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บทคัดย่อ 

 

วตัถุประสงค์ของการวิจัยชั �นเรียนครั �งนี � เพือสร้างบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab โดยใช้

ประกอบการเรียนรายวิชาการศกึษาทัวไป ISM 1102  การคิดสร้างสรรค์และการตดัสินใจ สําหรับนกัศกึษา

ชั �นปีที 1 วิทยาลยันานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ในหวัข้อเรือง การวิเคราะห์ข้อมลู บทเรียน
ปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab ทีสร้างขึ �นนี �ได้นําไปทดลองกับกลุ่มตวัอย่างทีลงทะเบยีนเรียนรายวิชา ISM 

1102  การคดิสร้างสรรค์และการตดัสินใจ ในภาคเรียนที 1/2553 ซึงเป็นกลุ่มตวัอย่างทีผู้วิจยัเลือกโดยใช้วิธี
สุ่มแบบกลุ่ม จํานวน 1 กลุ่ม   ได้นักศึกษาจํานวน  35 คน  การทดลองครั �งนี � เพือ 1) ทดสอบหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab  ทีสร้างขึ �น 2) ศึกษาผลสมัฤทธิ2ทางการเรียนของ
นักศึกษาทีเรียนบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab ทีสร้างขึ �น  3) วัดความคงทนในการเรียนรู้ของ

นักศึกษาทีเรียนบทเรียนปฏิบัติการสําเร็จรูป PI_Lab ทีสร้างขึ �น  ซึงข้อมูลทีได้จากการทดลองนั �นได้
วิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนโดยใช้เกณฑ์ 90/90  วิเคราะห์ผลสมัฤทธิ2ก่อนและหลงัเรียนบทเรียน โดยใช้ 
t-test และวิเคราะห์ความคงทนในการเรียนรู้ หลงัสิ �นสุดการเรียน 1 สปัดาห์ (7 วนั) และ หลงัสิ �นสุดการ
เรียน 1 เดือน (30 วนั) โดยใช้คา่ความคงทนระหวา่งร้อยละ 75 และ 90 

 ผลการวิจยัพบวา่ ประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab เรือง การวิเคราะห์ข้อมลู 

มีประสิทธิภาพ 90.3 / 91.4 ซึงสงูกวา่เกณฑ์ นกัศกึษามีผลสมัฤทธิ2ทางการเรียนสงูขึ �นอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิต ิที 05.0=α   และนกัศกึษามีความคงทนในการเรียนรู้ ระหวา่งร้อยละ 84.36 และ ร้อยละ 89.9 
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ABSTRACT 

 
 The purpose of this classroom research was to develop a Programmed Instruction _ 

Laboratory (PI_Lab) for assisting the undergraduate students of International College, Suan 

Sunandha Rajabhat University to learn general education course ISM 1102 Creative Thinking 

and Decision Making on the  topic “ Data Analysis”.  The samples in this study were 35  first 

year students who registered this course in semester 1/2010 by cluster sampling. 

 The experiment was conducted as the following objectives: 1) To test the efficiency of 

PI_Lab lessons based on the criterion 90 / 90; 2) To determine the student’s achievement 

gained from studying PI_Lab by using t-test;  and 3) To assess the student’s knowledge 

retention  after the end of studying PI_Lab  in one week (7 days) and one month (30 days) by 

using the retention value between seventy five percents and ninety percents.  

 The results of this research study have found that the PI_Lab had efficiency 90.3 / 91.4 

attaining above 90 / 90 criterion.  The student’s learning achievement  was significant at 

05.0=α  and the students had knowledge retention between 84.36 % and 89.9 % 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 
งานวิจัยชั 
นเรียนฉบับนี 
สําเร็จลงได้ด้วยดีเนื�องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากผู้ ช่วย-

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง ที�เป็นวิทยากรให้ความรู้และคําแนะนํา  และขอบคณุสํานกัวิจยัและ

พฒันา  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาารย์ ที�ให้ทนุสนบัสนนุการทําวิจยั  

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์อุบล กลองกระโทก  ดร.สมรวย  อภิชาติบุตรพงศ์      อาจารย์

กัญญารัตน์ บุษบรรณ ที�กรุณาเป็นผู้ เชี�ยวชาญประเมินคุณภาพเครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยและให้

ข้อเสนอแนะประกอบการปรับปรุงแก้ไข 

 ขอขอบคุณ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรองทอง ไคริรี    ผู้ อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา ที�ส่งเสริมสนบัสนนุการทําวิจยั และขอบคณุเจ้าหน้าที�ทกุคนที�ให้ความ

ร่วมมือในการจดัทําสําเนาเครื�องมือที�ใช้ในการทดลองเพื�อเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัเป็นอยา่งดี 

ขอขอบใจ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ�งเป็นกลุ่มทดลอง

เครื�องมือและกลุม่ตวัอยา่งที�ให้ความร่วมมือในการทดลองเครื�องมือและเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครั 
งนี 
 

สดุท้ายขอขอบคณุอาจารย์พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ ที�ช่วยจดัทําระบบฐานข้อมลูเพื�อการเก็บรวบรวม

ข้อมลูและการวิเคราะห์และสง่ผลให้ผู้วิจยัประสบความสําเร็จดงัตั 
งใจ 

 

ฉวีวรรณ  แก้วไทรฮะ 
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คาํนํา 

 
 รายงานการวิจัยชั นเรียนฉบับนี  จัดทําขึ นเพื�อแก้ปัญหานักศึกษาในการเรียนรายวิชาการคิด
สร้างสรรค์และการตดัสินใจ  ซึ�งเป็นรายวิชาในหมวดศกึษาทั�วไป   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามหลกัสตูรวิทยาลยันานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ที�มีจดุประสงค์ให้นกัศกึษามี
ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัหลกัการคิด  การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  และการตดัสินใจบนพื นฐานของข้อมูล
และข้อเท็จจริงที�เป็นวิทยาศาสตร์  การคิดอย่างมีเหตุผล  คิดอย่างสร้างสรรค์และคิดตามหลักธรรม จาก
ประสบการณ์การสอนของผู้ วิจัยพบว่า  นักศึกษาเรียนรู้เนื อหาสาระที�เกี�ยวกับการคิดสร้างสรรค์และการ
ตดัสินใจโดยใช้กิจกรรมตา่ง ๆ ได้ดีเช่น กิจกรรมกลุ่ม  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ผู้ วิจยัพบวา่นกัศกึษาวิทยาลยันานาชาต ิมีปัญหาในการเรียนรู้สาระที�เกี�ยวข้องกบัการวิเคราะห์ข้อมลู  ซึ�งต้อง
ใช้ความรู้พื นฐานทางคณิตศาสตร์  นกัศึกษามีความแตกต่างระหว่างบุคคลที�ใช้เวลาในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน  
และเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื�อสารซึ�งต้องเรียนรู้ศพัท์เฉพาะทาง  ผู้ วิจัยจึงได้จัดพัฒนาบทเรียน
ปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab  เรื�อง การวิเคราะห์ข้อมลู  เพื�อให้นกัศกึษาได้เรียนรู้ตามความสามารถของแตล่ะ
คนและเรียนรู้จากการปฏิบตักิารด้วย Microsoft Excel รายงานการวิจัยฉบับนี  แสดงขั นตอนการ
ดําเนินงานตามระเบียบวิธีของการวิจยั  ผลการวิจยั พบว่า บทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์  ผลสมัฤทธิNของนกัศึกษาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนกัศึกษามีความคงทนในการเรียนรู้ตาม
เกณฑ์  
 ผู้ วิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่  รายงานการวิจยัฉบบันี จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้สอนและผู้ ที�สนใจใช้การทําวิจยั
ชั นเรียนพฒันาการเรียนการสอนตอ่ไป 

  
         ฉวีวรรณ  แก้วไทรฮะ 
                                                                                                                         ผู้ วิจยั      
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บทที� 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

 วิชาศึกษาทั�วไปเป็นวิชาที�มุ่งพฒันานกัศึกษาระดบัปริญญาตรีให้มีความรอบรู้กว้างขวาง  มี
โลกทศัน์ที�กว้างไกล  มีความเข้าใจธรรมชาติ  เข้าใจตนเอง  เข้าใจผู้ อื�นและสงัคม  เป็นผู้ ใฝ่รู้  สามารถ
คิดอย่างมีเหตุผล  สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื�อสารได้ดี  มีคุณธรรม  ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวฒันธรรมทั 4งของไทยและของประชาคมนานาชาติ  สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิตและ
ดํารงตนอยู่ในสงัคมได้เป็นอย่างดีและมีความสุข (มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา, 2552, หน้า 1)  
นอกจากนั 4น  วิทยาลยันานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  ได้กําหนดปรัชญา (Philosophy) 
ของการจดัการศกึษาไว้ดงันี 4 “ ปรัชญา :  พฒันาบณัฑิตให้มีคณุภาพสู่ธุรกิจและอตุสาหกรรมบริการ” 
และกําหนดวิสยัทศัน์ (Vision)  ของการจดัการศกึษาไว้ดังนี 4          “ วิสยัทศัน์ :  จดัการศกึษาที�มี
คณุภาพในการใช้ภาษาองักฤษได้อยา่งกว้างขวางทั�วโลก” 
 รายวิชา ISM 1102  การคิดสร้างสรรค์และการตดัสินใจ (Creative Thinking and Decision 
Making) เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั�วไป (General Education Course) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Mathematics, Science and Technology) ที�มีจดุประสงค์ให้นกัศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับหลกัการคิด  การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  และการตดัสินใจบนพื 4นฐานของ
ข้อมลูและข้อเท็จจริงที�เป็นวิทยาศาสตร์  การคิดอย่างมีเหตผุล  คิดอย่างสร้างสรรค์และคิดตามหลกัธรรม  
จากการติดตามและประเมินผลการเรียนของนกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติ พบว่า  นกัศึกษามีปัญหาใน
การเรียนรู้สาระที�เกี�ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล  ซึ�งต้องใช้ความรู้พื 4นฐานทางคณิตศาสตร์และทกัษะ
การคิดขั 4นสงู  นกัศกึษามีความแตกตา่งระหว่างบคุคลที�ใช้เวลาในการเรียนรู้ไม่เท่ากนั  นกัศกึษาบางคน
เรียนรู้ได้เร็ว  แตบ่างคนเรียนรู้ได้ช้า  เพราะนกัศกึษาชั 4นปีที� 1  มีพื 4นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ระดบัชั 4น
มธัยมศึกษาตอนปลาย  เพียงร้อยละ 20 และมีนกัศึกษา ที�สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือ
โรงเรียนที�สอนสองภาษา เพียงร้อยละ 5  นอกจากนั 4นผลการประเมินตนเองของนกัศกึษาจํานวน 45 คน ที�
ผู้ วิจัยรับผิดชอบในการสอนรายวิชานี 4เมื�อปีการศึกษา 2551 เกี�ยวกับสภาพปัญหาของการใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้คณิตศาสตร์พบว่า  ร้อยละ 43  มีปัญหาเรื�องศพัท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์  
และร้อยละ 52  มีปัญหาเรื�องการคิดคํานวณ  ด้วยเหตนีุ 4ผู้ วิจยัจึงเห็นความสําคญัที�จะนํานวตักรรมมา
ช่วยพฒันานกัศึกษาให้สามารถใช้ภาษาองักฤษเพื�อการเรียนรู้เนื 4อหาที�เกี�ยวข้องกับคณิตศาสตร์ในการ
เรียนรายวิชาศกึษาทั�วไปได้ และพฒันาผู้ เรียนให้มีศกัยภาพเพิ�มขึ 4นตามความแตกตา่งของแตล่ะบคุคล 

 ในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติม พ.ศ. 2545 ได้กําหนด
แนวการจัดการศึกษา (หมวด 4) ซึ�งกล่าวถึงความคาดหวังเกี�ยวกับการเรียนรู้ของผู้ เรียนไว้หลาย
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ประการ เช่น มาตรา 22 ระบุว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้  และมาตรา 
24 ให้จดัเนื 4อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของผู้ เรียน  โดยคํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผู้สอนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดล้อม  สื�อ
การเรียน และอํานวยความสะดวกเพื�อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้ (สํานกังานเลขาธิการสภา
การศกึษา, 2545, หน้า 13-14) 

วงการศกึษาไทยมีความตื�นตวัเกี�ยวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  และนํานวตักรรม
รูปแบบตา่ง ๆ มาชว่ยพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ 4น เพื�อให้เหมาะสมกบัเนื 4อหา  
เวลา และศกัยภาพของผู้ เรียนในด้านตา่ง ๆ เชน่  ด้านพทุธิพิสยั  จิตพิสยั และทกัษะพิสยั 
 สําหรับงานวิจยัชั 4นเรียนนี 4ผู้ วิจยัได้เลือกใช้นวตักรรมที�ส่งเสริมศกัยภาพของผู้ เรียนให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองตามความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยไม่จํากัดเวลา ได้แก่ บทเรียนสําเร็จรูป หรือ
บทเรียนโปรแกรม (programmed instruction) และนวตักรรมที�ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ�งใช้แนวการสอนแบบปฏิบัติการ (laboratory 
method) ผู้ วิจัยเรียกชื�อนวัตกรรมที�บูรณาการนี 4ว่า บทเรียนปฏิบัติการสําเร็จรูป PI_Lab 
(Programmed Instruction Laboratory) และพฒันาบทเรียนสอนเรื�อง การวิเคราะห์ข้อมลู ในรายวิชา 
ISM 1102  การคิดสร้างสรรค์และการตดัสินใจ ในภาคเรียนที� 1 สําหรับนกัศึกษาชั 4นปีที� 1 วิทยาลัย
นานาชาต ิมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ปีการศกึษา 2553   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื�อหาประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab เรื�อง การวิเคราะห์ข้อมลู ที�
พฒันาขึ 4น 

2. เพื�อศกึษาผลสมัฤทธิkทางการเรียนของนกัศกึษาที�ใช้บทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab 
เรื�อง การวิเคราะห์ข้อมลู  

3. เพื�อศกึษาความคงทนในการเรียนรู้ของนกัศกึษาที�ใช้บทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab  
เรื�อง การวิเคราะห์ข้อมลู  

 

คาํถามการวิจัย 
 การวิจยัครั 4งนี 4ผู้ วิจยัได้ตั 4งคําถามการวิจยัดงันี 4 

1. บทเรียนปฏิบัติการสําเร็จรูป เรื� อง การวิเคราะห์ข้อมูล มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 90/90 ที�สง่เสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความแตกตา่งระหวา่งบคุคลหรือไม ่

2. นกัศกึษามีผลสมัฤทธิkก่อนเรียนสงูกว่าหลงัเรียนด้วยบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab 
เรื�อง การวิเคราะห์ข้อมลู อยา่งมีนยัสําคญัหรือไม ่

3. นักศึกษามีความคงทนในการเรียนรู้หลังจากใช้บทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป เรื�อง การ
วิเคราะห์ข้อมลู หรือไม ่
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ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจยัครั 4งนี 4ผู้ วิจยัได้กําหนดขอบเขตการวิจยัดงันี 4 
1. เนื 4อหาที�ใช้ในการวิจยั คือ การวิเคราะห์ข้อมลู  ซึ�งเป็นหวัข้อหนึ�งในคําอธิบาย 

รายวิชา ISM 1102  การคดิสร้างสรรค์และการตดัสินใจ 
2. ประชากรที�ใช้ในการวิจยั คือ นกัศกึษาชั 4นปีที� 1 ตามหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี  

สงักดัวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ที�ลงทะเบียนเรียน รายวิชา ISM 1102 การ
คิดสร้างสรรค์และการตดัสินใจ ในภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ สาขาธุรกิจ
การบิน หมู่เรียนที� 1 จํานวน 31 คน สาขาธุรกิจการบิน หมู่เรียนที� 2 จํานวน 35 คน และสาขา
อตุสาหกรรมการทอ่งเที�ยว จํานวน 19 คน รวมทั 4งสิ 4น 85 คน    

3.    ตวัแปรการวิจยัประกอบด้วยตวัแปรต้นและตวัแปรตามดงันี 4 
ตวัแปรต้นได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้บทเรียนปฏิบตักิารสําเร็จรูป PI_Lab เรื�อง การ 

วิเคราะห์ข้อมลู 
ตวัแปรตามมี 3 ตวัแปร ได้แก่   
(1) ประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบตักิารสําเร็จรูป PI_Lab 
(2) ความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิkทางการเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียน

ปฏิบตักิารสําเร็จรูป PI_Lab 
(3) ความคงทนในการเรียนรู้ของนกัศึกษาหลงัจากใช้บทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป 

PI_Lab 
3. เนื 4อหาที�นํามาสร้างบทเรียนปฏิบตักิารสําเร็จรูปเป็นเนื 4อหาในรายวิชาการคดิสร้างสรรค์ 

และการตดัสินใจที�เกี�ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ ตามหลกัสูตรปริญญาตรีของวิทยาลยันานาชาต ิ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  ประกอบด้วย การจดัการข้อมูลดิบ (arrangement of raw data)  
การสร้างการแจกแจงความถี�ของข้อมลูแบบจดักลุ่ม (making a grouped frequency distribution)  
การวดัแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (measurement of central tendency) และใช้ภาษาองักฤษในการ
นําเสนอบทเรียน 
สมมุตฐิานการวิจัย 

(1) บทเรียนปฏิบตักิารสําเร็จรูป PI_Lab  เรื�อง การวิเคราะห์ข้อมลู มีประสิทธิภาพตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 90/90 

(2) ผลสมัฤทธิkในการเรียนรู้ เรื�อง การวิเคราะห์ข้อมลู หลงัการใช้บทเรียนปฏิบตักิาร 
สําเร็จรูป PI_Lab สงูกวา่ก่อนการใช้บทเรียนปฏิบตักิารสําเร็จรูป  อยา่งมีนยัสําคญัที�ระดบั 0.05α =  

http://www.ssru.ac.th



4 
 

    (3)   นักศึกษามีความคงทนในการเรียนรู้ตามเกณฑ์ คือ หลงัจากสิ 4นสุดการเรียนบทเรียน
ปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab ไม่เกิน 1 สปัดาห์ (7 วนั) และหลงัจากสิ 4นสดุการเรียนบทเรียนปฏิบตัิการ
สําเร็จรูปไมเ่กิน 1 เดือน (30 วนั) อยูร่ะหวา่งร้อยละ 75 และ 90 
   

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab เป็นพื 4นฐานของการ
พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สําหรับสถานศึกษาหรือผู้ เรียนที�มีความพร้อมใน
การใช้คอมพิวเตอร์ 

2. ผู้ เรียนปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ที�เน้นการใฝ่รู้และมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ค้วยตนเอง 

  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 บทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab  หมายถึง บทเรียนปฏิบตัิการที�สร้างเป็นกรอบย่อย ๆ มี
การนําเสนอความรู้  การทดสอบ  การเฉลยคําตอบทนัทีในแต่ละกรอบ  และใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel ในการปฏิบตักิารตามเนื 4อหาที�เกี�ยวข้อง 
 การวิเคราะห์ข้อมลู หมายถึง เนื 4อหาในคําอธิบายรายวิชา ISM 1102  การคิดสร้างสรรค์และ
การตดัสินใจ ซึ�งอยูใ่นหมวดวิชาศกึษาทั�วไป   
 นักศึกษาหรือผู้ เรียน หมายถึง นักศึกษาที�เรียนตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของวิทยาลัย
นานาชาต ิมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ที�ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ISM 1102  การคิดสร้างสรรค์และ
การตดัสินใจ ในภาคเรียนที� 1/2553 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป หมายถึง ความสามารถของบทเรียนปฏิบตัิการ
สําเร็จรูป เรื�อง การวิเคราะห์ข้อมลู ตามหลกัสตูรวิทยาลยันานาชาต ิมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัสวนสนุนัทา พ.ศ. 2550 ที�พฒันาผู้ เรียนอยา่งตอ่เนื�องระหวา่งเรียนจนสิ 4นสดุการเรียน   
 ผลสมัฤทธิkทางการเรียนรู้  หมายถึง  ความสําเร็จของการเรียนรู้ เรื�อง การวิเคราะห์ข้อมลู  ตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนรายวิชาการคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ  ซึ�งจะตรวจสอบระดับ
ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ เรียนจากการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิk 

ความคงทนของการเรียนรู้ หมายถึงความสามารถของผู้ เรียนในการระลึก หรือ จดจํา ความรู้ที�
เคยเรียนรู้หรือเคยมีประสบการณ์  หรือหมายถึง ความสามารถด้านความจํา  

