
บทที ่3 
 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 
 ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี  ผูศึ้กษาคน้ควา้ไดด้ าเนินการไปตามล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  2.  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 
  3.  การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  4.  แบบแผนที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 
  5.  ระยะเวลาที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 
  6.  วธีิด าเนินการศึกษาคน้ควา้ 
  7.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  8.  สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 
 1.  ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี  คือ  นกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557 โรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลยั อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 จ  านวน 2 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 70 คน  
 2.  กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 3/11  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557 โรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลยั อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งไดท้  าการเลือก โดยวธีิการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนกัเรียน จ านวน 1 หอ้งเรียน โดยไดเ้ลือกนกัเรียน 
จ านวน 1 หอ้งเรียน รวม 43 คน มาเป็นกลุ่มทดลอง 
 
2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีมี 3 ชนิด คือ 
  1.  กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน จ านวน 10 กิจกรรม  
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ตาราง 4 กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง จ  านวนชัว่โมง 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง จ านวนชัว่โมง 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมที่ 6 
กิจกรรมที่ 7 
กิจกรรมที่ 8 
กิจกรรมที่ 9 
กิจกรรมที่ 10 

ปฐมนิเทศและทดสอบก่อนเรียน 
การทกัทายและการแนะน าตวั 
การอธิบายบอกลกัษณะของบุคคล 
กิจวตัรประจ าวนั 
การพดูเก่ียวกบัสถานที่ 
การพดูเก่ียวกบัวนัและเวลา 
การถามทิศทาง 
การซ้ือขายสินคา้ 
ภาษาที่ใชใ้นการโทรศพัท ์
ทดสอบหลงัเรียน 

1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

  
  2.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาต่างประเทศ จ านวน 40 ขอ้ โดยวดั
พฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพทุธิพสิัย 4 ระดบั ดงัน้ี 
   1.  ดา้นความรู้ความจ า  4 ขอ้ 
   2.  ดา้นความเขา้ใจ                  11 ขอ้ 
   3.  ดา้นการน าไปใช ้  15 ขอ้ 
   4.  ดา้นการวเิคราะห์  10 ขอ้ 
  3.  แบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 
3.  กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพเคร่ืองมือ 
 
 ผูศ้ึกษาไดก้ าหนดขั้นตอนในการด าเนินการสร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาดงัน้ี 
  1.  การเขียนแผนการเรียนรู้ 
   1.1  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 เพือ่ใหเ้ขา้ใจ
หลกัการ จุดหมาย โครงสร้างหลกัสูตร เพือ่จดัท าก าหนดการสอน ในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้  



