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บทที ่3 
วธีิการด าเนินการ 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการสร้าง การทดลองใชแ้ละการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ
ประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2105-2202 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 ในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาโดยวธีิด าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.3 การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.4 การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 
1 กลุ่ม 1-2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเลย ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง รหสัวชิา2105-2202 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 40 คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
ชั้นปีท่ี 1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคเลย ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง รหัสวิชา2105-2202  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 18 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 
 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 
3.2.1 เอกสารประกอบการเรียนวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2105-2202 ระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
3.2.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหสัวิชา 2105-

2202 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) เป็นเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 170 ขอ้ 
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3.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2105-2202 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) จ านวน 12 ขอ้ 
 

3.3 การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.3.1 เอกสารประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา2105-2202 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการสร้างและหาคุณภาพของเอกสารประกอบการ
เรียน วชิาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหสัวชิา2105-2202 ดงัน้ี 

 3.3.1.1 ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
  1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับส่ือการเรียนการสอนใน

รูปแบบของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
  2) วิเคราะห์หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวชิาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
  3) ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญในการสร้างและพฒันาเอกสารประกอบการเรียนวิชา

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหสัวชิา2105-2202  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
 3.3.1.2 สร้างเอกสารประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2105-

2202  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
  1) ก าหนดขอบเขตและวตัถุประสงค์ของเอกสารประกอบการเรียนวิชา

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหสัวชิา2105-2202 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
  2) ก าหนดเคา้โครงและรูปแบบของเอกสารประกอบการเรียนวชิาวงจรไฟฟ้า

กระแสตรง รหสัวชิา2105-2202 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ซ่ึงประกอบดว้ย 
    (1) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใช้ในการวดัผลก่อนเรียนและหลงั
เรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นชุดเดียวกนั แต่สลบัตวัเลือก 
   (2) เน้ือหาประกอบดว้ยทั้งหมด 17 หน่วยการเรียนรู้ ดงัน้ี  
      หน่วยท่ี 1 แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
      หน่วยท่ี 2 กฎของโอห์มและก าลงัไฟฟ้า 

   หน่วยท่ี 3 การอ่านค่าความตา้นทาน 
  หน่วยท่ี4 การต่อตวัตา้นทาน  
  หน่วยท่ี5 วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 
  หน่วยท่ี6 วงจรไฟฟ้าแบบขนาน 
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  หน่วยท่ี7 วงจรไฟฟ้าแบบผสม 
  หน่วยท่ี8 วงจรแบ่งแรงดนัไฟฟ้า 
  หน่วยท่ี 9 วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า 
  หน่วยท่ี10กฎของเคอร์ชอฟฟ์ 
  หน่วยท่ี11 ทฤษฎีของเทวนิิน 
  หน่วยท่ี13 ทฤษฎีของนอร์ตนั 
  หน่วยท่ี14 วงจรบริดจ ์
  หน่วยท่ี15 ทฤษฎีโนดโวลเตจ 
  หน่วยท่ี16 ทฤษฎีเมชเคอร์เร้น 
  หน่วยท่ี17 ทฤษฎีการวางซอ้น 

   (3) แบบฝึกหัดสร้างแบบฝึกหัดประจ าหน่วยการเรียน เพื่อเป็นการ
ทบทวนใหผู้เ้รียนไดมี้ความเขา้ใจในเน้ือหา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้    
   (4) ใบงานการทดลองสร้างใบงานการทดลองประจ าหน่วยการเรียน 
เพื่อให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัการประกอบวงจรและวดัหาค่าต่าง ๆ ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ มีทกัษะ
ความเขา้ใจในเน้ือหาวชิามากยิง่ข้ึน ทั้งหมดจ านวน 17 ใบงานในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 – 17   
  3.3.1.3 จดัท าเอกสารประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2105-
2202  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
   3.3.1.4 น าเอกสารประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2105 -
2202 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ท่ีสร้างและพฒันาข้ึนไปเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 
จ านวน 5 ท่าน ดงัน้ี  

(1) ผศ.ดนุพฒัน์ ดวงมาลยั  ต  าแหน่ง อาจารยส์าขาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยันครพนม 

