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บทท่ี  3 
วิธีด าเนินการศึกษา 

 

การพฒันาและผลการใชชุ้ดการเรยีนรูภ้าษาจนีอยา่งง่ายสไตล ์Mind Map เป็นการวจิยั
และพฒันา (Research and Development) ผูศ้กึษามวีธิดี าเนินการดงันี้  
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ คอื นักศกึษาประเภทการศกึษาต่อเนื่อง วธิเีรยีน
ทางไกล ของสถาบนัพฒันาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก รุ่นที ่20 
ปีพ.ศ. 2559 จ านวน 59 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื นักศกึษาประเภทการศกึษาต่อเนื่อง วธิเีรยีน
ทางไกล ของสถาบนัพฒันาการศกึษานอกระบบและตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก รุน่ที ่20 ปีพ.ศ. 2559 
จ านวน 52 คน ดว้ยวธิกีารสุ่มแบบงา่ย (Simple Random Sampling) ขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดย
ใช้ตารางส าเรจ็รูปของ Krejcie & Morgan (1970: 607-610 อ้างถงึใน สุวมิล ตริกานันท์, 
2555 : 179)   
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา ประกอบดว้ย  

1. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง คอื ชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map ที่
ผูศ้กึษาสรา้งขึน้ มเีนื้อหาทัง้หมด 5 ตอน 

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่  
   2.1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิชุ์ดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map ทีผู่ศ้กึษา

สรา้งขึน้ ลกัษณะของแบบทดสอบเป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก เพื่อน าไปทดสอบก่อนและ
หลงัเรยีน จ านวน 30 ขอ้  
    2.2 แบบทดสอบระหว่างเรยีน (กจิกรรมท้ายตอน) ชุดการเรยีนรู้ภาษาจนีอย่างง่าย
สไตล์ Mind Map ทีผู่้ศกึษาสรา้งขึน้ ลกัษณะแบบทดสอบเป็นแบบจบัคู่ เตมิค า/ขอ้ความ และ
แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก เพื่อทดสอบระหว่างเรยีนรู ้จ านวน 5 ตอน รวม 75 ขอ้     
    2.3 แบบสอบถามความพงึพอใจของนักศกึษาต่อการเรยีนรูด้ว้ยชุดการเรยีนรูภ้าษาจนี
อยา่งงา่ยสไตล ์Mind Map แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามวธิขีองลเิคอรท์ จ านวน 15 ขอ้ 
    2.4 แบบประเมนิคุณภาพดา้นกายภาพชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอยา่งงา่ยสไตล ์Mind Map 
ส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามวธิขีองลเิคอรท์ จ านวน 10 ขอ้ 

   2.5 แบบประเมนิคุณภาพดา้นเนื้อหาชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map 
ส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามวธิขีองลเิคอรท์ จ านวน 15 ขอ้ 
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แบบแผนการวิจยั 
        ผูศ้กึษาด าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง The One Group Pretest  

Posttest Design ซึ่งเป็นการทดลองแบบกลุ่มเดยีวทดสอบก่อนหลงั เขยีนเป็นผงั (Diagram) 
ไดด้งันี้ (บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ,์ 2543 : 84) 

 

 
 
โดย   O1   หมายถงึ  การทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) 
        X    หมายถงึ  การเรยีนโดยใชชุ้ดการเรยีนรู ้
        O2   หมายถงึ  การทดสอบหลงัเรยีน (Posttest) 
 

ตารางที ่1 แบบแผนการทดลองแบบ The One Group Pretest Posttest Design   
 

กลุ่ม ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลงั 

นกัศกึษากลุ่มทดลอง O1 X O2 
 
ขัน้ตอนการวิจยั 
 การพฒันาและผลการใชชุ้ดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map ผูศ้กึษาได้
ก าหนดรายละเอยีดการด าเนินการวจิยั 4 ขัน้ตอนดงันี้ 
 

     ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมลูพื้นฐาน  (Research : R1)  
1.1 ศกึษาเนื้อหาหลกัสตูรภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร  เพื่อก าหนดเนื้อหาทีเ่หมาะสม  

ต่อการพฒันาชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map และก าหนดจุดประสงค ์ล าดบัเนื้อหา 
การออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้ตามหลกัสูตรสถานศกึษาสถาบนั กศน.ภาคตะวนัออก ซึง่จดั
การศึกษาต่อเนื่องด้วยวธิเีรยีนทางไกล ในรูปแบบการศึกษานอกระบบที่เป็นหลกัสูตรระยะสัน้ 
โดยมุง่เน้นใหผู้เ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  

1.2 ศกึษาความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากคณะผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อมาก าหนด 
เนื้อหาในแต่ละตอน สามารถสรุปข้อเสนอแนะดงันี้ ด้านเนื้อหาและกิจกรรมการเรยีนรู้ 
ควรน าเสนอบทเรยีนโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการใช้ผงัความคดิ (Mind Map) ของโทนี บูซาน 
(Tony Buzan) ที่น าเอาทฤษฎเีกี่ยวกบัสมองซกีซ้ายและซกีขวามาปรบัใช้ในการเรยีนรู ้โดย
ปรบัการน าเสนอบทเรยีนจากลกัษณะการเขยีนแบบธรรมดา เป็นแบบการเขยีนในลกัษณะ 
Mind Map แบบประยุกต์ที่มผีงักราฟิกแบบอื่น ๆ ผสมอยู่ดว้ย เพื่อแสดงความสมัพนัธข์อง
เนื้อหาสาระให้เห็นเป็นโครงสร้างในภาพรวม โดยใช้เส้น ค า ระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง ส ี

O1                  X                 O2 



133 

เครือ่งหมาย  รปูทรงเรขาคณติ และภาพ แสดงความหมายและความเชื่อมโยงของเนื้อหาสาระ
ต่าง ๆ จ านวนมาก จะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิความเขา้ใจในเนื้อหาสาระไดง้่ายขึน้ เรว็ขึน้ และจดจ า
ได้นาน โดยเฉพาะอย่างยิง่เนื้อหาสาระทกัษะด้านภาษา ด้านการวดัและประเมนิผลควรเป็น
แบบเลือกตอบ และแบบจบัคู่เติมค าตอบ ชุดการเรยีนรู้ด้วยตนเองช่วยให้ผู้เรยีนศึกษาหา
ความรู้และก้าวหน้าได้เองตามความสามารถ ความสนใจ เป็นการตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และตอบสนองความสะดวกของผูเ้รยีน คอื สามารถเลอืกเวลาเรยีนทีเ่หมาะสม
กบัตนเองได้ สามารถทดสอบตนเองก่อนเรยีนเพื่อวดัพืน้ฐานความรูใ้นสาระนัน้อยู่ในระดบัใด 
และเมื่อศกึษาเนื้อหาชุดการเรยีนแลว้ สามารถทดสอบความรูไ้ด้ดว้ยตนเองและทราบผลการ
ทดสอบในทนัท ีและส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ แบบการศกึษาต่อเนื่อง หรอืการศกึษาตลอดชวีติ 
ซึ่งผู้เรยีนสามารถน าชุดการเรยีนไปเรยีนรูด้้วยตนเอง ที่ไหน เวลาใดได้ทุกเวลา ทุกสถานที่
ตามความพรอ้มความสะดวก  
  1.3 ศกึษาการพฒันาชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
  1.4 ศกึษาการสรา้งผงัความคดิ (Mind Map) และผงักราฟิกแบบต่าง ๆ  จาก
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
           
 

 
           
 

 
           
 

 
                         

 
 

    
แผนภูมทิี ่14 สรปุการวจิยัขัน้ตอนที ่1 : การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน (Research : R1) 

 
 
 
 
 
 

สรปุการวิจยัขัน้ตอนท่ี 1 : การศึกษาข้อมลูพื้นฐาน (Research : R1) 

ศกึษาเนื้อหาสาระของหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ศกึษาความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากคณะผูเ้ชีย่วชาญ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

ศกึษาการพฒันาชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
 

ศกึษาการสรา้งผงัความคดิ (Mind Map) และผงักราฟิกแบบต่าง ๆ   
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     ขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันาชุดการเรียนรู้ (Development : D1) 
      2.1 การพฒันาชุดการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างง่ายสไตล ์Mind Map     