 74 

ตวัช้ีวดัและเน้ือหา เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
   1.2  วเิคราะห์หลกัสูตร เขียนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม และก าหนดพฤติกรรม 
ที่ตอ้งการใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน หลงัจากเรียนจบบทเรียนแลว้ 
   1.3  ศึกษาคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 แบบเรียน ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้  
เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
   1.4  ศึกษาวธีิการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ และรูปแบบของแผนจากเอกสาร ต ารา 
ตลอดจนงานวจิยัที่มีและเก่ียวขอ้งกบัการเขียนแผน 
   1.5  ก าหนดเน้ือหาบทเรียน และขอค าแนะน าจากผูท้ี่เช่ียวชาญในการเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้ 
   1.6  ด าเนินการเขียนและจดัพมิพแ์ผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง Daily English   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 9 แผน 
   1.7  น าแผนการเรียนรู้ทั้งหมด เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
สาระการเรียนรู้ กิจกรรม และมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั ตลอดจนการวดัและประเมินผล 
   1.8  น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่ไดเ้สนอต่อผูเ้ช่ียวชาญแลว้ กลบัมาปรับปรุง 
ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
   1.9  น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่ไดแ้กไ้ขปรับปรุงแลว้ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน คือ 
    1.  ดร.ปรีดา  ล ามะนา  ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลยั วทิยฐานะ 
ช านาญการพเิศษ สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27  เป็นผูเ้ช่ียวชาญ  
ดา้นหลกัสูตรและการสอน 
    2.  นางวภิาดา  เศรษฐโกศล (กศ.บ. ภาษาองักฤษ) ต  าแหน่ง ครู  
วทิยฐานะช านาญการพเิศษ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลยั อ าเภอเมือง  จงัหวดัร้อยเอ็ด สงักดัส านกังาน 
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27   เป็นผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นเน้ือหา 
    3.  นางยงจิตร  ศิลาพมิพ ์(กศ.ม. เทคโนโลยกีารศึกษา) ต  าแหน่ง ครู วทิยฐานะ 
ช านาญการพเิศษ โรงเรียนจตุรพกัตรพมิานรัชดาภิเษก อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัร้อยเอ็ด  
สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27  เป็นผูเ้ช่ียวชาญ  ดา้นส่ือการเรียนรู้ 
    4.  นางสาวมนสั บุญลือชา (คม. วจิยัและประเมินผลการศึกษา) ต  าแหน่ง ครู  
วทิยฐานะช านาญการ  โรงเรียนจตุรพกัตรพมิานรัชดาภิเษก อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัร้อยเอ็ด  
สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27  เป็นผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการวจิยั 
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    5.  นางสาคร  สียางนอก (คม. วจิยัและประเมินผลการศึกษา) ต  าแหน่ง ครู  
วทิยฐานะช านาญการพเิศษ โรงเรียนจตุรพกัตรพิมานรัชดาภิเษก อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดั
ร้อยเอ็ด สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27  เป็นผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการวดัและ
ประเมินผล 
   ท าการตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสมของกิจกรรม ความสอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์ความเหมาะสมของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิและความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ ความเหมาะสมของส่ือ รูปแบบส่ือ คุณภาพและความเหมาะสมในการใช ้ 
    ผูเ้ช่ียวชาญประเมินแผนการจดัการเรียนรู้  โดยการใหค้ะแนนตามแบบประเมิน
ของลิเคอร์ท (Likert) ชนิดมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating  Scale) ซ่ึงมี 5 ระดบั และไดก้ าหนด 
การตดัสินผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด.  2543 : 99 – 100)  
     คะแนนเฉล่ีย   การแปลผล 
     4.51 – 5.00   เหมาะสมมากที่สุด 
     3.51 – 4.50   เหมาะสมมาก 
     2.51 – 3.50   เหมาะสมปานกลาง 
     1.51 – 2.50   เหมาะสมนอ้ย 
     1.00 – 1.50   เหมาะสมนอ้ยที่สุด 
    ผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.60 มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัคุณภาพ เหมาะสมมากที่สุด และ
เหมาะสมต่อการน ามาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 
   1.10  น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่ผา่นการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ น ากลบัมา
ปรับปรุงแกไ้ขเพิม่เติมตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญและจดัพมิพ ์
   1.11  น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแลว้ ไปทดลองกบันกัเรียน  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลยั อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด สงักดัส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
   1.12  ปรับปรุงแกไ้ข เพือ่ใหมี้ความถูกตอ้งสมบูรณ์ยิง่ขึ้น แลว้จดัพมิพฉ์บบัสมบูรณ์
เพือ่ไปใชท้ดลองจริง 
  2.  การสร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
   2.1  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 เพือ่ใหเ้ขา้ใจ
หลกัการ จุดหมาย โครงสร้างหลกัสูตร เพือ่จดัท าก าหนดการสอน ในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดั และเน้ือหา เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
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   2.2  วเิคราะห์หลกัสูตร เขียนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม และก าหนดพฤติกรรมที่
ตอ้งการใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน หลงัจากเรียนจบบทเรียนแลว้ 
   2.3  ศึกษาคู่มือครู แผนการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 แบบเรียน ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั ผลการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้  
เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
   2.4  ศึกษาวธีิการสร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน จากเอกสารต ารา งานวจิยั 
ที่เก่ียวขอ้ง และขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ ในรายละเอียดเก่ียวกบัการสร้าง 
   2.5  ก าหนดขอบข่าย มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้  
เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
ที่จะน ามาสร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
   2.6  ด าเนินการสร้าง บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง Daily English   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 8 เร่ือง 
   2.7  น าบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนทั้งหมด เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพือ่ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของสาระการเรียนรู้ กิจกรรม และผลการเรียนรู้ ตลอดจนการวดัและประเมินผล 
   2.8  น าบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่ไดเ้สนอต่อผูเ้ช่ียวชาญแลว้ กลบัมาปรับปรุง  
ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญชุดเดิม เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งของสาระการเรียนรู้  
ความเหมาะสมของกิจกรรม ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั ตลอดจนการวดัและ
ประเมินผลที่ครอบคลุมทุกส่วน 
    ผูเ้ช่ียวชาญประเมินบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน โดยการใหค้ะแนน 
ตามแบบประเมินของลิเคอร์ท (Likert) ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) ซ่ึงมี 5 ระดบั และ
ไดก้ าหนดการตดัสินผลการประเมินบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด.  2543 : 
