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บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 
   ในการวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงทดลอง  (experimental  research)  โดยผูวิจัยไดดําเนนิการ
ตามขั้นตอนดังนี้ 

  3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  3.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

   3.3  การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
   3.4  การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
   3.5  การวิเคราะหขอมูล 

  3.6  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
  3.1.1  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้  ไดแก  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียน
บางบอวิทยาคม  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552  ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน 
13  หองเรียน  โดยแตละหองเรียนมีจํานวนนักเรียนหองละ  50  คน  รวมทั้งหมด  632  คน 

  3.1.2 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนบางบอวิทยาคม 
อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2552  ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  2  หองเรียน  คือ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/5  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/6  โดยเลือกแบบเจาะจง  เนื่องจาก
เปนหองที่ผูวิจัยทําการสอน  และนักเรียนมีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไมแตกตางกัน 
แลวทําการสุมอยางงายโดยวิธีการจับสลาก  จํานวน  2  หองเรียน  เพื่อกําหนดเปนกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมดังนี้ 
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กลุมทดลอง  ไดแก  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5  จํานวน  50  คน โดยไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

กลุมควบคุม  ไดแก  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6  จํานวน  50  คน  โดยไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 
 

3.2 เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย 
 
   ผูวิจัยสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั ดังนี้ 

   3.2.1  แผนการจัดการเรียนรู  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เร่ืองระบบคอมพิวเตอร  แบงเปน 
1)  แผนการจัดการเรียนรู  โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน  จํานวน  6  แผน  ใชเวลาในการทดลอง  12  คร้ัง  คร้ังละ  50  นาที  รวมระยะเวลาทดลอง
ทั้งสิ้น  10  ชั่วโมง   

2)  แผนการเรียนรูโดยไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ  จํานวน  6  แผน  
ใชเวลาในการทดลอง  12  คร้ัง  คร้ังละ  50  นาที  รวมระยะเวลาทดลองทั้งสิ้น  10  ชั่วโมง   
   3.2.2  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง ระบบคอมพิวเตอร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
   3.2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองระบบคอมพิวเตอร  วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  เปนขอสอบแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 
   3.2.4  แบบสอบถามความพึงพอใจ  ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 

 

3.3  การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 
  3.3.1  การสรางแผนการจัดการเรียนรู 
 1)  แผนการจัดการเรียนรู วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ง 31101)  โดยใชการจัดกิจกรรม
การเรียนรู  ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ืองระบบคอมพิวเตอร  ผูวิจัยไดยึดองคประกอบ
ของแผนการจัดการเรียนรู  ตามคูมือ  และแผนการจัดการเรียนรูของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  (สสวท.)  กระทรวงศึกษาธิการ  มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
 (1)  ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากหนังสือ  
วารสาร  วิทยานิพนธ  อินเทอรเน็ต  งานวิจัย  ตลอดจนศึกษาจากครูที่มีความสามารถในการสราง  
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และจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  และเขารับการอบรมเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนและการรสรางสื่อเพื่อใชในการเรียนการสอน 
 (2)  ศึกษาหลักสูตร  คูมือครู  หนังสือแบบเรียน  เรื่องระบบคอมพิวเตอร  วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  
 (3)  แบงเนื้อหาในบทเรียน  เร่ืองระบบคอมพิวเตอร  ออกเปน  3  หนวยการเรยีน
ไดแก  ฮารดแวร  (hardware)  ซอฟตแวร  (software)  บุคลากร  (peopleware) 
 ซึ่งใชเวลาเรียนเปนรายคาบ  คาบละ  50  นาที  คํานวณจากคาบเรียนจริง