1) วเิคราะหผ์ลการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานในขัน้ตอนที ่1 เพื่อน ามาเป็นแนวทาง 
ในการก าหนดเนื้อหา และรปูแบบการสรา้งชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
  2) ก าหนดจุดประสงค์การเรยีนรูใ้หส้อดคล้องกบัเนื้อหาหลกัสูตรภาษาจนีเพื่อ
การสื่อสาร และหลกัสตูรสถานศกึษา   
  3) วเิคราะห์เอกสาร หนังสอื ต ารา บทความ งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง และการ
สบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ตเพื่อศกึษาสถานการณ์ปัจจบุนัในดา้นการเรยีนการสอนภาษาจนี   
  4) ก าหนดโครงสรา้งชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอยา่งงา่ยสไตล ์Mind Map สาระส าคญั 
จดุประสงค ์ขอบข่ายเนื้อหา จ านวนหน่วยกติ และจ านวนชัว่โมง 
  5) ก าหนดโครงสร้างตอน ประกอบด้วย สาระส าคญั จุดประสงค์ ขอบข่าย
เนื้อหา และกจิกรรมทา้ยตอน จ านวน 5 ตอน ดงันี้ 
                    ตอนที ่1 การออกเสยีงภาษาจนีกลาง มเีนื้อหา 3 เรือ่ง ประกอบดว้ย 
            เรือ่งที ่1 เสยีงพยญัชนะ 
         เรือ่งที ่2 เสยีงสระ 
         เรือ่งที ่3 เสยีงวรรณยกุต ์
           ตอนที ่2 ค าในภาษาจนีกลาง มเีนื้อหา 4 เรือ่ง ประกอบดว้ย 
        เรือ่งที ่1 ค านามและค าสรรพนาม 
         เรือ่งที ่2 ค ากรยิา ค ากรยิานุเคราะห ์ค ากรยิาวเิศษณ์                           
         เรือ่งที ่3 ค าคุณศพัท ์ค าบอกจ านวน และค าลกัษณะนาม                      
         เรือ่งที ่4 ค าบุพบท ค าสนัธาน ค าเสรมิ ค าอุทาน และค าเลยีนเสยีง 
           ตอนที ่3 ส่วนประกอบประโยคภาษาจนีกลาง มเีนื้อหา 6 เรือ่ง ประกอบดว้ย 
        เรือ่งที ่1 บทประธาน 
   เรือ่งที ่2 บทกรยิา 
         เรือ่งที ่3 บทกรรม 
         เรือ่งที ่4 บทขยายนาม 
         เรือ่งที ่5 บทขยายบทกรยิา 
         เรือ่งที ่6 บทเสรมิ 
                ตอนที ่4 จ านวน ตวัเลข วนั เดอืน ปี และกาลเวลา มเีนื้อหา 2 เรือ่ง ประกอบดว้ย 
         เรือ่งที ่1 จ านวน และตวัเลข 
         เรือ่งที ่2 วนั และเวลา 
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           ตอนที ่5 สนทนาภาษาจนีกลาง มเีนื้อหา 4 เรือ่ง ประกอบดว้ย 
         เรือ่งที ่1 การทกัทาย แนะน าตวั กล่าวชม และกล่าวลา 
         เรือ่งที ่2 การขอบคุณ ขอโทษ ขออนุญาต และขอความช่วยเหลอื 
         เรือ่งที ่3 การนดัหมาย โทรศพัท ์อวยพร วนัเทศกาล และงานอดเิรก 
         เรือ่งที ่4 รา้นคา้ รา้นอาหาร และโรงแรมทีพ่กั 
        6) ยกรา่งเนื้อหาและกจิกรรมเรยีนรูแ้ต่ละตอนตามโครงสรา้งตอนทีก่ าหนด 
  7) จดัท าค าน าสถาบนั ค าน าผู้เขยีน สารบญั ค าแนะน าการใช้ชุดการเรยีนรู ้
โครงสรา้งชุดการเรยีนรู ้ แบบทดสอบตนเองก่อนเรยีน  แบบทดสอบตนเองหลงัเรยีน  เฉลย/
แนวตอบกิจกรรมประจ าตอน เฉลยแบบทดสอบตนเองก่อนเรียน -หลังเรียน บรรณานุกรม 
ภาคผนวก และคณะผูจ้ดัท า ใหค้รบตามองคป์ระกอบของชุดการเรยีนรู ้
      8) ออกแบบ จดัพมิพ์ชุดการเรยีนรู้ (ฉบบัร่าง) และบรรณาธกิารด้วยตนเอง 
โดยพจิารณาล าดบัการเรยีนรู้ของเนื้อหาแต่ละตอน ความถูกต้องของเนื้อหา ความยากง่าย  
ของกจิกรรม การใชส้ านวนภาษา การแปลความหมาย การออกแบบใส่สสีนั และความสวยงาม  
      9) น าชุดการเรยีนรู ้(ฉบบัร่าง) ไปใหค้ณะผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความถูกต้อง 
ความสอดคลอ้ง ความชดัเจน และความเหมาะสมของชุดการเรยีนรู ้จ านวน 11 ท่าน ดงันี้  

   ผูเ้ช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและนวตักรรมการศึกษานอกโรงเรียน : 
   (1) รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา  โชคเหรยีญสุขชยั 

                    -หวัหน้าหลกัสตูรนวตักรรมการสื่อสารมวลชนและอาจารยป์ระจ า 
   สาขาวชิาวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์และนวตักรรมสื่อสารมวลชน 
   คณะนิเทศศาสตร ์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
                   -Ph.D. (International Communication) Macquarie University, Australia 
   -Certificate of Journalism and Mass Communication 
    Kent State University, Ohio, USA  
   -M.A. (Communication and Cultural Studies)  
    The University of Western Sydney, Nepean, Australia 
   -ปรญิญาโท สาขาเทคโนโลยกีารศกึษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

   (2) ดร.พงศธ์ร  โพธิพ์ลูศกัดิ ์  
             -อาจารย ์(เกษยีณอาย)ุ คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  

       -ปรญิญาเอก สาขาการศกึษานอกระบบโรงเรยีน  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-ปรญิญาโท สาขาการวดัและประเมนิผลการศกึษา  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

                              -ปรญิญาโท สาขา Management Information System 
                               มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
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   (3) ดร. สุรวีลัย ์ ลิม้พพิฒันกุล  
           -รกัษาการผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นส่งเสรมิมาตรฐานการศกึษานอกโรงเรยีน   
   ส านกังาน กศน. 
   -ปรญิญาเอก สาขาวชิาการอาชวีศกึษา  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

   -ปรญิญาโท สาขาการศกึษาผูใ้หญ่  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
    ประสานมติร   

   (4) ดร.กุลธดิา  รตันโกศล 
        -ครเูชีย่วชาญ  สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออก  ส านกังาน กศน. 
       -ปรญิญาเอก สาขาการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 
    คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   -(The 2014 Fall Semester) Conducing studies and research as  
    a part of the Doctorate in Education “Andragogy program”   
    Lindenwood University, St.Charles, Missouri, USA 
   -ปรญิญาโท  สาขาการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 
    คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

   ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา : 
   (5) อาจารย ์LI Yujun    

                 -อาจารยป์ระจ า : 教师, 教留学生学习汉语 

                                   暨南大学华文学院, 汉语系 
(College of Chinese Language and Culture, Jinan University,  
Guangzhou, Guangdong, China)  

      -ปรญิญาโท : 汉语言文字学硕士, 东北师范大学,  
中文系 , 吉林省, 长春市  

   (Northeast Normal University, Changchun City, Jilin)  
   (6) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จรุ ี สุชนวนิช  

    -อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาภาษาจนีและด ารงต าแหน่ง 
 รองคณบดฝ่ีายวชิาการของคณะมนุษยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ลิป์  
 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
-กรรมการหลกัสตูรสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ วทิยาลยันานาชาตจินี  

                               มหาวทิยาลยัรงัสติ 
-บรรณาธกิารและนกัเขยีนผลติต าราภาษาจนี 

                               มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
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      -ปรญิญาเอกและปรญิญาโท คณะมนุษยศาสตร ์สาขาภาษาจนี 
    มหาวทิยาลยัเจอ้เจยีง สาธารณรฐัประชาชนจนี 
   -ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด 
    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
   -ประกาศนียบตัรภาษาจนี 
    มหาวทิยาลยัภาษาและวฒันธรรมปักกิง่ สาธารณรฐัประชาชนจนี 
   -ปรญิญาตร ีคณะอกัษรศาสตร ์สาขาวชิาเอกภาษาจนี  
    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

   (7) นายนฐัพล  บุญสอน  
       -นกัวเิทศสมัพนัธช์ านาญการ (ภาษาจนี)  

 ส านกัภาษาต่างประเทศ  ส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 
      -ปรญิญาโท สาขาการแปลและการล่ามภาษาจนี-ไทย 

 มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 
-ปรญิญาโท : 北京外国语大学亚非语言文学 
 กรงุปักกิง่  สาธารณรฐัประชาชนจนี 

   (8) อาจารยปิ์ยวรรณ  ภทัรพบิลู  
   -ครผููช้่วย สอนวชิาภาษาจนีในชวีติประจ าวนั ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 

 โรงเรยีนหอวงั กรงุเทพมหานคร 
       -ปรญิญาตร ีคณะมนุษยศาสตร ์สาขาจนีศกึษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
                             ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล : 

   (9) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุวมิล  กฤชคฤหาสน์ 
   -หวัหน้าภาควชิาการประเมนิและการวจิยัและอาจารยป์ระจ า 

 ภาควชิาการประเมนิและการวจิยั คณะศกึษาศาสตร ์  
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

