
บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

             ในการวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเนต็  เพื่อการฝกอบรม         

เร่ืองพุทธวธิีในการสอน สําหรับพระภิกษทุี่เปนคร”ู  ผูวจิัยไดกําหนดขั้นตอนในการดําเนนิการ             

ดังตอไปนี้     

                 ข้ันตอนที่ 1  การสรางและพฒันาบทเรียนบนเครือขายอนิเทอรเน็ต  

                 ข้ันตอนที่ 2  การทดลองใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต          

                 ข้ันตอนที่ 3  การศึกษาความคิดเห็น ของพระภิกษุที่เปนครู 

                 ซึง่แตละขั้นตอนมีรายละเอยีด ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1  การสรางและพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
             การวจิัยในขั้นตอนแรก มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสทิธิภาพบทเรียนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต เร่ืองพุทธวิธใีนการสอน สําหรับพระภิกษุทีเ่ปนคร ู ผูวิจยัไดใชวิธีดําเนินการ  ดังตอไปนี ้
             ขอบเขตดานแหลงขอมูล   
  ผูเชี่ยวชาญ  ตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือดานความเหมาะสมของบทเรียน   

บนเครือขายอนิเทอรเน็ต เร่ืองพทุธวิธีในการสอน สําหรบัพระภิกษุทีเ่ปนคร ู จํานวน  9  ทาน              

(ภาคผนวก ก) ประกอบดวย 

      ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาการอบรม  จาํนวน  3  ทาน 

       ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต                 

จํานวน 3  ทาน 

      ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย  จาํนวน 3 ทาน 

  ประชากรและกลุมตัวอยาง  ไดแก  

 ประชากร คือ พระภิกษทุี่เปนครู ในเขตคณะสงฆภาค 4  ไดแก จังหวดันครสวรรค 

กําแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ 

 กลุมตัวอยาง (กลุมทดลองเครื่องมือ) คือ พระภิกษทุี่เปนครู ในเขตคณะสงฆภาค 4 

ไดแก จังหวัดนครสวรรค กาํแพงเพชร พจิิตร และเพชรบูรณ จํานวน 42 รูป ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุม 

(Leshin, Pollock, Reigeluth. 1992) คือ 
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กลุมทดลองแบบเดี่ยว (One to One Test, 1:1)    จํานวน  3  รูป 

 กลุมทดลองแบบกุลมเล็ก (Small Group Testion, 1:3)   จํานวน  9  รูป 

 กลุมทดลองแบบกลุมใหญ (Large Group Testion, 1:100)   จํานวน 30  รูป 

  เครื่องมือที่ใชในการวจิัย   ไดแก 

 1.  บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพุทธวิธีในการสอน 

สําหรับพระภกิษุที่เปนคร ู

         2.  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครอืขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม 

สําหรบัผูเชีย่วชาญ เพื่อหาประสิทธิภาพ 

 
             การสรางเครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 
            การพฒันาบทเรยีนบนเครือขายอนิเทอรเนต็ เพือ่การฝกอบรม เร่ืองพทุธวิธีในการสอน 

สําหรับพระภกิษุที่เปนคร ู การสรางเครื่องมือ  ผูวิจยัไดดําเนนิการสรางตามลําดับข้ันตอน                

ดังรายละเอยีดตอไปนี้ 

 
1.  การสรางและพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  
             การดําเนนิการสรางบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพุทธวิธ ี    

ในการสอน สําหรับพระภิกษุที่เปนครู  ผูวจิัยไดยึดรูปแบบการพฒันาระบบการเรียนการสอนของ 

Generic ID Model (ADDIE) ที่มีมิติที ่3 คือ เปาหมาย (Intention) การปฏิสัมพันธ (Interactive) 

และการพิจารณาไตรตรอง (Introspection) มาใชในการออกแบบสรางและพัฒนา ซึง่สรุปไดเปน  

5 ข้ันตอนหลัก ดังนี ้(Michael Tomas,  Mitchell, Roberto Joseph, 2001) 

             ข้ันตอนที ่1 การวิเคราะห  (Analysis) 

             ข้ันตอนที ่2 การออกแบบ  (Design) 

             ข้ันตอนที ่3 การพฒันา  (Development) 

             ข้ันตอนที ่4 การนําไปใช  (Implementation) 

             ข้ันตอนที ่5 การประเมิน  (Evaluation) 

             โดยในทุกขัน้ตอนของการสรางบทเรยีนบนเครือขายอนิเทอรเนต็ เพื่อการฝกอบรม ผูวิจัย   

ไดคํานึงถงึมิติที่เพิม่เติมทัง้ 3  คือ  เปาหมายในการสรางบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต               

เพื่อการฝกอบรมใหสอดคลองสนับสนุนเรื่องการเรียนรูเกี่ยวกับพุทธวธิีในการสอน การมีปฏิสัมพันธ 

และการพิจารณาไตรตรอง  เพื่อใหรองรับกับการเปลีย่นแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอม            

เปนปจจุบันอยูตลอดเวลา  
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1.  ขั้นการวิเคราะห (Analysis)  ข้ันแรกของการวิเคราะหขอมูล  ผูวจิัยเลือกสิ่งที่ตองวิเคราะห  

ดังนี ้
             1.1 วิเคราะหปญหา  
                   การวิเคราะหขอมูลดานการสรางและพฒันาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต       

เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพทุธวธิีในการสอน วเิคราะหจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของถึงสภาพปญหา

ของสังคมไทยที่เกิดขึ้นกับนกัเรียน นักศึกษาที่ขาดการกลอมเกลาจิตใจ และปลกูฝงในเรื่องศีลธรรม 

จริยธรรม (สํานักพฒันาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2548 หนา7)  

บทบาทและหนาที่ในการปลกูฝงคุณธรรม จริยธรรมแกประชาชนและเยาวชน โดยเฉพาะสถาบนั

ศาสนา  ที่มีการจัดพระสงฆใหเขาไปมีสวนในการนอมนําหลักธรรมคาํสอนทางพระพุทธศาสนา 

ไปสูโรงเรียน  เพื่อมุงหวังใหเยาวชนมีความรู ความเขาใจ ในหลักธรรม  สามารถนาํไปประพฤติ