ตามหลักสูตรและคํานวณจากปริมาณและเนื้อหาในเรื่องนั้น 
 (4)  กําหนดกจิกรรมการเรียนใหสอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหาของบทเรียน  
แลวนํามาเขยีนเปนแผนการจัดการเรียนรู  โดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้ 
  ก.  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู  เปนลักษณะของจุดประสงคปลายทาง
และจุดประสงคนําทาง 
 ข.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนไดเรียนรูดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ืองระบบคอมพิวเตอร 
  ค.  สื่อการเรียนการสอน  เปนสื่อที่นํามาประกอบบทเรียน  โดยการคนหา
มาจากอินเทอรเน็ต  หรือเว็บไซตที่เกี่ยวของ 
 ง.  การวัดผลประเมินผล  เปนการประเมินผลวา  ผูเรียนมีพัฒนาการและ
สามารถเรียนรูไดตามจุดประสงคการเรียนรูหรือไม  โดยประเมินจากคะแนนการทําแบบทดสอบ
กอนเรียน  คะแนนการทําแบบฝกหัด  และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 
 (5)  นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหอาจารยที่ปรึกษา
ตรวจแลวนํามาปรับปรุงแกไข  หลังจากนั้นนําเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  ทาน  ตรวจสอบรูปแบบ
การเขียนแผน  การใชภาษาและความครอบคลุมเนื้อหาวิชา  (รายละเอียดดัง ภาคผนวก  ง) 
 (6)  ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเรียบรอยแลว  จึงนําไปใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2)  แผนการจัดการเรียนรู  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ง 31101)  โดยไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ  ผูวิจัยไดยึดองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู  ตามคูมือครูและ
แผนการจัดการเรียนรูของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)  
กระทรวงศึกษาธิการ  มีขั้นตอนการสราง  ดังนี้ 
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 (1)  ศึกษาหลักสูตร  คูมือครู  หนังสือแบบเรียน  เรื่องระบบคอมพิวเตอร  วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1   
 (2)  แบงเนื้อหาในบทเรียนเพื่อนํามาเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
 (3)  สรางแผนการจัดการเรยีนรูรายช่ัวโมง  โดยดําเนินการดังนี ้

 ก.  กําหนดเนือ้หา 
 ข.  กําหนดสาระสําคัญของเนื้อหาที่ทําการสอน 
 ค.  เขียนจดุประสงคปลายทางและจุดประสงคนําทาง 
 ง.  กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน   
 จ.  สื่อการเรียนการสอน  เปนสื่อที่นํามาประกอบบทเรียน  โดยนํามาจาก

ส่ือที่เปนของจริงเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนนั้นและครูสรางขึ้น 
 ฉ.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน   เปนการประเมินวา

ผลวาผูเรียนมีพัฒนาการและสามารถเรียนรูไดตามจุดประสงคการเรียนรูหรือไม  โดยการประเมินจาก
คะแนนการทําแบบทดสอบกอนเรียน  คะแนนการทําแบบฝกหัดและคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน 
 (4)  นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหอาจารยที่ปรึกษา
ตรวจแลวนํามาปรับปรุงแกไข  หลังจากนั้นนําเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  ทาน  ตรวจสอบ  รูปแบบ
การเขียนแผน  การใชภาษาและความครอบคลุมเนื้อหาวิชา  (รายละเอียดดัง ภาคผนวก  ง) 
 (5)  เมื่อปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญเรียบรอยแลว  จึงนาํไปใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  3.3.2  การสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  

เรื่อง  ระบบคอมพิวเตอรในครั้งนี้ไดนําแนวคิดของ พรเทพ  เมืองแมน (2544, หนา 46-51)  
มาเปนแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 

1)  การวางแผน 
 ผูวิจัยไดวางแผนเพื่อการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ดังนี ้
 ศึกษาทฤษฏีและหลักการ รวมทั้งวิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

จากตํารา  เอกสาร  งานวิจัย  และเว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  โดยไดทําการศึกษาในเรื่องตาง ๆ คือ 

 (1)  ศกึษาโปรแกรม captivate 4 ซ่ึงเปนโปรแกรมทีใ่ชสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่ชวยในการสรางภาพ ตกแตงภาพ สราง animation  โปรแกรม power point ในการสราง
เนื้อหาบทเรยีน  และโปรแกรม sound forge 8.0 ในการตดัตอและปรับแตงเสียง 
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 (2)  ศึกษาลักษณะสําคัญของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  (CAI)  ผูวิจัย
พบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ควรมีลักษณะการนําเสนอเปนตอน  ตอนสั้น ๆ ที่เรียกวา 
เฟรม  หรือกรอบ  เรียงลําดับไปเรื่อย ๆ เพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง  (self  learning) 
และควรจัดทําปุมควบคุม หรือรายการควบคุมการทํางาน  เพื่อใหผูเรียนสามารถโตตอบกับคอมพิวเตอรได 
เชน  มีสวนที่เปนบททบทวน  หรือแบบฝกปฏิบัติ  แบบทดสอบหลังจากที่มีการนําเสนอไปแตละตอน 
หรือแตละชวง  ควรตั้งคําถาม  เพื่อเปนการทบทวน  หรือเพื่อตรวจสอบความเขาใจ  ในเนื้อหาใหม
ที่นําเสนอแกผูเรียน  สําหรับการตอบสนองตอการตอบคําถาม  ควรใชเสียง  หรือคําบรรยาย  หรือ
ภาพกราฟก  เพื่อสรางแรงจูงใจ  ความมั่นใจในการเรียนรู  โดยเฉพาะเนื้อหาสําหรับเดก็  นอกจากนี้
ควรมีสวนที่เสริมความเขาใจ  ในกรณีที่ผูเรียนตอบคําถามผิด  ไมควรขามเนื้อหา  โดยไมชี้แนะแนวทาง
ที่ถูกตองเกี่ยวกับเรื่องเวลาในการเรียน ควรใหอิสระตอผูเรียน ไมควรจํากัดเวลา  เพื่อเปดโอกาส
ใหเรียนตามความตองการของผูเรียนเอง  เนื้อหาบทเรียนควรมีทางเลือกหลากหลาย  เชน  ถาผูเรียน
รับรูไดเร็ว  ก็สามารถขามเนื้อหาบางชวงได  เปนตน 

