
 

 

บทที่  3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยั เร่ือง การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบติัการระบบฉีด

เช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ เพื่อสร้างชุดฝึกปฏิบติัการระบบฉีด
เช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์เพื่อหาคุณภาพชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากคะแนนเฉล่ียทดสอบก่อนเรียนและ
คะแนนเฉล่ียทดสอบหลงัเรียน และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียน โดยใช้
ชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

3.1 การศึกษาสภาพปัญหา          
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.4 การทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวิเคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนอ 
 

3.1 กำรศึกษำสภำพปัญหำ              
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ จากการเรียนการสอน ประสบการณ์ตรง สอบถามผูเ้ช่ียวชาญ 

สถานประกอบการ และการสังเกตในงานการฝึกอาชีพ ได้ขอ้มูลว่า ผูเ้รียนขาดทกัษะการตรวจ
วิเคราะห์แกไ้ขปัญหาระบบอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ การเรียกดูรหัสปัญหาขอ้ขดัขอ้งระบบ
ฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ การลบขอ้มูลรหัสปัญหาขอ้ขดัขอ้งระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 
ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงน าขอ้มูลดงักล่าวมา ก าหนดขอบเขตเน้ือหา และน าขอ้มูลไปพิจารณาออกแบบและ
สร้างชุดฝึกปฏิบติัการระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์  เพื่อใช้ฝึกปฏิบติัและการ
ตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาระบบอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ ในการสร้างสถานการณ์จ าลอง
เสมือนจริงในรถจกัรยานยนต ์ 
 
3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

3.2.1 ประชากร ได้แก่นักเรียน ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์ 
วิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค ์ปีการศึกษา 2560 ท่ีลงทะเบียนเรียนเรียนวิชางานจกัรยานยนต ์รหสัวิชา 
2101-2102 
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3.2.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ทดลอง 2 ช่วง 
ช่วงท่ี 1 หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทั้งฉบบั กบักลุ่มทดลอง คือ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 กลุ่ม 2  แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค ์ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ท่ีผา่นการเรียนวิชางานจกัรยานยนตม์าแลว้ จ านวน 20 คน  

ช่วงท่ี 2 ใช้ชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ เอกสาร
ประกอบการสอนงานจักรงานยนต์ ระหว่างเรียน และทดสอบด้วยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หลงัเรียน กบักลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) แผนก
วิชาช่างยนต์ วิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค์ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชางานจกัรยานยนต์ รหัสวิชา 2101-
2102 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ านวน 54 คน ดงัน้ี 

 ปวช.1 กลุ่ม 5   จ านวน 11 คน 
 ปวช.1 กลุ่ม 1 (ทวิภาคี)  จ านวน 18 คน 
ปวช.3 กลุ่ม 1 (ทวิภาคี)  จ านวน 10 คน 
ปวช.3 กลุ่ม 2 (ทวิภาคี  จ านวน 15 คน 
 รวม   จ านวน 54 คน 

3.2.3 ตวัแปร ท่ีใชใ้นการวิจยั 
1)  ตวัแปรตน้ คือ ชุดฝึกปฏิบติัการระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์

วิชางานจกัรยานยนต ์รหสัวิชา 2101 – 2102 
2)  ตวัแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีด

เช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน โดยใช้
ชุดฝึกปฏิบติัการระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์

 
3.3 กำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย ชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ เอกสารประกอบการสอนของชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์แบบประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียน โดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี 

3.3.1 แนวคิดในการสร้างชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ ใช้
ส าหรับจ าลองสถานการณ์ในรถจกัยานยนต์ เช่นการตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหา การเรียกดูรหัส
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ปัญหาขอ้ขดัขอ้ง การลบขอ้มูลรหัสปัญหาขอ้ขดัขอ้งระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงลกัษณะ
ของชุดฝึกเป็นการออกแบบ โดยใชโ้ทรศพัทส์ั่งการ เพื่อสร้างสถานการณ์ จ าลองปัญหาขอ้ขดัขอ้ง
ระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ โดยการออกแบบ Application ผ่านมือถือระบบ 
Android เช่ือมต่อผ่าน Wi-Fi หรือ  Bluetooth เป็นชุดควบคุมเพื่อน าไปติดตั้งในรถจกัรยานยนต์ทุก
รุ่น โดยไม่กระทบกบัโครงสร้างและประสิทธิภาพการท างานกบัรถจกัรยานยนต์ เช่น สั่งการให้ 
Sensor ตวัใดตวัหน่ึงช ารุด ท าให้ระบบของรถจกัรยานยนตเ์กิดรหัสปัญหาจริง  เคร่ืองมือน้ีสามารถ
น าไปใชก้บัรถจกัรยานยนตรุ่์นอ่ืน ๆ ได ้โดยมีขั้นตอนการสร้างชุดฝึก ดงัน้ี 

 
ภำพท่ี 3-1 แสดงแนวคิดในการสร้างชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์



116 

จากภาพท่ี 3-1 แสดงแนวคิดในการสร้างชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต์ จะบรรจุอยู่ในภาชนะขนาด กวา้งxยาวxสูง เท่ากบั 20x10x6 เซนติเมตร ซ่ึงเป็นชุด
สร้างสถานการณ์จ าลองปัญหาขอ้ขดัขอ้ง ซ่ึงชุดจ าลองปัญหาขอ้ขดัขอ้งจะต่อเช่ือมไปยงักล่อง ECU 
(Electronic Control Unit) หรือ ECM (Engine Control Module) ของรถจกัรยานยนต ์ทุกยีห่อ้ ทุกรุ่น 
โดยต่อกับปลัก๊เสียบท่ีดัดแปลงให้เขา้กับรถจกัรยานยนต์แต่ละรุ่น เพื่อสร้างสถานการณ์จ าลอง
ปัญหาขอ้ขดัขอ้ง และใชโ้ทรศพัทมื์อถือสั่งการกบัชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถ
จกัยานยนต์ สร้างสถานการณ์จ าลองเสมือนจริงในรถจกัรยานยนต์ เช่น การตรวจวิเคราะห์แกไ้ข
ปัญหา การเรียกดูรหัสปัญหาขอ้ขัดขอ้ง การลบข้อมูลรหัสปัญหาข้อขดัข้องระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี 

