
บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 
 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค    รหัสวิชา   3105 – 2001   
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ผูรายงานได
ดําเนินการสรางและพัฒนาเปนลําดับข้ันตอน 
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. กลุมตัวอยาง 
 2. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
 3. การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 4. รูปแบบการศึกษา 
 5. วิธีดําเนินการศึกษา  
 6. การวิเคราะหขอมูล 
 7. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

กลุมตัวอยาง 
 
 กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ท่ีเรียนวิชาพัลสเทคนิค  รหัสวิชา 3105 – 2001  
ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา  2560  จํานวน 1 กลุม  จํานวน  15  คน   

 
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้มีท้ังหมด 5 ชนิด ดังนี้ 

  1.  แผนการจัดการเรียนรูวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557   จํานวน 7 แผน  

2. เอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน 7 หนวย  
มีรายละเอียดดังนี้   
   เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 1  เรื่อง  สัญญาณทางไฟฟาและการออกแบบ
วงจรสรางสัญญาณพัลส 
   เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 2  เรื่อง  วงจรลดทอนสัญญาณ   
   เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 3  เรื่อง  วงจรขริบและวงจรแคลมป   
   เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 4  เรื่อง  วงจรสวิตช   
   เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 5  เรื่อง  วงจรจุดชนวนของชมิตต 
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      เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 6  เรื่อง  วงจรมัลติไวเบรเตอร  
 เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 7  เรื่อง  วงจรสรางสัญญาณไทมเบส 
และการซิงโครไนซ   
  3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก  จํานวน 60 ขอ  
  4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105–2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) มีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 
  5.  แบบสอบความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน รายวิชา  
พัลสเทคนิค  รหัสวิชา 3105-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีระดับความคิด 5 ระดับ 
 

การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา  3105 – 2001 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557   ผูรายงานมีแนวทางดําเนินงานดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มีระดับความ
คิดเห็น โดยศึกษาหลักการ จุดมุงหมาย และเกณฑการใชหลักสูตร 
  1.2 ศึกษาจุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
  1.3 วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง จุดประสงคการเรียนและ
ชั่วโมงโดยละเอียดเพ่ือใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม  
   1.4 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการจัดการเรียนกิจกรรมการรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
  1.5 กําหนดหัวเรื่องในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา   
3105–2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประกอบดวย 7 แผนการ
เรียนรู คือ  
   แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง สัญญาณทางไฟฟาและการออกแบบวงจรสราง
สัญญาณพัลส  เวลา 6 ชั่วโมง 
   แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2  เรื่อง  วงจรลดทอนสัญญาณ  เวลา 9 ชั่วโมง 
   แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3  เรื่อง  วงจรขริบและวงจรแคลมป  เวลา 9 ชั่วโมง 
   แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4  เรื่อง  วงจรสวิตช   เวลา 9 ชั่วโมง 
   แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5  เรื่อง  วงจรจุดชนวนของชมิตต 
เวลา 6 ชั่วโมง 
   แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6  เรื่อง  วงจรมัลติไวเบรเตอร  เวลา 12 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7  เรื่อง  วงจรสรางสัญญาณไทมเบสและการซิงโครไนซ   
เวลา 3 ชั่วโมง 
  1.6  กําหนดองคประกอบในการสรางแผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 
   1.6.1  มาตรฐานการเรียนรู 
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   1.6.2  สาระสําคัญ 
   1.6.3  จุดประสงคการเรยีนรู 
   1.6.4  สาระการเรียนรู  
   1.6.5  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     1)  ข้ันนําเขาสูบทเรียน   
     2)  ข้ันใหเนื้อหา     
     3)  ข้ันพยายาม    
     4)  ข้ันสําเร็จผล   
   1.6.6   สื่อการเรียนการสอน 
    1.6.7   การวัดและประเมินผล 
   1.6.8   บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  1.7  นําแผนการจัดการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  
พรอมท้ังขอเสนอแนะ เพ่ือนํามาปรับปรุงและแกไข   ผู เชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน
ประกอบดวย  5  ทาน  ดังนี้ 

1) รศ.ดร.สุรชัย  สุขสกุลชัย   ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชาครุศาสตรไฟฟา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

2) รศ.ดร.นิสัย  เฟองเวโรจนสกุล   ตําแหนง รักษาการหัวหนาภาควิชา 
วิศวกรรมไฟฟาและระบบซอฟตแวร  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 

