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ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ที่มีวิสัยทัศน์ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ” มีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และเรียนรู้อย่างเป็นระบบ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยงานวิจัยทาง
การศึกษาอย่างกว้างขวางครบถ้วนทุกด้าน 

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญ และส่งเสริมให้มีการวิจัย โดยเฉพาะครูผู้สอนจะต้องมีการค้นคว้าวิจัย เพ่ือหาความรู้
หรือวิธีการใหม่ ๆ ที่น าไปประยุกต์ใช้กับสภาพการณ์ของการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ปัญหา
การเรียนการสอน เช่นเดียวกับการพัฒนาการศึกษาทั่วโลก คือพยายามให้ครูผู้สอนเป็นนักวิจัย และปรับบทบาทของการวิจัยให้เข้ากับ
การเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างอัตโนมัติ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542: 3)  

การวิจัย เป็นกระบวนการที่อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาค าตอบให้แก่ปัญหาหรือค าถามต่าง ๆ เพ่ือให้
ได้ค าตอบที่น่าเชื่อถือ กระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการในการแสวงหาความรู้ใหม่ และสร้างความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือการพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป 
การวิจัยทางการศึกษาหรือการวิจัยด้านการเรียนการสอน จึงเป็นตัวบ่งชี้ของความก้าวหน้าของศาสตร์ทางการสอน ดังจะเห็นได้จาก
ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ผลงานวิจัยเพ่ิมพูนขึ้นเรื่อย ๆ ในระยะแรก ๆ มักท าตามความสนใจของผู้วิจัยเอง งานวิจัยจึงกระจัด
กระจาย ต่อมาจึงได้มีการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยเพ่ือให้เห็นภาพรวม ซึ่งสามารถบ่งบอกสถานภาพของการวิจัยของประเทศไทย จาก
การสังเคราะห์งานวิจัยพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่ท าเป็นวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยของสถาบันการศึกษา เป็นงานวิจัย
ประยุกต์ งานวิจัยและพัฒนาและงานวิจัยพ้ืนฐานมีไม่ถึงร้อยละ 1 ระดับการศึกษาที่วิจัยพบว่า ท ามากที่สุดในระดับมัธยมศึกษา 
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ประถมศึกษา และอุดมศึกษา งานวิจัยในระดับอาชีวศึกษาและก่อนประถมศึกษามีน้อยมาก งานวิจัยส่วนใหญ่ที่พบเป็นงานวิจัยในมิติ
ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน รองลงมาเป็นงานวิจัยมิติผู้เรียน งานวิจัยหลายมิติ และงานวิจัยมิติการสอน ส่วนงานวิจัยในมิติ
สภาพแวดล้อมมีน้อยมาก ส าหรับในมิติเกี่ยวกับการเรียนการสอน พบว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนมากที่สุด รองลงมาคือการใช้สื่อการ
สอน (ทิศนา, 2550: 451-471)   

ครูทุกคนซึ่งเป็นตัวจักรส าคัญ จึงต้องตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนอันส าคัญนี้ จะต้องพัฒนา
ตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมทางวิชาชีพครูยุคใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  เพ่ือก้าวสู่
ความเป็นครูมืออาชีพ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนที่เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและการศึกษา ดังนั้นการวิจัย จึงถือเป็น
เรื่องส าคัญที่ใช้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอนเพราะจะเป็นการช่วยพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน
ได้ ครูต้องท าวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนควบคู่กันไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการและวิธีด าเนินการวิจัยที่ผู้วิจัยต้องมีความรู้ความเข้าใจและรู้จัก
เลือกใช้ตัวสถิติที่ถูกต้องกับงานวิจัยนั้น ๆ และยังต้องวิเคราะห์ข้อมูลตามสูตรสถิติที่ยุ่งยาก เ พ่ือให้ได้รับค าตอบจากโจทย์วิจัยหรือ
สมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคหนึ่งที่ครูกลัวและไม่กล้าท าวิจัย นอกจากนี้ครูผู้วิจัยส่วนใหญ่ ถ้าไม่วิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติจากการค านวณด้วยมือ หรือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยค านวณแทนมือ ก็จะใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท างสถิติ เช่น SPSS เป็นต้น 
เพราะมีความสะดวกให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ครูผู้วิจัยก็ต้องมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตินั้น ๆ หากใช้งานไม่เป็นก็จะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติที่ยุ่งยากเป็นจ านวนมาก รวมทั้งค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการจ้างวิเคราะห์สถิติส าหรับผู้ที่ไม่ได้วิเคราะห์สถิติด้วย
ตนเอง  

