
บทที ่3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา (Research and Development) 

เพ่ือพัฒนาชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิค
การผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
4. วิธีการดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้เลือกวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มาทําการสร้างชุดการสอนและพัฒนา
เนื่องจากผู้วิจัยปฏิบัติการสอนในรายวิชานี้ พร้อมท้ังรับผิดชอบเก่ียวข้องกับงานวิชาการ ได้ศึกษา
หลักสูตรและเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพ่ือกําหนดเนื้อหาให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์
หลักสูตรรายวิชา โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ 

ระยะท่ี 1 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ
ไว้ร้อยละ 80/80 

ระยะท่ี 2 การทดลองใช้ชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัส
วิชา 3102-2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยการหาประสิทธิภาพชุดการสอน 
ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนหลัง
การใช้ชุดการสอน และความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อชุดการสอน 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 และ 2 สาขา 

วิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการการศึกษา 2560 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ท่ีลงทะเบียนเรียน วิชาออกแบบและผลิตด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 จํานวน 4 กลุ่ม รวมจํานวน 62 คน 

    1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการพัฒนาและทดลองกับชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ผู้วิจัยดําเนินการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
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Random Sampling) กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 1 กลุ่ม จํานวน 20 คน 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 

3 ส่วน ประกอบด้วย 
2.1 ชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 

หมายถึง ชุดการสอนสําหรับครูใช้ในการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัส
วิชา 3102-2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ภายในชุดการสอน
ประกอบด้วย คําแนะนําการใช้ชุดการสอน คู่มือครู โครงการสอน โครงการสอนรายหน่วย แผนการ
จัดการเรียนรู้คําแนะนําสําหรับนักศึกษา จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หัวข้อเรื่อง แบบทดสอบก่อนเรียน 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ สรุปสาระการเรียนรู้ แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบ
หลังเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนและใบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้รายบุคคล ความสอดคล้องหรือการตอบสนองของแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนและใบงาน
กับจุดประสงค์การเรียนการสอน ข้อแนะนําการใช้สื่อการสอน และสื่อการสอน ประกอบด้วยชุดการ
สอนท้ังสิ้น 5 ชุด ดังต่อไปนี้  
     ชุดการสอนท่ี 1 เรื่อง หลักการทํางานและโครงสร้างโปรแกรม CAD/CAM การติดต้ัง
โปรแกรม MASTERCAM 2017 
     ชุดการสอนท่ี 2 เรื่อง เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม การสร้างภาพชิ้นงาน 2 มิติ การ
ปรับปรุงแก้ไขวัตถุ 2 มิติ และการบอกขนาด 
     ชุดการสอนท่ี 3 เรื่อง การสร้างภาพชิ้นงาน 3 มิติ การปรับปรุงแก้ไขวัตถุ 3 มิติ และการ
รับ-ส่งไฟล์ชิ้นงาน (Import-Export File) 
     ชุดการสอนท่ี 4 เรื่อง การสร้างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกัด 2 มิติ และงาน
กัด 3 มิติ ด้วยคําสั่งตามลักษณะงาน Face Contour Drill Pocket ตรวจสอบและจําลองการทํางาน 
(Simulation) และการสร้างโปรแกรม NC-Code 
     ชุดการสอนท่ี 5 เรื่อง การสร้างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกลึง ด้วยคําสั่งตาม
ลักษณะงาน Face Turning Drill Bore Groove Thread ตรวจสอบและจําลองการทํางาน
(Simulation) และการสร้างโปรแกรม NC-Code 

2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รหัสวิชา 3102-2005 จํานวน 60 ข้อ 

2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 จํานวน 17 ข้อ 
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3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
3.1 วิเคราะห์ข้อมูล/สภาพปัญหา/เลือกวิธีการแก้ปัญหา/การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร พิจารณาวัตถุประสงค์แต่ละข้อ 
3.2 การวิเคราะห์เนื้อหาจะนําเนื้อหาวิชาเพ่ือพิจารณาแยกแยะ แบ่งออกเป็นหัวข้อหลักและ

