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          การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรม
กราฟิก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ โดยใช้วิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบัติ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 15 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง 
โดยคัดเลือกจากนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบกลางภาควิชาโปรแกรมกราฟิกต่ ากว่า
ร้อยละ 70 ของเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบัติ ให้กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างในการเรียนการสอน และท าการทดสอบหลังจบบทเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือ แบบฝึกทักษะ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน จากนั้นน าผลที่ได้จากการ
ทดสอบมาวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าสถิติ t-test  
   ผลการศึกษาพบว่า 

1. จากการศึกษาและหาความมีประสิทธิภาพของวิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบัติ 
วิชาโปรแกรมกราฟิก (2204-2105) ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.11/87.56  แสดงว่าคุณภาพของเครื่องมือมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยวิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบัติ วิชา
โปรแกรมกราฟิก (2204-2105) สูงกว่าก่อนเรียน 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบัติ วิชาโปรแกรมกราฟิก 
(2204-2105) อยู่ที่ระดับ 4.59 คือ พอใจมาก 
                                                 
1  วิทยาลยัเทคโนโลยีอกัษรบริหารธุรกิจ อ าเภทบ้านฉาง จงัหวดัระยอง 21130 
    Aksorn Business Administration Technological College , Banchang, Rayong 21130 
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Abstract 
This study has aimed to study and develop the achievement of student-level 

graphics program subjects diploma year 2/1 font technology disciplines of business 
administration College of business computers, by using teaching methods, techniques, 
processes, practices .Learning activities which target group is students study diploma year  
2/1 business computer semester 1 academic year , the College of business administration 
technology 2558 font Bureau of vocational education Committee. The Ministry of 
education, the number 15, which people randomly selected from the specific students 
acheivement in the sopklang Department of graphics programs less than percent 70 preset 
criteria . Researchers have used the  techniques, processes, practices, teaching methods, 
students sample the teaching materials and tests at the end of the lesson. The tools that 
are used in collecting personal information is to training, skills assessment and satisfaction 
of students and then bring the results from the tests measured achievement before and 
after lessons learned data analysis using basic statistics include average, standard deviation, 
and percentage statistics t-test. 

 The results of the research were as Follows :  
1. study and find out the effectiveness of teaching methods, techniques, processes, 

practices . Minor programs of graphics (2204-2105) , the student's grade level diploma year 
2/1 business computer efficient 85.11/87.56 shows that the quality of the tools is effective 
according to the criteria. 80/80 

2. the achievement after learning How to teach the techniques, processes, practices . 
Minor programs of graphics  (2204-2105) is higher than the prior learning  . 

3. student satisfaction with teaching methods, techniques, processes, practices . 
Minor programs of graphics (2204-2105) level of 4.59 is very satisfied. 
 

Key words : Petong loves honesty,(Kab Ya Ni 11), mean, standard deviation, and advancement 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าท่ีในการจัดการศึกษาวิชาชีพเพ่ือพัฒนา
ก าลงัคนระดบักึ่งฝีมือ ระดบัฝีมือและระดบัผู้ ช านาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ (ระดบัเทคนิค) ให้
สอดคล้องกบัตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถ 
เป็นผู้ปฏิบตัิงาน หวัหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระได้ โดยเน้นการ
แก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ในอาชีพ มีบคุลิกภาพ คณุธรรมและเจตคตท่ีิ ได้แก่ กระทรวงศกึษาธิการ. 
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(2545). หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สงู พทุธศกัราช 2546 โดยมาตรฐานการเรียนรู้เป็นข้อก าหนดคณุภาพของผู้ เรียน เพ่ือให้จดัการ
สอดคล้องกบัสภาพความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ 
เป็นการสร้างกลยทุธ์ใหม่ ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
บคุคลสงัคมไทย ผู้ เรียนมีศกัยภาพในการแขง่ขนัและร่วมมืออยา่งสร้างสรรค์ในสงัคมโลก   

