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บทที ่3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

 
 

          การวิจยั เร่ือง การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ือง 
ตน้ รหสั 2102-2201 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบ 
(One-Group Pretest-Posttest Design) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3. การสร้างและการพฒันาเอกสารประกอบการสอน 
 4. การด าเนินการทดลอง 
 5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 6. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช้ 
 7. สรุปผลการทดลอง 

 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         3.1.1 ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาช่างกลโรงงานทั้งหมดท่ีลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาแม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 5 ห้อง 7 กลุ่มจ านวน นกั 
เรียน ทั้งหมด 125 คน 
         3.1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียน ปวช. 2 สาขาวชิาช่างกลโรงงาน กลุ่ม 9-10 ท่ี
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาแม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 33 คนโดย
การเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง 
 

3.2  การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
         การศึกษาในคร้ังน้ีไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นวจิยั ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2560  
ประกอบดว้ย 2 ส่วน 
          3.2.1 เอกสารประกอบการสอนวิชา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ ท่ีผูว้ิจยัคน้ควา้สร้างข้ึน จ านวน 9 
หน่วย ระยะเวลาในการเรียนและการสอน จ านวน 34 ชัว่โมง 
          3.2.2 แบบทดสอบและแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประกอบดว้ยแบบทดสอบจ านวน 9 ชุด
ละ 10 ขอ้ และแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 90 ขอ้เป็นชนิด 4 ตวัเลือก  
 

3.3   การสร้างและพฒันาเอกสารประกอบการสอน 
 3.3.1 ขั้นตอนการสร้าง เอกสารประกอบการสอน วชิา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ 
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      3.3.1.1 ศึกษารายละเอียดค าอธิบายรายวิชา แม่พิมพ์โลหะเบ้ืองตน้ วตัถุประสงค์ตาม
หลกัสูตรท่ีก าหนด  ศึกษาเอกสารทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งจากต าราในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช ้ในการศึกษาแบบ
ต่าง ๆ ทั้ง เอกสารประกอบการสอน และแบบทดสอบแบบต่าง ๆ เพื่อน าขอ้มูลมาออกแบบใชก้บัรายวิชา
เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
       3.3.1.2 ท าการออกแบบเอกสารประกอบการสอน วิชา แม่พิมพ์โลหะเบ้ืองตน้โดยยึด
หลกั ทฤษฎีของ สิทธ์ิ สายหลา้ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
             1. ท าการสร้างเอกสารประกอบการสอน วชิา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ โดย
ศึกษารูปแบบโครงสร้างเอกสารประกอบการสอนแบบต่าง ๆ  เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกบัวตัถุประสงค ์

        2. น าเคร่ืองมือและเอกสารประกอบการสอนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ ประเมินผล
เพื่อท่ี จะไดท้ราบแนวทางและความคิดเห็นเก่ียวกบัเอกสารประกอบการสอนท่ีผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึน 

        3. น าเอกสารประกอบการสอนท่ีสร้างข้ึนไปทดลองเพื่อหาขอ้บกพร่องของ
เอกสารประกอบการสอนกบันกัเรียนก่อนแลว้น ามาแกไ้ขปรับปรุงในส่วนท่ีผดิพลาดหรือบกพร่อง โดย
ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง 

   4. ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบเอกสารประกอบการสอนวิชา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้  
โดย แบ่งเน้ือหาของเอกสารประกอบการสอนเป็น 9  หน่วย  ประกอบดว้ย  

      หน่วยท่ี 1 เร่ือง งานข้ึนรูปโลหะ 
           หน่วยท่ี 2 เร่ือง ประเภทของงานข้ึนรูปโลหะ   
           หน่วยท่ี 3 เร่ือง ทฤษฎีเก่ียวกบังานตดั 
            หน่วยท่ี 4 เร่ือง ประเภทของแม่พิมพ ์  
           หน่วยท่ี 5 เร่ือง ดายเซ็ต 
           หน่วยท่ี 6 เร่ือง ส่วนประกอบแม่พิมพ ์
           หน่วยท่ี 7 เร่ือง ช้ินส่วนมาตรฐานของแม่พิมพโ์ลหะ 
           หน่วยท่ี 8 เร่ือง วสัดุท่ีใชท้  าแม่พิมพโ์ลหะ 
           หน่วยท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองเพรสและอุปกรณ์ช่วยในงานแม่พิมพโ์ลหะ   

