บทที 3
วิธีดําเนินการ
การดําเนิ น การเพือพัฒ นาเอกสารประกอบการเรี ย นครั งนี นําไปใช้ประกอบการ
จัดการเรี ยนรู้วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2550 มีรายละเอียดของการดําเนิ นงาน
จําแนกเป็ น 6 ด้านดังต่อไปนี
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. รู ปแบบการทดลอง
3. เครื องมือทีใช้ทดลอง
4. การดําเนินการทดลอง
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรทีใช้ในการศึก ษาในครังนี ได้แก่ นัก เรี ย นชัน มัธยมศึกษาปี ที 4 ของ
โรงเรี ยนบ่อกรุ วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 3 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา
2550 จํานวน 65 คน 2 ห้องเรี ยน
2. กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาในครังนี ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4/1 ของ
โรงเรี ยนบ่อกรุ วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 3 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา
2550 จํานวน 23 คน 1 ห้องเรี ยน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
รูปแบบการทดลอง
ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One group pretest posttest design (Tuckman 1999 : 159–160)
การทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื อง
การทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื อง
ทดลองใช้เอกสาร
การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา ก่อน
การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา
ประกอบการเรี ยน
การใช้เอกสารประกอบการเรี ยน
หลังการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน
T1
X
T2
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T1

หมายถึง

X
T2

หมายถึง
หมายถึง

การทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื องการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา
ก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน
การทดลองใช้เอกสารประกอบการเรี ยน
การทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื องการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา
หลังการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน

