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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน เร่ือง อินเทอรเน็ต
เบื้องตน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 6 เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบบทเรียนออนไลนกับการ
เรียนรูแบบปกติ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เร่ือง 
อินเทอรเน็ตเบื้องตนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบทเรียนออนไลนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  
โดยผูวิจัยไดดาํเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 3.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 3.3  การสรางและหาคณุภาพของเครื่องมือวิจัย 
 3.4  วิธีดําเนนิการทดลอง 
 3.5  การวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.1.1 ประชากร  

ประชากรในการวิจัย ไดแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนมัธยมวัดใหม

กรงทอง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน ที่ลงทะเบยีนเรียนวิชาคอมพิวเตอร เร่ืองอินเทอรเนต็เบื้องตน ป 2549 จํานวน 3 
หองเรียน ซ่ึงมีการแบงตามโครงสรางในกลุมวิทย-คณิต จํานวน 2 หองเรียน และศิลป-คํานวณ  
จํานวน 1 หองเรียน โดยแตละหองเรยีนมีนกัเรียนจํานวน 40 คน รวมทั้งหมด 120  คน 
  3.1.2 กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางในการวิจัย   ไดแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนมัธยม
วัดใหมกรงทอง   อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี   ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร                 
เร่ืองอินเทอรเน็ตเบื้องตน  ปการศึกษา 2549 โดยวิธีเจาะจงนักเรียนกลุมวิทย-คณิต เนื่องจากเปน
หองที่ผูวิจัยทําการสอน และนักเรียนมีความรู ความสามารถดานการใชอินเทอรเน็ตไมแตกตางกัน 
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แลวทําการสุมตัวอยางโดยวิธีการจับฉลากใหกลุมแรกเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน  จํานวน  40 คน
เพื่อเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน และกลุมที่ 2 เปนกลุมควบคุม 1 หองเรียน  
จํานวน 40 คน เรียนโดยการเรียนรูแบบปกติ 

3.2 เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย 

 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย 
 3.2.1  แผนการจัดการเรียนรู วิชาคอมพิวเตอร เร่ือง อินเทอรเนต็เบื้องตน 
 1)  แผนการจดัการเรียนรู โดยจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน  จํานวน  8  
แผน  2  คาบ/สัปดาห รวม 16  คาบ 
 2)  แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ   จํานวน  8  แผน 2 คาบ/สัปดาห รวม 16 คาบ 

 3.2.2   บทเรียนออนไลน  เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตน  สรางโดยโปรแกรม  ASP Web 
Services   มีการนําเสนอบทสรุปที่ใชการบรรยายดวยเสียงและภาพเคลื่อนไหว 

 3.2.3  บทเรียนท่ีสอนแบบปกติ  คือ  เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตน  มีการนําเสนอบทสรุป
แบบวิธีการบรรยายหนาชั้นเรียน ประกอบกับใบความรู และแบบฝกหัดในแตละเรื่อง 

 3.2.4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร (ง 40204)  ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6  เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตน  โดยผูวิจัยไดสรางขึ้นเองเปนแบบปรนัยเลือกตอบ  4  
ตัวเลือก  มีคําตอบที่ถูกตองเพียงขอเดียว จํานวน  40  ขอ 
 

 3.3 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
 
 3.3.1 การสรางแผนการจัดการเรียนรู 
  1) แผนการจัดการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอร (ง 40204) ที่ใชจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน  เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตน ผูวิจัยยึดองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูตาม
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง  มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 
   (1)  ศึกษาวิ ธีการจัดการเรียนรูแบบออนไลนจากหนังสือ  วารสาร 
วิทยานิพนธ อินเทอรเน็ต งานวิจัย ตลอดจนศึกษาจากครูที่มีความสามารถในการสราง และ             
การจัดการเรียนการสอนดวยส่ือออนไลน และเขารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการสรางสื่อออนไลนเพื่อใชในการเรียนการสอน 
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  (2)  ศึกษาคูมือครูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษา    
ปที่ 6 เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตน 
 (3)  แบงเนื้อหาในบทเรียนเรือ่ง อินเทอรเนต็เบื้องตนออกเปน 4 ตอน  คอื 

  ก.  อินเทอรเนต็  คืออะไร 
  ข.  คําศัพทที่ควรรูเกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ต 

  ค.  ซอฟตแวรที่แสดงขอมูลตางๆ ในอินเทอรเน็ตใหเห็นบนหนาจอ 
        ของเครื่องคอมพิวเตอร 