เกณฑ์ 90 / 90 ในการพิจารณาค่าประสิทธิภาพบทเรียนปฏิบัติการสําเร็จรูป มีความหมาย
ดงันี 4 
 90  ตวัแรก   เป็นเกณฑ์ร้อยละขั 4นตํ�าของคา่เฉลี�ยของจํานวนผู้ตอบคําถามถกูเป็นรายข้อ 
คําถามระหวา่งเรียน 
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 90 ตวัหลงั เป็นเกณฑ์ร้อยละขั 4นตํ�าของคา่เฉลี�ยของจํานวนผู้ตอบคําถามของบทเรียนถกูเมื�อ
เสร็จสิ 4นการเรียนทกุหนว่ย  
 ความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญั หมายถึง โอกาสของความคลาดเคลื�อนของผลการวิจยัหรือ
ผลการทดลอง  โดยกําหนดความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญั α = 0.05 หมายความว่า  ผลการวิจยัมี
ความเชื�อมั�นได้วา่ ถ้าทําการวิจยั 100 ครั 4ง  จะได้ผลตรงกนั 95 ครั 4ง  จะมีอยู่เพียง 5 ครั 4งที�คลาดเคลื�อน
ไป 

 
กรอบการวิจัย 
                                                                                                        
                                                                                                      ตัวแปรตาม 

 
 
        ตัวแปรต้น 
 
 
 
 

การเรียนรู้โดยใช ้

บทปฏิบติัการสาํเร็จรูป  PI_Lab 

ประสทิธิภาพของบทเรียนปฏิบตักิาร
สาํเร็จรูป PI_Lab 

ความคงทนทางการเรียนรู้หลงัสิ 4นสดุการใช้ 
PI_Lab 1 สปัดาห์ และ 1 เดือน 

ความแตกตา่งระหวา่งผลสมัฤทธิkก่อนและ
หลงัการใช้บทเรียนปฏิบตักิาร PI_Lab 
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บทที� 2 

เอกสารและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 

 การวิจัยครั �งนี �  ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที�เกี�ยวข้องกับการพัฒนา
บทเรียนปฏิบัติการสําเร็จรูป PI_Lab เรื� อง การวิเคราะห์ข้อมูล ตามหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาต ิ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา พ.ศ. 2550  เพื�อเป็นแนวทางและพื �นฐานในการวิจยั  โดยแบง่ออกเป็น
หวัข้อดงันี � 

1. บทเรียนปฏิบตักิารสําเร็จรูป PI_Lab 
2. หลกัการออกแบบบทเรียนปฏิบตักิารสําเร็จรูป PI_Lab 
3. การประเมินผลบทเรียนปฏิบตักิารสําเร็จรูป 
4. การหาผลสมัสมัฤทธิBทางการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
5. งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
 

บทเรียนปฏิบัตกิารสาํเร็จรูป PI_Lab 
 บทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab เป็นบทเรียนที�ผู้ วิจัยบูรณาการแนวคิดของการจัด
กิจกรรมการเ รียนการสอน 2 รูปแบบ คือ การสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม (Programmed 
Instruction) และการสอนแบบปฏิบตัิการ (Laboratory Method)  รูปแบบการสอนดงักล่าวมีพื �นฐาน
ความคดิเกี�ยวกบัการเรียนรู้ ดงันี � 
 พื 'นฐานความคิดของการเรียนรู้ 
  (1) การเรียนแบบรอบรู้ (mastery learning) เป็นแนวคดิที�เน้นการสอนที�จดัระบบ 
การเรียนรู้เป็นลําดบัขั �น  ผู้ เรียนจะเรียนรู้ขั �นตอ่ไปได้ดีก็ตอ่เมื�อมีความรอบรู้ในสิ�งที�เรียนจากขั �นก่อน ๆ 
การเรียนเพื�อรู้แจ้งจะแบง่เนื �อหาออกเป็นหน่วยย่อย ๆ ตามวตัถปุระสงค์หรือตามผลลพัธ์การเรียนของ
หน่วย  ผู้ เรียนรายบคุคลหรือเรียนเป็นกลุ่ม ผู้ เรียนจะมีผลสมัฤทธิBในการสอบแตล่ะหน่วย ร้อยละ 80 
ก่อนจะเรียนรู้เนื �อหาใหม่ หากผู้ เรียนคนใดไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องได้รับการสอนเซ่อมเสริม (remediation) 
จากผู้สอน หรือเพื�อน หรืออภิปรายเป็นกลุ่ม หรือทําการบ้านเพิ�ม  การจดัการเรียนเป็นขั �นย่อย ๆ จะ
ช่วยสะท้อนผลให้ผู้ เรียนได้รู้ว่ามีจดุเดน่และจุดด้อยในเรื�องใด  การเรียนเพื�อรู้แจ้งของแตผู่้ เรียนละคน
จะใช้เวลาไม่เท่ากัน แต่ผู้ เรียนจะเรียนรู้ได้ดีกว่าการสอนตามปกติ (traditional methods of 
instruction) ที�ต้องจํากดัเวลาในการสอน  
 Benjamin Bloom (อ้างถึงใน http://www.humboldt.edu) แนะนําว่า เมื�อสิ �นสดุการสอนของ
แตล่ะหนว่ย (ประมาณ 2 สปัดาห์) ผู้สอนควรทดสอบความรู้ของผู้ เรียนว่าเรียนรู้อะไรบ้าง และไมไ่ด้
เรียนรู้อะไรบ้าง เพื�อนําไปปรับปรุงการสอนและแก้ไขข้อผิดพลาดที�เกิดขึ �น  โดยอาจใช้วิธีสอนที�
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แตกตา่งจากเดมิ แล้วทดสอบใหมด้่วยแบบทดสอบในเนื �อหาเดิมแตป่รับเปลี�ยนการตั �งคําถาม และ 
Bloom เชื�อวา่ผู้ เรียนจะมีผลเฉลี�ยของการเรียนผา่นเกณฑ์ร้อยละ 95  
 Gregory David Hotchkis (อ้างถึงใน ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ, 2550, หน้า 3) เป็นผู้ เชี�ยวชาญ
ด้านการสอนของมหาวิทยาลยัแม็กไควรี� เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ได้ค้นคว้าวิจยัเพื�อพฒันา
รูปแบบการเรียนเพื�อรู้แจ้ง  โดยเน้นการสร้างความคดิรวบยอดหรือมโนมต ิ(concept) เพราะเห็นวา่
การที�นกัเรียนสว่นมากไมป่ระสบความสําเร็จในการเรียนเพราะไมเ่ข้าใจมโนมตทีิ�ถกูต้อง  การสอนต้อง
ตรงจดุ แม่นยําและรวดเร็ว  ซึ�งหมายถึงการสอนให้ตรงตามจดุประสงค์ที�กําหนดไว้  และใช้แบบฝึกซึ�ง
กําหนดปริมาณงานหรือจํานวนข้อและเวลาในการฝึกไว้จํากดั  เพื�อให้เกิดความตั �งใจทําแบบฝึกให้
เสร็จในเวลาอนัรวดเร็ว  และมีความถกูต้องตามเกณฑ์ที�กําหนดไว้  มีการทดสอบยอ่ยระหวา่งเรียนอยู่
ตลอดเวลา  เพื�อจะได้แก้ไขข้อบกพร่องได้ทนัท่วงที  พร้อมกบัให้ผู้ เรียนบนัทกึผลลงในแบบบนัทึกผลการ
เรียนของแตล่ะคนเพื�อดคูวามก้าวหน้าในการเรียน และเป็นข้อมลูย้อนกลบัในการพิจารณาการสอนของ
ผู้สอนด้วย     หลกัการของ Hotchkis ประกอบด้วย ขั �นการเรียนรู้ 5 ขั �น ดงันี � 

1) ขั �นการพฒันาให้เกิดการเรียนรู้ (acquisition) เป็นขั �นที�ผู้สอนทําการสอนจาก 
สิ�งที�ผู้ เรียนไมรู้่อะไรเลยจนเกิดการเรียนรู้ โดยผู้สอนต้องพิจารณาปัจจยัที�สําคญัในขั �นการพฒันาให้
เกิดการเรียนรู้ ดงันี � 

1.1 จดัลําดบัเนื �อหาออกเป็นหน่วยยอ่ย ๆ ให้มีความยากง่ายลดหลั�นกนั 
และมีความเกี�ยวเนื�องกนั  ทั �งนี �เพื�อต้องการให้มีความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
ความรู้พื �นฐานและเนื �อหาใหม ่

1.2 กําหนดเวลาที�เหมาสมแตล่ะบทเรียน 
1.3 เตรียมข้อสอบรวมของบท  ข้อทดสอบยอ่ย  แบบฝึกและเอกสารฝึกหดั 
1.4 จดัทําแผนการสอนโดยเน้นการสอนให้เกิดมโนมติ 

2) ขั �นการฝึกความชํานาญ (fluency) เป็นขั �นการฝึกความแม่นยําหลงัจากได้เรียนรู้ 
 ซึ�งจะมีการฝึกเป็นระยะ ๆ สลบักบัขั �นตอนการพฒันาให้เกิดการเรียนรู้  เมื�อผู้ เรียนเกิดมโนมตทีิ�ถกูต้อง
ในเนื �อหาตอนนั �น ๆ ให้บนัทึกผล  และหากมีข้อบกพร่องใดให้แก้ไข 

3) ขั �นคงสภาพความรู้ (maintenance) เป็นขั �นที�ผู้ เรียนเกิดความจําอยา่งถาวร 
 โดยผู้สอนจะมอบหมายงานให้ทําอยูเ่รื�อย ๆ เชน่ ทําแบบฝึกทกัษะซํ �า ๆ แตใ่ช้แบบฝึกใหมที่�คล้ายกนั  
มีการทดสอบสมํ�าเสมอ  เพื�อให้ผู้ เรียนเห็นความสําคญั  สามารถจําได้นาน  มีการตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่องพร้อมกบัให้บนัทึกผล 

4) ขั �นนําไปใช้ (application)  เป็นขั �นที�ผู้ เรียนสามารถนําความรู้ความเข้าใจไป 
แก้ปัญหาที�ไมซ่บัซ้อนและคล้ายคลงึกบัมโนมตทีิ�ได้เรียนรู้  โดยทําแบบฝึกหดัประจําบทเรียน ทําข้อ
ทดสอบประจําหนว่ย  ทําเอกสารฝึกหดั  เป็นต้น 
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  5)  ขั �นการประยกุต์ใช้ (adaptation)  ขั �นนี �เป็นความคาดหวงัของผู้สอนที�จะให้ผู้ เรียน
นําสิ�งที�เรียนรู้ไปแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง  เพื�อสั�งสมประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
  (2)  การเรียนรู้จากประสบการณ์ (experiential learning) เป็นแนวคิดในการ
เรียนรู้จากผลของการกระทํา (reflection on doing) ซึ�งแตกต่างจากการเรียนรู้แบบท่องจํา (rote 
learning) กระบวนการเรียนรู้ของแตล่ะคนขึ �นอยู่กับปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนกับประสบการณ์จาก
สภาพแวดล้อมทางการเรียน (learning environmental experiences) David Kolb (อ้างถึงใน 
Merriam, S. B., Caffarella, R. S., & Baumgartner,L,  2007) กล่าวว่า ความรู้เป็นสิ�งที�ได้รับอย่าง
ตอ่เนื�องจากประสบการณ์ส่วนบุคคลและประสบการณ์จากสิ�งแวดล้อม  ความสามารถในการเรียนรู้
ประกอบด้วยปัจจยัตอ่ไปนี � 
   1)  ผู้ เรียนต้องมีความปรารถนาที�จะเรียนรู้จากประสบการณ์ 
   2)  ผู้ เรียนต้องสามารถสะท้อนสิ�งที�เรียนรู้จากประสบการณ์ได้ 
   3)  ผู้ เรียนต้องมีทกัษะในการวิเคราะห์และใช้ทกัษะนั �นในการสร้างมโนทศัน์ 
   4)  ผู้ เรียนต้องมีทกัษะในการแก้ปัญหาและการตดัสินใจเพื�อสร้างแนวคดิ 
                                                 ใหมจ่ากประสบการณ์ 
 ต้นศตวรรษที� 20  John Dewey นกัปรัชญาทางการศกึษา     ได้ศกึษาเกี�ยวกบัการถ่ายโยงความรู้
จากการปฏิบตัไิปสูก่ารสร้างองค์ความรู้  ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (constructivistic 
 theory)  โดยระบวุา่เดก็จะเรียนรู้ได้ก็ตอ่เมื�อได้ผา่นกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์นอกเหนือ 
จากการใช้แหลง่ความรู้เชิงวิชาการและเชิงทฤษฎีเทา่นั �น (http://www.futurekidsnyc.com, 2010, 
 para. 1) 
 Howard Gardner ได้พฒันาทฤษฎีพหปัุญญา (multiple intelligence theory) ซึ�งแสดงให้เห็น
ว่าความสามารถทางสติปัญญา  รูปแบบการเรียนรู้  และรูปแบบการสอนที�ยืดหยุ่นจะช่วยให้ผู้สอน
ประสบความสําเร็จในการสอนที�เหมาะสมกบัความแตกตา่งของแตล่ะบ ุคคล (http://www.                       
futurekidsnyc.com, 2010, para. 3) 
 งานวิจยัครั �งนี �  ผู้ วิจยัสนใจที�จะนําพื �นฐานทางแนวคิดเรื�องการเรียนแบบรอบรู้และการเรียนรู้
จากประสบการณ์ในการส่งเสริมให้ผู้ เรียนที�มีความแตกต่างกันได้เรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ทุกคน  โดย
อาจใช้เวลายืดหยุน่ในการเรียนรู้ตามความสามารถทางสตปัิญญาและรูปแบบการเรียนรู้ 
. 

การสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม  
บทเรียนโปรแกรม (programmed instruction)หมายถึง บทเรียนที�แบ่งเนื �อหาออกเป็น

ขั �นตอนย่อย ๆ เรียกว่า กรอบ (frame) ซึ�งเรียงลําดบัตอ่เนื�องกัน  โดยเริ�มจากสิ�งที�ง่ายไปหาสิ�งที�ยาก  เมื�อ
ผู้ เรียนเรียนเนื �อหาของขั �นตอนใดแล้ว  ผู้ เรียนจะได้ตอบคําถามเพื�อเป็นการวดัความรู้ความเข้าใจในเนื �อหา  
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การตอบคําถามแตล่ะครั �งผู้ เรียนจะได้รับการเฉลยทนัที  เพื�อเป็นการเสริมแรง (reinforce) ในการในการเรียน
เนื �อหาต่อไป  การใช้เวลาเรียนของผู้ เรียนแต่ละคนจะเร็วหรือช้าขึ �นอยู่กบัความสามารถของแต่ละคน 
(ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ, 2550, หน้า 6) 
  สกินเนอร์ (B.F. Skinner) เป็นนกัจิตวิทยาที�มีบทบาทสําคญัต่อการสอนโดยใช้บทเรียน
โปรแกรม  บทเรียนของสกินเนอร์มีลกัษณะเป็นการเรียงเนื �อหาตอ่เนื�องกัน  เรียกว่าบทเรียนโปรแกรมชนิด
เส้นตรง (linear Program)  ซึ�งภายหลงันอร์แมน คราวเดอร์ (Norman Crowder) และคณะ ได้พฒันาเป็น
บทเรียนโปรแกรมชนิดสาขา (branching program) บทเรียนโปรแกรมที�นิยมใช้กนัมี 2 แบบ  ซึ�งปัจจบุนั
ได้มีการพัฒนาการเขียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเรียกชื�อว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(Computer Assisted Instruction : CAI) 

1) บทเรียนโปรแกรมชนิดเส้นตรง  เป็นบทเรียนโปรแกรมที�ผู้ เรียนทกุคนได้ 
อ่านข้อความเดียวกันตลอดบทเรียนและตอบคําถามเหมือนกัน  ซึ�งคําถามมีลกัษณะเป็นการเติมคําตอบ
หรือเลือกตอบ  ถ้าผู้ เรียนตอบถูกจะได้เรียนเนื �อหาถัดไป  แต่ถ้าผู้ เรียนตอบผิด  จะต้องกลบัไปอ่านกรอบ
เนื �อหาเดมิ  แล้วต้องตอบให้ถกูต้องก่อนที�จะเรียนเนื �อหาในกรอบตอ่ไป   ดงันั �นผู้ เรียนจะใช้เวลาในการศกึษา
บทเรียนแตกตา่งกนัตามความสามารถของแตล่ะคน 

2) บทเรียนโปรแกรมชนิดสาขา  เป็นบทเรียนโปรแกรมที�ผู้ เรียนทกุคนไม ่
จําเป็นต้องเรียนรู้ในลักษณะเดียวกัน  ขึ �นอยู่กับการตอบคําถามในกรอบฝึกหัด ซึ�งคําถามส่วนมากมี
ลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ  บทเรียนโปรแกรมชนิดสาขาประกอบด้วยกรอบหลกัซึ�งผู้ เรียนทกุคนจะต้องเรียน  
กรอบเหล่านี �เรียกว่ากรอบยืน  ถ้าผู้ เรียนคนใดตอบถกูจะได้เรียนตามกรอบยืนไปจนจบ  แตถ้่าผู้ เรียนคนใด
ตอบผิดจะมีคําสั�งให้ผู้ เรียนไปศกึษาเพิ�มเตมิจากกรอบสาขา  แล้วย้อนกลบัมาที�กรอบยืนใหม่  จนกว่าจะทํา
กรอบฝึกหดัได้ถกูต้อง 
  ข้อดีของการสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม  

1) ผู้ เรียนได้เรียนด้วยตนเองและสง่เสริมความรับผิดชอบ 
2) ชว่ยแก้ปัญหาเรื�องขาดแคลนครู 
3) สนองความต้องการและความสามารถเป็นรายบคุคล 
4) ผู้ขาดเรียนมีโอกาสชว่ยตวัเองให้เรียนทนัผู้ อื�นได้ 
5) แบง่เบาภาระผู้สอน  ทําให้ผู้สอนมีเวลาพฒันาการเรียนการสอนได้ 
6) สร้างแรงจงูใจและความสนใจแก่ผู้ เรียน 
7) ผู้ เรียนอาจใช้บทเรียนเพื�อการทบทวนหรือซอ่มเสริมได้ 

 
 
 

http://www.ssru.ac.th



 10

สําหรับงานวิจยัครั �งนี �  ผู้ วิจยันําเสนอเนื �อหาสาระสว่นที�เป็นความรู้ความเข้าใจโดยการ 
สร้างบทเรียนโปรแกรมชนิดเชิงเส้น  ที�แบง่เนื �อหาเป็นกรอบย่อย ๆ ซึ�งผู้ เรียนจะเรียนรู้เนื �อหาเหมือนกนั  แต่
อาจใช้เวลาไม่เท่ากนั  การตอบคําถามทกุครั �งจะมีคําเฉลยในกรอบถดัไป  ซึ�งผู้ เรียนจะได้รับรู้ผลการเรียนรู้
ทนัที  เพื�อสร้างแรงเสริมหรือแรงกระตุ้นในการเรียนเนื �อหาสาระในกรอบตอ่ไปเรื�อย ๆ 
 

การสอนแบบปฏิบัตกิาร 
  การสอนแบบปฏิบตัิการ (laboratory method) หมายถึง การสอนที�ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบตัจิริง เป็นการเรียนจากประสบการณ์โดยตรง  ผู้ เรียนได้ทดลองทํา  ปฏิบตัิ  เสาะหาข้อมลู  
จดัระเบียบข้อมลู  พิจารณาหาข้อสรุป  ค้นหาวิธีการและกระบวนการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
  การสอนแบบปฏิบตักิารมีลกัษณะที�สําคญัดงันี � 

1) ใช้วสัดอุปุกรณ์ประกอบการปฏิบตัิการ  ซึ�งอาจจะเป็นวสัดทีุ�เป็นรูปธรรม  
หรือกึ�งรูปธรรม 

2) มีการจดข้อมูล  การจัดทํา  การคิดค้น  การคํานวณ หรือกิจกรรมการ
สร้าง  การวดั  เป็นต้น 

3) ผู้ เรียนปฏิบตัิการเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มย่อยได้  ซึ�งทําให้ผู้ เรียนมี
ความรับผิดชอบตอ่ตนเอง  ตอ่กลุม่  และมีวินยัในการทํางาน 

4) สง่เสริมปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียน (กรณีทํางานเป็นกลุม่) 
5) ผู้ เรียนได้เรียนตามความสามารถของตน 

 

งานวิจยัครั �งนี �  ผู้ วิจยัสร้างกิจกรรมปฏิบตักิารโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ให้ผู้ เรียนได้ 
นําความรู้หลังจากการเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมชนิดเส้นตรงไปแก้ปัญหาที�พัฒนาทักษะการคิด
คํานวณ และเรียกบทเรียนที�พัฒนาจากการบูรณาการลักษณะการสอนที�ใช้บทเรียนโปรแกรมชนิด
เส้นตรงและการสอนแบบปฏิบตักิารวา่ บทเรียนปฏิบตักิารสําเร็จรูป PI_Lab 
 

หลักการออกแบบบทเรียนปฏิบัตกิารสาํเร็จรูป PI_Lab 
 1. การออกแบบบทเรียนโปรแกรม  แบ่งได้ 2 แบบ ตามที�นิยมสร้างกัน คือ บทเรียน
โปรแกรมชนิดเส้นตรงและบทเรียนโปรแกรมชนิดสาขามีหลกัการออกแบบดงันี � 
  แบบที� 1  บทเรียนโปรแกรมชนิดเส้นตรง 
  
                                                                      .................. 
 
