ทั้ง 100 ขอ้ มีค่าอาํนาจจาํแนกตํ่าสุด 0.00 – 0.10 ซ่ึงอาํนาจจาํแนกตํ่าถึงตํ่ามาก สมควร
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ปรับปรุงหรือตดัทิ้ง เช่น ขอ้ 4, 7, 14, 17, 22, 25, 29, 65, 66, 71, 72, 75, 77, 81, 83, 90, 92, 93, 94, 

และ 97 รวมตดัออก  20 ขอ้ ส่วนขอ้อ่ืน ๆ  อยู่ระหว่าง 0.30 - 0.70 ซ่ึงอาํนาจจาํแนกพอใช้ถึงขั้นดี

มาก จากแบบทดสอบ 100 ขอ้ ผา่นเกณฑ ์80 ขอ้ ซ่ึงจะเก็บไวใ้ชเ้ป็นขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิต่อไป 

3) ไดแ้บบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และจดัพิมพแ์บบทดสอบฉบบัสมบูรณ์ 

 

3.2.2 การสร้างแบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต์ ซ่ึงมีขั้นตอน

การสร้าง ดงัภาพท่ี 3-3 (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ข หนา้ท่ี 200-206) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-3  แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์

จากภาพท่ี 3-3 สามารถอธิบายลาํดับขั้นตอนในการสร้างแบบประเมินคุณภาพเอกสาร

ประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์ไดด้งัน้ี  

ศึกษาขอ้มลู 

ร่างแบบสอบถามประเมินคุณภาพ 

นาํเสนอท่ีปรึกษา 
ตรวจสอบ 

ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา 
ประเมิน IOC 

ไดแ้บบประเมินคุณภาพฉบบัสมบูรณ์ 

ผา่น 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

ส้ินสุด 

เร่ิมตน้ 

ปรับปรุง 

ไม่ผา่น 
ปรับปรุง 
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1) ศึกษาขอ้มูลจากตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดหัวขอ้ของการประเมินโดยให้มี

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท่ี์ตั้งไว ้ 

2) จากนั้ นผูวิ้จยัร่างแบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต ์ 

ผูวิ้จยัไดอ้อกแบบไว ้3 ดา้น คือดา้นการพิมพแ์ละการจดัรูปเล่ม ดา้นเน้ือหา และดา้นประโยชน์ของ

เอกสารประกอบการสอน  

3) นาํเสนอท่ีปรึกษาตรวจสอบ และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ     

4) นาํแบบสอบถามคุณภาพท่ีผ่านการปรับปรุงแกไ้ขเสร็จแลว้ หาคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั

โดยการวดัความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน ดงัน้ี 

  หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินคุณภาพ เป็นการนําผลของ

ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านมารวมกนัคาํนวณหาความตรงเชิงเน้ือหา ดชันีท่ีใช้แสดงค่าความสอดคลอ้ง 

เรียกว่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามและวตัถุประสงค์ (Item-Objective Congruence 

Index : IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญจะตอ้งประเมินดว้ยคะแนน 3 ระดบั คือ 

+1 = สอดคลอ้ง หรือแน่ใจวา่แบบประเมินนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา 

0 = ไม่แน่ใจ แบบประเมินนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา 

-1 = ไม่สอดคลอ้ง หรือแน่ใจวา่แบบประเมินนั้นไมส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา 

ค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ียอมรับไดต้อ้งมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป แสดงวา่  ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รง

จุดประสงค ์หรือตรงตาม เน้ือหานั้น แสดงวา่  ขอ้คาํถามขอ้นั้นใชไ้ด ้

 ผลการประเมินแบบสอบถามประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์ ทั้ง 3 ดา้น ดงัน้ี 

 ก. ดา้นการพิมพแ์ละการจดัรูปเล่ม 

แทนค่าสูตร   IOC =  
       

        =   0.96 

 ข. ดา้นเน้ือหา 

แทนค่าสูตร   IOC =  

       