หัวข้อย่อย 
     3.2.1 นําหัวข้อย่อยมาหาน้ําหนักพฤติกรรมในตารางกําหนดน้ําหนักคะแนนและเกณฑ์

ผ่านทางด้านพุทธพิสัยและทักษะพิสัย 
     3.2.2 หาค่าเฉลี่ยของน้ําหนักพฤติกรรม แล้วสร้างเป็นตารางมาตรฐานเพ่ือให้ผู้สอนนําไป

สอนและออกข้อสอบ 
3.3 การศึกษารูปแบบชุดการสอน และรูปแบบระบบการสอนเพ่ือสร้างชุดการสอน วิชา

ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์
รูปแบบวิธีการสอนแบบต่างๆ และได้เลือกวิธีการสอนโดยใช้ชุดการสอนสําหรับครู ระบบผลิตชุดการ
สอน จัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับสิ่งท่ีผู้เรียนควรมีทักษะและความรู้ตามคําอธิบายรายวิชา จุดประสงค์
รายวิชา มาตรฐานรายวิชา เนื่องจากมีองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา รวมถึงครูผู้สอนยัง
สามารถใช้สื่อการสอนซ่ึงต้องการมุ่งเน้นให้ความรู้พ้ืนฐาน เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนรับรู้และเข้าใจในเวลา
เดียวกัน 

3.4 การออกแบบการสร้างชุดการสอน การผลิตสื่อการสอน และการพัฒนาหลักสูตร ได้เริ่ม
พัฒนาการสอนท่ีเป็นระบบข้ึนใช้ในการเรียนการสอน โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างชุดการสอน ดังนี้ 

     3.4.1 การสร้างชุดการสอน ผู้วิจัยได้จัดทํารายละเอียด โดยได้แสดงการดําเนินการสอน
เป็นข้ันตอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาท่ีเขียนไว้ คือการกําหนดหัวเรื่อง การกําหนด
สาระสําคัญ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สื่อการสอน การประเมินผลและคําแนะนําการใช้ชุดการสอน 
โดยการสร้างชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต เสนอผ่าน
สถานศึกษาเพ่ือรับการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหารายวิชา และความสอดคล้องของหลักสูตร 
ก่อนนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ (รายละเอียดในภาคผนวก ก หน้า 80 - 99) 

             1) การกําหนดหัวเรื่อง ในวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัส
วิชา 3102-2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประกอบด้วยเนื้อหา 
แบ่งเป็นหน่วยการสอนได้ จํานวน 5 หน่วย ทําการสอนจํานวน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมการสอน
จํานวน 90 ชั่วโมง 

             2) กําหนดสาระสําคัญหรือความคิดรวบยอดแต่ละหัวเรื่องโดยการเขียนสาระ 
สําคัญของหัวเรื่อง 

             3) กําหนดจุดประสงค์การเรียนต้องสอดคล้องกับสาระสําคัญหรือความคิดรวบ
ยอด โดยยึดจุดประสงค์ในการสอนของรายวิชาเป็นหลัก และเขียนให้ครอบคลุมสาระสําคัญท่ีจะสอน 

             4) การประเมินผล คือ การตรวจสอบหลังการเรียนการสอนแล้ว ผู้เรียนได้มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ท่ีเราต้ังใจไว้หรือไม่ การประเมินผลนี้จะใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
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             5) การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน นําจุดประสงค์การเรียนแต่ละข้อมา
วิเคราะห์ โดยการจัดเรียงกิจกรรมท้ังหมดให้มารวมเป็นกิจกรรมการเรียนท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดเพ่ือไม่ให้เกิด
การซํ้าซ้อนในการเรียน โดยคํานึงถึงพ้ืนฐานของผู้เรียน วิธีดําเนินการให้เกิดข้ึนในการเรียนการสอน 
ตลอดจนการติดตามผลการประเมินผล การประเมินพฤติกรรมผู้เรียนท่ีแสดงออก โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนไว้ 4 ข้ันตอน ประกอบด้วย 