 
 

1 2 3 4 
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                            แทน   กรอบเนื �อหาที� 1  เสนอความคิดรวบยอด หรือ มโนมติ 
 
                            แทน   กรอบฝึกหดัที�มีคําถามแบบเตมิคําหรือเลือกตอบ 
 
                            แทน   กรอบสรุป 
 
                            แทน   กรอบเนื �อหาที� 2 
 

......................  เขียนเนื �อหาจนครบตามวตัถปุระสงค์ ...................... 
 

 

  แบบที� 2  บทเรียนโปรแกรมชนิดสาขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       แทน  กรอบยืน    
 
                                                                                      แทน  กรอบสอน  
 
                                                                                      แทน  กรอบฝึกหดั  
 

แทน  กรอบสาขาเพื�อซ่อมเสริม 
 

 ในผงัแสดงเค้าโครงเรื�อง (story board) อาจมีกรอบสรุปอยูใ่นแนวเดียวกบักรอบยืน  เพื�อ
ทบทวนเนื �อหาเดมิและชว่ยในการเรียนรู้เนื �อหาใหมใ่นกรอบตอ่ไป 
  

1 

2 

3 

4 

1 2 5 6 

3 

4 

7 

8 

1 2 5 6 

1 5 

2 6 

3 4 7 8 
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ขั �นตอนการสร้างบทเรียนโปรแกรม 
 1.  ศกึษาหลกัสตูรเพื�อจะได้ทราบวตัถปุระสงค์และเนื �อหาของหลกัสตูรในระดบัชั �นที�สอน 
 2.  นําเนื �อหาที�เลือกแล้วมาเขียนจดุประสงค์การเรียนรู้ 
 3. วางเค้าโครงเรื�องเรียงลําดบัก่อนหลงั  และเรียงเนื �อหาจากง่ายไปยาก  กรณีที�เป็นบทเรียน
โปรแกรมชนิดสาขา  ต้องวางเค้าโครงการสอนเสริมด้วย 
 4. ลงมือเขียนบทเรียนโปรแกรมเป็นกรอบย่อย ๆ ซึ�งโดยทั�วไปการเขียนกรอบในบทเรียนมี
องค์ประกอบพื �นฐาน 4  องค์ประกอบ (I-S-R-C) (Harms, H.F., 2003, p.  2)  ดงันี � 
  4.1  การสอน เป็นการที�ให้ข้อความรู้ (Information : I)  ซึ�งนําเสนอเนื �อหาที�ชดัเจน  
หากเนื �อหาใดมีลักษณะเป็นนามธรรมที�เข้าใจยากควรมีภาพประกอบการอธิบาย  จะทําให้ชัดเจน
ยิ�งขึ �น 
  4.2  การฝึกหดั  เป็นการใช้คําถามหรืองานเป็นสิ�งเร้า (Stimulus : S)ให้ผู้ เรียนใช้
ความคิดในการตอบคําถาม  การฝึกหดัเป็นการวดัความเข้าใจในการเรียนจากกรอบสอน  และอาจใช้
คําที�จะชว่ยแนะแนวทางให้ผู้ เรียนตอบได้ถกูต้อง   
  4.3  การเฉลย เป็นการให้คําตอบ (Response : R) ซึ�งผู้เรียนสามารถตรวจสอบ
คําตอบได้ด้วยตนเอง 
  4.3  การสรุป เป็นการยืนยนัความคิดที�ถกูต้อง (Confirmation : C) เพื�อให้ผู้ เรียนได้
ทบทวนความรู้และมีความพร้อมที�จะเรียนเนื �อหาในกรอบต่อไป ลักษณะการเขียนอาจเป็นการเติม
คําตอบสรุปแนวคดิ 

องค์ประกอบ I-S-R-C อาจนํามาเขียนเป็นกรอบได้ 3 กรอบ  โดยเขียนคําเฉลยไว้ทางช่อง
ด้านขวาใต้กรอบการฝึกหดั  หรือ มมุด้านบนของกรอบถดัไป  หรือในตําแหนง่ที�ผู้สร้างบทเรียนจะ 
ออกแบบเพื�อให้ผู้ เรียนได้รับคําเฉลยทนัทีทีตอบคําถามเสร็จ 
 2. การออกแบบการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ มีขั �นตอนที�ต้องพิจารณาสิ�งที�เกี�ยวข้องทั �ง
ผู้สอน  ผู้ เรียน และเครื�องมือตา่ง ๆ (http://www.flinders.edu.au, 2010)  ดงันี � 

1.  ขั �นเริ�มต้น  ผู้สอนจะต้องตอบคําถามตอ่ไปนี � 
 1.1  บทปฏิบตักิารนี �จะนําไปสอนข้อความจริง (facts) หรือทกัษะ (skills) หรือสอนทั �ง

สองอยา่ง 
 1.2  จะใช้วิธีใดให้ผู้ เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้ 
 1.3  อะไรคือวตัถปุระสงค์ที�แท้จริงของการใช้บทเรียนปฏิบตักิาร 
  1)  เพื�อสนบัสนนุและเสริมแรงให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้การปฏิบตั ิ
                              จริงและใช้สถานการณ์จริง 
  2)  เพื�อพฒันาความเข้าใจของผู้ เรียนด้วยกระบวนการทาง 
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                             วิทยาศาสตร์  การแก้ปัญหา หรือ การทําโครงงาน 
  3)  เพื�อพฒันาทกัษะที�จําเป็นในการเรียนรู้ เชน่ การวดั  การสงัเกต  การ 
                              แก้ปัญหา  การจดบนัทกึข้อมลู  การทํางานเป็นทีม  และการเขียน 
                              รายงาน และการนําเสนอ 
  4)  เพื�อเตรียมผู้ เรียนให้มีทกัษะเฉพาะด้าน 
  5)  เพื�อเพิ�มระดบัปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้ เรียน  ระหวา่งผู้ เรียนกบั 
                              ผู้สอน 
  6)  เพื�อสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เนื �อหาสาระของรายวิชา 
2.  ขั �นเตรียมการสอน  ผู้สอนจะต้องวิเคราะห์ปัจจยัตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้อง ดงันี � 

รายการ คําถามเพื�อวิเคราะห์ 
1.  รายวิชา (The course) • อะไรคือวตัถปุระสงค์และผลลพัธ์การเรียนรู้ 

     ของรายวิชานี � 
2. บทบาทของครู (Role) • ครูจะมีบทบาทอะไร 

• ครูคาดหวงัเวลาที�ใช้ในการเรียนมากน้อย
เทา่ใด 

• ครูจะต้องเข้าชั �นเรียนตลอดเวลาหรือไม่ 
3.  วสัดกุารเรียน (Learning Materials) 
 

 

• ครูจะมีเอกสารคูมื่อการเรียนหรือเอกสาร
ข้อความรู้ประเภทใดแจกให้กบัผู้ เรียน 

• เอกสารประกอบการปฏิบตักิารมีลกัษณะ
อยา่งไร 

• ครูจะจดัหาหนงัสือหรือเอกสารได้อยา่งไร 
(สําเนา หรือ จดัทํา หรือจดัซื �อ) 

4.  ความคาดหวงั (Expectations) • ผู้ เรียนคาดหวงัอะไรจากการเรียน 
• ผู้สอนคาดหวงัให้ผู้ เรียนพฒันาการเรียนรู้

ระดบัใด (ความรู้ ความเข้าใจ  นําไปใช้  
วิเคราะห์ สงัเคราะห์  ประเมินคา่) 

5. การประเมิน (Assessment) 
 
 
 
 

• ครูจะประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้อยา่งไร 
• ผู้ เรียนจะสง่ชิ �นงานอย่างไรและเมื�อใด 
• ครูจะกําหนดเกณฑ์การประเมินอยา่งไร 
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6. สขุภาพและความปลอดภยั (Health and  
    Safety) 

• เครื�องมือที�ใช้ประกอบการปฏิบตักิารสง่ผล
ตอ่สขุภาพและความปลอดภยัของผู้สอน
และผู้ เรียนอย่างไร 

7.  การสนบัสนนุ (Support) • ผู้ใดจะร่วมทํากิจกรรมในระหวา่ง
ปฏิบตัิการ 

• ผู้ใดจะชว่ยเหลือเมื�อเกิดปัญหาในการใช้
เครื�องมือปฏิบตัิ 

8.  ที�ตั �งของห้อง Room Allocations) • ตรวจสอบห้องเรียนก่อนเริ�มสอน 
3.  ขั �นตอนการสอนแบบปฏิบตักิาร 

1) ขั �นนํา  ผู้ สอนนําเข้าสู่บทเรียนโดยกระตุ้ นความสนใจ  และแนะนํา
ขั �นตอนการเรียน  การทดลอง 

2) ขั �นปฏิบตัิ  ผู้ เรียนลงมือปฏิบตัิโดยใช้วสัดอุุปกรณ์  และมีผู้ สอนคอยให้
คําปรึกษา 

3) ขั �นสรุป  ผู้ เรียนเสนอผลงานการปฏิบตัิ หรือการทดลองเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุม่ 

4) ขั �นประเมินผล  ผู้สอนตรวจผลงานของผู้ เรียนที�ได้จากการปฏิบตัิ  การ
ทดลอง  และการทําแบบทดสอบ 

องค์ประกอบที�สําคญัของบทเรียนปฏิบตัิการ  ได้แก่  วตัถปุระสงค์ (objectives)  เนื �อหาสาระ 
(information)  เครื�องมือ (equipment)  การดําเนินงาน (procedure)  แบบประเมินชิ �นงาน (lab 
measurement sheet)  (http://www.elins.fmipa.ugm.ac.id/, 2010) 

งานวิจยันี �  ผู้ วิจยัสร้างบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab   โดยการใช้รูปแบบการนําเสนอ 2 
ส่วน  กล่าวคือ ส่วนที� 1 ผู้ เรียนเรียนรู้เนื �อหาจากบทเรียนโปรแกรมชนิดเส้นตรง  และส่วนที� 2  ผู้ เรียน
เสริมทกัษะในการเรียนรู้โดยใช้บทปฏิบตักิารการใช้โปรแกรม Microsoft Excel  

 

การประเมินผลบทเรียนปฏิบัตกิารสาํเร็จรูป PI_Lab 
 การใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนการสอนที�จัดทําเป็นบทเรียนมีหลาย
รูปแบบ  เชน่  บทเรียนสําเร็จรูป  บทเรียนปฏิบตักิาร  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มนต์ชยั เทียนทอง 
(2544)  ได้ประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยประเมินผล 3 วิธี ได้แก่  (1) การหา
ประสิทธิภาพของบทเรียน(efficiency)  (2) การหาผลสมัฤทธิBทางการเรียนของผู้ เรียน (effectiveness)  
และ (3)  การหาความคงทนทางการเรียนของผู้ เรียน (retention of learning)  การที�ผู้ เรียนมีบทบาทใน
การประเมินสื�อการเรียนการสอนจะช่วยให้ได้ข้อมลูที�จะนําไปปรับปรุงแก้ไขหรือพฒันาต้นแบบของสื�อ
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ให้มีคณุภาพ (Dick & Carey, 1996; Tessmer, 1993) นอกจากนั �นผู้ เรียนอาจมีส่วนช่วยให้ผู้ออกแบบ
สื�อได้ปรับเปลี�ยนกลยุทธ์ในการผลิตหรือแม้แตก่ารกําหนดวตัถปุระสงค์ (Jonassen, 1991; Lebow, 
1995)  

สําหรับการประเมินผลบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป  เรื�อง  การวิเคราะห์ข้อมลู ที�ใช้ในการวิจยั
ครั �งนี �  ผู้ วิจยัได้ปรับปรุงแนวคดิจากการประเมินผลบทเรียนดงักลา่วโดยกําหนดวตัถปุระสงค์  ดงันี � 

(1) เพื�อตรวจความถกูต้องด้านเนื �อหาสาระและด้านโครงสร้างของบทเรียน 
(2) เพื�อหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
(3) เพื�อหาผลสมัฤทธิBทางการเรียนของผู้ เรียน 
(4) การหาความคงทนของการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

 การหาความถูกต้องของโครงสร้างของบทเรียน (structure of the lesson) ควร 
มีองค์ประกอบ 5 สว่น  (http://www.nclrc.org/, 2004) ดงันี � 
     (1)  การเตรียมบทเรียน (preparation)  ผู้ เรียนควรทราบถึงวัตถุประสงค์และ
กิจกรรมที�จะใช้ในการเรียนรู้จากบทเรียน 
     (2)  การนําเสนอบทเรียน (presentation) ผู้ เรียนควรได้รับการสื�อสารข้อมูลที�
ถกูต้องทั �งเนื �อหาสาระและกระบวนการเรียนรู้ที�สะดวกสบาย 
     (3)  การฝึกหดั (practice)  ผู้ เรียนควรได้รับการฝึกหดัที�จะช่วยให้ผู้ เรียนได้บรรลุ
วตัถปุระสงค์อยา่งครบถ้วน 
     (4)  การประเมิน (evaluation)  ผู้ เรียนควรได้รับการประเมินเพื�อให้ทราบถึงผล
สะท้อนกลบัของการเรียนรู้  ซึ�งจะเป็นแนวทางในการตดิตามและพฒันาผู้ เรียน 
     (5)  การขยาย (expansion)  ผู้ เรียนควรได้รับการสนบัสนนุให้นําความรู้ที�ได้รับจาก
การเรียนรู้เนื �อหาสาระและกระบวนการคดิไปสูก่ารเรียนรู้ที�เพิ�มเตมิได้ 

  การหาความเที�ยงตรงและความเชื�อมั�นของบทเรียน  ควรมีการประเมินการผลิตสื�อก่อน
นําไปใช้  4 ระยะดงันี � (Tessmer, 1994, pp.  3 – 19) 
  (1)  ทบทวนโดยผู้ เชี�ยวชาญ (expert review)  ผู้ เชี�ยวชาญจะประเมินจดุอ่อนและจดุ
แข็งของสื�อ  ผู้ เชี�ยวชาญอาจเป็นผู้ เชี�ยวชาญทางเนื �อหา  ผู้ เชี�ยวชาญด้านเทคนิค  นกัออกแบบ   หรือ
ผู้สอน 
  (2)  ทดลองใช้กับรายบุคคลหนึ�งต่อหนึ�ง (One-to-One) โดยผู้ประเมินใช้สื�อที�สร้าง
ขึ �นกบัผู้ เรียนครั �งละหนึ�งคน  สงัเกตพฤติกรรมผู้ เรียนในระหว่างใช้สื�อ  บนัทึกข้อคําถามและข้อแนะนํา
ของผู้ เรียนในระหวา่งใช้สื�อหรือหลงัการใช้สื�อ  เพื�อนําไปปรับปรุงแก้ไข 
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  (3)  ทดลองกบักลุ่มเล็ก (Small Group)  ผู้ประเมินนําสื�อที�ได้แก้ไขปรับปรุงจากการ
ทดลองจากรายบคุคลหนึ�งตอ่หนึ�งมาใช้ทดลองกบักลุ่มเล็ก  เพื�อจดบนัทึกพฤติกรรมและข้อเสนอแนะ
ของผู้ เรียนทั �งกลุม่  และนําข้อมลูไปปรับปรุงแก้ไข 
  (4)  ทดลองภาคสนาม (Field Test)  ผู้ประเมินนําสื�อที�ได้แก้ไขปรับปรุงจากการ
ทดลองจากกลุม่เล็กมาทดลองใช้กบักลุม่ใหญ่ที�ใกล้เคียงกบัผู้ เรียนตามสภาพจริง   
 งานวิจยัครั �งนี �  ผู้ วิจยักําหนดขั �นตอนการประเมินผลบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป เพื�อหาความ
เที�ยงตรงและความเชื�อมั�นของบทเรียน  ดงันี � 
  (1) ประเมินโดยผู้ เชี�ยวชาญ เพื�อตรวจสอบองค์ประกอบที�สําคญั ได้แก่ 1) การเตรียม
บทเรียน  เชน่ คําชี �แจงวิธีเรียน 2)  ความถกูต้องด้านเนื �อหาและโครงสร้างของบทเรียน  3) การประเมิน
ก่อนและหลงัการใช้บทเรียน 4)  การประเมินความคงทนทางการเรียนของผู้ เรียน   
  (2)  ทดลองใช้บทเรียนเป็นรายบคุคล ประมาณ 3 - 4 คน  หากพบว่าผู้ เรียนไม่เข้าใจ
สาระที�นําเสนอในกรอบใด  ผู้ สร้างบทเรียนจะอภิปรายกับผู้ เรียนเป็นรายบุคคล  เพื�อนําข้อมูลไป
ปรับปรุงแก้ไข 
  (2)  ทดลองใช้บทเรียนกับกลุ่มเล็ก  ประมาณ 5 - 10 คน  โดยผู้สร้างบทเรียนชี �แจง
วิธีใช้และให้ผู้ เรียนทําจนจบ  แล้วจึงอภิปรายปัญหาที�พบเป็นกลุ่ม  เพื�อนําข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไข
บทเรียน 
 

การหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
 การจัดการเรียนรู้เป็นการจัดการที�มีระบบ  ซึ�งต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่   1) ปัจจัย
นําเข้า(input) เช่น   ผู้ เรียน  ผู้สอน  สื�อ  สิ�งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  2)  กระบวนการที�ใช้ในการ
จดัการเรียนรู้  (learning management process)  เช่น วิธีสอน  กิจกรรมการเรียน  การวัดผล
ประเมินผล  และ 3) ผลลพัธ์ (output) หรือ ผลลพัธ์การเรียนรู้ (learning outcomes) เช่น  ผลสมัฤทธิB

ทางการเรียน  ความสําเร็จในการสอน  เป็นต้น   
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ จึงมีแนวคิดเทียบเคียงได้กับประสิทธิภาพของระบบ  โดย

เปรียบเทียบประโยชน์ที�เกิดขึ �นในผลผลิต (output) หลงักระบวนการผลิต (process) ตอ่คณุภาพเบื �องต้น
ของสิ�งที�นําเข้า ก่อนกระบวนการผลิต (Clarkson, J. & Eckert, C., 2004) 

สําหรับความหมายของประสิทธิภาพของบทเรียนได้มีผู้ ให้ความหมายแตกต่างกันตาม
ลักษณะของบทเรียน เช่น มนต์ชัย เทียนทอง (2544)  ได้ให้ความหมายประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (efficiency) ว่า หมายถึง ความสามารถของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
การสร้างผลสัมฤทธิBให้ผู้ เรียนมีความสามารถทําแบบทดสอบระหว่างบทเรียน  แบบฝึกหัด  หรือ 
แบบทดสอบหลงับทเรียน ได้บรรลวุตัถปุระสงค์ในระดบัเกณฑ์ขั �นตํ�าที�กําหนดไว้ และกําหนดเกณฑ์ขั �น
ตํ�าโดยใช้คา่เฉลี�ยร้อยละของคะแนนที�เกิดจากการตอบคําถามหรือการทําแบบฝึกหดัระหว่างบทเรียน
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กับค่าเฉลี�ยร้อยละของที�เกิดจากการทําแบบทดสอบหลงัเรียน  โดยเปรียบเทียบในรูปของอัตราส่วน 
Event 1 / Event 2 หรือเขียนอยา่งยอ่เป็น 21/EE  เชน่ 90 / 90 หรือ 85 / 85 

มนตรี  แย้มกสิกร (2551)  ได้กล่าวถึง การหาประสิทธิภาพของสื�อการสอนที�มีหลกัการและ
แนวคิดสนับสนุนแนวคิดของรองศาสตราจารย์ ดร.เปรื�อง กุมุท ที�ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 90 / 90 และ
แนวคดิของศาสตราจารย์ ดร.ชยัยงค์  พรหมวงศ์  ที�ใช้เกณฑ์  21/EE   โดยอธิบายว่า  เกณฑ์มาตรฐาน 
90 / 90  เป็นวิธีการที�มีหลักการเรียนแบบรอบรู้ (mastery learning) เป็นสําคญั ส่วนการหา
ประสิทธิภาพ E1 / E2 มีหลกัการประเมินพฤติกรรมอย่างตอ่เนื�อง (process)  และการประเมินสดุท้าย 
(product) 

เกณฑ์มาตรฐาน 90 / 90 มีผู้ นําไปใช้เป็น 2 แนวคดิ ดงันี �  
แนวคิดที� 1 กําหนดให้ 90 ตวัแรก  หมายถึง  ร้อยละของคะแนนเฉลี�ยของผู้ เรียนทั �งกลุม่ 

ที�ได้จากการวดัด้วยแบบทดสอบวดัความรู้หลงัจากเรียนบทเรียนที�สร้างขึ �นจบลง  และกําหนดให้ 90 
ตวัหลัง  หมายถึง  ร้อยละของจํานวนผู้ เรียนที�สามารถทําแบบทดสอบวัดความรอบรู้หลังจากเรียน
บทเรียนที�สร้างขึ �นจบลง  โดยผ่านตามเกณฑ์ของวัตถุประสงค์ทุกวัตถุประสงค์ (มนตรี  แย้มกสิกร, 
2551, หน้า 9)   
   