(2) นายประจวบ  ลาสิงห์ ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ วทิยาลยัเทคนิคเลย 
(3) นายสัญญา โพธ์ิวงษ์ ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิค

นครนายก 
(4) นางนงรักษ ์ปัญสุภารักษ ์ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลยัเทคนิค

จนัทบุรี 
(5) นายเชาวลิตพล ขารอยู ่ ต  าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลยัเทคนิค

เพชรบูรณ์ 
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      เพื่อตรวจสอบด้านเน้ือหา ภาพประกอบ และการใช้ภาษา เบ้ืองต้น น า
ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุง และน าไปหาประสิทธิภาพต่อไป 
   3.3.1.5 ทดลองคร้ังแรกกับนักเรียนระดบัชั้น ปวช.1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลยัเทคนิคเลย ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ใช้
เอกสารประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2105 -2202 ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) กับผูเ้รียนเป็นรายบุคคล (Individual Tryout) 1:1 โดยทดลองกบัผูเ้รียนท่ีมีระดับ
ความรู้แตกต่างกนั คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน อยา่งละ 1 คนท าการทดลองโดยวธีิการทดสอบ การ
สัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน น าผลท่ีได้มาแก้ไข ปรับปรุง และน าไปทดลองใน
ขั้นตอนต่อไป 
   3.3.1.6 การทดลองคร้ังท่ี 2 น าเอกสารประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
รหสัวชิา 2105 -2202 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หลงัจากแกไ้ข ปรับปรุงขอ้บกพร่องจาก
การเรียนเป็นรายบุคคล (Individual Tryout) แล้ว โดยทดลองใช้กับผูเ้รียนเป็นกลุ่มย่อย (Small 
Group Tryout) 1:3กบันกัเรียนระดบัชั้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคเลย ท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ท่ีมีระดบัความรู้แตกต่างกนั 
คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน อยา่งละ 3 คน รวมทั้งหมด 9 คน โดยใช้การพิจารณาส่วนของเอกสาร
ประกอบการเรียนท่ีจะตอ้งแกไ้ข ปรับปรุงแบบเดียวกบัในขั้นการทดลอง1:1  
 3.3.1.7 การทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2105 -
2202 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กับผูเ้รียนท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง (Field Tryout) โดย
ทดลองกบันักเรียนระดบัชั้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคเลยท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 30 คน ท่ีมีระดับความรู้
แตกต่างกนั คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 10 คน โดยท าการหาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการเรียนระหว่างการใชแ้ละหลงัการใช้ จากนั้นแกไ้ข ปรับปรุงให้ดีข้ึน และน าขอ้มูลมา
วเิคราะห์ประสิทธิภาพไดเ้กณฑ ์  
 3.3.1.8 น าเอกสารประกอบการเรียนเผยแพร่ ทั้งหมด 3 ช่องทาง ไดแ้ก่ 
  (1) ส่งเอกสารไปยงัสถานศึกษาต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้
ครูผูส้อนแต่ละแห่งไดท้ดลองใช ้และประเมินความเหมาะสมของเอกสารประกอบการเรียน 

(2) น าเอกสารประกอบการเรียนเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวนัท่ี 11-15 
กุมภาพนัธ์ 2559 ณ วทิยาลยัเทคนิคหนองคาย  
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(3) ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์วิทยาลัยเทคนิคเลย  www.loeitech.ac.th เม่ือ
วนัท่ี17 ตุลาคม พ.ศ. 2559  และเวบ็ไซด์เฟสบุ๊คดอทคอม www.facebook.com เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559  
 3.3.1.9 น าข้อบกพร่องต่าง ๆ และจากข้อเสนอแนะของครูผูส้อนท่ีได้ส่งเอกสาร
ประกอบการเรียนไปเผยแพร่ในช่องทางท่ี 1 มาปรับปรุงให้ดีข้ึน จากนั้นน าเอกสารประกอบการ
เรียนไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง    
 3.3.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ รหัส 2104-2205 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือกโดยสอดคล้องกับ
จุดประสงค์และครอบคลุมเน้ือหา โดยใช้ก่อนเรียนและหลงัเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงมีล าดบั
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดงัน้ี 
  3.3.2.1ศึกษาหลักการเทคนิควิธีการสร้างและออกแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจากเอกสารและต าราต่าง ๆ ทางดา้นการวดัผล การเขียนขอ้สอบ 
 3.3.2.2วิเคราะห์หลกัสูตร เน้ือหา และจุดประสงค์เพื่อวางแผนการออกขอ้สอบให้
สัมพนัธ์กบัเน้ือหาและสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 290 ขอ้ใชจ้ริง 170 ขอ้
ท่ีครอบคลุมวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม โดยเลือกจากแบบทดสอบทา้ยหน่วยการเรียนทั้ง 17 หน่วย 
หน่วยละ 10 ขอ้  
  3.3.2.3 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างข้ึน เสนอผูเ้ช่ียวชาญดา้น
แบบทดสอบจ านวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