   ในการศกึษาทางสายอาชีพด้านพาณิชยกรรมนัน้ สิ่งท่ีผู้ เรียนจะต้องถูกฝึกฝนนัน้จะเป็น
วิชาท่ีผู้ เรียนต้องน าไปใช้ในการประกอบอาชีพตอ่ไปในอนาคตท าให้ผู้จดัการเรียนการสอนในด้าน
วิชาชีพนัน้จะต้องวางแนวทางในการศกึษาเพ่ือให้ผู้ เรียนได้มีความรู้ความสามารถตามแนวโน้มของ
ภาวะตลาดแรงงานในปัจจบุนัการท่ีผู้ เรียนเลือกเรียนทางสายอาชีพนัน้ก็แสดงว่าผู้ เรียนต้องเตรียม
ความพร้อมท่ีจะเร่ิมท างานในสายอาชีพท่ีผู้ เรียนเลือกตามท่ีต้องการเพ่ือจะได้พัฒนาตนเองให้
รองรับและเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานในปัจจบุนัได้ ดงันัน้ผู้ เรียนจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีศกัยภาพเพ่ือ
แข่งขนัในการประกอบอาชีพท่ีตนได้เลือกเรียนตามสาขาวิชาต่างๆ ตามท่ีถนดัท าให้ทางสถานบนั
การศกึษาต้องเตรียมความพร้อมในทกุๆ ด้านให้กบัผู้ เรียน    
  จากประสบการณ์การสอนนกัเรียนในสายวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาโปรแกรมกราฟิกนัน้เป็น
วิชาท่ีมีความส าคญัโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เน่ืองจากเป็นวิชาท่ีผู้ เรียน
ต้องใช้ทกัษะตา่ง ๆ ในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตาม
จดุมุ่งหมายของการเรียนการสอน แตจ่ากการท่ีได้ท าการสอนนกัเรียนมกัจะพบว่า นกัเรียนมีปัญหา
ในการใช้ทักษะต่าง ๆ ในการเรียนเก่ียวกับการออกแบบผลงานต่างๆ ซึ่งท าให้เป็นจุดอ่อนของ
ผู้ เรียน ส่งผลให้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ต ่า ดงันัน้จึงท าให้ผู้ วิจัยเกิดแนวความคิดท่ีจะพัฒนาความรู้
รอบตวัของนกัเรียนให้กว้างไกลขึน้ เพ่ือท่ีจะชว่ยให้ผู้ เรียนมีทศันคติท่ีดีในการเรียนวิชานี ้และยงัชว่ย
สร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาโปรแกรมกราฟิกจะได้เกิดความรู้ และฝึกทกัษะต่าง ๆ ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ในการเรียนได้ ตลอดจนเกิดความช านาญเป็นทกัษะ เพ่ือสามารถแข่งขนัในตลาดแรงงาน
และเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงได้ประกอบกบัการแก้ปัญหาทัง้ในบทเรียนและการท างานท่ี
จะเกิดขึน้ต่อไปในอนาคต โดยการฝึกทักษะหลายๆ ครัง้ หลาย ๆ ด้าน นับว่าเป็นประโยชน์ต่อ
ครูผู้สอนและนกัเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถ
แก้ไขข้อบกพร่องของนกัเรียนได้ตรงตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

   1.  เพ่ือหาความมีประสิทธิภาพของวิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบตัิ วิชาโปรแกรม
กราฟิก ของนักเรียนระดับชัน้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 2/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
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 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน วิชาโปรแกรมกราฟิก 
ของนกัเรียนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 2/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการสอน
เทคนิคกระบวนการปฏิบตั ิ

 3.  เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีการสอนเทคนิคกระบวนการ
ปฏิบตั ิส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 2/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ขอบเขตของการศึกษา 

 1. ขอบเขตในเนือ้หาการวิจยัครัง้นี ้เป็นการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้วิธีการ
สอนเทคนิคกระบวนการปฏิบัติ ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 2/1 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีอกัษรบริหารธุรกิจ ท่ีมีผลการเรียนวิชาโปรแกรมกราฟิกต ่า
กวา่ 70% 

  2. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

     2.1 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2/1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2559 วิทยาลยัเทคโนโลยีอกัษรบริหารธุรกิจ 
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 21 คน 

      2.2  กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 2/1 สาขาโปรแกรม
กราฟิก ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 วิทยาลยัเทคโนโลยีอกัษรบริหารธุรกิจ จงัหวดัระยอง ท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการ วิชาโปรแกรมกราฟิกต ่ากว่าเกณฑ์ 70% จ านวน 15 คน ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีศกึษาวิจยั 