 (3)  ศึกษาเทคนิคในการเพิ่มศักยภาพในการอานเนื้อหาของผูเรียน ในเรื่องรูปแบบ
และขนาดของตัวอักษร  การจัดขอความ  การเลือกสีที่มีความแตกตางที่ชัดเจนระหวางพื้นหลังและ
สีตัวอักษร  เชน  ตัวอักษรดําบนพื้นขาวจะงายตอการอานมากที่สุด  การระวังการออกแบบที่ทําลาย
สมาธิของผูเรียน  เชน  การเคลื่อนไหวของขอความไปมาบนเว็บเพจตลอดเวลา  หรือเสียงเพลงที่ดัง
และเปดไวตลอดเวลาจะทําลายสมาธิการเรียนของผูเรียนได  (ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง, 
2545, หนา 170-171)  ดังนั้นผูวิจัยจึงไมใสเสียงเพลงเขาไปในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 (4)  ศึกษาหลักการ   จุดมุงหมายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
จุดมุงหมายทั่วไปขอบขายเนื้อหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เร่ืองระบบคอมพิวเตอร  ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ทําใหผูวิจัยเขาใจวัตถุประสงคของบทเรียน   

  (5)  ศึกษาเนื้อหาที่นํามาสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่องระบบคอมพิวเตอร  
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหผูวิจัยเขาใจโครงสรางเนื้อหา 

  (6)  กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา  ซึ่งผูวิจัย
ไดกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมดังแสดงในตาราง 5 
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ตาราง 5  จุดประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน 
 

หนวยท่ี จุดประสงคการเรียนรู ระดับของ
จุดประสงค 

หนวยท่ี 1 
หนวยรับขอมลู 
หนวยประมวลผลกลาง 
หนวยความจําหลัก 
หนวยเก็บขอมูลสํารอง 
หนวยแสดงผลชั่วคราว 
หนวยแสดงผลถาวร 
หนวยระบบและ 
อุปกรณอ่ืน ๆ 

ฮารดแวร 
1. บอกองคประกอบของฮารดแวรคอมพวิเตอร 
    ไดถูกตอง 
2. อธิบายหนาที่ของอุปกรณฮารดแวรคอมพิวเตอร 
    ไดถูกตอง 
3. เลือกใชประเภทของอุปกรณฮารดแวรคอมพิวเตอร 
    และดแูลรักษาไดถูกตอง  
4. วิเคราะหคุณลักษณะของฮารดแวรคอมพิวเตอร 
    ไดถูกตอง   

 
ความรูความจาํ 
 
ความเขาใจ 
 
การนําไปใช 
 
การวิเคราะห 

หนวยท่ี 2 
ซอฟตแวรระบบ 
ซอฟตแวรประยุกต 

ซอฟตแวร 
1. บอกองคประกอบของซอฟตแวรไดถูกตอง   
2. อธิบายความหมายและหนาที่ของซอฟตแวรได 
    ถูกตอง   
3. เห็นประโยชนของซอฟตแวรและการนาํไปใชใน 
    การทํางานไดถูกตอง   
4. เปรียบเทียบและบอกความแตกตางระหวาง 
   ซอฟตแวรประยุกตกับซอฟตแวรระบบไดถูกตอง 

 
ความรูความจาํ 
ความเขาใจ 
 
การนําไปใช 
 
การวิเคราะห 

หนวยท่ี 3 
ผูจัดการระบบ  
นักวเิคราะหระบบ

โปรแกรมเมอร 

พีเพิลแวร 
1. บอกองคประกอบของพีเพลิแวรไดถูกตอง 
2. อธิบายความสําคัญของบุคลากรไดถูกตอง 
3. เปรียบเทียบความแตกตางของบุคลากรไดถูกตอง 