  ง.  บริการตางๆ บนระบบอินเทอรเน็ต 
   ซ่ึงใชเวลาเรียนเปนรายคาบๆ ละ 50 นาที  คํานวณจากคาบเรียนจริง

ตามหลักสูตรและคํานวณจากปริมาณเนื้อหาในเรื่องนั้น 
  (4)   กําหนดกจิกรรมการเรียนใหสอดคลองกับจุดประสงค และเนื้อหาของ

บทเรียนแลวนาํมาเขียนเปนแผนการจัดการเรียนรู โดยมแีนวดําเนินการดังนี ้
   ก.  กําหนดจุดประสงคการเรียนรูเปนลักษณะของจุดประสงคปลายทาง

และจุดประสงคนําทาง 
   ข.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหนักเรียนไดเรียนรูผานทาง

ระบบเครือขายดวยระบบบริหารจัดการเรียนรู โดยใชโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน              
วิชาคอมพิวเตอร (ง 40204)  เร่ืองอินเทอรเน็ตเบื้องตน 

   ค.  ส่ือการเรียนการสอน เปนสื่อที่นํามาประกอบการเรียน โดยการ
คนหามาจากอินเทอรเน็ต หรือจากเว็บไซตที่เกี่ยวของ 

   ง.  การวัดและประเมินผล เปนการประเมินผลวาผูเรียนมีพัฒนาการและ
สามารถเรียนรูไดตามจุดประสงคการเรียนรูหรือไม โดยประเมินจากคะแนนการทําแบบทดสอบ
กอนเรียน คะแนนการทําแบบฝกหัดและคะแนนทดสอบหลังเรียน 

  (5) นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหอาจารย                  
ที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลวนําผลมาปรับปรุง 

  (6)  เมื่อปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว จึงนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียน             
การสอน 

 2)  แผนการจัดการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอร  เ ร่ืองอินเทอร เน็ตเบื้องตน                     
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูแบบปกติ ผูวิจัยไดยึดองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง  มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
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  (1)  ศึกษาหลักสูตร คูมือครูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี                
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เร่ืองอินเทอรเน็ตเบื้องตน 

  (2)  แบงเนื้อหาในบทเรียนเพื่อนํามาเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
  (3)  สรางแผนการจัดการเรียนรูรายช่ัวโมง โดย 
   ก.  กําหนดเนื้อหา 
   ข.  กําหนดสาระสําคัญ (concept)  ของเนื้อหาที่ทําการสอน 
   ค.  เขียนจุดประสงคปลายทางและจุดประสงคนําทาง 
   ง.  กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยมีขั้นนําเขาสูบทเรียน                

ขั้นอภิปรายกอนการทดลอง  ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ซ่ึงมีกิจกรรมที่หลากหลาย  เชน              
การแบงกลุมทําการทดลอง  การศึกษาเนื้อหาจากใบงาน  คนควาจากเอกสารที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้             
การจัดกิจกรรมคํานึงถึงความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาในบทเรียนเฉพาะรายคาบนั้นๆ 

   จ.  ส่ือการเรียนการสอน เปนสื่อที่นํามาประกอบการเรียน โดยนํามา
จากสื่อที่เปนของจริงเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนนั้นและครูสรางขึ้น 

   ฉ.  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน เปนการประเมินผลวา 
ผูเรียนมีพัฒนาการและสามารถเรียนรูไดตามจุดประสงคการเรียนรูหรือไม  โดยประเมินจาก
คะแนนการทําแบบทดสอบกอนเรียน คะแนนการทําแบบฝกหัดและคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 

  (4)  นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหอาจารย              
ที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลวนําผลการปรับปรุง 

  (5)  เมื่อปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว จึงนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

3.3.2 การสรางบทเรียนออนไลน    
 

 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน  ศึกษากระบวนการที่เปนระบบ 
คํานึงถึงวิธีการของระบบ (System approach)  ผูออกแบบตองคํานึงถึงเสมอวาไมมีครูปรากฏตอ
หนาผูเรียน ไมมีการกํากับขั้นตอนในการเรียน ไมมีผูบังคับใหสนใจ  โดยมีขั้นตอนการสรางตาม
แนวของ บุญชู  ใจซื่อกุล  โดยมีองคประกอบ คือ 

 1)  ศึกษาหลักสูตรและผูเรียน   เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดของสาระในรายวิชา
ที่กําหนดในหลักสูตรวา  เนื้อหาทั้งหมดเปนอยางไร  ระดับใด  ควรใชเวลาในการสอน
เทาไร  ผูเรียนมีความรูพื้นฐานเพียงใด  ความพรอมของผูเรียนเปนอยางไร นอกจากนี้อาจตองศึกษา
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ประสบการณการสอนวิชานั้นๆ ของตนเอง หรือผูสอนคนอื่นๆ เพื่อเปนขอมูลประกอบในการวาง
แผนการสอนตอไป 

