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บทที ่ 3 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

 

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชร้ะเบียบแบบแผนการวจิยัเชิงทดลอง  (Experimental Research)
ประเภท  One-Group Pretest-Posttest Design  โดยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วชิางานเช่ือม
อาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1 ศึกษาขอ้มูลเพื่อเตรียมการวิจยั 
3.2 กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั 
3.4 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั 
3.5 การทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.6  สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

3.1  ศึกษาข้อมูลเพือ่เตรียมการวจัิย 
3.1.1 ศึกษาคน้ควา้เอกสารหลกัสูตรรายวชิา จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร จุดประสงค์

รายวชิา ค าอธิบายรายวชิา รายวชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

3.1.2 ศึกษาคน้ควา้เอกสารหลกัการและวธีิการจดัท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดงัน้ี 
3.1.2.1 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการจดัท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่น 

ความหมาย ส่วนประกอบระบบมลัติมิเดีย แนวทางการจดัท า และการเลือกใชโ้ปรแกรมท่ีน ามา
จดัท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นตน้ 

3.1.2.2 ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่น ความหมาย 
คุณลกัษณะส าคญัของบทเรียน ประเภทของบทเรียน การจดัระบบเน้ือหาบทเรียน ส่วนประกอบ
ของบทเรียน ขั้นตอนการพฒันาบทเรียน ขั้นตอนการทดลองใชบ้ทเรียน การหาประสิทธิภาพของ
บทเรียน และทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ เป็นตน้ 

3.1.3 ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบัแบบทดสอบการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เช่น ความหมาย
ของการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ขั้นตอนการสร้าง
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ แนวทางการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ การสร้างแบบทดสอบ
อตันยั และการสร้างแบบทดสอบเลือกตอบ เพื่อเป็นแนวทางจดัท าแบบฝึกหัดช่วงระหว่างเรียน 
แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน 
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3.1.4 ศึกษาวธีิการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดว้ยการหาค่า
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึน 

3.1.5 ศึกษาหลกัการและวธีิการสร้างแบบสอบถาม โดยผา่นผูเ้ช่ียวชาญ และน าไปใช้
เพื่อวเิคราะห์รวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน 
 

3.2  กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มผูเ้รียน 

3.2.1.1 กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นกลุ่มผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 
รหสัวชิา 2103-2005 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี จ  านวน 30 คน 

3.2.1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
ชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ ท่ีไดล้งทะเบียนเรียนในรายวชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 
รหสัวชิา 2103-2005 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี จ  านวน 30 คน ไดม้าจาก
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

3.2.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งครูผูส้อน 
3.2.2.1 กลุ่มประชากรดา้นครูผูส้อนท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นครูผูส้อนรายวชิา

งานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ของกลุ่ม
สถานศึกษาวทิยาลยัเทคนิค สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 77 จงัหวดั 

3.2.2.2 กลุ่มตวัอยา่งดา้นครูผูส้อน เป็นครูผูส้อนรายวชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตน
แก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคนิค สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการจดักลุ่มสถานศึกษาในกลุ่ม
วทิยาลยัเทคนิคเป็น 5 ภาค คือ ภาคเหนือมี จ านวน 9 จงัหวดั ภาคกลางรวมภาคตะวนัตกมีจ านวน 
27 จงัหวดั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี จ านวน 20 จงัหวดั ภาคตะวนัออกมีจ านวน 7 จงัหวดั และ
ภาคใตมี้ จ านวน 14 จงัหวดั รวมสถานศึกษาในนามจงัหวดัรวมทั้งส้ิน จ านวน 77 จงัหวดั ผูว้จิยัตั้ง
จ  านวนกลุ่มสถานศึกษาวทิยาลยัเทคนิค จ านวน 25 แห่ง สุ่มดว้ยวธีิจบัฉลากเพื่อเป็นตวัแทนทดลอง
การใชส่ื้อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงจะไดส้ถานศึกษาภาคเหนือ จ านวน 3 จงัหวดั ภาคกลาง
รวมภาคตะวนัตก จ านวน 9 จงัหวดั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 6 จงัหวดั ภาคตะวนัออก 
จ านวน 2 จงัหวดั และภาคใต ้จ านวน 5 จงัหวดั รวมสถานศึกษาเป็นตวัแทนทั้งส้ิน จ านวน 25 แห่ง 
โดยแต่ละสถานศึกษาตอบแบบสอบถามสถานศึกษาละ 2 ชุด ซ่ึงจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งของครูผูส้อน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 50 คน 
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3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 