เครืองมือทีใช้ ในการทดลอง
1. เอกสารประกอบการเรียน
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรี ยนมีขนั ตอนการดําเนินงานดังนี
1. ศึกษาและวิเคราะห์ผลการเรี ยนรู้จากบันทึกผลหลังสอน ซึงเป็ นผลจากการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนทีผ่านมา พบว่า นักเรี ยนไม่มีหนังสือประกอบการเรี ยน นักเรี ยนขาดทักษะ
การปฏิบตั ิ ไม่มีหนังสือเรี ยนทบทวน ขาดการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม ขาดการช่วยเหลือซึงกันและกัน
ขาดกิจกรรมทีสนองต่อความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรี ยน ขาดการ
เสริ มสร้างการมีวินยั และความรับผิดชอบในการทํางาน ขาดกิจกรรมฝึ กการประเมิน ปรับปรุ งตนเอง
และยอมรับผูอ้ ืน
2. ศึกษาและวิเคราะห์เกียวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ขันพืนฐาน
3. ศึก ษาแนวทางวิธี ก ารแก้ปัญ หาและรู ป แบบกิ จ กรรมที จะนํา มาใช้ในการ
ปรับปรุ งประสิทธิภาพการเรี ยนการสอน พบว่า เอกสารประกอบการเรี ยน เป็ นสือทีจะช่วยให้นกั เรี ยน
มีผลการเรี ยนรู้ต ามที หลักสู ตรต้องการ โดยใช้เอกสารประกอบการเรี ยนทีผูศ้ ึกษาได้พฒั นาขึน มี
องค์ประกอบ ดังนี
3.1 ส่วนนํา มีส่วนประกอบดังนี
(1) ปกนอก
(2) ปกใน
(3) คํานํา
(4) สารบัญ
(5) คําแนะนําการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน
(6) คําอธิบายรายวิชา
(7) ผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
(8) แบบทดสอบก่อนเรี ยน
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3.2 ส่วนเนือหา ซึงแบ่งเป็ นบทจํานวน 7 บท ประกอบด้วย
(1) ความรู้เบืองต้นเกียวกับการประมวลผลคํา
(2) การใช้งานโปรแกรม ไมโครซอฟต์ ออฟฟิ ศ เวิร์ด 2003
(3) การจัดรู ปแบบเอกสาร
(4) การตกแต่งเอกสารให้สวยงาม
(5) การวาดภาพและทําตัวอักษรประดิษฐ์
(6) การจัดรู ปภาพในข้อความ
(7) การสร้างตาราง
ในแต่ละบทประกอบด้วยเนือหา แบบฝึ กหัดท้ายบท ใบงาน และแบบทดสอบหลังเรี ยน
3.3 ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วย
(1) บรรณานุกรม
(2) ภาคผนวก
4. วางแผนเพือดําเนินการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้ทีใช้เอกสารประกอบการเรี ยน
5. ดําเนินการจัดทําตามแนวทางทีวางแผนไว้
6. นําเอกสารประกอบการเรี ยนทีพัฒนาขึนเสนอต่อผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 3 คน
เพือตรวจสอบความสมบูรณ์ถกู ต้อง ด้านเนื อหา และให้คาํ แนะนําเพือปรับปรุ งแก้ไข แล้วจัดทําเป็ น
รู ปเล่ม การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยมีรายละเอียด
การให้คะแนนดังนี
+1 เมือแน่ใจว่าเอกสารประกอบการเรี ยนมีความสอดคล้อง
0 เมือไม่แน่ใจว่าเอกสารประกอบการเรี ยนมีความสอดคล้อง
-1 เมือแน่ใจว่าเอกสารประกอบการเรี ยนไม่มีความสอดคล้อง
สูตรการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
IOC = ∑ R
N
IOC
หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่างส่วนประกอบของข้อคําถาม
∑ R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญทังหมด
N หมายถึง จํานวนผูเ้ ชียวชาญ
ค่า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง IOC ที คํา นวณได้ม ากกว่า หรื อ เท่า กับ 0.5 แสดงว่า
ส่ วนประกอบของเอกสารประกอบการเรี ย นมีค วามสอดคล้อง (พวงรัต น์ ทวีรัต น์, 2543 : 117)
ซึงได้ค่าเฉลียผลการประเมินโดยผูเ้ ชี ยวชาญทังสามคน มีค่าดัชนี ค วามสอดคล้อง เท่ากับ 0.97
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แสดงว่าส่วนประกอบของเอกสารประกอบการเรี ยนมีความสอดคล้องตามประเด็นทีกําหนด สามารถ
นําไปใช้ทดลองได้ (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หน้า 111)
7. นําเอกสารประกอบการเรี ยนไปทดลองใช้กบั นักเรี ย นชันมัธยมศึกษาปี ที 4
ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2549โรงเรี ยนบ่อกรุ วิทยา ก่อนใช้จริ งดังนี
7.1 ทดลองแบบเดียว โดยนําไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4
ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2549โรงเรี ยนบ่อกรุ วิทยา 3 คนเป็ นนักเรี ย นที มีสติปั ญ ญาสูง ปานกลาง
และตํา ระดับ ละ 1 คน ผลการทดลองใช้ป รากฏว่า เอกสารประกอบการเรี ย นที พัฒ นาขึ น มี
ประสิ ทธิภาพเท่ากับ 75.24/72.50 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ประสิ ทธิภาพทีกําหนด คือ 70/70 (รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ค หน้า 112)