ตวัอยา่งการคํานวณคา่ประสิทธิภาพบทเรียน  (แนวคดิที� 1)      
ลาํดบั 
ผู้ เรียน 

วตัถปุระสงค์ 1 วตัถปุระสงค์ 2 วตัถปุระสงค์ 3 รวม 
( x ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 � � � � � � � � � � 9 
2 � � � � � � � � � � 10 
3 � � � � � � � � � � 9 
4 � � � � � � � � � � 10 
5 � � � � � � � � � � 8 
6 � � � � � � � � � � 10 
7 � � � � � � � � � � 9 
8 � � � � � � � � � � 10 
9 � � � � � � � � � � 9 
10 � � � � � � � � � � 9 
11 � � � � � � � � � � 9 
12 � � � � � � � � � � 9 

รวม ( y ) 11 12 9 11 11 11 12 12 11 11 92.5 /

92.5
    

          จากตวัอยา่งแนวคิดที� 1  หาประสิทธิภาพของบทเรียนได้  92.5 / 92.5   
 92.5 ตัวแรก เป็นคา่เฉลี�ยร้อยละของคะแนนที�ตอบถกูจากจํานวนข้อคําถาม 10 ข้อ ของผู้ เรียน 
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                    12 คน คือ   111
100 92.5%

120

x

m n
= × =

×

∑  เมื�อ x  คือ คะแนนรวมของแตล่ะคน   

                    m  คือจํานวนข้อคําถาม 10 ข้อ และ n  คือจํานวนผู้ เรียน 12 คน  
 
92.5 ตัวหลัง เป็นคา่เฉลี�ยร้อยละของคะแนนที�ตอบถกูรายข้อของผู้ เรียน 12 คน จํานวน 10 ข้อ   

                    คือ  111
100 92.5%

120

y

m n
= × =

×

∑  เมื�อ y  คือ คะแนนรวมของแตล่ะข้อคําถามที�มีผู้ เรียน 

                    ตอบถกู  m  คือจํานวนข้อคําถาม 10 ข้อ และ n  คือจํานวนผู้ เรียน 12 คน  
 

 แนวคิดที� 2  กําหนดเกณฑ์ 90 / 90 เป็นตวัชี �วดัผลลพัธ์การเรียนรู้ที�แสดงว่า ร้อยละ 90 ของ
ผู้ เรียนตอบข้อคําถามถกูต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 ทั �งรายข้อระหว่างเรียนและรวมทกุข้อหลงัเสร็จสิ �น
บทเรียน (Harms, H.F., 2003, p.  2) 

ตวัอยา่งการคํานวณคา่ประสิทธิภาพบทเรียน  (แนวคดิที� 2) 
ลาํดบั 
ผู้ เรียน 

วตัถปุระสงค์ 1 วตัถปุระสงค์ 2 วตัถปุระสงค์ 3 รวม 
( x ) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผา่น/ 
ไมผ่า่น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 � � � � � � � � � � 9 90 ผ 
2 � � � � � � � � � � 10 100 ผ 
3 � � � � � � � � � � 9 90 ผ 
4 � � � � � � � � � � 10 100 ผ 
5 � � � � � � � � � � 8 80 มผ 
6 � � � � � � � � � � 10 100 ผ 
7 � � � � � � � � � � 9 90 ผ 
8 � � � � � � � � � � 10 100 ผ 
9 � � � � � � � � � � 9 90 ผ 
10 � � � � � � � � � � 9 90 ผ 
11 � � � � � � � � � � 9 90 ผ 
12 � � � � � � � � � � 9 90 ผ 

รวม ( y )  11 12 9 11 11 11 12 12 11 11   91.67% 

คิดเป็น
ร้อยละ 

91.7 100 75 91.7 91.7 91.7 100 100 91.7 91.7 
   

ผา่น/ไม่
ผา่น 

ผ ผ มผ ผ ผ ผ ผ ผ ผ ผ 90 %  
 

 

จากตวัอย่างแนวคิดที� 2  หาประสิทธิภาพของบทเรียนได้  90 / 91.67   
 90 ตัวแรก   เป็นเกณฑ์ร้อยละขั �นตํ�าของคา่เฉลี�ยของจํานวนผู้ตอบข้อคําถามถกูเป็นรายข้อ 
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ระหวา่งเรียนกรอบฝึกหดั 
 91.67 ต ัวหลัง  เป็นเกณฑ์ร้อยละขั �นตํ�าของค่าเฉลี�ยของจํานวนผู้ ตอบข้อคําถามถูกทั �ง
บทเรียนเมื�อเสร็จสิ �นการเรียน 

เกณฑ์ประสิทธิภาพ E1 / E2  เป็นเกณฑ์ที�พิจารณา E1 ในระหว่างกระบวนการเรียน  และ E2 
หลงักระบวนการเรียน  ซึ�งมีสตูรการคํานวณ  ดงันี � (ชยัยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ, 2529) 

 

       
A

N

x

E

a 100*

1














=

∑

                
B

N

x

E

b 100*

2














=

∑

 

 
 เมื�อ  E1  คือ   ประสิทธิภาพระหวา่งกระบวนการเรียนโดยคิดจากคะแนนเฉลี�ยของ 
                                  แบบทดสอบระหว่างบทเรียนแตล่ะเรื�องคดิเป็นร้อยละ 
                    E2  คือ   ประสิทธิภาพหลงักระบวนการเรียนโดยคิดจากคะแนนเฉลี�ยของ 
                                  แบบทดสอบท้ายบทเรียนแตล่ะเรื�องคดิเป็นร้อยละ 
               ∑ ax  คือ   คะแนนรวมของผู้ เรียนจากแบบทดสอบระหวา่งเรียน 
    ∑ bx  คือ   คะแนนรวมของผู้ เรียนจากแบบทดสอบหลงับทเรียน 
                   A    คือ   คะแนนเตม็ของแบบทดสอบระหว่างบทเรียน 
        B    คือ   คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงับทเรียน 
        N   คือ   จํานวนผู้ เรียนทั �งหมด 
 

  เมื�อเปรียบเทียบการหาค่าประสิทธิภาพมาตรฐาน 90 / 90 ตามแนวคิดที� 1  และ การหาค่า
ประสิทธิภาพโดยใช้ E1 / E2  พบว่าใช้แนวทางในการคํานวณเช่นเดียวกนั  แตแ่ตกตา่งกนัในเรื�องของ
การกําหนดเกณฑ์ร้อยละขั �นตํ�า  ขึ �นอยู่กับการตดัสินใจของผู้ ดําเนินการวิจยัในแต่ละสาขาวิชา  เช่น  
กําหนด  E1 / E2  =  75 / 75  หรือ E1 / E2 = 80 / 80  หรือ  E1 / E2 = 85 / 85  เป็นต้น 

 

งานวิจยัครั �งนี �  ผู้ วิจยัให้ความหมายประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบตักิารสําเร็จรูป วา่หมายถึง 
ความสามารถของบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป เรื�อง การวิเคราะห์ข้อมลู ตามหลกัสตูรวิทยาลยันานาชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา พ.ศ. 2550 ที�พฒันาผู้ เรียนอย่างตอ่เนื�องระหว่างเรียนจนสิ �นสดุการ
เรียน  และการหาประสิทธิภาพของบทเรียน  ผู้ วิจยัได้นําแนวคิดทั �งหมดที�ศกึษามาพิจารณาประกอบ
กบัหลกัการพื �นฐานของการเรียนรู้แบบรอบรู้และการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยผู้ เรียนจะประสบ   
ความสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ที�กําหนดและใช้เวลาการเรียนรู้แตกตา่งกนัตามความสามารถของแตล่ะ
บคุคล  และเกณฑ์ที�กําหนดเกณฑ์ใช้ร้อยละ 90 ของจํานวนผู้ตอบข้อคําถามถกูทั �งรายข้อและรวมทกุ
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ข้อ นั�นคือ ใช้เกณฑ์  90 / 90 ตามแนวคิดที� 2  ในการพิจารณาคา่ประสิทธิภาพบทเรียนปฏิบตัิการ
สําเร็จรูป 
 

การหาผลสัมฤทธิBทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ผลสมัฤทธิB (achievement) เป็นความสําเร็จที�เกิดขึ �นตามวตัถปุระสงค์  ซึ�งต้องใช้
ความทุม่เท (exertion)  ทกัษะ (skill) การฝึกปฏิบตัิ (practice) หรือ ความอตุสาหะมุง่มั�น 
(perseverance) (http://www.wordnik.com/words/achievement, 2004) 
  การเรียนรู้ (learning) เป็นการได้รับความรู้ใหม่ (new knowledge) การสร้าง
พฤตกิรรมใหม่ (new behaviors)  การมีทกัษะใหม ่(new skills)  การสร้างคณุคา่ใหม ่(new value) 
การสร้างความเข้าใจ  รวมทั �งการสร้างแนวคดิจากการสงัเคราะห์ (synthesizing) ข้อมลูสารสนเทศ
ตา่ง ๆ (http://en.wikipedia.org/wiki/Learning, 2010) 
 เมื�อนําความหมายดงักลา่วมากําหนดเป็นความหมายของผลสมัฤทธิBทางการเรียนรู้  จะได้
ดงันี �  “ ผลสมัฤทธิBทางการเรียนรู้ หมายถึง ความสําเร็จของการเรียนรู้ที�เกิดขึ �นตามวตัถปุระสงค์  
เพื�อให้ได้ความรู้ใหม ่ พฤติกรรมใหม ่ ทกัษะใหม ่ คณุคา่ใหม ่ ความเข้าใจ  รวมทั �งแนวคดิจากการ
สงัเคราะห์ ข้อมลูสารสนเทศตา่ง ๆ ” 
 ไพศาล หวงัพานิช (2536, หน้า 89) ได้ให้ความหมายผลสมัฤทธิBทางการเรียนวา่ หมายถึง 
คณุลกัษณะและความสามารถของบคุคลอนัเกิดจากการเรียนการสอนเป็นการเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรม
และประสบการณ์การเรียน 
 งานวิจยัครั �งนี �  ผู้ วิจยัให้ความหมายผลสมัฤทธิBทางการเรียนของผู้ เรียนที�เรียน เรื�อง การ
วิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้บทเรียนปฏิบตักิารสําเร็จรูป วา่ หมายถึงความสําเร็จของการเรียนรู้ เรื�อง การ
วิเคราะห์ข้อมลู  ตามวตัถปุระสงค์ของการเรียนรายวิชาการคิดสร้างสรรค์และการตดัสินใจ  ซึ�งจะ
ตรวจสอบระดบัความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ เรียนจากการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิBและแบบ
วดัการปฏิบตักิาร 
      
การหาความคงทนของการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ความคงทนของการเรียนรู้ (retention of learning) หมายถึงความสามารถของผู้ เรียน
ในการระลกึ (recall) หรือจดจํา (recognize) ความรู้ที�เคยเรียนรู้หรือเคยมีประสบการณ์  หรือหมายถึง 
ความสามารถด้านความจํา (memory) (http://www.answers.com/topic/retention, 2010) 
  Dr. F. Robert Treichler ศาสตราจารย์เกียรติคณุ  สาขาจิตวิทยา  ของมหาวิทยาลยั 
Kent State  (Adams & Webster, 2006, pp. 3 - 4)   พบวา่    ผู้ เรียนมีความคงทนในการเรียนมาก
หรือน้อยขึ �นอยูก่บัสื�อการเรียนรู้ที�ผู้สอนใช้  ซึ�งแสดงเป็นรูปพีระมิด ดงัรูปตอ่ไปนี �  
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ที�มา : Adams, T. & Webster, B., 2006, p. 4 
 

 งานวิจยันี �  ผู้ วิจยัพฒันาบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูปที�ใช้พื �นฐานของหลกัการเรียนแบบรอบรู้
และการเรียนจากประสบการณ์  จึงคาดว่าผู้ เรียนจะมีความคงทนในการเรียนรู้ ร้อยละ 75  - 90  ซึ�ง
การหาความคงทนในการเรียนรู้จะพิจารณาดงันี � 
  (1)  หลงัจากสิ �นสดุการเรียนบทเรียนปฏิบตักิารสําเร็จรูปไมเ่กิน 1 สปัดาห์ (7 วนั)  
  (2)  หลงัจากสิ �นสดุการเรียนบทเรียนปฏิบตักิารสําเร็จรูปไมเ่กิน 1 เดือน (30 วนั)   
 หากบทเรียนปฏิบตักิารสําเร็จรูปที�ผู้ วิจยัพฒันาขึ �นมีความคงทนผา่นตามเกณฑ์ที�กําหนดจะถือ
วา่บทเรียนมีคณุภาพดี 
 

งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 
       เนื�องจากงานวิจยันี �ใช้บทเรียนปฏิบตักิารสําเร็จรูป  ซึ�งเป็นการบรูณาการรูปแบบการเรียนรู้ที� 

ใช้บทเรียนโปรแกรมหรือบทเรียนสําเร็จรูป  และบทเรียนปฏิบตัิการซึ�งจะใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
ในการสนบัสนุนผู้ เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบตัิการที�สอดคล้องกับความรู้ที�ได้รับจากการเรียนรู้
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ตามรูปแบบของบทเรียนสําเร็จรูป  ดงันั �น การศกึษางานวิจยัที�เกี�ยวข้องจึงกําหนดขอบเขตที�เกี�ยวข้อง
กบับทเรียนสําเร็จรูปและบทปฏิบตักิาร 

งานวิจัยบทเรียนสาํเร็จรูป 
อารี ปิยะวชัร์ (2550)  ได้ทําการวิจยัการใช้บทเรียนสําเร็จรูป  โดยวิธีการสอนแบบ 

ร่วมมือเพื�อพฒันาผลสมัฤทธิBทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื�อง ทศนิยมและเศษสว่น  ชั �นมธัยมศกึษา
ปีที� 1  โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design เครื�องมือที�ใช้ในการ
วิจยั มี 4 ประเภท ได้แก่ 1) บทเรียนสําเร็จรูป 7 เรื�อง  (ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม   การบวก
และการลบทศนิยม การคณูและการหารทศนิยม เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน  การบวกและ
การลบเศษส่วน  การคณูและการหารเศษส่วน   และ  ความสมัพนัธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน)  2)  
แบบประเมินคณุภาพบทเรียนสําเร็จรูปสําหรับผู้ เชี�ยวชาญ 3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิBทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื�องทศนิยมและเศษส่วน 4) แบบทดสอบความพึงพอใจของผู้ เรียนที�เรียนด้วยบทเรียน
สําเร็จรูปแบบร่วมมือวิชา คณิตศาสตร์ ชั �นมธัยมศกึษาปีที� 1 เรื�องทศนิยมและเศษส่วน  เมื�อดําเนินการ
วิจยักบักลุ่มตวัอย่าง 94 คน ที�เลือกโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย จากประชากร 272 คน แล้วได้ผลการทดลอง 
ดงันี � 1) บทเรียนสําเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์ เรื�องทศนิยมและเศษส่วน ชั �นมธัยมศึกษาปีที� 1 ที�ผู้ วิจัย
สร้างขึ �น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.563 / 84.5745  ซึ�งสูงกว่าเกณฑ์ที�กําหนดไว้ (80 / 80)  2)
ผลสมัฤทธิBทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื�อง ทศนิยมและเศษส่วน ของผู้ เรียนหลงัการเรียนด้วยบทเรียน
สําเร็จรูปแบบร่วมมือสงูกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญั ที�ระดบั .01  3) ผู้ เรียนมีความพึงพอใจตอ่การ
เรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูป วิชาคณิตศาสตร์ ชั �นมธัยมศึกษาปีที� 1 เรื�อง ทศนิยมและเศษส่วน อยู่ใน
ระดบั  พงึพอใจมาก 
  อรุณี  เพ็งประสพ (2552)  ได้ทําการวิจยัเรื�องการใช้บทเรียนสําเร็จรูปโดยการเรียน
แบบร่วมมือ เรื�อง การประยกุต์ของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  สําหรับชั �นมธัยมศึกษาปีที� 2  จํานวน 
42 คน โดยออกแบบแผนการทดลองที�มีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) บทเรียนสําเร็จรูปโดยการเรียนแบบร่วมมือที�ใช้ประกอบการสอนซ่อมเสริม มีเนื �อหา 3 
หน่วย  ใช้เวลาเรียน 19 ชั�วโมง 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิBทางการเรียนแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 
จํานวน 20 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อการสอนโดยใช้บทเรียน
สําเร็จรูป  ผลวิจยัพบว่า 1) ผลสมัฤทธิBทางการเรียนที�สอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป เรื�อง การประยกุต์
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  สูงกว่านักเรียนที�เรียนด้วยวิธีปกติ  อย่างมีนัยสําคัญที�ระดับ .05  2)  
บทเรียนสําเร็จรูป เรื�อง การประยกุต์สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  มีประสิทธิภาพ 82.14 / 83.81  ซึ�งสงู
กว่าเกณฑ์ที�ตั �งไว้  ผู้ สอนสามารถนําไปใช้เป็นสื�อในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  และผู้ เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  3) นกัเรียนที�เรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูป มีความพึงพอใจตอ่การสอนโดยใช้บทเรียน
สําเร็จรูปอยูใ่นระดบัมาก 
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นวลจนัทร์ วิเศษ ( 2546 ) การพฒันาบทเรียนสําเร็จรูปการ์ตนูประกอบกิจกรรมการเรียนการ
สอน เรื�องการประหยดั กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมชั �นประถมศกึษา  ปีที�4 
ผลการวิจยัพบวา่ บทเรียนสําเร็จรูปการ์ตนูประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน เรื�อง การประหยดั กลุ่ม
สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั �นประถมศกึษาปีที�4 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 88.20 / 88.12 
มีคา่ดชันีประสิทธิผลเทา่กบั .71 มีคะแนนเฉลี�ยเพิ�มขึ �นจากก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 
.01 

งานวิจัยบทเรียนปฏิบัตกิาร 
  วิมล  อยู่พิพัฒน์ (2551)  ได้ทําวิจัยบทเรียนปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม GSP 
(Geometer’s Sketchpad) ที�เน้นทกัษะการเชื�อมโยง เรื�อง การวดั สําหรับนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 2 
ออกแบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest Posttest Design  โดยสุ่มตวัอย่างแบบการสุ่ม
อย่างง่าย จํานวน 1 ห้องเรียน 30 คน ดําเนินการสอนโดยใช้บทเรียนปฏิบตัิการโดยใช้โปรแกรม GSP 
ที�เน้นทกัษะการเชื�อมโยง เรื�อง การวดั โดยผู้ วิจยัเป็นผู้ ดําเนินการสอนด้วยตนเอง ใช้เวลาทั �งสิ �น 11 
ชั�วโมง ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธิBทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั �นมธัยมศึกษาปีที� 2 
ภายหลงัได้รับการสอนด้วยบทเรียนปฏิบตัิการโดยใช้โปรแกรม GSP ที�เน้นทกัษะการเชื�อมโยง เรื�อง 
การวดั สงูกวา่ก่อนได้รับการสอนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .01 
  รัฐพล จินะวงค์ และคณะ (2548) ได้ทําวิจัยการสร้างบทเรียนฝึกปฏิบตัิตามทักษะ
ความสามารถแบบองเกณฑ์ วิชาวิศวกรรมสายส่งและโครงข่ายสื�อสาร เรื�อง สายส่งสญัญาณวิทย ุกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนักศึกษาที�ลงทะเบียนเรียนในวิชาวิศวกรรมสายส่งและโครงข่ายสื�อสารจํานวน 15 คน  
ออกแบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest Posttest Design  เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) ชุดบทเรียนฝึกปฏิบัติตามทักษะความสามารถแบบอิงเกณฑ์ 2) แบบทดสอบ
ผลสมัฤทธิBทางการเรียน  แบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบระหวา่งเรียน  และแบบทดสอบหลงัเรียน 
3) แบบสํารวจความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวุฒิที�มีต่อบทเรียนฝึกปฏิบตัิตามทกัษะความสามารถแบบอิง
เกณฑ์  ผลวิจยัพบวา่  ชดุบทเรียนฝึกปฏิบตัิตามทกัษะความสามารถแบบอิงเกณฑ์ที�สร้างขึ �นมีคณุภาพ
อยู่ในระดบัดี (4.15 ±  0.67)  มีประสิทธิภาพอยู่ที� 82.82 / 81.50  เป็นไปตามเกณฑ์ที�ตั �งไว้  และมี
ผลสมัฤทธิBทางการเรียนเพิ�มขึ �นอยา่งมีนยัสําคญัที� 0.01 
 สําหรับงานวิจัยครั �งนี �  ผู้ วิจัยสร้างบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป เรื�อง การวิเคราะห์ข้อมูล ใน
รายวิชา ในรายวิชา ISM 1102  การคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ  สําหรับนักศึกษาชั �นปีที�  1                     
วิทยาลยันานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  ปีการศกึษา 2553  โดยใช้รูปแบบ One-Group 
Pretest Posttest Design  โดยเครื�องมือประกอบด้วย 1)  บทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป เรื�อง การ
วิเคราะห์ข้อมลู  2)  แบบทดสอบผลสมัฤทธิBทางการเรียน  แบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบระหว่าง
เรียน  และแบบทดสอบหลงัเรียน 3) แบบสํารวจความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิที�มีตอ่บทเรียนปฏิบตัิการ
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สําเร็จรูป  สําหรับแบบทดสอบหลงัเรียนจะนําไปใช้ในการตรวจสอบความคงทนในการเรียนรู้หลงัจาก
ศกึษาบทเรียนเสร็จสิ �นแล้ว  7  วนั  และ  30  วนั   
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บทที� 3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
การวิจยัครั 
งนี 
เป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการในชั 
นเรียน (action classroom research) แบบหนึ(ง