             5. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเอกสารประกอบการสอนวิชา แม่พิมพโ์ลหะ
เบ้ืองตน้  ดว้ยการสร้างแบบประเมินผลแสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมีต่อเคร่ืองมือท่ีผูศึ้กษาสร้าง
ข้ึน โดยมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีท าการประเมินและพิจารณา รวม 5 ท่าน  ดงัน้ี 
        1. รศ.ดร. สิทธิชยั  แกว้เก้ือกลู 
          2. รศ.ดร. สันติรัฐ  นนัสะอาง 
        3. รศ.ดร. สุปรียา  ศิริพฒันกุลขจร 
                             4. นายชลอ  การทวี 
         5. นายพรรษา  ฉายกลา้ 
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                                                 ศึกษาค าอธิบายรายวชิาและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
เอกสารประกอบการสอน 

 
 

  ออกแบบเอกสารประกอบการสอน 
 
 
 

   
 
 

  
 

 
  
 
 
 
   

แผนภูมิที ่3.1 แสดงขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอน  
 

 3.3.2 แผนการสอน 
  การพฒันาแผนการสอน วิชา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ ผูว้ิจยัมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงั
แผนภูมิท่ี 3.2 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

วเิคราะห์จดัท าเอกสารประกอบการสอน 

สร้างเอกสาร
ประกอบการ

ทดลองใช ้ 

ไดเ้อกสารประกอบการสอน 
น าไปใชจ้ริง 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
 

ศึกษาขอ้มูลเพิ่มปรับปรุง 

ไม่ผา่น  
 

ผา่น  ผา่น  
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แผนภูมิที ่3.2 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

           ขั้นตอนการสร้าง แผนการจดัการเรียนรู้ วชิา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ รหสั 2102-2201 
            3.3.2.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ 
รหัส 2102-2201 วตัถุประสงค์ตามหลกัสูตรท่ีก าหนด ศึกษาเอกสารทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งจากต าราในการ
สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ ในการศึกษาแบบต่าง ๆ ทั้งตวัแผนการสอน เพื่อน าขอ้มูลมาออกแบบใช้กบัรายวิชา
เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
           3.3.2.2 เลือกรูปแบบของแผนการสอน ของอาภรณ์ ใจเท่ียง (2540:206-216) มาประ 
ยกุตใ์ชใ้นการท าแผนการสอนวชิา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ รหสั 2102-2201 
  3.3.2.3 จดัท าแผนการสอนโดยการเขียนแผนการสอน จ านวน 18 แผนการสอน ครอบ 
คลุมเน้ือหาวิชาทั้งหมด 9 หน่วยเรียน แต่ละแผนการสอนจะประกอบด้วยหน่วยท่ี 1 เร่ือง งานข้ึนรูป
โลหะ หน่วยท่ี 2 เร่ือง ประเภทของงานข้ึนรูปโลหะ หน่วยท่ี 3 เร่ือง ทฤษฎีเก่ียวกบังานตดัหน่วยท่ี 4 เร่ือง 
ประเภทของแม่พิมพ ์หน่วยท่ี 5 เร่ือง ดายเซ็ต หน่วยท่ี 6 เร่ือง ส่วนประกอบแม่พิมพ์หน่วยท่ี 7 เร่ือง 
ช้ินส่วนมาตรฐานของแม่พิมพโ์ลหะ หน่วยท่ี 8 เร่ือง วสัดุท่ีใช้ท  าแม่พิมพโ์ลหะ หน่วยท่ี 9 เร่ือง เคร่ือง
เพรสและอุปกรณ์ช่วยในงานแม่พิมพโ์ลหะ แต่ละแผนการสอนจะประกอบดว้ย   
   1) ช่ือหน่วยและช่ือเร่ือง  
   2) เวลาเรียนรวม จ านวนคาบ และการสอนคร้ังท่ีเท่าใดในจ านวน 18 คร้ัง 
   3) หวัขอ้เร่ือง 

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปรับปรุงแผนการสอน 
ประกอบการสอน

แผนการสอน วชิาแม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ 
น าไปใชจ้ริง 

