
บทที�  3 
 

วธีิดําเนินการ 
 

     การดาํเนินการเพื�อพฒันาเอกสารประกอบการเรียนครั� งนี�  นําไปใช้ประกอบการ
จดัการเรียนรู้วิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
สาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2550 มีรายละเอียดของการดาํเนินงาน
จาํแนกเป็น 6 ดา้นดงัต่อไปนี�  
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  รูปแบบการทดลอง 
 3.  เครื�องมือที�ใชท้ดลอง 
 4.  การดาํเนินการทดลอง 
 5.  การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 6.  การวิเคราะห์ขอ้มลูและสถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1. ประชากรที�ใช้ในการศึกษาในครั� งนี�   ได้แก่นักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที�  4 ของ
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 
2550 จาํนวน 65 คน 2 หอ้งเรียน 
 2. กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการศึกษาในครั� งนี�  ไดแ้ก่นักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4/1 ของ
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 
2550 จาํนวน 23 คน 1 หอ้งเรียน ไดม้าโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
รูปแบบการทดลอง 
 ใชแ้บบแผนการทดลองแบบ  One group pretest posttest design (Tuckman 1999 : 159–160)   
 

การทดสอบความรู้ความเขา้ใจเรื�อง
การใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ ก่อน
การใชเ้อกสารประกอบการเรียน 

ทดลองใชเ้อกสาร
ประกอบการเรียน 

การทดสอบความรู้ความเขา้ใจเรื�อง
การใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ  

หลงัการใชเ้อกสารประกอบการเรียน 
T1 X T2 
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T1 หมายถึง  การทดสอบความรู้ความเขา้ใจเรื�องการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ  
     ก่อนการใชเ้อกสารประกอบการเรียน 
X หมายถึง  การทดลองใชเ้อกสารประกอบการเรียน 
T2 หมายถึง  การทดสอบความรู้ความเขา้ใจเรื�องการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ  
     หลงัการใชเ้อกสารประกอบการเรียน 
 