3.3.1 ในการจดัท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 
รหสัวชิา 2103-2005 ผูจ้ดัท าไดส้ร้างแบบทดสอบในแต่ละหน่วยเรียน เพื่อเก็บผลการเรียนดว้ย
บทเรียน และน ามาวิเคราะห์ทางสถิติหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3.3.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนท่ีคดัเลือกไวจ้  านวน 60 ขอ้ เพื่อ
เก็บผลการเรียน แลว้น ามาวิเคราะห์ทางสถิติหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3.3.3 แบบทดสอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ สอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 
2103-2005 ซ่ึงท าการส ารวจความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 

3.3.4   แบบสอบถามครูผูส้อนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพในการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ซ่ึงท าการส ารวจความคิดเห็นของครูผูส้อนจากกลุ่มตวัอยา่ง 25 สถานศึกษา จ านวน 50 คน 

3.3.5   แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนโดย
ใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงท าการส ารวจความคิดเห็นของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน 
 
3.4 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 

ในขั้นตอนวธีิด าเนินการวจิยัเพื่อจดัท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชางานเช่ือมอาร์กทงัสเตน
แก๊สคลุม 1  รหสัวชิา 2103-2005 ไดก้ าหนดแผนการด าเนินการดงัน้ี 

3.4.1 วเิคราะห์เน้ือหา 
3.4.1.1   ก าหนดรายวชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 ท่ีจะ

สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเลือกชนิดของบทเรียนท่ีจดัท า ซ่ึงเป็นลกัษณะชนิดสาขา 
(Branching) ใชก้บัผูเ้รียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
ส าหรับผูเ้รียนสาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ 

3.4.1.2  ศึกษาหลกัสูตรรายวิชางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหัสวิชา 2103-2005 
ของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 เพื่อทราบเน้ือหาสาระการเรียนรู้ โดยศึกษา
จากจุดประสงคร์ายวชิา สมรรถนะรายวชิา และค าอธิบายรายวชิา เป็นแนวการวเิคราะห์ 

3.4.1.3  น าหลกัสูตรมาวเิคราะห์เพื่อแบ่งเน้ือหาใหเ้หมาะสมกบัระยะเวลาในการจดั
เรียนการสอนในแต่ละคร้ัง โดยผูจ้ดัท าไดว้ิเคราะห์จากค าอธิบายรายวชิา ซ่ึงคน้ควา้เน้ือหาสาระท่ี
เก่ียวขอ้งจากแหล่งการเรียนรู้ และไดท้  าการสรุปเป็นตารางวเิคราะห์ ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 
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ตารางที ่3.1  แสดงตารางวเิคราะห์หวัขอ้เร่ืองวชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1   

 

หมายเหตุ 
A  แทน   หลกัสูตร B แทน  เอกสาร ต ารา  C  แทน   ผูเ้ช่ียวชาญ 
D  แทน   ประสบการณ์ E  แทน   อ่ืน ๆ 

 

3.4.1.4  เม่ือวิเคราะห์หวัขอ้เร่ืองไดแ้ลว้ น าหวัขอ้เร่ืองมาวเิคราะห์หาหวัขอ้ยอ่ย
เพื่อใหไ้ดเ้น้ือหาสาระของบทเรียนท่ีครอบคลุมสมบูรณ์ ซ่ึงไดท้  าการวเิคราะห์โดยการแจกแจง
หวัขอ้เร่ือง และหวัขอ้ยอ่ยไดเ้น้ือหาสาระการเรียนรู้ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก หน้า 99-105) 

3.4.1.5  วเิคราะห์จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมจากหวัขอ้ยอ่ยท่ีวเิคราะห์ไดจ้ากตาราง
ของแต่ละหน่วยการเรียน 

3.4.1.6  รวบรวมเน้ือหาสาระการเรียนรู้ทั้งหมดดว้ยวธีิการคน้ควา้จากหลกัสูตร 
เอกสาร ต ารา ผูเ้ช่ียวชาญ ประสบการณ์ของตนเอง และแหล่งอ่ืน ๆ โดยจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ี
ก าหนดไวใ้หผู้เ้ช่ียวชาญท าการตรวจสอบความถูกตอ้ง 

3.4.1.7 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ โดยใหค้รอบคลุมจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
ท่ีก าหนดไวแ้ละใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง จ านวนแบบทดสอบทั้งหมด จ านวน 80 ขอ้  

3.4.1.8 สร้างแบบทดสอบเรียบร้อยใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนใหถู้กตอ้งเหมาะสม และหาของความสอดคลอ้งระหวา่ง
แบบทดสอบกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (IOC : Item Objective Congruence) แบบทดสอบขอ้ใด
ท่ีมีค่ามากกวา่ 0.50 ถือเป็นแบบทดสอบท่ีมีความถูกตอ้งและเหมาะสม ส่วนแบบทดสอบท่ีมีค่าต ่า
กวา่ 0.50 ถือวา่ใชไ้ม่ไดจ้ะตดัออก หรือปรับปรุงแบบทดสอบให้คงไว ้80 ขอ้ โดยให้ครอบคลุม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดไวเ้บ้ืองตน้ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข หน้า 141-144)
โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ต่อไปน้ี (อนุวติั, 2555 : 142) 