  1. สตาร์ตเคร่ืองยนต ์– ดบัเคร่ืองยนต ์
  2. สร้างสถานการณ์จ าลองของ MAP Sensor มีปัญหาขอ้ขดัขอ้ง   
  3. สร้างสถานการณ์จ าลองของ ET Sensor มีปัญหาขอ้ขดัขอ้ง   
  4. สร้างสถานการณ์จ าลองของ TP Sensor มีปัญหาขอ้ขดัขอ้ง   
  5. สร้างสถานการณ์จ าลองของ IAT Sensor มีปัญหาขอ้ขดัขอ้ง   
  6. สร้างสถานการณ์จ าลองของหวัฉีด (Injector) มีปัญหาขอ้ขดัขอ้ง   
  7. สร้างสถานการณ์จ าลองของ O2 Sensor มีปัญหาขอ้ขดัขอ้ง   
  8. สร้างสถานการณ์จ าลองของ IACV Sensor มีปัญหาขอ้ขดัขอ้ง   
  9. สร้างสถานการณ์จ าลองของ CKP Sensor มีปัญหาขอ้ขดัขอ้ง   
  10. สร้างสถานการณ์จ าลองของ ECM มีปัญหาขอ้ขดัขอ้ง   
  11. สร้างสถานการณ์จ าลองของ BA Sensor มีปัญหาขอ้ขดัขอ้ง   
    
3.3.2  การสร้างชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์   

การสร้างชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ เพื่อสร้าง
สถานการณ์จ าลองเสมือนจริงในรถจกัรยานยนต์ เช่นการตรวจวิเคราะห์แกไ้ขปัญหา การเรียกดู
รหัสปัญหาข้อขัดข้อง การลบข้อมูลรหัสปัญหาข้อขัดข้องระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ มี
ขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี 

ก าหนดวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ก่อนท่ีจะท าการสร้างชุดชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีด
เช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ จ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนว่า ผูเ้รียนควรจะมีความรู้ และทกัษะดา้นใดบา้ง มีคุณลกัษณะเป็นอย่างไร โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานดงัภาพท่ี 3-2 (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ค หนา้ 280) 
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ภำพท่ี 3-2 แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

จากภาพท่ี 3-2 แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ดงัน้ี 
 1) การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ ศึกษาจากหลกัสูตรรายวิชางานจกัรยานยนต์ จากค าอธิบาย
รายวิชา และสมรรถนะรายวิชา สมรรถนะอาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หนังสือ ต ารา 
เอกสาร ประสบการณ์ผูส้อน  

2) การวิเคราะห์หน่วย ช่ือหวัขอ้เร่ือง และงาน (Teaching Program) โดยยดึหลกั ส่ิงท่ีก าหนดให้
ในรายวิชา (Existing Syllabus) ประกอบดว้ย จุดประสงค ์สมรรถนะรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

3) การวิเคราะห์รายการหวัขอ้เร่ือง หรืองาน (Topic Listing Sheet) จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
4) การวิเคราะห์หัวข้อเร่ือง (Scalar Pattern) ความสามารถ (Task Analysis) เพื่อก าหนด

พฤติกรรม การเรียนรู้ ว่าผูเ้รียนควรมีความรู้ (Knowledge) อย่างไร โดยหลงัจากวิเคราะห์งานจนได้
ขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีจะท างานนั้น ๆ แลว้ ขั้นตอนต่อไป คือ การน าขั้นตอนของงานแต่ละขั้นตอนมาท า
การวิเคราะห์ ความสามารถวา่ในแต่ละขั้นตอนผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถอะไรบา้ง  

5) การก าหนดวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Objective Listing Sheet) หลงัจากท่ีไดท้ าการ
วิเคราะห์ความสามารถ ขั้นตอนต่อไป คือ การก าหนดวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อก าหนด
เป้าหมายให้ผูเ้รียน เม่ือเรียนจบบทเรียนแลว้จะต้องมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงอย่างไรโดยพิจารณา

วิเคราะห์หวัขอ้งาน 
 

ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

ก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

เร่ิมตน้ 

ส้ินสุด 

วิเคราะห์งาน 
 

วิเคราะห์ความสามรถ 
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ไม่ผา่น
ผา่น 

ไม่ผา่น
ผา่น 

ผา่น 

ผา่น 

จากความรู้ (Knowledge) และทกัษะ (Skills) ท่ีท าการวิเคราะห์ไวน้ ามาเขียนเป็นวตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม แลว้ท าการจ าแนกวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมตามลกัษณะของการเรียนรู้ ดา้นพุทธพิสัย 
(Cognitive Domain) และดา้นทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) 

3.3.3 การสร้างเอกสารประกอบการสอนของชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์ประกอบดว้ย ใบเน้ือหา แบบฝึกหดั ใบงาน และขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 

3.3.3.1 การสร้างใบเน้ือหา แบบฝึกหัด และใบงาน มีขั้นตอนการสร้าง ดังภาพท่ี 3-3 
(รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ข หนา้ 181-197) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพท่ี 3-3 แสดงขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอนของชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์

น าเสนอท่ีปรึกษา 
ตรวจสอบ ปรับปรุง 

วิเคราะห์การประเมิน 

ใบเน้ือหา แบบฝึกหดั และใบงาน 

ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน IOC ปรับปรุง 

ส้ินสุด 

สร้างใบเน้ือหา แบบฝึกหดั และใบงาน 

วิเคราะห์การสอนจากวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

เร่ิมตน้ 
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จากภาพท่ี 3-3 แสดงขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอนของชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีด
เช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ดงัน้ี 

1) วิเคราะห์การสอนจากวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม   
2) สร้างเอกสารประกอบการสอนของชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

รถจกัรยานยนต์ ประกอบดว้ย ใบเน้ือหา แบบฝึกหัด ใบเฉลยแบบฝึกหัด ใบงาน ใบตรวจงาน และ
แบบประเมินผลการปฏิบติังาน  

3) เม่ือสร้างเอกสารประกอบการสอนของชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนตเ์สร็จแลว้ น าไปใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบ และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ   

4) น าเอกสารประกอบการสอนของชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต์ ปรับปรุงแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ ให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ประเมินเพื่อหา
คุณภาพของเอกสารประกอบการสอน  

5) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน และปรับปรุงแกไ้ข ตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  

6) เอกสารประกอบการสอนของชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเ ช้ือเพลิงอิ เล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์ท่ีเสร็จสมบูรณ์ พร้อมน าไปทดลองสอนกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