99-100)  
     คะแนนเฉล่ีย   การแปลผล 
     4.51 – 5.00   เหมาะสมมากที่สุด 
     3.51 – 4.50   เหมาะสมมาก 
     2.51 – 3.50   เหมาะสมปานกลาง 
     1.51 – 2.50   เหมาะสมนอ้ย 
     1.00 – 1.50   เหมาะสมนอ้ยที่สุด 
    ผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่านเฉล่ียเท่ากบั 4.52 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.57 มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัคุณภาพ เหมาะสมมากที่สุด และเหมาะสม 
ต่อการน ามาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 
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   2.9  น าบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  ที่ผา่นการตรวจสอบประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ
แลว้ มาปรับปรุงเพิม่เติมตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
   2.10  น าบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่ปรับปรุงแลว้ ไปทดลองกบันกัเรียน  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลยั อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด สงักดัส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 
    1.  ทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง (One to One Testing) โดยทดลองกลุ่มยอ่ยกบั
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลยั อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด สงักดัส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 วธีิการโดยการเลือกนกัเรียนที่มีผลการเรียนอยูใ่นระดบั สูง 
ปานกลางและต ่า ในแต่ละกลุ่มสุ่มมากลุ่มละ  1 คน ใชว้ธีิสุ่มอยา่งง่าย โดยการจบัฉลากจะไดน้กัเรียน 
3 คน เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมทางดา้นปริมาณของเน้ือหา ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียน
การสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผลของแต่ละเร่ือง  และเวลาที่ใชใ้นกิจกรรม 
แต่ละเร่ือง แลว้หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  พบวา่บทเรียนคอมพวิเตอร์ 
ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ 84.31/83.33 
    2.  ทดลองกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) ทดลองกบันกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลยั อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด สังกดัส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 วธีิการโดยการเลือกนกัเรียนที่มีผลการเรียนอยูใ่นระดบั สูง ปานกลาง
และต ่าในแต่ละกลุ่มจากนั้น สุ่มมากลุ่มละ 3 คน โดยใชว้ธีิสุ่มอยา่งง่าย โดยการจบัฉลากจะไดน้กัเรียน 
9 คน เพือ่ตรวจสอบ  ความเหมาะสมทางดา้นปริมาณของเน้ือหา ความเหมาะสมของกิจกรรม 
การเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผลของแต่ละเร่ือง  และเวลาที่ใชใ้น
กิจกรรมแต่ละเร่ือง แลว้หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  พบวา่บทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน  มีประสิทธิภาพ 83.01/81.94 
    3.  ทดลองภาคสนาม (Field Testing) น าบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  ที่ผา่น
การแกไ้ขขอ้บกพร่องแลว้ทุกอยา่ง ใชก้บักลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3/7  
โรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลยั อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 27 ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 1 หอ้งเรียน จ านวน 43 คน 
หลงัจากนั้นผูศึ้กษาคน้ควา้ท าการบนัทึกผลคะแนนจากการท าแบบฝึกปฏิบตัิ ในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน และคะแนน  ที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน เพือ่น าไปหา
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  ตามเกณฑ ์80/80 
   1.12  ปรับปรุงแกไ้ข เพือ่ใหมี้ความถูกตอ้งสมบูรณ์ยิง่ขึ้น แลว้จดัเก็บฉบบัสมบูรณ์
