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บทที ่3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

 
 

          การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพื่อปรับปรุงและพฒันา (Research and Development) เพื่อพฒันา
ชุดการสอรวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัส 2102-2003 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธ 
ศกัราช 2556 ประเภทวชิา อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยัตามขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การพฒันาหลกัสูตรรายวชิา 
 3. การพฒันาสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 
 4. การสร้างและพฒันาชุดการสอน 
 5. การด าเนินการทดลอง 
 6. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 7. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช้ 
 8. สรุปผลการทดลอง 
ผูว้จิยัไดเ้ลือกวชิา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสั 2102-2003 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน มาท าการสร้างชุดการสอน
และพฒันา เน่ืองจากผูว้ิจยัปฏิบติัการสอนในรายวิชาน้ี จึงไดศึ้กษาหลกัสูตรและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อก าหนดเน้ือหาให้ครอบคลุมตามวตัถุประสงค์ การวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชา โดยแบ่งการวิจยั
ออกเป็น 2 ระยะ 

ระยะท่ี 1  การพฒันา และหาประสิทธิภาพวชิา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสั 2102-2003 ตามหลกั 
สูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
วทิยาลยัเทคนิคลพบุรี ตามเกณฑป์ระสิทธิภาพไวร้้อยละ 80/80 

ระยะท่ี 2  การทดลองใชชุ้ดการสอนวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสั 2102-2003 ตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน 
วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี โดยการหาค่าประสิทธิภาพชุดการสอนค่าดชันีประสิทธิผลของชุดการสอน 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนหลงัการใช้ชุดการสอนและความพึง
พอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอน 
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3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากรคือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
ทั้งหมดท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัสวิชา 2102-2003 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560 จ  านวน 6 กลุ่ม 3 หอ้ง จ านวน 134 คน ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพพุทธศกัราช 2556  
 3.1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการพฒันาและทดลองกบัชุดการสอนวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสั
วิชา 2102-2003 นกัเรียนชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน กลุ่ม 1-2 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาทฤษฎี
เคร่ืองมือกล ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 37 คน ผูว้ิจยัด าเนินการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) 

 

3.2 การพฒันาหลกัสูตรรายวชิา 
 การพฒันาหลกัสูตรรายวิชา (Curriculum Development) ผูว้ิจยัมีขั้นตอนการศึกษาและ
วิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงหวัขอ้เร่ือง (Topic) หวัขอ้ยอ่ย (Elements) ระดบัของความรู้ ทกัษะ จิตพิสัยและวตัถุประสงคก์าร
สอนท่ีจะใชใ้นการพฒันาชุดการสอนผูว้จิยัมีขั้นตอนดงัน้ี 
 3.2.1 ศึกษารายละเอียดหลกัสูตรรายวิชาของวิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล 2102-2003 ตามหลกั 
สูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวชิา 
 3.2.2 ก าหนดหวัขอ้เร่ืองและหัวขอ้ย่อย ผูว้ิจยัไดน้ าผลจากการวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชามา
ก าหนดหัวขอ้เร่ืองและหัวขอ้ย่อย โดยอาศยัขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ส่ิงท่ีก าหนดในรายวิชา จาก
ประสบการณ์ของตนเอง สอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ จากต าราหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ และจากอินเทอร์เน็ต 
 3.2.3 ก าหนดระดบัวตัถุประสงค์การสอน โดยพิจารณาว่าตอ้งการให้นกัเรียนเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมหลงัจากผ่านการสอนแลว้อย่างไรบา้ง ซ่ึงเป็นความสามารถทางสติปัญญา (Knowledge) 
หรือระดบัการน าความรู้ไปใช ้ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นความจ า (Remember : R) ขั้นความ
เขา้ใจ (Understand : U) ขั้นประยุกตค์วามรู้ (Apply : Ap) ขั้นวิเคราะห์ (Analyzing : An) ขั้นประเมิน
ค่า (Evaluating : E) และขั้นคิดสร้างสรรค ์(Creating : C) 
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แผนภูมที ่3.1 ขั้นตอนการวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิา 
 