            (1) ข้ันสร้างปัญหาให้ผู้เรียนสนใจ 
      (2) ข้ันให้เนื้อหาและสรุป 
      (3) ข้ันทดลองความสามารถด้วยการทาแบบฝึกหัดและใบงาน 
      (4) ข้ันตรวจปรับความสําเร็จ 

             6) กําหนดและเลือกสื่อการสอน เป็นวัสดุอุปกรณ์และกิจกรรมท่ีครูทําเพ่ือเป็น
แนวทางในการเรียนรู้ การสร้างชุดการสอนโดยกําหนดข้ันตอนดังนี้ 

      (1) ชุดการสอนท่ีสร้างต้องการทราบความรู้เดิมของผู้เรียน 
      (2) การนําเข้าสู่บทเรียนควรมีความเหมาะสม 
      (3) การประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ควรดําเนินไปตามข้ันตอนท่ี 

กําหนดไว้ 
      (4) การสรุปผลการเรียน เพ่ือเป็นแนวทางไปสู่ความคิดรวบยอด หรือหลักการ 

สําคัญของการเรียนรู้ในหน่วยนั้นๆ 
      (5) การประเมินผลหลังเรียน เป็นการตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนรู้ว่าเปลี่ยน 

หรือไม่ 
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การสร้างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงข้ันตอนการสร้างชุดการสอน 

วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 

ศึกษาคําอธิบายรายวิชาและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
แผนการจัดการเรียนรู้และเอกสารชุดการสอน 

ใบเนื้อหา แบบฝึกหัดและใบงาน ใบเฉลยแบบฝึกหัด 
ใบเฉลยใบงาน 

และใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ศึกษาข้อมูล 
เพ่ิมเติม 

ผู้เชี่ยวชาญประเมินผล 
ชุดการสอน 

ทดลองใช้ 

ประเมินประสิทธิภาพ 
ชุดการสอน ปรับปรุงแก้ไข 

ได้ชุดการสอนนําไปใช้จริง 
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การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 

1. ศึกษาคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตร เนื้อหาทฤษฎี วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม รวมท้ัง
เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบรวมของวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 2. วิเคราะห์ระดับของวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแบบทดสอบรวมโดยต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

3. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบท่ีดี และความเท่ียงตรงของข้อสอบจากหนังสือ 
4. กําหนดจุดประสงค์ เนื้อหา และพฤติกรรมท่ีต้องการวัด เพ่ือสร้างข้อสอบให้ครอบคลุม

เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 100 ข้อ  
5. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสร้างข้ึนเสร็จแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้

คําแนะนําในเรื่องรูปแบบ สํานวนภาษา และปรับปรุงแก้ไข แล้วนําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ อีกครั้ง ซ่ึง
ผู้เชี่ยวชาญเป็นชุดเดียวกัน 

6. ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพ่ือ
ตรวจสอบแนะนําแก้ไข วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index Objective Congruence : IOC) 
(สมบูรณ์  สุริยวงศ์ และคณะ, 2544 : 156-159) 

การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 

+1. หมายถึง  เม่ือแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  0. หมายถึง  เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์ 
- 1. หมายถึง  เม่ือแน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่วัดตามจุดประสงค์ประสงค์เชิงพฤติกรรม 

7. หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามของแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
โดยใช้สูตร IOC เลือกข้อสอบท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.5 ถึง 1.0 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.8-1.0 
(ภาคผนวก จ หน้า 120 - 151) 

8. นําแบบทดสอบจํานวน 100 ข้อ ไปทดลองใช้กับนักศึกษา กลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน เพ่ือหา
ค่าความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนก (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2543 : 196) จากนั้น
คัดเลือกข้อสอบท่ีผ่านเกณฑ์ ให้เหลือ 60 ข้อ 

    8.1 ระดับความยากง่าย (Level of difficult : D) ควรอยู่ระดับ 0.20 - 0.80 
    8.2 ระดับอํานาจจําแนก (Power of discrimination : r) ควรมีค่าต้ังแต่ 0.20 ข้ึนไป 