เพือ่ไปใชท้ดลองจริง 
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  3. การสร้างแบบทดสอบ 
   ผูศ้ึกษาไดอ้อกแบบและสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนและ
แบบทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  ที่สร้างขึ้น ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
    1.  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เพือ่ใหเ้ขา้ใจ
หลกัการ จุดหมาย โครงสร้างหลกัสูตร เพือ่จดัท าก าหนดการสอน ในแต่ละจุดประสงคก์ารเรียนรู้และ
เน้ือหา  เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
    2.  ศึกษาคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 แบบเรียน ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้  
เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
    3.  ศึกษาวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ ตลอดจนงานวจิยัที่มีและ
เก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ.  2538 : 146 - 152)  
    4.  วเิคราะห์เน้ือหาบทเรียน และกิจกรรมแลว้ก าหนดขอบข่ายของพฤติกรรม 
ที่ตอ้งการจะวดั 
    5.  สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การส่ือสารเบื้องตน้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 60 ขอ้ ตอ้งการใชเ้ป็น
แบบทดสอบจริง 40 ขอ้ เป็นแบบทดสอบปรนยั จ านวน 4 ตวัเลือก โดยให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ครอบคลุมพฤติกรรมดา้นความรู้ ความจ า  ความเขา้ใจ  การน าไปใช ้ และการวเิคราะห์  
โดยใชห้ลกัการออกแบบทดสอบตามหลกัการวดัผลการศึกษา 
    6.  น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทั้งหมด เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพือ่ตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งตรงตามเน้ือหา และตรงตามจุดประสงค ์ที่ตอ้งการจะวดั 
    7.  ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ และขอรับการประเมิน
คุณภาพในดา้นตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญพจิารณาความสอดคลอ้ง
กบัผลการเรียนรู้ โดยถา้ขอ้ใดสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ ก าหนดใหค้ะแนนเท่ากบั +1 ถา้ไม่
สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ ก าหนดใหค้ะแนนเท่ากบั -1 และถา้ไม่แน่ใจใหไ้ดค้ะแนนเท่ากบั 0 น าผล
ที่ไดไ้ปค านวณหาค่าความสอดคลอ้ง (IOC) โดยพจิารณาคดัเลือกขอ้ค  าถามโดยใชเ้กณฑ ์ต่อไปน้ี  
(ชาตรี เกิดธรรม.  2544 : 102) 
     ขอ้ค าถามที่มีค่า (IOC) ตั้งแต่ 0.5 – 1.00 คดัเลือกไวใ้ชไ้ด ้
     ขอ้ค าถามที่มีค่า (IOC) ต ่ากวา่ 0.5 ควรพจิารณาปรับปรุงหรือตดัทิ้ง 
ดงันั้น ขอบเขตของค่าความตรงตามเน้ือหาที่ยอมรับคือ 0.5 – 1.00 ซ่ึงค่าความตรงตามเน้ือหา 
เท่ากบั 1.00 และขอ้ค  าถามทั้งหมดสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 
    ผลการหาความตรงตามเน้ือหา (IOC) โดยน าแบบทดสอบทั้งหมด 40 ขอ้ให้
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ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน พจิารณาความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์โดยถา้ขอ้ใดสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ก าหนดใหค้ะแนนเท่ากบั +1 ถา้ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ าหนดใหค้ะแนนเท่ากบั -1  
และถา้ไม่แน่ใจใหไ้ดค้ะแนนเท่ากบั 0 ซ่ึงค่าความตรงตามเน้ือหาเท่ากบั 1.00 และขอ้ค  าถามทั้งหมด
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
    8. น าคะแนนทีไ่ดม้าหาความยากง่าย (P) โดยให้ขอบเขตความยากง่ายและ
ความหมาย ดงัน้ี (ลว้น สายยศ และ องัคนา สายยศ.  2538 : 210) 
     0.80 – 1.00 เป็นขอ้สอบที่ง่ายมาก 
     0.60 – 0.79   เป็นขอ้สอบที่ค่อนขา้งง่าย (ใชไ้ด)้ 
     0.40 – 0.59 เป็นขอ้สอบที่ยาก – ง่ายพอเหมาะ (ดี) 
     0.20 – 0.39 เป็นขอ้สอบที่ค่อนขา้งยาก (ใชไ้ด)้ 
     0.00 – 0.19 เป็นขอ้สอบที่ยากมาก 
    ดงันั้น  ขอบเขตของค่าความยากง่ายของแบบทดสอบที่ยอมรับคือ 0.20 – 0.80  