เครื�องมอืที�ใช้ในการทดลอง 
 1.  เอกสารประกอบการเรียน 
  การพฒันาเอกสารประกอบการเรียนมีขั�นตอนการดาํเนินงานดงันี�  
   1.   ศึกษาและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้จากบนัทึกผลหลงัสอน ซึ�งเป็นผลจากการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนที�ผา่นมา พบว่า นกัเรียนไม่มีหนงัสือประกอบการเรียน นกัเรียนขาดทกัษะ
การปฏิบติั ไม่มีหนงัสือเรียนทบทวน ขาดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ขาดการช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั 
ขาดกิจกรรมที�สนองต่อความตอ้งการ ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของนกัเรียน ขาดการ
เสริมสร้างการมีวินยัและความรับผดิชอบในการทาํงาน ขาดกิจกรรมฝึกการประเมิน ปรับปรุงตนเอง
และยอมรับผูอื้�น 
   2.   ศึกษาและวิเคราะห์เกี�ยวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษา
ขั�นพื�นฐาน 
      3.   ศึกษาแนวทางวิธีการแก้ปัญหาและรูปแบบกิจกรรมที�จะนํามาใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน พบว่า เอกสารประกอบการเรียน เป็นสื�อที�จะช่วยใหน้กัเรียน
มีผลการเรียนรู้ตามที�หลกัสูตรต้องการ โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนที�ผูศึ้กษาไดพ้ฒันาขึ�นมี
องคป์ระกอบ ดงันี�  
    3.1 ส่วนนาํ มีส่วนประกอบดงันี�   
     (1) ปกนอก 
     (2) ปกใน 
     (3) คาํนาํ 
     (4) สารบญั 
     (5) คาํแนะนาํการใชเ้อกสารประกอบการเรียน 
     (6) คาํอธิบายรายวิชา 
     (7) ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 
     (8) แบบทดสอบก่อนเรียน 
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    3.2 ส่วนเนื�อหา ซึ�งแบ่งเป็นบทจาํนวน 7 บท ประกอบดว้ย 
                          (1)  ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัการประมวลผลคาํ 
                         (2)  การใชง้านโปรแกรม ไมโครซอฟต ์ออฟฟิศ เวิร์ด 2003 
                          (3)  การจดัรูปแบบเอกสาร 
                          (4)  การตกแต่งเอกสารใหส้วยงาม 
                          (5)  การวาดภาพและทาํตวัอกัษรประดิษฐ ์
                          (6)  การจดัรูปภาพในขอ้ความ 
                          (7)  การสร้างตาราง 
 ในแต่ละบทประกอบดว้ยเนื�อหา แบบฝึกหดัทา้ยบท ใบงาน และแบบทดสอบหลงัเรียน 
    3.3 ส่วนอา้งอิง ประกอบดว้ย 
      (1) บรรณานุกรม 
     (2) ภาคผนวก 
       4.  วางแผนเพื�อดาํเนินการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ที�ใชเ้อกสารประกอบการเรียน 
     5.   ดาํเนินการจดัทาํตามแนวทางที�วางแผนไว ้  
     6.   นาํเอกสารประกอบการเรียนที�พฒันาขึ�นเสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 3 คน 
เพื�อตรวจสอบความสมบูรณ์ถกูตอ้ง ดา้นเนื�อหา และให้คาํแนะนาํเพื�อปรับปรุงแกไ้ข แลว้จดัทาํเป็น
รูปเล่ม การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยมีรายละเอียด
การใหค้ะแนนดงันี�  
  +1  เมื�อแน่ใจว่าเอกสารประกอบการเรียนมีความสอดคลอ้ง 
   0  เมื�อไม่แน่ใจว่าเอกสารประกอบการเรียนมีความสอดคลอ้ง 
  -1  เมื�อแน่ใจว่าเอกสารประกอบการเรียนไม่มีความสอดคลอ้ง 
  สูตรการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