หน่วย
ท่ี 

ช่ือหวัขอ้เร่ือง 
แหล่งขอ้มูล 

A B C D E 
1 เคร่ืองมือในงานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม      

2 วสัดุและอุปกรณ์ในงานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม      

3 ท่าเช่ือมและเทคนิคการเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม      

4 การตรวจสอบและวเิคราะห์งานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม      

5 งานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม (งานเช่ือมต่อตวัที)      

6 งานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม (งานเช่ือมต่อชนบากหนา้งาน)      
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ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5-1.0 ใช้ได ้
ค่า IOC ต ่ากว่า 0.5 แกไ้ขหรือตดัออก 

ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบทดสอบ 4 ตวัเลือก 
โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดงัแสดงในรูปท่ี 3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 3.1  แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

สร้างแบบทดสอบ จ านวน 80 ขอ้ 

แกไ้ข/ตดัออก 

ทดลองใชก้บักลุ่มผูเ้รียนท่ีไดเ้รียนมาแลว้ จ  านวน 24 คน 

ผูเ้ช่ียวชาญ 

ผลการวเิคราะห์ 

คดัเลือกแบบทดสอบท่ีผา่นเกณฑ ์จ านวน 60 ขอ้ 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แกไ้ข/ตดัออก 

วเิคราะห์ผล 
ความยากง่าย  อ านาจจ าแนก  ความเช่ือมัน่ 
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3.4.1.9  น าแบบทดสอบท่ีได ้มาทดลองใชก้บัผูเ้รียนแผนกวชิาช่างเช่ือมโลหะ ท่ีได้
ผา่นการเรียนการสอนวชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 มาแลว้ จ านวน 
24 คน จากนั้นให้น าผลการท าแบบทดสอบมาวเิคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก 
(r) ของแบบทดสอบโดยใชเ้ทคนิค 50% ซ่ึงผูว้จิยัมีขั้นตอนดงัน้ี (พรรณี, 2553 : 208) 

ขั้นตอนท่ี 1 น ากระดาษค าตอบของผูส้อบ จ านวน 24 คน มาเรียงคะแนนจาก
คะแนนสูงไปหาคะแนนต ่า 

ขั้นตอนท่ี 2 นบัเรียงล าดบักระดาษค าตอบมาถึงล าดบัท่ี 12 จดัเป็นกลุ่มเก่ง จาก
ล าดบัท่ี 13 ถึงล าดบัท่ี 24 จดัเป็นกลุ่มอ่อน 

ขั้นตอนท่ี 3 น าคะแนนมาวเิคราะห์หาความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเช่ือมัน่
ของแบบทดสอบ แลว้ด าเนินการคดัเลือกแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ ไดจ้  านวน 60 ขอ้ (ดูรายละเอียด
ในภาคผนวก ข หน้า 149-168)  

โดยเกณฑใ์นการคดัเลือกแบบทดสอบชนิด 4 ตวัเลือก ท่ีดีนั้นควรมีค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ 0.30 ข้ึนไป และค่าความยากง่ายระหวา่ง 0.20-0.80 (พรรณี, 2553 : 206-207) ซ่ึงเกณฑใ์นการ
คดัเลือกแบบทดสอบ ค่าอ านาจจ าแนกสามารถใชค้่าจากตารางท่ี 3.2 และความยากง่ายสามารถใช้
ค่าจากตารางท่ี 3.3 
  

ตารางที ่3.2  แสดงค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 
 

ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระดบัอ านาจจ าแนก การน าไปใช ้
0.40 - 1.00 
0.30 - 0.39 

สูงมาก 
สูง 

ใชไ้ดดี้ 
ใชไ้ด ้

0.20 - 0.29 
0.10 - 0.19 

ปานกลาง 
ต ่า 

ใชไ้ด ้
ไม่ควรใช ้

0.01 - 0.09 
0.00 

ต ่ามาก 
ไม่มี 

ใชไ้ม่ได ้
ใชไ้ม่ได ้

 

หมายเหตุ แบบทดสอบชนิด 4 ตวัเลือกท่ีดีควรมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.30 ข้ึนไป 
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ตารางที ่3.3  แสดงค่าระดบัความยากง่ายของแบบทดสอบ 
 