เลือกรูปแบบของแผนการสอน 

จดัท าแผนการสอน 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแผนการสอน 

ทดลองใช ้

ปรับปรุงแผนการสอน 
ประกอบการสอน 

ไม่ผา่น ผา่น 
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   4) สาระส าคญั/แนวคิดส าคญั 
   5) สมรรถนะยอ่ย 
   6) วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
   7) กิจกรรมการเรียนรู้ในการสอนแต่ละคร้ัง 
   8) ส่ือการเรียนรู้ 
   9) งานท่ีมอบหมาย/กิจกรรม 
   10) การประเมินผลการเรียนรู้ 
   11) งานท่ีมอบหมาย 
   12) เอกสารอา้งอิง 
   13) บนัทึกผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้  
  3.3.2.4 น าแผนการสอน ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 5 ท่านประเมินผลเพื่อท่ีจะไดท้ราบแนว 
ทางและความคิดเห็นเก่ียวกบัแผนการสอน ท่ีผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึน 
      3.3.2.5 น าแผนการสอน ท่ีสร้างข้ึนไปทดลองเพื่อหาขอ้บกพร่องของแผนการจดั การ
เรียนรู้ กบันกัเรียนก่อนแลว้น ามาแกไ้ขปรับปรุงในส่วนท่ีผดิพลาดหรือบกพร่อง   
  3.3.2.6 ได้แผนการสอน วิชา แม่พิมพ์โลหะเบ้ืองต้น ท่ีจะน าไปใช้ในสอนจริงกับ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาวชิาช่างกลโรงงาน ชั้นปีท่ี 2 กลุ่ม 9-10 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา 
แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ รหสั 2102-2201 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 33 คน 

3.3.3 ส่ือสไลดน์ าเสนอดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต์ 
  การพฒันาส่ือสไลด์ฯ วิชา แม่พิมพ์โลหะเบ้ืองตน้ ผูว้ิจยั มีขั้นตอนการด าเนินงานดงั
แผนภูมิท่ี 3.3 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  3.3.3.1 ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างส่ือสไลด์ น าเสนอดว้ย
โปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์
  3.3.3.2 ศึกษาเน้ือหาวิชา และวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้จากหนงัสือเรียนท่ีไดพ้ฒันาข้ึน 
เพื่อน ามาก าหนดขอบเขตของเน้ือหาท่ีจะใชใ้นการสร้างเส่ือสไลดฯ์ 
  3.3.3.3 วเิคราะห์วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ใหส้ัมพนัธ์กบัรายละเอียดของเน้ือหา  
  3.3.3.4  ศึกษาการใชง้านของโปรแกรมไมโครซอฟต ์ออฟฟิต เพาเวอร์พอย 
  3.3.3.5 วางเคา้โครงของส่ือสไลด์ฯ และจดัล าดบัก่อนหลงัของเน้ือหาเพื่อให้สอด คลอ้ง
กบัจุดประสงคข์องการเรียนรู้  
  3.3.3.6 ออกแบบเฟรมของส่ือสไลดฯ์ โดยก าหนดสีและแบบอกัษรเพื่อให้เป็นไปในทาง
เดียวกนัทุกหน่วยเรียน  
  3.3.3.7 เขียนรายละเอียดของบทบรรยาย ตวัอกัษร ภาพประกอบ ขอ้ความอธิบายภาพ
และเทคนิคต่าง ๆ เป็นตน้ 
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  3.3.3.8 น ากรอบเน้ือหาของส่ือสไลดไ์ปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5 ท่านช่วยตรวจสอบความเหมาะ 
สมในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

1) กรอบแนะน าส่ือและผูจ้ดัท า  
2) ช่ือหน่วยเรียน 
3) ช่ือเร่ืองและหวัขอ้ยอ่ย  
4) จุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือจุดประสงคก์ารสอน  
5) เน้ือหาของหน่วยเรียน 
6) แบบทดสอบทา้ยหน่วย  
7) เฉลยแบบทดสอบทา้ยหน่วย 

  3.3.3.9  แกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ การพฒันาแผนการสอน วชิา 
แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ ผูว้ิจยัมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัแผนภูมิท่ี 3.3 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่3.3 แสดงขั้นตอนการสร้างส่ือสไลดฯ์ 

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปรับปรุงส่ือสไลดฯ์ 
ประกอบการสอน

ส่ือสไลดฯ์ วชิาแม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ 
น าไปใชจ้ริง 

วางเคา้โครงและเขียนกรอบ 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 

ทดลองใชส่ื้อสไลดฯ์ 

ปรับปรุงส่ือสไลดฯ์ 
ประกอบการสอน 

ไม่ผา่น ผา่น 

พฒันาส่ือสไลดฯ์
ตรวจสอบ 

ไม่ผา่น ผา่น 

ปรับปรุงส่ือสไลดฯ์ 
ประกอบการสอน 
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  3.3.3.10 พฒันาส่ือสไลด์ฯ ตามกรอบเน้ือหาท่ีไดเ้ขียนแผนผงัไว ้จ  านวน 9 หน่วยเรียน 
ประกอบดว้ย  
   หน่วยท่ี 1 เร่ือง งานข้ึนรูปโลหะ 

