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5บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการ 

 
 การด าเนินการวิจัยและพัฒนาชุดการสอน วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008   ผู้รายงาน
ในฐานะครูผู้สอน   ได้จ าแนกรายละเอียดการด าเนินการได้ดังนี้  คือ 
 1. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008  ที่ครูผู้สอนสร้าง
ขึ้นจากการทดลองใช้ 
 2. รายงานผลการพัฒนาทางการเรียนของผู้ เรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์   ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ชั้นปีที่  2  ปีการศึกษา  2559  และปีการศึกษา  2560  ที่ใช้ชุด
การสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008 
 3. ศึกษาคุณลักษณะของชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008  ตามความคิดเห็น
ของครูผู้สอนและนักเรียนที่ใช้เอกสารประกอบการเรียน 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 98 คน และ ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 87 คน  ที่ลงทะเบียนรายวิชาเครื่องสียง รหัสวิชา 2105-2008  
 2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 98  คน และปีการศึกษา 2560 จ านวน 87 คน แล้วท าการแบ่งตัวอย่างเป็นชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) ตามกลุ่มของนักเรียนแล้วสุ่มตัวอย่างนักเรียนในระดับ ปวช. 2 
ตามสัดส่วนโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  แบบเจาะจง 
 
การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008 

การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008 
  โดยใช้ (ท่ีมา : ชัยยนต์,สมเชาว์และสุดา, 2520 : 136) 

 
สูตร E1 =      
 

และ E2 = 100
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เมื่อ E1 คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการที่วัดได้จากการเรียน โดยใช้ชุดการสอน

   คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ย จากการท ากิจกรรมการเรียน 
  E2 คือ  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท า 
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       แบบทดสอบหลังเรียน 
  X  คือ  คะแนนรวมของผู้เรียนจากการท ากิจกรรมการเรียนแต่ละกิจกรรม 

       ของหน่วยการเรียน 
  F  คือ  คะแนนรวมของผู้เรียนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน  หรือ 

       แบบทดสอบประจ าหน่วย 
  A  คือ  คะแนนเต็มแต่ละกิจกรรมของแต่ละหน่วยการเรียน 
  B คือ  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียนหรือแบบประเมินผลประจ าหน่วย 
  N คือ  จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

เกณฑ์ในการหาประสิทธิภาพ  คือ  80/80  หมายถึงเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือวัดประสิทธิภาพ
ของชุดการสอน 

โดยที่ 80  ตัวแรก  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยจากการท ากิจกรรมการเรียนของชุดการสอน  
  เมื่อคิดเป็นร้อยละแล้วได้  80  หรือสูงกว่า 

และ  80  ตัวหลัง  หมายถึง  ร้อยละ 80  ของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน
หรือแบบทดสอบประจ าหน่วยของชุดการสอน 