       -ปรญิญาเอก สาขาการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
-Certificate of Practice in Teacher Education  AUT University  
 New Zealand 
-Certificate of Psychological Measurement : Basic and  
 Applications   Illinois State University, Chicago, USA 
-ปรญิญาโท สาขาการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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   (10) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ดวงใจ  ชนะสทิธิ ์
       -คณบด ีคณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  
        -ปรญิญาเอก สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัศลิปากร 
   -ปรญิญาโท สาขาการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
                               มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

   ผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา :  
   (11) ดร.สมบรูณ์ บรูศริริกัษ์     

   -อาจารยป์ระจ า คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ    
       -ปรญิญาเอก สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ    

-ปรญิญาโท สาขาเทคโนโลยทีางการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ    
 

      การตรวจสอบคุณภาพของชุดการเรียนรู้ โดยถือเกณฑ์การให้คะแนน
แบบสอบถาม ดงันี้ (ธานินทร ์ศลิป์จาร,ุ 2550 : 77)  

ค่าน ้าหนกัคะแนน   ระดบัความเหมาะสม 
            1     เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
            2     เหมาะสมน้อย 
            3     เหมาะสมปานกลาง 
            4     เหมาะสมมาก 
            5     เหมาะสมมากทีสุ่ด 
        เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนเฉลีย่ ตามแนวคดิของเบสท ์(Best, 1981 
อ้างถงึใน จริาพร นราศร,ี 2550 : 136) มรีายละเอยีด ดงันี้ 
  คะแนนเฉลีย่  การแปลความหมาย 
  1.00 – 1.49  มคีวามเหมาะสมในระดบัน้อยทีสุ่ด 
  1.50 – 2.49  มคีวามเหมาะสมในระดบัน้อย 

2.50 – 3.49  มคีวามเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
3.50 – 4.49  มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก 

          4.50 – 5.00  มคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด 
  เกณฑก์ารยอมรบัคุณภาพของชุดการเรยีนรูใ้นแต่ละดา้นและทัง้ฉบบัจะต้องมี
คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป ซึ่งหมายถงึชุดการเรยีนรู้ต้องมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก
ขึน้ไป จงึจะยอมรบัว่ามคีุณภาพด ีสามารถน าไปใชใ้นการทดลองได ้   
     10) ปรบัปรงุแกไ้ขชุดการเรยีนรูต้ามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญทุกคน 
     11) จดัท าชุดการเรยีนรูฉ้บบัสมบรูณ์ 
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แผนภูมทิี ่15 สรปุการพฒันาชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างงา่ยสไตล ์Mind Map 

 
 
 
 

การพฒันาชุดการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างง่ายสไตล ์Mind Map 

วเิคราะหผ์ลการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานในขัน้ตอนที ่1 

ก าหนดจดุประสงคก์ารเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัเนื้อหาหลกัสตูร   

วเิคราะหเ์อกสาร หนงัสอื ต ารา บทความ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ก าหนดโครงสรา้งชุดการเรยีนรู ้

ก าหนดโครงสรา้งตอน 

ยกรา่งเนื้อหาและกจิกรรมการเรยีนรูแ้ต่ละตอนตามโครงสรา้ง 

จดัท าส่วนประกอบอื่น ๆ ของชุดการเรยีนรู ้

ออกแบบและจดัพมิพช์ุดการเรยีนรู ้(ฉบบัรา่ง) 

คณะผูเ้ชีย่วชาญประเมนิเพื่อตรวจสอบคุณภาพ 

ปรบัปรงุแกไ้ขชุดการเรยีนรูต้ามขอ้เสนอแนะของคณะผูเ้ชีย่วชาญ 

จดัท าชุดการเรยีนรูฉ้บบัสมบรูณ์ 
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      2.2 การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้     
          เป็นการประเมนิผลโดยการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรยีน ด้วยการหา
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ตามเกณฑ ์80/80 ทีก่ าหนด มวีธิดีงันี้ 

           การทดลองใช้เบือ้งต้น (Try Out)  
                        ในการทดลองใชเ้บือ้งต้น 3 ขัน้ตอน คอื การทดลองแบบเดีย่ว การทดลอง
แบบกลุ่มเลก็ และการทดลองกลุ่มใหญ่ ไดน้ าไปทดลองกบันกัศกึษาประเภทการศกึษาต่อเนื่อง 
วิธีเรยีนทางไกล ของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค
ตะวนัออก รุน่ที ่19 ปีพ.ศ. 2558 มรีายละเอยีดแต่ละขัน้ตอนดงันี้  
       1) การทดลองแบบเดีย่ว (1:1) การหาประสทิธภิาพเป็นรายบุคคล 
           ผู้ศึกษาน าชุดการเรยีนรู้ไปทดลองใช้รายบุคคลกับนักศึกษาที่ไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่งและไมเ่คยเรยีนชุดการเรยีนรูน้ี้มาก่อน จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบดา้นกายภาพ
และเนื้ อหาของชุดการเรียนรู้  ได้แก่ การใช้ถ้อยค าภาษา ความยากง่ายของเนื้ อหา 
ภาพประกอบ การเรยีงล าดบัเนื้อหา กิจกรรม ความสอดคล้องของกิจกรรม การใช้สสีนักับ
ตวัอกัษร การใชส้สีนักบัเสน้ทีเ่ชื่อมโยงกบัค าหรอืขอ้ความต่าง ๆ  โดยใชก้ารสมัภาษณ์ควบคู่
กบัการสงัเกตพฤตกิรรมและแบบทดสอบก่อนเรยีน-หลงัเรยีน  
 

ตารางที ่2 ผลการทดลองแบบเดีย่ว : การหาประสทิธภิาพเป็นรายบุคคล 
 

ผลการทดลองแบบเดีย่ว การปรบัปรงุ : การทดลองแบบเดีย่ว 
ในภาพรวมคดิเห็นว่า เนื้อหามคี่อนข้างมาก 
การใชถ้้อยค าภาษาในเนื้อหาบางตอนมคีวาม
เขา้ใจยาก ประเดน็ค าถามกจิกรรมระหว่างเรยีน
ท้ายตอนบางกิจกรรมยากต่อความเขา้ใจ ท า
ใหผู้เ้รยีนท ากจิกรรมขอ้นัน้ไม่ถูกต้อง เนื้อหา
ในตารางของแบบทดสอบก่อนเรยีน-หลงัเรยีน
เขา้ใจยาก การใชภ้าพประกอบของขอ้ค าถาม
ในบางตอนไมช่ดัเจน  แบบทดสอบก่อนเรยีน-
หลงัเรยีน และกจิกรรมระหว่างเรยีนท้ายตอน
บางตอนค่อนข้างยาก ทางด้านกายภาพ
ผู้เรียนมีความสนใจในการใช้ชุดการเรียนรู ้
เพราะเป็นสื่อทีส่ะดุดตามสีสีนัสวยงามด ี
 

ปรบัปรุงการใช้ถ้อยค าให้ง่ายต่อความเข้าใจ 
ทัง้ในเนื้อหาบางตอนและค าถามของกจิกรรม
ระหว่างเรยีนท้ายตอน ปรบัปรุงเนื้อหาใน
ตารางของแบบทดสอบก่อนเรยีน-หลงัเรยีน 
ปรบัเปลี่ยนรูปภาพให้ชดัเจนยิง่ขึ้น ปรบัปรุง
เนื้อหาที่ผู้เรียนเข้าใจยากให้เป็นเนื้อหาที่
เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยใช้เส้น ภาพ เติมสีสนั 
ปรบัขอ้ความให้กระชบัเพื่อง่ายต่อการเข้าใจ 
ปรบัแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และ
กจิกรรมการเรยีนรูร้ะหว่างเรยีนทา้ยตอน โดย
ใช้ตารางและภาพประกอบเพิ่มเติมเพื่อสื่อ
ความหมายของโจทยใ์หเ้ขา้ใจชดัเจนยิง่ขึน้  
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     2) การทดลองแบบกลุ่มเลก็ (1:10) การหาประสทิธภิาพเป็นกลุ่มเลก็ 
                            ผูศ้กึษาน าชุดการเรยีนรูไ้ปทดลองใชเ้ป็นกลุ่มใหญ่กบันักศกึษาทีไ่ม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่งและไมเ่คยเรยีนชุดการเรยีนรูน้ี้มาก่อน จ านวน 6 คน เป็นการทดลองหลังจากที่
ชุดการเรยีนรูไ้ดป้รบัปรุงแก้ไขมาแลว้ในการทดลองแบบเดี่ยว โดยการปรบัปรุงการใชถ้้อยค า
ให้ง่ายต่อความเขา้ใจ ทัง้ในเนื้อหาบางตอนและค าถามของกิจกรรมระหว่างเรยีนท้ายตอน 
ปรบัปรงุตารางแบบประเมนิ ปรบัเปลีย่นรปูภาพใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ ปรบัปรุงเนื้อหาทีผู่เ้รยีนเขา้ใจ
ยากใหเ้ป็นเนื้อหาทีเ่ขา้ใจไดง้่ายขึน้ โดยใชเ้สน้ ภาพ เตมิสสีนั ปรบัขอ้ความใหก้ระชบัเพื่อง่าย
ต่อการเขา้ใจ ปรบัแบบทดสอบก่อนเรยีน-หลงัเรยีน กจิกรรมการเรยีนรู้ระหว่างเรยีนทา้ยตอน 
ดว้ยการใชต้าราง และภาพประกอบเพิม่เตมิเพื่อสื่อความหมายของโจทยใ์หเ้ขา้ใจชดัเจนยิง่ขึน้ 
ในขัน้ตอนน้ีเป็นการตรวจสอบประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรู้ในภาพรวมทัง้กระบวนการแบบ
กลุ่มเลก็   
 