(1) ผศ.ดนุพฒัน์ ดวงมาลยั  ต  าแหน่ง อาจารยส์าขาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  
มหาวทิยาลยันครพนม 

(2) นายประจวบ ล า สิ ง ห์  ต า แ ห น่ งค รู ช าน าญ ก ารพิ เศ ษ  แ ผ น ก
อิเล็กทรอนิกส์ วทิยาลยัเทคนิคเลย 

(3) นายสัญญา โพธ์ิวงษ์ ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิค
นครนายก 

(4) นางนงรักษ ์ปัญสุภารักษ ์ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลยัเทคนิค
จนัทบุรี 

(5) นายเชาวลิตพล ขารอยู ่  ต  าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลยัเทคนิค
เพชรบูรณ์ 

 
    เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม และน าขอ้เสนอแนะมาแกไ้ข ปรับปรุง  



45 
 

  3.3.2.4 ท าการตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงเน้ือหา จากผู ้เช่ียวชาญด้าน
แบบทดสอบ ทั้ง 5 ท่าน พิจารณาความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัจุดประสงค์ โดยใช้เกณฑ ์
ดงัน้ี 
    +1 หมายถึง    ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
     0 หมายถึง    ขอ้ค าถามท่ีไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
    -1 หมายถึง    ขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
  3.3.2.5น าแบบทดสอบท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ มาค านวณหาค่าดชันี
ความสอดคล้อง (IOC) ซ่ึงค่าดชันีความสอดคล้องต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ได้ค่าดชันีความ
สอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.6-1.0 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั0.913ซ่ึงสูงกวา่ 0.5 
  3.3.2.6น าแบบทดสอบไปทดลองใชก้บันกัเรียนแผนกวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีท่ี 
2 ท่ีเคยผา่นการเรียนวชิาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง มาแลว้ ในภาคเรียนท่ี 2ปีการศึกษา 2559จ านวน 20
คน     
   3.3.2.7 ท าการตรวจขอ้สอบ โดยเรียงคะแนนของนักเรียนจากคะแนนสูงสุดมาหา
คะแนนต ่าสุด แบ่งกลุ่มสูงโดยนบัคะแนนสูงสุดลงมา 50% ไดจ้  านวน10 คน และนบัคะแนนต ่าสุด
ข้ึนไป 50% ไดจ้  านวน10 คน น าผลท่ีไดม้าหาค่าความยากง่าย  ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมัน่
ของแบบทดสอบซ่ึงค่าความยากง่ายตอ้งมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.20-0.80  ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตั้งแต่ 0.20
ข้ึนไปและความเช่ือมัน่ตอ้งมีค่ามากกว่า 0.7(ล้วนและองัคณา, 2538 : 209-211)จากการวิเคราะห์
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ จ านวน290ขอ้ไดค้่าความยากง่ายเฉล่ีย 0.248 และค่าอ านาจจ าแนกเฉล่ีย 
0.286 ตดัขอ้ท่ีมีค่าความยากง่ายท่ีไม่อยู่ระหว่าง 0.2-0.8   และค่าอ านาจจ าแนกต ่ากว่า 0.2 ออกได้
ขอ้สอบท่ีมีคุณภาพเลือกไวใ้ชจ้  านวน 170ขอ้  
   3.3.2.8 ท าข้อสอบท่ีคดัเลือกไว ้ไปท าการทดสอบกับผูเ้รียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 20 คน เพื่อหาความเช่ือมั่นของข้อสอบทั้ งฉบับโดยวิธีของคูเดอร์ริชาร์ดสัน สูตร 20 
(Kuder-Richardson 20 หรือ KR-20) มีค่าเท่ากบั 0.98 
 