           หน่วยท่ี 2 เร่ือง ประเภทของงานข้ึนรูปโลหะ   
           หน่วยท่ี 3 เร่ือง ทฤษฎีเก่ียวกบังานตดั 
           หน่วยท่ี 4 เร่ือง ประเภทของแม่พิมพ ์  
           หน่วยท่ี 5 เร่ือง ดายเซ็ต 
           หน่วยท่ี 6 เร่ือง ส่วนประกอบแม่พิมพ ์
           หน่วยท่ี 7 เร่ือง ช้ินส่วนมาตรฐานของแม่พิมพโ์ลหะ 
           หน่วยท่ี 8 เร่ือง วสัดุท่ีใชท้  าแม่พิมพโ์ลหะ 
           หน่วยท่ี 9 เร่ือง  เคร่ืองเพรสและอุปกรณ์ช่วยในงานแม่พิมพโ์ลหะ   

  3.3.3.11 น าส่ือสไลดฯ์ ท่ีพฒันาเสร็จแลว้ไปใชผู้เ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ช่วยตรวจประเมินคุณ 
ภาพอีกคร้ัง 
  3.3.3.12 แกไ้ขปรับปรุงส่ือสไลดฯ์ ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญคร้ังสุดทา้ย 
  3.3.3.13 ทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง โดยน าส่ือสไลด์ฯ ท่ีผา่นการตรวจประเมินคุณภาพ
จากผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองกบันกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 กลุ่ม 1-2 สาขางานเคร่ืองมือ
กล วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 และเคยผ่านการเรียนวิชา 
แม่พิมพ์โลหะเบ้ืองต้น 2102-2003 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 มาแล้ว 
จ านวน 3 คน โดยการสุ่มนกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนสูง (เกรดเฉล่ีย 3.00 ข้ึนไป) จ านวน 1 คน นกัเรียน
ท่ีมีระดบัผลการเรียนปานกลาง (เกรดเฉล่ีย 2.00-2.99) จ านวน 1 คน และนกั เรียน ท่ีมีระดบัผลการเรียน
ต ่า (เกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่ 2.00) จ านวน 1 คน โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย จากนั้น ผู ้วิจยัไดน้ าขอ้บกพร่องมา
แกไ้ขปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
  3.3.3.14  ทดลองแบบกลุ่มเล็ก ผูว้จิยัไดน้ าส่ือสไลดฯ์ ท่ีไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงจากการ
ทดลองใชแ้บบหน่ึงต่อหน่ึงแลว้ ไปทดลองกบันกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 กลุ่ม 1-2 
สาขางานเคร่ืองมือกล วทิยาลยัเทคนิคลพบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 และเคย
ผา่นการเรียนวิชาแม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ 2102-2201 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 
2556 มาแลว้ จ านวน 10 คน โดยการสุ่มนกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนสูง (เกรดเฉล่ีย 3.00 ข้ึนไป) จ านวน 
3 คน นกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนปานกลาง (เกรดเฉล่ีย 2.00-2.99) จ านวน 4 คน และนกัเรียนท่ีมีระดบั
ผลการเรียนต ่า (เกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่ 2.00) จ านวน 3 คน โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย จากนั้นน าขอ้บกพร่องมา
แกไ้ขปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
  3.3.3.15 ได้ส่ือสไลด์น าเสนอด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์  
วิชา แม่พิมพ์โลหะเบ้ืองต้น ท่ีจะน าไปทดลองภาคสนามหรือใช้ในการสอนจริงกับนักเรียนระดับ
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ประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาวชิาช่างกลโรงงาน ชั้นปีท่ี 2 กลุ่ม 9-10 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาแม่พิมพโ์ลหะ
เบ้ืองตน้ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 33 คน 
 3.3.4 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  การพฒันาแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาแม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ รหสั 2102-
2201 จ านวน 90 ขอ้ เป็นชนิด 4 ตวัเลือกผูว้ิจยัมีตามขั้นตอนในการด าเนินการดงัแผนภูมิท่ี 3.4 โดยมีราย 
ละเอียด ดงัน้ี 

 
 

 

 

 

แผนภูมิที ่3.4 ขั้นตอนการพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วเิคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ความยากง่าย (D) อ านาจจ าแนก (V) และค่าความเช่ือมัน่ (KR-20) 
 

ทดลองใชแ้บบทดสอบ 
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

วตัถุประสงคก์าร
สอน 

พฒันาแบบทดสอบ 
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม 

และปรับปรุงแกไ้ข 

ตดัแบบทดสอบฯ 
ขอ้ท่ีไม่ผา่นเกณฑ์

ออก 

ผูเ้ช่ียวชาญประเมินผล 
แบบทดสอบฯ (ค่า IOC) 