 2)   กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม หรือจุดประสงคอ่ืนๆ ที่สามารถวัดได      
วาผูเรียนเกิดการเรียนรูแลวหรือไม  การกําหนดจุดประสงคนั้นผูออกแบบอาจกําหนด วัตถุประสงค
เฉพาะเองเพี่อใหผลสุดทายเกิดผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคทั่วไป ที่กําหนดไวในหลักสูตร 
เพื่อใหผู เ รียนไดรับความรูสอดรับกับมาตรฐานความรู มาตรฐานความสามารถ  มาตรฐาน
กระบวนการ และมาตรฐานความรูที่เปนองครวม  

 3)  เรียบเรียงจุดประสงคเชิงพฤติกรรม และคําถามนํารองของวัตถุประสงค 
เพื่อใหการเรียนรูมีความตอเนื่องและเสริมซึ่งกันและกัน 

 4)  วิเคราะหเนื้อหาจัดเปนแผนภูมขิายงาน โดยอาศัยวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
และคําถามนํารองที่จัดทําไวนํามาประกอบในการวิเคราะหจัดเรียงเนื้อหาวิชาใหมีความสัมพันธ
ตอเนื่องกันและเสริมซ่ึงกันและกันโดยการจัดเรียงหัวเรื่องในรูปแผนภูมิขายงานที่สมบูรณ  แสดง
ลําดับกอนหลังของหัวเร่ืองตางๆ พรอมทั้งลําดับทางตรรกของเนื้อหาที่สมบูรณดวย 

 5)  จัดซอยเนื้อหาเปนสวนยอย  เนื่องจากการสอนทางคอมพิวเตอรจะเปน             
การสอนที่ปราศจากครู อาจารย การเสนอเนื้อหาครั้งละมากๆอาจมีปญหาในการเรียนการสอน
ได  ดังนั้น จึงจําเปนตองซอยเนื้อหาออกเปนหนวยยอยที่มีความสมบูรณในแตละหนวยยอย
พอสมควร และผูเรียนสามารถจะติดตามเนื้อเรื่องตอไปได โดยไมสับสนหรือขาดตอน 

 6)  การสรางขอความในแตละกรอบตามเนื้อหาที่กําหนด  ขอความเหลานี้ 
จะตองกระทัดรัด  เปนประโยคที่งายตอความเขาใจของผูเรียน  ขอความในกรอบตางๆ ตอง
สอดคลองกับหนาที่ของแตละกรอบดวย  โดยทั่วไปในแตละหนวยยอยของเนื้อหา จะประกอบดวย
กรอบขอความตางๆ  4  ชนิดคือ 

(1)  กรอบหลัก เปนกรอบที่จะใหขอมูลโดยผูเรียน สามารถจะเรียนรูใน
เร่ืองตางๆ ที่ไมเคยรูมากอน 

(2)  กรอบแบบฝกหัด เปนกรอบที่จะใหผูเรียนไดฝกหัดขอมูลที่ไดจาก
กรอบหลัก 

(3)  กรอบสงทาย  เปนกรอบทดสอบโดยผูเรียนจะตองนําความรูความ
เขาใจจากกรอบหลักมาตอบ 

  (4) กรอบรองสงทาย เปนกรอบเขียนตอรองจากกรอบสงทายแตเปน
กรอบที่จะแกไขความเขาใจผิดจากกรอบสงทาย  เปนกรอบที่จะเสริมความเขาใจในกรอบสงทายให
เขาใจไดถูกตองยิ่งขึ้น แตอาจเปนกรอบที่ขามไปได 
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 7)  เข ารหัสตามโปรแกรมที่กํ าหนด   การเขารหัสในที่นี้หมายความวา 
โครงสรางโปรแกรมที่สรางขึ้นจําเปนตองแปลขอมูลเปนรหัส เชน แบบ Generative หรือ
Artificial  Intelligence ก็จัดตามที่กําหนด  แตถาเปนโปรแกรมแบบ Authoring ซ่ึง เปนโปรแกรม
แบบงาย ๆ ก็อาจสรางบทเรียนโดยไมตองเขารหัส  ขั้นตอนนี้ จึงจัดวาเปนขั้นตอนเตรียมปอน
บทเรียนเขาเครื่องคอมพิวเตอร 