จึงใช้ได้ 
    8.3 นําแบบทดสอบจํานวน 60 ข้อท่ีผ่านเกณฑ์ ไปทดลองใช้กับนักศึกษา กลุ่มเก่ง และ

กลุ่มอ่อน เพ่ือหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ (Reliability) แบบปรนัยใช้วิธีของคูเดอร์ริชาร์ดสัน 
KR-20 ได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.9467 (ภาคผนวก จ. หน้า 163 - 164) 
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9. แบบประเมินผลชุดการสอนของผู้เชี่ยวชาญ 
เม่ือสร้างชุดการสอนเสร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยได้นําเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ประเมินผลชุด

การสอน ความสอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา ความถูกต้องของเนื้อหา แบบทดสอบ แบบฝึกหัด  
ใบงาน ใบมอบงาน และสื่อการเรียนการสอน โดยการสร้างเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ใช้การแปลความหมายค่าเฉลี่ย (บุญชม  ศรีสะอาด. 2535 : 163) 

4.51 - 5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 
2.51 - 3.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
1.51 - 2.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อย 
1.00 - 1.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 

10. จัดพิมพ์แบบทดสอบท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วปรับปรุง เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย
ต่อไป 

การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005  ท่ีผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นแผนภูมิแสดงข้ันตอนดําเนินการครั้งนี้
ดังนี้ 
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ข้ันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงข้ันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กําหนดขอบเขตเนื้อหา/วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ออกแบบ/สร้างแบบทดสอบ 
ข้อสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก 

ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม 
และปรับปรุงแก้ไข 

ผู้เชี่ยวชาญประเมินผล 
ชุดการสอน 

ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาความเชื่อม่ัน 
ค่าอํานาจจําแนกและความยากง่ายของแบบทดสอบ 

คัดเลือกข้อสอบท่ีมีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์ จัดทําแบบทดสอบชนิด
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ข้อ 

ตัดแบบทดสอบ 
ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ออก 

ได้ชุดการสอนนําไปใช้จริง 
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11. การสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 
การสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนด้วยชุดการสอน วิชา

ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005  มีลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
     11.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการวัดผล และประเมินผล วิธีการสร้างแบบสอบถาม แสดง

ความพึงพอใจ  
     11.2 กําหนดรูปแบบการประเมินความพึงพอใจ โดยสร้างแบบสอบถามแบบวัด ท่ีเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2542: 99)  
     11.3 กําหนดเกณฑ์ในการตัดสินความพึงพอใจของผู้เรียน (บุญชม ศรีสะอาด, 2542 : 

100)  
     11.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง 

ของเนื้อหา (Content validity) โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
    +1 หมายถึง ถ้าแน่ใจว่าแบบสอบถามวัดพฤติกรรม นั้นจริง  

   0 หมายถึง ถ้าไม่แน่ใจว่าหรือตัดสินใจไม่ได้ว่าแบบสอบถามวัดพฤติกรรม นั้นจริง  
  -1 หมายถึง ถ้าแน่ใจว่าแบบสอบถามไม่ได้วัดพฤติกรรม นั้นจริง 

     11.5 นําแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญ นํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
กับจุดประสงค์ IOC ท่ีมีเกณฑ์  ต้ังแต่ 0.5 ข้ึนไป ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.0 แสดงว่า
แบบสอบถามความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง และสอดคล้องกับพฤติกรรมท่ีต้องการวัด  

     11.6 นําแบบสอบถามความพึงพอใจมาปรับแก้ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ  
     11.7 จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
     11.8 การหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอล

ฟ่า (α - Coeficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 99) 
     11.9 การประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการสอน ด้วย

สูตรหาค่าเฉลี่ย ( X ) (พิศิษฐ  ตัณฑวณิช, 2543 : 37) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (พิศิษฐ  
ตัณฑวณิช, 2543 : 58) 

4. วิธีการดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
มีวิธีการ 2 ระยะ ได้แก่ 
ระยะท่ี 1 หาประสิทธิภาพของชุดการสอนเบ้ืองต้น  
    ข้ันท่ี 1 ทดลองแบบเด่ียว จํานวนนักเรียน 3 คน นําชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิต

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 โดยทดลองใช้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 (ม.6) 
กลุ่ม 1 ท่ีผ่านการเรียนวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 
มาแล้วในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 3 คน ระดับเรียนดี 1 คน ปานกลาง 1 คน และ
เรียนอ่อน 1 คน (นัดหมายมาทําแบบทดสอบสัปดาห์ท่ี 18) ได้ประสิทธิภาพ 74.29/76.11 ผลปรากฏ
ว่า มีปัญหาเรื่อง ใบความรู้มีเนื้อหามากเกินไป ซ่ึงผู้วิจัยได้นําข้อบกพร่องดังกล่าวไปปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญและทําการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิต
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (ภาคผนวก ฉ หน้า 166 - 170) 



61 
 

    ข้ันท่ี 2 ทดลองกลุ่มย่อย วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 
3102-2005 โดยทดลองใช้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 1 ท่ีผ่านการเรียนวิชาออกแบบและผลิต
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 มาแล้วในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 
10 คน (นัดหมายมาทําแบบทดสอบสัปดาห์ท่ี 20) ได้ประสิทธิภาพ 77.52/77.97 พบปัญหา
แบบฝึกหัดมากเกินไป เวลาไม่เหมาะสม สื่อไม่สมบูรณ์ จากนั้นนํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือหาความ
ถูกต้องเหมาะสมกับเนื้อหา ให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน (ภาคผนวก ฉ หน้า 171 - 177) 

ระยะท่ี 2 การทดลองใช้ชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัส
วิชา 3102-2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิต  

    ข้ันท่ี 3 ทดลองกลุ่มตัวอย่าง จํานวนนักศึกษา 20 คน ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 และ 2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ จํานวน 4 กลุ่ม รวมจํานวน 62 คน โดยดําเนินการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) ทําการทดลองหาประสิทธิภาพโดยใช้ชุดการสอน (ภาคผนวก ฉ หน้า 
178 - 186) โดยมีรูปแบบการวิจัยแบบใช้กลุ่มเดียว มีการทดลองก่อนและหลังการทดลอง (One 
Group Pretest Posttest Design ประภาพรรณ  เส็งวงศ์, 2550 : 28) 

ตารางท่ี 2 แบบแผนดําเนินการทดลอง 

กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 
กลุ่มทดลอง O1 X O2 

เม่ือ  O1  หมายถึง  การทดสอบตัวแปรตามก่อนการทดลอง 
    X  หมายถึง  การใช้นวัตกรรม (การทดลอง) 

O2  หมายถึง  การทดสอบตัวแปรตามหลังการทดลอง 
O1 และ O2   เป็นการทดสอบด้วยเครื่องมือชนิดเดียวกันและเปรียบเทียบผลการทดสอบ 

ระหว่าง O1 และ O2 

ดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ต้ังแต่วันท่ี 17 เดือน 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 20 คน โดยให้
กลุ่มตัวอย่างดําเนินการทดลองสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ เม่ือทําการ
สอนและทําแบบทดสอบจนครบ 5 หน่วย ให้นักเรียนทําแบบทดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ เพ่ือหาประสิทธิภาพต่อไป 

    4.2.1 ในข้ันเตรียม ผู้วิจัยได้เตรียมนักศึกษาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) จํานวนนักศึกษา 20 คน สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

    4.2.2 ทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
    4.2.3 ข้ันดําเนินการเรียนการสอน โดยใช้เวลาในการสอนจํานวนท้ังสิ้น 90 ชั่วโมง ต้ังแต่

วันท่ี 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
    4.2.4 ทดสอบหลังเรียน (Post - test) และทดสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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    4.2.5 ระยะเวลาการดําเนินการวิจัย ชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ตารางท่ี 3 ระยะเวลาการดําเนินการวิจัย 

วัน/เดือน/ปี เวลา หน่วยท่ี/เรื่อง 
อังคารท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 10.00 - 16.00 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 