กลุ่ม  วดัก่อนและหลงั (one-group pretest posttest design) โดยผู้ วิจยัได้กําหนดวตัถุประสงค์ 3 
ประการ คือ (1) เพื(อหาประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab  เรื(อง การวิเคราะห์
ข้อมูล (2) เพื(อศึกษาผลสมัฤทธิOทางการเรียนของนกัศึกษาที(ใช้บทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab 
เรื(อง การวิเคราะห์ข้อมูล และ (3) เพื(อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักศึกษาที(ใช้บทเรียน
ปฏิบตักิารสําเร็จรูป PI_Lab  เรื(อง การวิเคราะห์ข้อมลู ดงันั 
นเพื(อให้การวิจยับรรลตุามวตัถปุระสงค์ของ
การวิจยั  ผู้ วิจยัจงึได้กําหนดวิธีดําเนินการวิจยัดงัรายละเอียดที(จะนําเสนอตามลําดบัดงัตอ่ไปนี 
 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2. เครื(องมือที(ใช้ในการวิจยั   
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู   
4. การวิเคราะห์ข้อมลู   

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 

ประชากรที(ใช้ในการวิจยัครั 
งนี 
เป็นนกัศึกษาชั 
นปีที( 1 ที(ลงทะเบียนเรียน รายวิชา ISM 1102  
การคดิสร้างสรรค์และการตดัสินใจ ในภาคเรียนที( 1/2553  จํานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ สาขาวิชาอตุสาหกรรม
การท่องเที(ยว จํานวน 19 คน สาขาวิชาธุรกิจการบิน หมู่ 1 จํานวน 31 คน และสาขาวิชาธุรกิจการบิน 
หมู ่2 จํานวน 35 คน รวมทั 
งสิ 
น 85 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอยา่งที(ใช้ในการวิจยัครั 
งนี 
เป็นนกัศกึษาชั 
นปีที( 1 ที(ลงทะเบียนเรียน รายวิชา ISM 1102  

การคิดสร้างสรรค์และการตดัสินใจ ในภาคเรียนที( 1/2553   เป็นกลุ่มตวัอย่างที(ผู้ วิจยัเลือกโดยใช้วิธีสุ่ม
แบบกลุ่ม(cluster sampling) จํานวน 1 กลุ่ม   ได้นกัศกึษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน หมู่ 2  จํานวน  35 
คน  
 

เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
 เครื(องมือที(ใช้ในการวิจยัครั 
งนี 
มี 3 ชนิด ประกอบด้วย    

1.  บทเรียนปฏิบตักิารสําเร็จรูป PI_Lab  เรื(อง การวิเคราะห์ข้อมลู   โดยแตล่ะ 
หน่วยนําเสนอเป็นบทเรียนโปรแกรมชนิดเส้นตรงและบทปฏิบติัการที(ใช้ Microsoft Excel จํานวน 4 
หนว่ย ใช้เวลารวม 12 คาบ 
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  2.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิOทางการเรียนรายวิชา ISM 1102  การคิดสร้างสรรค์และ
การตดัสินใจ เรื(อง การวิเคราะห์ข้อมลู  เป็นแบบทดสอบแบบเตมิคําตอบ  จํานวน 20 ข้อ 
  3.  แบบทดสอบวดัความคงทนในการเรียนรู้ เรื(อง การวิเคราะห์ข้อมลู เป็นแบบ 
ทดสอบชนิดเตมิคําตอบ จํานวน 20 ข้อ  ฉบบัเดียวกบัแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิOทางการเรียน 
    ผู้ วิจยัได้วางแผนขั 
นตอนการสร้างเครื(องมือและตรวจสอบคณุภาพเครื(องมือ  เพื(อนําไปสู่
การวิเคราะห์ผลการวิจยั ตามผงัการดําเนินงาน ดงันี 
 

ผังการสร้างเครื�องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 
 
 

    - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 

    - - - - - - - - - - - - - 
 

 
    - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
   - - - - - - - - - - - - - 
 
     - - - - - - - - - - - - 

 

วิเคราะห์เนื 
อหา 
ขั )นวิเคราะห์ 

ขั )นออกแบบเครื�องมือ 
กําหนดวตัถปุระสงค์ 

สร้างแบบทดสอบก่อน-หลงั สร้างบทเรียน PI_Lab 

ขั )นพัฒนา/ปรับปรุง 
ผู้ เชี(ยวชาญ 

ตรวจสอบคณุภาพเครื(องมือ 

ขั )นทดลองเครื�องมือ 

ปรับปรุงแก้ไข 
ไม่ผา่น 

ผา่น 

ทดลองรายบคุคล 

ปรับปรุงแก้ไข (ถ้าม)ี 

ทดลองกลุม่เลก็ 

ปรับปรุงแก้ไข (ถ้าม)ี 

ขั )นทดลองจริง ทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง 

ขั )นวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมลู-วิเคราะห์-สรุป 
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ขั )นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือ 
รายละเอียดของการดําเนินงานตามผงัการสร้างเครื(องมือและตรวจสอบคณุภาพของเครื(องมือ

มีดงันี 
 
 1.  บทเรียนปฏิบตักิารสําเร็จรูป PI_Lab  เรื(อง การวิเคราะห์ข้อมลู  มีขั 
นตอนการสร้างบทเรียน
และหาคณุภาพบทเรียน ดงันี 
 
       1.1  การสร้างบทเรียน  ผู้ วิจัยได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ จากเอกสาร ตํารา บทความ สื(อ
อิเล็กทรอนิกส์  และสิ(งพิมพ์อื(น ๆ ในการดําเนินงาน ดงันี 
 
  1.1.1  ศึกษาหลักสูตรรายวิชา  ISM 1102  การคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ  
เกี(ยวกบัคําอธิบายรายวิชา  วตัถปุระสงค์  ผลการเรียนรู้ที(คาดหวงั และเวลาในการศกึษาตามหลกัสตูร 
  1.1.2  ศึกษาทฤษฎีที(เกี(ยวข้องกับบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab เช่น พื 
นฐาน
ความคิดของการเรียนรู้  การสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมหรือบทเรียนสําเร็จรูป   การสอนแบบ
ปฏิบตักิาร   
  1.1.3  ศึกษาหลักการออกแบบบทเรียนโปรแกรมหรือบทเรียนสําเร็จรูป  บทเรียน
ปฏิบตัิการ  เพื(อนําลกัษณะหรือองค์ประกอบของบทเรียนทั 
งสองมาออกแบบบูรณาการเป็นบทเรียน
ปฏิบตักิารสําเร็จรูป PI_Lab 
  1.1.4  สร้างบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab จํานวน 4 หน่วย ใช้เวลาเรียน 12 
คาบ ที(สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และผลการเรียนรู้ที(คาดหวงั ดงัตอ่ไปนี 
 
  หนว่ยที( 1  PI_Lab 1  เรื(อง  Arrangement of Raw Data 
  หนว่ยที( 2  PI_Lab 2  เรื(อง  Making A Grouped Frequency 
  หนว่ยที( 3  PI_Lab 3  เรื(อง Measure of Central Tendency (1) 
  หนว่ยที( 4  PI_Lab 4  เรื(อง Measure of Central Tendency (2) 
     1.2.  ขั 
นตอนการตรวจสอบคณุภาพของบทเรียน  ผู้ วิจยัได้เสนอบทเรียนตอ่ผู้ เชี(ยวชาญ 3 
ทา่น เพื(อประเมินความเหมาะสมของบทเรียนในด้านเนื 
อหาสาระและโครงสร้างของบทเรียนที(ใช้ในการ
ทดลองและให้ข้อเสนอแนะเพื(อปรับปรุงแก้ไข ตามหวัข้อตอ่ไปนี 
   
  1.2.1  ด้านเนื 
อหาสาระ 
   (1) ความถกูต้องของเนื 
อหา 
   (2) ความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 
   (3) การเรียงลําดบัจากง่ายไปยาก 
   (4) ความเหมาะสมกบัเวลา 
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  1.2.2  ด้านโครงสร้างของบทเรียน 
   (1)  แบง่บทเรียนเป็นกรอบยอ่ย ๆ ง่ายตอ่การเรียนรู้ 
   (2)  กรอบสอน กรอบฝึกหดั และกรอบสรุปมีความตอ่เนื(องกนั 
   (3)  คําตอบที(สง่ผลย้อนกลบัตอ่ผู้ เรียนถกูต้องและชดัเจน 
   (4)  มีคําชี 
แจงที(ผู้ เรียนปฏิบตัติามได้ง่าย 
 

ผังโครงสร้างของบทเรียนปฏิบัตกิารสาํเร็จรูป PI_Lab 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 จากการประเมินความเหมาะสมของบทเรียนในด้านเนื 
อหาสาระและด้านโครงสร้างของ
บทเรียน ซึ(งใช้ลกัษณะการประเมินแบบลิเคิร์ท (Likert) ที(มี 5 ระดบั  ที(กําหนดค่าระดบัความคิดเห็น 
ดงันี 
 ระดับ 5 เหมาะสมมากที(สุด  ระดบั 4 เหมาะสมมาก  ระดบั 3 เหมาะสมปานกลาง  ระดบั 2 
เหมาะสมน้อย และระดบั 1 น้อยที(สุด โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายแสดง ตวามเหมาะสมของ
บทเรียน (บญุชม  ศรีสะอาด, 2535, หน้า 4) ดงันี 
 
   4.51 – 5.00 หมายถึง เมากที(สดุ 
   3.50 – 4.50 หมายถึง มาก 
   2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
   1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย 
   1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที(สดุ 

Contents 
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  ในการประเมินคณุภาพบทเรียนปฏิบตัิกรสําเร็จรูปโดยผู้ทรงคณุวฒุิ ด้านเนื 
อหาสาระ
และด้านโครงสร้างของบทเรียน  ได้ผลประเมินเฉลี(ยเทา่กบั 4.25 ซึ(งถือวา่อยูใ่นเกณฑ์ ระดบั เหมาะสม
มาก  และมีข้อเสนอแนะบางประการ  ดงันี 
  

(1) ควรระบวุา่ข้อมลูที(กําหนดในกรอบตา่ง ๆ เป็นข้อมลูจากกลุม่ 
     ตวัอยา่ง 
(2) PI_Lab 3 กรอบ 3  ควรใช้ข้อมลูใหมที่(ไมซํ่ 
ากบักรอบ 2 เพื(อให้ 
     นกัศกึษาใช้ความคดิมากขึ 
น 
(3)  การสร้างบทเรียนในครั 
งตอ่ไป ควรเชื(อมโยงกบัชื(อรายวิชาการคดิ 
       สร้างสรรค์และการตดัสินใจ 
(4)  ควรกําหนดเวลาในการเรียนให้ชดัเจน 

  ผู้ วิจยัได้นําข้อเสนอแนะข้อ (1) และ (2) ไปปรับแก้ไข  แตข้่อ (3) ผู้ วิจยัใช้เทคนิคการ
เรียนรู้ที(ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) และ ข้อ (4) ผู้ วิจยัได้ระบไุว้ที(คําชี 
แจงการใช้
บทเรียน  ซึ(งนกัศกึษาแตล่ะคนจะใช้เวลาการเรียนรู้ตา่งกนั 
         1.3  ขั 
นตอนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab เรื(องการ
วิเคราะห์ข้อมูล ที(ผ่านการประเมินจากผู้ เชี(ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ (try out) 2  ครั 
ง  เพื(อหา
ข้อบกพร่องตา่ง ๆ พร้อมทั 
งหาประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบตักิาร PI_Lab ดงันี 
  

1.3.1  การทดลองครั 
งที( 1 ทดลองกบันกัศกึษารายบคุคล 
 ผู้ วิจยันําบทเรียนปฏิบตักิารสําเร็จรูป PI_Lab เรื(อง การวิเคราะห์ข้อมลู 

ที(ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื 
อหาสาระและด้านโครงสร้างของบทเรียนมาดําเนินการ
ทดลองครั 
งที( 1 กับนกัศึกษา ชั 
นปีที( 1 วิทยาลยันานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา ที(ไม่ใช่
กลุม่ตวัอยา่ง และลงทะเบียนเรียนรายวิชา ISM 1102  การคิดสร้างสรรค์และการตดัสินใจ  ในภาคเรียน
ที( 1/2553  เพื(อหาข้อบกพร่องของบทเรียน และตรวจสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียน จํานวน 3 คน  
ได้จากการสุม่อยา่งง่ายจากนกัศกึษาชั 
นปีที( 1 วิทยาลยันานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ที(
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง  และลงทะเบียนเรียนรายวิชา ISM 1102  การคิดสร้างสรรค์และการตดัสินใจ  การ
ทดลองครั 
งที( 1  ได้ประสิทธิภาพของบทเรียน 87.1 / 66.7      ซึ(งไม่ผ่านเกณฑ์ 90/90  (เปรื(อง กมุทุ 
อ้างถึงใน  มนตรี  แย้มกสิกร ,2551) จึงต้องทําการปรับปรุงแก้ไขบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab 
แล้วจงึนําไปทดลองครั 
งที( 2 เพื(อหาประสิทธิภาพใหม ่นอกจากนั 
นผู้ วิจยัพบว่ามีข้อที(ต้องแก้ไขปรับปรุง
ในบางประเดน็ ดงัตอ่ไปนี 
 

(1)  นกัศึกษาไม่คุ้นเคยต่อการใช้ศพัท์เฉพาะทางที(เป็นภาษาอังกฤษ  โดยเฉพาะศพัท์ทาง
คณิตศาสตร์  ผู้ วิจยัจงึได้ใช้คําศพัท์ภาษาองักฤษขยายความและยกตวัอยา่งประกอบเพิ(มเตมิ 
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(2)  การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในห้องปฏิบตัิการมีทั 
ง version 2003 และ version 
2007 ทําให้การทํากิจกรรมปฏิบตัิการไม่สอดคล้องกับการนําเสนอในบทเรียนซึ(งใช้ version 2003 
ผู้ วิจยัจงึได้เพิ(มข้อสงัเกตและยกตวัอยา่งการใช้ version 2007 เพิ(มเตมิ 
   1.3.2  การทดลองครั 
งที( 2 การทดลองกบันกัศกึษากลุม่เล็ก 

 ผู้ วิจยันําบทเรียนปฏิบตักิารสําเร็จรูป PI_Lab ที(ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป 
ทดลองใช้ครั 
งที( 2 กบันกัศกึษาชั 
นปีที( 1 วิทยาลยันานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ที(ไม่ใช่
กลุ่มตวัอย่าง  และลงทะเบียนเรียนรายวิชา ISM 1102  การคิดสร้างสรรค์และการตดัสินใจ  จํานวน 10 
คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย  ผลการทดลองครั 
งที( 2 กบันกัศกึษากลุ่มเล็ก พบว่าได้ประสิทธิภาพของ
บทเรียนเทา่กบั 96.8 / 90  ซึ(งผา่นเกณฑ์ตามที(กําหนด   

 

 2.  แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิOในการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้บทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป 
PI_Lab  ผู้ วิจยัดําเนินการดงันี 
 
      2.1  วิเคราะห์จดุประสงค์ของการเรียนรู้และสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 
      2.2  สร้างแบบทดสอบชนิดแบบเตมิคําตอบ จํานวน 20 ข้อ 
      2.3  นําแบบทดสอบปรึกษาผู้ทรงคณุวุฒิด้านเนื 
อหาเพื(อประเมินความตรงเชิงเนื 
อหา 
(content validity) 
      2.4  นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิOทางการเรียนมาปรับปรุงแก้ไขตามที(ผู้ทรงคณุวฒุิด้าน
เนื 
อหาเสนอแนะ 
      2.5  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิOทางการเรียนที(ปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับนักศึกษา
จํานวน 50 คน ที(เคยเรียนเรื(อง การวิเคราะห์ข้อมลู และไม่ใชก่ลุม่ตวัอยา่งของการวิจยัครั 
งนี 
 

     2.6  นําผลการทดสอบจากข้อ 2.5 มาตรวจให้คะแนน  โดยตอบถกูให้ 1 คะแนน  ตอบผิด
หรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน  แล้วนํามาวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ  หาค่าความยากง่าย (p) และ ค่า
อํานาจจําแนก (r) ของข้อสอบแตล่ะข้อ 
                2.7 คดัเลือกข้อสอบที(มีคา่ความยากง่ายระหว่าง  0.20 ถึง  0.80  และมีคา่อํานาจจําแนก
ตั 
งแต ่ 0.20  ถึง  1.00  (ล้วน  สายยศ และองัคณา  สายยศ, 2539 , หน้า 184)  ได้ข้อสอบที(มีคา่ความ
ยากง่าย (p) ตั 
งแต ่  0.42 ถึง 0.73 และคา่อํานาจจําแนก (r) ตั 
งแต ่0.42 ถึง 0.83  จํานวน  20  ข้อ  
และครอบคลมุผลการเรียนรู้ที(คาดหวงัตามต้องการ 
               2.8  คํานวณคา่ความเชื(อมั(นของแบบทดสอบทั 
งฉบบั โดยใช้สตูร  KR-20 ของคเูดอร์-   ริ
ชาร์ดสนั  (Kuder-Richardson) ได้ความเชื(อมั(นเทา่กบั 0.947 
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                 2.9  นําแบบทดสอบที(ผา่นการตรวจแก้ไขจากผู้ เชี(ยวชาญ  และผ่านการคดัเลือกในข้อ  2.7  
จํานวน  20  ข้อ  ไปทดสอบกับนกัศกึษา ชั 
นปีที( 1 วิทยาลยันานาชาติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนั
ทา ซึ(งเป็นกลุม่ตวัอยา่งของการวิจยัครั 
งนี 
 
 3.  แบบทดสอบวดัความคงทนในการเรียนรู้ เรื(อง การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นแบบทดสอบชนิด
เติมคําตอบ   จํานวน 20 ข้อ   ชุดเดียวกับแบบทดสอบผลสัมฤทธิOทางการเรียนในข้อ 2.9  การ
ดําเนินการวัดความคงทนในการเรียนรู้ ครั 
งที( 1 ทําการทดสอบภายหลังเสร็จสิ 
นการเรียนจาก
บทเรียน  1 สปัดาห์ (7 วนั)  ครั 
งที( 2 ทดสอบภายหลงัเสร็จสิ 
นการเรียนจากบทเรียน 1 เดือน (30 วนั) 
แล้วเก็บรวบรวมข้อมลู  เพื(อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิOทางการเรียน  โดยใช้หลกัเกณฑ์การวดัความคงทน
ของการสอนโดยใช้เกณฑ์ ความคงทนระหว่าง 75 %  และ  90 % สําหรับการสอนที(ให้ผู้ เรียนปฏิบตัิ
จริงและวิธีอื(น ๆ ที(นอกเหนือจากสอนแบบบรรยาย หรืออ่านอย่างดียวหรือใช้โสตทัศนูปกรณ์อย่าง
เดียว ( Adams, T. & Webster, B., 2006) 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการดําเนินการวิจยัและเก็บรวบรวมข้อมลู  มีขั 
นตอนดงันี 
 
 1.  สุ่มนกัศกึษาที(ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ISM 1102  การคิดสร้างสรรค์และการตดัสินใจ  ใน
ภาคการศึกษาที( 1 ปีการศึกษา 2553 โดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) จํานวน 1 กลุ่ม มี
นักศึกษาตวัอย่างจํานวน 35 คน สําหรับนักศึกษาที(ไม่ได้รับการสุ่ม  ผู้ วิจัยได้ใช้ในขั 
นทดลองหา
คณุภาพเครื(องมือก่อนการดําเนินการวิจยัจริง 
 2.  ทําการทดสอบก่อนเรียน เรื(อง การวิเคราะห์ข้อมลู  แล้วเก็บรวบรวมข้อมลู 
 3.  นกัศกึษากลุ่มตวัอย่าง 35 คน เรียนเรื(อง การวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้บทเรียนปฏิบตัิการ
สําเร็จรูป PI_Lab ที(ผู้ วิจยัสร้างขึ 
น 
 4.  เมื(อนกัศึกษาเรียนจบแล้วทําการทดสอบวดัผลสมัฤทธิOหลังเรียนทันที  แล้วเก็บรวบรวม
ข้อมลูเพื(อไปวิเคราะห์ 
 5.  หลงัจากเสร็จสิ 
นการเรียนบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab แล้วได้ประเมินความคงทน
ในการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน อีก 2 ครั 
ง   ครั 
งที( 1 ทดสอบหลังเสร็จสิ 
น
การเรียนไม่เกิน 1 สปัดาห์ (7 วัน)  ครั 
งที( 2 หลงัเสร็จสิ 
นการเรียนไม่เกิน 1 เดือน (30 วัน) แล้วเก็บ
รวบรวมข้อมลูเพื(อไปวิเคราะห์ 
 6.  นําข้อมลูที(ได้ไปวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการคํานวณทางสถิต ิ
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติทีิ�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิจยัครั 
งนี 
  ผู้ วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูและใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี 
 

1. การวิเคราะห์ผลการตรวจสอบความถกูต้องด้านเนื 
อหาสาระและด้านโครงสร้าง 
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ของบทเรียน ที(ประเมินโดยผู้ เชี(ยวชาญ  ใช้การแปลความหมายของระดบัคะแนน ดงันี 
 
4.51 – 5.00 หมายถึง มากที(สดุ 

   3.50 – 4.50 หมายถึง เมาก 
   2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
   1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย 
   1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที(สดุ 
 

2. การหาคา่เฉลี(ย (mean) ใช้สถิตใินการวิเคราะห์ ดงันี 
 

n

x
X ∑=  

      

    X   คือ  คา่เฉลี(ย 
            ∑ x   คือ  ผลรวมของคะแนนทั 
งหมด 
                                                  n  คือ  จํานวนนกัศกึษากลุม่ตวัอยา่ง 
 

3. การหาคา่เบี(ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใช้สถิตใินการวิเคราะห์ ดงันี 
 
   

( )
1

..