ค่าความยากง่าย (p) ความหมาย 
0.81 - 1.00  
0.61 - 0.80 

ง่ายมาก 
ง่าย 

0.51 - 0.60 
0.50 

0.40 - 0.49 

ค่อนขา้งง่าย 
ยากง่ายพอเหมาะ 
ค่อนขา้งยาก 

0.20 - 0.39 
0.00 - 0.19 

ยาก 
ยากมาก 

 

หมายเหตุ  แบบทดสอบท่ีดีควรมีค่าความยากง่ายระหวา่ง 0.20-0.80  (พรรณี, 2553 : 209) 
 

ผลจากการวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบท่ีผูว้จิยัไดจ้ดัท าข้ึน จ านวน 60 ขอ้  
มีค่าความเช่ือมัน่ 0.93 หมายความวา่ แบบทดสอบทั้งส้ิน จ านวน 60 ขอ้ มีคุณภาพดีมาก โดยมีค่า
ความเช่ือมัน่สูงเป็นท่ียอมรับได ้(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข หน้า 164-168) 

3.4.2  การจดัท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 
รหสัวชิา 2103-2005 สามารถแบ่งขั้นตอนการจดัท าดงัน้ี 

3.4.2.1 ขั้นเตรียมการ เป็นขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในดา้นจดัหาส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อใหก้ารจดัท าบทเรียนใหเ้กิดคุณภาพสูงสุด โดยการก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการ
จดัท า การเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น เน้ือหาสาระ โปรแกรมท่ีใชจ้ดัสร้างบทเรียน เป็นตน้  

3.4.2.2 การจดัเตรียมส่ือและแหล่งขอ้มูล ส่ือท่ีตอ้งการเตรียมไวล่้วงหนา้มีดงัน้ี 
1)  ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว (Image and Animation) ไดแ้ก่ ภาพถ่าย 

ภาพลายเส้น ภาพการ์ตูน ภาพของจริง  ภาพน่ิง  ภาพกราฟิก  ภาพเคล่ือนไหว  ภาพวีดีทศัน์ รวมทั้ง
แหล่งขอ้มูลส าหรับภาพบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับโหลดไฟลภ์าพท่ีจะใชป้ระกอบในบทเรียน  
รวมทั้งการสร้างภาพชนิดต่าง ๆ เช่น ภาพจ าลองการปฏิบติังาน ภาพจ าลองสถานการณ์ เป็นตน้ 

2)  เสียงประกอบ (Sound) ไดแ้ก่ เสียงดนตรี เสียงผลพิเศษ (Sound Effect) 
เสียงบรรยายเน้ือหาหรือภาพประกอบ ผูจ้ดัท าไดเ้ลือกใชเ้สียงสุภาพสตรี เพื่อใหมี้ความอ่อนนุ่มใน
การรับฟัง และตรงตามเน้ือหารายวชิาท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3)  แหล่งขอ้มูลส าหรับการอา้งอิงเอกสารในการเตรียมการจดัท าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่น เอกสารประกอบการเรียนการสอน หนงัสือ ต าราเรียน ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1  
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3.4.2.3  ขั้นตอนการเขียนแผนผงังาน เป็นการก าหนดล าดบัขั้นตอนโครงสร้างของ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แผนผงังานท าหนา้ท่ีเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัโปรแกรม  เช่น เม่ือตอบ
ค าถามถูกหรือผดิจะเกิดส่ิงใดข้ึน  เป็นตน้  ส าหรับแผนผงังานในบทเรียนท่ีจดัท าข้ึนจะเป็นแบบชนิด
สาขาซ่ึงมีขอ้ดี  คือ ผูเ้รียนมีอิสระในการควบคุมการเรียนดว้ยตนเอง สามารถเลือกล าดบัการ
น าเสนอตามความถนดั  ความสามารถ  และความสนใจของตน ท าให้ผูเ้รียนท่ีเรียนเก่งไม่ตอ้ง
เสียเวลามาก แต่ผูเ้รียนตอ้งท าความเขา้ใจในระบบโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3.4.2.4   ขั้นตอนการสร้างสตอรีบอร์ด เป็นขั้นตอนการเตรียมการน าเสนอขอ้ความ
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ เน้ือหาดา้นรูปภาพประกอบการเรียนรู้ ทุกหน่วยการเรียน รวมทั้งดา้นของ
ส่ือมลัติมิเดียในรูปแบบอ่ืน ลงบนกระดาษบนัทึกสตอรีบอร์ด 

3.4.2.5  ขั้นตอนการจดัท าโปรแกรม เป็นขั้นตอนในการเปล่ียนสตอรีบอร์ดใหเ้ป็น 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 การ
เลือกใชโ้ปรแกรมในการสร้างบทเรียนคร้ังน้ี  ผูจ้ดัท าเลือกใชโ้ปรแกรม Macromedia Author ware 
Version 7.01 ในการจดัสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และใชโ้ปรแกรมอ่ืนประกอบในการ
จดัท า เช่น Adobe Photo Shop CS 5, Macromedia Flash, Adobe Illustrator CS 5 เป็นตน้ 