3.3.3.2 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิโดยสร้างใหต้รงตามเน้ือหาท่ีก าหนด (สุราษฎร์, 2545:132) เร่ืองการสร้างและหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ท่ีจะใช้ทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) และทดสอบหลังจากจบ
บทเรียน (Post-Test) มีขั้นตอนการสร้าง ดงัภาพท่ี 3-4 (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ข หน้า 
198-215) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 3-4 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

ผา่น 

ไม่ผา่น 
ปรับปรุง 

   1 

วิเคราะห์ขอ้สอบจากวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

เร่ิมตน้ 

ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา 
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ภำพท่ี 3-4 (ต่อ)แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

จากภาพท่ี 3-4 สามารถอธิบายล าดับขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  ดงัน้ี 

1) ร่างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
2) น าไปหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทั้งฉบบั การวิเคราะห์ขอ้สอบทั้งฉบบั 

เป็นการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดั เก่ียวกับความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ 
(Reliability) รายละเอียด ดงัน้ี 

1. หาค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุประสงค์ ( Item - Objective 
Congruence Index : IOC) ของแบบทดสอบสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน  

หาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทั้งฉบบั เก่ียวกบัความเท่ียงตรง (Validity) 
และความเช่ือมัน่ (Reliability) ไดด้ าเนินการ ดงัน้ี  

การสร้างแบบแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ โดยก าหนดชนิดของขอ้สอบโดยเลือกให้
สอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาว่าขอ้สอบ หรือข้อ
ค าถามแต่ละขอ้ วดัไดต้รงตามส่ิงท่ีตอ้งการวดัเน้ือหาหรือวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้มากน้อยเพียงใด 
โดยใชเ้กณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 

ปรับปรุง 

ผา่น 

วิเคราะห์ผล 

ไดแ้บบทดสอบฉบบัสมบูรณ์ 

ไม่ผา่น 

ส้ินสุด 

ทดลองใชก้บักลุ่มทดลอง 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
ประเมิน (IOC) 

 

  1 
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ใหค้ะแนน   +1    หมายถึง   แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 
ใหค้ะแนน    0     หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 
ใหค้ะแนน   -1     หมายถึง    แน่ใจวา่ขอ้สอบไม่วดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 
แลว้น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ หาค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้

ค าถามแต่ละขอ้กบั 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 จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

เกณฑ์การตัดสินค่า  IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึ้ นไป แสดงว่า ข้อค าถามนั้ นวัดได้ตรง
จุดประสงค ์หรือตรงตาม เน้ือหานั้น แสดงวา่ขอ้ค าถามของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ขอ้นั้นใชไ้ด ้

จากการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมกบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิโดยผูเ้ช่ียวชาญ  
   

แทนค่าสูตร   IOC =  
       

       = 0.96 
ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิโดย

ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน ไดท้ าการวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
จ านวน 25 ข้อ พบว่า แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิได้รับการสังเคราะห์ให้ใช้ได้ ทั้ ง 25 ข้อ ซ่ึง
ผูเ้ช่ียวชาญไดว้ิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงมีค่า IOC ใน
ภาพรวม เท่ากับ 0.96 ผลการพิจารณาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใช้ได้ ซ่ึงจะอยู่
ระหวา่ง 0.80 ถึง 1.00 ตามล าดบั  

2. หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ จากสูตร KR-20 จากกลุ่มทดลอง 
กลุ่มทดลอง คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ท่ีผ่านการเรียนวิชางานจกัรยานยนต์
มาแลว้ จ านวน 20 คน ทดลองหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทั้งฉบบั ช่วงท่ี 1 

 

24 
25 
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วิธีหาจากสูตรของคูเดอร์และริชาร์ดสัน 
การหาความเท่ียงโดยวิธี น้ี  เป็นการหาความสัมพันธ์ของคะแนนจากการใช้

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิฉบับเดียวและสอบ  เพียงคร้ังเดียวโดยน าผลการสอบมาค านวณค่า
สัมประสิทธ์ิใช้สูตรของคูเดอร์และริชาร์ดสันซ่ึงเป็นการหาความเท่ียงของแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิท่ีมีระบบการใหค้ะแนนแบบ 0,1 (ผิด 0, ถูก 1) สูตรท่ีใชมี้ 2 สูตร คือ สูตร KR - 20 กบัสูตร  
KR – 21 

เลือก สูตร KR -20 ในกรณีท่ีค่าความยากง่ายของขอ้สอบแต่ละขอ้ไม่เท่ากนั 
 

    RKR-20 = 
𝐾

𝐾−1
 [1 −

∑ 𝑝𝑞

𝑆2 ]  
 

เม่ือ  Rtt แทน ความเท่ียงของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

K แทน จ านวนขอ้สอบ 

P แทน ความยากง่ายของขอ้สอบแต่ละขอ้ (สัดส่วนท่ีตอบถูก) 

q  แทน สัดส่วนท่ีตอบผิด (1-p) 

N แทน จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

  S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ 
 

S2 = 
𝑁 ∑ 𝑋2− (∑ 𝑋)2

𝑁2   

 จากการทดลองหาความเท่ียงของ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ของชุดฝึกปฏิบติัระบบ
ฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ส าหรับใชใ้นการเรียนการสอนวิชางานจกัรยานยนต ์ 
 

แทนค่าสูตร 
  ค่า N = 20 คน 
  ค่า X = 23+23+19+18+18+17+17+17+15+14+9+9+4+3+3+2+2+2+2+2=219  

ค่า X2 = 529+529+361+324+324+289+289+225+196+81+81+16+9+9+9+4+4 

+4+4+4=3,571 
 
 แทนค่า  S2  = 
 

   S2 = 58.65 

20X3571 − (219)2

202
 

 



123 

แทนค่าสูตร KR -20  
ค่า K = 25 ,  ∑ pq   = 5.58 

 
แทนค่า RKR-20 =  

 

        = 0.94 

ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิของชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.94 

3. การวิเคราะห์หาความหาค่าความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิ  

การวิเคราะห์ขอ้สอบรายข้อ เป็นการตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบแต่ละขอ้ โดย
พิจารณาจากสมบติัท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ ความยาก อ านาจจ าแนก และประสิทธิภาพของตวัลวง 

ความยากของขอ้สอบ (P) หมายถึงสัดส่วนของจ านวนผูท่ี้ตอบขอ้สอบไดถู้กตอ้งต่อ
จ านวนผูท่ี้ตอบขอ้สอบทั้งหมด หรือ หมายถึง จ านวนร้อยละของผูต้อบขอ้สอบนั้น ๆ ถูก เช่น ค่า    
p =  0.30 แสดงว่า จ านวน ผูต้อบ 100 คน มีผูท่ี้ตอบขอ้นั้น ๆ ถูก 30 คน ค่าความยากง่ายจะมีค่า
ระหวา่ง 0 ถึง 1.00 สามารถหาไดจ้าก 