 
ความรูความจาํ 
ความเขาใจ 
การวิเคราะห 

 
 (7)  กําหนดกิจกรรมการเรียน ใหมีกิจกรรมที่ผูเรียนสามารถโตตอบกับบทเรียน

ไดอยางมีความหมาย  รวมทั้งการจัดใหมีผลปอนกลับโดยทันทีใหกับผูเรียนเมื่อผูเรียนตรวจสอบ
ความเขาใจของตนจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 
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  2)  การออกแบบบทเรียน  หลังจากที่ไดศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร  เนื้อหา  ผูเรียน  
และไดกําหนดวัตถุประสงค  รวมทั้งกิจกรรมการเรียนแลว  จึงนํามาเปนแนวทางในการออกแบบ
บทเรียนซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 
 จัดแบงเนื้อหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  เรื่อง  ระบบ
คอมพิวเตอร  ออกเปนหนวยการเรียนยอย  3  หนวยการเรียน  ดังนี้  หนวยที่  1  ฮารดแวร  (hardware)  
หนวยที่  2  ซอฟตแวร  (software)  และหนวยที่  3  บุคลากร  (peopleware)  โดยในแตละหนวยการเรียน  
ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 
 (1) จุดประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละหนวยการเรียน 
 (2) เนื้อหาของหนวยการเรยีน 
 (3) แบบฝกหดัทายหนวยการเรียน 
 นําบทเรียนที่ออกแบบเรียบรอยแลวมาเขียนแบบราง  (script) บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนโดยกําหนดรูปแบบในการดําเนินเรื่องของเนื้อหาและการนําเสนอในแตบทเรียน

เพื่อใหการนําขอความและสื่อในรูปแบบตาง ๆ เหลานี้ไปจัดทําสื่อไดเหมาะสม 
3)  การสรางบทเรียน 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางบทเรียน  โดยนําแบบรางบทเรียนที่ผานการแกไขแลว

มาดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  โดยใชโปรแกรมดังนี้  
 (1)  โปรแกรม  captivate 4  
 (2)  โปรแกรม  power point  
 (3)  โปรแกรม  sound forge 8.0  
4)  การประเมินและแกไขบทเรียน 
 ผูวิจัยไดทําการประเมินและแกไขบทเรยีน  โดยดําเนินการดังนี ้

 (1)  นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น  เสนอตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ   และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน  5  ทาน  พิจารณาตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา  
ความสอดคลองเหมาะสมกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว  ความเหมาะสมของรูปแบบ
การจัดวาง  หาขอบกพรองเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหถูกตองเหมาะสม  (รายละเอียดดังภาคผนวก ข)  
โดยรายนามผูเชี่ยวชาญมีดังนี้ 

 ก.  ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี  ปกกะสีนัง 
 ข.  อาจารยเมธี  พรมศิลา 
 ค.  อาจารยธีรยุทธ  จันทรเขียว 
 ง.  อาจารยกิ่งกาญจน  ใหมพิมพ 
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 จ.  อาจารยภุชงค  จันทรเปลง 
 (2)  นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ปรับปรุงแกไขอยางถูกตองเหมาะสม

แลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  พิจารณาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม  และเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการผลิตสื่อจํานวน  5  ทาน  พิจารณาความถูกตองเหมาะสมในการเลือกใชสี
ตัวอักษร  รูปแบบตัวอักษร  ขนาดของตัวอักษร  สีพื้นฉากหลัง  ความเหมาะสมของภาพประกอบและ
การจัดวางองคประกอบและการจัดวางองคประกอบตาง ๆ (รายละเอียดดัง ภาคผนวก ข)  โดยมีรายนาม
ผูทรงคุณวุฒิมีดังนี้ 

 ก.  รองศาสตราจารย ดร.สุธี  ประจงศักดิ์ 
 ข.  ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี  ปกกะสีนัง 
 ค.  อาจารยเมธี  พรมศิลา 
 ง.  อาจารยชัชฎาภรณ  ตันตะราวงศา 
 จ.  อาจารยสุนทรีย  ธรรมสุวรรณ 

 เกณฑการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตสื่อ 
ใชแบบประมาณคา  (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 
  1.00 – 1.49  หมายถึง  ปรับปรุง 

  (3)  ผูวิจัยทําการปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ตามคําแนะนํา
ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญ  แลวนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปหา
ประสิทธิภาพ  การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน  75/75  โดยที่  75  ตัวแรก  หมายถึง  ประสิทธิภาพของกระบวนการวัดจากแบบฝกหัด 
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75  ตัวหลัง  หมายถึง  ประสิทธิภาพของผลลัพธวัดจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยนําไปทดลอง
กับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางบอวิทยาคม  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยแบงเปน  3  ขั้นตอน  ขั้นตอนที่  1  การหาประสิทธิภาพการทดลองรายบุคคล  นําบทเรียน
ไปทดลองกับนักเรียน  3  คน  ซ่ึงผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  มีดังนี้ 