ปฏิบัติได  การพัฒนาบุคลากรที่เปนพระสงฆ  ผูที่ขาดทกัษะในการปฏิบัติงาน  ใหเปนผูทีพ่รอมใน

การเขาไปสอนศีลธรรมในโรงเรียนใหเปนผูมีความรู ความสามารถ ถือเปนปญหาที่จําเปนตองไดรับ

การแกไข  ซึ่งปจจุบันจากการที่ผูวิจยัสัมภาษณสอบถามพระสงฆทีท่ําหนาทีเ่ปนครู  เปนนิสิต

วิทยาลัยสงฆนครสวรรค และอยูในชวงของการทดลองการฝกสอนศลีธรรมตามสถานศึกษา พบวา  

สวนใหญยังขาดความเขาใจ เทคนิค วิธีการ เกี่ยวกับงานดานการสอน โดยเฉพาะสอนแกเยาวชน

ที่เปนนักเรียนในการเปนครู  ขาดความพรอม ความมัน่ใจ 
             1.2 วิเคราะหความเปนไปได   
                   ในการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเนต็ เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพทุธวิธีในการสอน 

ไดสํารวจขอมูลไปยังกลุมเปาหมาย  คือพระภิกษุโดยวิเคราะหขอมูลจากใบรับสมคัร  พบวา         

(ภาคผนวก ข) 

         1) พระภิกษุมคีวามสามารถดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Word 

Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint เนื่องจากพระภิกษุสวนใหญเปนนิสิตที่จบจาก

วิทยาลัยสงฆนครสวรรคที่เปดใหมีการสอนวิชาเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร 

         2) พระภิกษุสวนใหญมีคอมพิวเตอรเปนของตัวเองประจําทีพ่ักอาศัย สามารถมี

หรือหาแหลงจดัหามาไดเพื่อใชในการศึกษา  

         3) พระภิกษุสวนใหญมีความสามารถในการใช Internet คือ กระดานขาว      

(Web board) สนทนา (Chat) จดหมาย (E-mail) ได 

         4) พระภิกษุสวนใหญสามารถเชื่อมตอเขาสู Internet ไดดวยเครื่องคอมพิวเตอร

สวนตัว หรือตามสถานที่ทีม่อิีนเทอรเน็ตใหบริการ เชน สถานศกึษา วดั เปนตน 
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             จากขอมูลดังกลาว สรุปไดวามีความเปนไปไดที่พระภิกษุในเขตคณะสงฆภาค 4 คือ 

จังหวัดนครสวรรค พิจิตร กําแพงเพชร และเพชรบูรณ มีความพรอมเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและ        

อินเทอรเน็ต  สามารถที่เรียนดวยบทเรียนบนเครือขายอนิเทอรเน็ต เพือ่การฝกอบรม เร่ืองพทุธวิธี

ในการสอนได  
             1.3 วิเคราะหเนื้อหา   
                   ผูวิจัยศึกษารายละเอียดและวิเคราะหเนื้อหา  จากเรื่องพุทธวิธีในการสอน รหัสวิชา 

201 302 เปนรายวิชาในกลุมวิชาพระพทุธศาสนาประยกุต หลกัสูตรพทุธศาสตรบัณฑิต          

คณะครุศาสตร มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ศึกษาเกี่ยวกบัหลกัการและวิธีสอน

ของพระพทุธเจา การวิเคราะหธรรมชาติผูเรียน คุณสมบติัของผูสอน การสอนและจุดประสงค  

การสอน การเลือกวิธีการสอน (พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), 2544)  เพือ่กําหนดเปนขอบเขต   

ของเนื้อหาในแตละหนวยอบรม ของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม ตอไปดังนี้  
                   1.3.1 หนวยอบรมที ่1 คุณสมบัติผูสอน   
  1) บุคลิกภาพ 

  2) คุณธรรม 
                   1.3.2 หนวยอบรมที ่2 หลกัทั่วไปในการสอน  
  1) เกี่ยวกับเนือ้หา   

  2) เกี่ยวกับผูเรียน   

  3) เกี่ยวกับหลักการสอน 
                   1.3.3 หนวยอบรมที ่3 วิธกีารสอนแบบตางๆ  
                   1) แบบสากัจฉาหรือสนทนา  

          2) แบบบรรยาย  

           3) แบบตอบปญหา  

           4) แบบวางกฎขอบังคับ   
                   1.3.4 หนวยอบรมที ่4 กลวิธีและอุบายประกอบการสอน   
  1) การยกอุทาหรณ และการเลานทิานประกอบ 

           2) การเปรียบเทียบดวยขออุปมา   

           3) การใชอุปกรณการสอน   

         4) การทําเปนตัวอยาง 

          5) การเลนภาษา เลนคํา และใชคําในความหมายใหม 

  6) อุบายเลือกคน และการปฏิบัติรายบุคคล   
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         7) การรูจกัจังหวะและโอกาส 

              8) ความยืดหยุนในการใชวิธีการ 

              9) การลงโทษและใหรางวัล 

             10) กลวธิแีกปญหาเฉพาะหนา 
             1.4 การวิเคราะหผูเรียน  
                   กลุมเปาหมาย คือพระภิกษทุี่เปนคร ูในเขตคณะสงฆภาค 4 ไดแกจังหวัดนครสวรรค 

กําแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ ซึ่งสวนใหญกาํลังศกึษาอยูใน  ระดับปริญญาตรี ที่วทิยาลัย

สงฆนครสวรรค และทําหนาที่เปนครูในสถานศึกษา   
             1.5 การวิเคราะหงานและกิจกรรม  
                   ผูวิจัยทําการศึกษาคนควาเกีย่วกับบทเรียนบนเครือขายอนิเทอรเน็ต จากตํารา 

หนงัสือ งานวจิัย และเอกสารจากแหลงขอมูลตาง ๆ ใชในการวิเคราะหงานและกิจกรรม ดังนี้  

       1) ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับองคประกอบของบทเรียนบนเครือขาย 

อินเทอรเน็ต 

       2) ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการใชภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และ 

ตัวอักษรที่เหมาะสม บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

       3) ศึกษาเกี่ยวกับเสียงที่เหมาะสมบนเครอืขายอินเทอรเน็ต ระบบ นาํทางที่

เหมาะสมกับบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

       4) ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับโครงสรางของเว็บ และระบบนําทาง ทีเ่หมาะสม

กับบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

       5) ทาํการวิเคราะหเกี่ยวกับการออกแบบหนาเว็บเพจ 

             1.6 การวิเคราะหทรัพยากรที่เกี่ยวของ ไดแก ทรัพยากรทีใ่ชในการสรางและพัฒนา 

บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม ตลอดจนถึงความพรอมของวัสดุอุปกรณ         

ดานเครือขายอินเทอรเน็ต ดังนี ้

                       1) ทรัพยากรในการสรางและพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต                     

เพื่อการฝกอบรม 

                Hard ware 

                           - CPU PENTIUM 4 

                      - Hard disk     

                     - Memory  
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                   - CD-ROM  

                      - Speaker 

                              Soft ware 

                      - Operating System 

                      - Web Browser 

                      - Web page Program 

                      - Animation Program       

                      - Image Edition Program 

                       - Database Program 

                       2)  ทรัพยากรดานเครือขายอินเทอรเน็ต 

               - Modem  

               - ระบบ อินเทอรเน็ต มีความเรว็ตั้งแต 56 กิโลไบทข้ึนไป 

               - Computer Server  

               - Web Server 

 
2.  ขั้นออกแบบ (Design) 
             2.1  การต้ังวัตถุประสงคการอบรม   
                    การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพุทธวิธีในการสอน 

สําหรับพระภกิษุที่เปนครู  ผูวิจัยยึดหลักปรัชญาการเรยีนรูดวยตนเอง  มุงเนนใหผูเรียนไดเกิด      

การเรียนรูจากการกระทํา  และปฏิบัติดวยตนเอง  ตามวธิีการและประเมินตนเองในระหวางเรียน  

โดยอาศัยคําแนะนาํจากผูอ่ืน  เทาที่จาํเปน โดยไดกาํหนดวัตถุประสงค ดังนี ้

         1) เพื่อใหผูเรียน มีความรูความเขาใจ เร่ืองพทุธวธิีในการสอน 

      2) เพื่อใหผูเรียนสามารถนาํความรูและประสบการณระหวางเขารับการเรียน      

ไปปรับใชในการแกไข  และพัฒนางานในความรับผิดชอบของตนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ไป 

      3) เพื่อใหผูเรียน สามารถสอนสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ดวยวธิี        

การสอนที่เหมาะสม ตามขอบเขตที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
             2.2 การคัดเลือกสื่อ  
                   ผูวิจัยไดออกแบบแผนการสอนจากการสอนแบบในหองเรียนปกติ นําไปใหผูเชี่ยวชาญ

ดานเนื้อหา เร่ืองพทุธวธิีในการสอน ปรับปรุงแกไข  ใหเกดิความถูกตองและเหมาะสมกับผูเรียน       

ที่เปนเฉพาะพระภิกษุ ใหเปนแผนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยคัดเลือกสื่อการสอนใหเปน
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แบบมัลติมีเดีย แบบออนไลน (ภาคผนวก ค)  โดยกาํหนดชองทางและกิจกรรมที่ใหผูเรียนสามารถ

เชื่อมโยงไปยังแหลงขอมูลทัง้ในบทเรียนระหวางการเรียนและไปยังแหลงขอมูลอ่ืนๆ บนเครือขาย

อินเทอรเน็ตได ตามหลกัการจิตวิทยาสําหรับการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากตนเอง โดยเตรยีมการและ

กําหนดการนาํเสนออยางมรีะบบ ดังนี ้

         1) ขอความหลายมิติ (hypertext) นําเสนอเนื้อหาตวัอกัษรเคลื่อนไหว ภาพ  และ

เสียง  ใหผูเรียนมีปฏิสัมพนัธ  เกิดการเชื่อมโยงไปยงัสวนอื่นที่เกีย่วของทัง้ที่อยูใน  หนวยการเรียน

เดียวกนัและนอกหนวยการเรียน เชน ในสาระการอบรมที่ 4 เร่ืองการสอนแบบยกอทุาหรณ        

เลานทิานประกอบ นอกจากเนื้อหาในบทเรียนแลว ผูเรียนยังสามารถเชื่อมโยงไปยังแหลงการ

เรียนรูอ่ืนๆทีเ่กี่ยวของกับเนือ้หาเรื่องดงักลาวได 

      2) ส่ือหลายมติิ (Hypermedia) รวบรวมและนําเสนอขอความ ภาพเคลื่อนไหว

และเสียงในรูปแบบของ วดีิโอ คลิป ใหผูเรียนกําหนดไดดวยตนเองวาใหแสดง  หรือจะดาวนโหลด

เพื่อแสดงภายหลังได 

      3) การสื่อสารผานคอมพิวเตอร (Computer Mediated Communication : CMC) 

บทเรียนบนเครือขายอนิเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรมเรือ่งพุทธวิธีในการสอน  ไดมีการออกแบบ          

ใหมีการสื่อสารแบบการสื่อสารในคราวเดียวกัน (Synchronous)  และการสื่อสารแบบตาง

ระยะเวลา (Asynchronous) ดังนี ้

              - การสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอน โดยใช E-mail และกระดานขาว 

             - การสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูเรียน โดยใช กระดานขาว, หองสนทนา  

       4) กิจกรรมในระหวางการอบรม ไดกําหนดใหมีกิจกรรมในระหวางการอบรม  

โดยมีแบบทดสอบกอนอบรม  การสืบคนขอมูล  การเรียนรูจากสื่อการสอนที่เปนภาพเคลื่อนไหว    

การทาํแบบฝกหัดในแตะละหนวยการอบรม  การสนทนาระหวางการอบรม  การถามตอบ           

ในกระดานขาว การวัดผลหลักการอบรม โดยแบบทดสอบหลังอบรม  โดยผูเรียนสามารถ           

ตรวจสอบผลของคะแนนทีผู่เรียนทาํไดและคําเฉลยใหทราบถงึความถูกตอง 

             2.3 กําหนดโครงสรางเว็บ มีองคประกอบ ดังนี ้

  1) โฮมเพจหนาแรก 

              2) เมนหูลัก 

  3) แบบทดสอบกอนการอบรม (Pre test) 

  4) ผลการเรียนรูที่คาดหวงัรายหนวย 

  5) การอบรม 
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    6) แบบทดสอบหลังการอบรม (Post Test) 