ดังนั้น จากความส าคัญของการวิจัยทางการศึกษายุคการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 -2561) และผู้วิจัยได้
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการวิจัยของครู โดยเฉพาะการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิจัย จึงได้วิจัยการพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา เพ่ือช่วยแบกรับภาระที่หนักของครู ช่วยให้ครูท างาน
วิจัยได้ง่ายข้ึน และช่วยให้ครูสามารถพัฒนาการเรียนรู้และท างานวิจัยด้วยตนเองได้ นับว่าเป็นงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบ
ซอฟท์แวร์ประยุกต์ใช้กับงาน ที่เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยให้กับครู พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ให้เป็นครูนักวิจัยมือใหม่ เตรียมตัวก้าว
ไปสู่ครูมืออาชีพ เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า ที่เป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ช่วยวิจัยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่มีคุณภาพ และช่วยวิจัยส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน อันจะน าประโยชน์
สุดท้ายไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยโดยรวมในระยะยาว 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา 

ขอบเขตของการวจิัย 

จากปัญหาการวิจัยที่เป็นเรื่องยากส าหรับครู เกินศักยภาพท่ีจะสามารถท าได้อย่างง่าย อีกท้ังยังเป็นภาระที่หนักเกินไปส าหรับ
คร ูครูส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในการท าวิจัย ไม่มีความรู้ในด้านสถิติวิเคราะห์และการใช้โปรแกรมสถิติวิเคราะห์ส าเร็จรูป การที่จะส่งเสริม
ให้ครูมีศักยภาพในการวิจัย พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ให้เป็นครูนักวิจัยมือใหม่  เตรียมตัวก้าวไปสู่ครูมืออาชีพ  เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่านี้ 
จึงต้องแก้ไขปัญหาของครู คือ  

1. พัฒนาครูด้านความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยการสนับสนุนส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรม และแนะน า
รวบรวมแหล่งความรู้ทางด้านการวิจัยแก่ครู 
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2. พัฒนาครูด้านความรู้และทักษะการใช้สถิติวิเคราะห์วิจัยการแปลผล โดยการพัฒนานวัตกรรมชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์
ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา 
 

วธิีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ครูผู้สอน และกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ระยะที่ 1 คือ 

ครูผู้สอนจากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 10 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (specific purpose sampling) และระยะท่ี 2 คือ ครูผู้สอนจากสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแต่ละภูมิภาค จ านวน 52 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  (multistage 
random sampling) ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งหมด จ านวน 415 แห่ง (ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, มปป.) 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
1. ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ การทดลองใช้ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา 
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ผลการทดลองใช้นวัตกรรมชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

ทางการศึกษา ซึ่งวัดได้ 4 ทาง คือ 
2.1 ประสิทธิภาพหรือความสามารถของชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา 
2.2 การประเมินคุณภาพของชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาจากการทดลองใช้ 
2.3 การประเมินความต้องการใช้ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษากับงานวิจัยทางการศึกษา

ของครูผู้ทดลองใช้ 
2.4 ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ชุดโปรแกรมจากการประเมินคุณภาพและการประเมินความต้องการใช้ชุด

โปรแกรม 
นวัตกรรม/เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมา คือ ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา 
2. ตารางการบันทึกผลการใช้นวัตกรรมเปรียบเทียบกับเอกสารต ารา ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม SPSS for Windows 

และ Microsoft Excel 2007 
3. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางการศึกษาแบบ 5 ระดับ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัย 
ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยมีคุณสมบัติขั้นต่ าที่ส าคัญ คือ มี CPU: 1.0 GHz or better และ RAM: 512 MB or 

higher พร้อมติดตั้งโปรแกรม ดังนี้ 
1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการวินโดว์ Microsoft Windows XP Home Edition; Includes Service Pack2 Version 