สูตร  P = 
𝑅𝐻+𝑅𝐿

𝑁𝐻+𝑁𝐿
 

   P  คือ ความยากง่าย 
   RH คือ จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง 
   RL คือ จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนต ่า 
   NH คือ จ านวนนกัเรียนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนสูง 
   NL คือ จ านวนนกัเรียนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนต ่า 

 ในการพิจารณาค่าความยากง่ายนั้น ถา้ขอ้สอบมีค่าความยากง่ายสูง เช่น p = 0.95 แสดงว่า 
มีผูต้อบถูกจ านวนมาก จึงถือว่าเป็นขอ้สอบท่ีง่าย แต่ในทางกลบักนั ถา้ขอ้สอบมีผูต้อบถูกนอ้ย เช่น  
p = 0.15 แสดงว่า เป็นขอ้สอบท่ียาก ขอ้สอบท่ีดีจะมีระดบัความยากง่าย เท่ากบั 0.5 ซ่ึงจะท าให้เกิด
ค่าอ านาจการจ าแนกสูงสุดและมีความเช่ือมัน่สูง อย่างไรก็ตามในการสอบวดัความรู้ผลการเรียน
โดยทัว่ไป มกันิยมให้มีขอ้สอบท่ีมีระดบัความยากง่ายใน ระดบัต่าง ๆ ปะปนกนัไป โดยจดัให้มี
ขอ้สอบมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ (p มีค่าใกลเ้คียง 0.5) เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งให้มีข้อสอบท่ี
ค่อนขา้งยากและค่อนขา้งง่ายอีกจ านวนหน่ึง แต่ถา้เป็นการสอบแข่งขนัเพื่อคดัเลือกผูท่ี้มีความรู้ 
ความสามารถควรมีสัดส่วนของขอ้สอบท่ียากสูงขึ้น ทั้งน้ี ขอ้สอบท่ีดีควรมีค่าความยากง่ายระหว่าง  

25

25 − 1
[1 −

5.58

58.65
] 
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0.20-0.80 ใน ขอ้สอบประเภท 4 ตวัเลือก ส่วนขอ้สอบประเภทถูก - ผิด ค่าความยากง่าย ควรอยู่
ระหวา่ง  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) 

อ านาจจ าแนก ( r ) หมายถึง ความสามารถของขอ้สอบในการจ าแนกหรือแยกให้เห็น
ความแตกต่างระหว่างผูส้อบท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่างกัน เพื่อท่ีจะใช้พยากรณ์หรือบ่งช้ีความแตกต่างท่ี
เห็นชัดในด้านความสามารถ เช่น จ าแนกคนเก่งกับคนอ่อนจากกันได้ โดยถือว่าคนเก่งควรท า
ขอ้สอบขอ้นั้นได ้ ส่วนผูท่ี้อ่อนไม่ควรท าขอ้สอบขอ้นั้นได ้ อ านาจจ าแนกของขอ้สอบ จะมีค่าตั้งแต่ 
-1 ถึง +1  ค่าอ านาจจ าแนกท่ีดี  ควรมีค่าตั้งแต่ 0.20  ขึ้นไป 

สูตร  R =
𝑅𝐻+𝑅𝐿

𝑁𝐻𝑜𝑟𝑁𝐿
 

 r   คือ ค่าอ านาจจ าแนก 
 RH คือ จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง 
 RL คือ จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนต ่า 
 NH คือ จ านวนนกัเรียนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนสูง 
 NL คือ จ านวนนกัเรียนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนต ่า 

กรณีท่ีค่า r ติดลบ แสดงว่า ขอ้สอบขอ้นั้นจ าแนกกลบั คนเก่งท าไม่ได ้แต่คนอ่อนท า
ได ้ ถือว่าเป็น ขอ้สอบท่ีไม่ดีควรตดัทิ้ง นอกจากน้ี อาจารยผ์ูส้อนควรตรวจสอบการจดัการเรียน
สอนของตน วา่เพราะเหตุใดผูท่ี้เรียนเก่งจึงไม่เขา้ใจในเร่ืองท่ีสอน 

เกณฑก์ารแปลความหมายค่าอ านาจจ าแนก (r) ของขอ้สอบ (ลว้น สายยศ และองัคณา 
สายยศ, 2543) 
     

อ านาจจ าแนกของขอ้สอบ ( r ) ความหมาย 
0.60 -1.00 อ านาจจ าแนกดีมาก 
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0.40 – 0.59 อ านาจจ าแนกดี 
0.20 – 0.39 อ านาจจ าแนกพอใช ้
0.10 - 0.19 อ านาจจ าแนกต ่า (ควรปรับปรุงหรือตดัทิ้ง) 
-1.00 - 0.09 อ านาจจ าแนกต ่ามาก (ควรปรับปรุงหรือตดัทิ้ง) 

จากการทดลองใช้แบบทดสอบท่ีสร้างขึ้ นกับนักเรียนท่ีเคยเรียนรายวิชางาน
จกัรยานยนตผ์า่น มาแลว้ โดยมีผลการทดลองดงัต่อไปน้ี  

การหาค่าความยากง่าย (P) 
คะแนนจากการทดลองใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ในการพิจารณาค่าความยากง่าย 

ของขอ้สอบ ทั้ง 25 ขอ้ มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.40 - 0.55 แสดงว่า ขอ้สอบน้ีมีค่าความยาก
ง่าย พอเหมาะ หรืออยู่ในขั้นดีมาก มีบางขอ้ มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.05 - 0.15 ซ่ึงไม่เหมาะ
ใชเ้ป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

การหาอ านาจจ าแนก (r) 
คะแนนจากการทดลองใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ในการพิจารณาค่าอ านาจจ าแนก

ของขอ้สอบ ทั้ง 25 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนกต ่าสุด 0.10 - 0.20 ซ่ึงอ านาจจ าแนกต ่าถึงต ่ามาก สมควร
ปรับปรุงหรือตดัทิ้ง เช่น ขอ้ 21, 22, 24, และ25 รวมตดัออก 4 ขอ้ ส่วนขอ้อ่ืน ๆ อยู่ระหว่าง 0.50- 
0.90 ซ่ึงอ านาจจ าแนกพอใชถึ้งขั้นดีมาก จากแบบทดสอบ 25 ขอ้ ผ่านเกณฑ ์20 ขอ้ ซ่ึงจะเก็บไวใ้ช้
เป็นขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิต่อไป 