  7) การติดตอกับผูจัดการอบรม 

  8) กระดานขาว (Web board) 

   9) แหลงขอมลูอ่ืนๆ 

  10) การสืบคนขอมูล 

  11) ผูจัดทํา 

             ผูวิจัยไดวิเคราะหและกําหนดรปูแบบโครงสรางเว็บไซดเปนลําดับข้ัน (Hierarchy)          

ที่งายตอการใชงาน และมีความโดดเดนทีจุ่ดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดอยูในที่เดียวกนั  โดยแบงเนื้อหา

ออกเปนสวนๆ ตามหนวยอบรมและมีรายละเอยีดยอยๆ ในแตละหนวย การเชื่อมโยงไปสูเนื้อหา      

ในลักษณะเปนลําดับข้ัน  จากบนลงลาง  และระบบนําทางที่เปนแบบเสนตรง ระบบ  นําทางหลกั

จะมีอยูทุกๆ หนาของบทเรียน  บนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม เพือ่ใหผูเรียนสามารถ

เขาไปยงัสวนหลกัๆ ของเว็บไซดไดอยางสะดวกทกุที ่ ดังภาพประกอบ 9 
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             การออกแบบหนาเวบ็หลักใหมีองคประกอบหลกัๆ ที่คํานงึถึงเปาหมาย การปฏิสัมพันธ

เชื่อมโยงถึงกนั และพิจารณาไตรตรองอยางละเอียด  นําไปใหประธานที่ปรึกษาวทิยานพินธ   

ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม โดยแบงพืน้ที่เว็บออกเปน 3 สวน ดังนี ้ 

  1) สวนบนสุดที่เปนสวนประกอบหลักของเว็บ มีองคประกอบ คือ ภาพกราฟก ขอความ 

และโลโก  โดยจะปรากฏอยูในทกุเวลา  ในขณะที่เขาชมเว็บ เพื่อใหผูเรียนรูวากําลงัอยูในเว็บ    

เดียวกนั 

  2) ระบบนาํทางหลัก จะปรากฏอยูดานซายมือของเว็บ  

  3) การนําเสนอในดานอืน่ๆ จะปรากฏนอกจากพื้นที่ของเว็บดังกลาวคือบริเวณขวามือ 

 
3.  ขั้นการพฒันา (Development) 
             การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพทุธวธิีในการสอน 

สําหรับพระภกิษุที่เปนครู มวีัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียน บนเครือขาย

อินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม ผูวิจัยไดใชวิธีดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

             3.1 นําโครงสรางที่ไดออกแบบไวแลวจากขั้นตอนของการออกแบบมาดําเนินการสราง

และพัฒนาบทเรียนบนเครอืขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพทุธวธิีในการสอน สําหรับ 

พระภิกษทุี่เปนครู  โดยใชเครื่องมือและโปรแกรม คือ 

  1) เครื่องคอมพิวเตอรแบบประมวลผลระดบัทั่วไป 

  2) โปรแกรมปฏิบัติการ 

  3) โปรแกรมสําหรับสรางเว็บ 

  4) โปรแกรมสําหรับตกแตงรูปภาพ 

  5) โปรแกรมสําหรับสรางฐานขอมูล 

  6) โปรแกรมเว็บบราวเซอร 
             3.2 นําบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพุทธวิธใีนการสอน             
ที่สรางขึน้ เสนอตอประธานทีป่รึกษาวทิยานพินธ  เพื่อขอคาํแนะนาํ แกไขในสวนที่บกพรอง                
พรอมนาํมาปรับปรุงแกไข  
             3.3 นําบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพุทธวิธ ี  ในการสอน             
ที่ไดรับการแกไขปรับปรุงแลว เสนอตอผูเชีย่วชาญเนื้อดานพุทธวิธีในการสอน  จํานวน 3 ทาน 
(ภาคผนวก ก)  เพื่อทาํการตรวจสอบเว็บอบรมเกี่ยวกับเนื้อหา  ทาํการแกไขปรับปรุง                          
ในสวนที่บกพรอง 
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             3.4 นําบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพุทธวิธีในการสอน         
ถายโอนขอมูล (Upload) ไปไวที่ www.techno.edu.nu.ac.th/web 
 
4.  ขั้นการนาํไปใช  (Implementation) 
             การจะนําบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพุทธวิธีในการสอน 

สําหรับพระภกิษุที่เปนครู ไปใชเปนเครื่องมือ ตองมกีารประเมินตามวธิีดําเนนิการ  ดังตอไปนี้ 

             4.1 นําบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพุทธวิธีในการสอน 

สําหรับพระภกิษุที่เปนครูสอน  พรอมทั้งแบบประเมินที่ผูวิจยัสรางขึน้ (ภาคผนวก ง) เสนอตอ        

ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอนิเทอรเนต็ เพื่อการฝกอบรม จํานวน  

3 ทาน (ภาคผนวก ก)  เพื่อทาํการประเมนิบทเรียนบนเครือขายอนิเทอรเน็ต  เพื่อการฝกอบรม               

วามีความเหมาะสมหรือไม  หลังจากนั้น นาํผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญทัง้ 3 คน มาวิเคราะห

ขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย  ( X ) แลวนาํคาเฉลี่ยไปแปลความหมายตามเกณฑของ Likert  ซึ่งผูวิจยั 

ปรับปรุงมาจากแนวความคดิของบุญชม ศรีสะอาด (บุญชม ศรีสะอาด , 2535.หนา100) 

             4.2  นําบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพุทธวิธีในการสอน      

สวนของการประเมินที่ไดตํ่ากวาเกณฑที่กาํหนดไว  คือตํ่ากวา 3.50 มาแกไขปรับปรุง                         

ในสวนที่บกพรอง 

             ผลการประเมินบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพุทธวิธีในการสอน 

ผูวิจัยพบวา บทเรียนบนเครอืขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรมเรื่องพทุธวธิีในการสอน  สําหรับ

พระภิกษทุี่เปนครู  มีคาเฉลีย่ ( X ) ระหวาง 3.6 – 5.0   และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระหวาง  