2

−

−
= ∑

n

Xx
DS  

   

                                    เมื(อกําหนด  ∑ คือ  การหาผลรวม 
           x     คือ  คะแนนแตล่ะคน 
           X   คือ  คา่เฉลี(ย 
            n  คือ  จํานวนนกัศกึษากลุม่ตวัอยา่ง 
 

 4.  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบตักิารสําเร็จรูป PI_Lab   ใช้การวิเคราะห์คา่ร้อยละ 
คา่เฉลี(ย   

4.1 คา่เฉลี(ยร้อยละของจํานวนรายข้อที(ผ่านเกณฑ์ 90 %  คือ   

                            %90100* ≥







A

pa  
 

   เมื(อกําหนด     ap  คือ จํานวนรายข้อที(ผู้ เรียนผา่นเกณฑ์ 90 % 
                                                          A    คือ จํานวนข้อทั 
งหมด 

4.2 คา่เฉลี(ยร้อยละของจํานวนผู้ เรียนที(ผา่นเกณฑ์ 90 %  คือ             

                                %90100* ≥







B

pb  
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   เมื(อกําหนด    bp   คือ จํานวนนกัศกึษากลุม่ตวัอยา่งที(ผา่นเกณฑ์ 90 % 
                                                          B    คือ จํานวนนกัศกึษากลุม่ตวัอยา่งทั 
งหมด 
 

5. การทดสอบความแตกตา่งระหวา่งผลสมัฤทธิOก่อนเรียนและหลงัเรียน  ใช้สถิตคิา่ t  
(pair t-test) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป  ตามสตูรดงันี 
 
 

( )
1

22

−

−

=−

∑ ∑
∑

n

DDn

D
testt  

 

   เมื(อ  n   คือ  จํานวนนกัศกึษาของกลุม่ตวัอย่าง 
           D  คือ  คา่ความแตกตา่งของคะแนนสอบหลงัเรียนกบัก่อนเรียน 
 

6. การประเมินความคงทนในการเรียนรู้  ใช้การวิเคราะห์โดยการคํานวณคา่ร้อยละเฉลี(ย 
ของคะแนนที(แตกต่างกันของแต่ละคนที(ได้จากการสอบหลังเรียนเมื(อสิ 
นสุดการเรียนและการสอบ
หลงัจากสิ 
นสดุการเรียน 1 สปัดาห์ (7 วนั)  และสิ 
นสดุการเรียน 1 เดือน (30 วนั)  ตามสตูร ดงันี 
 
 

  6.1  การประเมินความคงทนครั 
งที( 1  %90100*
)( 1 ≥








 −∑
n

xx
 

  6.2  การประเมินความคงทนครั 
งที( 2  %75100*
)( 1 ≥








 −∑
n

xx
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บทที� 4 
ผลการวจิัย 

 

   ผู้ วิจยันําข้อมลูทั �งหมดของกลุ่มตวัอย่างที�ได้จากการสอบก่อนเรียน  การสอบหลงัเรียน  และ
การทํากิจกรรมระหวา่งเรียนบทเรียนปฏิบตักิารสําเร็จรูป PI_Lab เรื�อง การวิเคราะห์ข้อมลู มาวิเคราะห์
เป็น 3 ตอน  คือ ตอนที� 1 ผลการวิเคราะห์ที�เกี�ยวกับประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป 
PI_Lab เรื�อง การวิเคราะห์ข้อมลู ที�พิจารณาร้อยละของคา่เฉลี�ยของผลการทํากิจกรรมระหว่างเรียนแต่
ละกรอบและร้อยละของค่าเฉลี�ยของผลการทํากิจกรรมครบทุกหนว่ย  ตอนที� 2 ผลการเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของผลสมัฤทธิ6ก่อนและหลงัเรียน  และตอนที� 3 ผลการวิเคราะห์ที�เกี�ยวกบัความคงทน
ในการเรียนด้วยบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab เรื�อง การวิเคราะห์ข้อมลู  โดยเปรียบเทียบความ
แตกตา่งระหว่างร้อยละของผลสอบหลงัเรียนเมื�อเสร็จสิ �นการเรียน 1 สปัดาห์ (7 วนั) และเมื�อเสร็จสิ �น
การเรียน 1 เดือน (30 วนั) กบัร้อยละของผลสมัฤทธิ6หลงัเรียน  
ตอนที� 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบัตกิารสาํเร็จรูป PI_Lab  

ผู้ วิจัยตรวจสอบการทํากิจกรรมระหว่างเรียนแต่ละกรอบและการทํากิจกรรมครบทุกหน่วย  
ได้ผลของกิจกรรม  ดงัตาราง 1 
ตาราง 1 ผลการทดสอบคา่ประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab เรื�อง การวิเคราะห์
ข้อมลู 

ผลประเมินรายข้อ ผลประเมินรายบคุคล 
รวม ผา่นเกณฑ์ ร้อยละ รวม ผา่นเกณฑ์ ร้อยละ 
31 28 90.3 35 32 91.4 

 

 จากตาราง 1 ผลประเมินรายข้อของบทเรียน พบว่า จํานวนข้อคําถาม 31 ข้อ  มีนกัศกึษาทํา
ถกูต้องร้อยละ 90 ขึ �นไปมี 28 ข้อ คา่เฉลี�ยของผู้ตอบคําถามถกูเป็นรายข้อคําถามระหว่างเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 90.3 และผลประเมินรายบุคคล พบว่า นกัศึกษากลุ่มตวัอย่างมี 35 คน ทําบทเรียนครบทุก
หน่วยถูกต้องตั �งแต่ร้อยละ 90 ขึ �นไปมี 32 คน ค่าเฉลี�ยของจํานวนผู้ตอบคําถามของบทเรียนถูกเมื�อ
เสร็จสิ �นการเรียนทุกหน่วย ซึ�งสรุปผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab 
เรื�อง การวิเคราะห์ข้อมลูที�พฒันาขึ �นในครั �งนี �ว่ามีประสิทธิภาพเท่ากบั 90.3 / 91.4 ซึ�งสูงกว่าเกณฑ์ที�
กําหนด 
ตอนที� 2  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ1ก่อนและหลังเรียน PI_Lab 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งของผลสมัฤทธิ6หลงัเรียนและก่อนเรียนของนกัศกึษา
จากกลุม่ตวัอย่าง เพื�อหาข้อสรุปวา่  ผลสมัฤทธิ6ทางการเรียนรายวิชา รายวิชา ISM 1102 การคิด
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สร้างสรรค์และการตดัสินใจ เรื�อง การวิเคราะห์ข้อมลู หลงัเรียนด้วยบทเรียนปฏิบตักิารสําเร็จรูป 
PI_Lab สงูกวา่ก่อนเรียนหรือไม ่ โดยมีคําถามการวิจยัหรือสมมตุฐิานที�ต้องทดสอบดงันี � 
 H0 : ผลสมัฤทธิ6ทางการเรียนด้วยบทเรียนปฏิบตักิารสําเร็จรูป PI_Lab หลงัเรียนเทา่กบัก่อน
เรียน 
 H1 : ผลสมัฤทธิ6ทางการเรียนด้วยบทเรียนปฏิบตักิารสําเร็จรูป PI_Lab หลงัเรียนสงูกว่าก่อน
เรียน 
 การทดสอบใช้สถิตคิา่ t (pair t-test) ได้ผลดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

คะแนน
ทดสอบ 

จํานวน
ตวัอยา่ง 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
เฉลี�ย 

สว่นเบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

คา่ t-test คา่ r 

ก่อนเรียน 
หลงัเรียน 

35 
35 

20 
20 

8.65 
16.25 

0.76 
1.89 

32.67 * 0.79  

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตทีิ� 05.0=α  (t.05,34 = 2.032) 
 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์พบวา่ ผลตา่งของคะแนนของนกัศกึษาที�สอบก่อนเรียนและหลงั
เรียนตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที� 05.0=α และผลสมัฤทธิ6ทางการเรียนหลงัเรียนด้วยบทเรียน
ปฏิบตัิการ PI_Lab สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�  05.0=α   นอกจากนั �นผลการสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความสมัพนัธ์กนัสงูในทางเดียวกนั ( r = 0.79) 
 

ตอนที� 3 ผลการวิเคราะห์ความคงทนในการเรียนด้วยบทเรียนปฏิบัตกิารสาํเร็จรูป PI_Lab  
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างร้อยละของผลสอบหลงัเรียนเมื�อเสร็จสิ �นการ
เรียน 1 สปัดาห์ (7 วนั) และเมื�อเสร็จสิ �นการเรียน 1 เดือน (30 วนั) กบัร้อยละของผลสมัฤทธิ6หลงัเรียน
ของนักศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง  เพื�อหาข้อสรุปว่าความคงทนในการเรียนรู้ด้วยบทเรียนปฏิบตัิการ
สําเร็จรูป PI_Lab อยูร่ะหวา่ง 75% และ 90 % หรือไม ่  
 การทดสอบใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของคะแนนสอบของหลงัเรียนและคะแนนสอบเมื�อ
เสร็จสิ �นการเรียน 1 สปัดาห์ (7วนั) และ 1 เดือน (30 วนั) ได้ผลดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 ร้อยละของความคงทนในการเรียนรู้ของนกัศึกษาด้วยบทเรียน PI_Lab เรื�อง การวิเคราะห์
ข้อมลูหลงัเรียนเป็นเวลา 7 วนั และ 30 วนั 

คะแนน จํานวนนกัศกึษา คะแนนรวม X  

ร้อยละของคา่
ความคงทนใน

การเรียนรู้ 
คะแนนผลสมัฤทธิ6 35 569 16.25  

คะแนนความ
คงทน (7 วนั) 

35 512 14.62 89.9 

คะแนนความ
คงทน (30 วนั) 

35 480 13.71 84.36 

 

 จากตาราง 3 พบว่า ร้อยละของค่าความคงทนในการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังเรียนด้วย
บทเรียน PI_Lab เรื�อง การวิเคราะห์ข้อมลูหลงัเรียนเป็นเวลา 7 วนั เท่ากบั ร้อยละ 89.9 และและ 30 
วนั เทา่กบั ร้อยละ 84.36  ซึ�งอยูร่ะหวา่งร้อยละ 75 และ 90 ตามเกณฑ์ที�ตั �งสมมตุฐิานไว้ 
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บทที� 5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั 
งนี 
เ ป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั 
นเ รียน ที�ผู้ วิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื�อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab  เรื�อง การวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาผลสมัฤทธิ5

ทางการเรียนของนักศึกษาที�ใช้บทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab เรื�อง การวิเคราะห์ข้อมูล และ 
ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักศึกษาที�ใช้บทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab  เรื�อง การ
วิเคราะห์ข้อมลู 

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั 
งนี 
ผู้ วิจัยใช้การทดลองแบบหนึ�งกลุ่ม  วัดก่อนและหลังเรียน  กลุ่มตวัอย่าง คือ 
นกัศกึษาชั 
นปีที� 1 วิทยาลยันานาชาติ ที�ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ISM 1102  การคิดสร้างสรรค์และการ
ตดัสินใจ ในภาคเรียนที� 1/2553 ซึ�งเป็นกลุม่ตวัอย่างที�ผู้ วิจยัเลือกโดยใช้วิธีสุ่มแบบกลุ่ม จํานวน 1 กลุ่ม   
ได้นกัศกึษาสาขาวิชาธุรกิจการบนิ หมู ่2  จํานวน  35 คน   

เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัยครั 
งนี 
 มี 2 ชนิด ได้แก่ เครื�องมือชนืดที� 1 คือ บทเรียนปฏิบัติการ
สําเร็จรูป  
PI_Lab เรื�อง การวิเคราะห์ข้อมลู ซึ�งผู้ วิจยัได้จดัทําเป็น 4 หน่วย คือ หน่วยที� 1  PI_Lab 1  เรื�อง  
Arrangement of Raw Data หน่วยที� 2  PI_Lab 2  เรื�อง  Making A Grouped Frequency หน่วยที� 3  
PI_Lab 3  เรื�อง Measure of Central Tendency (1) และ  หน่วยที� 4  PI_Lab 4  เรื�อง Measure of 
Central Tendency (2)  โดยแต่ละหน่วยแบ่งเนื 
อหาเป็นกรอบย่อย ๆ และมีกิจกรรมปฏิบตัิการใช้ 
Microsoft Excel  เครื�องมือชนิดที� 2 คือ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ5ทางการเรียน  การวิเคราะห์ข้อมลู
ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียน ผู้ วิจยัใช้การหาค่าเฉลี�ยร้อยละของผู้ตอบคําถามถูกเป็นรายข้อ
คําถามระหว่างเรียน บทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab เรื�อง การวิเคราะห์ข้อมลู และคา่เฉลี�ยร้อย
ละของจํานวนผู้ตอบคําถามของบทเรียนถกูเมื�อเสร็จสิ 
นการเรียนทกุหน่วย การวิเคราะห์ข้อมลูเพื�อหา
ความแตกตา่งระหวา่งก่อนและหลงัการเรียน  ผู้ วิจยัใช้ใช้สถิตคิา่ t  
(pair t-test)  และการวิเคราะห์ความคงทนในการเรียนรู้ ผู้ วิจยัใช้การทดสอบหลงัเสร็จสิ 
นการเรียน 1 
สปัดาห์ (7 วนั) และ 1 เดือน (30 วนั) ผู้ วิจยัใช้การคํานวณหาคา่ร้อยละของคะแนนที�นกัศกึษาตอบถกู
ลดลงจากการทดสอบหลงัเรียน 
 ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab เรื�อง การวิเคราะห์
ข้อมูล มีประสิทธิภาพ 90.3 / 91.4 ซึ�งสูงกว่าเกณฑ์ที�กําหนด และ ผลสมัฤทธิ5ทางการเรียนหลงัเรียน
ด้วยบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab เรื�อง การวิเคราะห์ข้อมลูสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัที� 
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05.0=α   ซึ�งตอบคําถามการวิจยัครั 
งนี 
  สําหรับผลการวิจยัเกี�ยวกับความคงทนในการเรียนรู้ พบว่า
ผู้ เรียนมีความคงทนใน 7 วนัหลงัเสร็จสิ 
นการเรียนร้อยละ 89.9  และความคงทนใน 30 วนั หลงัเสร็จ
สิ 
นการเรียนร้อยละ 84.36  ซึ�งผลการวิจยัสอดคล้องกบัเกณฑ์ที�ตั 
งไว้ คือ ร้อยละ 75 และ 90   
 

อภปิรายผล 

 จากการวิจยัผลการเรียนด้วยบทเรียนปฏิบตักิารสําเร็จรูป PI_Lab เรื�อง การวิเคราะห์ข้อมลู ใน
รายวิชา รายวิชา  ISM 1102  การคิดสร้างสรรค์และการตดัสินใจ  ตามหลกัสตูรของวิทยาลยันานาชาต ิ   
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา พบวา่ 
 1.  บทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab เรื�อง การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ�งผู้ วิจยัได้พฒันาขึ 
นมามี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที�กําหนด คือ เท่ากับ 90.3 / 91.4 ซึ�งเป็นผลที�สอดคล้องมนตรี แย้มกสิกร 
(2551, หน้า 9) ที�ได้กลา่ววา่ “ เปรื�อง กมุทุ กําหนดเกณฑ์การวดัประสิทธิภาพบทเรียน 90 / 90 โดย 90 
ตวัแรก เป็นร้อยละเฉลี�ยของผลการเรียนระหวา่งเรียนบทเรียน และ 90 ตวัหลงั เป็นร้อยละเฉลี�ยของผล
การเรียนหลงัเรียนบทเรียน” 
 2.  จากการศกึษาผลสมัฤทธิ5ทางการเรียน เรื�อง การวิเคราะห์ข้อมลู พบว่า ผลสมัฤทธิ5ทางการ
เรียนด้วยบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 

05.0=α  ซึ�งสอดคล้องกับอรุณี เพ็งประสพ (2552) และ นวลจันทร์ วิเศษ (2546) ที�พบว่าการใช้
บทเรียนสําเร็จรูปทําให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ5หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผู้ เรียนใช้เวลาเรียนตาม
ความสามารถของแตล่ะบคุคล  จึงสอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�
แก้ไขเพิ�มเตมิ พ.ศ. 2545 ได้กําหนดแนวการจดัการศกึษา (หมวด 4) ซึ�งกลา่วถึงความคาดหวงัเกี�ยวกบั
การเรียนรู้ของผู้ เรียนไว้หลายประการ เช่น มาตรา 22 ระบุว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองได้  และมาตรา 24 ให้จดัเนื 
อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความ
ถนัดของผู้ เรียน  โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ สอนสามารถจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อม  สื�อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื�อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมี
ความรู้ (สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2545, หน้า 13-14) 
 3.  การวิจยัด้านความคงทนในการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป PI_Lab เรื�อง การ
วิเคราะห์ข้อมลู พบวา่ ผู้ เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้หลงัเสร็จสิ 
นการเรียน 7 วนั และ 30 วนั เท่ากบั 
ร้อยละ 89.9 และร้อยละ 84.36  ทั 
งนี 
เพราะบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป ส่งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒนา
ตนเองตามความแตกตา่งระหว่างบคุคลและได้ปฏิบตัิจริงจากการทํากิจกรรมที�ใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel ในห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ของวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  หรือ
การใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตวั  นักศึกษาจึงมีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วย  จึงทําให้ความ
คงทนในการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ ของ Dr. F. Robert Treichler ศาสตราจารย์เกียรติคณุ  สาขา
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จิตวิทยา  ของมหาวิทยาลยั Kent State  (Adams & Webster, 2006, pp. 3 - 4)      ที�ได้แสดงพีระมิด
ของร้อยละของความคงทนในการเรียนรู้จะแตกตา่งกนัตามวิธีสอนและสื�อการสอนที�แตกตา่งกนั  ซึ�งวิธี
สอนและสื�อการสอนที�สร้างความคงทนให้แก่ผู้ เรียนตํ�าสองอนัดบั  ได้แก่ การบรรยาย ร้อยละ 5  การ
สอนแบบอ่านอย่างเดียว ร้อยละ 10 สําหรับวิธีสอนและสื�อการสอนที�สร้างความคงทนให้แก่ผู้ เรียนสูง
สองอนัดบั ได้แก่ การสอนแบบลงมือปฏิบตัจิริง ร้อยละ 75 และการสอนที�ใช้นวตักรรมอื�น ๆ ร้อยละ 90   
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอน 

             เนื�องจากผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธิ5ทางการเรียนหลงัจากใช้บทเรียนปฏิบตักิารสําเร็จรูป  
PI_Lab ในการเรียนรู้ เรื�อง การวิเคราะห์ข้อมลู  สงูกว่าก่อนเรียน และผู้ เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ 

ร้อยละ 75 – 90 แตผู่้ เรียนที�ใช้บทเรียนนี 
จะต้องมีความซื�อสตัย์ตอ่ตนเอง  เพราะแตล่ะคําถามจะมี 

คําตอบอยูใ่นกรอบถดัไปผู้สอนที�จะพฒันาบทเรียนเพื�อนําไปใช้จะต้องคํานงึถึงสิ�งตอ่ไปนี 
 
1. กําหนดคําชี 
แจงและข้อตกลงของการเรียนให้ชัดเจน และไม่นําคะแนนจากการเรียนแต่ละ

กรอบมาใชใ่นตดัสินผลการเรียน 
2. การพัฒนาบทเรียนที�ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแต่ละด้าน (พุทธิพิสัย  จิตพิสัย หรือ 

ทกัษะพิสยั) ต้องเขียนเค้าโครง (story board) .ให้ครอบคลมุ  และควรนําไปใช้เฉพาะเนื 
อหาที�
เป็นข้อความจริง  แตถ้่าเนื 
อหาใดต้องใช้กระบวนการคิดหลากหลาย หรือมีทางเลือกของการ
ตดัสินใจหลายทางเลือก  ผู้สอนควรจดักิจกรรมการเรียนรู้บรูณาการกบัแบบอื�น ๆ  

              ข้อเสนอแนะเพื�อการวิจัย 

1. ในการวิจยัครั 
งตอ่ไปควรเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ5ทางการเรียนด้วยบทเรียนปฏิบตัิการสําเร็จรูป
กบัการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพราะใช้หลกัการเรียนรู้ที�พฒันาโดยคํานึงถึง
การให้ความรู้  การมีสิ�งเร้าเป็นคําถาม  มีการตรวจสอบคําตอบทนัทีเพื�อเป็นสิ�งเร้ากระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ตอ่ไป 

2. ในการวิจัยครั 
งต่อไป ควรทําการวิจัยและพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือ
บทเรียน E-Learning และติดตามความก้าวหน้าของผู้ เ รียนด้วยโปรแกรมการสร้าง เช่น 
โปรแกรม Moodle  

3. ในการวิจยัครั 
งต่อไป ควรทําการวิจยัและพฒันาที�บรูณาการบทเรียนสําเร็จรูปกับรูปแบบการ
สอนอื�น ๆ ที�เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั เชน่ การบรูณาการการใช้บทเรียนสําเร็จรูปกบัการสอนแบบ
ร่วมมือ  การบรูณาการการใช้บทเรียนสําเร็จรูปกบัการสอนแบบ Jigsaw  การบรูณาการสอน
โดยใช้บทปฏิบตักิารกบัการสอนที�ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) เป็นต้น 
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Direction of PI_Lab 

 
PI_Lab makes use of a teaching method called programmed instruction and 

laboratory method to help you learn better.  In this program you’ll see a series of 

numbered sections called frames and each frame you will be asked a question.  You’ll 

learn by answering the questions. 