 

3.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2105 -2202 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ซ่ึงผูศึ้กษาไดศึ้กษาวิธีการสร้างเคร่ืองมือวดัความพึงพอใจ โดยมีล าดบัขั้นตอนการสร้างและ
หาคุณภาพ ดงัน้ี 
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  3.3.3.1 ศึกษาหลักการและเทคนิควิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจาก
เอกสารและงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3.3.3.2 วิเคราะห์ก าหนดนิยามพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมี
ต่อเอกสารประกอบการเรียน 
  3.3.3.3สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ค าถามท่ีมีลกัษณะแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Numerical Rating Scale) 5 ระดบั โดยเน้ือหาครอบคลุมองค์ประกอบของ
แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ 5, 4, 3, 2, 1 รวม จ านวน 12
ขอ้ 
   ระดบัคะแนนแต่ละขอ้มีความหมาย ดงัน้ี 
    5 หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
    4 หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจมาก 
    3 หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
    2 หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
    1 หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
     

    การแปลความหมายค่าเฉล่ียน ้าหนกัคะแนน แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
    4.51 – 5.00 หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
    3.51 – 4.00 หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจมาก 
    2.51 – 3.00 หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
    1.51 – 2.00 หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
    1.00 – 1.50 หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
   3.3.3.4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจพิจารณาเพื่อความสมบูรณ์
ของโครงสร้างค าถาม และส านวนภาษา จากนั้นวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยพิจารณา
ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป แลว้จึงน ามาแบบสอบถามไปแกไ้ขปรับปรุงให้เหมาะสม 
  3.3.3.5น าแบบทดสอบที่แกไ้ขปรับปรุงและหาคุณภาพแลว้ไปใชใ้นการด าเนินการ
ทดลองขั้นตอนต่อไป  

3.4 การด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 น าเอกสารประกอบการเรียนท่ีไดท้  าการทดสอบเคร่ืองมือแลว้   ด าเนินการทดลองใชส้อน
กบักลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบั ปวช. 1 กลุ่ม 1 จ านวน 18 คน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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  3.4.1ใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละหน่วยเม่ือเร่ิมตน้สอนในหน่วยนั้น ๆโดย
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกนั แต่สลบัตวัเลือก 
รวบรวมคะแนนไวเ้ป็นคะแนนก่อนเรียน 
 3.4.2 ด าเนินการสอนดว้ยเอกสารประกอบการเรียนโดยท าการสอนสัปดาห์ละ 1วนั วนัละ 
4ชัว่โมง จ านวน 18 สัปดาห์  
 3.4.3 เม่ือกลุ่มตัวอย่างเรียนจบแต่ละหน่วยการเรียนได้ให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบท้าย
บทเรียนเพื่อประเมินความกา้วหนา้ทางการเรียน 
 3.4.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหสัวชิา 2105 -2202 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)ใหผู้เ้รียนตอบ 
 3.4.5 เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ งหมดซ่ึงประกอบด้วยคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน
คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน คะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ และขอ้มูลจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ น าไปวเิคราะห์ตามขั้นตอนต่อไป 

 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
  3.5.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลหลงัจากทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนแลว้ ผูศึ้กษาท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี 
    3.5.1.1หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
รหสัวชิา 2105 -2202 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
    3.5.1.2หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2105 -2202
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 
  3.5.1.3 หาผลการประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อเอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2105 -2202 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

 3.5.2 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.5.2.1 สูตรการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยค่าดชันีความสอดคลอ้งตอ้งมากกวา่หรือ
เท่ากบั 0.5 (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2547: 242) 
 

                                       IOC     ΣR

N
      

  

