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การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียนเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ปัญหาให้กับครูผู้วิจัยที่ไม่มีความรู้ใน
ด้านสถิติวิเคราะห์ และใช้โปรแกรมสถิติวิเคราะห์ส าเร็จรูปไม่เป็น ซึ่งจะช่วยรับภาระที่หนักของครูให้สามารถใช้วิธีการทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายๆ พร้อมทั้งแสดงผลการวิเคราะห์และรายงานสรุปตรงตามรายงานการวิจัยที่ต้องการทันที จะช่วยให้ครูท างาน
วิจัยที่ง่ายขึ้น จะช่วยให้ครูทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ และท างานวิจัยได้ด้วยตนเอง จึงนับว่าเป็นงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใน
รูปแบบซอฟท์แวร์ ที่เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยให้กับครูผู้สอน ให้สามารถพัฒนาผู้เรียน การจัดการการเรียนรู้และการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
อย่างถูกต้องตามหลักการวิจัยด้วยเหตุและผล อันจะน าผลประโยชน์สุดท้ายไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยโดยรวมในระยะยาว 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน 
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 วธิีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ ครูผู้สอน  

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน คือ  ครูผู้สอน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 5 คน และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 5 คน รวมจ านวน 10 คน 
ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (specific purpose sampling) จากครูผู้สอนที่เคยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 และ
เคยท าผลงานทางวิชาการ หรือเคยท างานวิจัยในชั้นเรียน 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล พร้อมโปรแกรม Microsoft Excel 2007 และ SPSS for Windows 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมา คือ ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน 

2. แบบประเมินการใช้ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียนแบบ 5 ระดับ 

3. แบบบันทึกผลการใช้นวัตกรรมเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม SPSS for Windows และ Microsoft Excel 
2007 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยทางการศึกษาที่น ามาใช้ในงานวิจัยในชั้นเรียน และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

2. ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2007 และ SPSS for Windows 

3. พัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียนจากการเขียนสูตรสถิติการวิจัยทางการศึกษาด้ วยโปรแกรม 
Microsoft Excel 2007 โดยเปรียบเทียบกับผลลัพธ์จากโปรแกรม SPSS for Windows และ Microsoft Excel 2007 

4. สังเคราะห์แบบประเมินผลการทดลองใช้ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียนจากวิทยานิพนธ์ต่างๆ ที่ศึกษา
เรื่องใกล้เคียงกัน ที่ได้ผ่านการประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว 

5. น าชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน มาให้นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
ท าการตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนสูตรสถิติการวิจัย การใช้งาน และผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

6. แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียนแล้วน ามาให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้และ
ประเมินผลการใช้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐาน one sample t-test  
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 ผลการวจิัย 

1. พัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สรุปผล และรายงานผล
การวิเคราะห์ ประกอบด้วยโปรแกรมย่อย ๆ ดังนี้ 

1.1  โปรแกรมช่วยตรวจข้อสอบแบบตัวเลือกและถูกผิด  
1.2  โปรแกรมช่วยประเมินผลตามค่าน้ าหนักของจุดประสงค์และตัดเกรด 8 ระดับ 
1.3  โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อสอบอิงเกณฑ์ 
1.4  โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อสอบอิงกลุ่ม 
1.5  โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพ E1/E2 
1.6  โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ค่า IOC 
1.7  โปรแกรมช่วยค านวณกลุ่มตัวอย่าง 
1.8  โปรแกรมช่วยวิเคราะห์แบบสอบถาม 3 ระดับ 
1.9  โปรแกรมช่วยวิเคราะห์แบบสอบถาม 4 ระดับ 
1.10 โปรแกรมช่วยวิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ 
1.11 โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ค่าการแจกแจงความถ่ี 
1.12 โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ค่าร้อยละและจัดท าแผนภูมิ 
1.13 โปรแกรมช่วยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย one sample t-test 
1.14 โปรแกรมช่วยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย paired t-test 
1.15 โปรแกรมช่วยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย independent t-test 
1.16 โปรแกรมช่วยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย one way ANOVA 

2. ผลการทดสอบความถูกต้องและมีประสิทธิภาพของผลของการใช้นวัตกรรมชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้น
เรียนเปรียบเทียบกับผลจากการใช้โปรแกรม SPSS for Windows และโปรแกรม Microsoft Excel 2007 พบว่าผลลัพธ์มีความ
ถูกต้องเช่นเดียวกัน ยกเว้นในการทดสอบค่าความแปรปรวนเท่ากันด้วย F-test ผลลัพธ์ของโปรแกรม SPSS for Windows แตกต่าง
กันกับผลลัพธ์ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ทั้ง 2 แบบ เพราะโปรแกรม SPSS for Windows ใช้ค่าสถิติของเลอวีน F1 F 
(Levene's Test) เป็นการทดสอบความแตกต่างของค่ามัธยฐาน (Median) ส่วนโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ทั้ง 2 แบบ ใช้
ค่าสถิติในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Mean) คือ

2

min

2

max

S

S
F   

3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมชุดโปรแกรมนี้ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 

                                           
1 http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35a.htm 
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 อภิปรายผล 

1. ในการพัฒนานวัตกรรมชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2007 เพราะ
เป็นโปรแกรมส านักงานที่ในอนาคตอันใกล้ จะเป็นโปรแกรมสามัญประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป และข้อได้เปรียบในจ านวนแถว 
คอลัมน์ และการค านวณท่ียุ่งยากของตัวโปรแกรมดีกว่ารุ่นก่อนๆ และโปรแกรมตารางค านวณอ่ืน ๆ ทุกโปรแกรม 

2. ผลการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียนประกอบด้วยโปรแกรมย่อย 16 
โปรแกรมที่สามารถเรียกเปิดใช้งานตามลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งใช้งานได้สะดวกและง่ายกว่าการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 2007 และโปรแกรม SPSS for Windows ที่ผู้ใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 และโปรแกรม SPSS 
for Windows จ าเป็นต้องมีความรู้ในการกรอกข้อมูล การเรียกใช้ค าสั่งในการวิเคราะห์ และการอ่านผลการวิเคราะห์  

3. การพัฒนานวัตกรรมชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียนนี้ จะช่วยให้ครูผู้สอนได้มีเครื่องมือช่วยในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พร้อมที่จะช่วยตรวจสอบค่าต่าง ๆ ทางสถิติที่เป็นที่เข้าใจยากในบุคคลทั่วไป ช่วยเสริมสร้างโอกาสในการท างาน
วิจัยในชั้นเรียนให้สะดวกง่ายขึ้น ช่วยในการจัดท าผลงานของครูผู้สอนที่มีค่าสถิติอ้างอิงอยู่ตลอดเวลา และท่ีส าคัญที่สุด ก็คือ จะท าให้
ผู้เรียนและการศึกษาไทยมีคุณภาพสูงขึ้นต่อไปด้วย 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ข้อจ ากัดในการสุ่มตัวอย่าง ที่จ าเป็นต้องเป็นครูผู้สอน ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Excel 2007 เพราะ
ในขณะนี้การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 ยังมีจ านวนน้อย ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์
และโปรแกรม Microsoft Office 2007 จึงจะท าให้เกิดการใช้กันอย่างแพร่หลาย ก็จะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่างหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือด้านสถิติวิเคราะห์ข้อมูล หรือด้านงานวิจัยเลย ใน
โอกาสต่อไป 

2. ควรมีการเพ่ิมโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาและสาขาอ่ืนๆ ให้กว้างขวางขึ้น 

3. นวัตกรรมชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียนนี้ สามารถน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาทางด้านสถิติ
ได้อีกด้วย 

 

 


