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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 รายงานวิจัยการพัฒนาชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ซึ่งผู้รายงานในฐานะครูผู้สอน ได้จัดท าขึ้นเพ่ือน า
ชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008 น าไปใช้กับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าว 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2  ปี
การศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 
 
ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008  
 การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008  ที่ผู้รายงาน 
ในฐานะครูผู้สอน ได้ด าเนินการ  
ตารางที่  4  ประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008  

หน่วยที่/เร่ือง 

คะแนนเฉลี่ยกจิกรรมระหว่าง
เรียน 

คะแนนเฉลี่ยสอบหลังเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

ร้อยละ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละ 

1. บล็อกไดอะแกรมเครื่องขยายเสียง 7 4 80.12 7 6 80.00 
2. แหล่งจ่ายไฟฟ้าเครื่องขยายเสียง 6 4 81.80 6 5 83.00 
3. ภาคปรีแอมป ์ 7 5 81.92 7 6 80.60 
4. โทนคอนโทรลและวงจรกรองความถี่ 8 5 80.50 8 7 81.65 
5. วงจรขยายแรงดันไฟฟ้า 7 5 80.40 7 6 81.50 
6. วงจรขยายก าลัง 8 7 94.53 8 7 86.57 
7. จุดท างานของวงจรขยายสัญญาณ 7 5 83.32 7 6 81.80 
8. การทดสอบคุณสมบัติเครื่องขยายเสียง 9 6 82.00 9 8 83.47 
9. วงจรมิกเซอร์ 8 5 83.00 8 7 82.70 
10. ไมโครโฟน 8 5 80.50 8 7 81.65 
11. ล าโพง 8 5 80.40 8 7 81.50 
12. ปัญหาที่เกิดข้ึนในเครื่องขยายเสียง 10 8 94.53 10 9 86.57 
13. วงจรขยายเสียงสวิตชิ่ง 7 5 83.32 7 6 81.80 

รวม 100 69 82.95 100 82.67 82.8 

หมายเหตุ  1. ข้อมูลจากเอกสารภาคผนวก ก 
 2. เกณฑ์การหาประสิทธิภาพ 80/80 
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ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008  
ของนักเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 /2559 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
จ านวนนักเรียน ที่ มีรายชื่อ 98 คน แตเ่ข้าเรียน 87 คน ออกระหว่างเรียน11คน  
ดังตารางต่อไปนี้ 
จ านวนนักเรียน คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ เกณฑ์ 

87 6330 72.75 72.75 ดี 
หมายเหตุ  1. ข้อมูลจากใบรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 
ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008  
ของนักเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 /2560 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
จ านวนนักเรียน ที่ มีรายชื่อ 87 คน แต่เข้าเรียน 69 คน ออกระหว่างเรียน 18 คน  
ดังตารางต่อไปนี้ 
จ านวนนักเรียน คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ เกณฑ์ 

69 5113 74.10 72.10 ดี 
หมายเหตุ  1. ข้อมูลจากใบรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 
ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008  
ของนักเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 /2559 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
จ านวนนักเรียน ที่ มีรายชื่อ 98 คน แต่เข้าเรียน 87 คน ออกระหว่างเรียน11คน  
ดังตารางต่อไปนี้ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก 
จ านวนนักเรียน ผลการเรียนดีมาก คะแนนเฉลี่ย จ านวนนักเรียน

คิดเป็นร้อยละ 
หมายเหตุ 

87 47คน 90 55.17 80-100 
หมายเหตุ  1. ข้อมูลจากใบรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008  
ของนักเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 /2559 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
จ านวนนักเรียน ที่ มีรายชื่อ 98 คน แต่เข้าเรียน 87 คน ออกระหว่างเรียน11คน  
ดังตารางต่อไปนี้ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีค่อนข้างมาก 
จ านวนนักเรียน ผลการเรียนดี