 8) ปอนบทเรียนเขาเครื่องคอมพิวเตอร  ในการปอนบทเรียนเขาเครื่อง คอมพิวเตอร

นั้นจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของโปรแกรมนั้นๆ    
 9)  ตรวจสอบความเรียบรอยของบทเรียนจากคอมพิวเตอร  เมื่อปอนบทเรียนเขา

หมดเรียบรอยแลว  ทดลองเรียกใชงานบทเรียนตามลําดับที่ผู เรียนจะตองปฏิบัติ ตรวจสอบ                  
ความเรียบรอย  และอาจแกไขปรับปรุงบางจุดที่บกพรอง 

 10)  ทดสอบบทเรียนกับผูเรียนเปาหมาย  เพื่อตรวจดูวาเปนไปตามเปาหมาย 
หรือไม เพียงใด   ถาจําเปนตองปรับปรุงก็ควรแกไขกอนนําไปใชจริง 

 11)  ทดสอบกับผูเรียนเปาหมาย 
 12) ติดตามผลการเรียนของผู เ รียนเปาหมายนี้  เปนปจจัยที่จํ า เปนมาก                            

เมื่อการเรียนโดยบทเรียนทางคอมพิวเตอรใหผลการเรียนจากกลุมเปาหมายตางๆ เปนไป ตามที่
คาดหวังไวอยางไร  มีจุดออนหรือขอบกพรอง หรือประเด็นที่ควรแกไขอยางไร ควรติดตาม
รวบรวมไวเปนขอมูลในการพัฒนาบทเรียนทางคอมพิวเตอรนี้ใหดีขึ้นตอไป  

จากขอมูลขางตนการสรางบทเรียนออนไลน ควรคํานึงถึงวิธีการของระบบ ผูออกแบบ
จะตองคํานึงเสมอวา ผูเรียนจะตองเรียนโดยไมมีครูปรากฏตอหนาผูเรียน ไมมีการกํากับขั้นตอนใน
การเรียน  ไมมีผูบังคับใหสนใจ  ดังนั้นผูออกแบบ ระบบจะตองวางแผนไวเปนอยางดี โดย
การศึกษาหลักสูตร กําหนดจุดประสงค และวิเคราะหออกมาเปนเนื้อหาที่ชัดเจนเหมาะสมกับ
รายวิชาและผูเรียนใหมากที่สุด  จากนั้นไดนํารูปแบบการพัฒนามาสรางบทเรียนออนไลนเรื่อง 
อินเทอรเน็ตเบื้องตน ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 

 1)  ศึกษาวิธีการออกแบบบทเรียนออนไลน และงานวิจัยตางๆ เกี่ยวกับบทเรียน
ออนไลน เพื่อใหการออกแบบบทเรียนตรงตามหลักวิชาการ  และสอดคลองกับงานวิจัยบทเรียน
ออนไลนมากที่สุด 

 2) ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา เร่ืองอินเทอรเน็ตเบื้องตน จากคูมือหลักสูตร
สถานศึกษา  กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง  ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6  เพื่อนําเนื้อหามาสรางบทเรียนออนไลน 
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 3)  ศึกษาการสรางโปรแกรมบทเรียนออนไลน  โดยใช ASP Web Services 
อาศัยตัวชวย (Help) ซ่ึงอยูภายในโปรแกรมเปนคูมือในการสรางงานจากโปรแกรมแตละแบบ
ดังกลาว 

 4)  นําเนื้อหาที่ไดมาวิเคราะห แยกออกเปนหนวยตางๆ แลวคัดเลือกเนื้อหา
ออกมาเปน  4 หนวย  โดยพิจารณาจากลักษณะเนื้อหา และปริมาณบทเรียนออนไลนเ ร่ือง 
อินเทอรเน็ตเบื้องตน ซ่ึงแบงเนื้อหาออกเปนหนวยตางๆ ดังนี้ 

 (1)   อินเทอรเน็ต  คืออะไร 
 (2)  คําศัพททีค่วรรูเกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ต 
 (3)  ซอฟตแวรที่แสดงขอมูลตางๆ ในอินเทอรเน็ตใหเหน็บนหนาจอของ 
               เครื่องคอมพิวเตอร 
 (4)  บริการตางๆ บนระบบอินเทอรเน็ต 
 5)   เขียนโครงเรื่อง (Outline) และแผนเรื่องราว (Storyboard) ของบทเรียนที่

สอดคลองสัมพันธกับแผนการจัดการเรียนรู 
 6)  สรางบทเรียนออนไลน ตามแผนเรื่องราวที่เขียนไว พรอมสรางบทเรียน ดวย