0-0.57 เมื่อพจิารณาเปนรายขอแตละองคประกอบ มีคุณภาพความเหมาะสมอยูในระดับมากทีสุ่ด 

11 รายการ และมีคุณภาพความเหมาะสมอยูในระดับมาก 9 รายการ  ดูตาราง 6  ภาคผนวก จ  

             คุณภาพความเหมาะสมอยูในระดบัมากที่สุด 11 รายการ คือ  

             ความนาสนใจการนําเขาสูการอบรม  (4.6)  เวบ็มีการออกแบบใหใชงานงายเมนูไมสับสน 

(5.0)  เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการอบรม  (5.0)  เนื้อหามีความสมัพันธตอเนื่องกนั 

(5.0)  ใชภาษาไดถูกตองและมีความเหมาะสม  (5.0)  ออกแบบหนาจอไดเหมาะสม สวยงาม        

นาสนใจ  (5.0)  ตัวอักษรที่ใชมีขนาดและสีที่เหมาะสม  (5.0)  เสียงบรรยายที่ใชประกอบ                     

มีความเหมาะสม  (5.0)  มีความสามารถในการเชื่อมโยงเอกสาร  (5.0)  ความเหมาะสม                 

ของแหลงสนบัสนุนการอบรม  (4.6)  มีระบบสืบคนขอมูลที่สะดวก  (4.6)  
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             คุณภาพความเหมาะสมอยูในระดบัมาก 9 รายการ  คือ 

             มีการแจงวัตถุประสงคใหผูเรียนทราบอยางชัดเจน (4.3)  เนื้อหามีโครงสรางที่ชัดเจน (4.0) 

เนื้อหามีเหมาะสมกับผูเรียน  (4.3)  ภาพประกอบสามารถสื่อความหมาย  และมีความสอดคลอง

กับเนื้อหา  (4.0)  ภาพที่ใชประกอบมีความเหมาะสม  (4.3)  เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการโตตอบ 

(3.6)  มีการออกแบบการควบคุมเสนทางการเดินบทเรยีน  (Navigation)  ชัดเจน สะดวก และ     

เขาใจงาย  (4.0)  การเก็บชื่อและคะแนนผูเรียนมีความเหมาะสม  (4.3)  บทเรียนสามารถ             

แสดงผลไดอยางรวดเร็ว (4.3) 

             นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต              

เพื่อการฝกอบรม เกี่ยวกับเร่ือง 

                   ก) การลงทะเบียน ใหเพิม่ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับ เพศ อาย ุใหละเอียดมากกวาเดิม 

     ข) ความแตกตางระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  ใหแสดงเหน็  ขอเปรียบเทียบ    

โดยการรายงานผลการทําแบบทดสอบ ของผูเรียนวาเกิดการเรียนรูหรือไม มากนอยเพยีงใด 

             4.3  นําบทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  เพื่อการฝกอบรม  เร่ืองพุทธวิธีในการสอน               

ทําการทดลองใช กับกลุมทดลองเครื่องมือและนําผลมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพ  ดังนี ้

                     4.3.1 ระยะแรกนําบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรมที่ไดไปทดลอง

ประเมินผล โดยทดสอบกับพระภิกษุแบบ 1 : 1 (One to One Testing) จํานวน 3 รูป เพื่อตรวจสอบ

และปรับปรุงในดานความชดัเจน ความพรอมของเนื้อหา ภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว สี ขนาด

ตัวอักษร การปฏิสัมพันธกับบทเรียนและแบบทดสอบของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการ

ฝกอบรม แลวรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห  พบวา ภาษาทีใ่ชส่ือสารชัดเจน  เสียงบรรยาย  ชัดเจนด ี 

เมนู    ดานซายมีลักษณะซบัซอนเกนิไป  จึงปรับเปลี่ยนใหงายตอการใชงานโดยภาพรวมแลว

พระภิกษุเกิดความสนใจและมีความพอใจ            

                   4.3.2 การทดลองและประเมนิผลระยะที่ 2 ผูวิจัยนําบทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพทุธวธิีในการสอน ที่ไดรับการปรับปรุงจากการทดลองครั้งแรกไปทดสอบ

กับพระภิกษุแบบ 1 : 3  (Small Group Testing)  จํานวน 9 รูป เพื่อตรวจสอบและปรับปรุง            

ในดานความชัดเจน ความพรอมของเนื้อหา ภาพ ภาพเคลื่อนไหว สี ขนาดตัวอักษร การปฏิสัมพันธ 

กับบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม พบวาภาษาทีใ่ชส่ือสารชัดเจน  เสียง

บรรยายชัดเจนดี  แตลักษณะตัวอักษรและสี ยากในการดู  จงึปรับเปล่ียนสีและรูปทรงใหดูงาย 

และชัดเจนขึ้น 
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5.  ขั้นการประเมิน (Evaluation) 
             การทดลองและประเมินผลระยะที่ 3  ผูวจิัยนาํบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต                 

เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพทุธวธิีในการสอน ที่ไดรับการปรับปรุงจากการทดลองระยะที ่2 ไปทดสอบ

กับพระภิกษุแบบ 1 : 100  (Large Group Testing) จํานวน  30 รูป  การทดลองในระยะนี้เปนไป

เพื่อทําการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพุทธวิธ ี    

ในการสอน   โดยใชประสิทธภิาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 (ชัยยงค พรหมวงศ, 2523.           

หนา 491) (ภาคผนวก ฉ) 

           80  ตัวแรก หมายถงึ รอยละของคะแนนเฉลี่ยการทําแบบฝกหัดหลังเรียนแตละหนวย

การอบรม 

     80 ตัวหลัง หมายถงึ รอยละของคะแนนเฉลี่ยการทําแบบทดสอบหลงัการอบรม     

ดวยบทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพุทธวิธีในการสอน 

     ผลปรากฏวา เว็บฝกอบรมมปีระสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานทีก่ําหนด คือ 

80.26/81.88 

 
2.  การสรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการฝกอบรม                              
             แบบประเมนิคุณภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพทุธวธิี

ในการสอน สําหรับพระภิกษุที่เปนครูสอน มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี ้

             2.1 ผูวิจัยเลือกแบบประเมินเกี่ยวกับคุณภาพ การออกแบบเว็บเพจ การนาํเสนอ การมี

ปฏิสัมพันธของผูเรียน โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ของบุญชม    

ศรีสะอาด (2543. หนา 69) และของลวน สายยศ และองัคณา สายยศ ตามแบบลิเคริท (Likert)  