 

วิธีการสอนเทคนิค
กระบวนการปฏิบตัิ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงั
เรียน วิชาโปรแกรมกราฟิก  

ความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่วิธีการสอน
เทคนิคกระบวนการปฏิบตัิ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

     ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ศกึษาได้ก าหนดนิยามศพัท์เฉพาะไว้ดงันี ้

  1. เทคนิคกระบวนการปฏิบตัิ คือ วิธีการสอนท่ีให้ประสบการณ์ตรงกบัผู้ เรียน โดยการให้
ลงมือปฏิบตัิจริง เป็นการสอนท่ีมุ่งให้เกิดการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและปฏิบตัิ โดยเน้นการฝึก
ทกัษะให้กบันกัเรียน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และความช านาญมากย่ิงขึน้ ในการสร้างสรรค์ชิน้งาน  

  2. แบบทดสอบ คือ ชดุของค าถาม ปัญหาสถานการณ์ กลุ่มของงานหรือกิจกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งท่ีใช้เป็นสิ่งเร้า กระตุ้นยั่วยุ หรือชักน าให้ผู้ ถูกทดสอบแสดงพฤติกรรมหรือ ปฏิกิริยา
ตอบสนองตามแนวทางท่ีต้องการแบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือวดัสมรรถภาพ ทางสมองได้ดีท่ีสดุ 

 3. ประสิทธิภาพของวิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ 80/80 

     4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนท่ีได้จากการทดสอบวัด
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนซึ่งครอบคลุมความรู้ความสามารถตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัในหลกัสูต
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2556 

            5. ความพึงพอใจของนกัเรียน หมายถึง คา่เฉล่ียจากการบอกความรู้สึกในการเรียนด้วย
วิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบตัิ จากการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจท่ีมีระดบัความพึง
พอใจ5 ระดบั คือ ระดบั 1 พึงพอใจน้อยสดุ, ระดบั 2 ความพึงพอใจน้อย, ระดบั 3 ความพึงพอใจ
ปานกลาง, ระดบั 4 ความพงึพอใจมาก และระดบั 5 ความพงึพอใจมากท่ีสดุ   

  6. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชัน้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 2/1 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นวิทยาลยัเทคโนโลยีอกัษรบริหารธุรกิจ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง 
จ.ระยอง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2559  

  7. วิทยาลยั หมายถึง วิทยาลยัเทคโนโลยีอกัษรบริหารธุรกิจ ตัง้อยู่ท่ี 111/7 ม.3 ต.บ้าน
ฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 การฝึกทกัษะทางการเรียนวิชาโปรแกรมกราฟิก ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้ปีท่ี 2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอกัษรบริหารธุรกิจ โดยใช้วิธีการสอน
เทคนิคกระบวนการปฏิบตัิ ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง มีสาระส าคญั
ดงัหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. แนวคิด ทฤษฎีท่ีใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั  
2. หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู พทุธศกัราช 2556 
3. โปรกแกรมกราฟิก Photoshop cs5 
4. การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
5. ทฤษฎีความพงึพอใจ 

  6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
         เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 แผนการสอนวิชาโปรแกรมกราฟิก โดยใช้วิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบตั ิ
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน – หลังเรียน วิชาโปรแกรม
กราฟิก  
 2. แบบประเมินระดบัความพงึพอใจในวิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบตัิ 
4. การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
    การสร้างเคร่ืองมือ  
    1. ศกึษาเอกสาร ต ารา งานวิจยั และดาวน์โหลดส่ือออนไลน์ท่ีเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตท่ี
เก่ียวข้องมาเป็นแนวทางในการสอน 
 2. ศกึษาและวิเคราะห์หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พทุธศกึราช 2556 วิชาโปรแกรม
กราฟิก  
             3. วิเคราะห์เนือ้หา สาระส าคญั และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของวิชาโปรแกรมกราฟิกและ
ก าหนดรูปแบบเพ่ือน ามาใช้ในการเรียนการสอน ส าหรับเนือ้หาสาระท่ีผู้ วิจยัได้สร้างเนือ้หา โดยใช้
วิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบตั ิมีขัน้ตอนดงันี ้