 IOC = 
N
R∑  

 IOC  หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างส่วนประกอบของขอ้คาํถาม 
 ∑R   หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญทั�งหมด 
  N  หมายถึง จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 
 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ที�ค ํานวณไดม้ากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 แสดงว่า
ส่วนประกอบของเอกสารประกอบการเรียนมีความสอดคลอ้ง (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,  2543  :  117)  
ซึ�งไดค่้าเฉลี�ยผลการประเมินโดยผูเ้ชี�ยวชาญทั�งสามคน   มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง  เท่ากบั 0.97 
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แสดงว่าส่วนประกอบของเอกสารประกอบการเรียนมีความสอดคลอ้งตามประเด็นที�กาํหนด สามารถ
นาํไปใชท้ดลองได ้(รายละเอียดดงัภาคผนวก ค  หนา้  111) 
      7. นาํเอกสารประกอบการเรียนไปทดลองใช้กบันักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 
ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2549โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ก่อนใชจ้ริงดงันี�  
       7.1 ทดลองแบบเดี�ยว โดยนาํไปทดลองใชก้บันักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 
ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2549โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 3 คนเป็นนักเรียนที�มีสติปัญญาสูง ปานกลาง 
และตํ�า ระดบัละ 1 คน ผลการทดลองใชป้รากฏว่าเอกสารประกอบการเรียนที�พฒันาขึ�น มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 75.24/72.50 ซึ�งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที�กาํหนด คือ 70/70 (รายละเอียดดงั
ภาคผนวก ค หนา้ 112) 
       7.2   ทดลองแบบกลุ่มยอ่ย โดยนาํไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 
ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2549โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จาํนวน 6 คนเป็นนกัเรียนที�มีสติปัญญาสูง จาํนวน 
2 คน   ปานกลาง จาํนวน 2 คน และระดบัสติปัญญาตํ�า จาํนวน 2 คน ผลการทดลองใชป้รากฏว่า
เอกสารประกอบการเรียนที�พ ัฒนาขึ� น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.57/76.67 ซึ� งสูงกว่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพที�กาํหนด คือ 75/75   (รายละเอียดดงัภาคผนวก ค หนา้ 113) 
       7.3  ทดลองแบบกลุ่มใหญ่ โดยนาํไปทดลองใชก้บันักเรียนชั�นมธัยมศึกษา
ปีที� 4 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2549โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จาํนวน  17  คน เป็นนักเรียนที�มี
สติปัญญาสูง จาํนวน 4 คน   ปานกลาง จาํนวน 9 คน และระดบัสติปัญญาตํ�า จาํนวน 4 คน ผลการ
ทดลองปรากฏว่าเอกสารประกอบการเรียนที�พฒันาขึ�น มีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.53/81.32  ซึ�งสูงกว่า
เกณฑป์ระสิทธิภาพที�กาํหนด คือ 80/80   (รายละเอียดดงัภาคผนวก ค หนา้ 114) 
     8.   นําเอกสารประกอบการเรียนที�ปรับปรุงแล้วไปใช้จริงกับนักเรียนชั� น
มธัยมศึกษาปีที� 4 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ภาคเรียนที� 2 
ปีการศึกษา 2550   
  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ)ทางการเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียนแต่ละบทและ
หลงัเรียน 
   ในการสร้างแบบทดสอบ  เพื�อให้ไดแ้บบทดสอบที�ดีผูศ้ึกษาไดด้าํเนินการอย่าง
รอบคอบ  เพราะแบบทดสอบที�สร้างขึ� นเป็นเครื� องมือสําคญัในการวดัประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการเรียน และผลสมัฤทธิo ทางการเรียน  ถา้หากแบบทดสอบไม่ตรงกบัที�ตอ้งการวดั  ก็จะทาํ
ใหป้ระสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนและผลสัมฤทธิo ทางการเรียนไม่ตรงกบัความเป็นจริง 
ซึ�งในการสร้างแบบทดสอบผูศ้ึกษาไดด้าํเนินการตามขั�นตอนต่าง ๆ ดงัต่อไปนี�  
    1.   ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ คาํอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงัของ
รายวิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ 
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    2.   ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจากตาํรา เอกสาร เกี�ยวกบัเทคนิคการสร้าง
แบบทดสอบ เพื�อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก  
    3.   ดาํเนินการสร้างแบบทดสอบระหว่างเรียนบทละ 10 ขอ้ ขอ้สอบก่อนเรียน
และหลงัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบแบบเดียวกนั แต่สลบัคาํถามและคาํตอบในบางขอ้ จาํนวน 40 ขอ้ 
    4.   นําแบบทดสอบที�สร้างขึ� นไปให้ผูเ้ชี�ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบ
คุณภาพ โดยพิจารณาในประเด็น ความสอดคลอ้งกบัเนื�อหา ความชดัเจน การใชภ้าษา แลว้นาํมาหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1 แสดงว่าแบบทดสอบที�สร้างขึ�นมี
ความสอดคลอ้งตามประเด็นที�กาํหนด สามารถนาํไปใชท้ดลองได ้ (รายละเอียดดงัภาคผนวก ค 
หน้า 115-123) 
    5.   การทดสอบสื�อความหมายโดยนาํแบบทดสอบทั�งหมดไปใชก้บันักเรียน
ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2549โรงเรียนบ่อกรุวิทยา โดยมีขั�นตอนดงันี�  
     5.1  ทดสอบกับนักเรียนจาํนวน 1 คน โดยให้นักเรียนอ่านคาํถามแลว้
ซกัถามว่านกัเรียนมีความเขา้ใจตรงกบัสิ�งที�ผูศ้ึกษาตอ้งการหรือไม่ แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขในบาง
ประเด็นที�ไม่ชดัเจน เช่น รูปภาพซํ�าซอ้น คาํถามยาวเกินไป 
     5.2  ทดสอบกบักลุ่มจาํนวน 6 คน โดยเลือกจากกลุ่มอ่อน 2 คน กลุ่มปาน
กลาง 2 คน กลุ่มเก่ง 2 คน เพื�อตรวจสอบความเหมาะสมของเวลากบัจาํนวนของแบบทดสอบ แลว้
นาํมาปรับปรุงแกไ้ขโดยเวลาที�เหมาะสมคือใชเ้วลา 30 นาที 
     5.3  นําข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนไปทดสอบกับนักเรียนชั� น
มธัยมศึกษาปีที� 4 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2549โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จาํนวน 30 คน 
     5.4  นาํผลการทดสอบของขอ้สอบแบบเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือกมา
วิเคราะห์รายขอ้ เพื�อหาค่าระดบัความยากง่าย (Difficulty) โดยใชสู้ตร 
 