3.3  การพฒันาสร้างเคร่ืองมอืในการวจิัย 
         การศึกษาในคร้ังน้ีไดด้ าเนินการพฒันาและสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั ในภาคเรียนท่ี  2  ปี
การศึกษา  2560  ประกอบดว้ยดงัต่อไปน้ี 
        3.3.1ชุดการสอน วชิา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสั 2102-2003 ท่ีผูว้จิยัคน้ควา้สร้างข้ึนมีจ านวน 7  
หน่วย  ระยะเวลาในการเรียนและการสอน จ านวน 36  ชัว่โมง 
        3.3.2 แบบทดสอบและแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประกอบดว้ยแบบทดสอบจ านวน 7  
ชุดละ 10 ขอ้ 7 ชุด  และแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 40 ขอ้เป็นชนิด  4  ตวัเลือก  
 3.3.3 แบบประเมินผลของผูเ้ช่ียวชาญ  
 3.3.4 แบบสอบถามของครูผูส้อน  
 3.3.5 แบบทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียน 
 
 
 

ความรู้ ทกัษะและจิตพิสัย 

ก าหนดวตัถุประสงคก์ารสอน 

วตัถุประสงคก์าร
สอน 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ก าหนดหวัขอ้เร่ือง/หวัขอ้ยอ่ย 

ศึกษาหลกัสูตรรายวชิา 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ ไม่ผา่น 

ผา่น 
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3.4   การสร้างและพฒันาชุดการสอน 
 3.4.1 ชุดการสอน 
 การพฒันาชุดการสอนผูว้จิยัไดด้ าเนินการพฒันาเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ีหน่ึงสร้างเป็นชุดการ
สอนประกอบค าบรรยาย และระยะท่ีสองพฒันาเป็นชุดการสอนประกอบรายบุคคล โดยมีรายละเอียด
ในการพฒันา ดงัน้ี 
 ระยะท่ีหน่ึง สร้างชุดการสอนประกอบค าบรรยาย วชิาทฤษฎีเคร่ืองมือกล ซ่ึงประกอบดว้ย 
   1. เอกสารประกอบการสอน 
   2. แผนการสอน      
   3. ส่ือสไลดน์ าเสนอดว้ยโปรแกรม ไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต์ 
   4. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอน  
 โดยผูว้จิยัมีขั้นตอนในการสร้างชุดการสอนแสดงดงัแผนภูมิท่ี 3.2 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 
 

แผนภูมิที ่3.2 ขั้นตอนการสร้างชุดการสอนประกอบค าบรรยาย วชิาทฤษฎีเคร่ืองมือกล 
 ระยะท่ีสอง พฒันาชุดการสอนประกอบรายบุคคล วิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล เน่ืองจากชุดการ
สอนเดิมท่ีได้จดัท าข้ึน เป็นชุดการสอนท่ีมุ่งขยายเน้ือหาสาระแบบบรรยายให้ชดัเจนข้ึนโดยใช้กบั
ผูเ้รียนทั้งชั้น แต่เน่ืองจากผูเ้รียนในแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นชุดการ
สอนประกอบค าบรรยายน้ีจึงไม่เหมาะกบัผูเ้รียนท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น
ผูว้ิจ ัยจึงได้น าชุดการสอนประกอบค าบรรยายมาพฒันารูปแบบให้เป็นชุดการสอนรายบุคคล 
เน่ืองจากชุดการสอนลกัษณะน้ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้โดยเฉพาะผูเ้รียนท่ีมีความสามารถ
ในการเรียนรู้สูงสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งรอเพื่อนท่ีเรียนชา้กวา่ นอกจากนั้นผูเ้รียนท่ีมี

พฒันาหลกัสูตรรายวชิา 

ชุดการสอนประกอบค าบรรยาย 
วชิาทฤษฎีเคร่ืองมือกล 

เอกสารประกอบการสอน แผนการสอน ส่ือสไลดฯ์ แบบทดสอบฯ แบบสอบถามฯ 
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ความสามารถในการเรียนรู้สูงยงัสามารถเป็นผูช่้วยครูในการสอนและแนะน าเพื่อนร่วมชั้นเรียนไดอี้ก
ดว้ยโดยผูว้จิยัมีขั้นตอนในการพฒันาชุดการสอน แสดงดงัแผนภูมิท่ี 3.3 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 