เรื่องหลักการทํางานและโครงสร้างโปรแกรมCAD/CAM  
การติดต้ัง และการเปิดใช้งานโปรแกรม MASTERCAM 
2017 

อังคารท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 10.00 - 16.00 เรื่อง เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม การสร้างภาพชิ้นงาน 
2 มิติ การปรับปรุงแก้ไขวัตถุ และการบอกขนาด 
(Dimension) 

อังคารท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 10.00 - 16.00 
อังคารท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 10.00 - 16.00 
อังคารท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 10.00 - 16.00 เรื่อง การสร้างภาพชิ้นงาน 3 มิติ การปรับปรุงแก้ไขวัตถุ 

และการรับ-ส่งไฟล์ชิ้นงาน(Import - Export File) 
* สอนชดเชย วันชาติ วันเสารท่ี์ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

อังคารท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 10.00 - 16.00 
อังคารท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 * 10.00 - 16.00 
อังคารท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 10.00 - 16.00 เรื่อง การสร้างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path)  

งานกัด 2 มิติ และงานกัด 3 มิติด้วยคําสั่งตามลักษณะ
งาน Face Contour  Drill  Pocket ตรวจสอบและ
จําลองการทํางาน (Simulation) และการสร้าง
โปรแกรม NC-Code 
* สอนชดเชย หยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม่ 
  วันเสาร์ท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2561  
                                                            

อังคารท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 10.00 - 16.00 
อังคารท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 10.00 - 16.00 
 
 
อังคารท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2561 * 

 
 

10.00 - 16.00 
 
อังคารท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2561 

 
10.00 - 16.00 

อังคารท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2561 * 10.00 - 16.00 * สอนชดเชย วันครู วันเสารท่ี์ 20 มกราคม พ.ศ. 2561  
เรื่อง การสร้างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path)  
งานกลึง ด้วยคําสั่งตามลักษณะงาน Face Turning 
Drill Bore Groove Thread ตรวจสอบและจําลอง 
การทํางาน (Simulation) และการสร้างโปรแกรม  
NC-Code 

อังคารท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2561 10.00 - 16.00 
อังคารท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2561 10.00 - 16.00 
อังคารท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 10.00 - 16.00 
อังคารท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 10.00 - 16.00 

อังคารท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 10.00 - 16.00 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน 

ข้ันตอนในการทดลองข้ันท่ี 3 ดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560 ซ่ึงมีนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 20 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างดําเนินการทดลองสอบตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในโครงการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 
3102-2005 และการทําแบบทดสอบท่ีกําหนดจะใช้เวลาในการทดสอบชุดการสอนท่ี 1 และ 2 ใช้
เวลา 10 นาที ชุดการสอนท่ี 3 ใช้เวลา 15 นาที และชุดการสอนท่ี 4 และ 5 ใช้เวลา 20 นาที  โดย
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ดําเนินการสอนตามโครงการสอนในแต่ละหน่วย เม่ือทําการสอนและทําแบบทดสอบจนครบ ชุดการ
สอนตาม ท่ีกําหนดไว้ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ให้ทําแบบทดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ข้อ มาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ 
เพ่ือหาประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไป 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล จากการรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติใน

การวิเคราะห์ ดังนี้ 
5.1 การหาคุณภาพเครื่องมือ 
     5.1.1 การหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC (สมบูรณ์  สุริยวงศ์ และคณะ, 2544 
: 156-159) 

IOC  =  ΣR                                             

เม่ือ  IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง 
ΣR แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท้ังหมด 
N  แทน  จํานวนผู้เชี่ยวชาญท้ังหมด 

     5.1.2 การหาค่าดัชนีความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (ล้วน  สายยศและอังคณา  สายยศ,  2543 : 196) 

P  =  R  .                               