ผลการหาค่าความยากง่าย (P) ไดค้่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.42 – 0.58  
    9. น าคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (D) โดยใชข้อบเขต 
ค่าอ านาจจ าแนกและความหมาย ดงัน้ี (ลว้น สายยศ และ องัคนา สายยศ.  2538 : 211) 
     0.40 ขึ้นไป อ านาจจ าแนกสูง  คุณภาพขอ้สอบดีมาก 
     0.30 - 0.39 อ านาจจ าแนกปานกลาง คุณภาพขอ้สอบดีพอสมควร 
     0.20 - 029 อ านาจจ าแนกคอ่นขา้งต ่า คุณภาพขอ้สอบพอใช ้
     0.00 - 0.19 อ านาจจ าแนกต ่า  คุณภาพขอ้สอบใชไ้ม่ได ้
    ดงันั้น  ขอบเขตของค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบที่ยอมรับคือ 0.20 ขึ้นไป 
ผลการหาค่าอ านาจจ าแนก 0.25 – 0.67 
    10. น าแบบทดสอบมาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั KR 20  
ตามวธีิของคูเดอร์ – ริชาร์ดสนั (Kuder-Richardson) (ลว้น สายยศ และ องัคนา สายยศ.  2538 : 198) 
พบวา่ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.72  
  4.  การสร้างแบบสอบถามความพงึพอใจ 
   4.1  ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวกบัความพงึพอใจ เพือ่น ามาเป็นแนวทาง 
ในการสร้างแบบสอบถามวดัความพงึพอใจ 
   4.2  ศึกษาวธีิสร้างแบบสอบถามและก าหนดรูปแบบสอบถามจากเอกสารและ
งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง โดยผูศ้ึกษาก าหนดขอบเขตเน้ือหาการวดัความพงึพอใจต่อการเรียน 5 ดา้น ดงัน้ี 
    1.  สาระการเรียนรู้ 
    2.  รูปแบบ 
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    3.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
    4.  ส่ือการเรียนการสอน 
    5.  การวดัและประเมินผล 
   4.3   น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปใหผู้เ้ช่ียวชาญชุดเดิมพจิารณา ความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้ความในแบบสอบถามกบัขอบเขตเน้ือหาการวดั 5  ดา้น โดยถา้ขอ้ใดสอดคลอ้งระหวา่ง
ขอ้ความในแบบสอบถามกบัขอบเขตเน้ือหาการวดั ก าหนดใหค้ะแนน เท่ากบั +1 ถา้ขอ้ใดไม่
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ความในแบบสอบถามกบัขอบเขตเน้ือหาการวดั ก าหนดใหค้ะแนนเท่ากบั -1  
และถา้ไม่แน่ใจใหค้ะแนนเท่ากบั 0 น าผลที่ไดไ้ปค านวณหาค่าความสอดคลอ้ง (IOC) โดยพจิารณา
คดัเลือกขอ้ค  าถามโดยใชเ้กณฑ ์ต่อไปน้ี (ชาตรี เกิดธรรม.  2544 : 102) 
    ขอ้ค าถามที่มีค่า (IOC) ตั้งแต่ 0.5 – 1.00 คดัเลือกไวใ้ชไ้ด ้
    ขอ้ค าถามที่มีค่า (IOC) ต ่ากวา่ 0.5 ควรพจิารณาปรับปรุงหรือตดัทิ้ง 
   ดงันั้นขอบเขตของค่าความตรงตามเน้ือหาที่ยอมรับคือ 0.50 – 1.00 ซ่ึงค่าความตรง
ตามเน้ือหาเท่ากบั 1.00 และขอ้ค  าถามทั้งหมดสอดคลอ้งกบัเน้ือหาการวดั 
   ผลการหาความตรงตามเน้ือหา (IOC) โดยน าแบบสอบถามวดัความพงึพอใจ  
ทั้งหมด 20 ขอ้ใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน พิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ความในแบบสอบถาม 
กบัขอบเขตเน้ือหาการวดั ซ่ึงค่าความตรงตามเน้ือหาเท่ากบั 1.00 และขอ้ค  าถามทั้งหมดสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาการวดั 
   4.5  น าแบบสอบวดัความพงึพอใจให้ผูเ้ช่ียวชาญชุดเดิมประเมินความเหมาะสมของ
แบบสอบถามวดัความพงึพอใจ  
    ผูเ้ช่ียวชาญประเมินแบบสอบถามวดัความพงึพอใจ โดยการใหค้ะแนนตาม 
แบบประเมินของลิเคอร์ท (Likert) ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) ซ่ึงมี 5 ระดบั และ   
ไดก้  าหนดการตดัสินผลการตอบแบบสอบถามวดัความพงึพอใจ ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด.  2546 : 
103)  
    คะแนนเฉล่ีย  การแปลผล 
    4.51 – 5.00  เหมาะสมมากที่สุด 
    3.51 – 4.50  เหมาะสมมาก 
    2.51 – 3.50  เหมาะสมปานกลาง 
    1.51 – 2.50  เหมาะสมนอ้ย 
    1.00 – 1.50  เหมาะสมนอ้ยที่สุด 
   ผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.56 มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัคุณภาพ เหมาะสมมากที่สุด  