 

ตาราง 6  การหาประสิทธิภาพการทดลองรายบุคคลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
               เร่ืองระบบคอมพิวเตอร  วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
 

                                                                    คะแนนเต็ม              คะแนนเฉลี่ย                 รอยละ 
แบบฝกหัดระหวางเรยีน (E1)                                  40                         34.67                           86.67 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  (E2)                   30                        26.67                           88.89 

 
  จากตาราง  6  ผลการหาประสิทธิภาพการทดลองรายบุคคลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่องระบบคอมพิวเตอร  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ
กระบวนการและประสิทธิภาพผลลัพธ  (E1/E2)  เทากับ  86.67/88.89  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
ในสมมติฐาน 75/75  ที่ตั้งไว 

  ขั้นตอนที่  2  การหาประสิทธิภาพการทดลองภาคสนามกลุมเล็ก  นําบทเรียนไปทดลองกับ
นักเรียน  10  คน  ซ่ึงผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  มีดังนี ้

 

ตาราง 7  การหาประสิทธิภาพการทดลองภาคสนามกลุมเล็กของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
                 เร่ืองระบบคอมพิวเตอร  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 
 

                                                                    คะแนนเต็ม              คะแนนเฉลี่ย                 รอยละ 
แบบฝกหัดระหวางเรยีน (E1)                                   40                        33.00                           82.50 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  (E2)                    30                       25.20                            84.00 
 

  จากตาราง  7  ผลการหาประสิทธิภาพการทดลองกลุมเล็กของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
เร่ืองระบบคอมพิวเตอร  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ

กระบวนการและประสิทธิภาพผลลัพธ  (E1/E2)  เทากับ  82.50/84.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
ในสมมติฐาน  75/75  ที่ตั้งไว 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
70 

  ขั้นตอนที่  3  การหาประสิทธิภาพการทดลองภาคสนามกลุมใหญ  นําบทเรียนไปทดลองกับ
นักเรียน  30  คน  ซ่ึงผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  มีดังนี้ 

 

ตาราง  8  การหาประสิทธิภาพการทดลองกลุมใหญของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
                เร่ืองระบบคอมพิวเตอร  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
 

                                                                    คะแนนเต็ม              คะแนนเฉลี่ย                 รอยละ 
แบบฝกหัดระหวางเรยีน (E1)                                   40                       32.70                           81.75 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  (E2)                    30                       24.85                           82.83 
 

  จากตาราง  8  ผลการหาประสิทธิภาพการทดลองกลุมใหญ ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เรื่องระบบคอมพิวเตอร  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ
กระบวนการและประสิทธิภาพผลลัพธ  (E1/E2)  เทากับ  81.75/82.83  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
ในสมมติฐาน  75/75   ที่ตั้งไว 

  สรุป  ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ทั้งสามขั้นตอนมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่ตั้งไวคือ  75/75  ซ่ึงสามารถนําไปใชในงานวิจัยได 

 
  3.3.3  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  แบบทดสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพของผลลัพธของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ที่ผูวิจัย

สรางขึ้น  มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  ซ่ึงในขั้นแรกสรางไวจํานวน  71  ขอ  มีลักษณะ
เปนโจทยคําถามที่สัมพันธกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหา  เรื่องระบบคอมพิวเตอร 
โดยวัดพฤติกรรมดานพุทธิพิสัยระดับ  “ความรูความจํา”  “ความเขาใจ”  “การนําไปใช”  และ 
“การวิเคราะห”  ซ่ึงผูวิจัยไดวิเคราะหเนื้อหา  น้ําหนัก  จํานวนขอท่ีใชจริง และจํานวนขอท่ีออกเกิน 
โดยมีเกณฑการใหคะแนนคือ  ให  1  คะแนนสําหรับขอที่ตอบถูก และให  0  คะแนน  สําหรับ
ขอที่ตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบมากกวา  1  ตัวเลือก  ซ่ึงผูวิจัยไดทําการศึกษาหลักการออกขอสอบ
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในแตละระดับ  ดังแสดงในตาราง  9  
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ตาราง 9  รายละเอียดเกี่ยวกบัจํานวนขอสอบที่ใชจริงกบัที่ออกไวเกินจําแนกตามบทเรียน 
 

ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห รวม บทเรียน 
ใช

จริง 

ออก

ไวเกิน 
ใชจริง ออก

ไวเกิน 
ใชจริง ออก

ไวเกิน 
ใชจริง ออก

ไวเกิน 
ใชจริง ออกไว

เกิน 

บทเรียนท่ี 1  
ฮารดแวร 

3 4 5 5 3 4 3 3 14 16 

บทเรียนท่ี 2 
ซอฟตแวร 

2 3 2 3 2 4 2 2 8 
 

12 

บทเรียนท่ี 3 
พีเพิลแวร 

1 3 1 3 3 5 3 2 8 13 

รวม 6 10 8 11 8 13 8 7 30 41 

 
  โดยผูวิจยัไดดาํเนินขั้นตอนดังตอไปนี ้
 1)  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบ  จากคูมือการวัดผลประเมินผลคอมพิวเตอร
ของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางบอวิทยาคม  เทคนิคการวิจัยทางการศึกษาของ ลวน  สายยศ 
และอังคณา  สายยศ  (2538, หนา 170-176) 
 2)  ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู  เรื่อง  ระบบคอมพิวเตอร  วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ง 31101) จากแบบเรียนและคูมือครู 
 3)  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบคอมพิวเตอร  วิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  71  ขอ  เปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (multiple  choice)  
4  ตัวเลือก  โดยแบงตามเนื้อหา  ไดแก  ฮารดแวร  (hardware)  ซอฟตแวร  (software)  และบคุลากร  
(peopleware) 
  4)  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  ทาน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  โดยใชการกําหนดคะแนนของผูเชี่ยวชาญอาจจะเปน +1 หรือ 0 
หรือ –1 ดังนี้  (รายละเอียดดัง ภาคผนวก ค) 

 +1 = แนใจวาขอสอบขอนั้นวัดจดุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไวจริง 
    0 = ไมแนใจวาขอสอบขอนั้นวดัจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไว 
 -1 = แนใจวาขอสอบขอนั้นไมไดวดัจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไว 
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 นําคาที่ผูเชี่ยวชาญประเมินใหในแตละขอมาหาคาเฉลี่ยแลวนําไปเปรียบเทียบ

กับเกณฑดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู  ซ่ึงมีขอสอบที่ผานเกณฑ
จํานวน  62  ขอ  (รายละเอียดดังภาคผนวก ค) 

 5)  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 

 6)  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนบางบอวิทยาคม  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร  
ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2552  จํานวน  30  คน  ซ่ึงไมใชกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 7)  นําผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนนโดยใหคะแนนขอท่ีตอบถูกเปน 1 คะแนน 
และขอที่ตอบผิดหรือเลือกตอบมากกวา  1  ขอ  หรือไมตอบเลย  เปน  0  คะแนน 

 8)  นําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะห  หาคาความยากงาย  อํานาจจําแนก  ซ่ึงมีคาความยาก
งาย  (p)  มีคาอยูระหวาง  0.57 - 0.79  และคาอํานาจจําแนก  (D)  มีคาอยูระหวาง 0.29 - 0.43 (รายละเอียด
ดัง ภาคผนวก ค) 

 9)  วิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ  โดยใชสูตร KR-20 ของ 
คูเดอร –ริชารดสัน  (Kuder-Richardson-20)  (ลวน สายยศ  และอังคณา  สายยศ,  2538, หนา 197-200)   
ซ่ึงไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ มีเทากับ  0.85  (รายละเอียดดัง ภาคผนวก ค) 
ซ่ีงมีคุณภาพสามารถนําไปใชในการวิจัยได 

 10)  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องระบบคอมพิวเตอร วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใชจริง 

   3.3.4  การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 
   โดยผูวิจัยไดทําการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจดังนี้ 

  1)  ดําเนินการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ  ผูวิจัยไดประยุกตแบบสอบถาม
ของ จริญญา  มวงจีน (2549, หนา 276)  มาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 
เนื่องจากมีแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีลักษณะคลายกัน  แบงเปน  2  ขั้นตอน   

 ขั้นตอนที่  1  แบบสอบถามความพึงพอใจ  จํานวน  15  ขอ   
 ขั้นตอนที่  2  ขอเสนอแนะ  
 แบบสอบถามความพึงพอใจมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ 

มีความหมายดงันี้ (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545,  หนา 66-74) 
 ระดับคะแนน  5  หมายถึง  ความพึงพอใจมากที่สุด 
 ระดับคะแนน  4  หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 
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 ระดับคะแนน  3  หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 
 ระดับคะแนน  2  หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 ระดับคะแนน  1  หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
 การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545,  หนา  66-74) 