3) ไดแ้บบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และจดัพิมพแ์บบทดสอบฉบบัสมบูรณ์ 
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ผา่น 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

ผา่น 
ไม่ผา่น 

ไม่ผา่น
ผา่น 

3.3.4 การสร้างชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ มีขั้นตอนการ
สร้าง ดงัภาพท่ี 3-5 (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ง หนา้ท่ี 454-520) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 3-5 แสดงขั้นตอนการสร้างชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์

จากภาพท่ี 3-5 แสดงขั้นตอนการสร้างชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์และคู่มือการใช ้จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการออกแบบการสร้างชุดฝึกปฏิบติั ท า
การออกแบบและเขียนแบบ น าแบบเสนอท่ีปรึกษา ตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ ด าเนินการสร้าง

ปรับปรุง 

ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน 
 

สร้างชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์ 

ทดลองใช ้

ไดชุ้ดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ออกแบบชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ 

วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

น าเสนอท่ีปรึกษา 

ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา 

เร่ิมตน้ 

ส้ินสุด 
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ชุดฝึกปฏิบัติ และทดลองการใช้งานกับนักเรียนท่ีเรียนวิชางานจักรยานยนต์ และประเมินโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 

1) น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมไปสร้างชุดฝึกปฏิบติัระบบ
ฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีตั้งไว ้

2) สร้างชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ให้เสมือนจริงมาก
ท่ีสุด เพื่อใหผู้เ้รียน ฝึกอ่านรหสัปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์
และฝึกปฏิบติัแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้ง โดยเนน้ให้ผูเ้รียนมีความรู้ และมีทกัษะในการตรวจวิเคราะห์
แกไ้ขปัญหา การเรียกดูรหสัปัญหาขอ้ขดัขอ้ง การลบขอ้มูลรหสัปัญหาขอ้ขดัขอ้งระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเลก็ทรอนิกส์ในรถจกัรยานยนต ์

การสร้างชุดควบคุมเพื่อจ าลองปัญหาในรถจกัรยานยนต ์สั่งการจากสมาร์ทโฟน 
มีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 

3.3.4.1 ประกอบชุด Arduino MEGA 2560 R3 ชุด Relay 16 CH  12V 10A ชุ ด Bluetooth 
Serial Module (HC-06 Slave mode) และอุปกรณ์อ่ืน ๆ เขา้ดว้ยกนั แลว้น าไปติดตั้ง กบักล่อง ECU 
หรือ ECM ของรถจกัรยานยนต ์โดยการถอดปลัก๊ท่ีเขา้กล่องและน าชุดควบคุมเพื่อจ าลองปัญหาใน
รถจกัรยานยนต ์สั่งการจากสมาร์ทโฟน ประกอบเขา้แทนดว้ยปลัก๊เสียบ ท่ีสร้างขึ้น 

 
ภำพท่ี 3-6 แสดงชุดควบคุมเพื่อจ าลองปัญหาชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์

รถจกัรยานยนต ์สั่งการจากสมาร์ทโฟน 
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3.3.4.2 สร้าง Application Android บนมือถือ ดว้ย App inventor มีขั้นตอนการสร้าง ดงั
ภาพท่ี 3-7 (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ง หนา้ท่ี 454-486) 

 
ภำพท่ี 3-7 แสดงการสร้าง App Android บนมือถือ 

3.3.4.3 เขียนโปรแกรม Arduino ควบคุมแบบ ALL Switch มีขั้นตอนการสร้าง ดงัภาพ
ท่ี 3-8 (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ง หนา้ท่ี 487-496) 

 
ภำพท่ี 3-8 แสดงการเขียนโปรแกรม Arduino ควบคุมแบบ ALL Switch 
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3.3.5 การสร้างแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต์ ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้าง ดงัภาพท่ี 3-9 (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ข หน้าท่ี 
181-187) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภำพท่ี 3-9  แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบติัระบบจ่ายน ้ามนัฉีดเช้ือเพลิง
รถจกัรยานยนต ์

จากภาพท่ี 3-9 สามารถอธิบายล าดบัขั้นตอนในการสร้างแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบติั
ระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ไดด้งัน้ี  

1) ศึกษาขอ้มูลจากต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนดหัวขอ้ของการประเมินโดยให้มี
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 

ศึกษาขอ้มูล 

ร่างแบบสอบถามประเมินคุณภาพ 

น าเสนอท่ีปรึกษา 
ตรวจสอบ 

ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา 
ประเมิน IOC 

ไดแ้บบประเมินคุณภาพฉบบัสมบูรณ์ 

ผา่น 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

ส้ินสุด 

เร่ิมตน้ 

ปรับปรุง 

ไม่ผา่น ปรับปรุง 
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2) ผู ้วิจัยร่างแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์จ านวน 4 ดา้น คือ ดา้นขอ้ก าหนดในการออกแบบ ดา้นขอ้ก าหนดของวตัถุประสงค์
การน าไปใชง้าน ดา้นเน้ือหา และดา้นประโยชน์ของชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์ 

3) น าเสนอท่ีปรึกษาตรวจสอบ และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ     
4) น าแบบสอบถามคุณภาพท่ีผ่านการปรับปรุงแกไ้ขเสร็จแลว้ หาคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั

โดยการวดัความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ดงัน้ี 
หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินคุณภาพ  เป็นการน าผลของ

ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านมารวมกนัค านวณหาความตรงเชิงเน้ือหา ดชันีท่ีใชแ้สดงค่าความสอดคลอ้ง 

เรียกว่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวตัถุประสงค์  (Item-Objective Congruence 

Index : IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญจะตอ้งประเมินดว้ยคะแนน 3 ระดบั คือ 

+1 = สอดคลอ้ง  หรือแน่ใจวา่แบบประเมินนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา 
0 = ไม่แน่ใจ แบบประเมินนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา 

-1 = ไม่สอดคลอ้ง หรือแน่ใจว่าแบบประเมินนั้นไม่สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และ
เน้ือหา 

ค่าดัชนีความสอดคลอ้งท่ียอมรับได้ตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ขอ้ค าถามนั้นวดัได้ตรง
จุดประสงค ์หรือตรงตามเน้ือหานั้น แสดงวา่ ขอ้ค าถามขอ้นั้นใชไ้ด ้

ผลการประเมินแบบสอบถามประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 

ก. ดา้นขอ้ก าหนดในการออกแบบ 

แทนค่าสูตร   IOC =  
       

        =   0.82 
ข. ดา้นขอ้ก าหนดของวตัถุประสงคก์ารน าไปใชง้าน 

แทนค่าสูตร   IOC =  
       

         = 0.78 

ค. ดา้นเน้ือหา 

แทนค่าสูตร   IOC =  
       

   = 0.76 

8.3 
10 

6.2 
 8 

7.6 
10 
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ง. ดา้นประโยชน์ของชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์ 

แทนค่าสูตร   IOC =  
       

= 0.76 
เกณฑ์การตัดสินค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึ้ นไป แสดงว่า ข้อค าถามนั้ นวัดได้ตรง

จุดประสงค ์หรือตรงตามเน้ือหานั้น แสดงวา่ ขอ้ค าถามขอ้นั้นใชไ้ด ้
ผลการวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน 

ไดท้ าการวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินจ านวน 33 ขอ้ค าถาม และแบ่งเป็น 4 
ด้าน พบว่า แบบประเมินได้รับการสังเคราะห์เหลือข้อค าถาม จ านวน 21 ขอ้ ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญได้
วิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมิน ดงัน้ี ดา้นขอ้ก าหนดในการออกแบบ มีค่า 
IOC เฉล่ียเท่ากบั 0.82 ดา้นขอ้ก าหนดของวตัถุประสงคก์ารน าไปใชง้าน มีค่า IOC เฉล่ีย เท่ากบั 0.78 
ด้านเน้ือหา มีค่า IOC เฉล่ีย เท่ากับ 0.76 ส่วนด้านประโยชน์ของชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเลก็ทรอนิกส์ มีค่า IOC เฉล่ีย เท่ากบั 0.76 สรุป ผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ ใหใ้ชแ้บบประเมิน
ของชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์เป็นแบบประเมินคุณภาพได ้

5) ไดแ้บบประเมินคุณภาพฉบบัสมบูรณ์  
3.3.6 การประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ใบ

งาน ใบเน้ือหา และคู่มือการใช ้มีขั้นตอนการประเมินคุณภาพ ดงัภาพท่ี 3-10 (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ข หนา้ 189-197) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 3-10 แสดงขั้นตอนการประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์ 

ผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์

 วิเคราะห์ผลการประเมิน 
 

สาธิตการจ าลองสถานการณ์ 
 

แต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เร่ิมตน้ 

ส้ินสุด 

3.8 
 5 
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จากภาพท่ี 3-10 สามารถอธิบายล าดบัขั้นตอนในการประเมิน ไดด้งัน้ี  
1) แต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ โดยเป็นครู หรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีความรู้ความสามารถใน

ดา้นการสร้างนวตักรรมทางการศึกษา หรือเป็นครูท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นเคร่ืองกล หรือผูท่ี้มี
ความรู้ความสามารถในด้านการตรวจซ่อมระบบอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ หรือเป็นผูท่ี้มี
ประสบการณ์การสอนมาแลว้อยา่งนอ้ย 10 ปี จ านวน 5 ท่าน 

2) สาธิตชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์ ใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมิน 
3) ผูเ้ช่ียวชาญ ประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์ ทั้ง 4 ดา้น  
4) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ โดยน าผลการประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 

มาวิเคราะห์ขอ้มูลหาคะแนนเฉล่ีย (Mean) และหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    
3.3.7 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียน โดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติั

ระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้าง ดงัภาพท่ี 3-11 (รายละเอียด
แสดงไวใ้นภาคผนวก ข หนา้ท่ี 222-233) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ศึกษาขอ้มูล 

ร่างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 

น าเสนอท่ีปรึกษา 
ตรวจสอบ 

ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา 
ประเมิน IOC 

ไดแ้บบประเมินความพึงพอใจฉบบัสมบูรณ์ 

ผา่น 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

ส้ินสุด 

เร่ิมตน้ 

ปรับปรุง 

ไม่ผา่น ปรับปรุง 

ภำพท่ี 3-11  แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
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จากภาพท่ี 3-11 สามารถอธิบายล าดบัขั้นตอนในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อการเรียน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ ได้
ดงัน้ี   

แบบประเมินวดัความพึงพอใจ ผูวิ้จัยสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ซ่ึงไดก้ าหนดค่าออกเป็น 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) โดยพิจารณา 3 ดา้น 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต ดงัน้ี 

1. ดา้นปัจจยัน าเขา้ 
1.1 ค  าช้ีแจงของเอกสารประกอบการสอนของชุดฝึกปฏิบติั มีความชัดเจน อ่านแลว้

เขา้ใจง่าย 
1.2 เอกสารประกอบการสอนของชุดฝึกปฏิบติั มีขนาดอกัษรท่ีเหมาะสม 
1.3 เน้ือหาท่ีก าหนดในกิจกรรมการเรียนเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
1.4 เวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนเพียงพอต่อการเรียนในเน้ือหาแต่ละใบงาน 
1.5 ส่ือในกิจกรรมการเรียนมีความหลากหลาย และเหมาะสม 
1.6 ใบงาน และแบบฝึกหดัมีความยากง่าย เหมาะสม 

2. ดา้นกระบวนการ 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 
2.2 ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียน ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
2.3 กิจกรรมการเรียนส่งเสริมผูเ้รียนใหศึ้กษา ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง 
2.4 กิจกรรมการเรียนส่งเสริมผูเ้รียนใหค้  าตอบ และแกไ้ขปัญหาเป็นทีม 
2.5 กิจกรรมการเรียนส่งเสริมผูเ้รียนใหฝึ้กคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล และหาความรู้ 
2.6 กิจกรรมการเรียนส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้วินยั และรับผิดชอบในการท างาน 
2.7 กิจกรรมการเรียนส่งเสริมผูเ้รียนได้ประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ื้น 

ตลอดจนใฝ่หาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 
3. ดา้นผลผลิต 

3.1 ผูเ้รียนเกิดความรู้ ทกัษะ และลงมือปฏิบติังานจริงจากการไดใ้ชชุ้ดฝึกปฏิบติั 
3.2 ผูเ้รียนสามารถน าความรู้จากการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
3.3 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น  
3.4 ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 
3.5 ผูเ้รียนตอ้งการใหมี้ชุดฝึกปฏิบติั ลกัษณะน้ีในรายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 
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ผูว้ิจยัใช้เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ บุญชม  ศรีสะอาด. (2542: 113) และเกณฑ์
การแปลความหมายค่าเฉล่ียใชเ้กณฑด์งัน้ี บุญชุม  ศรีสะอาด (2542: 113) 

การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ดงัน้ี  

1) ร่างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
2) เม่ือร่างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจเสร็จแลว้ น าให้ท่ีปรึกษาตรวจสอบ และ 

ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ     
3) น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผ่านการปรับปรุงแกไ้ขเสร็จแลว้ หาคุณภาพเคร่ืองมือ 

วิจยัโดยการวดัความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษา จ านวน 5 คน หลงัจากนั้น 
วิเคราะห์ผลการหาคุณภาพแบบสอบถามรายขอ้ 

การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ เป็นการน าผล

ของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านมารวมกันค านวณหาความตรงเชิงเน้ือหา ดัชนีท่ีใช้แสดงค่าความ

สอดคล้อง เรียกว่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวตัถุประสงค์ ( Item-Objective 

Congruence Index : IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญจะตอ้งประเมินดว้ยคะแนน 3 ระดบั คือ 

+1 = สอดคลอ้ง หรือแน่ใจวา่แบบประเมินนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา 
 0 = ไม่แน่ใจ  แบบประเมินนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา 

-1 = ไม่สอดคลอ้ง  หรือแน่ใจว่าแบบประเมินนั้นไม่สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และ 
เน้ือหา 

ค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ียอมรับไดต้อ้งมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปแสดงวา่ ขอ้ค าถามนั้นวดั
ไดต้รงจุดประสงค ์หรือตรงตามเน้ือหานั้น แสดงวา่ ขอ้ค าถามขอ้นั้นใชไ้ด ้

ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจโดย
ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน ไดท้ าการวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม จ านวน 21 
ขอ้ค าถาม และแบ่งเป็น 3 ดา้น พบว่า แบบสอบถามไดรั้บการสังเคราะห์เหลือขอ้ค าถาม จ านวน 18 
ขอ้ ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญไดว้ิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม ดงัน้ี ดา้นปัจจยัน าเขา้ มี
ค่า IOC เฉล่ียเท่ากบั 0.91  ดา้นกระบวนการ มีค่า IOC เฉล่ียเท่ากบั 0.86 ดา้นผลผลิต มีค่า IOC เฉล่ีย
เท่ากบั 0.83 ซ่ึงอยู่ในผลการพิจารณา ใช้ได ้ทุกดา้น สรุป ผูเ้ช่ียวชาญให้ใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์น าไปเป็นแบบสอบถามได ้ 

4) ไดแ้บบสอบถามความพึงพอใจฉบบัสมบูรณ์  
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3.4 กำรทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง ช่วงท่ี 2 

ใช้ชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ ระหว่างเรียน และ
ทดสอบดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียน กบักลุ่มตวัอย่าง คือนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต ์วิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค ์ท่ีลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชางานจกัรยานยนต์ รหัสวิชา 2101-2102 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 54  คน  ดัง น้ี  ดังภาพท่ี  3-12 
(รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ข หนา้ท่ี 216-221) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ภำพท่ี 3-12 แสดงขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ปฐมนิเทศนกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง 

ใบงานท่ี 7.1 

ทดสอบก่อนเรียน  
 

ใบงานท่ี 7.3-7.14 

ทดสอบหลงัเรียน 
 

เร่ิมตน้ 

ส้ินสุด 

แบบทดสอบ 
 ผา่น 

ไม่ผา่น 

E1 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 

แบบประเมิน 

E2 2X  
 

ไม่ผา่น 

1X  

ใบงานท่ี 7.2 

แบบทดสอบ 
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 จากภาพท่ี 3-12 แสดงขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัได้ด าเนินการ
สร้างชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์และเอกสารประกอบการสอน
เสร็จเรียบร้อยแลว้ จึงน าชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์และเอกสาร
ประกอบการสอนไปด าเนินการทดลองโดยมีล าดบัขั้นตอนการทดลองดงัน้ี 

3.4.1 ปฐมนิเทศนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ก่อนการเรียนภาคทฤษฎี  
3.4.2 ใหน้กัเรียนทดสอบความรู้พื้นฐาน (Pre-Test) ดว้ยแบบทดสอบก่อน 
3.4.3 ให้ความรู้ดา้นเน้ือหา เร่ืองระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ กบันักเรียนกลุ่มตวัอย่าง 

ดว้ยกระบวนการเรียนการสอนแบบ MIAP      
3.4.4 ใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียน  
3.4.5 ใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบเรียนหลงัเรียน  
3.4.6 ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง ก่อนการเรียนภาคปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้ชุดฝึกปฏิบติั

ระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารประกอบ เช่นใบขั้นตอนการปฏิบติังาน (Operation 
Sheet) ตามใบสั่งงาน (Job Sheet) และใบตรวจงาน (Check Sheet) ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น    

3.4.7 ให้นักเรียนกลุ่มตวัอย่าง ลงมือปฏิบติังานตามใบงานท่ีมอบหมาย โดยศึกษาตามใบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operation Sheet) ตามใบสั่งงาน (Job Sheet) และใบตรวจงาน (Check 
Sheet) ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น และประเมินผลการปฏิบติังาน  

3.4.8 ทดสอบหลังเรียน (Post-Test) หลังจากผู ้เรียนผ่านการทดสอบด้วยการใช้ชุดฝึก
ปฏิบติัการระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  

3.4.9 หาประสิทธิภาพทางการเรียน E1/E2 โดยหา  E1 จากคะแนนแบบฝึกหัดรวมกบัคะแนน
ใบงานจากการฝึกปฏิบติักบัชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ระหว่าง
เรียน และหา E2 จากคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน  

3.4.10 น าผลท่ีไดจ้ากการท าแบบฝึกหัดรวมกบัคะแนนใบงานจากการฝึกปฏิบติักบัชุดฝึก
ปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ และ ท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิมา
วิเคราะหห์าประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบติัการระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์

จากการหาประสิทธิภาพของ ชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเ ช้ือเพลิงอิ เล็กทรอนิกส์
รถจกัรยานยนต ์

 E1 = ผลรวมคะแนนระหวา่งเรียน/ผลรวมคะแนนเตม็ × 100 
= (3,634/54)/80X100 
= 84.11 
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E2 = ผลรวมคะแนนสอบ หลงัเรียน/ผลรวมคะแนนเตม็ ×100 
= (889/54)/20X100 
= 82.31 

ประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์น้ี วดัจาก
ร้อยละของคะแนนเฉล่ียระหว่างเรียน และร้อยละของคะแนนเฉล่ียหลังเรียน  มีค่าเท่ากับ 
84.11/82.31 

 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

3.5.1 การวิเคราะห์ขอ้มูล น าผลท่ีไดจ้ากแบบประเมินคุณภาพของผูเ้ช่ียวชาญ น ามาวิเคราะห์ 
ขอ้มูล โดยก าหนดระดบัคุณภาพ ดงัน้ี (ธานินทร์ 2548: 112) 

4.50 – 5.00 หมายถึง มีระดบัคุณภาพดีมาก 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีระดบัคุณภาพดี 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีระดบัคุณภาพพอใช้ 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีระดบัคุณภาพควรปรับปรุง 
1.00 – 1.49 หมายถึง มีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุง 

3.5.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษา คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงมีสูตรดงัน้ี (ธานินทร์ 2548:153) 

1) ค านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) ของผลการประเมินโดยการใชสู้ตร 

X  =    X  
                      N 

เม่ือ  X หมายถึง  ค่าเฉล่ีย 
       X   หมายถึง ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 
        N หมายถึง จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 

2) ค านวณหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของผลการประเมินโดย 

ใชสู้ตร S.D. =  − 22 )( XXn  
                  n (n – 1) 

เม่ือ  S.D. หมายถึง  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
X หมายถึง ขอ้มูลแต่ละจ านวน 
n หมายถึง จ านวนขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
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3.5.3 การวิเคราะห์หาดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมกบัแบบทดสอบ
ใชสู้ตร (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ  2543: 249) 

สูตร  IOC =  
N

R  

 ซ่ึง   IOC  หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง -1 ถึง +1 

R  หมายถึง ผลรวมของการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
N หมายถึง จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

3.5.4 การวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ใชว้ิธีหาจากสูตรของคูเดอร์
และริชาร์ดสัน การหาความเท่ียงโดยวิธีน้ี เป็นการหาความสัมพันธ์ของคะแนนจากการใช้
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิฉบบัเดียว และสอบเพียงคร้ังเดียวโดยน าผลการสอบมาค านวณค่า
สัมประสิทธ์ิ ใช้สูตรของคูเดอร์และริชาร์ดสันซ่ึงเป็นการหาความเท่ียงของแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิท่ีมีระบบการใหค้ะแนนแบบ 0,1 (ผิด 0, ถูก 1)  

3.5.5 การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ  
สูตรท่ีใชมี้ 2 สูตร คือ สูตร KR - 20 กบัสูตร KR – 21 

เลือก สูตร KR -20 ในกรณีท่ีค่าความยากง่ายของขอ้สอบแต่ละขอ้ไม่เท่ากนั 

    RKR-20 = 
𝐾

𝐾−1
 [1 −

∑ 𝑝𝑞

𝑆2 ]  
 

เม่ือ  Rtt แทน ความเท่ียงของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

K แทน จ านวนขอ้สอบ 

P แทน ความยากง่ายของขอ้สอบแต่ละขอ้ (สัดส่วนท่ีตอบถูก) 

q  แทน สัดส่วนท่ีตอบผิด (1-p) 

N แทน จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ 

3.5.6 การวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใชสู้ตร  
  จากสูตร 

       S2 = 
𝑁 ∑ 𝑋2− (∑ 𝑋)2

𝑁2   
ซ่ึง X หมายถึง ค่าคะแนน 

 X หมายถึง ผลรวมของคะแนน 
N หมายถึง จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 



139 

3.5.7 การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบติัระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจกัรยานยนต์ 
โดยใชสู้ตร (เสาวนีย ์สิกขาบณัฑิต 2528: 295) 

 

สูตร 1E =  100
/


A

NX  

E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการวดัในชุดฝึกปฏิบติัคิดเป็น
ร้อยละจากการท าใบงานแบบฝึกหัด และ/หรือประกอบ
กิจกรรมระหวา่งเรียน 

 X  หมายถึง คะแนนรวมของผูเ้รียนจากการท าใบงานแบบฝึกหัดและ/
หรือประกอบกิจกรรม ซ่ึงมีลกัษะเป็นการวดัผลเป็นระยะๆ 

N หมายถึง  จ านวนผูเ้รียน 
A หมายถึง  คะแนนเต็มของใบงาน แบบฝึกหัดและ/หรือกิจกรรม

รวมกนั 
 

และสูตร   2E =  100
/


B

NY  

E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของชุดชุดฝึกปฏิบัติในการเปล่ียนแปลง
พฤ ติกรรมของผู ้ เ รี ยน  คิ ด เ ป็น ร้อยละจากก า รท า
แบบทดสอบหลงัสอบ และ/หรือประกอบกิจกรรมหลงั
เรียน 

Y หมายถึง คะแนนรวมของผูเ้รียนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
และ/หรือประกอบกิจกรรมหลงัเรียน ซ่ึงมีลกัษะเป็นการ
วดัผลสรุปรวม  

N หมายถึง จ านวนผูเ้รียน 
B หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลงัเรียนและ/หรือกิจกรรม

หลงัเรียน 
3.5.8 สถิติ t-test ส าหรับการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคะแนนการทดสอบ

ก่อนเรียน และคะแนนการทดสอบหลังเรียน โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows (Statistical 
Package for Social Science)   

3.5.9 การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกปฏิบติัการระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ ลักษณะแบบประเมิน ก าหนดเกณฑ์การตอบไว้ 5 ระดับ โดยระดับน้อยท่ีสุด 
ก าหนดค่าเป็น 1 คะแนน และระดบัมากท่ีสุด ก าหนดค่าเป็น 5 คะแนน ในการแปลความหมาย ของ
เกณฑก์ารประเมินความพึงพอใจ ดงัน้ี บุญชม ศรีสะอาด (2542: 113) 
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 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 
 

3.6 รูปแบบกำรทดลอง 

ทดสอบก่อนทดลอง ทดลอง ทดสอบหลงัทดลอง 
O1 T O2 

O1 = ทดสอบก่อนเรียน 
 T = การจดัการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัการระบบฉีดเช้ือเพลิง

อิเลก็ทรอนิกส์รถจกัรยานยนต ์ 
O2= ทดสอบหลงัเรียน 