 81 

และเหมาะสมต่อการน ามาใชใ้นการศึกษา 
   4.6  น าแบบสอบถามวดัความพงึพอใจที่ผา่นการตรวจสอบประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ 
แลว้มาปรับปรุงเพิม่เติมตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น าไปทดลองใชก้บันกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3/6 เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 43 คน แลว้น าผลการทดลองใชแ้บบสอบถามวดัความพงึพอใจมาหา
คุณภาพของเคร่ืองมือ 
   4.7  น าแบบสอบถามวดัความพงึพอใจไปหาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั ตามวธีิของ 
Cronbach โดยใชส้มัประสิทธ์ิอลัฟา (-coefficient) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
ซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.80  
   4.8  จดัพมิพแ์บบสอบถามวดัความพงึพอใจของผูเ้รียนฉบบัสมบูรณ์ เพือ่ใช ้
ในการเก็บขอ้มูลต่อไป 
 
ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินกำรทดลอง 
 
 การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี ไดท้  าการทดลองกบันกัเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลยั  
อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด สังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 โดยใชรู้ปแบบ 
One Group Pre – test Post – test Design โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  1.  การทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) กบันกัเรียนที่จะท าการทดลองก่อนที่จะ
ด าเนินการทดลองการสอน เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ดว้ยแบบสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ จ  านวน 40 ขอ้ ตรวจแลว้เก็บคะแนนไว ้
  2.  ด าเนินการทดลอง โดยการสอนดว้ยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน   
เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 8 เร่ือง ใชเ้วลาจ านวน 18 ชัว่โมง โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
   2.1  ใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน โดยช้ีแจงวธีิการเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจ และพร้อมที่จะศึกษาบทเรียน 
   2.2  ควบคุมใหน้กัเรียนศึกษาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ไปทีละเร่ือง เม่ือจบใน
แต่ละเร่ืองใหท้  าแบบทดสอบ 
  3.  ทดสอบหลงัเรียน (Post – test) เม่ือส้ินสุดการด าเนินการทดลอง โดยใชแ้บบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงเป็นชุดเดียวกนักบัที่ใชท้ดสอบก่อนเรียน 
  4.  แบบแผนในการทดลอง ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูล แบบ One Group Pre – test Post – test 
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Design (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ.  2538 : 248 – 249)  ดงัน้ี         
 
 
 
  เม่ือ O1 หมายถึง  การทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน 
   X หมายถึง  การด าเนินการสอนตามแผนการจดักระบวนการ
เรียนรู้ 

  O2 หมายถึง  การทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน  
  5.  ระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลอง 
    ผูศ้ึกษาท าการศึกษาคน้ควา้ ไดด้ าเนินการทดลองในปีการศึกษา 2557  
โรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลยั อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 27 ระหวา่งวนัที่  4 พฤศจิกายน 2557 ถึงวนัที่  19  ธนัวาคม  2557 รวม 18 ชัว่โมง  
 
กำรจัดกระท ำข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูศ้ึกษาคน้ควา้วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองคอมพวิเตอร์โปรแกรม
ส าเร็จรูป ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
  1.  วเิคราะห์ประสิทธิภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดงัน้ี 
   1.1  การหาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ โดยใชสู้ตร  
ดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item Object Congrance) 
   1.2  วเิคราะห์หาความยากง่าย และอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ  
  2.  วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผน และบทเรียนส าเร็จรูปตามเกณฑ ์80/80 โดยใชส้ถิติ
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 
  3.  วิเคราะห์ดชันีประสิทธิผลของบทเรียนส าเร็จรูป โดยวธีิ กูดแมนและชไนเดอร์  
  4.  วเิคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ย t-test (Dependent 
samples)  
  5.  วิเคราะห์ความพงึพอใจ ดว้ยร้อยละ ค่าเฉล่ีย และแปลความหมาย 
 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  นอกจากจะใชค้่าร้อยละแลว้  ยงัใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

O1 X O2 
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   1.  ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) (บุญชม ศรีสะอาด.  2546 : 105)   
 
   สูตร  X =  
 
   เม่ือ X   แทน ค่าเฉล่ีย 
     X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
     N  แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
  

   2.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด.  2546 : 106) 
   

   สูตร S.D. = 
 

)1(

22



 

NN

XXN
 

 
   เม่ือ  S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     X   แทน คะแนนแต่ละตวั 
     N    แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
       แทน ผลรวม 
 
 3.  การวเิคราะห์ค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) ใชว้ธีิของกูดแมน, เฟรทเชอร์และชไนเดอร์ 
(บุญชม  ศรีสะอาด.  2546 : 159)  ดงัน้ี  
 
ดชันีประสิทธิผล =  
  
 4.  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป  ตามเกณฑ ์80/80 โดยใชสู้ตรดงัน้ี  
(เผชิญ กิจระการ.  2544 : 49) 
   

   สูตร 100
1

























A

N

X

E  

 

ผลรวมของคะแนนหลงัเรียนของทุกคน– ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนของทุกคน 

(จ  านวนนกัเรียน) (คะแนนเตม็) – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนของทุกคน 