 
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008 
 ในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008 ของ
นักเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559  และปีการศึกษา  2560  โดยใช้ชุดการสอน ที่ผู้รายงานใน
ฐานะครูผู้สอน  ท าการวิจัยและพัฒนาชุดการสอนขึ้นส าหรับรายงานกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น  
ผู้รายงานได้ท าการประเมินผลภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  ส าหรับภาคทฤษฎีใช้การวัดและการ
ประเมินผลด้วยแบบประเมินผลก่อนเรียน    กิจกรรมระหว่างเรียน  และการประเมินผลท้ายหน่วย
การเรียน หรือแบบประเมินผลท้ายหน่วยการเรียน  หรือแบบประเมินผลหลังเรียน 
 ดังนั้นเมื่อท าการวัดและประเมินผล  ของนักเรียนจึงรวมคะแนนของแต่ละคน  และน าไปหา
ค่าเฉลี่ย  (Arithmetic Mean; x )   และน าไปหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ; 
S.D.) และค่าความแตกต่าง (Differential ; D) 
 ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลท้ายหน่วยการเรียนคือ  แบบทดสอบประจ าหน่วย
หรือแบบทดสอบหลังเรียน วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008 จ านวน 13 หน่วย  รวม 100  ข้อ 
(เอกสารภาคผนวก ) ผู้รายงานได้ด าเนินการสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบตามหลักการวัดและ
ประเมินผล  เช่น การวิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหา   การสร้างข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้  
การตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหา  รายละเอียดของข้อสอบจากผู้เชี่ยวชาญ  เพ่ือให้กระบวนการ
วัดและประเมินผลท้ายหน่วยการเรียน    
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008 
 เนื่องจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแต่ละหน่วยในรายวิชาเครื่องเสียง  
เป็นการประเมินโดยครูผู้สอน ได้สร้างขึ้นตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละหน่วย  ผู้รายงานจึง
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ขอเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งปีการศึกษา 2559  และ ปีการศึกษา  2560  โดยน าผล
เฉพาะก่อนเรียนและหลังเรียน  ของการนักเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ   
แล้วน าผลมาวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบ  โดยใช้สถิติส าหรับการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 
2105-2008 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 
 1. ชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008 ภาคทฤษฎี 
  หน่วยที่ 1 บล็อกไดอะแกรมเครื่องขยายเสียง 
  หน่วยที่ 2 แหล่งจ่ายไฟฟ้าเครื่องขยายเสียง 
  หน่วยที่ 3 ภาคปรีแอมป์   
  หน่วยที่ 4 โทนคอนโทรลและวงจรกรองความถี่ 
  หน่วยที่ 5 วงจรขยายแรงดันไฟฟ้า   
  หน่วยที่ 6 วงจรขยายก าลัง   
  หน่วยที่ 7 จุดท างานของวงจรขยายสัญญาณ 
  หน่วยที่ 8 การทดสอบคุณสมบัติเครื่องขยายเสียง  
  หน่วยที่ 9 วงจรมิกเซอร์    
  หน่วยที่ 10 ไมโครโฟน    
  หน่วยที่ 11 ล าโพง    
  หน่วยที่ 12 ปัญหาที่เกิดขึ้นในเครื่องขยายเสียง 
  หน่วยที่ 13 วงจรขยายเสียงสวิตชิ่ง   
 2. ชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008 ภาคปฏิบัติ 

  ใบปฏิบัติงานที่ 1 วงจรจ่ายไฟเครื่องขยายเสียงชนิด OPT และ OTL  
  ใบปฏิบัติงานที่ 2 วงจรขยายเสียงชนิด OPT เบื้องต้น 
  ใบปฏิบัติงานที่ 3 วงจรขยายเสียงชนิด OPT ขนาด 10 วัตต์ 
  ใบปฏิบัติงานที่ 4 วงจรขยายเสียงชนิด OTL เบื้องต้น 
  ใบปฏิบัติงานที่ 5 วงจรขยายเสียงชนิด OTL ขนาด 10 วัตต์ 
  ใบปฏิบัติงานที่ 6 วงจรจ่ายไฟเครื่องขยายเสียงชนิด OCL และ BCL 
  ใบปฏิบัติงานที่ 7 วงจรขยายเสียงชนิด OCL เบื้องต้น 
  ใบปฏิบัติงานที่ 8 วงจรขยายเสียงชนิด OCL ขนาด 10 วัตต์ 
  ใบปฏิบัติงานที่ 9 วงจรขยายเสียงชนิด BCL เบื้องต้น 
  ใบปฏิบัติงานที่ 10 วงจรขยายเสียงชนิด BCL ขนาด 10 วัตต์ 
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 2.  การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ  
การสร้างชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008 ส าหรับใช้ประกอบการเรียนการ

สอนในรายวิชาดังกล่าว โดยที่ผู้รายงานในฐานะครูผู้สอนได้สร้างขึ้นตามขั้นตอนและกระบวนการ
ดังต่อไปนี้ คือ 

1.  ศึกษาจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
2.  ศึกษาเบื้องหลังของการจัดการเรียนการสอน 
3.  วิเคราะห์และแบ่งหน่วยการเรียน รายละเอียดของเนื้อหา ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
4.  ก าหนดกรอบหัวข้อเรื่อง หัวข้องาน จุดประสงค์การเรียนรู้และรายละเอียดใน