3.1. ศึกษาทฤษฎีและหลกัการออกแบบท่ีเก่ียวข้องกับโปรแกรมกราฟิก โดยใช้
โปรแกรม Photoshop cs5 และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
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3.2 วิเคราะห์หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 วิชาโปรแกรม
กราฟิก 

3.3 ก าหนดเนือ้หาและวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรมวิชาโปรแกรมกราฟิก และ
ก าหนดเกณฑ์ในการทดสอบให้สมัพนัธ์กบัวตัถปุระสงค์ 

3.4 ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของบทเรียน ก าหนดเนือ้หา รูปแบบของ
กระบวนการสอนและเกณฑ์การทดสอบ 

3.5 ออกแบบเนือ้หาบทเรียน เพ่ือเป็นการสร้างแนวทางและรูปแบบในการสร้าง 
รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล โดยมีเนือ้หาทัง้หมด 3 เร่ือง คือ 

เร่ืองท่ี 1 การสร้างภาพจากรูปทรงเลขาคณิต 

   เร่ืองท่ี 2 การออกแบบวนัส าคญั 

   เร่ืองท่ี 3 การออกแบบปกนิตยสาร 

3.6 น าโครงร่างบทเรียนท่ีได้สร้างขึน้ไปปรึกษากับผู้ เ ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมในการออกแบบโปรแกรม เพ่ือน าข้อสรุปมาใช้ในการ
พฒันาบทเรียนตอ่ไป 

3.7 น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้ไปเสนอต่อผู้ เ ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ( IOC) และคดัเลือกข้อสอบท่ีมีความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา (IOC) หรือคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัตัง้แต ่0.5 ขึน้
ไป  
  3.9. น าแบบทดสอบท่ีได้ไปทดสอบกบันกัเรียนชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2/2 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 วิทยาลยัเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 
สงักดัอาชีวศกึษาจงัหวดัระยอง จ านวน 20 คน ท่ีไมใ่ชก่ลุม่เป้าหมาย แล้วน าผลมาตรวจให้คะแนน
หาความยากง่ายของข้อสอบ  
  3.10. น าแบบทดสอบ ทัง้ 3 ชดุ ไปใช้กบันกัเรียนชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 
 2 /1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจ สงักัดอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จ านวน 20 คน ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แล้วน าผลมา
ตรวจให้คะแนน 
  3.11. รวบรวมและจัดท าเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับ
สมบรูณ์เพ่ือน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป 
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การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

   การหาคณุภาพแบบทดสอบในการวิจยัครัง้นี ้แบง่เป็น การหาความเท่ียงตรง การทดสอบ
คา่อ านาจจ าแนกและความเช่ือมัน่ 

  1. การหาความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบทดสอบออกเสียงภาษาอังกฤษ ผู้ วิจัยได้
ด าเนินการ ดงันี ้

  1.1 เสนอแบบทดสอบปฏิบตัิทัง้ 5 ชุดท่ีสร้างขึน้ต่อผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณาตรวจแก้
ความถกูต้องเชิงเนือ้หา  (Content Validity) 

  1.2 น าเสนอแบบทดสอบปฏิบัติทัง้  5 ชุด ผ่านการแก้ไขและปรับปรุงแล้วให้
ผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณา ตรวจสอบความเท่ียงตรง  และความถกูต้องเชิงเนือ้หา   

  2. การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Power) และค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
ของบทแบบทดสอบปฏิบตั ิผู้วิจยัด าเนินการดงันี ้

  2.1 น าแบบทดสอบท่ีทดลองใช้ มาวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้ค่า
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ( Item-Total Correlation) ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.40 ถึง 0.50 ผู้ วิจยัจึงน าไปหาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบัตอ่ไป 

  2.2 น าแบบทดสอบท่ีใช้ในการทดสอบท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ จากข้อ 2.1 มา
หาค่าความเช่ือมั่น ทัง้ฉบบั โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ผลการวิเคราะห์ 
พบว่า ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท่ีใช้ในการทดสอบ ทัง้ฉบับเท่ากับ 0.89 ผู้ วิจัยจึงน า
แบบทดสอบท่ีใช้ในการทดสอบฉบบันีเ้ก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป  
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่สร้างขึน้ 
   1.1 การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) โดยการประเมินจากคะแนนการทดสอบ