ผูว้ิจยัได้สรุปขั้นตอนการเตรียมก่อนจดัสร้างท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดงัแสดงในรูปท่ี 3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 3.2  แสดงขั้นตอนการเตรียมก่อนจดัท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ขั้นเตรียมการ เน้ือหาสาระ 

ขั้นจดัเตรียมส่ือและแหล่งขอ้มูล 

ขั้นการเขียนแผนผงังาน 

ขั้นการสร้างสตอรีบอร์ด 

ขั้นการท าโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 

เสียงประกอบ 

แหล่งขอ้มูลส าหรับการอา้งอิง 
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ลกัษณะโครงสร้างของบทเรียนท่ีผูว้จิยัเลือกใชเ้ป็นโปรแกรม Macromedia Author 
ware Version 7.01 โดยมีผงัการท างาน (Flow Chart) ของโปรแกรม ดงัแสดงในรูปท่ี 3.3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่ 3.3  แสดงขั้นตอนโครงสร้างของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เร่ิมตน้ 

ยนิดีตอ้นรับเขา้สู่บทเรียน 

กรอกช่ือเขา้สู่บทเรียน 

เลือก 

หนา้หลกั 

ผูจ้ดัท า 

แนะน าการใชง้าน 

ค าอธิบายรายวชิา 

แบบฝึกหดั 

แบบทดสอบก่อน
เรียน 

แบบทดสอบหลงัเรียน 

บรรณานุกรม 

บทเรียน หวัขอ้ท่ี 1 

บทเรียน หวัขอ้ท่ี 2 
 

บทเรียน หวัขอ้ท่ี 3 
 

บทเรียน หวัขอ้ท่ี 4 
 

บทเรียน หวัขอ้ท่ี..... 
 

ออก 

จบการท างาน 
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3.4.2.6  ขั้นการทดลองใช ้และการเก็บขอ้มูล 
1)  ผูจ้ดัท าไดท้ดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนขั้นตน้ดว้ยตนเอง 

โดยพิจารณาจากโครงสร้างของบทเรียนใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดไว ้
เน้ือหาบทเรียน การจดัการและ การควบคุมบทเรียน และส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามก าหนดไวใ้น
บทด าเนินเร่ือง แผนผงังานบทเรียน และขอ้ก าหนดของบทเรียนท่ีก าหนดไว ้ก่อนใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบไดบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน น าไปทดลองใชก้บัผูเ้รียนท่ียงัไม่ไดเ้รียนในรายวชิาน้ี
มาก่อน จ านวน 1 คน โดยสังเกตการเขา้ใชง้าน การใชเ้วลา เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองใช้
ขั้นตน้น้ี ผูจ้ดัท าบทเรียนไดน้ าจุดบกพร่องท่ีพบน าไปแกไ้ขปรับปรุงบทเรียนให้ดีข้ึน 

2)  จากการแกไ้ขปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผูจ้ดัท าไดข้อความ
อนุเคราะห์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 5 ท่าน ท าการตรวจสอบรูปแบบ
ในการจดัท า ใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อน ามาปรับปรุงพฒันาให้ดียิง่ข้ึน 

3)  การน ามาทดลองใชร้ายบุคคล ในขั้นตอนน้ีเป็นการทดลองใชบ้ทเรียน
กบัผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งท่ียงัไม่ไดผ้า่นการเรียนวชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 มาก่อน ซ่ึง
เป็นผูเ้รียนแผนกวชิาช่างเช่ือมโลหะ ชั้นปีท่ี 1 จ  านวน 6 คนโดยแยกผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มเก่งเกรดเฉล่ีย 
3.00  ข้ึนไปจ านวน 2 คน ผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มปานกลางเกรดเฉล่ีย ระหวา่ง 2.50-2.99 จ านวน 2  คน 
และผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มอ่อนเกรดเฉล่ีย ต ่ากวา่ 2.50 จ านวน 2  คน และเก็บรวบรวมขอ้มูลในการ
ทดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม 