3) นายอนรุักษ  ชนะกุล    ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แผนกวิชาชาง 
อิเล็กทรอนิกส  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
  4) นายรัชวิทย  เมธีโชติเศรษฐ    ตําแหนงปจจุบัน  รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  
วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง   

5) นายสมพร  ออนเกตุพล   ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  แผนกวิชา 
ไฟฟากําลัง  วิทยาลัยเทคนิคลําพูน 
   1.8 นําคะแนนท่ีไดจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทานมาหาคาเฉลี่ย โดยใช 
แบบประเมินท่ีเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) และกําหนดคาคะแนน 5 ระดับตามวิธี 
ของ Likert ใชเกณฑในการแปลคาประเมิน ดังตอไปนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545  :  102-103) 
       คาเฉลี่ย              ความหมาย 

4.51  -  5.00       ระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด 
3.51  -  4.50               ระดับความเหมาะสมมาก 
2.51  -  3.50      ระดับความเหมาะสมปานกลาง 
1.51  -  2.50      ระดับความเหมาะสมนอย 
1.00  -  1.50        ระดับความเหมาะสมนอยท่ีสุด 



 

76 

 ผลการประเมิน  พบวาคาเฉลี่ยโดยรวมของหนวยการเรียน  มีคาตั้งแต 4.20  ถึง  4.49
หมายความวา  แผนการจัดการเรียนรูวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105-2001หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส มีความเหมาะสมอยูในระดับ มาก 
 1.9  จัดพิมพแผนการจัดการเรียนรูวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105–2001  พุทธศักราช 
2557   เพ่ือนําไปทดลองหาประสิทธิภาพรวมกับเอกสารประกอบการสอนตอไป 
 2. เอกสารประกอบการสอน  วิชาพัลสเทคนิค    รหัสวิชา   3105 – 2001  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ผูรายงานไดดําเนินการ
สรางตามข้ันตอนดังนี้ 
  2.1  ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557  โดยศึกษา
หลักการ  จุดมุงหมาย และเกณฑการใชหลักสูตร   
  2.2 ศึกษาเนื้อหาจากคูมือการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 
  2.3 วิเคราะหผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง รูปแบบและข้ันตอนการใชเอกสารประกอบ 
การเรียนการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหา 
  2.4 สรางเอกสารประกอบการสอน  การกําหนดรูปแบบขนาดของเอกสารประกอบ 
การสอน  พิจารณาตามความเหมาะสมดําเนินการสรางยึดหลักดังนี้  เรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปหา
ยาก เพ่ือใหผูเรียนมีกําลังใจในการทําแบบฝก และใบงานทดลอง  เราความสนใจผูเรียน ใชภาษา
งายๆ และมีความหมาย และเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน 
  2.5 นําเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001ใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกตอง ความเปนไปได  เพ่ือแกไขปรับปรุง  ประกอบดวย  5  ทานดังนี้ 

1) รศ.ดร.สุรชัย  สุขสกุลชัย   ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชาครุศาสตรไฟฟา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

2) รศ.ดร.นิสัย  เฟองเวโรจนสกุล   ตําแหนง รักษาการหัวหนาภาควิชา 
วิศวกรรมไฟฟาและระบบซอฟตแวร  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 

3) นายอนุรักษ  ชนะกุล    ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แผนกวิชาชาง 
อิเล็กทรอนิกส  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
  4) นายรัชวิทย  เมธีโชติเศรษฐ    ตําแหนงปจจุบัน  รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  
วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง   

5) นายสมพร  ออนเกตุพล   ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  แผนกวิชา 
ไฟฟากําลัง  วิทยาลัยเทคนิคลําพูน 
  2.6 นําผลการประเมินเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105–2001 
ท่ีผูเชี่ยวชาญประเมินนํามาหาคาเฉลี่ยพบวาคาเฉลี่ยโดยรวมของเอกสารประกอบการสอนทุกชุดมีคา
ตั้งแต 4.21 ถึง  4.51  หมายความวา เอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค    รหัสวิชา   3105 
– 2001     มีความเหมาะสมมาก 
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  2.7 นําเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 ปรับปรุงตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  พิมพเปนฉบับราง ไปทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพรวมกับแผนการจัดการ
เรียนรู  ดังนี้ 