เสียงและภาพเคลื่อนไหว 
 7)  นําบทเรียนออนไลนที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ 
 8)  นําบทเรียนออนไลนที่สรางไปใหผูเชี่ยวชาญดานสื่อ 3  ทาน และผูเชี่ยวชาญ

ดานเนื้อหา จํานวน  2  ทาน (ภาคผนวก ข)  เพื่อประเมินคุณภาพของสื่อและแบบทดสอบโดย
ประเมินสื่อแบบประมาณคา (Rating Scale) โดยถือเกณฑการใหคะแนนดังนี้  
                ดีมาก                           ให                 5           คะแนน 
               ดี                                   ให                 4           คะแนน 
               ปานกลาง                     ให                 3           คะแนน 
               พอใช                         ให                 2           คะแนน 
               ปรับปรุง                ให                  1           คะแนน 

 เกณฑในการแปลความหมายของขอมูล ใชเกณฑของ (ประคอง  กรรณสูตร, 
2538, หนา 117)  ดังตอไปนี้ 
               4.50 – 5.00                   หมายถึง           ดีมาก 
              3.50 – 4.49                   หมายถึง           ดี 
               2.50 – 3.49                   หมายถึง           ปานกลาง 
               1.50 – 2.49                   หมายถึง           พอใช 
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               1.00 – 1.49                   หมายถึง           ปรับปรุง           
 9)  เกณฑยอมรับบทเรียนออนไลนตองมีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.50 ขึ้นไปในแต

ละดาน  ซ่ึงหมายถึงในแตละดานของบทเรียนออนไลนตองอยูใน ระดับปานกลาง  และคะแนน
เฉลี่ยของแบบประเมินทั้งฉบับตองมีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.50 ขึ้นไป  จึงจะยอมรับวามีคุณภาพ
ปานกลาง  และสามารถนําไปใชในการทดลองได (ภาคผนวก ข)  

 10)  นําบทเรียนออนไลนที่ตรวจแกไขแลวไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6  โรงเรียนสายมิตรเทคโนโลยี  อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
คอมพิวเตอร เรื่องอินเทอรเน็ตเบื้องตน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549  จํานวน 35 คน เพื่อหา
คุณภาพของบทเรียนกอนนําไปใชจริง (ภาคผนวก ข)  

 
3.3.3 การสรางบทเรียนแบบปกติ 
 การสรางบทเรียนแบบปกติ วิชาคอมพิวเตอร เ ร่ืองอินเทอรเน็ตเบื้องตน                     

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูแบบปกติ ผูวิจัยไดยึดองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง  มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

 1)  ศึกษาหลักสูตร คูมือครูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 6 เร่ืองอินเทอรเน็ตเบื้องตน 

 2)  แบงเนื้อหาในบทเรียนเพื่อนํามาเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
 3)  สรางแผนการจัดการเรียนรูรายช่ัวโมง โดย 
  ก.  กําหนดเนื้อหา 
  ข.  กําหนดสาระสําคัญ (concept)  ของเนื้อหาที่ทําการสอน 
  ค.  เขียนจุดประสงคปลายทางและจุดประสงคนําทาง 
  ง. กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีขั้นนําเขาสูบทเรียน  ขั้นอภิปราย

กอนการทดลอง  ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย  เชน   การแบงกลุมทํา
การทดลอง  การศึกษาเนื้อหาจากใบงาน  คนควาจากเอกสารที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้การจัดกิจกรรม
คํานึงถึงความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาในบทเรียนเฉพาะรายคาบนั้นๆ 

  จ.  ส่ือการเรียนการสอน เปนสื่อท่ีนํามาประกอบการเรียน โดยนํามาจากสื่อ
ที่เปนของจริงเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนนั้นและครูสรางขึ้น 

  ฉ.  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน เปนการประเมินผลวา ผูเรียนมี
พัฒนาการและสามารถเรียนรูไดตามจุดประสงคการเรียนรูหรือไม  โดยประเมินจากคะแนนการทํา
แบบทดสอบกอนเรียน คะแนนการทําแบบฝกหัดและคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 
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 4)  นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหอาจารยที่ปรึกษา
และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลวนําผลการปรับปรุง 

 5)  เมื่อปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว จึงนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