การจัดการเรียนการสอน 
5.  ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
6.  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
7.  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
8.  สร้างชุดการสอน 
9.  ทดลองใช้ชุดการสอน เพ่ือหาประสิทธิภาพ 
10.  เผยแพร่ผลงาน 
11.  ปรับปรุงแก้ไข 
12.  ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
13.  สรุปและรายงานผล 

 การวิเคราะห์ทางการเรียน 
 1.  การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต  (Arithmetic Mean; x ) จากการท าแบบประเมินผลประจ า
หน่วย หรือ  แบบทดสอบหลังเรียน (กาญจนา  วัฒายุ  : 68) 
  

สูตร  1x  = 
N

x1  

 

  2x  = 
N

x 2  

 
 เมื่อ  1x  คือ  ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 
  2x  คือ  ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียน 
   1x  คือ  ผลรวมคะแนนการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนแต่ละคน 
   2x  คือ  ผลรวมคะแนนการทดสอบหลังเรียน ของนักเรียนแต่ละคน 
  N คือ  จ านวนนักเรียน 
 2.  การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ; S.D.) (กาญจนา  วัฒายุ ; 2544 : 
73) 
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 สูตร  S.D.1 = 
)1N(N
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2
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   S.D.2 = 
)1N(N

)X(XN 2

2

2
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 เมือ่ S.D.1  คือ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 
  S.D.2  คือ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบหลังเรียน 
   1X   คือ  ผลรวมคะแนนการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนแต่ละคน 
   2X   คือ  ผลรวมคะแนนการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนแต่ละคน 
  

2

1X   คือ  ผลรวมคะแนนการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนแต่ละคนยกก าลังสอง 
  

2

2X คือ  ผลรวมคะแนนการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนแต่ละคนยกก าลังสอง 
  N  คือ  จ านวนนักเรียน 
 3.  การตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและคะแนนเฉลี่ยหลักเรียน      
ที่ระดับนัยส าคัญ  .05  (กาญจนา  วัฒายุ ; 2544 : 61) 
 

 สูตร t = 

1N

)D(DN

D

22



 

  

 
 เมื่อ t คือ  การตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 

       และการทดสอบหลังเรียน 
  D คือ  ความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบ 

       หลังเรียนของนักเรียน 
  D  คือ  ผลรวมคะแนนความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 

       การทดสอบหลังเรียนของนักเรียนแต่ละคน 
  2

D  คือ  ผลรวมคะแนนความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 
       การทดสอบหลังเรียนของนักเรียนแต่ละคนยกก าลังสอง 

  2)D(  คือ  ผลรวมคะแนนความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 
       การทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทุกคนยกก าลังสอง 

   2DN คือ  จ านวนนักเรียนคูณผลรวมความแตกต่างของคะแนนการทดสอบ 
      ก่อนเรียนและการทดสอบหลังเรียน ของนักเรียนแต่ละคน 

  N คือ  จ านวนนักเรียน 
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การศึกษาคุณลักษณะของชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008 ตามความคิดเห็น
ของครูผู้สอน 
 น าแบบสอบถามเพ่ือศึกษาคุณลักษณะของชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008 
โดยสอบถามความคิดเห็นจากครูผู้สอนในสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และ
วิทยาลัยฯอ่ืน ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน  15  ท่าน  แล้วรวบรวมแบบสอบถามมา
วิเคราะห์แจกแจงความถี่  หาค่าร้อยละ  และค่าเฉลี่ย  โดยก าหนดค่าความคิดเห็นเพ่ือวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย  แบบสอบถามจ านวน 1 ชุด  แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน  ได้แก่ 
 ตอนที่  1  เป็นข้อมูลที่เก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ 
ระดับการศึกษา  และอายุราชการ 
 ตอนที่  2  เป็นข้อมูลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน  วิชาเครื่องรับ
โทรทัศน์ (2104-2211) ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน  10 ข้อ โดยก าหนดเกณฑ์ใน
การตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
  ระดับ 5  หมายถึง ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการสอนในระดับดีมาก 
  ระดบั 4  หมายถึง ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการสอนในระดับดี 
  ระดับ 3  หมายถึง ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการสอนในระดับพอใช้ 
  ระดับ 2  หมายถึง ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการสอนในระดับ 