   N

R
P =

 
   P หมายถึง ค่าความยากของคาํถามแต่ละขอ้ 
   R หมายถึง จาํนวนผูต้อบถกูในแต่ละขอ้ 
   N หมายถึง จาํนวนผูเ้ขา้สอบทั�งหมด 
 
  โดยกาํหนดเกณฑค์วามยากง่ายของขอ้สอบไวร้ะหว่าง 0.20 - 0.80 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2543 : 129)  
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     5.5  นาํผลการทดสอบของขอ้สอบแบบปรนัยมาวิเคราะห์รายขอ้ เพื�อหา
ค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) โดยใชสู้ตรดงันี�  
 

   2

N
R R

 r eu −=

 
   r  หมายถึง ค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ 

   uR  หมายถึง จาํนวนผูต้อบถกูขอ้นั�นในกลุ่มเก่ง 

   eR  หมายถึง จาํนวนผูต้อบถกูขอ้นั�นในกลุ่มอ่อน 
   N  หมายถึง จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่งทั�งหมด 
   ซึ�งเกณฑค่์าอาํนาจจาํแนกที�กาํหนดคือมีค่าตั�งแต่ 0.20 ขึ�นไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2543 : 130)  ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบพบว่า แบบทดสอบมีความยากง่าย  เท่ากบั 0.27 - 0.80  และ
มีค่าอาํนาจจาํแนก ตั�งแต่ 0.20 ขึ�นไป (รายละเอียดดงัภาคผนวก ค หนา้ 124) 
     5.6 นาํผลการทดสอบของข้อสอบแบบปรนัยมาวิเคราะห์ หาค่าความ
เชื�อมั�น (Reliability) ดว้ยวิธีการของคูเดอร์  ริชาร์ดสนั (ลว้น สายยศ และองัคณา  สายยศ, 2540 : 167–
168)   โดยใชสู้ตร KR-20  ดงันี�  

 

 











−

−
=

∑
2

t

tt
S

pq
1

1n

n
r  

 ttr  หมายถึง  ค่าความเชื�อมั�น (ความคงตวัภายในของแบบทดสอบ) 
 n  หมายถึง  จาํนวนขอ้ 
 p  หมายถึง  สดัส่วนของคนทาํถกูในแต่ละขอ้ 
 q  หมายถึง  สดัส่วนของคนทาํผดิในแต่ละขอ้ (1-p ) 
 2

tS  หมายถึง  ความแปรปรวนของคะแนนทั�งฉบบั หาไดจ้ากสูตร 
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 n  หมายถึง  จาํนวนคน 