มาทาํการปรับปรุงเพื่อใชประเมินบทเรียนบนเครือขายอนิเทอรเน็ต  เพือ่การฝกอบรมที่ผูวิจยั       

สรางขึ้น   

             2.2 นําแบบประเมนิที่ผูวิจัยปรับปรุงสรางเสร็จแลวไปเสนอประธานที่ปรึกษาวทิยานพินธ 

เพื่อตรวจสอบความชัดเจนทางภาษาและความถูกตองตามเนื้อหา 

             2.3 นําแบบประเมนิไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและวัดผล ผูเชี่ยวชาญ  ดานวิจยั         

เพื่อตรวจสอบความชัดเจนทางภาษาและความถูกตองตามเนื้อหา 

             2.4 นําแบบประเมนิ มาปรับปรุงแกไข จากนั้นนําไปใหประธานที่ปรึกษาวทิยานพินธ 

ตรวจสอบอีกครั้งหนึง่ กอนนํามาใชเพื่อการเก็บขอมูล ตอไป 
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3.  การสรางแบบทดสอบวัดความรูผูเขาอบรม และแบบฝกหัดประจําหนวยการอบรม 
             แบบทดสอบกอนและหลังการอบรม แบบฝกหัดประจําสาระการอบรมของบทเรียน          

บนเครือขายอนิเทอรเน็ต เพือ่การฝกอบรม เร่ืองพทุธวิธีในการสอน สําหรับพระภิกษทุี่เปนครู           

มีข้ันตอนการดําเนนิการ ดังนี ้

             3.1 ศึกษาผลการเรียนรู ที่คาดหวังในการอบรม เร่ืองพุทธวิธใีนการสอน 

             3.2 ศึกษาวธิีการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูแบบอิงเกณฑของบุญชม ศรีสะอาด 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2535. หนา 50 - 63 ) 

             3.3 วเิคราะหวัตถุประสงค ในเนื้อหาสาระในแตละสาระการอบรม 

             3.4 สรางแบบทดสอบ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 55 ขอ แยกเปน แบบทดสอบ

กอนและหลังการอบรม 30 ขอ แบบฝกหดัประจําสาระการอบรมทัง้ 4 สาระ 25 ขอ โดยพิจารณา

ใหครอบคลุมเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค ในแตละหนวย 

             3.5 นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จ เสนอประธานที่ปรึกษาวทิยานพินธ เพื่อการพิจารณา

ความตรงเชงิเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช พรอมนํามาปรับปรุงแกไข  

             3.6 นําเสนอใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาพทุธวิธใีนการสอน จาํนวน 3 ทาน   ตรวจสอบ

ความสอดคลอง ระหวางวัตถุประสงคกับแบบทดสอบ เพื่อนาํมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

(พวงรัตน ทวีรัตน, 2540.หนา117) และพิจารณาแบบทดสอบที่มีคา IOC ต้ังแต 0.6 ข้ึนไปเปน

แบบทดสอบทีม่ีความตรงเชงิเนื้อหาในการวัดตามวัตถปุระสงค  (ภาคผนวก ช) 

             3.7 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดสอบกับพระภิกษุ จํานวน 40 รูป เพื่อ

วิเคราะหหาคาความยาก (P)(บุญชม  ศรีสะอาด, 2535. หนา 81) และหาคาอํานาจจําแนก (B) 

(บุญชม  ศรีสะอาด, 2535. หนา 87 - 89)  โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอสอบสําเร็จรูป            

เกณฑที่กําหนด คือ ใชขอสอบที่มีคาความยากตั้งแต .20 ถึง .80 และคาอํานาจจาํแนกตั้งแต .20 

ข้ึนไปซึ่งในการวิจัยครั้งนี ้ มคีาความยากตั้งแต  .45 – .75   และคาอํานาจจําแนกตั้งแต .21 ข้ึนไป  

คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากระหวาง .20 - .80  และคาอํานาจจาํแนก  ต้ังแต 0.2 ข้ึนไป       

มาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ตามวธิีของ Lovett  (บุญชม ศรีสะอาด, 2535. หนา 93)     

ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอสอบสําเร็จรูป คาความเชื่อมัน่มีคาเทากับ 

0.97 (ภาคผนวก ซ) 

             3.8 นําแบบทดสอบฉบับสมบูรณลงไวบนบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต                        

เพื่อการฝกอบรม เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
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 การวิเคราะหขอมูล 
  1.  การตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม 

วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย  ( X )  แลวนาํคาเฉลี่ยไปแปลความหมายตามเกณฑของ Likert  

ซึ่งผูวิจยัปรับปรุงมาจากแนวความคิดของบุญชม ศรีสะอาด (บุญชม ศรีสะอาด , 2535.หนา100)    

  คาคะแนนเฉลีย่  

 
 

     แทน คาเฉลี่ย 

     แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม 

       N   แทน จํานวนคะแนนในกลุม  

 คาเฉลี่ย   ระดับความคดิเห็น 

      4.51 – 5.00   มีความคิดเหน็ดวยมากที่สุด 

   3.51 – 4.50   มีความคิดเหน็ดวยมาก 

   2.51 – 3.50   มีความคิดเหน็ดวยปานกลาง 

   1.51 – 2.50  มีความคิดเหน็ดวยพอใช 

   1.00 – 1.50  ยังตองปรับปรุง  

  2.  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม E1/E2 

โดยเกณฑมาตรฐาน 80/80 (ชัยยงค พรหมวงศ, 2523. หนา 491) 

 
                       
 

 

 เมื่อ 

       E1 แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเปนรอยละของคะแนน            

                 การทาํแบบฝกหัด 

        แทน  คะแนนรวมของคะแนนแบบฝกหัด 

   A       แทน  คะแนนเต็มของแบบฝกหัด 

       N       แทน  จาํนวนพระภิกษุ 

N
X

X ∑
=

X

∑X

∑X
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 เมื่อ 

      E2 แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธคิดเปนรอยละของคะแนนสอบ 

                                              หลงัการอบรม 

        แทน  คะแนนรวมของคะแนนสอบหลงัเรียน 

   B       แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 

   N      แทน  จํานวนพระภิกษ ุ

 

  3.  ตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบ โดยใชสูตรการคํานวณ 

ดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540.หนา117) 

 

   

 

      เมื่อ   

              IOC   แทน   ดัชนีความสอดคลองในความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 