เม่ือ  P  แทน  ค่าดัชนีความยากง่าย 
R  แทน  จํานวนนักเรียนท่ีทําข้อสอบถูก 
N  แทน  จํานวนนักเรียนท่ีทําข้อสอบท้ังหมด 

เกณฑ์พิจารณาค่าความยากง่ายจะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 สรุป ค่าความยากง่ายท่ีเหมาะสมจะ
มีค่าระหว่าง 0.20 - 0.80 ดังนี้ 

มากกว่า 0.80  เป็นข้อสอบท่ีง่ายมาก 
  0.60 - 0.80  เป็นข้อสอบท่ีค่อนข้างง่าย 
  0.40 - 0.59  เป็นข้อสอบปานกลาง 
  0.20 - 0.39  เป็นข้อสอบท่ีค่อนข้างยาก 

             0.00 - 0.20  เป็นข้อสอบท่ียากมาก (ปรับปรุงหรือตัดท้ิง 

     5.1.3 การหาค่าอํานาจจําแนก (Discrimination: r) คํานวณจากสูตร 
D    =      U  -    L  . 

เม่ือ D  หมายถึง  ดัชนีค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบ 
         U  หมายถึง  จํานวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง 
 L หมายถึง  จํานวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนตํ่า  

N 

N 

nU nL 
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         nU  หมายถึง  จํานวนนักเรียนท้ังหมดท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง  
                    nL  หมายถึง  จํานวนนักเรียนท้ังหมดท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนตํ่า 
เกณฑ์การพิจารณาค่าอํานาจจําแนก (r) จะมีค่าระหว่าง -1 ถึง +1 สรุปค่าอํานาจจําแนกท่ีดี 

จะมีค่าต้ังแต่ 0.20 ถึง +1 ดังนี้ 
  0.40   ข้ึนไป อํานาจจําแนกสูงคุณภาพของข้อสอบดีมาก 
  0.30 – 0.39 อํานาจจําแนกปานกลางคุณภาพของข้อสอบดีพอสมควร 
  0.20 – 0.29 อํานาจจําแนกค่อนข้างตํ่าคุณภาพของข้อสอบพอใช้ได้ 

 0.00 – 0.19 อํานาจจําแนกตํ่าคุณภาพของข้อสอบใช้ไม่ได้ 

     5.1.4 การหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ (Reliability) โดยใช้สูตร KR-20 ของ  
Kuder  Richardson คํานวณจากสูตร (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2543 : 215) 

      rtt   =                          
เม่ือ   rtt  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

k   หมายถึง  จํานวนข้อสอบ 
p   หมายถึง  สัดส่วนของคนท่ีทําข้อสอบนั้นได้ = จํานวนนักศึกษาท่ีทําถูก 
 
q   หมายถึง  สัดส่วนของคนท่ีทําข้อสอบนั้น (1 – p) 
σ

2  หมายถึง  ค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบ  

  σ
2  =  NΣX2 – (ΣX)2  หรือ  σ2  =  ΣX2  -  ΣX 

                                                  N2                           N        N 
  เม่ือ X แทน  คะแนนของนักเรียนแต่ละคนท่ีตอบถูก 
   ΣX แทน  ผลรวมของคะแนนนักเรียนท่ีตอบถูก 
   N แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

    เกณฑ์การพิจารณาค่าความเชื่อม่ัน มีค่าระหว่าง -1 ถึง +1 ดังนี้ 
    ค่าความเชื่อม่ัน 0.00 หรือใกล้เคียง หมายความว่า แบบทดสอบนั้นไม่มีความเชื่อม่ัน 
คะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบนี้เชื่อถือไม่ได้ เพราะสอบครั้งแรกได้คะแนนอย่างหนึ่ง แต่ถ้าสอบอีกครั้ง
จะได้คะแนนอีกอย่างหนึ่ง 
    ค่าความเชื่อม่ัน -0.10 หมายความว่า แบบทดสอบนี้มีความเชื่อม่ันตํ่า ไม่ควรนําไปเป็น
แบบทดสอบ เพราะสอบครั้งแรกกับครั้งหลังจะสลับกัน 

   ค่าความเชื่อม่ัน +0.10 หรือใกล้เคียง หมายความว่า แบบทดสอบนั้นมีความเชื่อม่ันสูง 
คะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบนี้นักเรียนกลุ่มเดิมจะสอบก่ีครั้งก็ตามจะได้คะแนนหรือลําดับคงท่ีทุกครั้ง 