2.7.1  การหาประสิทธิภาพ แบบรายบุคคลโดยนําเอกสารประกอบการสอน 
วิชาพัลสเทคนิค    รหัสวิชา   3105 – 2001  รวมกับแผนการจัดการเรียนรู   ปรับปรุงตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญและนําไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคเรียนท่ี 1  ป
การศึกษา 2558  ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน  3 คน คือนักศึกษากลุมเกง 1 คน  นักศึกษากลุมปาน
กลาง 1 คน นักศึกษากลุมออน  1  คน โดยคัดเลือกนักศึกษากลุมเกง  หมายถึง นักศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนเฉลี่ยตั้งแต  3.51 ข้ึนไป นักศึกษากลุมปานกลาง  หมายถึง  นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ย 
ตั้งแต  2.50 – 3.50  และนักศึกษากลุมออน  หมายถึง  นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ํากวา 2.50  ลงมา 
ซ่ึงพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปการศึกษาท่ีผานมา  ผลการทดลองพบวา  เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค    รหัสวิชา   3105 – 2001    ท้ัง  7  หนวยมีเนื้อหามากเกินไป  
จึงปรับเนื้อหาใหมใหเหมาะสม และแกไขใหคําถามทายบทเรียนใหสอดคลองกับเนื้อหาท่ีปรับแกไขใหม    