         = 0.94 

 ค. ดา้นประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอน 

แทนค่าสูตร   IOC =  

           = 1.00 

4.8 

 5 

6.6 

 7 

3 

3 
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เกณฑ์การตดัสินค่า IOC ถา้มีค่า 0.50  ขึ้นไป แสดงว่า  ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงจุดประสงค ์

หรือตรงตาม เน้ือหานั้น แสดงวา่  ขอ้คาํถามขอ้นั้นใชไ้ด ้

ผลการวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน ได้

ทาํการวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินจาํนวน 15 ขอ้คาํถาม และแบ่งเป็น 3 

ดา้น พบว่า แบบประเมินได้รับการสังเคราะห์เหลือข้อคาํถาม จาํนวน 15 ข้อ ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญได้

วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคลอ้งของแบบประเมิน ดงัน้ี ดา้นการพิมพ์และการจดัรูปเล่ม มีค่า 

IOC เฉล่ียเท่ากบั 0.96 อยู่ในผลการพิจารณา ใช้ได ้โดยมีบางขอ้คาํถามของแบบประเมิน  เท่ากับ 

0.80 ถึง 1.00 ด้านเน้ือหา มีค่า IOC เฉล่ีย เท่ากับ 0.94 อยู่ในผลการพิจารณา ใช้ได ้โดยมีบางขอ้คาํถามของแบบ

ประเมิน  เท่ากบั 0.80 ถึง 1.00 ตามลาํดบั ส่วนดา้นประโยชน์ของเอกสารประกอบการใช้งาน มีค่า IOC 

เฉล่ีย เท่ากบั 1.00 อยู่ในผลการพิจารณา ใช้ไดท้ั้งหมด สรุปว่า ผูเ้ช่ียวชาญให้ใชแ้บบประเมินของ

เอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์สามารถนาํไปเป็นแบบประเมินได ้

5) ไดแ้บบประเมินคุณภาพฉบบัสมบูรณ์  

3.2.3 การประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต์ มีขั้นตอนการประเมิน

คุณภาพ ดงัภาพท่ี 3-4 (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ข หนา้ท่ี 200-206) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-4 แสดงขั้นตอนการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์

1) แต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ โดยเป็นครู หรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีความรู้ความสามรถในดา้น

การสร้างนวตักรรมทางการศึกษา หรือเป็นครูท่ีมีความรู้ความสามารถด้านเคร่ืองกล หรือผูท่ี้มี

ผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์

 

 วิเคราะห์ผลการประเมิน 

 

นาํเอกสารประกอบการสอนใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมิน 

แต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เร่ิมตน้ 

ส้ินสุด 
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ความรู้ความสามารถในดา้นการตรวจซ่อมระบบอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์และหรือเป็นผูท่ี้มี

ประสบการณ์การสอนมาแลว้อยา่งนอ้ย 10 ปี จาํนวน 5 ท่าน 

2) นาํเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์ใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

3) ผูเ้ช่ียวชาญ ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์ทั้ง 3 ดา้น  

4) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ โดยนาํผลการประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน 

มาวิเคราะห์ขอ้มลูหาคะแนนเฉล่ีย (Mean) และหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)    

3.2.4 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใชเ้อกสารประกอบการ

สอนงานจกัรยานยนต์ ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้าง ดงัภาพท่ี 3-5 (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ข 

หนา้ท่ี 249-260) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-5  แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อเอกสาร

ประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์

ศึกษาขอ้มูล 

ร่างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 

นาํเสนอท่ีปรึกษา 
ตรวจสอบ 

ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา 
ประเมิน IOC 

ไดแ้บบประเมินความพึงพอใจฉบบัสมบูรณ์ 

ผา่น 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

ส้ินสุด 

เร่ิมตน้ 

ปรับปรุง 

ไม่ผา่น 
ปรับปรุง 
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จากภาพท่ี 3-5 สามารถอธิบายลาํดบัขั้นตอนในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของ

นกัเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์  ไดด้งัน้ี   

แบบประเมินวดัความพึงพอใจ โดยผูวิ้จยัสร้างขึ้น มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale ) ซ่ึงได้กาํหนดค่าออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) โดยพิจารณา