ตารางที ่3 ผลการทดลองแบบกลุ่มเลก็ : การหาประสทิธภิาพเป็นกลุ่มเลก็  
 

คะแนน จ านวน คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ ประสทิธภิาพ 
กจิกรรมระหว่างเรยีน (E1) 6 75 60.17 80.22 
แบบทดสอบหลงัเรยีน (E2) 6 30 24 80.00 
  

จากตารางที ่3 พบว่า ประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอยา่งง่ายสไตล ์Mind Map  
ในการทดลองแบบกลุ่มเล็ก จ านวน 6 คน ได้ค่าประสทิธิภาพ 80.22/80.00 (รายละเอียด
ปรากฏในภาคผนวก ณ หน้าที ่287) เป็นไปตามเกณฑ ์(80/80) ทีก่ าหนด ถอืว่าชุดการเรยีนรู้นี้ 
สามารถน าไปทดลองแบบกลุ่มใหญ่ได ้ 

และผลจากการสมัภาษณ์ ผูเ้รยีนได้ให้ขอ้คดิเหน็/ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิในด้านเนื้อหา 
บางตอน กจิกรรมการเรยีนรูร้ะหว่างเรยีนทา้ยตอนบางตอน และแบบทดสอบก่อนเรยีน-หลงัเรยีน 
ทีย่งัไม่ชดัเจน/เขา้ใจยาก ผูศ้กึษาไดร้วบรวมขอ้มลูทัง้หมดเพื่อจะไดน้ าไปปรบัปรุงส าหรบัการ
ทดลองขัน้ต่อไป  
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          3) การทดลองกลุ่มใหญ่ (1:30-100) การหาประสทิธภิาพเป็นกลุ่มใหญ่ 
                            ผูศ้กึษาน าชุดการเรยีนรูไ้ปทดลองใชเ้ป็นกลุ่มใหญ่กบันักศกึษาทีไ่ม่ใช่
กลุ่มตวัอย่างและไม่เคยเรยีนชุดการเรยีนรูน้ี้มาก่อน จ านวน 30 คน เป็นการทดลองหลงัจากที่
ชุดการเรยีนรูไ้ด้ปรบัปรุงแก้ไขตามข้อคดิเหน็/ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิของผู้เรยีน โดยการปรบั
เนื้อหาบางตอน กจิกรรมการเรยีนรูร้ะหว่างเรยีนทา้ยตอนบางตอน และแบบทดสอบก่อนเรยีน-
หลงัเรยีนทีย่งัไม่ชดัเจน/เขา้ใจยาก ดว้ยการปรบัขอ้ความของเนื้อหาและกจิกรรมระหว่างเรยีน
ทา้ยตอนบางตอนให้สัน้ กระชบั และเพิม่รปูภาพประกอบในแบบทดสอบก่อนเรยีน-หลงัเรยีน
เพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายขึน้ ในขัน้ตอนนี้เป็นการตรวจสอบประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูใ้นภาพรวม
ทัง้กระบวนการแบบกลุ่มใหญ่ 
 

ตารางที ่4 ผลการทดลองแบบกลุ่มใหญ่ : การหาประสทิธภิาพเป็นกลุ่มใหญ่  
 

คะแนน จ านวน คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ ประสทิธภิาพ 
กจิกรรมระหว่างเรยีน (E1) 30 75 61.50 82.00 
แบบทดสอบหลงัเรยีน (E2) 30 30 24.33 81.11 
  

จากตารางที ่4 พบว่า ประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอยา่งง่ายสไตล ์Mind Map  
ในการทดลองแบบกลุ่มใหญ่ จ านวน 30 คน ได้ค่าประสทิธภิาพ 82.00/81.11 (รายละเอียด
ปรากฏในภาคผนวก ด หน้าที ่290) เป็นไปตามเกณฑ ์(80/80) ทีก่ าหนด ถอืว่าชุดการเรยีนรู้นี้ 
สามารถน าไปทดลองจรงิ (Trail Run) ได ้ 

และผลจากการสมัภาษณ์/ตอบแบบสอบถาม ในภาพรวมผูเ้รยีนส่วนใหญ่มคีวามเขา้ใจ
ในเนื้อหา สื่อชุดการเรยีนรูม้สีสีนัสวยงามสะดุดตา กจิกรรมระหว่างเรยีนท้ายตอนช่วยกระตุ้น
ความสนใจของผู้เรียน แต่มีบางตอนของเนื้อหา กิจกรรมระหว่างเรียนท้ายตอน และ
แบบทดสอบก่อนเรยีน-หลงัเรยีนที่ควรปรบัข้อความให้ง่ายต่อความเข้าใจ และปรบัเปลี่ยน
รูปภาพให้ชดัเจนยิง่ขึน้ ผู้ศกึษาได้รวบรวมข้อมูลทัง้หมดแล้วน าไปปรบัปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
เพื่อน าไปใชท้ดลองจรงิกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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แผนภมูทิี ่16 การทดสอบประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรู ้: การทดลองใชเ้บือ้งต้น (Try Out) 
 

           
 
 

 
           
 

 
           
 

 
 

 
           
 
 
 

 
           
 
 
 

แผนภมูทิี ่17 สรปุการวจิยัขัน้ตอนที ่2 : การพฒันาชุดการเรยีนรู ้(Development : D1) 

การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ : การทดลองใช้เบือ้งต้น (Try Out)  

Try Out 1 : การทดลองแบบเดีย่ว (3 คน) หาประสทิธภิาพรายบุคคล  

Try Out 2 : การทดลองแบบกลุ่มเลก็ (6 คน) หาประสทิธภิาพกลุ่มเลก็ 

Try Out 3 : การทดลองกลุ่มใหญ่ (30 คน) หาประสทิธภิาพกลุ่มใหญ่ 

สรปุการวิจยัขัน้ตอนท่ี 2 : การพฒันาชุดการเรียนรู้ (Development : D1) 

พฒันาชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอยา่งง่ายสไตล์ Mind Map 
 

หาประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรู ้: Try Out ครัง้ที ่1 

ปรบัปรงุชุดการเรยีนรู ้Try Out ครัง้ที ่1 
 

หาประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรู ้: Try Out ครัง้ที ่2 

ปรบัปรงุชุดการเรยีนรู ้Try Out ครัง้ที ่2 
 

หาประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรู ้: Try Out ครัง้ที ่3 

ปรบัปรงุชุดการเรยีนรู ้Try Out ครัง้ที ่3 
 

น าไปการทดลองใชจ้รงิ (Trial Run) ในขัน้ตอนที ่3 ต่อไป 
 



144 

     ขัน้ตอนท่ี 3 การทดลองใช้ชุดการเรียนรู้  (Research : R2) 
        -การทดลองใช้จริง (Trial Run)  
         การทดลองใชจ้รงิ เป็นการน าชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map 
ทีไ่ดป้รบัปรุงถงึเกณฑแ์ล้วไปทดลองใชจ้รงิกบักลุ่มตวัอย่าง คอื  นักศกึษาประเภทการศกึษา
ต่อเนื่อง วธิเีรยีนทางไกล ของสถาบนัพฒันาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
ภาคตะวนัออก รุ่นที่ 20 ปี พ.ศ. 2559 จ านวน 52 คน ใช้เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ได้แก่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิชุ์ดการเรยีนรู้ภาษาจนีอย่างง่ายสไตล์ Mind Map  และ
แบบทดสอบระหว่างเรยีน (กจิกรรมทา้ยตอน) น าคะแนนที่ได้มาค านวณหาประสทิธภิาพของ
ชุดการเรียนรู้แล้วเทียบกับเกณฑ์ (80/80) ที่ก าหนดไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าชุดการเรียนรู้นี้มี
คุณภาพดใีนสถานการณ์จรงิและพรอ้มส าหรบัน าไปจดัพมิพเ์พื่อเผยแพร่ต่อไป 

 

            
 
       
 
 
 

               
 

 
           
 

 
           
 

 
 

 
           
 
 
 
แผนภมูทิี ่18 สรปุการวจิยัขัน้ตอนที ่3 : การทดลองใชชุ้ดการเรยีนรู ้(Research : R2) 