2.7.2  การหาประสิทธิภาพ  แบบกลุมยอย  โดยนําเอกสารประกอบการสอน 
วิชาพัลสเทคนิค    รหัสวิชา   3105 – 2001 ท่ีทดลองใชแลวมาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใชกับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2559  ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  
จํานวน  9  คน โดยแบงกลุมนักศึกษาแบบคละความสามารถ ออกเปน 3 กลุม  แตละกลุม
ประกอบดวยนักศึกษากลุมเกง 3 คน นักศึกษากลุมปานกลาง 3  คน และนักศึกษากลุมออน 3 คน  
ผลการทดลองพบวา นักศึกษาใชเวลาทําแบบฝกหัดทายหนวย และใบงานทดลองในเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค   รหัสวิชา   3105 – 2001 ในหนวยท่ี 3  และหนวยท่ี 5  ไม
ทันเวลา จึงไดทําการปรับปรุงแกไขปรับจํานวนแบบฝกหัดและใบงานทดลองใหนอยลง  เพ่ือให
เหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษา  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถทําแบบฝกหัดทายหนวยและใบงาน
ทดลองไดทันตามเวลาท่ีกําหนด 
    2.7.3   การหาประสิทธภิาพ  แบบภาคสนาม  โดยนําเอกสารประกอบการสอน   
วิชาพัลสเทคนิค   รหัสวิชา   3105 – 2001  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  รวมกับแผนการจัดการเรียนรู  ท่ีผานการทดลองมาปรับปรุงให
เหมาะสมพิมพเปนฉบับจริง  เพ่ือนําไปใชทดลองสอนกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน  12  คน  ผลการสังเกตพฤติกรรม
โดยท่ัวไป  ปรากฏวา   นักศึกษาแตละคนทําแบบฝกหัดทายหนวย และใบงานทดลองไดทันตาม
กําหนด เวลานักศึกษาแตละคนเริ่มเขาใจในบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับ และปฏิบัติหนาท่ีของตนเองไดดี 
นักศึกษามีความสนุกสนาน กระตือรือรน ในการเรียนเพราะแตละคน  และรอฟงคะแนนเม่ือครู
ประกาศผลการทําแบบฝกหัดทายหนวย และใบงานทดลองและนําผลการทําแบบฝกหัดทายหนวย 
และใบงานทดลองแตละหนวยไปปดประกาศ โดยภาพรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  นักศึกษามี
ความสนุกสนาน กระตือรือรนในการเรียน ใหความชวยเหลือและยอมรับซ่ึงกันและกัน นักศึกษา
รับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีตนเองไดรับไดดีตามศักยภาพแตละบุคคล  การทําแบบฝกหัดทายหนวย และใบ
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งานทดลองของนักศึกษาแตละคนเปนไปตามเวลาท่ีกําหนด   สามารถจัดพิมพ เปนฉบับสมบูรณ และ
นําไปใชกับกลุมตัวอยางได 
 3.   การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน  เปนแบบทดสอบอิงเกณฑชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก ซ่ึงผูรายงานคนควาดําเนินการ
สรางข้ึนเอง ตามข้ันตอนดังนี้ 
  3.1 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส โดยศึกษาหลักการ จุดมุงหมาย และเกณฑการใชหลักสูตร    
  3.2 ศึกษาวิธีสรางขอสอบและวิธีการวิเคราะหเนื้อหา และผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
จากหนังสือการสรางและการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เทคนิคการเขียนขอสอบ  ของสมนึก  
ภัททิยธน ี(2541 : 73-128) และศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑ  
ของบุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 56-98) 
  3.3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางเนื้อหา สาระสําคัญ และผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
ในเรื่องท่ีจะสรางขอสอบ 
  3.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพัลสเทคนิค   รหัสวิชา   3105 – 
2001  เปน 2 ชุด ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน  และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  โดยเปนขอสอบ 
อิงเกณฑชนิด  5 ตัวเลือก ชุดละจํานวน 80 ขอ ตองการจริงชุดละ 60 ขอ 
  3.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพัลสเทคนิค   รหัสวิชา   3105 – 
2001 ท้ัง 2 ชุด  เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน (ชุดเดิม) เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช
สูตร IOC  (สมนึก ภัททิยธนี.  2541 : 220)  เลือกขอสอบท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50 ถึง 1.00  เปน
ขอสอบท่ีอยูในเกณฑความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาท่ีใชได (สมนึก ภัททิยธนี. 2541 : 166 - 167) โดย
คะแนนพิจารณาความสอดคลองเปนดังนี้ 
   ให + 1 ถาแนใจวาขอสอบวัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรูท่ีระบุไว 
   ให   0  ถาไมแนใจวาขอสอบวัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรูท่ีระบุไว 
   ให  - 1 ถาแนใจวาขอสอบนั้นไมไดวัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรูท่ีระบุไว 
  3.6 วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามของแบบทดสอบกับผลการ
เรียนรูท่ีคาดหวัง ผลการคัดเลือกขอสอบท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.60 ถึง 1.00   
เปนขอสอบท่ีอยูในเกณฑความเท่ียงตรง  จํานวน 80 ขอ ท้ัง 2 ชุด 
  3.7 นําขอสอบท่ีปรับปรุงแลว พิมพเปนฉบับราง ท้ัง 2 ชุด ไปทดสอบกับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 18 คน   
   3.8 นํากระดาษคําตอบมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก (B) ของแบบทดสอบเปน 
รายขอ โดยวิธีการของ Brennan (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 90) แลวคัดขอสอบท่ีมีเกณฑของ 
คาอํานาจจําแนก (B) ตั้งแต 0.20 ถึง 1.00 ไว พบวา 
   3.8.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน  พบวาขอสอบเขาเกณฑ 
60 ขอ ซ่ึงมีคาความยาก (P) ตั้งแต 0.21  ถึง 0.75 และมีคาอํานาจจําแนก (B) ตั้งแต 0.25 ถึง 0.73 
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แลวนําขอสอบมาวิเคราะหหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยวิธีของ  Lovett  ( สมบัติ  
ทายเรือคํา.  2547 : 96 - 98 )  พบวา  มีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับมีคาเทากับ  0.859 
   3.8.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  พบวาขอสอบเขาเกณฑ 
60 ขอ ซ่ึงมีคาความยาก (P) ตั้งแต  0.23 ถึง 0.79 และมีคาอํานาจจําแนก (B) ตั้งแต 0.25 ถึง 0.78 
แลวนําขอสอบมาวิเคราะหหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยวิธีของ  Lovett  ( สมบัติ  
ทายเรือคํา.  2547 : 96 - 98 )  พบวา   มีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับมีคาเทากับ  0.875 
  3.9 จัดพิมพขอสอบท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพแลว เพ่ือใชเปนเครื่องมือ 
ในการศึกษาตอไป 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจ การสรางแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู เปนแบบ 
สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชเอกสารประกอบการสอน 
วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส มีลักษณะเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
ผูรายงานศึกษาคนควาเนินการสรางและหาคุณภาพตามข้ันตอนดังนี้ 
  4.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบวัดความพึงพอใจ ชนิดมาตราสวนประมาณคาและเกณฑ 
การแปลผล (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 68-76) และวิธีการสรางแบบวัดความพึงพอใจ  เปนชนิด 
มาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) จาก 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ  ตามวิธีของลิเคอรท (Likert)   
มี  5  ระดับ คือ  