ของผู้ เรียนในแตล่ะกรอบของบทเรียนดงันี ้
 
               สตูร E1  = 
  

    1.2 การหาประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) โดยการประเมินจากคะแนนหลงัเรียนดงันี ้
 
                สตูร E2 = 

E1 = (คะแนนเฉลี่ย / คะแนนเต็ม) 100% 
คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมทั้งหมด / จ านวนนักเรียนที่ทดลอง 

 

E2 = (คะแนนเฉลี่ย / คะแนนเต็ม) 100% 
คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมทั้งหมด / จ านวนนักเรียนที่ทดลอง 
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2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
              เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้สตูร ดงันี ้ 
   2.1 คา่เฉล่ีย  โดยใช้สตูร 




  

   2.2 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สตูร 

)1(

)(
..

22







DS  

    2.3 ค่าที (t-test dependent) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน วิชาโปรแกรมกราฟิก ของนักเรียนระดับชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 2/1 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบัติ  โดยการทดสอบค่าที ( t-test 
dependent) ซึง่ใช้สตูรดงัตอ่ไปนี ้

    

1

2
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DD

D
t  

    2.4 การหาคา่ความยากง่าย (P) 

  การวิเคราะห์ความยากง่าย เป็นการวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ (กรมวิชาการ. 
2545:66) 

    สตูรในการค านวณ 

  
    2.5 การหาคา่อ านาจจ าแนก (R) 

  เป็นการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก เป็นการดูความเหมาะสมของรายข้อว่า ข้อ
ค าถามสามารถจ าแนกกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้จริง หรือจ าแนกผู้ ท่ีมีคุณลักษณะสูงจากผู้ มี
คณุลกัษณะต ่าได้ 

 สตูรในการค านวณ           r = Ru – RL 

                                        N 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ล าดับขัน้การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้ วิจยัได้น าเสนอผลการวิจยัตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดบั ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน 

ดงันี ้

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อหาประสิทธิภาพของวิธีการสอนกระบวนการปฏิบตัิ 

 ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียนด้วยวิธีการ

สอนกระบวนการปฏิบตั ิของนกัเรียนชัน้ระดบั ปวช. 2/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

 ตอนท่ี 3 ผลการวัดระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้วิธีการสอนเทคนิคกระบวนการ

ปฏิบตั ิ

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของวิธีการสอนเทคนิคกระบวนการ

ปฏิบัต ิ

ตารางท่ี 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของวิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบตัิ 

 

นักเรียน 
คนท่ี 

คะแนนทดสอบระหว่างเรียน และ หลังเรียน  
คะแนนทดสอบระหว่าง

เรียน 
3 ครัง้ 

คะแนนทดสอบ
ระหว่างเรียน (E1) 
รวม 30 คะแนน 

คะแนนทดสอบหลัง
เรียน (E2) 30 คะแนน                  

10 10 10 
1 8 8 8 24 25 
2 8 8 8 24 25 
3 8 9 9 26 25 
4 9 9 10 28 29 
5 8 7 8 23 27 
6 8 8 9 25 26 
7 8 9 9 26 25 
8 9 9 9 27 26 
9 8 8 10 26 27 
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10 8 7 8 23 25 
11 9 9 9 27 26 
12 8 8 9 25 26 
13 8 8 9 25 27 
14 9 9 9 27 27 
15 9 8 10 27 28 
  125 124 134 383 394 
  8.33 8.27 8.93 25.53 26.27 

          คิดเป็นร้อยละ 
(383/450) x 100 (394/450) x 100 

85.11 87.56 
  
 จากตารางท่ี 1 จะได้ประสิทธิภาพของวิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบัติ เท่ากับ 
85.11/87.56 แสดงวา่คณุภาพของเคร่ืองมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยวิธีการ
สอนเทคนิคกระบวนการปฏิบัต ิของนักเรียนชัน้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ปีที่ 2/1 
สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนของ
นกัเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบตัิ 