                ควรปรับปรุง 
ระดับ 1  หมายถึง ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการสอนในระดับ 

  ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 
ตอนที่ 3   ข้อเสนอแนะ 
แบบสอบถามที่น ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้  ได้ผ่านการน าเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ

พิจารณาแก้ไขปรับปรุง ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาวิชา  (Content Validity)   เกี่ยวกับ
ภาษาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้หาค่าความเที่ยงตรงเนื้อหา ( IOC  =  Index of Item 
Objective Congruence หรือ Index of Congruence)   จ านวน 7 ท่าน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้รายงานการวิจัยและพัฒนาผู้เรียนได้น าเสนอข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม  โดยจัดระบบข้อมูลลงรหัสข้อมูลในคอมพิวเตอร์  และใช้โปรแกรมวิเคราะห์โดย
โปรแกรมส าเร็จรูป (  SPSS / PC + c   Statistical  Package for the Social Sciences)  ดังนี้ 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ  (Percentage) 
ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008  สาขางาน

อิเล็กทรอนิกส์  ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย  (Arithmetic Mean; x ) และน าไปหาค่า
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ; S.D.) โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของ
ข้อมลูจากค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

 
เกณฑ์  การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย  แปลค่า 

4.50 – 5.00  เอกสารประกอบการสอนมีคุณลักษณะดีมาก 
3.50 – 4.49  เอกสารประกอบการสอนมีคุณลักษณะดี 
2.50 – 3.49  เอกสารประกอบการสอนมีคุณลักษณะพอใช้ 
1.50  - 2.49  เอกสารประกอบการสอนมีคุณลักษณะควรปรับปรุง 
1.00 - 1.49  เอกสารประกอบการสอนมีคุณลักษณะควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 

 
การศึกษาคุณลักษณะของชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008ตามความคิดเห็นของ
นักเรียน 
 น าแบบสอบถามเพ่ือศึกษาคุณลักษณะของชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008 
ส าหรับ  การเรียนการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008 ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ โดย
สอบถามความคิดเห็นจากนักเรียน ที่เป็นประชากร จ านวน 90 คน  โดยใช้ตาราง Krejcie and 
Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ปีการศึกษา 2559  
จ านวน 98 คน และปีการศึกษา  2550  ประชากร  จ านวน 87 คน  ใช้ตาราง Krejcie and Morgan   
ได้กลุ่มตัวอย่างสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  60  คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถาม จ านวน 1 ชุด  แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอนได้แก่ 
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ 
ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง 2105-2008 
รวม   25  ข้อ   ประกอบด้วย 
 ด้านที่ 1 ด้านเนื้อหาชุดการสอน จ านวน 5 ข้อ 
 ด้านที่ 2 ด้านรูปประกอบ จ านวน 5 ข้อ 
 ด้านที่ 3 ด้านการใช้ภาษาในการเขียน จ านวน 5 ข้อ 
 ด้านที่ 4 ด้านคุณประโยชน์ จ านวน 5 ข้อ 
 ด้านที่ 5 ด้านรูปเล่มและการจัดพิมพ์ จ านวน 5 ข้อ 
โดยก าหนดเกณฑ์ในการตอบแบบสอบถาม  ดังนี้ 
รายการประเมินในแต่ละข้อโดยละเอียด แล้วท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคุณภาพของสื่อ
เอกสารประกอบการเรียนการสอนซึ่งระดับคุณภาพของสื่อแต่ละช่องมีความหมายดังนี้ 
 5 หมายถึง รายการประเมินของสื่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน  
    มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง รายการประเมินของสื่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน  
    มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
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 3 หมายถึง รายการประเมินของสื่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน มี 
    คุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง รายการประเมินของสื่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน  
    มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง รายการประเมินของสื่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน  
    มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณภาพของสื่อเอกสารประกอบการสอน 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
          1. นักเรียน นักศึกษา 
          2. คร-ูอาจารย์ 
          3. สถานศึกษา 
          4. ข้อคิดเห็น อื่น ๆ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้รายงานการวิจัยและพัฒนาชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008 ได้น าเสนอ