คดัเลือกแบบทดสอบฯ 
ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ 

แบบทดสอบ 
ท่ีน าไปใชใ้นการทดลอง 

 

ผา่น 

ผา่น 

ผา่น ไม่ผา่น 

ไม่ผา่น 

วตัถุประสงคก์ารสอน 
แบบทดสอบฯ (ค่า IOC) 
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                        3.3.4.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และผูว้ิจยัได้น ารูปแบบของสุราษฎร์ พรมจนัทร์ (2552:126-127) มาเป็นแนวทางในการพฒันาแบบ 
ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
                       3.3.4.2 วเิคราะห์วตัถุประสงคก์ารสอน เพื่อก าหนดความส าคญัของวตัถุประสงค ์การสอน
แต่ละขอ้วา่มีความส าคญัในระดบัใด แลว้พิจารณาจากความยากง่าย ปริมาณเน้ือหาและความจ าเป็นของ
การน าไปใชแ้กปั้ญหาในการท างาน        
                       3.3.4.3 พฒันาตน้ฉบบัของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบปรนยัชนิด 4 
ตวัเลือก                  
                       3.3.4.4 หาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความชดัเจนของค าถาม ดว้ยเทคนิคการหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์การสอน กบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) (ภาคผนวก ข หนา้ 115)                   
                           3.3.4.5 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผา่นการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ
แลว้มาแกไ้ขปรับปรุง ตามขอ้เสนอแนะใหดี้ข้ึน    
           3.3.4.6 ทดลองใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีพฒันาข้ึน โดยผูว้ิจยัไดน้ า
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใชก้บันกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3  
กลุ่ม 1-2 สาขางานเคร่ืองมือกล วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2559 และเคยผา่นการเรียนวชิา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ มาแลว้ จ านวน 20 คน 

    3.3.4.7 วเิคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยน าผล ท่ีได้
จากการทดสอบมาวเิคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) แลว้คดัเลือกแบบทดสอบฯ ท่ี
มีค่าความยากง่าย (P) ระหวา่ง 0.2 ถึง 0.8 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.2 ข้ึนไปไวเ้ป็นแบบทดสอบฯ 
(ภาคผนวก ข หนา้ 129)  

     3.3.4.8 น าขอ้สอบท่ีเขา้เกณฑ์มาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั โดย
วิธีของ KR20 ของ Kuder Richardson (ลว้น สายยศและองัคณา สายยศ. 2543:215) แบบทดสอบมีค่า
ความเช่ือมัน่ 0.92 (ภาคผนวก ข หนา้ 135)         
   3.3.4.9 ไดแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ ท่ีผ่าน
การหาคุณภาพแล้ว และพร้อมท่ีจะน าไปทดลองภาคสนามหรือใช้ในสอนจริงกับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชั้นปีท่ี 2 กลุ่ม 9-10 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา แม่พิมพ์
โลหะเบ้ืองตน้ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 33 คน ต่อไป (ภาคผนวก  ซ หนา้ 229) 
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 3.3.5 แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนทีเ่รียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
   การพฒันาแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อเอกสารประ กอบ
การสอน วชิาแม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ผูว้ิจยัมีขั้นตอนในการด าเนินการดงั แผนภูมิท่ี 3.5 โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
   3.3.5.1 ศึกษาทฤษฎีและเอสารงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
   3.3.5.2 เลือกรูปแบบเคร่ืองมือและก าหนดเกณฑใ์นการวดัเจตคติ 

 

 
 

แผนภูมิที ่3.5 ขั้นตอนการพฒันาแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน 
ท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนวชิา แม่พิมพโ์ลหะเบอ้งตน้ 

ทดลองใชแ้บบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

วเิคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิ 
ความเช่ือมัน่  

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ท่ีน าไปใชใ้นการทดลอง 

ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

พฒันาแบบทดสอบ 
แบบประเมินความพึงพอใจ ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม 

และปรับปรุงแกไ้ข 

ผูเ้ช่ียวชาญประเมินผล 
แบบประเมินฯ (ค่า IOC) 