         เหมาะสมมากท่ีสุด          ระดบัคะแนน 5   
   เหมาะสมมาก  ระดบัคะแนน 4   

         เหมาะสมปานกลาง  ระดบัคะแนน 3   
         เหมาะสมนอย  ระดบัคะแนน 2   

   เหมาะสมนอยท่ีสุด          ระดบัคะแนน 1   
 คาเฉลี่ยของขอคําถามในแตละขอแปลความหมายโดยนํามาเปรียบเทียบกับชวง 

คาเฉลี่ย ของบุญชม ศรีสะอาด (2545: 166)  ดังนี้   
                 คาเฉลี่ยระหวาง     4.51 –  5.00     หมายถึง     มากท่ีสุด 
                 คาเฉลี่ยระหวาง     3.51 –  4.50     หมายถึง     มาก 
   คาเฉลี่ยระหวาง     2.51 –  3.50     หมายถึง     ปานกลาง 
   คาเฉลี่ยระหวาง     1.51 –  2.50    หมายถึง     นอย 
   คาเฉลี่ยระหวาง     1.00 –  1.50    หมายถึง     นอยท่ีสุด 

  4.2 นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีสรางข้ึน เสนอผูเชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอง และพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  ความเหมาะสมของขอคําถาม และ
ประเมินความสอดคลองของขอคําถามกับเนื้อหา  ของแบบวัดความพึงพอใจท่ีนักศึกษามีตอเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค   รหัสวิชา   3105 – 2001  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  โดยใชสูตร IOC (Index of Congruence) เลือกขอ
คําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ถึง 1.00 หรือขอคําถามท่ี ผูเชี่ยวชาญ โดยคะแนนพิจารณาความ
สอดคลองเปนดังนี้ 
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                    ให  + 1  ถาแนใจวาขอคําถามวัดตรงตามเนื้อหาท่ีระบุไว 
   ให     0  ถาไมแนใจวาขอคําถามวัดตรงตามเนื้อหาท่ีระบุไว 
   ให   - 1  ถาแนใจวาขอคําถามไมไดวัดตรงตามเนื้อหาท่ีระบุไว 
ผลการคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.50 ถึง 1.00 เปนขอคําถาม 
ท่ีอยูในเกณฑความเท่ียงตรง พบวาใชไดท้ัง 20 ขอ มีคา IOC ตั้งแต 0.60 ถึง 1.00 

       4.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out)  กับศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  อําเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย   
ในภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2558  ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 18 คน   ซ่ึงเปนกลุมเดียวกันกับ
กลุม ท่ี ใชทดลองแผนการเรียนรูและเอกสารประกอบการสอน เ พ่ือหาคา อํานาจจําแนก 
(Discrimination Power) เปนรายขอ โดยวิธีหาคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน
รวม  (Item-Total Correlation) (สมบัติ  ทายเรือคํา.  2547:  94 ) และคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคา r  
ท่ีมีคานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  (df , 18 – 2 = 16 , ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 เทากับ 0.468)  ซ่ึง
มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.67 ถึง 0.96  ถือวามีคาอํานาจจําแนกสูง จํานวน 15 ขอ มาเปนขอคําถาม
นําไปใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  4.4  นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปหาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 
99) โดยคาความเชื่อม่ันของแบบวัดความพึงพอใจ มีคาเทากับ 0.98 
  4.5 จัดพิมพแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพแลว เพ่ือใชเปน 
เครื่องมือในการศึกษาตอไป 
 5.  แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน  โดยครูท่ีไดรับการเผยแพรท่ีมีตอเอกสาร
ประกอบการสอน  วิชาพัลสเทคนิค   รหัสวิชา   3105 – 2001  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน 15 ขอ  มีวิธีการสราง ดังนี้ 