7.2 ทดลองแบบกลุ่มย่อย โดยนําไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4
ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2549โรงเรี ยนบ่อกรุ วิทยา จํานวน 6 คนเป็ นนักเรี ยนทีมีสติปัญญาสูง จํานวน
2 คน ปานกลาง จํานวน 2 คน และระดับสติปัญญาตํา จํานวน 2 คน ผลการทดลองใช้ปรากฏว่า
เอกสารประกอบการเรี ยนที พัฒ นาขึ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กับ 78.57/76.67 ซึ งสู ง กว่ า เกณฑ์
ประสิทธิภาพทีกําหนด คือ 75/75 (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หน้า 113)
7.3 ทดลองแบบกลุ่มใหญ่ โดยนําไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชัน มัธยมศึก ษา
ปี ที 4 ภาคเรี ย นที 2 ปี การศึก ษา 2549โรงเรี ย นบ่อกรุ วิท ยา จํา นวน 17 คน เป็ นนัก เรี ย นที มี
สติปัญญาสูง จํานวน 4 คน ปานกลาง จํานวน 9 คน และระดับสติปัญญาตํา จํานวน 4 คน ผลการ
ทดลองปรากฏว่าเอกสารประกอบการเรี ยนทีพัฒนาขึน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.53/81.32 ซึงสูงกว่า
เกณฑ์ประสิทธิภาพทีกําหนด คือ 80/80 (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หน้า 114)
8. นํา เอกสารประกอบการเรี ยนที ปรั บ ปรุ งแล้ว ไปใช้จ ริ งกับ นั ก เรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนบ่อกรุ วิทยา สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 3 ภาคเรี ยนที 2
ปี การศึกษา 2550
2. แบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ)ทางการเรี ยนก่ อ นเรียน ระหว่ างเรีย นแต่ ละบทและ
หลังเรียน
ในการสร้างแบบทดสอบ เพือให้ได้แบบทดสอบทีดีผศู ้ ึกษาได้ดาํ เนิ นการอย่าง
รอบคอบ เพราะแบบทดสอบที สร้ า งขึ น เป็ นเครื องมือสํา คัญ ในการวัดประสิ ท ธิภ าพของเอกสาร
ประกอบการเรี ยน และผลสัมฤทธิoทางการเรี ยน ถ้าหากแบบทดสอบไม่ตรงกับทีต้องการวัด ก็จะทํา
ให้ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรี ยนและผลสัมฤทธิoทางการเรี ยนไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง
ซึงในการสร้างแบบทดสอบผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการตามขันตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี
1. ศึกษามาตรฐานการเรี ยนรู ้ คําอธิบายรายวิชา ผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวังของ
รายวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา
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2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจากตํารา เอกสาร เกียวกับเทคนิ คการสร้าง
แบบทดสอบ เพือเป็ นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
3. ดําเนินการสร้างแบบทดสอบระหว่างเรี ยนบทละ 10 ข้อ ข้อสอบก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบแบบเดียวกัน แต่สลับคําถามและคําตอบในบางข้อ จํานวน 40 ข้อ
4. นํา แบบทดสอบที สร้ า งขึ น ไปให้ผเู ้ ชี ยวชาญจํา นวน 3 คน ตรวจสอบ
คุณภาพ โดยพิจารณาในประเด็น ความสอดคล้องกับเนือหา ความชัดเจน การใช้ภาษา แล้วนํามาหาค่า
ดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 1 แสดงว่าแบบทดสอบทีสร้างขึนมี
ความสอดคล้องตามประเด็นทีกํา หนด สามารถนํา ไปใช้ท ดลองได้ (รายละเอีย ดดัง ภาคผนวก ค
หน้า 115-123)
5. การทดสอบสื อความหมายโดยนําแบบทดสอบทังหมดไปใช้กบั นักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2549โรงเรี ยนบ่อกรุ วิทยา โดยมีขนั ตอนดังนี
5.1 ทดสอบกับนักเรี ย นจํา นวน 1 คน โดยให้นัก เรี ย นอ่านคํา ถามแล้ว
ซักถามว่านักเรี ยนมีความเข้าใจตรงกับสิ งทีผูศ้ ึกษาต้องการหรื อไม่ แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขในบาง
ประเด็นทีไม่ชดั เจน เช่น รู ปภาพซําซ้อน คําถามยาวเกินไป
5.2 ทดสอบกับกลุ่มจํานวน 6 คน โดยเลือกจากกลุ่มอ่อน 2 คน กลุ่มปาน
กลาง 2 คน กลุ่มเก่ง 2 คน เพือตรวจสอบความเหมาะสมของเวลากับจํานวนของแบบทดสอบ แล้ว
นํามาปรับปรุ งแก้ไขโดยเวลาทีเหมาะสมคือใช้เวลา 30 นาที
5.3 นํา ข้อ สอบก่ อ นเรี ยนและหลัง เรี ยนไปทดสอบกับ นั ก เรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 4 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2549โรงเรี ยนบ่อกรุ วิทยา จํานวน 30 คน
5.4 นํา ผลการทดสอบของข้อสอบแบบเลือกตอบ แบบ 4 ตัว เลือกมา
วิเคราะห์รายข้อ เพือหาค่าระดับความยากง่าย (Difficulty) โดยใช้สูตร
P