There are two important things you should know about programmed instruction.  

The first is that a program is not a test.  You won’t be graded on how many questions 

you answer correctly.  The second important thing is that you should work at your own 

speed.  If you take your time and answer carefully, you’ll learn better than if you “race”   

through the program. 

In this program, the questions fall into three types: fill-in, multiple choice, and 

construction.  You answer fill-in questions by writing your answer in the blank.  You 

answer multiple-choice questions by circling your choice.  You answer construction 

questions by drawing a table. 

After answering each question, you are allowed to look at the printed answer in 

the right-hand column next to the frame.  If your answer is correct, you should go on to 

the next frame.  If your answer is incorrect, you should go back and write in the correct 

one. 

Now you can begin the program.  You start on page 1 and use a piece of paper 

cover the right column.  When you finish each frame, move your piece of paper to check 

your answer and continue through the rest of the frames.  If you have any questions 

about the program, be sure to ask your teacher. 
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PI_Lab 1 Arrangement of Raw Data 
 
Objectives: Student will be able to : 

(1) arrange data in descending and ascending order of size; 
(2) find the range of data. 

 
Frame 1 
      Data in Table 1-1 are sample raw scores taken from an 
achievement test for a sixth-grade class. In their present 
arrangement, they have little value in describing even relative 
pupil achievement. 

Table 1-1 
Achievement-Test Scores for a class of sixth grade students 

42    60    70    46    57 
78    26    39    57    29 
63    35    61    33    72    
37    35    63    72    65 

 
Question 1:  How many students took the achievement-test? 
 

 

Frame 2 
      The range of data will be defined as the highest score 
minus the lowest score. For example: if the highest score is 83 
and the lowest score is 26, then 83 – 26 = 57.  So the range 
will be 57. 
 
Question 2:  What is the range of achievement-test scores in 
                     Table 1-1? 
 

Answer 1 
 

20 

Frame 3 
      The following scores have been arranged in descending         
order of size and the frequency which each score appears in 
the distribution is shown in the column headed by f. The 
frequency of the highest score (78) is 1 and the frequency of 
the lowest  score (20) is 2. 

 

Score f  Score f 
78 
63 
61 

1 
2 
1 

 57 
35 
20 

3 
2 
2 

      
Question 3: What is the frequency of 57? 
 

Answer 2 
 

52 
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Frame 4 
      Data in Table 1-2 are arranged in ascending order of size 
and made a simple frequency distribution. 
 

Table 1-2 
Simple Frequency Distribution 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       ∑ f  is the sum of the frequency of data, which is equal to 

the total number (N)  of data. 
 
Question 4:  How many data in Table 1-2 ? 

Score f  Score f 
26 
29 
33 
35 
37 
39 
42 
46 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

 57 
60 
61 
63 
65 
70 
72 
78 

2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

    ∑ f = 20 

Answer 3 
 

3 

Frame 5 
 
Question 5:  Which table have been arranged in descending 
                      order? 
                       
                      Table A                             Table B 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       

Score f  Score f 
26 
29 
33 
35 
37 
39 
42 
46 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

 78 
72 
70 
65 
63 
61 
60 
57 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

 ∑ f = 9   ∑ f = 11 

Answer 4 
 

20 
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Frame 6 
 
Question 6:  Arrange the following data in ascending order,  
                      make the simple frequency distribution and find  
                      the range. 
 

42     45     52     52 
83     61     49     58 
65     65     39     79 
46     71     58     40 
49     52     57     60 

 

Answer 5 
 
Table B 

 

 
 
 
 
 

Answer 6 
 
See 
Below 
the End 
Frame  

 
Answer 6    
 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   The range is 83 – 39 = 44. 
 
 
 

 
 

Continue to Excel Activity 
 

Score f  Score f 
39 
40 
42 
45 
46 
49 
52 
57 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 

 58 
60 
61 
65 
71 
79 
83 
 

2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
 

    ∑ f = 20 
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Excel Activity 
 

Arrangement of Raw Data 
 

Objective : Students can arrange data in descending order of size and  
                    find the range of data . 
 
Tools:  Microsoft Excel : Sorting data involves using icons located on the  
             Standard toolbar, which is normally located at the top of the  
             Excel 2003 screen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 1:  Arrange scores in descending order of size. 
 

Table 1-1 
Achievement-Test Scores for a class of ninth-grade students 

 
42 78 63 37 42 45 52 52 
60 26 35 35 83 61 49 58 
70 39 61 63 65 65 39 79 

 
 In Table 1-1 the arrangement of the scores have little value in 
describing even relative achievement.  Use Microsoft excel to arrange 
scores into column by using the following procedure and find the range: 
 
Procedure:   

1.  Enter the raw data into spreadsheet.  
(1) Click on the cell where you want the data to go. 

Sort icons – ascending  
and descending on the 
Standard Toolbar 
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(2) Type your data into the cell. 
(3) Press the ENTER key on the keyboard or click on 

another cell with the mouse. 
2. Drag select cells A1 to A24 to highlight them. 
3. Click on Sort Descending icon on the Standard Toolbar. 
4. The data in cells A1 to A24 should now be in this order: 
 

Solution: 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  The range is ……………………….. 
 

*** Check your solution to the answer on the next page.*** 
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Answer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The range is  57. 
 

Remark: 1.  The procedure to sort data can be used menu “ Data ” 
                     and click “ sort ” after highlight all data. 
                2. After click menu “ sort ”, it will show command box to select 
“ descending” or “ ascending” for arrangement. 
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PI_Lab 2 Making a Grouped Frequency Distribution 
 
Objectives: Student will be able to : 

(1) decide the size of the class interval to be used for grouping the 
data; 

(2) establish the class limits for the set of data included in the 
frequency distribution; 

(3) find the midpoint of class interval in grouped frequency 
distribution. 

 
Frame 1 
      The types of numbers which can be assigned to data 
depend on the underlying characteristics of the phenomena to 
be studied.  There are two broad classes of data : discrete and 
continuous. 
      Discrete data classify persons, objects, or events according 
to the kind or quality of their attributes.  Examples are sex, 
national origin, race, and opinion (excellent, good, fair, or 
poor).   
 
Question 1:  Which of the given information written in italic  
                      is the discrete data ? 

A. Suda is Thai. 
B. Suda is about 165 centimeters height.  

 

 

Frame 2 
      Continuous data classify persons, objects, or events 
according to the magnitude or quantity of their attributes.  The 
principal of difference between continuous and discrete data is 
that continuous measures allow for fractional numeric values, 
where as discrete measures do not.  In the natural sciences 
continuous data abound: weight, height, time, velocity, and so 
on. 
 
Question 2:  Which of the given information written in italic  
                      is the continuous data ? 

A. Steven studies in Grade 4. 
B. Steven’s father earns 20,000 Baht per month. 

 

Answer 1 
A 
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Frame 3 
      When many data (discrete or continuous) must be dealt 
with, it may be desirable to make a grouped frequency 
distribution.  Such a distribution appears in Table 2-1. The 
interval size is five and the first class or group of scores begin 
with a multiple of five (25 – 29).  The lowest number (26) can 
be in the lowest class and the highest number (83) can be in 
the highest class. 
 

Scores on the Mid-term Statistics Exam 
 

42 78 63 37 42 45 52 52 
60 26 35 35 83 61 49 58 
70 39 61 63 65 65 39 79 
46 57 33 72 46 71 58 40 
57 29 72 65 49 52 57 60 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 3 :  Which of the given set of numbers can be in the 
                       class 55 – 59? 

A. 57, 57, 58, 57, 58 
B. 57, 52, 52, 57, 58 

 

Class Interval f 
80 – 84 
75 – 79 
70 – 74 
65 – 69 
60 – 64 
55 – 59 
50 – 54 
45 – 49 
40 – 44 
35 – 39 
30 – 34 
25 – 29 

1 
2 
4 
3 
6 
5 
3 
5 
3 
5 
1 
2 

 N = 40 

Answer 2 
B 
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Frame 4 
      Utilize the Table 2-2 answer the Question 4. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 4 :  Which of the given set of numbers can be in  the 
                       class 40 – 44? 

A. 42, 46, 42,  
B. 40, 42, 42 

 

Class Interval f 
80 – 84 
75 – 79 
70 – 74 
65 – 69 
60 – 64 
55 – 59 
50 – 54 
45 – 49 
40 – 44 

1 
2 
4 
3 
6 
5 
3 
5 
3 

 N = 32 

Answer 3 
A 

Frame 5 
 

Table 2-3 
Group Frequency Distribution 

 
Class Interval f 

55 – 59 
50 – 54 
45 – 49 
40 – 44 
35 – 39 
30 – 34 
25 – 29 

5 
3 
5 
3 
5 
1 
2 

 N = 24 
 

          The first step in making a grouped frequency distribution is 
to decide the size of the class interval to be used for grouping 
the scores.  There are 7 class intervals in Table 2-3.  The 
lowest class interval is 25 – 29 and its frequency is 2 .   
 
 

Question 5:  What is the highest class interval in Table 2-3? 

Answer 4 
B 
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Frame 6  
 

      It is customary to limit the number of classes ( or groups of 
scores) to somewhere between 6 – 20 to present data in 
frequency distribution.  For example, the decided number of 
class is 10 and 20 and a range is 57.  Dividing 57 by 10 and by 
20 would yield 5.7 and 2.85, respectively.  This figures 
suggest the positive integer between 2.85 and 5.7 would be an 
interval size i.  For the value of i , we would have a choice of 
3, 4, and 5.  It is also desirable to use an odd integer for the 
value of i, to avoid fractional values for midpoints of the 
interval. Thus, the size of class interval in the example is 3 or 
5. 
 

Question 6 :  The range of data is 34 and decided number of 
                       class is 6.  Which number can be the size of the  
                       class interval? 

Answer 5 
55 - 59 

Frame 7 
      After the interval size i has been determined, the class 
limits must be establish for the set of data included in the 
frequency distribution. When the class intervals have been 
established, one can tally the number of scores which fall in 
each class.  The tally marks can then be counted and the 
frequencies entered in the column labeled f .  

Table 2-4 
Grouped Frequency Distribution 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 7:  How many scores in the class interval 60 - 64? 
 

Class Interval f 
70 – 74 
65 – 69 
60 – 64 
55 – 59 
50 – 54 
45 – 49 
40 – 44 
35 – 39 
30 – 34 
25 – 29 

4 
3 
6 
5 
3 
5 
3 
5 
1 
2 

 N = 37 

Answer 6 
5 
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Frame 8   
          
      Make a grouped frequency distribution for the following 
scores,  using 5 as the size i  
and  the lowest class is 35 - 39. 

 

 
 
 

Class Interval f 
  
  
  
  
  
  
  

35 - 39  
 N = … 

43 58 72 39 65 
55 47 70 72 59 
43 62 51 45 59 
71 69 65 60 55 
41 47 71 59 67 
62 51 42 40 67 
65 55 55 49 72 

Answer 7 
6 

Answer  
 
 
 

Class Interval f 
70 - 74 6 
65 - 69 6 
60 - 64 3 
55 - 59 8 
50 - 54 2 
45 - 49 4 
40 - 44 5 
35 - 39 1 

 N = 35 

Answer 8 
See Below 
Frame 8 

Frame 9 
      The data in Frame 8 can be organized into a frequency 
distribution in several ways as follow, which class interval has 
different frequency from the answer of Frame 8? 
 
 

Class Interval f 
70 and above, below 75 6 
65 and above, below 70 6 
60 and above, below 65 3 
55 and above, below 60 8 
50 and above, below 55 2 
45 and above, below 50 4 
40 and above, below 45 5 
35 and above, below 40 1 

 N = 35 
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 Frame 10 

    Frequency distribution of the time taken (in seconds) by the 
group of students to answer a simple math question. 

Time taken (in seconds) Frequency 

5 and above, below 10 1 

10 and above, below 15 4 

15 and above, below 20 6 

20 and above, below 25 4 

25 and above, below 30 2 

30 and above, below 35 3 

Question 10 

      How many students answered the simple math question? 

Answer 9 
None 

Frame 11 
 
      The data in Frame 10 can be organized in descending 
order of size as follow: 

Time taken (in seconds) Frequency 

30 and above, below 35 3 

25 and above, below 30 2 

20 and above, below 25 4 

15 and above, below 20 6 

10 and above, below 15 4 

5 and above, below 10 1 

 
Question 11 
 
       If the response time is 5 – 14 seconds, the students are 
categorized as smart students. 
       How many students are smart? 
 

Answer 10 
20 
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Frame 12 
     
       Another method of grouping the data is to use some 
qualitative characteristics instead of numerical intervals. For 
example, suppose in the above example, there are three types 
of students: 1) Smart, if the response time is 5 to 14 seconds, 
2) normal if it is between 15 and 24 seconds, and 3) below 
normal if it is 25 seconds or more, then the grouped data 
looks like: 

Table 2-5 

 Frequency distribution of the three types of students 

Characteristics Frequency 

Smart 5 

Normal 10 

Below normal 5 

 
Question 12 
    
         How many normal students in this group? 

Answer 11 
5 

 Frame 13     
 
        The method of grouping data in numerical interval in 
Table 2-6 shows the class limits in apparent limits rather than 
real limits.  The real limits of the class interval 68 – 72 are 
actually 67.5 and 72.5.  The apparent limits are general used 
for convenience, but we must keep in mind that the real limits 
are 0.5 below the lower apparent limit and 0.5 above the 
upper apparent limit in order to include all fractional values.  
 
 

Answer 12 
10 
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Table 2-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
Question 13 :  In Table 2-6, find the real limits of the  
                      following class intervals. 
                  
                      A.  49 – 53                           B.  58 – 62 

class Interval f 
68 – 72 7 
63 – 67 5 
58 – 62 7 
54 – 57 4 
49 – 53 3 
44 – 48 3 
39 – 43 6 

 N = 35 

 

Frame 14 
 
      The midpoint of a class interval can be determined by 

taking 
2

1 of i and adding it to the lower real limit. In Table 2-

6, science 
2

1 of 5 is 2.5, the midpoint of class interval  

68 – 72 would be 67.5 + 2.5 = 70.   
 
Question 14 :  In Table 2-6, find the midpoint of the  
                      following class intervals. 
 
                      A. 63 – 67                           B.  39 – 43                   
 

Answer 13 
 A. 48.5 
and 53.5 
 B. 57.5 
and 62.5  

                       

Answer 14 
A. 65 
B. 41 

 
 

Continue to Microsoft Excel Activities 
Graphic Presentation of Data 

(Using YouTube Video) 
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PI_Lab 3 Measure of Central Tendency (1) 
 
Objectives: Student will be able to : 

(1) find the mean for the raw data; 
(2) calculate the mean for the simple frequency distribution. 

 
Frame 1 
      Sometimes we may need to find the average score 
(arithmetic mean) which is one measure of central tendency in 
distribution. 
      The average score or arithmetic mean is defined as the 
sum of total scores divided by the number of scores.  
 
      Let   X     =  average score or arithmetic mean 
 
             ∑ x     =   sum of total scores 
 
               N     =   number of scores  
 
Question 1:  Which formula would you use to find the average 
                      score or arithmetic mean? 
 

                        (A)   
N

x
X

∑=  

 

                        (B)     
∑

=
x

N
X  

 

Frame 2 
 

      If you wished to find the mean (X ) for the scores 90, 82, 
66, 73, 69, 87, the process would be quite simple.  The sum of 
the scores (∑ x ) is 467 and N  is 6.  Substitute in the formula 

                                       
N

x
X

∑= , 

you have 

                                     
6

467
=X . 

 
Question 2:   What is the mean for 90, 82, 66, 73, 69, 87?    
                           

Answer 1 
A 
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Frame 3 
 

       Mean is one measure of central tendency of scores.  If you 
arrange the scores 90, 82, 66, 73, 69, 87 in descending order of 
size, you will have 

90, 87, 82, 73, 69, 66 
and the mean 77.8 is near the center of total scores. 
 

Question 3:                   
      What is the mean for the following scores? 
              17, 15, 12, 12, 12, 10, 10, 8, 8, 5  
 

Answer 2 
77.8 

 

Frame 4 
 

      The mean 10.9 is near the center of the scores in Question 
3. If you use scores in Question 3 to make a simple frequency.  
Such a distribution appears in Table 4-1. 
 

Table 4-1 
                                              

Score ( x ) 
Frequency     

( f ) 
fx  

17 1 17 
15 1 15 
12 3 36 
10 2 20 
8 2 16 
5 1 5 
 N = 10 ∑ fx  = 109 

 
Question 4:  What is the sum of total scores (∑ fx )? 

Answer 3 
10.9 

 

Frame 5 
 

      In Table 4-1, you could take the product of each score and 
its frequency before finding the sum (∑ fx ).  You will make a 
slight modification in the previous formula to find the mean of 
total scores.   

      The formula would be   
N

fx
X

∑=  , where  ∑ fx  indicates 

the sum of the products of each score and its frequency. 
 

Answer 4 
109 
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Question 5: 
       What is the mean for the scores in Table 4-2? 
 

Table 4-2 
 

Score ( x ) 
Frequency     

( f ) 
fx  

90 1 90 
87 2 174 
85 3 255 
75 2 150 
70 1 70 
65 1 65 
 N = 10 ∑ fx  = 804 

 
                  
Frame 6 
 

      By using the formula 
N

x
X

∑=  or 
N

fx
X

∑= , you obtain the 

true mean which is computed from the total scores.  Obviously 
you may expect the mean (approximate mean) calculated from 
the grouped frequency distribution to differ slightly from the 
true mean, since all scores in each class are the midpoint of 
that class.  You may study from another textbooks.    
 

Answer 5 
80.4 

 
 
 
 

 

Continue to Excel Activity 
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Excel Activity 
Measure of Central Tendency (1) 

 
Objective : Students can find the mean for the set of given scores. 
 

Tools : Microsoft Excel  
 

Activity 1:  Find the mean (average) for the raw scores, 
 

91, 88, 88, 85, 85, 85, 76, 70, 70, 63 
 

Procedure:   
 

1. Open Microsoft Excel  
2. Type in heading e.g. Scores in A1 box 
3.  Enter values in A column 
4.  Skip down a few rows in A column and type in Mean 
5.  Go down to next row and type in =average(range of boxes containing 
     your data) and hit Enter key e.g. if you entered data in box A2, A3, A4,  
     A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 you would type in =average(a2:a11) OR 
     after the first parenthesis simply highlight all the boxes containing 

               the data and the range will appear automatically. Add the closing  
               parenthesis and hit Enter.   
 

Solution:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The mean is ……………………….. 
*** Check your solution to the answer on the next page.*** 
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Answer 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The mean is 80.1. 
 
Activity 2:  Calculate the mean (average) for the simple frequency distribution. 
 

Table 4-3 
 

Score ( x ) 
Frequency     

( f ) 
fx  

91 1  
88 2  
85 3  
76 1  
70 2  
63 1  
 N = 10 ∑ fx  =  

 
 
 
 
Procedure:   
 

1. Open Microsoft Excel;  
2. Type in heading Score ( x ) in A1 box, Frequency ( f ) in B1 box, and  
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    fx in C1 box; 
3. Enter scores in A column in box A2, A3, A4, A5, A6, A7. Enter 

frequency of each score in B column in box B2, B3, B4, B5, B6, B7.   
4. Click on C Column fx , you type in =(a2*b2) in box C2 and hit Enter; 
5. Copy the product in box C2; 
6. Drag down from C3 to C7 and click on Ctrl+v or menu edit – paste, you 

obtain the product of each row;   
7. Type the word “ Total ” in box A8  
8. In box B8 type in =sum(b2:b7) and hit Enter, you obtain the value of N;  
9. In box C8 type in =sum(c2:c7) and hit Enter, you obtain the value of 

∑ fx ; 
10.  If you want to name the values related to the formula to find the mean,  
      you may type the symbol in Column A (skip down a few rows) e.g. type 
      N = in A10,  ∑ fx  = in A11, and X  = in A12; 
11.  Copy the value of N in box B8 and paste in box B10 next to symbol N =  
       in box A10, and Copy the value of  ∑ fx  in box C8 and paste in box B11 
       next to symbol ∑ fx  = in box A11; 
12.   Click on box B12 type in =(b11/b10) and hit Enter, you obtain the value  

                 of the mean (X ) 
      

Solution: 
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Answer 2: 
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PI_Lab 4 Measure of Central Tendency (2) 
 
Objectives: Student will be able to : 

(1) find the mode and median for the raw data; 
(2) calculate the mode and median for the simple frequency 

distribution. 
 