แผนภูมิที ่3.3 ขั้นตอนการพฒันาชุดการสอนรายบุคคลวชิาทฤษฎีเคร่ืองมือกล 
 จากแผนภูมิท่ี 3.3 ชุดการสอนรายบุคคลท่ีพฒันาข้ึนน้ีผูว้ิจยัไดแ้บ่งชุดการสอนออกเป็นจ า 
นวน 7 ชุด ได้แก่ หน่วยท่ี 1 เร่ือง เคร่ืองมือขนาดเล็ก หน่วยท่ี 2 เร่ือง เคร่ืองเล่ือย หน่วยท่ี 3 เร่ือง    
เคร่ืองเจาะ หน่วยท่ี 4 เร่ือง เคร่ืองกลึง หน่วยท่ี 5 เร่ือง เคร่ืองกดัหน่วยท่ี 6 เร่ืองเคร่ืองไส หน่วยท่ี 7    
เร่ือง เคร่ืองเจียระไน โดยในแต่ละชุดจะมีเน้ือหาสาระการเรียนรู้ภายในแต่ละชุดการสอนประกอบ 
ดว้ย  

 1. คู่มือครู 

ชุดการสอนรายบุคคลวชิาทฤษฎีเคร่ืองมือกล 

แกไ้ขปรับปรุง 

ทดลองใชชุ้ดการสอน 

ชุดการสอนประกอบค าบรรยาย 
วชิาทฤษฎีเคร่ืองมือกล 

ชุดการสอนท่ี 1 ชุดการสอนท่ี 2 ชุดการสอนท่ี … ชุดการสอนท่ี 7 

แกไ้ขปรับปรุง ผูเ้ช่ียวชาญประเมินชุดการสอน 

ไม่ผา่น 

ประเมินประสิทธิภาพชุดการสอนตามเกณฑ์ 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

ผา่น 
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  2. โครงการสอน  
 3. แผนการสอน  
 4. แบบทดสอบก่อนเรียน   
 5. เอกสารประกอบชุดการสอน  
 6. แบบฝึกหดั  
 7. แบบทดสอบหลงัเรียน  
 8. เฉลยแบบฝึกหดั  
 9. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียน  
 10. ค าแนะน าการใชส่ื้อ  
 11. ส่ือ 
 12. บรรณานุกรม 

 3.4.2 แผนการสอน 
  การพฒันาแผนการสอน วิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล ผูว้ิจยัมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงั
แผนภูมิท่ี 3.4 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่3.4 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปรับปรุงแผนการสอน 

แผนการสอน วชิาทฤษฎีเคร่ืองกล 

เลือกรูปแบบของแผนการสอน 

จดัท าแผนการสอน 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแผนการสอน 

ทดลองใช ้

ปรับปรุงแผนการสอน 

ไม่ผา่น ผา่น 
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           ขั้นตอนการสร้าง แผนการจดัการเรียนรู้ วชิา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสั 2102-2003 
            3.4.2.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล 
รหสั 2102-2003 วตัถุประสงคต์ามหลกัสูตรท่ีก าหนด  ศึกษาเอกสารทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งจากต าราในการ
สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ ในการศึกษาแบบต่าง ๆ ทั้งตวัแผนการสอน เพื่อน าข้อมูลมาออกแบบใช้กับ
รายวชิาเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
           3.4.2.2 เลือกรูปแบบของแผนการสอน ของอาภรณ์ ใจเท่ียง (2540:206-216) มา
ประยกุตใ์ชใ้นการท าแผนการสอนวชิา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสั 2102-2003 
  3.4.2.3 จดัท าแผนการสอนโดยการเขียนแผนการสอน จ านวน 18 แผนการสอน 
ครอบคลุมเน้ือหาวิชาทั้งหมด 7 หน่วยการเรียน ไดแ้ก่ หน่วยท่ี 1 เร่ือง เคร่ืองมือขนาดเล็ก หน่วยท่ี 2 
เร่ือง เคร่ืองเล่ือย หน่วยท่ี 3 เร่ือง เคร่ืองเจาะ หน่วยท่ี 4 เร่ือง เคร่ืองกลึง หน่วยท่ี 5 เร่ือง เคร่ืองกดั 
หน่วยท่ี 6 เร่ืองเคร่ืองไส หน่วยท่ี 7 เร่ือง เคร่ืองเจียระไน แต่ละแผนการสอนจะประกอบดว้ย 
   1. ช่ือหน่วยและช่ือเร่ือง  
   2. เวลาเรียนรวม จ านวนคาบ และการสอนคร้ังท่ีเท่าใดในจ านวน 18 คร้ัง 
   3. หวัขอ้เร่ือง 
   4. สาระส าคญั/แนวคิดส าคญั 
   5. สมรรถนะยอ่ย 
   6. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
   7. กิจกรรมการเรียนรู้ในการสอนแต่ละคร้ัง 
   8. ส่ือการเรียนรู้ 
   9. งานท่ีมอบหมาย/กิจกรรม 
   10. การประเมินผลการเรียนรู้ 
   11. งานท่ีมอบหมาย 
   12. เอกสารอา้งอิง 
   13. บนัทึกผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้  
  3.4.2.4 น าแผนการสอน ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 5 ท่านประเมินผลเพื่อท่ีจะไดท้ราบ
แนวทางและความคิดเห็นเก่ียวกบัแผนการสอน ท่ีผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึน 
      3.4.3.5 น าแผนการสอน ท่ีสร้างข้ึนไปทดลองเพื่อหาขอ้บกพร่องของแผนการจดัการ 
เรียนรู้  กบันกัเรียนก่อนแลว้น ามาแกไ้ขปรับปรุงในส่วนท่ีผิดพลาดหรือบกพร่อง โดยให้ผูเ้ช่ียว ชาญ
ตรวจสอบอีกคร้ัง 
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  3.4.2.6 ไดแ้ผนการสอน วิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล ท่ีจะน าไปใช้ในสอนจริงกบันัก 
เรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างกลโรงงานชั้นปีท่ี 1 กลุ่ม 1-2 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา
ทฤษฎีเคร่ืองมือกล ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 37 คน 

3.4.3 ส่ือสไลดน์ าเสนอดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์
  การพฒันาส่ือสไลดฯ์ วชิา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล ผูว้ิจยัมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัแผน
ภูมท่ี 3.5 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  3.4.3.1 ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างส่ือสไลด์น าเสนอ
ดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์
  3.4.3.2 ศึกษาเน้ือหาวชิา และวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้จากหนงัสือเรียนท่ีไดพ้ฒันาข้ึน 
เพื่อน ามาก าหนดขอบเขตของเน้ือหาท่ีจะใชใ้นการสร้างเส่ือสไลดฯ์ 
  3.4.3.3 วเิคราะห์วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ใหส้ัมพนัธ์กบัรายละเอียดของเน้ือหา  
  3.4.3.4 ศึกษาการใชง้านของโปรแกรมไมโครซอฟต ์ออฟฟิต เพาเวอร์พอย 
  3.4.3.5วางเคา้โครงของส่ือสไลด์ฯ และจดัล าดบั ก่อนและหลงัของเน้ือหาเพื่อให้
สอดคลอ้ง กบัจุดประสงคข์องการเรียนรู้  
  3.4.3.6 ออกแบบเฟรมของส่ือสไลด์ฯ โดยก าหนดสีและแบบอกัษรเพื่อให้เป็นไป
ในทางเดียวกนัทุกหน่วยเรียน  
  3.4.3.7 เขียนรายละเอียดของบทบรรยาย ตวัอกัษร ภาพประกอบ ขอ้ความอธิบาย
ภาพและเทคนิคต่างๆ เป็นตน้ 
  3.4.3.8 น ากรอบเน้ือหาของส่ือสไลด์ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่านช่วยตรวจสอบความ
เหมาะสมในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

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

  3.4.3.9  แกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
การพฒันาแผนการสอน วชิา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล ผูว้ิจยัมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัแผนภูมิท่ี 3.5 โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี 
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แผนภูมิที ่3.5 แสดงขั้นตอนการสร้างส่ือสไลดฯ์ 
  3.4.3.10 พฒันาส่ือสไลด์ฯ ตามกรอบเน้ือหาท่ีได้เขียนแผนผงัไว ้จ  านวน 7 หน่วย
เรียน ประกอบดว้ย  
   1. เร่ืองเคร่ืองมือขนาดเล็ก 
   2. เร่ืองเคร่ืองเล่ือย  
   3. เร่ืองเคร่ืองเจาะ  
   4. เร่ืองเคร่ืองกลึง  