ค่อนข้างมาก 
คะแนนเฉลี่ย จ านวนนักเรียน

คิดเป็นร้อยละ 
หมายเหตุ 

87 2คน 77 2.29 75-79 
หมายเหตุ  1. ข้อมูลจากใบรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
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ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008  
ของนักเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 /2559 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
จ านวนนักเรียน ที่ มีรายชื่อ 98 คน แต่เข้าเรียน 87 คน ออกระหว่างเรียน11คน  
ดังตารางต่อไปนี้ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี 
จ านวนนักเรียน ผลการเรียนดี คะแนนเฉลี่ย จ านวนนักเรียน

คิดเป็นร้อยละ 
หมายเหตุ 

87 4 คน 72 4.54 70-74 
หมายเหตุ  1. ข้อมูลจากใบรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 
ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008  
ของนักเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 /2559 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
จ านวนนักเรียน ที่ มีรายชื่อ 98 คน แต่เข้าเรียน 87 คน ออกระหว่างเรียน11คน  
ดังตารางต่อไปนี้ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ค่อนข้างดี 
จ านวนนักเรียน ผลการเรียนพอใช้

ค่อนข้างดี 
คะแนนเฉลี่ย จ านวนนักเรียน

คิดเป็นร้อยละ 
หมายเหตุ 

87 13 คน 67 14.94 65-69 
หมายเหตุ  1. ข้อมูลจากใบรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 
ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008  
ของนักเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 /2559 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
จ านวนนักเรียน ที่ มีรายชื่อ 98 คน แต่เข้าเรียน 87 คน ออกระหว่างเรียน11คน  
ดังตารางต่อไปนี้ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ 
จ านวนนักเรียน ผลการเรียนพอใช้

ค่อนข้างดี 
คะแนนเฉลี่ย จ านวนนักเรียน

คิดเป็นร้อยละ 
หมายเหตุ 

87 13 คน 62 18.39 60-64 
หมายเหตุ  1. ข้อมูลจากใบรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
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ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008  
ของนักเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 /2559 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
จ านวนนักเรียน ที่ มีรายชื่อ 98 คน แต่เข้าเรียน 87 คน ออกระหว่างเรียน11คน  
ดังตารางต่อไปนี้ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
จ านวนนักเรียน ผลการเรียน

ปรับปรุงค่อนข้าง
พอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย จ านวนนักเรียน
คิดเป็นร้อยละ 

หมายเหตุ 

87 - คน 62 - 55-59 
หมายเหตุ  1. ข้อมูลจากใบรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 
ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008  
ของนักเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 /2559 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
จ านวนนักเรียน ที่ มีรายชื่อ 98 คน แต่เข้าเรียน 87 คน ออกระหว่างเรียน11คน  
ดังตารางต่อไปนี้ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
จ านวนนักเรียน ผลการเรียนควร

ปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย จ านวนนักเรียน

คิดเป็นร้อยละ 
หมายเหตุ 

87 1 คน 52 1.14 50-54 
หมายเหตุ  1. ข้อมูลจากใบรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
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ของนักเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 /2559 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
จ านวนนักเรียน ที่ มีรายชื่อ 98 คน แต่เข้าเรียน 87 คน ออกระหว่างเรียน11คน  
ดังตารางต่อไปนี้ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับไม่ผ่าน 
จ านวนนักเรียน ผลการเรียน 

ไม่ผ่าน 
คะแนนเฉลี่ย จ านวนนักเรียน

คิดเป็นร้อยละ 
หมายเหตุ 

87 16 คน 25 18.39 0-49 
 
หมายเหตุ  1. ข้อมูลจากใบรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 
 
สรุป ผลการเรียนวิชาเครื่องเสียง ปีการศึกษา 2559 แสดงด้วยกราฟดังนี้ 
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ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008  
ของนักเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 /2560 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
จ านวนนักเรียน ที่ มีรายชื่อ 87 คน แต่เข้าเรียน 69 คน ออกระหว่างเรียน 18 คน  
ดังตารางต่อไปนี้ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก 
จ านวนนักเรียน ผลการเรียนดีมาก คะแนนเฉลี่ย จ านวนนักเรียน