 ΣX หมายถึง  ผลรวมของคะแนนที�ตอบถกูในแต่ละคน 
   ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบทั�งฉบับ  พบว่า  มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากับ 0.86 
สามารถนาํไปใชเ้ป็นแบบทดสอบได ้(รายละเอียดดงัภาคผนวก ค หนา้ 125) 
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  3.  เครื�องมอืประเมนิผลจากการปฏิบัตงิาน (Scoring Rubrics) 
   ในการตรวจผลงานนักเรียนเพื�อให้ได้ตามที�ตอ้งการ ควรมีการสร้างเกณฑ์ที�
ชดัเจนในการตรวจผลงาน  ซึ�งผูศ้ึกษามีวิธีการสร้างเครื�องมือการประเมินผลการปฏิบติังานดงันี�  
    1. ศึกษาวิธีการสร้างเครื� องมือโดยหาความรู้เ รื� องการสร้างเครื� องมือ
ประเมินผลการปฏิบติังาน จากเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง (ชยัฤทธิo   ศิลาเดช,  2544 : 35) 
    2. สร้างเครื� องมือประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุมรายการที�จะ
ประเมินและตั�งค่านํ� าหนกัของคะแนนในแต่ละรายการ 
    3. นาํเครื�องมือประเมินผลการปฏิบติังาน เสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบความ
ถกูตอ้งเหมาะสมโดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) พบว่ามีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 แสดงว่า
เครื� องมือประเมินผลการปฏิบัติงานที�สร้างขึ� นมีความสอดคลอ้งตามประเด็นที�กาํหนด สามารถ
นาํไปใชท้ดลองได ้ (รายละเอียดดงัภาคผนวก ค หนา้ 126) 
    4. นาํเครื� องมือประเมินผลการปฏิบติังาน มาใชเ้ป็นเครื�องมือในการศึกษา
ต่อไป 
 4.  แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียน 
  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั โดยสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที�มีต่อเอกสาร
ประกอบการเรียน เกี�ยวกบัดา้นเอกสารและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน บรรยากาศในการเรียน 
ระยะเวลาในการเรียน และการประเมินผลการเรียน จาํนวน 1 ฉบบั มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  
   1.   ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของเบสท์ และคาน (Best 
and Kahn.  1986 : 181 - 182) 
   2.  สร้างแบบสอบถามเกี� ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อเอกสาร
ประกอบการเรียน  เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั  สอบถามความคิดเห็น 4 ตอน 
ไดแ้ก่  ดา้นเอกสารและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  จาํนวน 7 ขอ้ ดา้นบรรยากาศในการเรียน 
จาํนวน 5 ขอ้  ดา้นระยะเวลาในการเรียน จาํนวน 2 ขอ้  และดา้นการประเมินผลในการเรียน จาํนวน 2 
ขอ้  โดยกาํหนดค่าระดบัความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย  ดงันี�  
    ระดบั  5  หมายถึง    เห็นดว้ยมากที�สุด  
    ระดบั  4  หมายถึง    เห็นดว้ยมาก 
    ระดบั  3  หมายถึง    เห็นดว้ยปานกลาง 
    ระดบั  2  หมายถึง    เห็นดว้ยนอ้ย 
    ระดบั  1  หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ยที�สุด 
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 สําหรับการให้ความหมายของค่าที�ว ัดได้ ผูว้ิจ ัยได้ก ําหนดเกณฑ์ที� ใช้ในการให้
ความหมายโดยไดจ้ากแนวคิดของเบสท ์และคาน (Best and Kahn. 1986 : 195) การใหค้วามหมายโดย
การใหค่้าเฉลี�ยเป็นรายดา้นและรายขอ้  ดงันี�  
  คะแนนเฉลี�ย  1.00 - 1.50  หมายถึง   เหมาะสมนอ้ยที�สุด 
  คะแนนเฉลี�ย  1.51 - 2.50  หมายถึง   เหมาะสมนอ้ย 
  คะแนนเฉลี�ย  2.51 - 3.50  หมายถึง   เหมาะสม  
  คะแนนเฉลี�ย  3.51 - 4.50  หมายถึง   เหมาะสมมาก 
  คะแนนเฉลี�ย  4.51 - 5.00  หมายถึง   เหมาะสมมากที�สุด 
   3. นําแบบสอบถามความคิดเห็นให้ผูเ้ชี�ยวชาญ 3 คน เพื�อตรวจสอบความ
เที�ยงตรงของเนื�อหา (Content validity) ภาษาที�ใช ้และการประเมินที�ถูกตอ้ง และนาํมาหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งของเครื�องมือ IOC (Index of Item Objectives Congruence) นาํตารางวิเคราะห์ค่า IOC 
ของผูเ้ชี�ยวชาญมาคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้ง เท่ากบั 1.00 แสดงว่า
เครื� องมือประเมินผลการปฏิบัติงานที�สร้างขึ� นมีความสอดคลอ้งตามประเด็นที�กาํหนด สามารถ
นาํไปใชท้ดลองได ้ (รายละเอียดดงัภาคผนวก ค หนา้ 127-128) 
   4. นาํแบบสอบถามความพึงพอใจที�ผา่นเกณฑแ์ลว้ ไปสอบถามความคิดเห็นกบั
นกัเรียนที�สอนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรียน  
 