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปรับปรุงส่ือสไลดฯ์ 

ส่ือสไลดฯ์ วชิาทฤษฎีเคร่ืองกล 

วางเคา้โครงและเขียนกรอบ 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 

ทดลองใชส่ื้อสไลดฯ์ 

ปรับปรุงส่ือสไลดฯ์ 

ไม่ผา่น ผา่น 

พฒันาส่ือสไลดฯ์

ตรวจสอบ 

ไม่ผา่น ผา่น 

ปรับปรุงส่ือสไลดฯ์ 
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   5. เร่ือง เคร่ืองกดั 
   6. เร่ือง เคร่ืองไส  
   7. เร่ือง เคร่ืองเจียระไน   
  3.4.3.11 น าส่ือสไลดฯ์ ท่ีพฒันาเสร็จแลว้ไปใชผู้เ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ช่วยตรวจประเมิน
คุณภาพอีกคร้ัง 
  3.4.3.12 แกไ้ขปรับปรุงส่ือสไลดฯ์ ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญคร้ังสุดทา้ย 
  3.4.3.13 ทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง (One to One Testing) โดยน าส่ือสไลด์ฯ ท่ีผา่น
การตรวจประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองกบันกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 
2 กลุ่ม 1-2 สาขางานเคร่ืองมือกล วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2560 และเคยผา่นการเรียนวชิา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล (2102-2003) ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2556 มาแลว้ จ านวน 3 คน โดยการสุ่มนกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนสูง (เกรดเฉล่ีย 3.00 
ข้ึนไป) จ านวน 1 คน นกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนปานกลาง (เกรดเฉล่ีย 2.00-2.99) จ านวน 1 คน 
และนกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนต ่า (เกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่ 2.00) จ านวน 1 คน โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย 
จากนั้นผูว้จิยัไดน้ าขอ้บกพร่องมาแกไ้ขปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
  3.4.3.14 ทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) ผูว้จิยัไดน้ าส่ือสไลด์ฯ ท่ีไดรั้บ
การแก้ไขปรับปรุงจากการทดลองใช้แบบหน่ึงต่อหน่ึงแล้ว  ไปทดลองกับนัก เรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 กลุ่ม 1-2 สาขางานเคร่ืองมือกล วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี ท่ีลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 และเคยผา่นการเรียนวชิาทฤษฎีเคร่ืองมือกล (2102-2003) ตาม
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 มาแล้ว จ านวน 10 คน โดยการสุ่มนักเรียนท่ีมี
ระดบัผลการเรียนสูง (เกรดเฉล่ีย 3.00 ข้ึนไป) จ านวน 3 คน นกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนปานกลาง 
(เกรดเฉล่ีย 2.00-2.99) จ านวน 4 คน และนกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนต ่า (เกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่ 2.00) 
จ านวน 3 คน โดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย จากนั้นน าขอ้บกพร่องมาแกไ้ขปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
  3.4.3.15 ไดส่ื้อสไลด์น าเสนอดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์  
วิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล ท่ีจะน าไปทดลองภาคสนามหรือใช้ในสอนจริงกับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชั้นปีท่ี 1 กลุ่ม 1-2 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาทฤษฎี
เคร่ืองมือกล ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 37 คน 
 3.4.4 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  การพฒันาแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล (2102-
2003) จ านวน 70 ขอ้ เป็นชนิด 4 ตวัเลือกผูว้ิจยัมีตามขั้นตอนในการด าเนินการดงัแผนภูมิท่ี 3.6 โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
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แผนภูมทิี ่3.6 ขั้นตอนการพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาทฤษฎีเคร่ืองมือกล 
                        3.4.4.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาแบบทดสอบ วดัผลสัมฤทธ์ิ ทางการ
เรียน และผูว้ิจยัไดน้ ารูปแบบของสุราษฎร์ พรมจนัทร์ (2552:126-127) มาเป็นแนวทางในการพฒันา
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 