=

R
N

P หมายถึง ค่าความยากของคําถามแต่ละข้อ
R หมายถึง จํานวนผูต้ อบถูกในแต่ละข้อ
N หมายถึง จํานวนผูเ้ ข้าสอบทังหมด
โดยกําหนดเกณฑ์ความยากง่ายของข้อสอบไว้ระหว่าง 0.20 - 0.80 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,
2543 : 129)
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5.5 นําผลการทดสอบของข้อสอบแบบปรนัยมาวิเคราะห์รายข้อ เพือหา
ค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยใช้สูตรดังนี
r

=

r

หมายถึง

Ru

หมายถึง

Ru − Re
N
2

ค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อ

จํานวนผูต้ อบถูกข้อนันในกลุ่มเก่ง

หมายถึง
จํานวนผูต้ อบถูกข้อนันในกลุ่มอ่อน
N หมายถึง
จํานวนคนในกลุ่มตัวอย่างทังหมด
ซึงเกณฑ์ค่าอํานาจจําแนกทีกําหนดคือมีค่าตังแต่ 0.20 ขึนไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,
2543 : 130) ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบพบว่า แบบทดสอบมีความยากง่าย เท่ากับ 0.27 - 0.80 และ
มีค่าอํานาจจําแนก ตังแต่ 0.20 ขึนไป (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หน้า 124)
5.6 นํา ผลการทดสอบของข้อสอบแบบปรนัย มาวิเคราะห์ หาค่ า ความ
เชือมัน (Reliability) ด้วยวิธีการของคูเดอร์ ริ ชาร์ดสัน (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2540 : 167–
168) โดยใช้สูตร KR-20 ดังนี
Re

rtt =
rtt

n
p
q
St

2

n  ∑ pq 
1 −
2 
n − 1 
S t 

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ค่าความเชือมัน (ความคงตัวภายในของแบบทดสอบ)
จํานวนข้อ
สัดส่วนของคนทําถูกในแต่ละข้อ
สัดส่วนของคนทําผิดในแต่ละข้อ (1- p )
ความแปรปรวนของคะแนนทังฉบับ หาได้จากสูตร

n ∑ X 2 − ( ∑ X) 2
St =
n(n − 1)
2

หมายถึง
จํานวนคน
ΣX หมายถึง
ผลรวมของคะแนนทีตอบถูกในแต่ละคน
ผลการวิเคราะห์ แบบทดสอบทังฉบับ พบว่า มีค่ าความเชื อมันเท่ ากับ 0.86
สามารถนําไปใช้เป็ นแบบทดสอบได้ (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หน้า 125)
n
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3. เครืองมือประเมินผลจากการปฏิบัตงิ าน (Scoring Rubrics)
ในการตรวจผลงานนัก เรี ย นเพือให้ไ ด้ต ามที ต้องการ ควรมีการสร้ างเกณฑ์ที
ชัดเจนในการตรวจผลงาน ซึงผูศ้ ึกษามีวิธีการสร้างเครื องมือการประเมินผลการปฏิบตั ิงานดังนี
1. ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร้ า งเครื องมื อ โดยหาความรู้ เ รื องการสร้ า งเครื องมื อ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน จากเอกสารทีเกียวข้อง (ชัยฤทธิo ศิลาเดช, 2544 : 35)
2. สร้ างเครื องมือ ประเมิน ผลการปฏิบ ัติ งาน ให้ค รอบคลุมรายการที จะ
ประเมินและตังค่านําหนักของคะแนนในแต่ละรายการ
3. นําเครื องมือประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เสนอต่อผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่ามีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 แสดงว่า
เครื องมือประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานที สร้ างขึ น มีค วามสอดคล้องตามประเด็น ที กําหนด สามารถ
นําไปใช้ทดลองได้ (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หน้า 126)
4. นําเครื องมือประเมิน ผลการปฏิบตั ิงาน มาใช้เป็ นเครื องมือในการศึกษา
ต่อไป
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที มีต่อเอกสาร
ประกอบการเรี ยน เกียวกับด้านเอกสารและการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน บรรยากาศในการเรี ยน
ระยะเวลาในการเรี ยน และการประเมินผลการเรี ยน จํานวน 1 ฉบับ มีขนั ตอนการสร้างดังนี
1. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของเบสท์ และคาน (Best
and Kahn. 1986 : 181 - 182)
2. สร้ า งแบบสอบถามเกี ยวกับ ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ยนที มี ต่ อ เอกสาร
ประกอบการเรี ยน เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ สอบถามความคิดเห็น 4 ตอน
ได้แก่ ด้านเอกสารและการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน จํานวน 7 ข้อ ด้านบรรยากาศในการเรี ยน
จํานวน 5 ข้อ ด้านระยะเวลาในการเรี ยน จํานวน 2 ข้อ และด้านการประเมินผลในการเรี ยน จํานวน 2
ข้อ โดยกําหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี
ระดับ 5
หมายถึง
เห็นด้วยมากทีสุด
ระดับ 4
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
ระดับ 3
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
ระดับ 1
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยทีสุด
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สํา หรั บ การให้ค วามหมายของค่ า ที วัด ได้ ผูว้ ิ จ ัย ได้ก ํา หนดเกณฑ์ที ใช้ใ นการให้
ความหมายโดยได้จากแนวคิดของเบสท์ และคาน (Best and Kahn. 1986 : 195) การให้ความหมายโดย
การให้ค่าเฉลียเป็ นรายด้านและรายข้อ ดังนี
คะแนนเฉลีย 1.00 - 1.50
หมายถึง
เหมาะสมน้อยทีสุด
คะแนนเฉลีย 1.51 - 2.50
หมายถึง
เหมาะสมน้อย
คะแนนเฉลีย 2.51 - 3.50
หมายถึง
เหมาะสม
คะแนนเฉลีย 3.51 - 4.50
หมายถึง
เหมาะสมมาก
คะแนนเฉลีย 4.51 - 5.00
หมายถึง
เหมาะสมมากทีสุด
3. นําแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ให้ผูเ้ ชี ยวชาญ 3 คน เพือตรวจสอบความ
เทียงตรงของเนื อหา (Content validity) ภาษาทีใช้ และการประเมินทีถูกต้อง และนํามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของเครื องมือ IOC (Index of Item Objectives Congruence) นําตารางวิเคราะห์ค่า IOC
ของผูเ้ ชียวชาญมาคํานวณค่าดัชนี ความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 แสดงว่า
เครื องมือประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานที สร้ างขึ น มีค วามสอดคล้องตามประเด็น ที กําหนด สามารถ
นําไปใช้ทดลองได้ (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หน้า 127-128)
4. นําแบบสอบถามความพึงพอใจทีผ่านเกณฑ์แล้ว ไปสอบถามความคิดเห็นกับ
นักเรี ยนทีสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรี ยน

