
บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์และการน าเสนอผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง รหัสวิชา 2105-2202  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลยัเทคนิคเลย โดยใช้
เอกสารประกอบการเรียน ผูศึ้กษาด าเนินการรายงานผล ดงัน้ี  

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชาวงจรไฟฟ้า

กระแสตรง รหสัวชิา 2105-2202 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)   
4.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงั

เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2105-2202 ระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)   

4.4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยเอกสารประกอบการ
เรียน วชิาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รหสัวชิา 2104-2205 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)   

4.5 การวิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อเอกสารประกอบการ
เรียนวชิาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหสัวชิา 2105-2202 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)   
 
4.1  สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูศึ้กษา ไดก้ าหนดความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
  n   แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
  X   แทน คะแนนเฉล่ีย 
  .D.S  แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  E1  แทน ประสิทธิภาพดา้นกระบวนการของเอกสารประกอบการเรียน 
  E2  แทน ประสิทธิภาพดา้นผลลพัธ์ของเอกสารประกอบการเรียน 
  D  แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
  D2 แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนแต่ละตวั 
      ยกก าลงัสอง 
  t  แทน ค่าสถิติเพื่อใชพ้ิจารณาในการแจกแจง 
4.2 ผลการวเิคราะห์การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชาอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ 

รหัส 2104-2205 ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)   
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 การวเิคราะห์การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
รหสัวชิา 2105-2202  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ปรากฏตามตารางท่ี  4.1 ดงัน้ี 
 

ตารางที ่ 4.1  แสดงผลการวเิคราะห์การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนโดยทดลอง 
                      ใชก้บัผูเ้รียนภาคสนาม 1:30  (n = 30) 
 

เอกสารประกอบการเรียน 
หน่วยที ่ 

ร้อยละของประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการ (E1) 

ร้อยละของประสิทธิภาพ 
ของผลลพัธ์ (E2)  

1 77.33 75.33 
2 77.11 76.00 
3 77.66 76.33 
4 78.00 75.33 
5 77.16 76.66 
6 77.38 76.33 
7 77.66 77.00 
8 77.00 76.66 
9 77.14 76.66 

10 77.50 76.33 
11 77.14 76.00 
12 77.16 76.33 
13 77.24 75.78 
14 76.98 76.03 
15 77.13 76.43 
16 77.67 76.23 
17 77.24 76.34 

รวมเฉลีย่ 77.35 76.25 

เกณฑป์ระสิทธิภาพ 75.00 75.00 
ผลการประเมิน สูงกว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ 
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 จากตารางท่ี 4.1  พบว่า ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง รหสัวชิา 2105-2202 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)รวมเฉล่ียเท่ากบั 77.35/76.25 
สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ีก าหนดไว ้และเอกสารประกอบการเรียนทั้ง 17 หน่วยมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการอยู่ระหวา่ง 77.00-78.00 และมีประสิทธิภาพของผลลพัธ์ อยูร่ะหว่าง 75.33-77.00 นัน่
คือ  เอกสารประกอบการเรียน วิช าวงจรไฟ ฟ้ ากระแสตรง รหัสวิช า  2105-2202 ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) มีประสิทธิภาพส าหรับใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป (รายละเอียดแสดง
ในภาคผนวก ข หนา้ 231) 
 
4.3  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของผู้เรียนก่อนเรียนและ   
       หลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2105-2202  
ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)    
  

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงัเรียนใช้
การวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test for dependent samples ปรากฏผลตามตารางท่ี 4.3  
ดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  
 

การทดสอบ n �̅� S.D. df t-test sig 
ก่อนเรียน 18 64.17 12.65 17 13.27 0.000** 
หลงัเรียน 18 95.56 7.44 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

 จากตารางท่ี 4.3  พบว่า คะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน     
ท่ีผูศึ้กษาพฒันาข้ึนหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย  ( �̅� = 95.56, S.D. = 7.44) มากกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน           
(�̅�  = 64.17, S.D. = 12.65) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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4.4  วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี ต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวชิา 2105-2202  ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)   