นักเรียน 

คนท่ี 

คะแนนจากการทดสอบ 
ผลต่าง 

D 

ผลต่าง 

D2 
คะแนนก่อนเรียน 

( 30 คะแนน ) 

คะแนนหลังเรียน 

( 30 คะแนน ) 

1 17 25 8 64 

2 20 25 5 25 

3 16 29 13 169 

4 16 27 11 121 

5 15 26 11 121 

6 18 25 7 49 

7 16 26 10 100 
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8 20 27 7 49 

9 16 25 9 81 

10 15 26 11 121 

11 18 26 8 64 

12 18 27 9 81 

13 18 27 9 81 

14 18 28 10 100 

15 17 25 8 64 

ผลรวม 258 394 136 1290 

  17.20 26.27     

จากตารางท่ี 2   น าผลท่ีได้มาค านวณโดยใช้สตูรดงันี ้

  1

)(
22








DD

D
t  

แทนคา่ในสตูร   t       =     

115

2
)136()1290(15

136





       =      
81.7

136            =      17.41 

                    t     ค านวณ     =           17.41  ** 

                    t     ตาราง       =           1.761  ** 

            ** เปรียบเทียบค่า  t  คือ  t ค านวณ (17.41)  >  t  ตาราง (1.761) แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัใช้วิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบตัิ ของนกัเรียนระดบัชัน้ ปวช. 2 /1 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 สงูกว่าก่อนใช้วิธีการสอนเทคนิคกระบวนการ
ปฏิบตั ิท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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ตอนที่ 3 ผลการวัดระดับความพงึพอใจที่มีต่อการใช้วิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบัติ 

ตารางท่ี 3 ผลการวดัระดบัความพงึพอใจท่ีมีตอ่การใช้วิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบตัิ  

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเหน็  

ล าดบั 
  S.D. 

การแปล
ความหมาย 

1. มีตวัอยา่งประกอบการสอนท่ีหลากหลาย 4.67 0.72 มากท่ีสดุ 5 

2. เนือ้หาเข้าใจง่ายและชดัเจน 4.33 0.62 มาก 9 

3. ครูให้ความสนใจแก่นกัเรียนอย่างทัว่ถึงขณะสอน 4.80 0.56 มากท่ีสดุ 3 

4. แบบทดสอบมีความสอดคล้องกบัเนือ้หาในบทเรียน 4.40 0.74 มาก 8 

5. ครูให้โอกาสนกัเรียนซกัถามปัญหา 4.47 0.64 มาก 7 
6. กิจกรรมการเรียนโดยใช้เทคนิคกระบวนการปฏิบตัมีิ
ความสนกุและนา่สนใจ  

4.93 0.26 มากท่ีสดุ 1 

7. นกัเรียนมีทกัษะ และความช านาญท่ีดีขึน้ 4.53 0.74 มากท่ีสดุ 6 

8. เนือ้หาของบทเรียนตรงตามหลกัสตูร 4.87 0.35 มากท่ีสดุ 2 

9. เวลาในการสอนมีความเหมาะสม 4.20 0.86 มาก 10 
10. สามารถน าความรู้จากวิชาโปรแกรมกราฟิกไป
ประยกุต์ใช้ในรายวิชาอ่ืน ๆ ได้ 

4.73 0.70 มากท่ีสดุ 4 

ภาพรวม 4.59 0.62 มากท่ีสดุ  

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้วิธีการสอนเทคนิคกระบวนการ
ปฏิบตั ิของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 2/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 15 คน 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (  =4.93) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ท่ีรับได้
ทุกข้อ เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด โดยมี
คา่เฉล่ียสงูสดุ คือ (  = 4.59) กิจกรรมการเรียนโดยใช้เทคนิคกระบวนการปฏิบตัิมีความสนกุและ
น่าสนใจ รองลงมาตามล าดบั คือ เนือ้หาของบทเรียนตรงตามหลักสูตร ส่วนความพึงพอใจสอง
ล าดบัสดุท้ายคือ ครูให้ความสนใจแก่นกัเรียนอยา่งทัว่ถึงขณะสอน 
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สรุปผล อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 การด าเนินการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาโปรแกรมกราฟิก ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 2/1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้วิธีการสอน