โดยกําหนดเกณฑ ดังนี ้  
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  4.51 –  5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  3.51 –  4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  2.51 –  3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  1.51 –  2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  1.00 –  1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

 2)  นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  ทาน  พิจารณาตรวจสอบขอความและภาษาที่ใชเพื่อใหความชัดเจนและเหมาะสม
กับการศึกษา   

 3)  นําแบบสอบถามความพึงพอใจใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  ทาน  ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา แลวคัดเลือกขอคําถามที่มีความสอดคลองตั้งแต  0.60  ขึ้นไป  มาเปนขอคําถาม
ในแบบสอบถามความพึงพอใจ  ซ่ึงไดแบบสอบถามความพึงพอใจ  จํานวน  15  ขอ  (รายละเอียดดัง 
ภาคผนวก ข) 

 4)  นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม  จํานวน  50  คน  และหาคาความเชื่อมั่น  โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α  - coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach)  (ลวน สายยศ, อังคณา สายยศ, 2538, หนา 200-201)  ไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.91  (รายละเอียดดัง ภาคผนวก ค)  ซ่ึงแบบสอบถามความพึงพอใจมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
จึงสามารถนําไปใชได 
  

3.4  การทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

  การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาและทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ผูวิจัยใชแบบแผนการวิจัยแบบ randomized control – group  pretest-posttest design  (วาโร  เพ็งสวัสดิ์, 
2546, หนา 51) 
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ตาราง 10 แผนการวจิัย 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
RE   
RC   

T1E 
T1C 

X 
~X 

T2E 
T2C 

 
  สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจยั 
     R   แทน กลุมตัวอยางที่ไดจากการสุม 
     E   แทน กลุมทดลอง 
     C   แทน กลุมควบคุม 
     X   แทน การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  ~X   แทน การจัดการเรียนรูโดยแบบวิธีปกต ิ
       T1 แทน การสอบกอนเรียน (pretest) 
        T2 แทน การสอบหลังเรียน (posttest) 
 

  3.4.1  การดําเนินการทดลอง  
  การดําเนนิการทดลอง  ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังตอไปนี ้
     1)  กลุมทดลอง 
 (1)  อธิบายการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่องระบบคอมพิวเตอร

ใหกลุมทดลองทราบ 
 (2)  ใหกลุมทดลองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กอนเรียน  

โดยใชเวลา 30 นาที 
 (3)  ดําเนินการทดลอง  โดยใหผูเรียนใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ตามที่

กําหนดไว  โดยใชเวลาในการทดลอง  12  ครั้ง  ครั้งละ  50  นาที  รวมระยะเวลาทดลองทั้งสิ้น  
10 ชั่วโมง   

 (4)  ใหกลุมทดลองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียนโดยใช
เวลา  30 นาที 

 (5)  นําผลเรียนที่ไดมาตรวจใหคะแนนโดยใชวิธี  0-1 (zero - one method) 
โดยมีเกณฑวา  ถาตอบถูกได  1  คะแนน  ตอบผิด  ตอบไมครบ  หรือไมตอบให  0  คะแนน 
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 (6)  รวบรวมขอมูลและวิเคราะหคาทางสถิติ 
 (7)  สรุปผลและรายงานผลการวิจยั 
  2)  กลุมควบคมุ 
 (1)  อธิบายเนือ้หาบทเรียน  เร่ืองระบบคอมพิวเตอร 

 (2)  ใหกลุมควบคุมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน 
โดยใชเวลา 30 นาที 

 (3)  ดําเนินการสอน โดยอธิบายเนื้อหาในแตละบทใหผูเรียนฟงหนาชั้นเรียน  
โดยมีใบความรู  ตามที่กําหนดไว  โดยใชเวลาในการทดลอง  12  ครั้ง  ครั้งละ  50  นาที  รวมระยะเวลา
ทดลองทั้งสิ้น  10 ชั่วโมง   

 (4)  ใหกลุมควบคุมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียน
โดยใชเวลา  30  นาที 

 (5)  นําผลเรียนที่ไดมาตรวจใหคะแนนโดยใชวิธี  0-1  (zero - one method)  
โดยมีเกณฑวา  ถาตอบถูกได  1  คะแนน  ตอบผิด  ตอบไมครบ  หรือไมตอบให  0  คะแนน 

 (6)  รวบรวมขอมูลและวิเคราะหคาทางสถิติ 
 (7)  สรุปผลและรายงานผลการวจิยั 

 