Frame 1 
      Sometimes we may need to find the most common score 
(mode), or the score (median) that divide the total scores into 
two groups so that one group will contain the upper half of the 
scores and the other group contain the lower half of the scores 
with respect to the total scores or the total distribution. Three 
commonly used measures of central tendency are the 
arithmetic mean, mode, and median.    
      The mode is defined as the most frequent score or value in 
distribution. 
       If you wished to find the mode for the score 17, 15, 12, 
12, 12, 10, 10, 8, 8, 5, the process would be quite simple.  The 
most frequent score is 12. 
 
Question 1:  What is the mode for the following scores? 

17, 15, 12, 12, 12, 10, 10, 8, 8, 5 
 

 

Frame 2 
       Some distributions may have two or more modes.  For 
example: 

21, 18, 18, 18, 16, 15, 15, 15, 14, 13, 12, 10 
 
the most frequent scores are 18 and 15 which appears most 
often (three times).  
 
Question 2:  What are the modes for the scores in the  
                      example? 
 

Answer 1 
12 
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Frame 3 
       In a simple frequency distribution you can easily find 
the mode by looking for the score which appears most 
often. 
 

Table 5-1 
                                              

Score ( x ) 
Frequency     

( f ) 
18 1 
15 1 
12 3 
10 2 
8 2 
4 1 
 N = 10 

 
 
Question 3:  (1)  What score appears most often? 
                     (2)   What is the mode for this distribution? 
 

Answer 2 
18 and 15 

Frame 4 
       Sometimes the data is represented by using of a graph, 
such as a bar chart.  You can compare the distribution 
graphically.  The highest bar in the chart shows the mode 
for the distribution.  The bar chart in figure 5-1 is based on 
the data in Table 5-1. 
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Figure 5-1 

 
Question 4:  What is the mode for this distribution? 
 

Answer 3 
(1) 12 
(2) 12 
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Frame 5 
       The median is the midpoint in a distribution, or the 
point which divides the distribution into halves, with respect 
to frequencies. 

       Given a set of scores or observations, the median is the 
middle value among the scores or observations. To find the 
median, you must first arrange the scores or observations in 
an ascending (or descending) order.  

There are 2 possible cases to consider in finding the 
median.  

Case 1. When the number of observations is odd, the 
median is the middle value.  

Example: Find the median of the following set of scores 

15, 14, 10, 8, 12, 8, 16 

Solution: First arrange the point values in an ascending 
order (or descending order).  

8, 8, 10, 12, 14, 15, 16 

The number of point values is 7, an odd number. Hence, the 
median is the value in the middle position.  

 

Question 5:  (1) What is the median for this distribution? 

                     (2)  What is the mode for this distribution? 

 

Answer 2 
12 
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Frame 6 

       Case 2. When the number of scores or observations is 
even, the median is the average of the two middle values.  

Example: Find the median of the following set of scores:  

15, 14, 10, 8, 12, 8, 16, 13 

Solution: First arrange the values in an ascending order 
(or descending order).  

8, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 

The number of point values is 8, an even number. Hence 
the median is the average of the 2 middle values.  

 

                                  
2

1312+
=Median  

Question 6:  (1) What is the median for this distribution? 

                     (2)  What is the mode for this distribution? 

 

Answer 5 
(1) 12 
(2) 8 

 

 Answer 6 
(1) 12.5 
(2) 8 
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ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) :   การพัฒนาบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล ใน 
                                   รายวิชาการคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย 
                                   นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
             (ภาษาอังกฤษ): The Development of Programmed Instruction Laboratory Lesson for  
                                     Learning on “Data Analysis” of 1st year undergraduate students,  
                                     International College, Suan Sunandha Rajabhat University 
ชื่อผู้วิจัย :                  รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  แก้วไทรฮะ 
   วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

บทคัดย่อ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยชั้นเรียนครั้งนี้ เพื่อสร้างบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab โดยใช้
ประกอบการเรียนรายวิชาการศึกษาทั่วไป ISM 1102 การคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ ส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล บทเรียน
ปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab ที่สร้างขึ้นนี้ได้น าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ISM 
1102  การคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ ในภาคเรียนที่ 1/2553 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกโดยใช้วิธี
สุ่มแบบกลุ่ม จ านวน 1 กลุ่ม   ได้นักศึกษาจ านวน  35 คน  การทดลองครั้งนี้  เพื่อ 1) ทดสอบหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab  ที่สร้างขึ้น 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab ที่สร้างขึ้น  3) วัดความคงทนในการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่เรียนบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab ที่สร้างขึ้น  ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการทดลองนั้นได้
วิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนโดยใช้เกณฑ์ 90/90  วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนบทเรียน โดยใช้ 
t-test และวิเคราะห์ความคงทนในการเรียนรู้ หลังสิ้นสุดการเรียน 1 สัปดาห์ (7 วัน) และ หลังสิ้นสุดการ
เรียน 1 เดือน (30 วัน) โดยใช้ค่าความคงทนระหว่างร้อยละ 75 และ 90 
 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล 
มีประสิทธิภาพ 90.3 / 91.4 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ 05.0   และนักศึกษามีความคงทนในการเรียนรู้ ระหว่างร้อยละ 84.36 และ ร้อยละ 89.9 
 
 ค าส าคัญ : การพัฒนาบทเรียนเพื่อการเรียนรู้  การสอนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป  บทเรียนปฏิบัติการ  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this classroom research was to develop a Programmed 
Instruction_Laboratory (PI_Lab) for assisting the undergraduate students of International 
College, Suan Sunandha Rajabhat University to learn general education course ISM 1102 
Creative Thinking and Decision Making on the topic “Data Analysis”. The samples in this study 
were 35 first year students who registered this course in semester 1/2010 by cluster sampling. 
 The experiment was conducted as the following objectives: 1) To test the efficiency of 
PI_Lab lessons based on the criterion 90/90;  2) To determine the student’s achievement gained 
from studying PI_Lab by using t-test; and  3) To assess the student’s knowledge retention  after 
the end of studying PI_Lab  in one week (7 days) and one month (30 days) by using the 
retention value between seventy five percents and ninety percents.  
 The results of this research study have found that the PI_Lab had efficiency 90.3/ 91.4 
attaining above 90/90 criterion. The student’s learning achievement was significant at 05.0  
and the students had knowledge retention between 84.36% and 89.9% 
 
 Keyword : Development of lesson for learning, Programmed instruction, 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 
 รายวิชา ISM 1102  การคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ (Creative Thinking and Decision Making) 

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Course) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (Mathematics, Science and Technology) ที่มีจุดประสงค์ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการคิด  การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริงที่

เป็นวิทยาศาสตร์  การคิดอย่างมีเหตุผล  คิดอย่างสร้างสรรค์และคิดตามหลักธรรม  จากการติดตามและ

ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ พบว่า  นักศึกษามีปัญหาในการเรียนรู้สาระที่เกี่ยวข้อง

กับการวิเคราะห์ข้อมูล  ซึ่งต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และทักษะการคิดขั้นสูง  นักศึกษามีความ

แตกต่างระหว่างบุคคลที่ใช้เวลาในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน  นักศึกษาบางคนเรียนรู้ได้เร็ว  แต่บางคนเรียนรู้ได้ช้า  

เพราะนักศึกษาชั้นปีที่ 1  มีพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพียงร้อยละ 20 
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และมีนักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนที่สอนสองภาษา เพียงร้อยละ 5  

นอกจากนั้นผลการประเมินตนเองของนักศึกษาจ านวน 45 คน ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบในการสอนรายวิชานี้เมื่อปี

การศึกษา 2551 เกี่ยวกับสภาพปัญหาของการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้คณิตศาสตร์พบว่า  ร้อยละ 43  มี

ปัญหาเรื่องศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์  และร้อยละ 52  มีปัญหาเรื่องการคิดค านวณ  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง

เห็นความส าคัญที่จะน านวัตกรรมมาช่วยพัฒนานักศึกษาให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้เนื้อหาที่

เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ในการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปได้ และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นตามความ

แตกต่างของแต่ละบุคคล   ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดแนวการจัดการศึกษา (หมวด 4) ซึ่งกล่าวถึงความคาดหวังเกี่ยวกับการ

เรียนรู้ของผู้เรียนไว้หลายประการ เช่น มาตรา 22 ระบุว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้  และมาตรา 24 ให้จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ

ผู้เรียน  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ

สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้ (ส านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2545, หน้า 13-14) 

 ส าหรับงานวิจัยชั้นเรียนนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้นวัตกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

ด้วยตนเองตามความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยไม่จ ากัดเวลา ได้แก่ บทเรียนส าเร็จรูป หรือบทเรียน

โปรแกรม (programmed instruction) และนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติการ

แก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้แนวการสอนแบบปฏิบัติการ (laboratory method) ผู้วิจัย

เรียกชื่อนวัตกรรมที่บูรณาการนี้ว่า บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab (Programmed Instruction 

Laboratory) และพัฒนาบทเรียนสอนเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล ในรายวิชา ISM 1102  การคิดสร้างสรรค์

และการตัดสินใจ ในภาคเรียนที่ 1 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ     มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ปีการศึกษา 2553   

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1)   เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ 
       พัฒนาขึ้น 
(2)   เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ใช้บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab  
       เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล  
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(3)   เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ใช้บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab 
       เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล  

3.  ระเบียบวิธีวิจัย 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา ISM 1102  การคิด

สร้างสรรค์และการตัดสินใจ ในภาคเรียนที่ 1/2553  จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว จ านวน 19 คน สาขาวิชาธุรกิจการบิน หมู่ 1 จ านวน 31 คน และสาขาวิชาธุรกิจการบิน หมู่ 2 

จ านวน 35 คน รวมทั้งสิ้น 85 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา ISM 1102  

การคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ ในภาคเรียนที่ 1/2553   เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกโดยใช้วิธีสุ่มแบบ

กลุ่ม(cluster sampling) จ านวน 1 กลุ่ม   ได้นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน หมู่ 2  จ านวน  35 คน  

3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ชนิด ประกอบด้วย บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab  เรื่อง 

การวิเคราะห์ข้อมูล   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ แบบทดสอบวัดความคงทนในการ

เรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้น 

 3.3  การวิเคราะห์ทางสถิติ 

 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์เป็น  3  ตอน  ดังนี้ 

 ตอนที่ 1  การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab  โดยใช้ค่า

ประสิทธิภาพ 90/90  จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนรายข้อที่ผ่านเกณฑ์ 90 % และ ค่าเฉลี่ย

ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ 90 %                                                           

ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน  ใช้สถิติค่า t  
(pair t-test)  
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 ตอนที่ 3  การวิเคราะห์ความคงทนในการเรียนรู้  โดยใช้การค านวณค่าร้อยละเฉลี่ยของคะแนนที่

แตกต่างกันของแต่ละคนที่ได้จากการสอบหลังเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนและการสอบหลังจากสิ้นสุดการ

เรียน 1 สัปดาห์ (7 วัน)  และสิ้นสุดการเรียน 1 เดือน (30 วัน) 

 

4.  สรุปผลการวิจัย 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab  ผู้วิจัยตรวจสอบ

การท ากิจกรรมระหว่างเรียนแต่ละกรอบและการท ากิจกรรมครบทุกหน่วย  ได้ผลของกิจกรรม  ดังตาราง 1 

ตาราง 1 ผลการทดสอบค่าประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab เรื่อง การวิเคราะห์
ข้อมูล 

ผลประเมินรายข้อ ผลประเมินรายบุคคล 
รวม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ รวม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
31 28 90.3 35 32 91.4 

 

 จากตาราง 1 ผลประเมินรายข้อของบทเรียน พบว่า จ านวนข้อค าถาม 31 ข้อ  มีนักศึกษาท า
ถูกต้องร้อยละ 90 ขึ้นไปมี 28 ข้อ ค่าเฉลี่ยของผู้ตอบค าถามถูกเป็นรายข้อค าถามระหว่างเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 90.3 และผลประเมินรายบุคคล พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมี 35 คน ท าบทเรียนครบทุกหน่วย
ถูกต้องต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไปมี 32 คน ค่าเฉลี่ยของจ านวนผู้ตอบค าถามของบทเรียนถูกเมื่อเสร็จสิ้นการ
เรียนทุกหน่วย ซึ่งสรุปผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab เรื่อง การวิเคราะห์
ข้อมูลที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.3 / 91.4 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

ตอนที่ 2  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน  PI_Lab  
ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์หลังเรียนและก่อนเรียนของนักศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 
เพื่อหาข้อสรุปว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา รายวิชา ISM 1102 การคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ 
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล หลังเรียนด้วยบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab สูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่  โดยมี
ค าถามการวิจัยหรือสมมุติฐานที่ต้องทดสอบดังนี้ 
 H0 : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab หลังเรียนเท่ากับก่อนเรียน 
 H1 : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 การทดสอบใช้สถิติค่า t (pair t-test) ได้ผลดังตาราง 2 
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ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
คะแนน
ทดสอบ 

จ านวน
ตัวอย่าง 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t-test ค่า r 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

35 
35 

20 
20 

8.65 
16.25 

0.76 
1.89 

32.67 * 0.79  

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 05.0  (t.05,34 = 2.032) 
 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลต่างของคะแนนของนักศึกษาที่สอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 05.0 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียน
ปฏิบัติการ PI_Lab สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  05.0   นอกจากนั้นผลการสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนมีความสัมพันธ์กันสูงในทางเดียวกัน ( r = 0.79) 
 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความคงทนในการเรียนด้วยบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab  ผู้วิจัยได้ 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างร้อยละของผลสอบหลังเรียนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียน 1 สัปดาห์ (7 วัน) 
และเมื่อเสร็จสิ้นการเรียน 1 เดือน (30 วัน) กับร้อยละของผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่าง  เพื่อหาข้อสรุปว่าความคงทนในการเรียนรู้ด้วยบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab อยู่ระหว่าง 
75% และ 90 % หรือไม่   
 การทดสอบใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของหลังเรียนและคะแนนสอบเมื่อเสร็จสิ้น
การเรียน 1 สัปดาห์ (7วัน) และ 1 เดือน (30 วัน) ได้ผลดังตาราง 3   
ตาราง 3 ร้อยละของความคงทนในการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยบทเรียน PI_Lab เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังเรียนเป็นเวลา 7 วัน และ 30 วัน 

คะแนน จ านวนนักศึกษา คะแนนรวม 
X  

ร้อยละของค่า
ความคงทนในการ

เรียนรู้ 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ 35 569 16.25  

คะแนนความคงทน 
(7 วัน) 

35 512 14.62 89.9 

คะแนนความคงทน 
(30 วัน) 

35 480 13.71 84.36 
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 จากตาราง 3 พบว่า ร้อยละของค่าความคงทนในการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังเรียนด้วยบทเรียน 
PI_Lab เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลหลังเรียนเป็นเวลา 7 วัน เท่ากับ ร้อยละ 89.9 และและ 30 วัน เท่ากับ ร้อย
ละ 84.36  ซึ่งอยู่ระหว่างร้อยละ 75 และ 90 ตามเกณฑ์ที่ตั้งสมมุติฐานไว้ 
 
5.  อภิปรายผล  

 จากการวิจัยผลการเรียนด้วยบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล ใน
รายวิชา รายวิชา  ISM 1102  การคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ  ตามหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ    
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า 
 (1)  บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมามี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ เท่ากับ 90.3 / 91.4 ซึ่งเป็นผลที่สอดคล้องมนตรี แย้มกสิกร 
(2551, หน้า 9) ที่ได้กล่าวว่า “ เปรื่อง กุมุท ก าหนดเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพบทเรียน 90 / 90 โดย 90 ตัว
แรก เป็นร้อยละเฉลี่ยของผลการเรียนระหว่างเรียนบทเรียน และ 90 ตัวหลัง เป็นร้อยละเฉลี่ยของผลการ
เรียนหลังเรียนบทเรียน” 
 (2)  จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

05.0  ซึ่งสอดคล้องกับอรุณี เพ็งประสพ (2552) และ นวลจันทร์ วิเศษ (2546) ที่พบว่าการใช้บทเรียน
ส าเร็จรูปท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผู้เรียนใช้เวลาเรียนตามความสามารถของ
แต่ละบุคคล  จึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2545 ได้ก าหนดแนวการจัดการศึกษา (หมวด 4) ซึ่งกล่าวถึงความคาดหวังเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้
หลายประการ เช่น มาตรา 22 ระบุว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และมาตรา 
24 ให้จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม  สื่อการ
เรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้ (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2545, หน้า 13-14) 
 (3)  การวิจัยด้านความคงทนในการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab เรื่อง การ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้หลังเสร็จสิ้นการเรียน 7 วัน และ 30 วัน เท่ากับ 
ร้อยละ 89.9 และร้อยละ 84.36  ทั้งนี้เพราะบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและได้ปฏิบัติจริงจากการท ากิจกรรมที่ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  หรือการ ใช้
คอมพิวเตอร์ส่วนตัว  นักศึกษาจึงมีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วย  จึงท าให้ความคงทนในการ
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เรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ ของ Dr. F. Robert Treichler ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  สาขาจิตวิทยา  ของ
มหาวิทยาลัย Kent State  (Adams & Webster, 2006, pp. 3 - 4)      ที่ได้แสดงพีระมิดของร้อยละของ
ความคงทนในการเรียนรู้จะแตกต่างกันตามวิธีสอนและสื่อการสอนที่แตกต่างกัน  ซึ่งวิธีสอนและสื่อการ
สอนที่สร้างความคงทนให้แก่ผู้เรียนต่ าสองอันดับ  ได้แก่ การบรรยาย ร้อยละ 5  การสอนแบบอ่านอย่าง
เดียว ร้อยละ 10 ส าหรับวิธีสอนและสื่อการสอนที่สร้างความคงทนให้แก่ผู้เรียนสูงสองอันดับ ได้แก่ การ
สอนแบบลงมือปฏิบัติจริง ร้อยละ 75 และการสอนที่ใช้นวัตกรรมอื่น ๆ ร้อยละ 90   
 
 
 
 

6.  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 

ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอน 

             เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใช้บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป  
PI_Lab ในการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล  สูงกว่าก่อนเรียน และผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ 
ร้อยละ 75 – 90 แต่ผู้เรียนที่ใช้บทเรียนน้ีจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  เพราะแต่ละค าถามจะมี 
ค าตอบอยู่ในกรอบถัดไปผู้สอนที่จะพัฒนาบทเรียนเพื่อน าไปใช้จะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

(1)  ก าหนดค าชี้แจงและข้อตกลงของการเรียนให้ชัดเจน และไม่น าคะแนนจากการเรียนแต่ละ 
       กรอบมาใช่ในตัดสินผลการเรียน 
(2)  การพัฒนาบทเรียนท่ีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแต่ละด้าน (พุทธิพิสัย  จิตพิสัย หรือ  
       ทักษะพิสัย) ต้องเขียนเค้าโครง (story board) .ให้ครอบคลุม  และควรน าไปใช้เฉพาะเนื้อหาที่ 
       เป็นข้อความจริง  แต่ถ้าเนื้อหาใดต้องใช้กระบวนการคิดหลากหลาย หรือมีทางเลือกของการ 
       ตัดสินใจหลายทางเลือก  ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับแบบอ่ืน ๆ  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
(1)  ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป 

กับการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพราะใช้หลักการเรียนรู้ที่พัฒนาโดยค านึงถึงการให้ความรู้  
การมีสิ่งเร้าเป็นค าถาม  มีการตรวจสอบค าตอบทันทีเพื่อเป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป 

(2)  ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรท าการวิจัยและพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือ 
บทเรียน E-Learning และติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยโปรแกรมการสร้าง เช่น โปรแกรม Moodle  

(3)  ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรท าการวิจัยและพัฒนาที่บูรณาการบทเรียนส าเร็จรูปกับรูปแบบ 
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การสอนอ่ืน ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การบูรณาการการใช้บทเรียนส าเร็จรูปกับการสอนแบบร่วมมือ  
การบูรณาการการใช้บทเรียนส าเร็จรูปกับการสอนแบบ Jigsaw  การบูรณาการสอนโดยใช้บทปฏิบัติการ
กับการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) เป็นต้น 
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