2002 Part No. X11-33397 Register: Gridsada DEEIN 
2. โปรแกรมประยุกต์ใช้ในงานส านักงาน  Microsoft Office Home and Student 2007; Language Pack Thai 

2007 Part No. X13-43575-02 Register: Gridsada DEEIN 
3. โปรแกรมประยุกต์ใช้ทางสถิติ  SPSS for Windows V.15 (Demo) ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของสาขาธุรกิจ

อุตสาหกรรม (MIB) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชื่อเว็บไซต์  http://www.mibkm.com/spss.exe (ธานินทร์, 
2551: 519-520) 
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ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย มีดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยทางการศึกษา จากเอกสาร ต ารา และการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต 
2. ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์วิจัย จากเอกสาร ต ารา และการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต 
3. ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS-Excel 2007 และ 

SPSS for Windows จากเอกสาร ต ารา และการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต 
4. พัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา จากการเขียนสูตรสถิติที่ใช้ในงานวิจัยด้วยโปรแกรม 

MS-Excel 2007 โดยเปรียบเทียบกับผลลัพธ์จากเอกสารต ารา, โปรแกรม SPSS for Windows และ MS-Excel 2007 ในระยะที่ 1 
ได้ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน จ านวน 16 โปรแกรม 

5. สังเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจจากวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ศึกษาในเรื่องใกล้เคียงกัน ซึ่งได้ผ่านการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ แล้ว 

6. น าชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียนที่เขียนสูตรสถิติด้วยโปรแกรม MS-Excel 2007 เสร็จแล้ว ให้
นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์และเพ่ือนครูวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกท าการตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนสูตรสถิติการ
วิจัย การใช้งาน และผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

7. แก้ไขและปรับปรุงชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน 
8. น าชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียนที่ได้แก้ไขและปรับปรุงแล้ว พร้อมทั้งแบบประเมินความพึง

พอใจจากการทดลองใช้ที่ได้สังเคราะห์แล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง  
9. แก้ไข และปรับปรุง ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ ตาม

ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
10. น าชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียนที่ได้แก้ไขและแบบประเมินความพึงพอใจที่ปรับปรุงแล้ว ให้

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
11. น าชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียนที่สมบูรณ์แล้ว มาทดสอบประสิทธิภาพกับผลลัพธ์จาก

เอกสารต ารา โปรแกรม SPSS for Windows และ MS-Excel 2007 อีกครั้งหนึ่ง และให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ พร้อมประเมินความ
พึงพอใจในการทดลองใช้ 

12. สรุปผล รายงานการวิจัย และเผยแพร่ในระยะที่ 1 
13. พัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาในระยะที่ 2 เพ่ิมขึ้นอีก 7 โปรแกรม จากการเขียน

สูตรสถิติที่ใช้ในงานวิจัยด้วยโปรแกรม MS-Excel 2007  
14. น าข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และการวิจารณ์ผลงานวิจัยในระยะที่  1 มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บ การ

ทดลองใช้ และการน าไปใช้ โดยบันทึกแฟ้มข้อมูลเป็น 2 รูปแบบ คือ MS-Excel 2003 และ 2007 ทั้งชุด รวมจ านวน 23 โปรแกรม 
15. น าชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ที่เขียนสูตรสถิติด้วยโปรแกรม MS-Excel 2007 ทั้ง

แฟ้มข้อมูล MS-Excel 2003 และ 2007 เสร็จแล้ว ให้นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์และเพ่ือนครูวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกท า
การตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนสูตรสถิติการวิจัย การใช้งาน และผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

16. แก้ไขและปรับปรุงชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา  
17. น าชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาที่ได้แก้ไขและปรับปรุงแล้ว พร้อมทั้งแบบประเมินความ

พึงพอใจที่ได้ปรับปรุงใหม่จากการทดลองใช้ในระยะที่ 1 ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง  
18. แก้ไข และปรับปรุง ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา และแบบประเมินความพึงพอใจ ตาม

ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
19. น าชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาที่ได้แก้ไข และแบบประเมินความพึงพอใจที่ปรับปรุง

แล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
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20. น าชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาที่สมบูรณ์แล้ว มาทดสอบประสิทธิภาพกับผลลัพธ์จาก
เอกสารต ารา โปรแกรม SPSS for Windows และ MS-Excel 2007 อีกครั้งหนึ่ง และให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ทั้งหมดจ านวน 23 
โปรแกรม พร้อมประเมินความพึงพอใจในการทดลองใช้ 