ข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  โดยจัดระบบข้อมูลลงรหัสข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์  และใช้โปรแกรมวิเคราะห์ โดยโปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS / PC + (Statistical  
Package for the Social Sciences)  ดังนี้ 

1.  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ  (Percentage) 
2.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 

2105-2008 ของนักเรียนระดับ ปวช.2   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
ประจ าปีการศึกษา 2559  และ ปีการศึกษา 2560  ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย  (Arithmetic 
Mean; x )   และน าไปหาค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation ; S.D.)  โดยก าหนดเกณฑ์
ในการแปลความหมายของข้อมูลจากค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

 
เกณฑ์  การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย   แปลค่า 

4.50 – 5.00 เอกสารประกอบการเรียนและใบปฏิบัติงานมีคุณลักษณะดีมาก 
3.50 – 4.49 เอกสารประกอบการเรียนและใบปฏิบัติงานมีคุณลักษณะดี 
2.50 – 3.49   เอกสารประกอบการเรียนและใบปฏิบัติงานมีคุณลักษณะพอใช้ 
1.50 – 2.49 เอกสารประกอบการเรียนและใบปฏิบัติงานมีคุณลักษณะควร 

   ปรับปรุง 
1.00 – 1.49 เอกสารประกอบการเรียนและใบปฏิบัติงานมีคุณลักษณะควร 

   ปรับปรุงอย่างยิ่ง 
 โดยมีหลักการสร้างและออกแบบสอบถามดังต่อไปนี้ คือ  
 1. ศึกษาต ารา เอกสารและตัวอย่างเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามวัดความคิดเห็น 
 2. จัดท าแบบสอบถามวัดความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสร้างแบบวัดความคิดเห็น
ของครูผู้สอน และนักเรียน 
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 3. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความ
     สอดคล้อง ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 
 4. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 5. ด าเนินการเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผล 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  ซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบแต่หน่วยในรายวิชาเครื่อง
เสียง รหัสวิชา 2105-2008  จ านวน 13 หน่วย  และแบบสอบถามส าหรับครูผู้สอน และนักเรียนที่ใช้
เอกสารประกอบการสอน  โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  (Content Validity)    เป็น
การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเครื่องมือกับเนื้อหาสาระที่ต้องการหรือความสอดคล้องกับ
หลักสูตร  ค าอธิบายรายวิชา  จุดประสงค์รายวิชา และมาตรฐานรายวิชา ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบ  ดังนี้ 

หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับลักษณะพฤติกรรมอาศัยดุลพินิจของ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน  พิจารณาแบบทดสอบและแบบสอบถามทีละข้อโดยได้คะแนน ดังนี้ 

+ 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสามารถวัดพฤติกรรมนั้น ๆ ได้ 
   0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสามารถวัดพฤติกรรมนั้น ๆ ได้ 
-  1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สามารถวัดพฤติกรรมนั้น ๆ ได้ 

แล้วน าคะแนนที่ค านวณดังสูตร (กาญจนา  วัฒายุ ; 2544 :  116) 
 

IOC   =   
N

R  

 
เมื่อ IOC หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับลักษณะพฤติกรรม 

  R  หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทุกคน 
  N  หมายถงึ   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

ถ้าค่าดัชนีมีความสอดคล้อง  IOC ที่ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ  0.5  แสดงว่าข้อค าถาม
นั้นมีความตรงในสิ่งที่ต้องการวัด  แต่ถ้าค่า  IOC  ต่ ากว่า 0.5  ให้ปรับปรุงข้อค าถามใหม่ 