   3.3.4  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาคอมพิวเตอร เร่ือง
อินเทอรเน็ตเบื้องตน 
 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรและ
จุดประสงค เพื่อกําหนดเนื้อหา  ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางการ
สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร  โดยผูวิจัยไดดําเนินขั้นตอน
ดังตอไปนี้ 
 1)  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบ จากคูมือการวัดผลประเมินผลคอมพิวเตอร                  
ของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง  เทคนิคการวัดผลการเรียนรูของ ลวน  
สายยศ และอังคณา  สายยศ (2539, หนา  93-121)  เทคนิคการวิจัยทางการศึกษาของลวน  สายยศ 
และอังคณา  สายยศ (2538, หนา 170-176)   
 2)  ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอร (ง 40204) เรื่อง  
อินเทอรเน็ตเบื้องตน  จากแบบเรียนและคูมือครู  
 3) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา อินเทอรเน็ตเบื้องตน 
จํานวน  40  ขอ   เปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple Choice)   4  ตัวเลือก  โดยแบงตาม
เนื้อหา ดังนี้ 

 (1)   อินเทอรเน็ต  คืออะไร 
 (2)  คําศัพททีค่วรรูเกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ต 
 (3)  ซอฟตแวรที่แสดงขอมูลตางๆ ในอินเทอรเน็ตใหเหน็บนหนาจอของ 
               เครื่องคอมพิวเตอร 
 (4)  บริการตางๆ บนระบบอินเทอรเน็ต 

  4)  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน  
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
(IOC-Index of Item-Objective Congruence) นําขอสอบที่มีคะแนนเฉลี่ยจากผูเชี่ยวชาญ ทั้ง  5  ทาน
มากกวา .5  ขึ้นไป โดยพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรูที่ตองการ
วัด โดยใชหลักเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
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 ขอคําถามที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  ใหคะแนน  +1 
 ขอคําถามที่ไมแนใจวาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู    ใหคะแนน    0 
 ขอคําถามที่ไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ใหคะแนน  -1 
 นําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญในแตละขอไปหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู  (ภาคผนวก ค)  
 5)   นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปใหอาจารยที่ปรึกษา  ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 
 6)  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนสายมิตรเทคโนโลยี  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาคอมพิวเตอร  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2549  จํานวน  20  คน 
 7)  นําผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนนโดยใหคะแนนขอที่ตอบถูกเปน 1 
คะแนน และขอที่ตอบผิดหรือเลือกตอบมากกวา 1 ขอ  หรือไมตอบเลย เปน 0 คะแนน 
 8)  นําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียน หาคาความยาก
งาย  อํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่น  ซ่ึงมีสูตรและเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอสอบ  ดังนี้ 
   (1) วิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80  โดยท่ี 80   ตัวแรก หมายถึง  ประสิทธิภาพของกระบวนการวัดจากแบบฝกหัด 80 
ตัวหลัง หมายถึง  ประสิทธิภาพของผลลัพธวัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแบงเปน 3 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1   การหาประสิทธิภาพการทดลองรายบุคคล นําบทเรียนไปทดลองกับนักเรียน 3 คน 
ขั้นตอนที่ 2 การหาประสิทธิภาพการทดลองภาคสนามกลุมเล็ก นําบทเรียนไปทดลองกับนักเรียน 
10 คน   ขั้นตอนที่ 3 การหาประสิทธิภาพการทดลองภาคสนามกลุมใหญ นําบทเรียนไปทดลองกับ
นักเรียน 35  คน  เมื่อผานกระบวนการทั้ง 3  ขั้นตอน และประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  
จึงนําบทเรียนไปวิเคราะหคาความยากงาย อํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นตอไป 
   (2)  วิเคราะหคาความยากงายและอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ โดยใช
เทคนิคอยางงาย (สุรศักดิ์   อมรรัตนศักดิ์, 2536, หนา 137-138) โดยคาความยากงาย (p)                    
อยูระหวาง .32 - .82 คาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .27 - .91  ขึ้นไป  ถาขอสอบขอใดไมไดตามเกณฑที่
กําหนดจะนําไปแกไข  แลวนํามาหาคาใหม เพื่อใหไดตามเกณฑ (ภาคผนวก ค) 
  (3)  วิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่
คัดเลือกไว  โดยใชสูตร KR-20  ของคูเดอร-ริชารดสัน  (Kuder-Richardson)  (ลวน  สายยศและ
อังคณา  สายยศ,  2538, หนา 197-200) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .93 
                  9)  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพวิเตอรไปใชจริง 
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3.4  วิธีดําเนนิการทดลอง 

 
ผูวิจัยดําเนินการสอนทั้ง 2 กลุม โดยใชเนื้อหาเดียวกัน คือเร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตน 