เน้ือหา 3 ดา้น ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต ดงัน้ี 

1.  ดา้นปัจจยันาํเขา้ 

1.1  คาํช้ีแจงของเอกสารประกอบชุดฝึกปฏิบติัฯ มีความชดัเจน อ่านแลว้เขา้ใจง่าย 

1.2  เอกสารประกอบชุดฝึกปฏิบติัฯมีขนาดอกัษรท่ีเหมาะสม 

1.3  เน้ือหาท่ีกาํหนดในกิจกรรมการเรียนเหมาะสมกบันกัเรียน 

1.4  เวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนเพียงพอต่อการเรียนในเน้ือหาแต่ละใบงาน 

1.5  ส่ือในกิจกรรมการเรียนมีความเหลากหลาย และเหมาะสม 

1.6  ใบงาน และแบบฝึกหดัมีความยากง่ายเหมาะสม 

2.  ดา้นกระบวนการ 

2.1  กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 

2.2  ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนผูเ้รียนสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

2.3  กิจกรรมการเรียนส่งเสริมผูเ้รียนใหศึ้กษา ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง 

2.4  กิจกรรมการเรียนส่งเสริมผูเ้รียนใหค้าํตอบ และแกไ้ขปัญหาเป็นทีม 

2.5  กิจกรรมการเรียนส่งเสริมผูเ้รียนใหฝึ้กคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล และหาความรู้ 

2.6  กิจกรรมการเรียนส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้วินยั และรับผิดชอบในการทาํงาน 

2.7  กิจกรรมการเรียนส่งเสริมผูเ้รียนได้ประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ื้น 

ตลอดจนใฝ่หาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 

3.  ดา้นผลผลิต 

3.1  ผูเ้รียนเกิดความรู้  ทกัษะ และลงมือปฏิบติังานจริงจากการไดใ้ชชุ้ดฝึกปฏิบติัฯ 

3.2  ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้จากการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัฯไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

3.3  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น  

3.4  ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 

3.5  ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 

ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นโดยมีเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ ดงัน้ี บุญชม  ศรีสะอาด. (2542: 113) และ

เกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียใชเ้กณฑด์งัน้ี บุญชุม  ศรีสะอาด (2542: 113) 
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ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนงาน

จกัรยานยนต ์ ดงัน้ี  

1) ร่างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 

2) เม่ือร่างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจเสร็จแลว้ นาํให้ท่ีปรึกษาตรวจสอบ และ 

ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ     

3) นาํแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขเสร็จแลว้ หาคุณภาพเคร่ืองมือ 

วิจยัโดยการวดัความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญด้านการศึกษา จาํนวน 5 คน หลงัจากนั้น 

วิเคราะห์ผลการหาคุณภาพแบบสอบถามรายขอ้ 

 การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ เป็นการนําผล

ของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านมารวมกันคาํนวณหาความตรงเชิงเน้ือหา ดัชนีท่ีใช้แสดงค่าความ

สอดคล้อง เรียกว่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามและวตัถุประสงค์ (Item-Objective 

Congruence Index : IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญจะตอ้งประเมินดว้ยคะแนน 3 ระดบั คือ 

+1 = สอดคลอ้ง หรือแน่ใจวา่แบบประเมินนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา 

0 = ไม่แน่ใจ แบบประเมินนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา 

-1 = ไม่สอดคลอ้ง หรือแน่ใจวา่แบบประเมินนั้นไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา 

ผลการวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ

เรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์โดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน 

ดา้นปัจจยันาํเขา้ 

แทนค่าสูตร   IOC =  

       

=   0.96 

ดา้นกระบวนการ 

แทนค่าสูตร   IOC  =  

       

= 1.00 

ดา้นผลผลผลิต 

แทนค่าสูตร   IOC  =  

               = 1.00 

5.8 

6 

7 

7 

5 

5 
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 ค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ียอมรับไดต้อ้งมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปแสดงว่า ขอ้คาํถามนั้นวดัได้

ตรงจุดประสงค ์หรือตรงตาม เน้ือหานั้น แสดงวา่ ขอ้คาํถามขอ้นั้นใชไ้ด ้

ผลการวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ี

มีต่อการเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์โดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน 

ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดย

ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน ไดท้าํการวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม จาํนวน 18 

ขอ้คาํถาม และแบ่งเป็น 3 ดา้น พบว่า แบบสอบถามไดรั้บการสังเคราะห์เหลือขอ้คาํถาม จาํนวน 18 

ขอ้ ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญไดวิ้เคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม ดงัน้ี ดา้นปัจจยันาํเขา้ มี

ค่า IOC เฉล่ียเท่ากบั 0.96 อยูใ่นผลการพิจารณา ใชไ้ด ้โดยมีบางขอ้คาํถามของแบบสอบถาม เท่ากบั 

0.80 ถึง 1.00 ด้านกระบวนการ มีค่า IOC เฉล่ีย เท่ากับ 1.00 เช่นกันโดยมีบางข้อคําถามของ

แบบสอบถาม  ด้านผลผลผลิต มีค่า IOC เฉล่ีย เท่ากับ 1.00 สรุป ผูเ้ช่ียวชาญให้ใช้แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนตน์าํไป

เป็นแบบสอบถามได ้

4) ไดแ้บบสอบถามความพึงพอใจฉบบัสมบูรณ์  
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3.3  การทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง  

ใช้เอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต์ ประกอบการสอนระหว่างเรียน และ

ทดสอบดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียน กบักลุ่มตวัอย่าง คือนักเรียนระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต ์วิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค์ ท่ีลงทะเบียนเรียน

ในรายวิชางานจกัรยานยนต์ รหัสวิชา 2101-2102 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด การ

เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 23 คน ดงัน้ี ดงัภาพท่ี 3-6 (รายละเอียด

แสดงไวใ้นภาคผนวก ข หนา้ท่ี 236-248) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ภาพท่ี 3-6  แสดงขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

ปฐมนิเทศนกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง 

หน่วยท่ี 1 

ทดสอบก่อนเรียน  

 

หน่วยท่ี 3-13 

ทดสอบหลงัเรียน 

 

เร่ิมตน้ 

ส้ินสุด 

แบบทดสอบ 

 ผา่น 

ไม่ผา่น 

E1 

แบบประเมิน 

 

แบบประเมิน 

แบบประเมิน 

E2 2X  

 

ไม่ผา่น 

1X  

หน่วยท่ี 2 

แบบทดสอบ 
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 จากภาพท่ี 3-11  แสดงขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัได้ดาํเนินการ

สร้างเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์เสร็จเรียบร้อยแลว้ จึงนาํเอกสารประกอบการสอน

งานจกัรยานยนต ์ไปดาํเนินการ ทดลองโดยมีลาํดบัขั้นตอนการดาํเนินการทดลองดงัน้ี 

3.3.1 ปฐมนิเทศนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ก่อนการเรียนภาคทฤษฎี  

3.3.2 ใหน้กัเรียนทาํทดสอบความรู้พื้นฐาน (Pre-Test) ดว้ยแบบทดสอบก่อน 

3.3.3 ให้ความรู้ดา้นเน้ือหา แต่ละหน่วย กบันกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง ดว้ยกระบวนการเรียนการ

สอนแบบ MIAP      

3.3.4 ใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ทาํแบบฝึกหดัหลงัเรียน  

3.3.5 ใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบเรียนหลงัเรียน  

3.3.6 ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการเรียนภาคปฏิบัติ เก่ียวกับการใช้เอกสาร

ประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์เช่นใบขั้นตอนการปฏิบติังาน (Operation Sheet) ตามใบสั่งงาน 

(Job Sheet) และใบตรวจงาน (Check Sheet) ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น    

3.3.7 ให้นักเรียนกลุ่มตวัอย่าง ลงมือปฏิบัติงานตามใบงานท่ีมอบหมาย โดยศึกษาตามใบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operation Sheet) ตามใบสั่งงาน (Job Sheet) และใบตรวจงาน (Check 

Sheet) ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น และประเมินผลการปฏิบติังาน  