4)  การทดลองใชก้ลุ่มยอ่ย โดยช่วงการทดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนกบัผูเ้รียนแผนกวชิาช่างเช่ือมโลหะท่ีไม่ไดเ้รียนวิชางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 
รหสัวชิา 2103-2005 มาก่อน จ านวน 10  คน และไม่ซ ้ ากบัผูเ้รียนท่ีไดเ้รียนในกลุ่มแรกท่ีเคยทดลอง
ใช ้ซ่ึงการทดลองใชเ้หมือนกบัการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจริง บนัทึกการใชบ้ทเรียน
ระหวา่งการด าเนินการทดลอง ทั้งการใชง้านและผลการเรียนของกลุ่มทดลอง หลงัจากการทดลอง
ผูจ้ดัท าไดใ้ห้ผูเ้รียนตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นและสัมภาษณ์ การใชง้านเพื่อน าขอ้มูลท่ี
ไดท้ั้งหมดมาปรับปรุงแกไ้ขบทเรียนก่อนท่ีจะน าไปใชป้ฏิบติัการสอนจริง 

5)  การทดลองใชจ้ริง เป็นวธีิการน าเอาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005  กบักลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนจริง โดยจดั
กิจกรรมการเรียนใหเ้หมือนกบัสภาพจริงทุกขั้นตอน เพื่อเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งน ามาท าการวเิคราะห์
ตามหลกัสถิติท่ีก าหนดไว ้เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยไดน้ าไป
ด าเนินการทดลองใชจ้ริงกบักลุ่มของผูเ้รียนแผนกวชิาช่างเช่ือมโลหะ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ
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ชั้นปีท่ี 1 ท่ีไดล้งทะเบียนเรียนในวชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 30 คน ผูจ้ดัท าไดส้รุปขั้นตอนการทดลองใช ้ดงัแสดงในรูปท่ี 3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 3.4  แสดงขั้นตอนการทดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ผูจ้ดัท า 
ทดลองใช ้

 

ทดลองใชร้ายบุคคล กบัผูเ้รียนไม่ไดเ้รียนมาก่อนคดัเลือก 3 กลุ่ม 
กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน จ านวน 6 คน 

ทดลองใชก้บักลุ่มยอ่ย 
ไม่ไดเ้รียนมาก่อน ไม่ซ ้ ากบักลุ่ม 6 คน จ านวน 10 คน 

 

ทดลองใชจ้ริง 
กบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อหาประสิทธิภาพ จ านวน 30 คน 

 

ผา่น 

ไม่ผา่น ผูเ้ช่ียวชาญ ปรับปรุง 

ผูเ้รียนไม่ไดเ้รียนมาก่อน 
ทดลองใช ้จ านวน 1 คน 

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
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3.4.3 การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
3.4.3.1 ศึกษาขอ้มูลการสร้างแบบสอบถาม รูปแบบของแบบสอบถาม วธีิการใช้

งาน และขอ้มูลส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้น
วดัผลประเมินผล และผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์การจดัท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3.4.3.2 ออกแบบสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ โดยมีหวัขอ้และ
เน้ือหาเก่ียวกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 5 ดา้น เช่น ดา้นบทน า ดา้นเน้ือหา ดา้นการ
ออกแบบบทเรียน ดา้นการปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียน และดา้นประเมินความกา้วหนา้ 

3.4.3.3 น าแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ โดยหาค่าความตรง (IOC) จาก
คะแนนผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข หน้า 169-181) ท าการปรับปรุง
แกไ้ขตามขอ้แนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ หลงัจากนั้นท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อเตรียมการเก็บ
ขอ้มูล โดยแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ก าหนดระดบัความคิดเห็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า การให้
น ้าหนกัคะแนนความคิดเห็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

มากท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั          5 
มาก มีค่าเท่ากบั          4 
ปานกลาง มีค่าเท่ากบั          3 
นอ้ย มีค่าเท่ากบั          2 
นอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั          1 

เกณฑใ์นการแปลความหมายของขอ้มูล (ประคอง, 2548 : 117) ผูว้จิยัใช้
เกณฑ ์ดงัน้ี 

4.50 - 5.00       หมายถึง       มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
3.50 - 4.49       หมายถึง       มีความเหมาะสมมาก 
2.50 - 3.49       หมายถึง       มีความเหมาะสมปานกลาง 
1.50 - 2.49       หมายถึง       มีความเหมาะสมนอ้ย 
1.00 - 1.49       หมายถึง       มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

3.4.4 การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัคุณภาพท่ีมีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 และการสร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน วชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 โดยแบบสอบถามครูผูส้อน
และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน เป็นแบบสอบถามต่างฉบบักนั 
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3.4.4.1 ศึกษาขอ้มูลการสร้างแบบสอบถาม เช่น การสร้างแบบสอบถาม วิธีการใช้
งาน และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูว้ิจยัไดแ้ยกแบบสอบถามส าหรับครูผูส้อนทดลองใช้ดา้นคุณภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และแบบสอบถามส าหรับผูเ้รียน  