  5.1  ศึกษาเอกสาร ตํารา ท่ีเก่ียวกับการสรางแบบประเมิน จากหนังสือการวิจัยเบื้องตน 
ของบุญชม  ศรีสะอาด (2545  : 66 – 74)    
               5.2  สรางแบบประเมินเอกสารประกอบการสอน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating scale)  ตามเกณฑของลิเคิรท (Likert)  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale) 
จํานวน  15 ขอ   
   กําหนดเกณฑการใหคะแนนของความเหมาะสม ตามวิธีการของลิเคิรท (Likert)  
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Ratting  Scale)  ซ่ึงมี  5  ระดับ  คือ  ความเหมาะสมมากท่ีสุด   
ความเหมาะสมมาก  ความเหมาะสมปานกลาง  ความเหมาะสมนอย  และความเหมาะสมนอยท่ีสุด 
สําหรับคะแนน  5  4  3  2  และ 1 ตามลําดับ (บุญชม ศรีสะอาด.  2545 : 102 - 103) 
   กําหนดเกณฑในการตัดสินระดับความเหมาะสมของแบบประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค   รหัสวิชา   3105 – 2001  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  ผูรายงานใชเกณฑการแปลความหมายของ
คาเฉลี่ยของบุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 102 -  103)  ดังนี้ 
    คะแนนเฉลี่ย  4.51 -  5.00   หมายถึง     มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
    คะแนนเฉลี่ย  3.51 -  4.50   หมายถึง     มีความเหมาะสมมาก 
    คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50   หมายถึง     มีความเหมาะสมปานกลาง 
    คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50   หมายถึง     มีความเหมาะสมนอย 
    คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50   หมายถึง     มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 
  5.3  นําแบบประเมินท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ  เพ่ือหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหาของ
แบบประเมินโดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาวาขอคําถามแตละขอวัดคุณลักษณะท่ีตองการวัดหรือไม  
แลวนํามาวิเคราะหหาคาดัชนีความเหมาะสมและถือเกณฑความเหมาะสม  ต้ังแต  0.50  ถึง  1.00  
(สมบัติ  ทายเรือคํา.  2547  :  95)  ซ่ึงผูเชี่ยวชาญเปนชุดเดียวกับขอ 2.5   
   ผลการพิจารณาความเหมาะสมระหวางขอคําถามกับคุณลักษณะท่ีวัด  ไดคาดัชนี
ความเหมาะสมตั้งแต  0.60  ถึง 1.00 แสดงวา ขอคําถามมีความสอดคลองกับคุณลักษณะท่ีตองการ
วัดทุกขอคําถาม      
  5.4 นําแบบประเมินมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ   
  5.5 จัดพิมพแบบประเมินเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 
2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสเพ่ือนําไปใช
กับครูท่ีไดรับการเผยแพรเอกสารประกอบการสอนตอไป 
 

รูปแบบการศึกษา 
 

  1. การใชแบบเอกสารประกอบการสอนเพ่ือหาประสิทธิภาพ 
   ข้ันการใชเอกสารประกอบการสอนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเอกสารประกอบ 
การสอน  และเพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนท่ีสรางข้ึนดําเนินการทดลองใช
เอกสารประกอบการสอน  ตามรูปแบบ  One-Group Pretest - posttest  Design  มีรูปแบบ 
การทดลองดังนี้  (ผองพรรณ   ตรัยมงคลกูลและสุภาพ  ฉัตราภรณ,  2545 : 53) 
 

ตาราง 1  แบบการทดลองกลุมเดียวทดสอบกอน-หลัง (One-Group Pretest - posttest  Design) 
 

 
 

    สัญลักษณท่ีใชในการทดลอง 
     O1  หมายถึง  ทดสอบกอนการทดลอง 

     T  หมายถึง  การจัดการเรียนรูดวยเอกสารประกอบการสอน 
           รวมกับแผนการจัดการเรียนรู วิชาพัลสเทคนิค    
           รหัสวิชา   3105 – 2001  สําหรับนักศึกษา 
           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

     O2  หมายถึง  ทดสอบหลังการทดลอง 

O1 T O2 
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วิธีการดําเนินการศึกษา 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูรายงานไดทําการทดลองกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ท่ีเรียนวิชาพัลสเทคนิค  รหัสวิชา   
3105 – 2001 ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา  2560  จํานวน 1 กลุม  จํานวน 15  คน   
โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