การดําเนินการทดลอง 
 ผูศ้ึกษาได้ดาํเนินการทดลอง โดยนําเอกสารประกอบการเรียนที�พฒันาขึ� นไปใช้กับ
นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2550 จาํนวน 23 คน โดยมีวิธีการดาํเนินการ
ทดลองดงันี�  
  1.  ทาํการทดสอบก่อนเรียน 
  2.  ทดลองใชเ้อกสารประกอบการเรียน และให้ทาํกิจกรรมในแต่ละบท โดยมีการ
เก็บคะแนนในภาคปฏิบติัตามใบงาน และมีการสอบหลงัเรียนเมื�อเรียนจบบท 
  3.  ทดสอบหลงัเรียนเมื�อเรียนครบทุกบทแลว้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั� งนี� ผูศ้ึกษาไดด้าํเนินการกับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที�  4 
โรงเรียนบ่อกรุวทิยา ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2550 โดยผูศ้ึกษาไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
ตนเองดงันี�  



 

52 

  1.  ทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ 
เวลา 30 นาที ก่อนดาํเนินการทดลอง แลว้นาํผลคะแนนที�ไดบ้นัทึกไวเ้ป็นคะแนนสอบก่อนเรียน 
  2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนที�ผูศ้ึกษาได้
พฒันาขึ�นไปใชก้บันกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 โดยใชเ้วลา 1 ภาคเรียน จาํนวน 40 ชั�วโมง    มี 7 บท 
เมื�อจบแต่ละบทแลว้ให้นักเรียนปฏิบติัตามใบงานในแต่ละบทส่งครูผูส้อนเพื�อเก็บคะแนน  และทาํ
แบบทดสอบดว้ยขอ้สอบแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก บทละ 10 ขอ้ แลว้บนัทึกคะแนนลงในแบบบนัทึก
ผลเป็นรายบุคคล นาํคะแนนมาหาค่าใหเ้หลือเป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
  3.  ให้นักเรียนทาํโครงงานโดยการพิมพเ์อกสารจาํนวนคนละไม่น้อยกว่า 20 หน้า 
โดยนาํไปบูรณาการกบัวิชาอื�น  แลว้ประเมินภาคปฏิบติัหลงัเรียนดว้ยแบบประเมินผลการปฏิบติังาน 
  4.  เมื�อเรียนครบ 7 บทแลว้ ทาํการทดสอบหลงัเรียนดว้ยขอ้สอบแบบเลือกตอบชนิด 
4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ ใชเ้วลา 30 นาที 
  5.  นาํคะแนนที�ได้จากการสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมาหาค่าคะแนนที (t-test 
แบบ dependent) โดยใชเ้ครื�องมือวิเคราะห์สถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์ คือ
โปรแกรม SPSS ช่วยในการคาํนวณพบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
  6.  ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนที�มีต่อการใชเ้อกสารประกอบการเรียน โดยใช้
แบบสอบถาม ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นลงในแบบสอบถามความพึงพอใจ แลว้นาํมาสรุปแปล
ความหมาย ซึ�งนกัเรียนมีความพึงพอใจระดบัมากที�สุด ไดค่้าระดบัความพึงพอใจเฉลี�ยเท่ากบั 4.53 ค่า
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.46 ( X  = 4.53, S.D. = 0.46)  
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มลูคาํนวณหาค่าต่าง ๆ ดงันี�  
  1. สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูเพื�อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
   1.1 ค่าความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหา (Content validity) คือ  ความสามารถในการวดั
