
บทที่  4 
การวิเคราะหข์้อมูล 

 
 

 ผู้รายงานมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
4.1 การวิ เคราะห์ข้อมูลการสร้างเอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม       

(2103-2008) 
4.2  การวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการทดลองจัดการเรียนการสอนวิชากระบวนการเช่ือม 

(2103-2008) โดยใช้เอกสารประกอบการสอน ท้ังนี้เพื่อ 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3. การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบ   
การสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) 
 

4.1  การวิเคราะห์ข้อ มูลการสร้างเอกสารประกอบการสอน วิชากระบวนการเชื่อม         
(2103-2008)  
 การวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างเอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) 
เป็นการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งผู้รายงานน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตาราง       
โดยจ าแนกรายละเอียดของข้อมูล ดังนี้ 
 
ตารางที่  4.1  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความหมายท่ีมีต่อเอกสารประกอบ 

การสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008)  
 

 

รายการ 
ระดับคุณภาพเหมาะสม 

X  S.D. ความหมาย 
ด้านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมสอดคล้องและครอบคลุมเน้ือหา 
2. จ านวนข้อสอบและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมสอดคล้องกับหัวเรื่อง 
3. ข้อความท่ีใช้แสดงพฤติกรรมมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 
4. ประเมินผลการเรียนตามจุดประสงค์ได้จริง 
5. เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้จริง 
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                                                                                                        50 
 

ตารางที่  4.1  (ต่อ) 
 

 

รายการ 
ระดับคุณภาพเหมาะสม 

X  S.D. ความหมาย 
ด้านเน้ือหา 
6. เ น้ื อ ห าแ ต่ ล ะ ห น่ วย ก าร เรี ย น รู้ ต ร งต าม ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ         

ค าอธิบายรายวิชา 
7. เน้ือหามีความถูกต้องทางวิชาการและมีความสมบูรณ์ 
8. มีรายละเอียดของเน้ือหาเพียงพอ 
9. เน้ือหาเรียงล าดับได้อย่างเหมาะสม 
10. รูปภาพสัมพันธ์กับค าอธิบายและสื่อความหมายชัดเจน 
11. ค าอธิบายรูปภาพอธิบายได้ละเอียดและชัดเจน 
12. ภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสมและอ่านท าความเข้าใจได้ง่าย 
13. การจัดรูปแบบของใบเน้ือหามีความเหมาะสม 
ด้านแบบฝึกหัด  
14. แบบฝึกหัดสอดคล้องและครอบคลุมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
15. แบบฝึกหั ดมี ค วาม เหมาะสมกับ ระ ดับของจุ ดป ระสงค์           

เชิงพฤติกรรม 
16. ปริมาณของแบบฝึกหัดเหมาะสมกับระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ 
17. ค าสั่งที่ใช้มีเป้าหมายชัดเจนอ่านและเข้าใจได้ง่าย 
ด้านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
18. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชา 
19. ปริมาณของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีความสอดคล้อง 

เหมาะสมกับเน้ือหาวิชา 
20. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สามารถเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติงาน    

ได้จริง 
21. ค าสั่งที่ใช้มีเป้าหมายชัดเจนอ่านและเข้าใจได้ง่าย 
22. รูปภาพประกอบสอดคล้องกับงานและสื่อความหมายได้ชัดเจน 
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คุณภาพของเอกสารประกอยการสอน โดยรวม 4.66 0.42 มากที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม 
(2103-2008) โดยรวมมีคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X =4.66, S.D.=0.42) เมื่อพิจารณา   
เป็นรายข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ประเมินผลการเรียนตามจุดประสงค์ได้จริง เนื้อหามีความถูกต้อง       
ทางวิชาการและมีความสมบูรณ์ ค าส่ังท่ีใช้มีเป้าหมายชัดเจนอ่านและเข้าใจได้ง่าย  และรูปภาพ
ประกอบสอดคล้องกับงานและส่ือความหมายได้ชัดเจน (X =5.00, S.D.=0.00 เท่ากัน) และข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ จ านวนข้อสอบและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมสอดคล้องกับหัวเรื่อง เนื้อหาแต่ละ
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หน่วยการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชา  มีรายละเอียดของเนื้อหาเพียงพอ          
การจัดรูปแบบของใบเนื้อหามีความเหมาะสม  เนื้อหาเรียงล าดับได้อย่างเหมาะสม ภาษาท่ีใช้มี    
ความเหมาะสมและอ่านท าความเข้าใจได้ง่าย  การจัดรูปแบบของใบเนื้อหามีความเหมาะสม         
และปริมาณของแบบฝึกหัดเหมาะสมกับระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ (X =4.40, S.D.=0.55 เท่ากัน) 
 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการทดลองจัดการเรียนการสอนวิชากระบวนการเชื่อม 
(2103-2008) โดยใช้เอกสารประกอบการสอน ท้ังนี้เพื่อ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 
  ผู้รายงานได้น าเอกสารประกอบการสอนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 29 คน 
จากนั้นน าผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนมาท าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
ดังนี้  

1) ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) วิเคราะห์ข้อมูลจากผลคะแนนนของแบบฝึกหัด 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

2) ประสิทธิภาพผลลัพธ์  (E2) วิเคราะห์ข้อมูลจากจากผลคะแนนของแบบทดสอบ     
กลางภาค และปลายภาค  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน ดังนี้ 
 
ตารางที่  4.2  แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2)     

ของเอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) 
 

 หน่วยการเรียนที ่ จ านวนนักเรียน  E1 E2 เกณฑ์ประสิทธิภาพ 
บทน า 

28 คน 

86.20  
 

84.31 
 

 
 
 
 

80/80 

1 84.52 
2 81.53 
3 84.48 
4 82.60  

 

83.33 
 

5 82.18 

6 83.03 
7 81.79 

ค่าเฉลี่ย 83.29 83.82 

     
  จากตารางท่ี  4.2 ผลการวิ เคราะห์ประสิทธิภาพ ของเอกสารประกอบการสอน            
วิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) พบว่า ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.29/83.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ท่ีก าหนดไว้     
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 2. การวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าวิกฤตที (t-test) แบบ Dependent ซึ่ ง ผู้รายงาน        
ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่  4.3  แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทน า 
 

แบบทดสอบ (10 ข้อ) n X  S.D. t P-Value 
แบบทดสอบก่อนเรียน  29 1.31 0.85 35.40* 0.000 

แบบทดสอบหลังเรียน  29 8.41 0.78   
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนหลังเรียน ( X =8.41, S.D.=0.78) สูงกว่า
ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน (X =1.31, S.D.=0.85) นั่นแสดงว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจาก      
การทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
ตารางที่  4.4  แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนท่ี 1 กระบวนการเช่ือม

อาร์กด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์ (SMAW) 
 

แบบทดสอบ (25 ข้อ) n X  S.D. t P-Value 
แบบทดสอบก่อนเรียน  29 2.34 1.23 47.44* 0.000 

แบบทดสอบหลังเรียน  29 19.69 1.56   
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนหลังเรียน (X =19.69, S.D.=1.56) สูงกว่า
ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน ( X =2.34, S.D.=1.23) นั่นแสดงว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจาก      
การทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 
ตารางที่  4.5  แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนท่ี 2 กระบวนการเช่ือม

อาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) 
 

แบบทดสอบ (25 ข้อ) n X  S.D. t P-Value 
แบบทดสอบก่อนเรียน  29 2.07 1.06 53.77* 0.000 

แบบทดสอบหลังเรียน  29 18.76 1.64   
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 



                                                                                                        53 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนหลังเรียน (X =18.76, S.D.=1.64) สูงกว่า
ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน ( X =2.07, S.D.=1.06) นั่นแสดงว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจาก      
การทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
ตารางที่  4.6  แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนท่ี 3 กระบวนการเช่ือม

ไส้ฟลักซ์ (FCAW) 
 

แบบทดสอบ (20 ข้อ) n X  S.D. t P-Value 
แบบทดสอบก่อนเรียน  29 1.66 0.97 53.40* 0.000 

แบบทดสอบหลังเรียน  29 15.28 0.75   
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนหลังเรียน (X =15.28, S.D.=0.75) สูงกว่า
ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน (X =1.66, S.D.=0.97) นั่นแสดงว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจาก      
การทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 
ตารางที่  4.7  แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนท่ี 4 กระบวนการเช่ือม

อาร์กทังสเตนแก๊สคลุม (GTAW) 
 

แบบทดสอบ (25 ข้อ) n X  S.D. t P-Value 
แบบทดสอบก่อนเรียน  29 1.86 1.06 59.44* 0.000 