3.3.8 ทดสอบหลังเรียน (Post-Test) หลังจากผู ้เรียนผ่านการทดสอบด้วยการใช้เอกสาร

ประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  

3.3.9 หาประสิทธิภาพทางการเรียน E1/E2 โดยหา  E1 จากคะแนนแบบฝึกหัดรวมกบัคะแนน

ใบงานจากการฝึกปฏิบติักับเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต์ ระหว่างเรียน และหา E2 

จากคะแนนจากการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน  

3.3.10 นาํผลท่ีไดจ้ากการทาํแบบฝึกหัดรวมกบัคะแนนใบงานจากการฝึกปฏิบติักบัเอกสาร

ประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์และทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ

เอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์

จากการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์ 

 E1 =   ผลรวมคะแนนระหวา่งเรียน/ผลรวมคะแนนเตม็  × 100 

=   (1,591/23)/80X100 

= 86.49 

E2 =   ผลรวมคะแนนสอบ หลงัเรียน/ผลรวมคะแนนเตม็ ×100 

=   (1,506/23)/80X100 

= 81.87 
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ผลการวิเคราะห์ผลการทดลองกบักลุ่มตงัอยา่ง 

ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์น้ีวดัจากร้อยละของคะแนน

เฉล่ียระหวา่งเรียน และร้อยละของคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน มีค่าเท่ากบั 84.49/81.87 

 

3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.4.1  การวิเคราะห์ขอ้มูล นาํผลท่ีไดจ้ากแบบประเมินคุณภาพของผูเ้ช่ียวชาญ นาํมาวิเคราะห์ 

ขอ้มูล โดยกาํหนดระดบัคณุภาพ ดงัน้ี (ธานินทร์ 2548: 112) 

4.50 – 5.00 หมายถึง มีระดบัคุณภาพดีมาก 

3.50 – 4.49 หมายถึง มีระดบัคุณภาพดี 

2.50 – 3.49 หมายถึง มีระดบัคุณภาพพอใช ้

1.50 – 2.49 หมายถึง มีระดบัคุณภาพควรปรับปรุง 

1.00 – 1.49 หมายถึง มีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุง 

3.4.2  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา คือค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  ซ่ึงมีสูตรดงัน้ี (ธานินทร์ 2548:153) 

1) คาํนวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) ของผลการประเมินโดยการใชสู้ตร 

X   =   ∑ X  

                            N 

เม่ือ  X  หมายถึง  ค่าเฉล่ีย 

       ∑ X    หมายถึง   ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 

         N  หมายถึง   จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 

2) คาํนวณหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของผลการประเมินโดย 

ใชสู้ตร S.D. = ∑∑ − 22 )( XXn  

                  n (n – 1) 

เม่ือ  S.D.  หมายถึง  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

X  หมายถึง  ขอ้มูลแต่ละจาํนวน 

n  หมายถึง  จาํนวนขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 

3.4.3  การวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ

แบบทดสอบใชสู้ตร (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ  2543: 249) 
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สูตร  IOC  =  
N
R∑  

   ซ่ึง   IOC  หมายถึง  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง -1 ถึง +1 

∑R  หมายถึง  ผลรวมของการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

N  หมายถึง  จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

3.4.4  การวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ใช้วิธีหาจากสูตรของคู

เดอร์และริชาร์ดสัน การหาความเท่ียงโดยวิธีน้ี เป็นการหาความสัมพนัธ์ของคะแนนจากการใช้

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิฉบับเดียวและสอบ เพียงคร้ังเดียวโดยนําผลการสอบมาคาํนวณค่า

สัมประสิทธ์ิใช้สูตรของคูเดอร์และริชาร์ดสันซ่ึงเป็นการหาความเท่ียงของแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิท่ีมีระบบการใหค้ะแนนแบบ 0,1  (ผิด 0, ถูก 1)  

3.5.5  การวิเคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบ  

สูตรท่ีใชมี้ 2 สูตร คือ สูตร KR - 20 กบัสูตร KR – 21 

เลือก สูตร KR -20 ในกรณีท่ีค่าความยากง่ายของขอ้สอบแต่ละขอ้ไม่เท่ากนั 

    RKR-20 =    

 