การดําเนินการทดลอง
ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนิ น การทดลอง โดยนําเอกสารประกอบการเรี ย นที พัฒ นาขึ นไปใช้ก ับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2550 จํานวน 23 คน โดยมีวิธีการดําเนิ นการ
ทดลองดังนี
1. ทําการทดสอบก่อนเรี ยน
2. ทดลองใช้เอกสารประกอบการเรี ยน และให้ทาํ กิจกรรมในแต่ละบท โดยมีการ
เก็บคะแนนในภาคปฏิบตั ิตามใบงาน และมีการสอบหลังเรี ยนเมือเรี ยนจบบท
3. ทดสอบหลังเรี ยนเมือเรี ยนครบทุกบทแล้ว
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั งนี ผูศ้ ึก ษาได้ด าํ เนิ น การกับนัก เรี ย นมัธ ยมศึก ษาปี ที 4
โรงเรี ยนบ่อกรุ วทิ ยา ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2550 โดยผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองดังนี
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1. ทดสอบก่อนเรี ยนด้วยแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ
เวลา 30 นาที ก่อนดําเนินการทดลอง แล้วนําผลคะแนนทีได้บนั ทึกไว้เป็ นคะแนนสอบก่อนเรี ยน
2. จัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการเรี ย นที ผูศ้ ึก ษาได้
พัฒนาขึนไปใช้กบั นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 โดยใช้เวลา 1 ภาคเรี ยน จํานวน 40 ชัวโมง มี 7 บท
เมือจบแต่ละบทแล้วให้นักเรี ยนปฏิบตั ิตามใบงานในแต่ละบทส่ งครู ผสู้ อนเพือเก็บคะแนน และทํา
แบบทดสอบด้วยข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก บทละ 10 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึก
ผลเป็ นรายบุคคล นําคะแนนมาหาค่าให้เหลือเป็ นคะแนนเต็ม 10 คะแนน
3. ให้นักเรี ยนทําโครงงานโดยการพิมพ์เอกสารจํานวนคนละไม่น้อยกว่า 20 หน้า
โดยนําไปบูรณาการกับวิชาอืน แล้วประเมินภาคปฏิบตั ิหลังเรี ยนด้วยแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
4. เมือเรี ยนครบ 7 บทแล้ว ทําการทดสอบหลังเรี ยนด้วยข้อสอบแบบเลือกตอบชนิ ด
4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที
5. นําคะแนนที ได้จ ากการสอบก่ อนเรี ย นและหลังเรี ย นมาหาค่าคะแนนที (t-test
แบบ dependent) โดยใช้เครื องมือวิเคราะห์สถิติดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติดว้ ยคอมพิวเตอร์ คือ
โปรแกรม SPSS ช่วยในการคํานวณพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
6. ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน โดยใช้
แบบสอบถาม ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นลงในแบบสอบถามความพึงพอใจ แล้วนํามาสรุ ปแปล
ความหมาย ซึงนักเรี ยนมีความพึงพอใจระดับมากทีสุด ได้ค่าระดับความพึงพอใจเฉลียเท่ากับ 4.53 ค่า
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 ( X = 4.53, S.D. = 0.46)

การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคํานวณหาค่าต่าง ๆ ดังนี
1. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือหาคุณภาพของแบบทดสอบ
1.1 ค่าความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content validity) คือ ความสามารถในการวัด
สิงทีต้องการวัดได้ โดยให้ผเู้ ชียวชาญตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา ร่ วมกันพิจารณาและใช้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ของความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญเหล่านันเป็ นเกณฑ์ตดั สิ นใจว่าจะคงข้อความ
หรื อคําถามนันไว้ หรื อควรตัดออก ข้อความหรื อคําถามทีจะคงไว้น นั ควรมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ไม่ตากว่
ํ า 0.5 โดยให้ผลการประเมิน 3 รายการ ได้แก่
+1 หมายถึง ถ้าแน่ใจว่าข้อความหรื อคําถามนันใช้ได้แล้ว
0 หมายถึง ถ้าไม่แน่ใจ
-1 หมายถึง ถ้าแน่ใจข้อคําถามนันหรื อข้อความนันว่าไม่ตรงเนือหา
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1.2 การหาค่าอํานาจจําแนก (r) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2540 : 193 195) ได้ค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิoทางการเรี ยน ระหว่าง 0.20 ถึง 0.53
1.3 การหาค่าความยากง่าย (Difficulty) ด้วยวิธีการของคูเดอร์ ริ ชาร์ ดสัน (ล้วน
สายยศ และอังคณา สายยศ. 2540 : 168–169) ได้ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิo
ทางการเรี ยน ระหว่าง 0.27 ถึง 0.80
2. สถิ ติ ที นํา มาใช้ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เพื อหาประสิ ท ธิ ภ าพ ของเอกสาร
ประกอบการเรี ยน โดยใช้สูตร E1/E2 (สมเดช สีแสง และสุนนั ทา สุนทรประเสริ ฐ, 2550 : 27-28)
∑X
E1 = N X 100
A
เมือ E1 แทน
∑ X แทน
N แทน
A แทน

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลรวมของคะแนนแบบฝึ กหัดหรื องาน
จํานวนนักเรี ยนทังหมด
คะแนนเต็มของแบบฝึ กหัดทุกชินรวมกัน

และ
∑F
E 2 = N X 100
B
เมือ E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
∑ F แทน ผลรวมของคะแนนสอบหลังเรี ยน
N แทน จํานวนนักเรี ยนทังหมด
B แทน คะแนนเต็มของคะแนนสอบหลังเรี ยน
3. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือบรรยายข้อมูลวิจยั ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการวิเคราะห์
โดยใช้เครื องมือวิเคราะห์สถิติดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติดว้ ยคอมพิวเตอร์ คือโปรแกรม SPSS
และโปรแกรม ไมโครซอฟต์ ออฟฟิ ศ เอ็กเซล 2003 ช่วยในการคํานวณ เพือหาค่าสถิติดงั นี
3.1 หาค่าเฉลีย ( X )
3.2 หาค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.3 ค่าร้อยละ
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4. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือทดสอบสมมุติฐาน
4.1 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิoทางการเรี ยน โดย
ใช้สถิติค่าคะแนนที (t-test แบบ dependent) โดยใช้เครื องมือวิเคราะห์สถิติดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางสถิติดว้ ยคอมพิวเตอร์ คือโปรแกรม SPSS ช่วยในการคํานวณ