3.4.4.2 น าแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ โดยหาค่าความตรง (IOC) จาก
คะแนนผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข หน้า 176-181) ท าการปรับปรุง
แกไ้ขตามขอ้แนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ  

3.4.4.3 น าแบบสอบถามไปทดลองใชเ้พื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยวธีิ
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวธีิสูตร KR # 20 ของ Kuder-Richardson หรือ
ใชว้ธีิของครอนบาค (Cornbrash) ท่ีไดแ้ปลงสูตรมา เพื่อใหไ้ดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้ง
ฉบบั มีค่าตั้งแต่ 0-1 และถา้ไดค้่าความเช่ือมัน่ .70 ข้ึนไปถือวา่ใชไ้ด ้(สุนทร, 2560 : 162)    

3.4.4.4 หลงัจากนั้นท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อท าการเตรียมเก็บขอ้มูล 
โดยแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ก าหนดระดบัความคิดเห็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า ซ่ึงการให้
น ้าหนกัคะแนนความคิดเห็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

มากท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั          5 
มาก มีค่าเท่ากบั          4 
ปานกลาง มีค่าเท่ากบั          3 
นอ้ย มีค่าเท่ากบั          2 
นอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั          1 

เกณฑใ์นการแปลความหมายของขอ้มูล (ประคอง, 2548 : 117) ผูว้จิยัใช้
เกณฑ ์ดงัน้ี 

4.50 - 5.00       หมายถึง       มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
3.50 - 4.49       หมายถึง       มีความเหมาะสมมาก 
2.50 - 3.49       หมายถึง       มีความเหมาะสมปานกลาง 
1.50 - 2.49       หมายถึง       มีความเหมาะสมนอ้ย 
1.00 - 1.49       หมายถึง       มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด  

 
3.5 การทดลองและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การทดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1  
รหสัวชิา 2103-2005 ผูว้จิยัน าไปใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 
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แผนกวชิาช่างเช่ือมโลหะ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี จ  านวน 30 คน 
โดยมีขั้นตอนการทดลองใช ้ดงัน้ี 

3.5.1 ตรวจสอบรายช่ือผูเ้รียนท่ีเขา้เรียนตามตารางเรียนตารางสอนก าหนด ผูเ้รียนนัง่
ประจ าท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนครบทุกคน ครูผูส้อนช้ีแจง
วตัถุประสงคก์ารเรียน และใหค้  าแนะน ารายละเอียดการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

3.5.2 การเร่ิมตน้ใหก้ลุ่มตวัอยา่งทุกคนเขา้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท า
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ในหน่วยท่ีท าการเรียนการสอนก่อนทุกคร้ัง และท าการบนัทึก
คะแนนใหค้รบทุกคน เพื่อน าผลคะแนนท่ีไดเ้ปรียบเทียบกบัแบบทดสอบหลงัเรียน  

3.5.3 ใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดเ้ขา้ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วชิางานเช่ือมอาร์ก
ทงัสเตนแก๊สคลุม 1 อยา่งอิสระโดยครูผูส้อนควบคุมดูแลตามขั้นตอนกิจกรรมการสอน ในช่วง
ระหวา่งเรียนผูเ้รียนไดท้  าแบบฝึกหดัจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และครูผูส้อนบนัทึก
คะแนนใหค้รบทุกคน 

3.5.4 หลงัจากผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จบแต่ละหน่วยการเรียน 
ใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest) และครูผูส้อนบนัทึกคะแนนใหค้รบทุกคน 

3.5.5 เม่ือกลุ่มตวัอยา่งไดเ้รียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสร็จส้ินทุกหน่วยการเรียน
แลว้ ผูส้อนแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3.5.6 น าคะแนนแบบฝึกหดัช่วงระหวา่งเรียน และคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนแต่ละ
หน่วยการเรียน มาท าการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑก์ าหนด ของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน โดยใชสู้ตร E1/E2 เพื่อหาค่าตามสมมติฐานการวิจยั ขอ้ท่ี 1 

3.5.7 น าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน 
(Posttest) มาท าการวเิคราะห์หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความแตกต่างกนั โดยใชสู้ตร t-test เพื่อ
หาค่าตามสมมติฐานการวิจยั ขอ้ท่ี 2 

3.5.8 น าแบบสอบถามของครูผูส้อนเก่ียวกบัคุณภาพท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน จ  านวน 50 ฉบบั วเิคราะห์ค่าเฉล่ียของร้อยละ เพื่อหาค่าตามสมมติฐานการวจิยั ขอ้ท่ี 4 