เม่ือ  Rtt แทน  ความเท่ียงของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

K แทน  จาํนวนขอ้สอบ 

P แทน   ความยากง่ายของขอ้สอบแต่ละขอ้ (สัดส่วนท่ีตอบถกู) 

q  แทน   สัดส่วนท่ีตอบผิด (1-p) 

N แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ 

3.4.6  การวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใชสู้ตร  

  จากสูตร 

       S2 =   

ซ่ึง X หมายถึง  ค่าคะแนน 

∑ X หมายถึง  ผลรวมของคะแนน 

N หมายถึง  จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
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3.4.7  การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต์   โดยใช้สูตร 

(เสาวนีย ์สิกขาบณัฑิต 2528: 295) 
 

สูตร 1E  =  100/ ×∑
A

NX  

E1 หมายถึง  ประสิทธิภาพของกระบวนการวดัในชุดฝึก 

ปฏิบติัคิดเป็นร้อยละจากการทาํใบงาน 

แบบฝึกหดั และ/หรือประกอบกิจกรรมระหวา่ง 

เรียน 

∑ X  หมายถึง  คะแนนรวมของผูเ้รียนจากการทาํใบงาน 

แบบฝึกหดัและ/หรือประกอบกิจกรรม ซ่ึงมีลกัษะ

เป็นการวดัผลเป็นระยะ ๆ  

    N หมายถึง  จาํนวนผูเ้รียน 

    A หมายถึง  คะแนนเตม็ของใบงาน แบบฝึกหดัและ/หรือ 

กิจกรรมรวมกนั 
 

และสูตร   2E  =  100/ ×∑
B

NY  

E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของชุดชุดฝึกปฏิบติัในการ 

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียน คิดเป็นร้อย 

ละจากการทาํแบบทดสอบหลงัสอบ และ/หรือ 

ประกอบกิจกรรมหลงัเรียน 

∑Y  หมายถึง  คะแนนรวมของผูเ้รียนจากการทาํแบบทดสอบ 

หลงัเรียน และ/หรือประกอบกิจกรรมหลงัเรียน  

ซ่ึงมีลกัษะเป็นการวดัผลสรุปรวม  

    N หมายถึง  จาํนวนผูเ้รียน 

    B หมายถึง  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียนและ/ 

หรือกิจกรรมหลงัเรียน 

3.4.8  สถิติ t-test สําหรับการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคะแนนการทดสอบ

ก่อนเรียน และคะแนนการทดสอบหลังเรียน โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows (Statistical 

Package for Social Science)   

3.5.9 การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

รถจักรยานยนต์ ลักษณะแบบประเมิน กําหนดเกณฑ์การตอบไว  ้5 ระดับ โดยระดับน้อยท่ีสุด 
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กาํหนดค่าเป็น 1 คะแนน และระดบัมากท่ีสุด กาํหนดค่าเป็น 5 คะแนน ในการแปลความหมาย ของ

เกณฑก์ารประเมินความพึงพอใจ ดงัน้ี บุญชม  ศรีสะอาด. (2542: 113) 

 คะแนน   5  คะแนน หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 

 คะแนน  4  คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก 

 คะแนน  3  คะแนน หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

 คะแนน  2  คะแนน หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 

 คะแนน  1  คะแนน หมายถึง พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

เกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียใชเ้กณฑด์งัน้ี บุญชุม  ศรีสะอาด (2542: 113) 

 ค่าเฉล่ีย  4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 

 ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 

   ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50  หมายถึง    พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 

3.5 รูปแบบการทดลอง 

ทดสอบก่อนทดลอง ทดลอง ทดสอบหลงัทดลอง 

O1 T O2 

 O1 = ทดสอบก่อนเรียน 

 T = การจดัการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัการระบบฉีด 

เช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ 

 O2 = ทดสอบหลงัเรียน 
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	4) เมื่อสร้างเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์เสร็จแล้ว นำไปให้ที่ปรึกษาตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
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	6) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ และปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
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