สิ�งที�ตอ้งการวดัได ้ โดยใหผู้เ้ชี�ยวชาญตรวจสอบความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหา  ร่วมกนัพิจารณาและใชค่้า
ดชันีความสอดคลอ้ง  ของความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญเหล่านั�นเป็นเกณฑ์ตดัสินใจว่าจะคงขอ้ความ
หรือคาํถามนั�นไว ้ หรือควรตดัออก  ขอ้ความหรือคาํถามที�จะคงไวน้ั�นควรมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง  
ไม่ต ํ�ากว่า 0.5 โดยใหผ้ลการประเมิน 3  รายการ  ไดแ้ก่ 
    +1   หมายถึง   ถา้แน่ใจว่าขอ้ความหรือคาํถามนั�นใชไ้ดแ้ลว้ 
     0     หมายถึง   ถา้ไม่แน่ใจ 
    -1   หมายถึง   ถา้แน่ใจขอ้คาํถามนั�นหรือขอ้ความนั�นว่าไม่ตรงเนื�อหา 
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   1.2 การหาค่าอาํนาจจาํแนก (r) (ลว้น  สายยศ  และองัคณา  สายยศ.  2540 : 193 - 
195) ไดค่้าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิo ทางการเรียน  ระหว่าง  0.20   ถึง  0.53 
   1.3 การหาค่าความยากง่าย (Difficulty) ดว้ยวิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (ลว้น 
สายยศ และองัคณา  สายยศ.  2540 : 168–169) ไดค่้าความยากง่ายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิo
ทางการเรียน  ระหว่าง  0.27   ถึง  0.80 
  2.  สถิติที�นํามาใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื�อหาประสิทธิภาพ ของเอกสาร
ประกอบการเรียน โดยใชสู้ตร E1/E2 (สมเดช  สีแสง  และสุนนัทา  สุนทรประเสริฐ,  2550  : 27-28)  
  

   100 
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X

X

∑

=1E  

   เมื�อ   E1 แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
     ∑X  แทน  ผลรวมของคะแนนแบบฝึกหดัหรืองาน 
     N แทน  จาํนวนนกัเรียนทั�งหมด 
     A  แทน  คะแนนเต็มของแบบฝึกหดัทุกชิ�นรวมกนั 
 และ 

    100 

B

N

F

X

∑

=2E  

   เมื�อ   E2 แทน  ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์
     ∑ F  แทน  ผลรวมของคะแนนสอบหลงัเรียน 
     N แทน  จาํนวนนกัเรียนทั�งหมด 
     B  แทน  คะแนนเต็มของคะแนนสอบหลงัเรียน 
  3. สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูเพื�อบรรยายขอ้มูลวิจยั ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ 
โดยใชเ้ครื�องมือวิเคราะห์สถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์ คือโปรแกรม SPSS 
และโปรแกรม ไมโครซอฟต ์ออฟฟิศ เอก็เซล 2003 ช่วยในการคาํนวณ เพื�อหาค่าสถิติดงันี�  
   3.1 หาค่าเฉลี�ย (X ) 
   3.2  หาค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   3.3  ค่าร้อยละ 
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  4. สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูเพื�อทดสอบสมมุติฐาน 
   4.1  สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูเพื�อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิo ทางการเรียน โดย
ใชส้ถิติค่าคะแนนที (t-test แบบ dependent) โดยใชเ้ครื�องมือวิเคราะห์สถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป
ทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์ คือโปรแกรม SPSS  ช่วยในการคาํนวณ 