 

 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู ้เรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง รหสัวิชา 2105-2202  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  ปรากฏผลตามตารางท่ี 4.4  
ดงัน้ี 

ตารางที ่4.3 แสดงผลความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียน  
 

ข้อ รายการประเมิน    �̅� S.D. แปลผล 

   1 เอกสารประกอบการเรียนมีเน้ือหาเหมาะสม การเรียง 
ล าดบัจากง่ายไปหายาก และเหมาะสมกบัระดบัความรู้
ของผูเ้รียน 

4.72 0.46 มากท่ีสุด 

2 เน้ือหาวชิาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.78 0.43 มากท่ีสุด  
3 เน้ือหาวชิาสอดคลอ้งเก่ียวเน่ืองกนั เหมาะสมกบัเวลา 4.83 0.38 มากท่ีสุด  
4 ใชภ้าษาท่ีอ่านง่าย เขา้ใจเร็ว 4.88 0.32 มากท่ีสุด  
5 รูปภาพประกอบและวงจรชดัเจน ท าให้เรียนรู้ไดง่้ายและ

เร็ว 
4.67 0.68 มากท่ีสุด  

6 แบบฝึกหดัช่วยในการทบทวนเน้ือหาการเรียนรู้ 4.78 0.43 มากท่ีสุด  
7 ใบงานการทดลองเหมาะสมกบัระดบัความรู้ของผูเ้รียน 4.61 0.60 มากท่ีสุด  
8 ใบงานการทดลองสามารถปฏิบัติงานตามใบงานได้

เพราะบอกล าดบัขั้นการทดลองชดัเจน 
4.56 0.61 มากท่ีสุด 

9 ใบงานการทดลองสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 4.72 0.46 มากท่ีสุด  
10 ไดรั้บความรู้จากการปฏิบติังานตามใบงาน 4.67 0.59 มากท่ีสุด 

11 รูปเล่มสวยงาม น่าสนใจ มีขนาดเหมาะสมกับการใช้
ประกอบการเรียนการสอน 

4.61 0.60 มากท่ีสุด 

12 เอกสารประกอบการเรียนวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เหมาะกบัการใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ เกิดการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.72 0.46 มากท่ีสุด 

เฉลีย่รวม 4.71 0.52 มากทีสุ่ด 
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 จากตาราง ท่ี  4.3 พบว่า  ผู ้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ชั้ น ปี ท่ี  1
วทิยาลยัเทคนิคเลย  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  จ  านวน 18 คน มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดย
ใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2105-2202โดยรวมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด (�̅� = 4.71,S.D. = 0.52) ส าหรับการพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ 
โดยพบวา่ขอ้ท่ี 4 ใชภ้าษาท่ีอ่านง่าย เขา้ใจเร็วมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.88 และรองลงมาคือ
ขอ้ท่ี 3  มีเน้ือหาวิชาสอดคลอ้งเก่ียวเน่ืองกนั เหมาะสมกบัเวลา  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.83 โดยมีขอ้ท่ี 8 
ใบงานการทดลองสามารถปฏิบัติงานตามใบงานได้เพราะบอกล าดับขั้นการทดลองชัดเจน มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (�̅� =4.56,S.D. = 0.61)   
  

4.5 การวเิคราะห์แบบประเมนิความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญทีม่ต่ีอเอกสารประกอบ 
       การเรียน 

จากแบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน จ านวน 5   
ท่าน  เป็นผูป้ระเมินเพื่อหาคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน  ปรากฏผลตามตารางท่ี 4.4 ดงัน้ี 

 

ตารางที ่4.4 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน  
                     วชิาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหสัวชิา 2105-2202 
 