                  แทน   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทัง้หมด 

               N     แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

  4.  การคํานวณหาคาความยาก (P) ของแบบทดสอบ โดยใชสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

(บุญชม  ศรีสะอาด, 2535. หนา 81) 

 

 

 เมื่อ   

              P       แทน   ระดับคายาก 

              R    แทน   จํานวนผูตอบถูกทัง้หมด 

               N     แทน   จํานวนคนในกลุมสูงและกลุมตํ่า 

 

∑f 

∑R
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  5.  การคํานวณหาคาความจําแนก (B) ของแบบทดสอบตามวิธีของ (Brennan)           

โดยใชสูตรการคํานวณ ดังนี ้(บุญชม  ศรีสะอาด, 2535. หนา 87-89) 

 

 

 เมื่อ  

  B แทน  คาอํานาจจําแนก 

  U แทน  จํานวนผูรอบรูหรือสอบผานเกณฑทีต่อบถูก 

  L แทน  จํานวนผูไมรอบรูหรือสอบไมผานเกณฑที่ตอบถกู 

  N1 แทน  จํานวนผูรอบรูหรือสอบผานเกณฑ 

  N2 แทน  จํานวนผูไมรอบรูหรือสอบไมผานเกณฑ 

 

  6.  การคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑจากผลการสอบ      

คร้ังเดียว  โดยใชวิธีของ  Lovett  ซ่ึงมีสูตรดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535. หนา 93)   
 

     

 

 เมื่อ   

  rcc แทน  ความเชือ่มั่นของแบบทดสอบ 

  k แทน  จํานวนขอสอบ 

  XI แทน  คะแนนของแตละคน 

  C   แทน  คะแนนเกณฑหรือจุดตัดของแบบทดสอบ 
 
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใชบทเรียนบนเครือขายอนิเทอรเน็ต  
             ข้ันตอนการทดลองเครื่องมือคือบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม                 

เร่ืองพทุธวธิีในการสอน มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู กอนและหลงั            

การอบรม ผูวิจัยไดใชวิธีดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

 
 ขอบเขตดานแหลงขอมูล 
  ประชากร  คือ  พระภิกษุทีเ่ปนครู ในเขตคณะสงฆภาค 4  ไดแก  จังหวัดนครสวรรค 

กําแพงเพชร  พิจิตร และเพชรบูรณ 
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       กลุมตัวอยาง คือ พระภิกษทุี่เปนคร ูในเขตคณะสงฆภาค 4  ไดแก จังหวัดนครสวรรค 

กําแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ ที่สมคัรใจเขารับการอบรม จํานวน 43 รูป    

 ขอบเขตดานตัวแปร 
          1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเนต็ เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพทุธวธิี

ในการสอน 

         2.  ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของพระภิกษุที่เปนครูที่อบรมดวยบทเรียน

บนเครือขายอนิเทอรเน็ต เพือ่การฝกอบรม เร่ืองพทุธวิธีในการสอน 
 
 แบบแผนการทดลอง 
        ในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest 

Design (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540 : 60)  ซ่ึงมีรูปแบบดังตาราง ตอไปนี ้

 

Group Pretest Treatment Posttest 
ทดลอง T1 X T2 

 

X   แทน  บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเนต็ เพื่อการฝกอบรม 

T1  แทน  การทดสอบกอนอบรมดวยบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม 

T2  แทน  การทดสอบหลงัอบรมดวยบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม 

  

 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก 

  1.  บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพุทธวิธีในการสอน สําหรับ

พระภิกษทุี่เปนครู 

  2.  แบบทดสอบวัดความรูผูเขาอบรม 
 

             วิธีดําเนินการทดลอง 
     ผูวิจัยไดดําเนนิการทดลอง ภายใตข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

  1.  ประชาสัมพันธ บทเรียนบนเครือขายอนิเทอรเน็ต เพือ่การฝกอบรม เร่ืองพทุธวิธ ี  

ในการสอน สําหรับพระภิกษุที่เปนครู ดวยการประกาศ กําหนดวันเวลา การรับสมคัร บนเครือขาย

อินเทอรเน็ต เพื่อใหไดมาซึง่กลุมตัวอยาง 
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  2.  ช้ีแจงจุดมุงหมายของการวิจัย  ขอความรวมมือในการทําวิจัย  และการเก็บรวบรวม

ขอมูล ใหผูเขารับการอบรมรับทราบ 

  3.  ใหผูเขารับการอบรมทาํแบบสอบถามและแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเขารับ 

การอบรม  (Pretest)  ในเรื่องพทุธวธิีในการสอน   ที่อยูในเว็บเพจหนาทดสอบกอนการอบรม 

  4.  ดําเนินการอบรมตามกระบวนการและขั้นตอนในบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเนต็ 

เพื่อการฝกอบรม 

  5.  ใหผูเขารับการอบรมไดศึกษาดวยตนเอง   

  6.  เมื่อผูเขารับการอบรมศึกษาเนื้อหาจบสาระสุดทายใหผูเขารับการอบรมทํา

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรูหลังการอบรม  (Posttest) และแบบสอบถามความคิดเห็น ทีม่ีตอ           

บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม  เร่ืองพทุธวธิีในการสอน  

 7.  นําแบบทดสอบการอบรมทั้งกอนและหลังการอบรมดวยบทเรยีนบนเครือขาย            

อินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรมมาตรวจและเปรียบเทยีบผลการเรียนรู    
 การเก็บรวบรวมขอมลู�     
  1.  ขอหนังสือแนะนาํตัว และรับรองการศกึษาคนควาดวยตนเอง  จากบัณฑิตวทิยาลัย 

มหาวิทยาลยันเรศวร เพื่อประกอบการขอความรวมมือในการติดตอกบั กลุมผูเชีย่วชาญ 

  2.  ติดตอขอรับความรวมมอืกับกลุมผูเชีย่วชาญ เพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบ 

แบบประเมินความเหมาะสมของบทเรียนบนเครือขายอนิเทอรเน็ต เพือ่การฝกอบรม เร่ืองพทุธวิธี

ในการสอน สําหรับพระภิกษุที่เปนครู 

  3.  ติดตามเก็บแบบประเมิน 

  4.  นําแบบประเมินมาวิเคราะหผลทางสถิติดวยโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 
 การวิเคราะหขอมูล 
  1.  การคํานวณหาคาเฉลีย่ (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538. หนา 73) 