21. สรุปผล รายงานการวิจัย และเผยแพร่ในระยะที่ 2 (ทั้ง 2 ระยะ) 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐาน one sample 

t-test 
 

ผลการวจิัย 

1. พัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ในรูปแฟ้มข้อมูล MS-Excel 2007 (ลิขสิทธิ์) และบันทึกเป็น
รุ่น 97 – 2003 เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สรุปผล และรายงานผลการวิเคราะห์ ประกอบด้วยโปรแกรมย่อย ๆ จ านวน 
23 โปรแกรม ดังนี้ 

1.1 โปรแกรมวิเคราะห์หากลุ่มตัวอย่าง  
1.2 โปรแกรมวิเคราะห์ IOC  
1.3 โปรแกรมวิเคราะห์ E1/E2  
1.4 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ 
1.5 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบอิงกลุ่ม  
1.6 โปรแกรมตรวจข้อสอบ 
1.7 โปรแกรมประเมินผลการเรียน  
1.8 โปรแกรมวิเคราะห์ความถี่ 
1.9  โปรแกรมวิเคราะห์ร้อยละ  
1.10 โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม 3 ระดับ 
1.11 โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม 4 ระดับ  
1.12 โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ 
1.13 โปรแกรม t-test one sample  
1.14 โปรแกรม t-test paired  
1.15 โปรแกรม t-test independent  
1.16 โปรแกรม One-Way ANOVA (Bartlett) 
1.17 โปรแกรม Two-Way ANOVA (interaction)  
1.18 โปรแกรมการทดสอบไคสแควร์ทางเดียวแบบสัดส่วน 
1.19 โปรแกรมการทดสอบไคสแควร์ข้อมูลสองทาง  
1.20 โปรแกรมวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย 
1.21 โปรแกรมวิเคราะห์ความถดถอย 2 ตัวแปร (2x)  
1.22 โปรแกรมวิเคราะห์ความถดถอย 3 ตัวแปร (3x) 
1.23 โปรแกรมวิเคราะห์ความถดถอย 4 ตัวแปร (4x)  

2. ผลการทดสอบความถูกต้องและมีประสิทธิภาพของผลของการใช้นวัตกรรมชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัยทาง
การศึกษา โดยเปรียบเทียบกับผลลัพธ์จากเอกสารต ารา โปรแกรม SPSS for Windows และ MS-Excel 2007 พบว่าผลลัพธ์มีความ
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ถูกต้องเช่นเดียวกัน ยกเว้นในการทดสอบค่าความแปรปรวนเท่ากันด้วย F-test โปรแกรม t-test independent ผลลัพธ์ของ
นวัตกรรมชุดโปรแกรมมีค่าเท่ากันกับโปรแกรม MS-Excel 2007 แต่แตกต่างกันกับโปรแกรม SPSS for Windows  

3. ผลการประเมินคุณภาพของชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาจากครูผู้ทดลองใช้ทั้งสองระยะ อยู่ใน
ระดับมาก ระยะที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.06 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 ระยะที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.38 

4. ผลการประเมินความต้องการใช้ใช้นวัตกรรมชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาจากครูผู้ทดลองใช้ทั้ง
สองระยะ อยู่ในระดับมาก ระยะที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 ระยะที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44  

5. ความพึงพอใจที่มาจากผลการประเมินคุณภาพและความต้องการใช้ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา
แล้ว น ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 หรือระดับคะแนนเท่ากับ 4 พบว่า จากการทดลองใช้ทั้งสองระยะ ครูผู้ทดลอง
ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยในระยะที่ 1 มีความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.40 และในระยะที่ 2 มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 87.29 และมีความพึงพอใจทั้งสองระยะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

1. การวิจัยพัฒนานวัตกรรมชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษานี้ ได้ครอบคลุมสถิติต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวิจัย
ทางการศึกษา ประกอบด้วยโปรแกรมทางสถิติวิจัยย่อยถึง 23 โปรแกรม ในรูปแฟ้มข้อมูล MS-Excel 2007 (ลิขสิทธิ์) และบันทึกเป็น
รุ่น 97 - 2003 เพ่ือรองรับส าหรับผู้ใช้รุ่นเก่าด้วย 

2. นวัตกรรมชุดโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ เป็นการเขียนและใช้สูตรต่าง ๆ ทางสถิติวิเคราะห์วิจัยทางการศึกษาที่ยุ่งยาก
ซับซอ้นแล้วน ามาซ่อนไว้ โดยการใช้โปรแกรมประยุกต์ MS-Excel 2007 เพราะมีข้อดีและข้อได้เปรียบกว่าโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
อ่ืน ๆ เช่น โปรแกรม SPSS/PC, SAS, BMDP-PC, GENSTAT, MINITAB และ STATA เป็นต้น ด้วยเหตุผลส าคัญ คือ 

2.1 โปรแกรม MS-Excel 2007 มีประสิทธิภาพมากกว่ารุ่นก่อน ๆ เนื่องจากปัญหาข้อจ ากัดของ Excel รุ่นก่อนหน้ามี
มากมาย ไม่ว่าจะมีจ านวนแถว คอลัมน์ หน่วยความจ า และการใช้สูตรบางสูตรที่ด้อยกว่า (โปรแกรม  MS-Excel 2007 มี 16,384 
คอลัมน์ 1,048,576 แถว หน่วยความจ า 2 กิกะไบต์ ประมวลผลแบบคู่ ชิปเซตหลายเธรด และรองรับสูตรที่ยาวและซ้อนมากกว่า 7 
ชั้น) 

2.2 ผู้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติอ่ืน ๆ ต้องศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวที่ค่อนข้างจะยุ่งยากและ
ท าความเข้าใจยาก แต่นวัตกรรมชุดโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ เป็นโปรแกรม Excel สามัญประจ าเครื่องทุกเครื่องที่ครูรู้จักและใช้งาน
อยู่เป็นประจ า มีการใช้งานที่ง่ายสะดวก เพียงแต่ผู้ใช้กรอกข้อมูลตามค าแนะน าเท่านั้นเอง  

2.3  นวัตกรรมชุดโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นนี้  มีคุณภาพสูง ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพ เมื่อ
เปรียบเทียบกับโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติอ่ืน ๆ ด้วยข้อมูลชุดเดียวกัน 

2.4 การใช้นวัตกรรมชุดโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ จะมีต้นทุนค่าลิขสิทธิ์ของโปรแกรม Microsoft Office (รุ่นเฉพาะ
นักเรียน/ชุดเริ่มต้นจะมีราคาถูก) ที่ผู้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้จ าเป็นต้องซื้อติดตั้งเป็นโปรแกรมสามัญประจ าเครื่องอยู่แล้ว จึงมีราคา
ถูกกว่าโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติอ่ืน ๆ อย่างมาก ถึงแม้ว่าจะมีโปรแกรมส านักงานที่เป็นฟรีแวร์ก็ตาม แต่ปัจจุบันตลาดในไทยยังมี
การใช้งานในปริมาณที่น้อยมาก  

3. ความต้องการใช้นวัตกรรมช่วยในการท าผลงานและความพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ใน ระดับมาก และมี
แน ว โ น้ ม สู ง ม ากขึ้ น  เ มื่ อ เ ริ่ ม รู้ จั ก กั น ก ว้ า ง ข ว า งม ากขึ้ น  โ ด ยนวั ต ก ร รมนี้ ส า ม า รถ ด า วน์ โ ห ลด ได้ ฟ รี ที่  http://e-
learning.vec.go.th/elearning 
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4. ช่วยแก้ไขปัญหาในการท าวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยทางการศึกษาของครูเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการและวิธีด าเนินการ
วิจัย ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผล 
 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. การพัฒนานวัตกรรมชุดโปรแกรมนี้ จะมีความสมบูรณ์และมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ถ้ามีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น 
และมีการปรับปรุงพัฒนาตามความต้องการหรือค าแนะน าของผู้ใช้ในระยะยาวต่อไป 

2. ควรมีการเพ่ิมโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาและสาขาอ่ืน ๆ ให้กว้างขวางขึ้น 
3. นวัตกรรมชุดโปรแกรมนี้  สามารถพัฒนาน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาทางด้านสถิติวิจัยได้อีกด้วย 
 

 