X 
N 
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   เม่ือ  E1   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
     X แทน  คะแนนใบงานและแบบทดสอบยอ่ยทุกชุดรวมกนั 
     A        แทน คะแนนเตม็ของใบงานและแบบทดสอบยอ่ยทุกชุดรวมกนั 

     N  แทน จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
 

   สูตร 100
2

























B

N

X

E  

 
   เม่ือ E2   แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์
     X แทน  คะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัเรียน 
     B         แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 
     N  แทน จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
 

 5.  ทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนก่อนใชแ้ละหลงัใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วย
สอน  โดยวธีิการทดสอบค่า ที (t-test) เพือ่เปรียบเทียบผลการเรียนโดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป ก่อนเรียน 
และหลงัเรียน โดยใชสู้ตร (บุญชม  ศรีสะอาด.  2546 : 109) 
 

   

1

)()( 22






 



N

DDN

D
t  

 
  เม่ือ D  แทน ผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
   N  แทน จ านวนนกัเรียน 
   D  แทน ผลรวมของผลต่างคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
    2D  แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ยกก าลงัสอง 
 
 6.  การวเิคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือวดั 
  6.1  การหาค่าความตรงตามเน้ือหาของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
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โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ใชสู้ตรดงัน้ี (ชาตรี เกิดธรรม.  2544 : 101)  
 

  สูตร  IOC = 
N

x  

 
 เม่ือ IOC คือ  ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค  าถาม 

กบัจุดประสงค ์(Index of Item – Objectives Congruence) 
   X  คือ  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

     คือ  จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 
 6.2   การหาความยากง่าย (Difficulty) (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ. 2538 : 210) 

   สูตร   = 


R  

  
 เม่ือ   คือ  ความยากง่าย 

   R  คือ  จ  านวนคนที่ท  าขอ้สอบถูก 
     คือ  จ  านวนคนที่ท  าขอ้สอบทั้งหมด 
 
 6.3  การหาค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ (Discrimination) (ลว้น  สายยศ และ 

องัคณา สายยศ.  2538 : 211) 
 

  สูตร  D  = 

2

N
RR LU

  

 
 

  เม่ือ D  คือ  อ านาจในการจ าแนก 
 RU

 คือ  จ  านวนคนที่ท  าขอ้สอบถูกในกลุ่มเก่ง 
 RL

 คือ  จ  านวนคนที่ท  าขอ้สอบถูกในกลุ่มอ่อน 
 N  คือ  จ  านวนคนที่ท  าขอ้สอบทั้งหมดทั้งกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน 
 

 6.4  การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ สูตร KR20 ของ Kuder Richardson  
(ลว้น  สายยศ และองัคณา สายยศ.  2538 : 198) ใชสู้ตรดงัน้ี 
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  สูตร rn
 

1n

n















S t

pq
2

1  

   rn
 คือ  ความเช่ือมัน่ 

   n  คือ  จ  านวนขอ้สอบ 
   p  คือ  สดัส่วนที่คนตอบขอ้สอบถูกในแต่ละขอ้  

              (จ  านวนคนที่ท  าถูก / จ  านวนคนท าทั้งหมด) 
   q  คือ  สดัส่วนที่คนตอบขอ้สอบผดิในแต่ละขอ้ (1 – p) 
   S t

2  คือ  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั 
 

6.5  การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัความพงึพอใจ ตามวธีิของ Cronbach  
โดยใชส้มัประสิทธ์ิอลัฟา (-coefficient) (บุญชม  ศรีสะอาด.  2546 : 99) 
     

   สูตร 














2
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1
1

t

j

s

s

k

k
  

 
   เม่ือ     คือ ค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
     k  คือ จ านวนขอ้ของเคร่ืองมือ 
     2

j
s  คือ  ความแปรปรวนของขอ้มูลแต่ละขอ้ 

     2

t
s  คือ  ความแปรปรวนของขอ้มูลที่ได ้

 