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 
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                       3.4.4.2 วิเคราะห์วตัถุประสงค์การสอน เพื่อก าหนดความส าคญัของวตัถุประสงค ์การ 
สอนแต่ละขอ้วา่มีความส าคญัในระดบัใด แลว้พิจารณาจากความยากง่าย ปริมาณเน้ือหาและความจ า 
เป็นของการน าไปใชแ้กปั้ญหาในการท างาน        
                       3.4.4.3 พฒันาตน้ฉบบัของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบปรนัย
ชนิด 4 ตวัเลือก                  
                       3.4.4.4 หาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 
ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความชดัเจนของค าถาม ดว้ยเทคนิคการ
หาค่าดชันีความสอดคล้องของวตัถุประสงค์การสอนกบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ข หนา้ 165)                   
                           3.4.4.5 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผา่นการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ
แลว้มาแกไ้ขปรับปรุง ตามขอ้เสนอแนะใหดี้ข้ึน    
           3.4.4.6 ทดลองใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีพฒันาข้ึน โดยผูว้ิจยัได้
น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใชก้บันกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้น
ปีท่ี 2 กลุ่ม 1-2 สาขางานเคร่ืองมือกล วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1             
ปีการศึกษา 2560 และเคยผา่นการเรียนวชิาทฤษฎีเคร่ืองมือกลมาแลว้ จ านวน 20 คน 

    3.4.4.7 วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยน าผล   
ท่ีได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) แล้วคดัเลือก
แบบทดสอบฯ ท่ีมีค่าความยากง่าย (P) ระหวา่ง 0.2 ถึง 0.8 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.2 ข้ึนไป
ไวเ้ป็นแบบทดสอบฯ (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ค หนา้ 182)  

     3.4.4.8 น าขอ้สอบท่ีเขา้เกณฑ์มาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั  
โดยวิธีของ KR20 ของ Kuder Richardson (ลว้น สายยศและองัคณา สายยศ. 2543:215) แบบทดสอบ
มีค่าความเช่ือมัน่ 0.73 (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ค หนา้ 188)    
   3.4.4.9 ไดแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกลท่ีผา่นการ
หาคุณภาพแล้ว และพร้อมท่ีจะน าไปทดลองภาคสนามหรือใช้ในสอนจริงกับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชั้นปีท่ี 1 กลุ่ม 1-2 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาทฤษฎี
เคร่ืองมือกล ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 37 คน ต่อไป (รายละเอียดแสดงไวใ้น
ภาคผนวก  ง หนา้ 177) 
 3.4.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอน 
   การพฒันาแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอน  
วชิาทฤษฎีเคร่ืองมือกล ผูว้จิยัมีขั้นตอนในด าเนินการดงัแผนภูมิท่ี 3.7 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   3.4.5.1 ศึกษาทฤษฎีและเอสารงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
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   3.4.5.2 เลือกรูปแบบเคร่ืองมือและก าหนดเกณฑใ์นการวดัเจตคติ 
 

 
 

แผนภูมิที ่3.7 ขั้นตอนการพฒันาแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน 
ท่ีมีต่อชุดการสอนวชิาทฤษฎีเคร่ืองมือกล 

  3.4.5.3 พฒันาแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอน ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนการประมาณค่า (Rating scales) ของลิเคิร์ท (Likert Scales) โดยแบ่ง
ระดบัความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี (อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2546: 65) 
   1. ระดบัความพึงพอใจ 5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
   2. ระดบัความพึงพอใจ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 

ทดลองใชแ้บบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

 

วเิคราะห์ประสิทธิภาพ 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ท่ีน าไปใชใ้นการทดลอง 

ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

พฒันาแบบทดสอบ 
แบบประเมินความพึงพอใจ ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม 

และปรับปรุงแกไ้ข 

ผูเ้ช่ียวชาญประเมินผล 
แบบประเมินฯ (ค่า IOC) 

ผา่น 

ผา่น 

ผา่น 

ไม่ผา่น 
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   3. ระดบัความพึงพอใจ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
   4. ระดบัความพึงพอใจ 2 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 
   5. ระดบัความพึงพอใจ 1 หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
  3.4.5.4 การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดอ้า้งอิง
ตามแบบประเมินของจอห์น 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 
  3.4.5.5 น าแบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ช่วยตรวจสอบอีกคร้ัง 
  3.4.5.6 แกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะและค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
  3.4.5.7 จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัร่าง 
  3.4.5.8 ทดลองใชแ้บบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามฉบบัร่างไปทดลอง (Try out) 
ใชก้บันกัเรียนกลุ่มเดียวกบัท่ีทดลองใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 คน 
  3.4.5.9 จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ต่อไป 