    1. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
จํานวน 60 ขอ 
                 2. เม่ือเริ่มตนดําเนินการทดลอง ชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงขอตกลงท่ีจะใชในการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน 
  3. ดําเนินการสอนตามข้ันตอนของการใชเอกสารประกอบการสอนรวมกับ 
แผนการจัดการเรียนรู  วิชาพัลสเทคนิค   รหัสวิชา   3105 – 2001  หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน 7 หนวยการเรียน 
  4. รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการทําแบบฝกหัด ใบงานทดลอง และแบบทดสอบ 
หลังเรียนแตละหนวย  เพ่ือนําไปวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ 
  5.  หลังการเรียนการสอนในหนวยจบลงแลวจึงทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จํานวน 60 ขอ 
  6. เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนําไปวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูรายงานไดวางแผนการจัดกระทําขอมูลและดําเนินการวิเคราะหขอมูล 
ดังนี้ 
    ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนรวมกับ
แผนการจัดการเรียนรู  วิชาพัลสเทคนิค   รหัสวิชา   3105 – 2001  หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
       ตอนท่ี 2 การวิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนรวมกับรวมกับ
แผนการจัดการเรียนรู  วิชาพัลสเทคนิค   รหัสวิชา   3105 – 2001  หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
  ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนกับผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของ
นักศึกษา โดยใชเอกสารประกอบการสอนรวมกับแผนการจัดการเรียนรู  วิชาพัลสเทคนิค  รหัสวิชา   
3105 – 2001  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
โดยใชสถิติ  t-test (Dependent Samples) 
       ตอนท่ี 4   ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชเอกสาร
ประกอบการสอนรวมกับแผนการจัดการเรียนรู  วิชาพัลสเทคนิค   รหัสวิชา   3105 – 2001  
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส โดยใชสูตรคาเฉลี่ย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
       ตอนท่ี 5   ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน รายวิชา  
พัลสเทคนิค  รหัสวิชา 3105-2001  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 โดยใช
สูตรคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 1.  สถิติในการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ 
  1.1  การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาพัลสเทคนิค   
รหัสวิชา   3105 – 2001  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส แบบอิงเกณฑชนิด 5 ตัวเลือก  ดังนี้ 
   1.1.1 วิเคราะหหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) โดยใชวิธีหาดัชนี 
ความสอดคลอง (IOC ) โดยใชสูตร ดังนี้  (สมบัติ  ทายเรือคํา.  2547 : 96 - 98) 
   

    สูตร  IOC  =  
n
R∑  

   เม่ือ IOC  แทน   ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับผลการเรียนรู 
                        ท่ีคาดหวัง 
     ∑R   แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 
         n       แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 
   1.1.2 วิเคราะหหาระดับความยากงายของแบบทดสอบ โดยใชสูตร ดังนี้ 
(สมบัติ  ทายเรือคํา.  2547 : 96 - 98) 
 

    สูตร     P    =      
n

PP
LH

+
 

        เม่ือ        P      แทน   คาความยากของขอสอบ 
       HP    แทน   จํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง 

       LP      แทน   จํานวนผูตอบถูกในกลุมต่ํา 

           n    แทน   จํานวนผูตอบท้ังหมดของกลุมสูงหรือกลุมต่ํา 
    เกณฑการแปลความหมายของความยากงายของขอสอบมีดังนี้ 

ความยากงายของขอสอบ ความหมาย คุณภาพขอสอบ 
0.80-1.00 งายมาก ไมดีตองตัดท้ิงหรือปรับปรุงใหม 
0.60-0.79 งาย พอใชได 
0.40-0.59 ปานกลาง ดีมาก 
0.20-0.39 ยาก พอใชได 
0-0.19 ยากมาก ไมดีตองตัดท้ิงหรือปรับปรุงใหม 
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   1.1.3  วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกโดยใชวิธีของเบรนแนน ( Brennan) เพ่ือหา 
ประสิทธิภาพในการจําแนกผูสอบออกเปนผูรอบรูหรือสอบผาน กับผูไมรอบรูหรือสอบไมผาน  
โดยใชสูตร ดังนี้  (สมบัติ  ทายเรือคํา.  2547 : 96 - 98) 
 

   สูตร            B  =  
21 n
L

n
U −  

 
   เม่ือ B แทน คาอํานาจจําแนกของขอสอบ 
     U แทน จํานวนผูรอบรู(หรือสอบผานเกณฑ)ท่ีตอบถูก 
     L แทน จํานวนผูไมรอบรู(หรือสอบไมผานเกณฑ)ท่ีตอบถูก 
     n1 แทน  จํานวนผูรอบรูหรือสอบผานเกณฑ 
     n2 แทน จํานวนผูไมรอบรูหรือสอบไมผานเกณฑ 
     เกณฑการแปลความหมายของคาอํานาจจําแนก 

อํานาจจําแนก ความหมายของคุณภาพขอสอบ 
0.40 ข้ึนไป ดีมาก 
0.30-0.39 ดีพอสมควร 
0.20-0.29 พอใชไดแตควรปรับปรุง 
0.19 ลงมา ไมดีตองตัดท้ิงหรือปรับปรุงใหม 

   1.1.4 วิเคราะห หาคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนตามวิธีการโลเวท  (Lovett)  โดยคํานวณจากสูตรดังนี้  (สมบัติ  ทายเรือคํา.   
2547 : 96 - 98 ) 
 