ข้อ รายการประเมิน �̅� S.D. แปลผล 

   1 เอกสารประกอบการเรียนมีเน้ือหาเหมาะสม การเรียง 
ล าดบัจากง่ายไปหายาก และเหมาะสมกบัระดบัความรู้
ของผูเ้รียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2 เน้ือหาวชิาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.67 0.58 มากท่ีสุด  
3 เน้ือหาวชิาสอดคลอ้งเก่ียวเน่ืองกนั เหมาะสมกบัเวลา 4.67 0.58 มากท่ีสุด  
4 ใชภ้าษาท่ีอ่านง่าย เขา้ใจเร็ว 5.00 0.00 มากท่ีสุด  
5 รูปภาพประกอบและวงจรชดัเจน ท าให้เรียนรู้ไดง่้ายและ

เร็ว 
5.00 0.00 มากท่ีสุด  

6 แบบฝึกหดัช่วยในการทบทวนเน้ือหาการเรียนรู้ 4.75 0.66 มากท่ีสุด  
7 ใบงานการทดลองเหมาะสมกบัระดบัความรู้ของผูเ้รียน 4.67 0.58 มากท่ีสุด  
8 ใบงานการทดลองสามารถปฏิบัติงานตามใบงานได้

เพราะบอกล าดบัขั้นการทดลองชดัเจน 
4.75 0.66 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน    �̅� S.D. แปลผล 

9 ใบงานการทดลองสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 5.00 0.00 มากท่ีสุด  
10 ไดรั้บความรู้จากการปฏิบติังานตามใบงาน 4.75 0.66 มากท่ีสุด 
11 รูปเล่มสวยงาม น่าสนใจ มีขนาดเหมาะสมกับการใช้

ประกอบการเรียนการสอน 
4.67 0.58 มากท่ีสุด 

12 เอกสารประกอบการเรียนวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เหมาะกบัการใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ เกิดการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

เฉลีย่รวม 4.83 0.36 มากทีสุ่ด 
 

 จากตารางท่ี 4.4 ผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน ตามรายการ
ประเมินดงัน้ี ขอ้ 1 เอกสารประกอบการเรียนมีเน้ือหาเหมาะสม การเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก 
และเหมาะสมกบัระดบัความรู้ของผูเ้รียน ขอ้ 4 ใชภ้าษาท่ีอ่านง่าย เขา้ใจเร็ว ขอ้ 5 รูปภาพประกอบ
และวงจรชัดเจน ท าให้เรียนรู้ได้ง่ายและเร็ว ข้อ 9 ใบงานการทดลองสามารถปฏิบติัได้จริง และ     
ขอ้ 12 เอกสารประกอบการเรียนวชิาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง เหมาะกบัการใชป้ระกอบการเรียนการ
สอนได ้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือมีค่าเท่ากบั 5.00 ไม่มีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 5.00,S.D. = 0.00) รองลงมาได้แก่ ข้อ 6 
แบบฝึกหดัช่วยในการทบทวนเน้ือหาการเรียนรู้ ขอ้ 8 ใบงานการทดลองสามารถปฏิบติังานตามใบ
งานไดเ้พราะบอกล าดบัขั้นการทดลองชดัเจน ขอ้ 10 ไดรั้บความรู้จากการปฏิบติังานตามใบงาน มี
ระดบัคุณภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 4.67,S.D. = 0.58) โดยมีขอ้ 2 เน้ือหาวิชาสอดคล้องกับ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ขอ้ 3 เน้ือหาวิชาสอดคลอ้งเก่ียวเน่ืองกนั เหมาะสมกบัเวลา ขอ้ 7 ใบงานการ
ทดลองเหมาะสมกบัระดบัความรู้ของผูเ้รียน ขอ้ 11 รูปเล่มสวยงาม น่าสนใจ มีขนาดเหมาะสมกบั
การใช้ประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ(�̅� = 4.67,S.D. = 0.58)    
ระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 สรุปไดว้า่ การประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนโดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน มี
คุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั (�̅� = 4.83,S.D. = 0.36)     
 
 