3.5  การด าเนินการทดลอง 
         ในการด าเนินการทดลองการศึกษาคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวท่ีมีการทดสอบ
ก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) ตามแผนการทดลอง ดงัน้ี 
 

O1  X1  O2 

 
 โดย O1 แทน  การทดสอบก่อนเรียน 
  X1 แทน  การสอนโดยใชชุ้ดการสอน 
  O2 แทน  การทดสอบหลงัเรียน 
 3.5.1 ขั้นท่ี 1 ท  าการเลือกกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 1 ห้อง คือ นักเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชั้นปีท่ี 1 กลุ่ม 1-2 วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชา
ทฤษฎีเคร่ืองมือกล ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 37 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีผูว้จิยัสอนเอง 
 3.5.2 ขั้นท่ี 2 ทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) 
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 3.5.3 ขั้นท่ี 3 ด าเนินการทดลอง คือ ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดการสอนวิชา 
ทฤษฎีมือกล ท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึน 
 3.5.4 ขั้นท่ี 4 ทดสอบระหวา่งเรียน 
 3.5.5 ขั้นท่ี 5 ทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest) 
 3.5.6 ขั้นท่ี 6 วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 
 3.5.7 ขั้นท่ี 7 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนการทดสอบก่อนการทดลองและหลงั
การทดลอง 
 3.5.8 ขั้นท่ี 8 ประเมินผลความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอน 

3.6  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
         ผูร้ายงานไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามขั้นตอนดงัน้ี 
         3.6.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest)โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูศึ้กษา
สร้างข้ึนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ทั้ง 7 หน่วย ๆ ละ 10 ขอ้  
         3.6.2 ด าเนินการสอนโดยใชชุ้ดการสอน จ านวน 7 หน่วย รวม 36 ชัว่โมง   
         3.6.3 หลงัจากการสอนกลุ่มเป้าหมาย ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ฉบบัเดียวกนักบัท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียน 
         3.6.4 ตรวจสอบการทดสอบแลว้น าไปวเิคราะห์ผลการเรียนรายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสั 
2102-2003 ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี  1 

3.7  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
         3.7.1 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
           วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows 
         3.7.2 สถิติท่ีใช ้
            3.7.2.1 สถิติท่ีใชใ้นการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
   1. ท่ีใชใ้นการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
โดยการหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (บุญเชิด  ภิญโญ
อนนัตพงษ,์ 2527:179) 

   สูตร IOC    =   
  

 
   

   เม่ือ IOC    แทน   ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์บัเน้ือหา
          หรือระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์

    ∑R    แทน   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
      N     แทน   จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
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  โดยการแปลความหมายท าได้ดงัน้ี เห็นด้วย มีค่าเท่ากบั 1 ไม่แน่ใจ มีค่าเท่ากบั 0  
และไม่เห็นดว้ย มีค่าเท่ากบั -1 
            2. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยการหาค่าเฉล่ียร้อยละการท า
แบบ ทดสอบก่อนเรียนและการท าแบบทดสอบหลงัเรียน โดยก าหนดเกณฑม์าตรฐานไวท่ี้ 80/80 โดย 
80 ตวัแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของแบบทดสอบระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละโดยคิดจากคะแนน
เฉล่ียของนกัเรียนทั้งหมดท่ีท าแบบทดสอบระหวา่งเรียน และ 80 ตวัหลงั หมายถึงประสิทธิภาพของ
แบบทดสอบหลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ โดยคิดจากคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทั้งหมดท่ีท าแบบทดสอบ
หลงัเรียน (ชูศรี  วงศรั์ตนะ,2549:86) สูตร ท่ีใชใ้นการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 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 
 เกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลผลประสิทธิภาพของชุดการสอนรายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัส 
2102-2003 ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงใชร้้อยละของคะแนนเฉล่ีย 
โดยแบ่งออกเป็น 4 เกณฑ ์ตามแนวการแปลความหมายของ (วฒิุชยั ประสารสอย, 2543) ดงัน้ี 
  ร้อยละ   95 - 100    หมายถึง  ชุดการสอนมีประสิทธิภาพดีมาก 