แบบทดสอบหลังเรียน  29 18.79 1.26   
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนหลังเรียน (X =18.79, S.D.=1.26) สูงกว่า
ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน ( X =1.89, S.D.=1.06) นั่นแสดงว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจาก      
การทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 
ตารางที่  4.8  แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนท่ี 5 กระบวนการเช่ือม

ใต้ฟลักซ์ (SAW) 
 

แบบทดสอบ (20 ข้อ) n X  S.D. t P-Value 
แบบทดสอบก่อนเรียน  29 1.66 0.81 55.95* 0.000 

แบบทดสอบหลังเรียน  29 16.45 1.15   
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนหลังเรียน (X =16.45, S.D.=1.15) สูงกว่า
ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน ( X =1.66, S.D.=0.81) นั่นแสดงว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจาก      
การทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
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ตารางที่  4.9  แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนท่ี 6 กระบวนการเช่ือม
แก๊สออกซิอะเซทิลีน (OAW) 

 

แบบทดสอบ (30 ข้อ) n X  S.D. t P-Value 
แบบทดสอบก่อนเรียน  29 2.59 1.12 80.07* 0.000 

แบบทดสอบหลังเรียน  29 23.28 1.09   
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนหลังเรียน (X =23.28, S.D.=1.09) สูงกว่า
ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน ( X =2.59, S.D.=1.12) นั่นแสดงว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจาก      
การทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
ตารางที่  4.10  แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนท่ี 7 ต าแหน่งท่าเช่ือม

รอยต่อในงานเช่ือม และลักษณะของรอยเช่ือมตามมาตรฐาน 
 

แบบทดสอบ (20 ข้อ) n X  S.D. t P-Value 
แบบทดสอบก่อนเรียน  29 1.97 1.01 46.82* 0.000 

แบบทดสอบหลังเรียน  29 16.00 1.06   
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนหลังเรียน (X =16.00, S.D.=1.06) สูงกว่า
ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน ( X =1.97, S.D.=1.01) นั่นแสดงว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจาก      
การทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน
วิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) 
  การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน
วิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) เป็นการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งผู้รายงาน
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตาราง โดยจ าแนกรายละเอียดของข้อมูล ดังนี้ 
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ตารางที่  4.11   แสดงระดับความพึ งพอใจของนั ก เรียน ท่ีมี ต่อ เอกสารประกอบการสอน              
วิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) 

 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. ความหมาย 
1.  ความชัดเจนของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.  ความชัดเจนของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
3.  ความเหมาะสมของเน้ือหากับระดับความรู้ของนักเรียน 
4.  ความน่าสนใจของเน้ือหาที่สอน 
5.  ความเหมาะสมในการเชื่อมเน้ือหาระหว่างหน่วย 

4.69 
4.71 
4.24 
4.59 
4.41 

0.47 
0.43 
0.64 
0.50 
0.50 

มากท่ีสุด 
มากที่สุด 

มาก 
มากท่ีสุด 

มาก 
6.  ความเหมาะสมของวิธีการสอน 
7.  ความเหมาะสมของเวลาท่ีใช้สอน 
8.  ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าเรียน 
9.  สื่อมีความเหมาะสม เร้าใจ ท าให้ไม่เบื่อหน่าย 
10. มีแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

4.66 
4.62 
4.79 
4.66 
4.86 

0.48 
0.49 
0.41 
0.48 
0.35 

มากท่ีสุด 
มากที่สุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

11. การเตรียมการสอนของครูผู้สอนมีความพร้อม 
12. บรรยากาศในการเรียนการสอนไม่เคร่งเครียด 
13. นักเรียนมีความสุขในการเรียน 
14. ครูมีความเป็นกันเองกับนักเรียน 
15. มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายไม่น่าเบื่อ 

4.45 
4.59 
4.69 
4.55 
4.59 

0.50 
0.50 
0.47 
0.51 
0.50 

มาก 
มากที่สุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน โดยรวม 4.61 0.48 มากที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
เอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (X =4.61, S.D.=0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีแบบทดสอบก่อน
เรียน – หลังเรียน (X =4.86, S.D.=0.35) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของเนื้อหา
กับระดับความรู้ของนักเรียน (X =4.24, S.D.=0.64) 
 
 