เทคนิคกระบวนการปฏิบตั ิสรุปได้ดงันี ้
1. สรุปผลการวิจัย 

 1. จากการศึกษาและหาความมีประสิทธิภาพของวิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบตัิ 

วิชาโปรแกรมกราฟิก ของนักเรียนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 2/1 สาขาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.11/87.56 แสดงวา่คณุภาพของเคร่ืองมือมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม

เกณฑ์ 80/80 

   2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยวิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบัติ วิชา

โปรแกรมกราฟิก (2204-2105) สงูกวา่ก่อนเรียน  

 3. นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่วิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบตัิ วิชาโปรแกรมกราฟิก 

(2204-2105) อยูท่ี่ระดบั 4.59 คือ พอใจมาก 
2. อภปิรายผล 

 จากการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาโปรแกรมกราฟิก (2204-

2105) ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 2/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการ

สอนเทคนิคกระบวนการปฏิบตั ิ มีประเดน็ท่ีน ามาอภิปรายผล ได้ดงันี ้ 

 1. วิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบัติ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.11/87.56 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า นกัเรียนได้คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบหลังเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 87.56    และคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 85.11 แสดงว่า
วิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบตัิ เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งมีความ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ นทัธ์หทยั ปัญเจริญ. (2554) ท่ีพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้เทคนิค
วิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบตั ิมีผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยวิธีการสอนเทคนิคกระบวนการ
ปฏิบตัิ สงูกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจยัของกิติ
พงษ์ แหน่งสกูล และคณะ. (2556) โดยการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการ
ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัเร่ืองการใช้โปรแกรมประมวลผลค า ท่ีใช้เน้นทกัษะการปฏิบตังิานชว่ยให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ และทกัษะตา่ง ๆ จนมีความช านาญมากขึน้  
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 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อวิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบตัิ ส าหรับนกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 2/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด คือ ระดับ 5 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าวิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบัติมีประสิทธิภาพ 
รูปแบบของการสอนมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน และเน้นฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบตัิอย่างแท้จริง จึงท าให้
นกัเรียนเกิดทกัษะและความช านาญในการปฏิบตัิงาน แบบฝึกปฏิบตัิมีความยากง่ายท่ีเหมาะสม 
ระยะเวลาในการฝึกพอเหมาะ ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป นกัเรียนได้รับการฝึกติดต่อกันสม ่าเสมอ 
จึงส่งผลให้นักเรียนมีกระบวนการในการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบ และผลงานท่ีออกมามีความ
เหมาะสม สวยงามตามหวัข้อท่ีได้รับมอบหมาย จงึท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้วิธีการสอน
เทคนิคกระบวนการปฏิบตัิสงูกว่าก่อนเรียนโดยใช้วิธีการปกติ ซึ่งมีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ
สิริมณี บรรจง. (2553) ท่ีใช้ทักษะการสอนท่ีเน้นการปฏิบตัิของนักเรียนท าให้นักเรียนมีความพึง
พอใจ รู้สึกผ่อนคลาย แหวกแนวการเรียนแบบเดิมๆ และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในรายวิชาอ่ืน ๆ 
ได้ 
3. ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการสอนโดยการใช้เทคนิคการสอนกระบวนการปฏิบตัิ จะต้องมีอปุกรณ์ หรือวสัดท่ีุ
ใช้ในการปฏิบตัท่ีิเพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน 

 2. การมอบหมายงานให้นกัเรียน โดยการสอนท่ีใช้เทคนิคกระบวนการปฏิบตั ิควร
มอบหมายเป็นงานรายบคุคล เพ่ือให้นกัเรียนทกุคนได้ลงมือปฏิบตั ิและฝึกทกัษะของตนเองอยา่ง
แท้จริง จงึจะเข้าใจในวิธีการท ามากกวา่การท างานเป็นกลุม่ 

 3. ในระหวา่งการสอนครูควรดแูลนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง ควรเดนิดหูรือสอบถามนกัเรียนเป็น
รายบคุคล เพราะนกัเรียนบางคนไมก่ล้าท่ีจะยกมือถาม เน่ืองจากว่ากลวั หรืออาจจะอายเพ่ือนๆ ใน
ชัน้เรียน 
 
 
 
 
 
 