 

      

 เมื่อ  

  X   แทน  คะแนนเฉลี่ย 

  ∑X แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

  N แทน  จํานวนขอมูล 
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  2.  การคํานวณหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ซ่ึงมีสูตรดังนี ้ (ลวน สายยศ  

และอังคณา  สายยศ, 2538. หนา 79) 

 

      

 

 

 เมื่อ   

  S.D.   แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      2xΣ    แทน  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนยกกาํลังสอง 

              ( )2xΣ    แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

  N   แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 

   3.  เปรียบเทยีบผลการเรียนรู ดวยการทดสอบความมนีัยสําคัญของความแตกตาง

ระหวางคาเฉลี่ยที่ไดจากการทดสอบกอนและหลังการทดลอง โดยใชสูตร  t–test  Dependent              

(ลวน สายยศ  และอังคณา  สายยศ, 2538. หนา 104)  

    

      
 

 เมื่อ   

  t  แทน  คาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกับคาวกิฤตเพื่อทราบความมนีัยสาํคญั 

  D   แทน  คาผลตางระหวางคูคะแนน 

  n   แทน  จํานวนกลุมตัวอยางหรือจํานวนคูคะแนน 

 
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความคิดเห็นของผูเขาอบรมที่มีตอบทเรยีนบนเครือขาย                  
                อินเทอรเน็ต  
 ข้ันตอนสุดทาย ผูวิจัยมวีัตถปุระสงคที่จะศกึษาความคิดเหน็ของพระภกิษุผูเขารับการอบรม

ดวยบทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่มีตอบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม 

เร่ืองพุทธวธิีในการสอน ผูวจัิยไดใชวิธีดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
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 ขอบเขตดานแหลงขอมูล 
  ประชากร  คือ  พระภิกษุทีเ่ปนครู ในเขตคณะสงฆภาค 4  ไดแก  จังหวัดนครสวรรค 

กําแพงเพชร  พิจิตร และเพชรบูรณ 

  กลุมตัวอยาง คือ พระภิกษทุี่เปนคร ูในเขตคณะสงฆภาค 4 ไดแก จังหวัดนครสวรรค 

กําแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ ที่ผานการฝกอบรมดวยบทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ต      

เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพทุธวธิีในการสอน จํานวน 43   รูป     

 
 ขอบเขตดานตัวแปร 
  ความคิดเห็น ของพระภิกษทุี่ผานการอบรมดวยบทเรียนบนเครือขายอนิเทอรเน็ต    

เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพทุธวธิีในการสอน สําหรับพระภกิษุที่เปนครู  
 
 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก 
  1.  บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพุทธวิธีในการสอน สําหรับ

พระภิกษทุี่เปนครู 

  2.  แบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีตอบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม  

เร่ืองพุทธวธิีในการสอน สําหรับพระภิกษทุี่เปนครู  

 
 การสรางแบบสอบถามความคิดเห็น  
  1.  ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัการพัฒนาแบบทดสอบ เพื่อนํามาเปน

แนวทางในการพัฒนาใชแบบทดสอบในงานวิจัยในครั้งนี ้

  2.  ศึกษาวิธกีารสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณ 5 ระดับ (Rating Scale) 

ของบุญชม  ศรีสะอาด(บุญชม  ศรีสะอาด, 2535. หนา 69 -70)  ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 

ตามแบบลิเคิรท (Likret) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538. หนา 183-186) เพื่อใชสอบถาม

ความคิดเหน็ของผูเขารับการอบรมที่มีตอบทเรียนบนเครอืขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม       

ที่ผูวิจัยสรางขึน้ 

  3.  สรางแบบสอบถามความคิดเห็น ของผูเขารับการอบรมที่มีตอบทเรียนบนเครือขาย      

อินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น (ภาคผนวก ญ) 

  4. นาํแบบสอบถามความคดิเหน็ที่มีตอบทเรยีนบนเครือขายอนิเทอรเนต็ เพื่อการ

ฝกอบรม ไปใหประธานที่ปรึกษาวทิยานพินธ  ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมและปรับปรุง

แกไขตามคําแนะนาํและนําไปใชในการสอบถาม 
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 การเก็บรวบรวมขอมลู 
     1.  ใหผูเขารับการอบรมตอบแบบสอบถามความคิดเหน็ ที่มีตอบทเรียนบนเครือขาย 

อินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม หลงัจากการเขารับการอบรม เร่ืองพทุธวิธีในการสอน สําหรับ        

พระภิกษทุี่เปนครู 

  2.  นําผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น มาวิเคราะหขอมูล และเทียบเกณฑ     

เพื่อตัดสินเปนรายดาน  ตามที่กําหนดไว  

 
 การวิเคราะหขอมูล 
  1.  นําแบบประเมินมาตรวจใหคะแนน  โดยมีการใหคะแนน  ดังนี ้

   ระดับความเหมาะสมมากทีสุ่ด ให 5 คะแนน 

   ระดับความเหมาะสมมาก  ให 4 คะแนน 

   ระดับความเหมาะสมปานกลาง ให 3 คะแนน 

   ระดับความเหมาะสมนอย  ให 2 คะแนน 

   ระดับความเหมาะสมนอยทีสุ่ด ให 1 คะแนน 

  2.  วิเคราะหขอมูลเปนรายดาน  โดยการหาคาเฉลี่ย  ( X )  และหาคาความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  (S.D.)  โดยกําหนดคาเฉลี่ยไว  5  ระดับ  ในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย  กําหนด

เกณฑ  ดังนี้          

   คาเฉลี่ยระหวาง  4.51 – 5.00  หมายถึง   มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด 

   คาเฉลี่ยระหวาง  3.51 – 4.50  หมายถึง   มีระดับความเหมาะสมมาก 

   คาเฉลี่ยระหวาง  2.51 – 3.50  หมายถึง   มีระดับความเหมาะสมปานกลาง 

   คาเฉลี่ยระหวาง  1.51 – 2.50  หมายถึง   มีระดับความเหมาะสมนอย 

   คาเฉลี่ยระหวาง  1.00 – 1.50  หมายถึง   มีระดับความเหมาะสมนอยที่สุด 