3.5  การวิเคราะหขอมูล 
 

 3.5.1  หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ือง  ระบบ
คอมพิวเตอร ตามเกณฑมาตรฐาน 75/75 
  3.5.2  เปรียบเทียบผลการสอบกอนการทดลองและหลังการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  เร่ือง  ระบบคอมพิวเตอร โดยใชสถิติ  t-test  แบบ  independent 
   3.5.3  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน  โดยใชคาเฉลี่ย  ( X )  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
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3.6  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

  1)  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 
       คาเฉลี่ย (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ, 2538,  หนา 73) 
 

X =  
n

x∑  

โดยที่ 
X  แทน   คะแนนเฉลี่ย 

      ∑ x  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
n  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมทดลอง 
 

2)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ, 2538,  หนา 79) 
 

 ..DS   = 
( )

( )1

22

−

− ∑∑
nn

xxn
 

โดยที่ 
..DS      แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

∑ 2x      แทน  ผลรวมของกําลังสองของคะแนน   
( )2∑ x     แทน  กําลังสองของผลรวมคะแนนทั้งหมด 
n      แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 

3)  สถิติที่ใชวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  วิเคราะห
โดยใชสูตรการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคือ E1/E2 (เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต, 
2543,  หนา 295) 
 

E1= 100×∑

A
N

x
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  โดยที ่
E1    แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการระหวางเรียนจากบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 

∑ x        แทน   คะแนนรวมของนักเรียนจากการทําแบบฝกหัด 
A     แทน  คะแนนเต็มของแบบฝกหัด 
N     แทน  จํานวนนักเรยีน 
 

E2 = 100×∑

B
N

y
 

โดยที ่
 E2    แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการหลังเรียนจากบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 

∑ y        แทน   คะแนนรวมของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
B     แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
N     แทน  จํานวนนักเรยีน 

 

4)  การวิเคราะหขอมูล 2 ชุด ที่เปนอิสระตอกัน (independent sample)  มีสูตรดังนี้ 
(พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2544 , หนา 340 ) 

 
 

t  =                                           ,    df = n1 + n2 - 2 
 
   โดยที ่

t แทน คาสถิติทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของนักเรียน 
กลุมทดลองกับกลุมควบคุม 

1X     แทน    คาคะแนนเฉลี่ยของของกลุมทดลอง 

2X  แทน    คาคะแนนเฉลี่ยของของกลุมควบคุม 
2

1S   แทน    คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมทดลอง 
2

2S  แทน    คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมควบคุม 
n 1 แทน    จํานวนขอมูลของกลุมทดลอง 
n 2 แทน    จํานวนขอมูลของกลุมควบคุม 

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XX

−

−
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5)  ความเที่ยงตรง (validity) 
    โดยใชสูตรหาคาความเที่ยงตรง  (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ  และวชิระ  อินทรอุดม, 2542,  
หนา 138)  ดังนี้ 

 

  IOC  = 
N

R∑  

โดยที ่
IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับผลการเรียนรูทีค่าดหวัง 

∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

6)  คาความยากงายของขอสอบรายขอ 
 โดยใชสูตรการหาคาความยากของขอสอบ  (มนตชัย  เทียนทอง, 2546,  หนา 78) 

มีสูตรดังนี้ 

N
RP =  

โดยที ่
P  แทน     คาความยากของขอสอบ 
R  แทน     จํานวนนักเรยีนที่ตอบขอสอบขอนั้นไดถูกตอง 
N  แทน     จํานวนนักเรยีนที่ตอบขอสอบทั้งหมด 
 

7)  คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบรายขอ (มนตชัย  เทียนทอง, 2546,  หนา 241) 
มีสูตรดังนี้  

D = 

2
N

PP LH −  

โดยที ่
D  แทน     คาอํานาจจําแนก 
PH แทน     จํานวนนักเรยีนในกลุมสูงที่ตอบ 
PL แทน     จํานวนนักเรยีนในกลุมต่ําที่ตอบถูก  
N  แทน     จํานวนนักเรยีนทั้งหมด 
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8)  คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ  โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน  
(Kuder-Richardson-20)  (ลวน สายยศ  และอังคณา  สายยศ,  2538, หนา 197-200)  มีสูตรดังนี้ 

 

rtt  =  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
∑

21
1 tS

pq
n

n  

โดยที ่
rtt แทน คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 
n แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 

p  แทน สัดสวนของผูที่ทําไดในขอหนึ่ง ๆ  หรือ  
งหมดจํานวนคนทั้

ตอบถูกจํานวนคนที่  

q  แทน สัดสวนของผูที่ทําผิดในขอหนึ่ง ๆ   คือ 1 - p 
2
ts  แทน ความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น 

 