ผา่น 

ผา่น 

ผา่น 

ไม่ผา่น 
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  3.3.5.3 พฒันาแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน 
ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนการประมาณค่า (Rating scales) ของลิเคิร์ท (Likert Scales) โดยแบ่ง
ระดบัความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี (อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2546:65) 
   1) ระดบัความพึงพอใจ 5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
   2) ระดบัความพึงพอใจ 4 หมายถึง  พึงพอใจมาก 
   3) ระดบัความพึงพอใจ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
   4) ระดบัความพึงพอใจ 2 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 
   5) ระดบัความพึงพอใจ 1 หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
  3.3.5.4 การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดอ้า้งอิงตาม
แบบประเมินของจอห์น ดบับลิว เบสท ์(John W. Best) ดงัน้ี (อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2546: 66) 
   1) 4.50-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด       
   2) 3.50-4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก 
   3) 2.50-3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
   4) 1.50-2.49 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 
   5) 1.00-1.49 หมายถึง พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
  3.3.5.5 น าแบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ช่วยตรวจสอบอีกคร้ัง 
  3.3.5.6 แกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะและค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
  3.3.5.7 จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัร่าง 
  3.3.5.8 ทดลองใชแ้บบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามฉบบัร่างไปทดลอง (Try out) ใช้
กบันกัเรียนกลุ่มเดียวกบัท่ีทดลองใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 คน 
  3.3.5.9 จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
 

3.4  การด าเนินการทดลอง 
         ในการด าเนินการทดลองการศึกษาคร้ังน้ีใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวท่ีมีการทดสอบ
ก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) ตามแผนการทดลอง ดงัน้ี 
 

O1  X1  O2 

 
   โดย O1  แทน  การทดสอบก่อนเรียน 
    X1  แทน  การสอนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอน 
    O2  แทน  การทดสอบหลงัเรียน 
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 3.4.1 ขั้นท่ี 1 ท  าการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 1 ห้อง คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชั้นปีท่ี 2 กลุ่ม 9-10 วิทยาลยัเทคนิคลพบุรีท่ีลงทะเบียนในวิชาแม่พิมพโ์ลหะ
เบ้ืองตน้ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 33 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีผูว้จิยัสอนเอง 
 3.4.2 ขั้นท่ี 2 ทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) 
 3.4.3 ขั้นท่ี 3 ด าเนินการทดลอง คือ ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชเ้อกสารประกอบ 
การสอนวชิา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ ท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึน 
 3.4.4 ขั้นท่ี 4 ทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest) 
 3.4.5 ขั้นท่ี 5 วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 
 3.4.6 ขั้นท่ี 6 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนการทดสอบก่อนการทดลองและหลงัการ
ทดลอง 
 3.4.7 ขั้นท่ี 7 ประเมินผลความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอน 
 

3.5  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
         ผูร้ายงานไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามขั้นตอนดงัน้ี 
         3.5.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูศึ้กษาสร้าง
ข้ึนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ทั้ง 9 หน่วย ๆ ละ 10 ขอ้  
         3.5.2 ด าเนินการสอนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอน จ านวน 9 หน่วย รวม 36 ชัว่โมง   
         3.5.3 หลงัจากการสอนกลุ่มเป้าหมาย ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ฉบบัเดียวกนักบัท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียน 
         3.5.4 ตรวจสอบการทดสอบแลว้น าไปวเิคราะห์ผลการเรียนรายวิชา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ รหสั 
2102-2201 ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี  2 

3.6  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
         3.6.1 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
           วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS for Windows) 
         3.6.2 สถิติท่ีใช ้
            3.6.2.1 สถิติท่ีใชใ้นการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
   1) สถิติท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (บุญเชิด ภิญโญ
อนนัตพงษ,์ 2527:179) 

   สูตร IOC    =   
  

 
   

   เม่ือ IOC    แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์บัเน้ือหา 
           หรือระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์
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    ∑R    แทน คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
      N     แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
  โดยการแปลความหมายท าไดด้งัน้ี เห็นดว้ย มีค่าเท่ากบั 1 ไม่แน่ใจ มีค่าเท่ากบั 0 และไม่
เห็นดว้ย มีค่าเท่ากบั -1 
            2) การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนโดยการหาค่าเฉล่ียร้อยละ
การท าแบบ ทดสอบก่อนเรียนและการท าแบบทดสอบหลงัเรียน โดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานไวท่ี้ 80/80 
โดย 80  ตวัแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของแบบทดสอบระหวา่งเรียนคิดเป็นร้อยละโดยคิดจากคะแนน
เฉล่ียของนกัเรียนทั้งหมดท่ีท าแบบทดสอบระหวา่งเรียน และ 80 ตวัหลงั หมายถึงประสิทธิภาพของแบบ 
ทดสอบหลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ โดยคิดจากคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทั้งหมดท่ีท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
(ชูศรี วงศรั์ตนะ,2549:86) สูตร ท่ีใชใ้นการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน E1/E2 มีดงัน้ี 