ไดแก  ความหมายของอินเทอรเน็ต   คําศัพทที่ควรรูเกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ต  ซอฟตแวรที่แสดง
ขอมูลตาง ๆ ในอินเทอรเน็ตใหเห็นบนหนาจอของเครื่องคอมพิวเตอร บริการแลกเปลี่ยน (e-mail) 
และบริการคนหาขอมูล  โดยกลุมทดลองใหเรียนใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนสวน
กลุมควบคุมเรียนโดยการเรียนรูแบบบรรยายประกอบดวยใบความรูและแบบฝกหัด ใชเวลาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 8 สัปดาห  รวม 16 คาบ  โดยทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
เรียนและหลังเรียนทั้ง 2 กลุม  ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental 
Research)  ซ่ึงดําเนินการทดลองตามแบบแผน (Randomized control group Pretest-Posttest 
Design)  มีลักษณะการทดลอง ดังตาราง 2             
 
ตาราง 2  แบบแผนการทดลอง Randomized control group Pretest-Posttest Design 
 

การกําหนดเขากลุม สอบกอนเรียน ทดลอง สอบหลังเรียน 
R (E) 
R (C) 

T1E 
T1C 

X 
~X 

T2E 
T2C 

  
 ความหมายของสัญลักษณ 
 R แทน กลุมตัวอยางที่ไดจากสุม (Random assigned) 
 E แทน กลุมทดลองที่เรียนวิชาคอมพิวเตอรเร่ืองอินเทอรเน็ตเบื้องตน  
    การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน (e-Learning) 
 C แทน กลุมควบคุมที่เรียนวิชาคอมพิวเตอรเร่ืองอินเทอรเน็ตเบื้องตน  
    การเรียนรูแบบปกติ 
 X แทน การเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 
 ~X แทน การเรียนโดยใชการเรียนรูแบบปกติ 
 T1 แทน การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) 
 T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) 
 (ที่มา : พวงรัตน  ทวีรัตน,  2540, หนา 62-65) 
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  3.4.1  การดําเนินการทดลอง  
 การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังตอไปนี้ 
 1)  กลุมทดลอง 
  (1)  อธิบายการใชบทเรียนออนไลนเรื่องอินเทอรเน็ตเบื้องตนใหกลุม

ทดลองกับบทเรียนออนไลนทราบ 
  (2)  ใหกลุมทดลองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน              

โดยใชเวลา  15  นาที   
  (3)  ดําเนินการทดลอง โดยใหผูเรียนใชบทเรียนออนไลนโดยการสมัครเขา

เปนสมาชิก แจงรหัสผาน   พรอมทั้งแบบฝกหัดทายบทตามที่กําหนดไว  เปนเวลา  8  สัปดาหๆ ละ  
2  คาบเรียน คาบเรียนละ  50  นาที รวมทั้งสิ้น  16  คาบเรียน   

  (4)   ใหกลุมทดลองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
โดยใชเวลา  15 นาที  

  (5)  นําผลการเรียนที่ไดมาตรวจใหคะแนนโดยใชวิธี 0 - 1 (Zero - One 
Method) โดยมีเกณฑกําหนดวาตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบเกินกวา 1 แหง
ในขอเดียวกันให  0  คะแนน 

  (6)  รวบรวมขอมูลและวิเคราะหคาทางสถิติ 
  (7)  สรุปผลและรายงานผลการวิจัย 
 
 2)  กลุมควบคุม  
  (1)  อธิบายเนื้อหาของบทเรียน เรื่อง อินเทอรเน็ตเบื้องตนใหกลุมควบคุมทราบ 

  (2)  ใหกลุมควบคุมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
โดยใชเวลา  15  นาที   

  (3)  ดําเนินการสอน โดยอธิบายเนื้อหาในแตละบทใหผู เรียนฟงหนา            
ชั้นเรียน  โดยมีใบความรู พรอมทั้งแบบฝกหัดทายบทตามที่กําหนดไว เปนเวลา  8 สัปดาหๆ ละ 2 
คาบเรียน คาบเรียนละ  50  นาที   รวมท้ังสิ้น  16  คาบเรียน   

  (4)  ใหกลุมควบคุมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
โดยใชเวลา   15 นาที  

  (5)  นําผลการเรียนที่ไดมาตรวจใหคะแนนโดยใชวิธี 0 - 1 (Zero - One 
Method) โดยมีเกณฑกําหนดวาตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบเกินกวา 1 แหง
ในขอเดียวกันให  0  คะแนน 
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  (6)  รวบรวมขอมูลและวิเคราะหคาทางสถิติ 
  (7)   สรุปผลและรายงานผลการวิจัย  

  

  3.5  การวิเคราะหขอมลู              
           3.5.1  การวิเคราะหขอมูลคํานวณโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  