3.5.9 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ  านวน 30 ฉบบั (กลุ่มตวัอยา่ง) วเิคราะห์ค่าเฉล่ียของร้อยละ เพื่อหา
ค่าตามสมมติฐานการวจิยั ขอ้ท่ี 5 
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3.6  สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยการค านวณหาค่าทางสถิติดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS/PC+ (Statistical package for Social Science/Personal Computer 
Plus) และโปรแกรม Microsoft Excel โดยใชส้ถิติในการวจิยัดงัน้ี 

3.6.1  การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการค านวณหาค่าทางสถิติ โดยใชค้่าเฉล่ีย ( ̅) มีดงัน้ี      
(อนุวติั, 2555 : 173) 

3.6.1.1 เปรียบเทียบความกา้วหนา้ในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ช่วง
ระหวา่งเรียนและหลงัเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน 

3.6.1.2 เปรียบเทียบค่าคะแนนจากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงั
เรียน วชิางานเช่ือมอาร์ทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  

3.6.1.3 ความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัคุณภาพท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนวชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 

3.6.1.4 ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 
 

 สูตร  ̅  
N

X
  

 

   ̅    แทน  ค่าเฉล่ีย 
  Σ X    แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  N     แทน   จ านวนผูเ้รียน หรือผูต้อบแบบสอบถาม 

3.6.2  การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนผูเ้รียนท าจากแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t - test) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี (อนุวติั, 2555 : 174) 
 

 สูตร t  = 
     
 

 เม่ือ        t  แทน  ค่าความแตกต่างทางสถิติ 
  D     แทน   ผลรวมผลต่างคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
  D2 แทน  ผลรวมผลต่างยกก าลงัสองคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 N      แทน  จ านวนประชากร 
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3.6.3  การทดสอบหาประสิทธิภาพการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใหไ้ดต้ามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80   (E1/E2) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี (อนุวติั, 2555 : 151) 
 

สูตรท่ี 1  E1 = 100 
 
 
                 

 
 เม่ือ    E1     แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  Σ x   แทน   คะแนนรวมของแบบฝึกหดั หรือใบงาน 

  A       แทน   คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัและใบงานทุกช้ินรวมกนั 
  N       แทน   จ านวนผูเ้รียน 

 

สูตรท่ี 2  E2  = 100 

100

B

N

F

2
E 



  

 เม่ือ    E2    แทน   ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
  Σ F   แทน   คะแนนรวมของผลลพัธ์หลงัเรียน 
  B   แทน  คะแนนเตม็ของการสอบหลงัเรียน 
  N   แทน  จ านวนผูเ้รียน 

3.6.4  การหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ (อนุวติั, 2555 : 142) 
 

 

 สูตร 
 

เม่ือ   IOC   แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์
 Σ R  แทน   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาทั้งหมด 
 N   แทน  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาวชิา 

3.6.5  หาค่าดชันีความยากง่ายของขอ้สอบ (สมนึก, 2555 : 195) 
 

   สูตร               
 

      เม่ือ   P   แทน   ค่าดชันีความยากง่ายของขอ้สอบ 
  R   แทน จ านวนคนท่ีท าขอ้สอบนั้นถูก 
  N   แทน  จ านวนคนท่ีท าขอ้สอบทั้งหมด 

N
R

IOC 


N

R
P 

100

A

N

X

1
E 
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3.6.6 หาค่าอ านาจจ าแนกขอ้สอบ (สมนึก, 2555 : 195) 

 สูตร     r        =  

2

N

RR
LU


 

 เม่ือ       r     แทน   ค่าอ านาจจ าแนกขอ้สอบ 
 RU  แทน   จ านวนผูต้อบทั้งหมดในแต่ละกลุ่มเก่ง  
 RL แทน   จ านวนผูต้อบทั้งหมดในแต่ละกลุ่มอ่อน 
 N      แทน  จ านวนผูเ้รียนทั้งกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 

3.6.7  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ (rtt) สูตร KR # 20 ของ Kuder-Richardson 
(ลว้น และองัคณา, 2553) 

                      สูตร   r tt   =   










 



2

t
S

Pq
1

1n

n
    

 เม่ือ    r tt   แทน   ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

  n    แทน  จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 
  p    แทน  สัดส่วนจ านวนผูท่ี้ตอบถูก 
  q   แทน  สัดส่วนจ านวนผูท่ี้ตอบผดิ 
  St

2   แทน  ค่าความแปรปรวนคะแนนรวมทั้งฉบบั 
    ท่ีไดจ้ากการทดสอบ 
 

                           โดยท่ี    St
2   =

 
 1NN

N
22



 
 

  St
2   แทน   ค่าความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 

    ท่ีไดจ้ากการทดสอบ 
                              X     แทน  คะแนนแต่ละคน 
                               X2   แทน คะแนนแต่ละคนยกก าลงัสอง 
                               N    แทน  จ านวนผูส้อบ 
 
 
 