    100
A

N

X

E1 



 

   เม่ือ 
1E  แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

    X  แทน  คะแนนของแบบฝึกหดัหรือของแบบทดสอบยอ่ย 
                                                                     ทุกชุดรวมกนั 
    N  แทน  จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
    A  แทน  คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัทุกชุดรวมกนั 

    100
B

N

Y

E 2 



 

เม่ือ 
2E  แทน  ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

    Y  แทน  คะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัเรียน 
    N  แทน  จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
    B  แทน  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 
 เกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลผลประสิทธิภาพของ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา แม่พิมพ์โลหะ
เบ้ือง ตน้ รหสั 2102-2201 ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2 ซ่ึงใช้ร้อยละของ
คะแนนเฉล่ีย โดยแบ่งออกเป็น 4 เกณฑ์  ตามแนวการแปลความหมายของ (วุฒิชยั ประสารสอย, 2543)  
ดงัน้ี 
  ร้อยละ   95 - 100 หมายถึง เอกสารประกอบการสอนมีประสิทธิภาพดีมาก 

 ร้อยละ   90 - 94   หมายถึง เอกสารประกอบการสอนมีประสิทธิภาพดี 
 ร้อยละ   80 - 89   หมายถึง เอกสารประกอบการสอนมีประสิทธิภาพพอใช ้
 ต ่ากวา่ร้อยละ 80   หมายถึง เอกสารประกอบการสอนมีประสิทธิภาพควรปรับปรุง 
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          3) การวเิคราะห์หาความยากง่าย  และอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน วิชา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้รหสั 2102-2201 ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 (พร้อมพรรณ  อุดมสิน,2544:143) 

ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ รหสั 
2102-2201  ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 รายขอ้ ใชเ้ทคนิค 50% กลุ่มสูง-
กลุ่มต ่า 

   สูตร 
N

R
p   

   เม่ือ p  หมายถึง  ดชันีความยากง่าย 
    R  หมายถึง  จ  านวนผูต้อบถูกทั้งหมด 
    N  หมายถึง  จ  านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 

ค่าร้อยละหรือสัดส่วนท่ีค านวณไดมี้ความหมาย  ดงัน้ี 
                              ตารางที ่ 3.1  ค่าร้อยละหรือสัดส่วนท่ีค านวณ 

   
ค่าความยาก  

 
ความหมายระดับความยาก  

 
คุณภาพข้อสอบ 

ร้อยละ สัดส่วน  
   81 -100 0.81 - 1.00  ง่ายมาก  ไม่ดีตอ้งตดัทิ้งหรือปรับปรุงใหม่ 
   60 - 80 0.60 - 0.80  ง่าย  พอใชไ้ด ้
   40 - 59 0.40 - 0.59  ปานกลาง  ดีมาก 
   20 - 39 0.20 - 0.39  ยาก  พอใชไ้ด ้
     0 - 19      0 - 0.19  ยากมาก  ไม่ดีตอ้งตดัทิ้งหรือปรับปรุงใหม่ 
  

 ขอ้สอบท่ีคดัเลือกมาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลควรเป็นขอ้สอบท่ีมีความยากปานกลาง 
คือ ประมาณ 0.50 แต่ในทางปฏิบติัมกัก าหนดระดบัความยากของขอ้สอบท่ีจะเลือกไวใ้ชใ้นช่วง 0.20 – 
0.80 
  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา แม่พิมพ์โลหะ
เบ้ืองตน้ รหัส 2102-2201  ส าหรับนกัเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2 รายขอ้ใช้
เทคนิค 50 % กลุ่มสูง-กลุ่มต ่า 
   สูตร 

n

PP
r LH 
  

   เม่ือ r       หมายถึง  ดชันีอ านาจจ าแนก 
    

HP     หมายถึง  จ  านวนผูต้อบถูกในกลุ่มสูง 
    

LP     หมายถึง  จ  านวนผูต้อบถูกในกลุ่มต ่า 
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ดชันีประสิทธิผล  = 

    n        หมายถึง  จ  านวนผูต้อบถูกทั้งหมดของกลุ่มสูงหรือกลุ่มต ่า 
 เกณฑก์ารพิจารณาค่าอ านาจจ าแนก  ดงัน้ี 
                         ค่าอ านาจจ าแนก          ความหมายของคุณภาพข้อสอบ 
                  0.20 - 0.40             มีค่าอ านาจจ าแนกอยูใ่นระดบัปานกลาง 
       0.41 - 1.00              มีค่าอ านาจจ าแนกอยูใ่นระดบัสูง 
       0.19  ลงไป              มีอ านาจจ าแนกอยูใ่นระดบัต ่า  ขอ้สอบแบบน้ีไม่ดีตอ้งตดัทิ้ง
     หรือ ปรับปรุงใหม่ 
   4) การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน  
(ศิริชยั กาญจนาวาสี,2548:60) 