 ร้อยละ   90 - 94     หมายถึง  ชุดการสอนมีประสิทธิภาพดี 
 ร้อยละ    80 - 89     หมายถึง  ชุดการสอนมีประสิทธิภาพพอใช ้
 ต ่ากวา่ร้อยละ 80     หมายถึง  ชุดการสอนมีประสิทธิภาพควรปรับปรุงแกไ้ข 



93 

 

          3. การวิเคราะห์หาความยากง่าย และอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัผล สัม 
ฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัส 2102-2003 ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 (พร้อมพรรณ  อุดมสิน,2544:143) 

ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสั 
2102-2003 ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 รายขอ้ ใช้เทคนิค 50% กลุ่ม
สูง-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 ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัส 
2102-2003  ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  (ปวช.)  ชั้นปีท่ี  1  รายขอ้ใชเ้ทคนิค  50 %  
กลุ่มสูง-กลุ่มต ่า 
 

   สูตร 
n

PP
r LH 
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ดชันีประสิทธิผล  = 

   เม่ือ r        หมายถึง  ดชันีอ านาจจ าแนก 
    HP      หมายถึง  จ  านวนผูต้อบถูกในกลุ่มสูง 
    LP      หมายถึง  จ  านวนผูต้อบถูกในกลุ่มต ่า 
    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
         หรือปรับปรุงใหม่ 
   4. การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตร คูเดอร์ 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 ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสั 2102-2003   
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 โดยใชค้่าดชันีประสิทธิผล (The  Effectiveness  Index  
:E.I.)  สามารถค านวณโดยใชสู้ตรดงัน้ี (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ,2547:170 - 171) 

            ผลรวมของคะแนนหลงัเรียนทุกคน – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน 
              (จ านวนนกัเรียน    คะแนนเตม็) – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน 
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การแปลความหมายของดชันีประสิทธิผล  หมายถึง  นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเท่าใด  
หลงัจากท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนท่ีสร้างข้ึน  โดยเกณฑ์ดชันีประสิทธิผลจะตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป  
จึงจะถือวา่ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิผลในการพฒันาผูเ้รียน 

                      2. ค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัส 
2101-2003 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 มีสูตรดงัน้ี (พร้อมพรรณ อุดมสิน,2554:  
117) 

   สูตร 




  

   เม่ือ   แทน   ค่าเฉล่ียคะแนน N 
      แทน  ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 
      แทน  จ านวนคนทั้งหมด 

                      3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล 
รหัส 2102-2003 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 มีสูตรดงัน้ี (พร้อมพรรณ อุดมสิน, 
2554 :  117) 

   สูตร    
 1NN

XXN
.D.S

22






   

   เม่ือ D.S  แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน D.S  
      แทน   คะแนนของแต่ละคน 
      แทน  จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
   4.  การวเิคราะห์ผลประสิทธิภาพการสอน (กาญจนา วฒันาย,ุ2544:4) มีดงัน้ี 
    1) ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายต ่ากวา่ร้อยละ 10 หมายถึง ระดบัคุณ 
ภาพการสอนดี แสดงวา่ การสอนมีประสิทธิภาพระดบัดี 
                      2) ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยู่ระหว่างร้อยละ 10 -15 หมายถึง  
ระดบัคุณภาพการสอนปานกลาง แสดงวา่ การสอนมีประสิทธิภาพระดบัปานกลาง 
                                   3) ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายสูงกวา่ร้อยละ 15 หมายถึง ระดบัคุณ 
ภาพการสอนตอ้งปรับปรุง แสดงวา่ การสอนมีประสิทธิภาพระดบัตอ้งปรับปรุง 
 

3. 8 สรุปผลการทดลอง 
 การศึกษางานวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดการสอนวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล 2102-2003 ตามหลกั 
สูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส านกังานคณะกรรมกาการ
อาชีวศึกษา ผูว้จิยัไดส้รุปผลการทดลองดงัน้ี 
 3.6.1 ผลการวเิคราะห์หาคุณภาพของชุดการสอน 
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 3.6.2 ผลการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
 3.6.3 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 
 3.6.4 ผลการวเิคราะห์ประสิทธิผลทางการเรียนรู้จากชุดการสอน 
 3.6.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอน 
 
 