ชีแ้จงชุดการเรยีนรู ้

ท าแบบทดสอบก่อนเรยีน 

เรยีนจากชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

ท าแบบฝึกกจิกรรมระหว่างเรยีนแต่ละตอน 

ท าแบบทดสอบหลงัเรยีน 
 

การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ : การทดลองใช้จริง (Trial Run)  
 

Trial Run : การทดลองใชจ้รงิ (52 คน) 

เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก่์อนเรยีน-หลงัเรยีน 

สรปุการวิจยัขัน้ตอนท่ี 3 : การทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ (Research : R2) 
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     ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรบัปรงุชุดการเรียนรู้  (Development : D2) 
ในการประเมนิชุดการเรยีนรู ้ผูศ้กึษาด าเนินการประเมนิหลงัการใชชุ้ดการเรยีนรู ้โดย

มรีายละเอยีดดงันี้ 
 ขัน้ที ่ 1 ประเมนิคุณภาพดา้นกายภาพและดา้นเนื้อหาชุดการเรยีนรูภ้าษาจนี

อยา่งงา่ยสไตล ์Mind Map โดยใชแ้บบสอบถามความคดิเหน็จากคณะผูเ้ชีย่วชาญ  
 ขัน้ที ่2 ประเมนิผลโดยการตรวจสอบผลทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้รยีนว่ามคีวามก้าวหน้า

ในการเรยีนหรอืมพีฒันาการเพยีงใด โดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  
 ขัน้ที่ 3 ประเมินผลโดยผู้เรยีนที่มต่ีอชุดการเรยีนรู้ภาษาจนีอย่างง่ายสไตล ์

Mind Map โดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจ 
 ขัน้ที่ 4 ปรับปรุง แก้ไขชุดการเรียนรู้ โดยการน าผลการประเมินผลและ

ขอ้เสนอแนะมาใช้ในการปรบัปรุงแก้ไข เพื่อให้ชุดการเรยีนรูม้คีวามสมบูรณ์และเหมาะสมใน
การน าไปใช ้

    4.1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิชุดการเรียนรู้ 
       4.1.1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก่์อนเรยีนและหลงัเรยีน ชุดการเรยีนรูภ้าษาจนี

อยา่งงา่ยสไตล ์Mind Map ผูศ้กึษาเป็นผูส้รา้งขึน้ ลกัษณะของแบบทดสอบเป็นแบบเลอืกตอบ 
4 ตวัเลอืก เพื่อน าไปทดสอบก่อนและหลงัเรยีน จ านวน 30 ขอ้ โดยเป็นแบบทดสอบชุดเดยีวกนั  

      4.1.2 แบบทดสอบระหว่างเรยีน (กจิกรรมทา้ยตอน) ชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่าง
ง่ายสไตล ์Mind Map ทีผู่ศ้กึษาสรา้งขึน้ ลกัษณะแบบทดสอบเป็นแบบจบัคู่ เตมิค า/ขอ้ความ 
และแบบเลอืกตอน 4 ตวัเลอืก เพื่อทดสอบระหว่างเรยีนรู ้จ านวน 5 ตอน รวม 75 ขอ้     
       แบบทดสอบตาม 4.1.1 และ 4.1.2 เป็นแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้ตามจุดประสงคก์าร
เรยีนรู ้การสรา้งและการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ มดีงันี้ 

       1) ศกึษาหลกัสตูร หลกัการวดัและประเมนิผลทางการศกึษา การสรา้งแบบทดสอบ 
วดัผลสมัฤทธิ ์จากหนงัสอื ต ารา และเอกสารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

       2) วเิคราะหเ์นื้อหาและจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม วเิคราะหข์อ้ค าถามเพื่อก าหนด
สดัส่วนว่าแต่ละเนื้อหาจะมขีอ้ค าถามกีข่อ้ และก าหนดขอบเขตและจดุเน้นของขอ้ค าถาม 

       3) สรา้งแบบทดสอบตามจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมแต่ละเนื้อหาของชุดวชิา และ
ให้มจี านวนมากกว่าที่ต้องการทดสอบ เพื่อจะได้คดัเลอืกข้อค าถามที่มคีุณภาพดไีว้ทดสอบ 
และคดัขอ้ค าถามทีไ่มม่คีุณภาพออกไป   

       4) ตรวจสอบความเที่ยวตรงเชงิเนื้อหา (Content validity) โดยน าแบบทดสอบ
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม ตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบแต่ละข้อกับ
จุดประสงค์เชงิพฤติกรรม ด้วยการใช้วธิวีเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้องหรอืค่าดชันีความ
เทีย่งตรง IOC (Item Objective Congruence Index) โดยใชเ้กณฑก์ารวเิคราะหค์ะแนนและ
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ประเมนิผล ดงันี้ +1  =  สอดคลอ้ง  0 =  ไม่แน่ใจ  -1 = ไม่สอดคลอ้ง และคดัเลอืกขอ้ค าถามที่
มคี่า IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป จงึจะถอืว่าวดัไดส้อดคลอ้งกนั  (ไพโรจน์ ตรีณธนากุล และคณะ, 2546 : 
158-160 ; สุวมิล ตริกานนัท,์ 2551 : 165) ผลการตรวจสอบ ดงันี้ 

   (1) ผลการหาค่า IOC ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิชุ์ดการเรยีนรูภ้าษาจนี  
อย่างง่ายสไตล ์Mind Map จ านวน 30 ขอ้ ของแบบทดสอบก่อนเรยีน-หลงัเรยีน มคี่าความ
สอดคลอ้งเท่ากบั 0.91-1.00 (รายละเอยีดปรากฏในภาคผนวก ญ หน้า 268)  

            (2) ผลการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
       -ใหป้รบัรปูภาพใหช้ดัเจนและสอดคลอ้งกบัประเดน็ขอ้ค าถาม 
       -ใหป้รบัตวัเลอืกตวัลวงใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
       -ใหป้รบัประเดน็ของขอ้ค าถามใหก้ระชบัและงา่ยต่อความเขา้ใจ   

       5) น าแบบทดสอบทัง้หมดมาปรบัปรงุแกไ้ขตามทีผู่เ้ชีย่วชาญเสนอแนะ และคดัเลอืก 
ขอ้ค าถามตามจ านวนทีต่อ้งการทดสอบ  

       6) น าแบบทดสอบทีป่รบัปรงุแกไ้ขแลว้ ไปทดลอง (Try Out) กบันกัศกึษาที่ไม่ใช่
กลุ ่มต ัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อท าการทดสอบคุณภาพของแบบทดสอบและดูความ
เหมาะสมของเวลา พบว่า เวลาทีก่ าหนดเหมาะสม ผูเ้รยีนสามารถท าไดท้นัตามเวลาทีก่ าหนด 

       7) น าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผดิให้ 0 
คะแนน เพื่อน าคะแนนที่ได้มาวเิคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ โดยหาคุณภาพรายขอ้ด้วย
การหาค่าความยากง่ายหรอืค่าความยากของขอ้สอบ (Item Difficulty : p) ค่าอ านาจจ าแนก
ของขอ้สอบ (Item Discrimination : r) และหาคุณภาพของแบบทดสอบทัง้ฉบบั ดว้ยการหาค่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability)  โดยใชสู้ตร KR-20 ของ Kuder Richardson  ใชเ้กณฑก์ารวเิคราะหห์า
คุณภาพของแบบทดสอบรายขอ้และทัง้ฉบบั โดยเลอืกข้อที่มคีวามยากง่ายระหว่าง .20 -.80 
และค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ .20 ขึ ้นไป ส่วนค่าความเชื่อมัน่ตัง้แต่ .70 ขึ้นไป จึงจะเป็น
แบบทดสอบทีม่คีวามเชื่อมัน่ได ้(บุญธรรม  กจิปรดีาบรสิุทธิ,์ 2543 : 197-199 ; ไพโรจน์ ตรีณธนากุล 
และคณะ, 2546 :161-165) 

       8) วเิคราะหค์่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  เพื่อทดสอบคุณภาพรายขอ้
ของแบบทดสอบ ไดค้่าความยาก (p) มคี่าระหว่าง 0.25-0.75  และค่าอ านาจจ าแนก (r) มคี่า
ระหว่าง 0.25-0.75 ถอืว่าขอ้ค าถามน าไปใชไ้ด ้(รายละเอยีดปรากฏในภาคผนวก ฏ หน้า 272)  

       9) วเิคราะหค์่าความเชื่อมัน่ (Reliability) เพื่อทดสอบคุณภาพของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
ไดค้่าความเชื่อมัน่ 0.80 ถอืว่าแบบทดสอบมคีวามเชื่อมัน่สามารถน าไปใชไ้ด ้(รายละเอยีดปรากฏใน
ภาคผนวก ฐ หน้า 275) 

     10) จดัท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิฉ์บบัสมบรูณ์ 
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แผนภมูทิี ่19 การสรา้งและหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
 
 
 
 

การสร้างและหาคณุภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 

ศกึษาหลกัสตูรและหลกัการวดัและประเมนิผล 

วเิคราะหเ์นื้อหาและจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 

สรา้งแบบทดสอบตามจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 

ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบ/วเิคราะหค์่า IOC 

ปรบัปรงุแบบทดสอบตามผูเ้ชีย่วชาญแนะน า 

ทดลอง (Try Out) 

ตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบ 

วเิคราะหค์่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก 

วเิคราะหค์่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 

จดัท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิฉ์บบัสมบูรณ์ 
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   4.2 แบบสอบถามความคิดเหน็ 

       4.2.1 แบบประเมนิคุณภาพด้านกายภาพของชุดการเรยีนรู้ภาษาจนีอย่างง่าย
สไตล ์Mind Map 
       4.2.2 แบบประเมนิคุณภาพดา้นเนื้อหาของชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์
Mind Map 
                ในแบบประเมนิ ข้อ 4.2.1 และข้อ 4.2.2 ผู้ศึกษาได้น าแบบประเมนิคุณภาพสื่อ
สิง่พมิพห์ลกัดา้นกายภาพของกรมการศกึษานอกโรงเรยีน (2538 : 240) และแบบประเมนิสื่อ 
การศกึษาของสมถวลิ วจิติรวรรณา (2552 : 7-32) มาปรบัปรุงเพื่อใชเ้ป็นแบบประเมนิคุณภาพ
ดา้นกายภาพของชุดการเรยีนรู ้และแบบประเมนิคุณภาพดา้นเนื้อหาของชุดการเรยีนรู ้แลว้น า
แบบประเมนิคุณภาพทัง้ 2 ชุด ไปให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดมิตรวจสอบ เพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกบั
ประเดน็ความคดิเหน็ทีถ่าม การใชภ้าษาในแต่ละขอ้ใหม้คีวามชดัเจนและเหมาะสมยิง่ขึน้ และ
ไดป้รบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญก่อนน าไปใช ้ 

      4.2.3 แบบสอบถามความพงึพอใจของนักศกึษาต่อการเรยีนรู้ด้วยชุดการเรยีนรู้
ภาษาจนีอยา่งงา่ยสไตล ์Mind Map จ านวน 15 ขอ้  
          การสรา้งและการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม มดีงันี้ 
          1) ศกึษาแนวคดิและทฤษฏเีกี่ยวกบัความพงึพอใจและการสรา้งเครื่องมอืวดั
เจตคตวิธิแีบบลเิคอรท์ (Likert’s Method)           

          2) ก าหนดขอบข่ายการสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจ รายละเอยีดปรากฏ
ดงัตารางที ่5 

 

ตารางที ่5 ขอบข่ายการสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจ 
 

ดา้นที ่ ประเดน็ทีต่อ้งการวดัความพงึพอใจของนกัศกึษา ขอ้ที ่ รวม (ขอ้) 
1 ดา้นกายภาพ 1-5 5 
2 ดา้นเนื้อหา 6-10 5 
3 ดา้นกจิกรรม 11-15 5 

 รวม  15 
 

                   3) สรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจ จ านวน 15 ขอ้ ใหค้รอบคลุมขอบข่ายการ
สรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจ ดงัตารางที ่5 โดยปรบัปรุงจากแบบสอบถามความพงึพอใจ
ของสุปรดีา แหลมหลกั (2551 : 43) และอุบลวรรณ อยู่ม ัน่ธรรมา (2547 : 126) ซึง่ลกัษณะ
ของแบบสอบถามความพงึพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคอรท์ 
(Likert’s Method) และขอ้ค าถามเป็นขอ้ความทางบวก โดยใชเ้กณฑใ์นการก าหนดค่าน ้าหนัก
ของการประเมนิ (ธานินทร ์ศลิป์จาร ุและคณะ, 2550 : 77) ดงันี้ 



149 

  ค่าน ้าหนกัคะแนน   ระดบัความพงึพอใจ 
            1     พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
            2     พงึพอใจน้อย 
            3     พงึพอใจปานกลาง 
            4     พงึพอใจมาก 
            5     พงึพอใจมากทีสุ่ด 
        เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ตามแนวคดิของเบสท์ (Best, 1981 
อ้างถงึใน จริาพร นราศร,ี 2550 : 136) ดงันี้ 
  คะแนนเฉลีย่  การแปลความหมาย 
  1.00 – 1.49  มคีวามพงึพอใจในระดบัน้อยทีสุ่ด 
  1.50 – 2.49  มคีวามพงึพอใจในระดบัน้อย 

2.50 – 3.49  มคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
3.50 – 4.49  มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 
4.50 – 5.00  มคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด 
เกณฑใ์นการยอมรบัครัง้นี้ ตอ้งมคีะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 3.50  ขึน้ไป    

         4) น าแบบสอบถามความพงึพอใจที่สร้างขึ้น ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดมิพจิารณา
และเสนอแนะเกีย่วกบัการใชภ้าษาในแต่ละขอ้ใหม้คีวามชดัเจนและเหมาะสมยิง่ขึน้ และตรวจสอบ 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Item Objective Congruence Index) โดยคดัเลอืกขอ้ค าถามทีม่ ี
ค่า IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ จงึจะถอืว่าวดัไดส้อดคลอ้งกนั (ไพโรจน์ ตรีณธนากุล และคณะ, 2546 : 158-160 ; 
สุวมิล ตริกานนัท,์ 2551 : 165)  
                          ผลการหาค่า IOC ของแบบสอบถามความพงึพอใจของนักศกึษาต่อการ
เรยีนรูด้ว้ยชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอยา่งงา่ยสไตล ์Mind Map ไดค้่า IOC ระหว่าง 0.82-1.00 ถอื
ว่าผ่านเกณฑท์ุกขอ้ (รายละเอยีดปรากฏในภาคผนวก ฎ หน้า 270)  

        5) น าแบบสอบถามความพงึพอใจทีไ่ดป้รบัปรุงแก้ไขแลว้ ไปทดลอง (Try Out)  
กบันกัศกึษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน  
         6) น าผลการสอบถามความพงึพอใจมาตรวจใหค้ะแนน  เพื่อหาคุณภาพรายขอ้
ของแบบสอบถาม ดว้ยการหาค่าอ านาจจ าแนก โดยการทดสอบ t-test ของ Edwards แบบเทคนิค 25% 
ของกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า และคดัเลอืกขอ้ค าถามทีม่คี่าอ านาจจ าแนก (t value) มากกว่า 1.75 ขึน้ไป 
จงึจะเป็นขอ้ค าถามทีม่อี านาจจ าแนกได้ด ีและหาคุณภาพของแบบสอบถามทัง้ฉบบั ดว้ยการหา
ค่าความเชื่อมัน่แบบความสอดคล้องภายใน โดยใช้สูตรสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient)  
(สมบรูณ์  สุรยิวงศ ์และคณะ, 2542 : 156 ; ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543 : 94-95)  
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       7) วเิคราะหค์่าอ านาจจ าแนก (t value) เพื่อทดสอบคุณภาพรายขอ้ของแบบสอบถาม 
ไดค้่าอ านาจจ าแนก มคี่าอยู่ระหว่าง 2.26-7.00 ถอืว่าขอ้ค าถามน าไปใช้ได ้(รายละเอยีดปรากฏ 
ในภาคผนวก ฑ หน้า 279)   

       8) วเิคราะหค์่าความเชื่อมัน่ (Reliability) เพื่อทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
ทัง้ฉบบั ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.90 ถือว่าแบบสอบถามมคีวามเชื่อมัน่สามารถน าไปใช้ได้ 
(รายละเอยีดปรากฏในภาคผนวก ฒ หน้า 283) 
        9)  สรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจฉบบัสมบรูณ์ 
 
           
 

 
           
 

 
           
 

 
 

 
           
 

 
           
 
 
 

 
 

 
                 
 

แผนภมูทิี ่20 การสรา้งและหาคุณภาพของแบบสอบถามความพงึพอใจ 
 

การสร้างและหาคณุภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ศกึษาแนวคดิความพงึพอใจและการสรา้งเครือ่งมอื 

ก าหนดขอบขา่ยการสรา้งแบบสอบถาม 

สรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจ 

ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบ/วเิคราะหค์่า IOC/ปรบัปรงุ 

ทดลอง (Try Out) 
 

ตรวจใหค้ะแนนแบบสอบถาม 
 

วเิคราะหค์่าอ านาจจ าแนก  

วเิคราะหค์่าความเชื่อมัน่ 

จดัท าแบบสอบถามความพงึพอใจฉบบัสมบรูณ์ 



151 

           
 

 
           
 

 
           
 

 

           
 
 
 

แผนภมูทิี ่21 สรปุวจิยัขัน้ตอนที ่4 : การประเมนิผลและปรบัปรงุชุดการเรยีนรู ้(Development : D2) 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  

ผูศ้กึษาเป็นผูด้ าเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
1. ชีแ้จง ท าความเขา้ใจกบันกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างถงึวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลู เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจและใหค้วามรว่มมอื 
2. ผูศ้กึษาชี้แจงรายละเอยีดเกี่ยวกบัโครงสรา้งและลกัษณะรูปแบบของชุดการเรยีนรู้