 1)  สถิติที่ใชในการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนใหไดตาม
เกณฑมาตรฐาน 80/80  
               80   ตัวแรก   หมายถึง  ประสิทธิภาพของกระบวนการวดัจากแบบฝกหัด 
                 80   ตัวหลัง   หมายถึง  ประสิทธิภาพของผลลัพธวัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                  โดยใชสูตร  E1/E2     (ชัยยงค  พรหมวงศ, 2520, หนา 51) 

                 E1                        =        100×
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛∑

A
N

X

 

                   E2                        =        100×
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛∑

B
N

F

 

    เมื่อ  E1                         คือ      ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
                   E2                         คือ      ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

                   ΣX          คือ      คะแนนรวมของแบบฝกหัด  

                   ΣF           คือ      คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน 
                   A              คือ       คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทกุเรื่องรวมกนั 
                   B              คือ      คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
                   N              คือ      จํานวนผูเรียน     
   2)  หาความเชือ่มั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร            
KR-20 ของ คูเดอร-ริชารดสัน  (Kuder  Richardson)  (บุญเรียง ขจรศิลป, 2533, หนา 163) 

                    rtt                          =        
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

−
∑

21
1 tS

pq
N

N  

             เมื่อ rtt                           แทนคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
                 2

tS          แทนความแปรปรวนของแบบทดสอบ 
                   N           แทนจํานวนของแบบทดสอบ 
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                   p                แทนสัดสวนของผูทําไดในขอหนึ่ง ๆ  
                    q               แทนสัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่ง ๆ หรือ p – 1 
  3)  หาดัชนีความสอดคลอง  (IOC = Index of Item-Objective Congruence) 

                   IOC         =        
N

r∑  

                    IOC          แทนดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ
จุดประสงค 
                  ∑ r        แทนผลรวมคะแนนความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญ 
     ดานเนื้อหาทั้งหมด 
                    N           แทนจํานวนผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชา     
             4)  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเปรียบเทียบ

คะแนน    ใชสถิติเปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหวางกลุม
ออนไลนและกลุมปกติ  โดยการทดสอบคาทีแบบ t - test Independent  (ระพินทร  โพธ์ิศรี, 
2549) 

  t = 
( ) ( )

2

2
2

1

2
1

2121

n
s

n
s

xx

+

−−− μμ
 

  df (ν)     =  

2

)(

1

)(

)()(

2

2

2

2
2

1

2

1

2
1

2

2

2
2

1

2
1

−
+

−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

n
n
s

n
n
s

n
s

n
s

 

  เมื่อ 1x   , 2x  คือ   คาเฉลี่ยของตัวอยางกลุมที่ 1  
      และกลุมที่ 2  ตามลําดับ 

   2
1s   , 2

2s  คือ ความแปรปรวนของตัวอยางกลุมที่ 1 
      และกลุมที่ 2   ตามลําดับ 
   n1 , n2  คือ จํานวนตัวอยางของกลุมที่ 1  
      และกลุมที่ 2   ตามลําดับ 
   df  หรือ  ν   คือ ช้ันความเปนอิสระ (Degree of  Freedom) 
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 5)  หาคาความยากงาย และอํานาจจําแนก  โดยใชเทคนิคอยางงาย (สุรศักดิ์   
อมรรัตนศักดิ์,  2536, หนา 137-138) 

 
    คาความยากงาย 

    p = 
LH

Lu

NN
RR

+
+  

    โดยใชเกณฑคาความยากงายระหวาง .20 - .80 
   ในเมื่อ  Ru  = จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมสูง 
    Ru = จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมต่ํา 
    NH = จํานวนคนทั้งหมดในกลุมสูง 
    NL = จํานวนคนทั้งหมดในกลุมต่ํา 
    คาอํานาจจําแนก 

    r = 
Lu

Lu

orNN
RR −  

    โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 ขึ้นไป 

 6)  หาคาคะแนนเฉลี่ยของบทเรียนออนไลน โดยใชสูตร  
N
Χ∑  

 7)  หาคาความแตกตางระหวางการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยการ
ทดสอบคาดวยสถิติทดสอบ t - test paired (ระพินทร  โพธ์ิศรี, 2549) 

    t = 
D

D

S
D )( μ−   

     D = postpre XX −  

    DS  = 
n

SD  

    df  = 1−n  
   เมื่อ D  คือ ผลตางระหวางขอมูลแตละคู 
    n คือ จํานวนคู 
    D  คือ คาเฉลี่ยของผลตาง 
    DS  คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตาง 
         df   คือ ช้ันความเปนอิสระ (Degree of  Freedom) 