   สูตร ( ) ( )∑ −−
∑ ∑−−= 2

i

2
ii

cx1k
xxk1rcc  

    
   เม่ือ  rcc แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
     k แทน จํานวนขอสอบท้ังฉบับ 
     xi แทน คะแนนของนักเรียนแตละคน 
     c แทน คะแนนเกณฑหรือจุดตัดของแบบทดสอบ          

 

        1.1.5   หาคาความเชื่อม่ันของแบบวัดความพึงพอใจ โดยใชวิธีการหาคา 
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 
99) 
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                                   α    =   















∑

−
2

t

2

i

S

S
1

1-K
K   

 

                 เม่ือ              α        แทน    สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบวัดความพึงพอใจ 
                   K        แทน    จํานวนขอของแบบวัดความพึงพอใจ 
                          แทน    ผลรวมความแปรปรวนของคะแนน 

                                    แบบวัดความพึงพอใจรายขอ 
                        แทน     ความแปรปรวนของคะแนนแบบวัดความพึงพอใจ 

                                                        ท้ังฉบับ 
   

2.  สถิติพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   2.1  รอยละ โดยใชสูตร ดังนี้ (สมบัติ  ทายเรือคํา.  2547 : 103) 
 
          ตัวเลขท่ีตองการเปรียบเทียบ 
                                รอยละ   =                                             x 100 
                                 จํานวนเต็มของสิ่งนั้น 
 
   2.2  คาเฉลี่ย (Mean) โดย ใชสูตรดังนี้ (สมบัติ  ทายเรือคํา.  2547 : 103) 
 

      สูตร  
n

xX ∑=  

 

   เม่ือ  X       แทน   ตัวกลางเลขคณิตหรือคาเฉลี่ย 
      ∑ x    แทน   ผลรวมท้ังหมดของคะแนน 

                  n     แทน   จํานวนคนท้ังหมด 
 

   2.3  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)โดย ใชสูตรดังนี้  
( สมบัติ  ทายเรือคํา.  2547 : 103 ) 
 

   สูตร  
( )

( )1nn

XXn
S

22

−
−= ∑ ∑

    

 
    เม่ือ   S  แทน   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
         ∑ x  แทน   ผลรวมท้ังหมดของคะแนน 

         ∑ 2x  แทน   ผลรวมของคะแนนยกกําลังสองท้ังหมด 

            n  แทน   จํานวนคนท้ังหมด 

∑ 2
iS

∑ 2
tS
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    2.4 การคํานวณหาประสิทธิภาพแบบเอกสารประกอบการเรียนการสอน  
(เผชิญ  กิจระการ.  2544 : 44-52)   

    สูตร      E1  = 100
A
N

X

×

∑

    

 

 เม่ือ          E1     แทน     รอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคน 
                    ท่ีทําไดระหวางเรียนการทําแบบฝก และแบบทดสอบ 
            หลังเรียนแตละชุด 

                                   ∑ x     แทน    คะแนนรวมของแบบฝก และแบบทดสอบหลังเรียน 

               แตละชุด 
                A     แทน     คะแนนเต็มของแบบฝก และแบบทดสอบหลังเรียน 
               แตละชุด 
                         N     แทน      จํานวนผูเรียนท้ังหมด 
 

สูตร     E2     =        100
B
N

Y

×

∑

  

    
 เม่ือ    E2     แทน     รอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนท่ีไดจากการทํา 
       แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 

                               ∑Y   แทน      คะแนนรวมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 

                                 B     แทน      คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 
                                 N     แทน     จํานวนนักเรียนท้ังหมด 
 
   2.5  หาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู   (เผชิญ  กิจระการ. 2544 : 30-36) 
   

                          ผลรวมคะแนนทดสอบหลังเรียน- ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน                                           
ดัชนีประสิทธิผล (E.I.)    = 

    (จํานวนนกัเรียน ×  คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน 
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  3.  สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน 
   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา  3105 – 2001     
กอนเรียนและหลังเรียนโดยใช  t-test (Dependent Samples) (สมบัติ  ทายเรือคํา. 2547 : 141) 
 

   สูตร  t  =  
( )
1n

DDn

D

22

−
− ∑∑

∑
    

    เม่ือ  t  แทน   คา  t-test    
           D  แทน   คาผลตางระหวางคะแนนแตละคู 
              n  แทน   จํานวนกลุมตัวอยางหรือจํานวนคูคะแนน 
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