   สูตร(KR20) 

















2

t

ii

tt
S

qp
1

1k

k
r  

   เม่ือ ttr  แทน  ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
    k  แทน  จ านวนขอ้สอบของแบบวดั 
    

ip  แทน  สัดส่วนผูต้อบถูก 
    

iq  แทน  สัดส่วนผูต้อบผดิ 
    2

tS  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งหมด 
 โดยค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบท่ีค านวณไดจ้ะน ามาเทียบกบัเกณฑ ์ ดงัน้ี 
  ค่าความเช่ือมัน่ระหวา่ง 0.00 - 0.40 ถือวา่มีความเช่ือมัน่ต ่า 
  ค่าความเช่ือมัน่ระหวา่ง 0.41 - 0.70 ถือวา่มีความเช่ือมัน่ปานกลาง 
  ค่าความเช่ือมัน่ระหวา่ง 0.71 - 0.90 ถือวา่มีความเช่ือมัน่สูง 
  ค่าความเช่ือมัน่ระหวา่ง 0.91 - 1.00 ถือวา่มีความเช่ือมัน่สูงมาก 
       3.7.2.2 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
   1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ รหัส 2102-2201   
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2 โดยใช้ค่าดชันีประสิทธิผล (The Effectiveness Index  
:E.I.) สามารถค านวณโดยใชสู้ตรดงัน้ี (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ,2547:170 - 171) 

                 ผลรวมของคะแนนหลงัเรียนทุกคน – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน 
                  (จ านวนนกัเรียน    คะแนนเตม็) – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน 

การแปลความหมายของดัชนีประสิทธิผล หมายถึง นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเท่าใด  
หลงัจากท่ีเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนท่ีสร้างข้ึน โดยเกณฑ์ดชันีประสิทธิผลจะตอ้งมีค่าตั้งแต่ 
0.50 ข้ึนไป  จึงจะถือวา่เอกสารประกอบการสอนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิผลในการพฒันาผูเ้รียน 

                      2) ค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา แม่พิมพ์โลหะเบ้ืองตน้ รหัส 
2101-2201 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2 มีสูตรดงัน้ี (พร้อมพรรณ อุดมสิน,2554:117) 
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   สูตร 




  

   เม่ือ   แทน   ค่าเฉล่ียคะแนน N 
      แทน  ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 
      แทน  จ านวนคนทั้งหมด 

                      3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ 
รหสั 2102-2201 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2 มีสูตรดงัน้ี (พร้อมพรรณ อุดมสิน, 2554 :  
117) 

   สูตร   
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   เม่ือ D.S  แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน D.S  
      แทน   คะแนนของแต่ละคน 
      แทน  จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
           
   4) การวเิคราะห์ผลประสิทธิภาพการสอน (กาญจนา วฒันาย,ุ2544:4) มีดงัน้ี 
    1. ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายต ่ากวา่ร้อยละ 10 หมายถึง ระดบัคุณภาพ
การสอนดี แสดงวา่ การสอนมีประสิทธิภาพระดบัดี 
                      2. ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูร่ะหวา่งร้อยละ 10-15 หมายถึง ระดบั
คุณภาพการสอนปานกลาง แสดงวา่ การสอนมีประสิทธิภาพระดบัปานกลาง 
                                   3. ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายสูงกวา่ร้อยละ 15 หมายถึง ระดบัคุณภาพ
การสอนตอ้งปรับปรุง แสดงวา่ การสอนมีประสิทธิภาพระดบัตอ้งปรับปรุง 
 

3. 7 สรุปผลการทดลอง 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาเอกสารประกอบการสอนวิชา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ 2102-2201 
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส านกังานคณะกรรม
กาการอาชีวศึกษา ผูว้จิยัไดส้รุปผลการทดลองดงัน้ี 
 3.6.1 ผลการวเิคราะห์หาคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน 
 3.6.2 ผลการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 
 3.6.3 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 
 3.6.4 ผลการวเิคราะห์ประสิทธิผลทางการเรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน 
 3.6.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอน 

 
 