 

 

 

1 -  
 

 k     
k - 1 

σ
 2 

 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

Σpq 
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5.2 การหาค่าประสิทธิภาพของชุดการสอน (E1/E2) ใช้สูตรของสุนันทา  สุนทรประเสริฐ 
(สุนันทา  สุนทรประเสริฐ, 2547 : 55) 

E1  =   (ΣX / N)  x 100                                               

E2  =   (ΣF / N)   x 100 

E1 แทน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการสอบด้วย 
แบบทดสอบและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามใบงานหลังการสอนแต่ละหน่วยการสอน 

E2 แทน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละของคะแนนจากการสอบด้วย 
แบบทดสอบหลังการสอน 

ΣX แทน คะแนนรวมของนักเรียนจากการสอบด้วยแบบทดสอบหลังการสอนและ 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามใบงานแต่ละหน่วยการสอน 

ΣF แทน คะแนนได้จากการประเมินผลแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนโดยหา 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 

A   แทน คะแนนเต็ม ของแบบทดสอบและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 
ใบงานรวมกัน 

B   แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
N   แทน จํานวนผู้เรียน 

จากเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีกําหนดไว้ให้มีค่า E1/E2 และกําหนดค่า
คลาดเคลื่อน +2.5 หากสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพท่ีกําหนดไว้ จึงยอมรับว่าชุดการสอนท่ีผลิตข้ึน 
มีประสิทธิภาพ 

5.3 การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน (E.I.) โดยใช้วิธีการของกูดแมน   
เพลคเทอร์และชไนเดอร์  (เผชิญ  กิจระการ, ม.ป.ป. อ้างอิงมาจาก Goodman Flecher and 
Schneider, 1980) 

    ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) = ผลรวมคะแนนทดสอบหลังเรียน – ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน     . 
                       (จํานวนนักเรียน × คะแนนเต็ม ) – ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 
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5.4 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ 
     ค่าสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานในการศึกษา โดยใช้ t- test แบบ Dependent 

Samples (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 113) เม่ือความแปรปรวนไม่เท่ากัน โดยใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

    t     =  
 

 

เม่ือ D      หมายถึง  ความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบหลังเรียนและคะแนน
                     การทดสอบก่อนเรียน  

ΣD   หมายถึง  ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบหลังเรียน 
                    และคะแนนการทดสอบก่อนเรียน  
(ΣD)2 หมายถึง ผลรวมกําลังสองของความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบ   
                    หลังเรียนและคะแนนการทดสอบก่อนเรียน  
N      หมายถึง  จํานวนผู้เรียนท้ังหมด 

5.5 ประเมินความพึงพอใจ 
     5.5.1 การหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอล

ฟ่า (α - Coeficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 99) 

α  =    k    1 –   ΣSi
2 

  เม่ือ α แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
   k แทน จํานวนข้อคําถาม 
   ΣSi

2 แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
   St

2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

     5.5.2 การประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการสอน 
ด้วยสูตรหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   5.5.2.1 การหาค่าเฉลี่ยของคะแนน (พิศิษฐ  ตัณฑวณิช, 2543 : 37) 

X  =  Σ X . 

เม่ือ X  แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ΣX  แทน  ผลรวมของคะแนนของนักเรียน 
N  แทน  จํานวนคะแนนท้ังหมด 

 

 

k - 1 St
2 

√  NΣD2 – (ΣD)2 
  N-1 

ΣD 

N 
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   5.5.2.2 ส่วนความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (พิศิษฐ  ตัณฑวณิช, 2543 : 58) 
 

             S.D.    =    

                      เม่ือ  S.D.  หมายถึง  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
         N   หมายถึง  จํานวนผู้เรียนท้ังหมด  
   ΣX2  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังสอง  

                    (ΣX)2 หมายถึง  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 
 
 

 

 NΣX2 – (ΣX)2 
N(N-1) √ 