ซึ่งมเีนื้อหา 5 ตอน ตอนละ 2 - 6 เรื่อง ในแต่ละตอนประกอบด้วย สาระส าคญั จุดประสงค ์
ขอบขา่ย การท าแบบทดสอบก่อนเรยีน การท ากจิกรรมระหว่างเรยีน การท าแบบทดสอบหลงัเรยีน 

3. ให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรยีน ชุดการเรยีนรู้ภาษาจนีอย่างง่ายสไตล ์
Mind Map  

4. วธิกีารศกึษาชุดการเรยีนรูแ้ละการท ากจิกรรม โดยแนะน าดงันี้ 
   4.1 ใหผู้เ้รยีนศกึษาค าแนะน าการใชชุ้ดการเรยีนรู ้โครงสรา้งของชุดการเรยีนรู ้เพื่อ

การวางแผนการศกึษาดว้ยตนเอง 
   4.2 ศึกษาโครงสร้างของแต่ละตอนเกี่ยวกบัสาระส าคญั จุดประสงค์และขอบข่าย

เนื้อหา เพื่อทราบสาระส าคญัของเนื้อหา ขอบข่ายเนื้อหา และวิธกีารศึกษาเนื้อหาให้บรรลุ
จดุประสงคข์องตอนนัน้ ๆ  

   4.3 ศกึษาเนื้อหา และท ากจิกรรมของแต่ละตอนที่ก าหนดให้ เพื่อเป็นแนวทางใน
การน าไปสู่การเรยีนรู้และการปฏบิตัิจรงิ แล้วตรวจความถูกต้องกบัเฉลย/แนวตอบกิจกรรม
ประจ าตอนทา้ยเล่ม เพื่อทราบผลไดท้นัท ี

สรปุวิจยัขัน้ตอนท่ี 4 : การประเมินผลและปรบัปรงุชุดการเรียนรู้  Development : D2) 
 

ประเมนิคุณภาพดา้นกายภาพและดา้นเน้ือหาชุดการเรยีนรู้ 
 

ประเมนิผลการเรยีนรูก่้อนและหลงัเรยีนเพื่อตรวจสอบความกา้วหน้าผูเ้รยีน
โดยเปรบีเทยีบ 

ประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอชุดการเรยีนรู้ 
 

น าผลการประเมนิมาปรบัปรุงแกไ้ขชุดการเรยีนรูใ้หส้มบูรณ์ในการน าไปใช้ 
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5. หากนกัศกึษามขีอ้สงสยัในการเรยีน เกี่ยวกบัการศกึษาเนื้อหา หรอืการท ากจิกรรม 
ใหโ้ทรศพัทม์าสอบถาม หรอืจะมาพบดว้ยตนเอง หรอืสื่อสารกบัผูศ้กึษาทาง E-Mail กไ็ด ้ 

6. เมื่อนักศึกษาท าการศึกษาด้วยตนเองเสร็จเรยีบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาเก็บรวบรวม
กิจกรรมท้ายตอนคืน แล้วให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรยีนและแบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการเรยีนรูด้ว้ยชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอยา่งงา่ยสไตล ์Mind Map ทนัท ี

7. น าผลที่ได้จากการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ผลที่ได้จากกจิกรรมท้ายตอน
และขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามความพงึพอใจ ไปด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองครัง้นี้ ผู้ศึกษาได้รบัเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูกบันกัศกึษากลุ่มตวัอย่างครบทัง้ 52 คน และไดเ้กบ็รวบรวมแบบประเมนิคุณภาพ
ดา้นกายภาพและดา้นเน้ือหาชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map จากผูเ้ชีย่วชาญ
ครบทัง้ 11 คน 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 

 1. การวิเคราะหห์าคณุภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 

    ขัน้ท่ี 1 วเิคราะหค์วามเทีย่งตรงตามเนื้อหา (Content validity) ของแบบทดสอบ 
เพื่อตรวจสอบดชันีความเทีย่งตรง หรอืดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบแต่ละขอ้กบัจุดประสงค์
เชงิพฤตกิรรม (Item Objective Congruence Index : IOC) โดยผูเ้ชีย่วชาญท าการประเมนิตาม
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 3 ระดบั (สุวมิล ตริกานนัท,์ 2551 : 165) คอื 

   +1  =  สอดคลอ้ง    
    0   =  ไมแ่น่ใจ       
   -1   =  ไมส่อดคลอ้ง    
   จากนัน้ท าการแทนค่าในสตูรเพื่อวเิคราะหห์าค่า IOC  

     ขัน้ท่ี 2 วเิคราะหข์อ้มลูในการทดลองเครือ่งมอื (Try Out) มลี าดบัขัน้ ดงันี้ 
           1) วเิคราะหห์าคุณภาพของแบบทดสอบรายขอ้ โดยการหาค่าความยากง่าย (p) 
และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยมขีัน้ตอน (บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ,์ 2543 : 177) ดงันี้ 

       (1) น าไปทดลองกบันกัศกึษาทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง   
       (2) ตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่ าหนด คอื ถูก = 1  ผดิ = 0  
       (3) เรยีงคะแนนจากมากไปหาน้อย 
       (4) แบ่งเป็นกลุ่มสงู (H) และกลุ่มต ่า (L) 27%  
       (5) หาจ านวนคนตอบถูกในแต่ละกลุ่ม แลว้แทนค่าในสตูร 
     2) วเิคราะหห์าคุณภาพของแบบทดสอบทัง้ฉบบั โดยการหาค่าความเชื่อมัน่  

(Reliability) โดยใชส้ตูร KR-20 ของ Kuder Richardson (บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ,์ 2543 : 356) 
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        ขัน้ท่ี 3 วเิคราะหข์อ้มลูทีท่ าการศกึษา มลี าดบัขัน้ ดงันี้ 
    1) การหาค่าสถติพิืน้ฐานของแบบทดสอบ 
        (1) ค่าเฉลีย่ ( ) 
        (2) ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

         2) การทดสอบสมมตฐิาน 
             ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธิชุ์ดการเรยีนรู้

ภาษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยใชสู้ตร t-test  แบบ Dependent 
Samples (บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ,์ 2543 : 352-353)  

 

 2. การวิเคราะหห์าคณุภาพของแบบสอบถามความคิดเหน็ 
 
 

     ขัน้ท่ี 1 วเิคราะหค์วามเทีย่งตรงตามเนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถาม 
เพื่อตรวจสอบดชันีความเทีย่งตรง หรอืดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามแต่ละขอ้กบัจุดประสงค์
เชงิพฤตกิรรม (Item Objective Congruence Index : IOC) โดยผูเ้ชีย่วชาญท าการประเมนิตาม
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 3 ระดบั (สุวมิล ตริกานนัท,์ 2551 : 165) คอื  

   +1  =  สอดคลอ้ง    
    0   =  ไมแ่น่ใจ       
   -1   =  ไมส่อดคลอ้ง    
   จากนัน้ท าการแทนค่าในสตูรเพื่อวเิคราะหห์าค่า IOC  
 

      ขัน้ท่ี 2 วเิคราะหข์อ้มลูในการทดลองเครือ่งมอื (Try Out) มลี าดบัขัน้ ดงันี้ 
              1) วเิคราะหห์าคุณภาพของแบบสอบถามรายขอ้ โดยการหาค่าอ านาจจ าแนก 
(t-value) โดยใช ้t–test แบบเทคนิค 25% ของกลุ่มสงูและกลุ่มต ่า (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 
2543 : 94) โดยมขีัน้ตอน (บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ,์ 2543 : 178) ดงันี้ 

          (1) น าไปทดลองกบันกัศกึษาทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่งทีศ่กึษา   
           (2) ตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่ าหนด คอื ขอ้ความทางบวกให ้5 4 

3 2 1 ส่วนขอ้ความทางลบให ้1 2 3 4 5 
          (3) รวมและเรยีงคะแนนจากมากไปหาน้อย 
          (4) แบ่งเป็นกลุ่มสงู (H) และกลุ่มต ่า (L) 25%  
          (5) หาจ านวนคนตอบในกลุ่มสงูหรอืต ่า แลว้แทนค่าในสตูร 
      2) วเิคราะหห์าคุณภาพของแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยการหาค่าความเชื่อมัน่  

(Reliability) แบบความสอดคลอ้งภายใน โดยใช้สูตรสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) 
(สมบรูณ์ สุรยิวงศ ์และคณะ, 2542 : 147)  
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      ขัน้ท่ี 3 วเิคราะหข์อ้มลูทีท่ าการศกึษา มลี าดบัขัน้  ดงันี้ 
     การหาคา่สถติพิืน้ฐานของแบบสอบถาม 
         (1) ค่าเฉลีย่ ( ) 
         (2) ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

3.  การวิเคราะหห์าประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้  
       น าชุดการเรยีนรูไ้ปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง เพื่อทดสอบประสทิธภิาพของชุดการ

เรยีนรู ้โดยใชเ้ทคนิค E1 / E2  (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และวาสนา ทวกุีลทรพัย,์ 2551 : 211)  
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 

1. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพของเครือ่งมอื ไดแ้ก่       
     1) วเิคราะหห์าค่าดชันีความเที่ยงตรง หรอืดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบ/
แบบสอบถามแต่ละขอ้กบัจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม (Item Objective Congruence Index : IOC) 
(สุวมิล ตริกานนัท,์ 2551 : 165) สตูรดงันี้  

IOC =   
n

R  

            เมือ่  R  แทน ผลคณูของคะแนนกบัจ านวนผูเ้ชีย่วชาญ 
ในแต่ละระดบัความสอดคลอ้ง     

                       n  แทน จ านวนผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 
 

     2) วเิคราะห์ข้อค าถามเป็นรายข้อ เพื่อตรวจสอบค่าความยากง่าย (p) และค่า
อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิช์ุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map  
(บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ,์ 2543 : 355) มสีตูรการใชด้งันี้   

    

  p = 
n

PP LH

2

  

 

  r = 
n

PP LH
  

 

 เมือ่ p แทน ค่าความยากงา่ย 
  r แทน    คา่อ านาจจ าแนก 
  pH แทน จ านวนคนทีต่อบถูกในกลุ่มสงู 
  pL แทน จ านวนคนทีต่อบถูกในกลุ่มต ่า 
  n แทน จ านวนคนในกลุ่มสงูหรอืกลุ่มต ่า 
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      3) วเิคราะหข์อ้ค าถามเป็นรายขอ้  เพื่อตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก (t-value) ของ
แบบสอบถามความพงึพอใจ โดยใช ้t–test แบบเทคนิค 25% ของกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า (ลว้น สายยศ 
และองัคณา สายยศ, 2543 : 95)  มสีตูรการใชด้งันี้ 
 

  t    =       

L

L

H

H

LH

n

S

n

S 22




 

 

            เมือ่   t      แทน    ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้ค าถาม    
   H  แทน คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มสงู 
   L  แทน คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มต ่า 

  HS 2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนในกลุ่มสงู 
   LS 2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนในกลุ่มต ่า 
   Hn  แทน จ านวนคนในกลุ่มสงู 
   Ln  แทน จ านวนคนในกลุ่มต ่า 
 

    4) วเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิช์ุดการเรยีนรูภ้าษาจนี
อยา่งงา่ยสไตล ์Mind Map ดว้ยการใชสู้ตร KR-20 ของ Kuder Richardson (บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ,์ 
2543 : 356)  สตูรดงันี้ 

 

rtt = 



















st

pq

k

k
2

1
1

  

 

S2
t = 

)1(

)( 22



 
nn

XXn
 

    

            เมือ่    rtt แทน ค่าสมัประสทิธิข์องความเชื่อมัน่ 
   k แทน จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 
   p แทน สดัส่วนผูต้อบถูกหรอืจ านวนคนทีต่อบถูก/คนทัง้หมด 
   q แทน สดัส่วนผูต้อบผดิ  หรอื = 1-p 
   S2

t แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบั 
n แทน จ านวนคนทัง้หมด 
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      5) วเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามความพงึพอใจ ดว้ยการใช้สูตร
สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach  (สมบรูณ์ สุรยิวงศ ์และคณะ, 2542 : 147) 
สตูรดงันี้ 
 

 =  



















s

s

x

i

k

k
2

2

1
1

   

 
           เมือ่     แทน ค่าสมัประสทิธิข์องความเชื่อมัน่ 
   k แทน จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม 
   S2

i แทน ความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้  
   S2

X แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบั 
 
 

2. สถติพิืน้ฐานในการวเิคราะหข์อ้มลูทีท่ าการศกึษา ไดแ้ก่   
 

1) ค่าเฉลีย่ ( ) (บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ,์ 2543 : 351)  มสีตูรการใชด้งันี้  
 

                  =        
n

X     

 
 เมือ่ X   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
           n แทน จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

  

 2) ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  (บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ,์ 2543 : 351)   
มสีตูรการใชด้งันี้  
 

  S.D. = 
 

 1

22



 
nn

XXn
 

 

             เมือ่   X  แทน คะแนนแต่ละคน 
           แทน ผลรวม 

            n แทน จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
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 3. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  ไดแ้ก่ 
    ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิช์ุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่าย 

สไตล์ Mind Map ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยใช้สูตร t-test แบบ Dependent Samples 
(บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ,์ 2543 : 352-353) สตูรดงันี้   

 

  t = 
 
1

22



 



N

DDN

D
    , df = N-1 

 
 เมือ่ N แทน   จ านวนตวัอยา่ง (คู่) 

   D แทน ค่าความแตกต่างของคะแนนสอบหลงัเรยีนกบัก่อนเรยีน 
D แทน    ผลรวมทัง้หมดของผลต่างของคะแนนสอบหลงัเรยีน 

กบัก่อนเรยีน 
D2 แทน    ผลรวมก าลงัสองของผลต่างของคะแนนสอบ 
  หลงัเรยีนกบัก่อนเรยีน 

 
4. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบประสทิธภิาพชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map  

โดยใชเ้ทคนิค E1 / E2 (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และวาสนา ทวกุีลทรพัย,์ 2551 : 211) สตูรดงันี้ 
 

  สตูรการหาประสทิธภิาพ E1 /  E2  
 

   E1  = 100



A

N

X

   ,   E2  = 100



B

N

F

 

  เมือ่ E1 แทน  ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการเป็นรอ้ยละ  
E2 แทน  ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธเ์ป็นรอ้ยละ 
                  (ค่าเดยีวกนักบัรอ้ยละของ Posttest) 

   X แทน  คะแนนรวมของกจิกรรมหรอืงานทุกชิน้ทีผู่เ้รยีนท าไดถู้กตอ้ง 
F แทน  คะแนนรวมของการทดสอบหลงัเรยีน 
N แทน  จ านวนผูเ้รยีน 
A แทน  คะแนนเตม็ของกจิกรรมหรอืงานทุกชิน้ทีน่ ามาประเมนิ 
B แทน  คะแนนเตม็ของการทดสอบหลงัเรยีน     

 
 



158 

สรปุวิธีด าเนินการวิจยั 
 

ขัน้ที ่1 วจิยั (R1) 
การศกึษา 

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

 ขัน้ที ่2 พฒันา (D1) 
การพฒันา 
ชุดการเรยีนรู ้

 ขัน้ที ่3 วจิยั (R2) 
การทดลองใช ้
ชุดการเรยีนรู ้

 ขัน้ที ่4 พฒันา (D2) 
การประเมนิผล 
และปรบัปรงุ 

1.ศกึษาเนื้อหา 
  สาระของหลกัสตูร 
2.ศกึษาความคดิเหน็ 
  และขอ้เสนอแนะ 
  จากผูเ้ชีย่วชาญ 
3.ศกึษาการพฒันา 
  ชุดการเรยีนรู ้
  ดว้ยตนเอง 
4.ศกึษาการสรา้ง 
  ผงัความคดิ  
  (Mind Map) 
  และผงักราฟิก 
  (Graphic Organizers)  
  แบบต่าง ๆ  

1.พฒันาชุดการ 
  เรยีนรูภ้าษาจนี 
  อยา่งงา่ยสไตล ์ 
  Mind Map 
2.ประเมนิคุณภาพ 
  ดา้นกายภาพ 
  และดา้นเน้ือหา 
  ชุดการเรยีนรู ้
3.ทดสอบ 
  ประสทิธภิาพ 
  ของชุดการเรยีนรู ้
  -Try Out ครัง้ที ่1 
  -Try Out ครัง้ที ่2 
  -Try Out ครัง้ที ่3 
4.ปรบัปรงุชุดการ 
   เรยีนรู ้Try Out  
   ครัง้ที ่1-2-3 

1.น าชุดการเรยีนรู ้
  ทีป่รบัปรงุแลว้ 
  ไปทดลองใชก้บั 
  นกัศกึษาประเภท 
  การศกึษาต่อเนื่อง 
  วธิเีรยีนทางไกล 
  ของสถาบนั กศน. 
  ภาคตะวนัออก 
  รุน่ที ่20  
  ปี พ.ศ. 2559 
  จ านวน 52 คน 
 2.ทดสอบ 
   ประสทิธภิาพของ 
  ชุดการเรยีนรู ้ 
  (Trial Run) 

1.ประเมนิผลการ 
  เรยีนรูก่้อนเรยีน 
  และหลงัเรยีน 
2.ประเมนิความ 
  พงึพอใจของ 
  ผูเ้รยีนทีม่ต่ีอ 
  ชุดการเรยีนรู ้
3.น าผลการ 
  ประเมนิมา 
  ปรบัปรงุแกไ้ข 
  ใหส้มบรูณ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภมูทิี ่22 สรปุวธิดี าเนินการวจิยั  

ผลการ
ประเมนิ 

ปรบัปรงุ 
แกไ้ข 

ไดชุ้ดการเรยีนรูฉ้บบัสมบรูณ์ 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 