คิดเป็นร้อยละ 
หมายเหตุ 

69 37คน 90 53.62 80-100 
 
หมายเหตุ  1. ข้อมูลจากใบรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 
 
ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008  
ของนักเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 /2560 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
จ านวนนักเรียน ที่ มีรายชื่อ 87 คน แต่เข้าเรียน 69 คน ออกระหว่างเรียน 18 คน  
ดังตารางต่อไปนี้ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีค่อนข้างมาก 
จ านวนนักเรียน ผลการเรียนดี

ค่อนข้างมาก 
คะแนนเฉลี่ย จ านวนนักเรียน

คิดเป็นร้อยละ 
หมายเหตุ 

69 2คน 77 2.89 75-79 
หมายเหตุ  1. ข้อมูลจากใบรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008  
ของนักเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 /2560 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
จ านวนนักเรียน ที่ มีรายชื่อ 87 คน แต่เข้าเรียน 69 คน ออกระหว่างเรียน 18 คน  
ดังตารางต่อไปนี้ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี 
จ านวนนักเรียน ผลการเรียนดี คะแนนเฉลี่ย จ านวนนักเรียน

คิดเป็นร้อยละ 
หมายเหตุ 

69 18 คน 72 26.08 70-74 
หมายเหตุ  1. ข้อมูลจากใบรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
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ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008   
ของนักเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 /2560 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
จ านวนนักเรียน ที่ มีรายชื่อ 87 คน แต่เข้าเรียน 69 คน ออกระหว่างเรียน 18 คน  
ดังตารางต่อไปนี้ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ค่อนข้างดี 
จ านวนนักเรียน ผลการเรียนพอใช้

ค่อนข้างดี 
คะแนนเฉลี่ย จ านวนนักเรียน

คิดเป็นร้อยละ 
หมายเหตุ 

69 1 คน 67 1.144 65-69 
หมายเหตุ  1. ข้อมูลจากใบรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008  
ของนักเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 /2560 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
จ านวนนักเรียน ที่ มีรายชื่อ 87 คน แต่เข้าเรียน 69 คน ออกระหว่างเรียน 18 คน  
ดังตารางต่อไปนี้ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ 
จ านวนนักเรียน ผลการเรียนพอใช้

ค่อนข้างดี 
คะแนนเฉลี่ย จ านวนนักเรียน

คิดเป็นร้อยละ 
หมายเหตุ 

69 3 คน 62 4.34 60-64 
หมายเหตุ  1. ข้อมูลจากใบรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008  
ของนักเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 /2560 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
จ านวนนักเรียน ที่ มีรายชื่อ 87 คน แต่เข้าเรียน 69 คน ออกระหว่างเรียน 18 คน  
ดังตารางต่อไปนี้ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
จ านวนนักเรียน ผลการเรียน

ปรับปรุงค่อนข้าง
พอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย จ านวนนักเรียน
คิดเป็นร้อยละ 

หมายเหตุ 

69 1 คน 62 1.14 55-59 
หมายเหตุ  1. ข้อมูลจากใบรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
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ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008  
ของนักเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 /2560 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
จ านวนนักเรียน ที่ มีรายชื่อ 87 คน แต่เข้าเรียน 69 คน ออกระหว่างเรียน 18 คน  
ดังตารางต่อไปนี้ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
จ านวนนักเรียน ผลการเรียนควร

ปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย จ านวนนักเรียน

คิดเป็นร้อยละ 
หมายเหตุ 

69 4 คน 52 5.79 50-54 
 
หมายเหตุ  1. ข้อมูลจากใบรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 
ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008   
ของนักเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 /2560 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
จ านวนนักเรียน ที่ มีรายชื่อ 87 คน แต่เข้าเรียน 69 คน ออกระหว่างเรียน 18 คน  
ดังตารางต่อไปนี้ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับไม่ผ่าน 
จ านวนนักเรียน ผลการเรียน 

ไม่ผ่าน 
คะแนนเฉลี่ย จ านวนนักเรียน

คิดเป็นร้อยละ 
หมายเหตุ 

69 3 คน 25 4.34 0-49 
หมายเหตุ  1. ข้อมูลจากใบรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 
สรุป ผลการเรียนวิชาเครื่องเสียง ปีการศึกษา 2560 แสดงด้วยกราฟดังนี้ 
 

 