    เม่ือ   IOC   คือ ดชันีความสอดคลอ้ง 
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     ΣR  คือ ผลรวมของการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
     N คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 

 3.5.2.2สูตรหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ โดยค่าความยากง่ายต้องมีค่าอยู่
ระหวา่ง 0.20-0.80 จึงจะถือวา่ใชไ้ด ้(ณฏัฐพงษ ์ เจริญพิทย,์ 2542 : 215)   
 

              P      R

N
 

 
 

    เม่ือ    P   คือ    ดชันีค่าความยากง่าย 
    R     คือ    จ านวนนกัเรียนท่ีท าแบบทดสอบถูก 
    N    คือ   จ านวนนกัเรียนท่ีท าแบบทดสอบทั้งหมด 
 3.5.2.3สูตรหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ โดยค่าอ านาจจ าแนกตอ้งมีค่าตั้งแต่ 
0.20 ข้ึนไปจึงจะถือวา่ใชไ้ด ้(ณฏัฐพงษ ์ เจริญพิทย,์ 2542 : 215)   
 

 D  U L
R -R

N/2
     

 เม่ือ       D     คือ    ค่าอ านาจจ าแนก 
    RU    คือ    จ านวนผูเ้รียนท่ีตอบถูกในกลุ่มเก่ง 
    RL  คือ   จ านวนผูแ้รียนท่ีตอบถูกในกลุ่มอ่อน 
     N   คือ   จ านวนผูเ้รียนในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 
  3.5.2.4 สูตรหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ ใชสู้ตร KR-20 ตอ้งมีค่า 0.6 ข้ึนไป
จึงจะถือวา่ใชไ้ด(้พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2547: 247) 
 

  rtt  2

t

n Σpq
1-

n-1 s

 
 
 

    

   เม่ือ  rtt คือ  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
    n คือ   จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 
    p คือ สัดส่วนของผูท้  าไดใ้นขอ้หน่ึง ๆ นัน่คือ 
สัดส่วนของคนท าถูกกบัคนทั้งหมด 
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    q    คือ สัดส่วนของผูท้  าผดิในขอ้หน่ึง ๆ หรือ 1-p 
    

2

t
s  คือ คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบ 

 

 โดยท่ี 2

t
s 

2

22
)(



     

เม่ือ  N    คือ จ านวนคนท่ีท าแบบทดสอบ 
     X    คือ ค่าของคะแนนแต่ละคน 
 

  3.5.2.5สูตรการค านวณหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน (ชัยยงค์พรหม
วงศ ์และคณะ, 2540 :101-102) 

 สูตรท่ี 1  
 

 1
  

(ΣΧ/Ν)
×100

Α
 

 

 เม่ือ 
1

  คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
  คือ คะแนนรวมของแบบประเมินผลการเรียนรายหน่วย 

  คือ จ านวนผูเ้รียน 

     คือ คะแนนเตม็ของแบบประเมินผลการเรียนรายหน่วย 
 

  สูตรท่ี 2 

   2
  

(ΣF/Ν)
×100

Β
 

   

  
2

  คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
ΣF  คือ คะแนนรวมของคะแนนสอบหลงัเรียน 
     คือ จ านวนผูเ้รียน 

     คือ คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 

 3.5.2.6 สูตรทดสอบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน(ลว้น 
สายยศและองัคณา สายยศ, 2538 : 104) 
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2 2

ΣD
t  = 

NΣD -(ΣD)

N-1  
 

   เม่ือ t     คือ ค่าการแจกแจงที 
   ΣD  คือ   ค่าความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่   
   N     คือ   จ านวนคู่ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 

  3.5.2.7สูตรหาค่าเฉล่ีย (Mean)(พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2547: 242) 
 

     
ΣX

X  =  
N  

   เม่ือ     X  คือ   ค่าคะแนนเฉล่ีย 
    ΣX  คือ   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  N คือ   จ านวนขอ้มูล 
 

  3.5.2.8สูตรหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2547: 242) 
 

=.D.S
)1N(N

)X(XN 22



   

 

   เม่ือ   S.D. คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 X2 คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 N คือ จ านวนผูเ้รียน 

 
 


