
บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 

การศึกษาคนควานี้เปนการวิจัยและพัฒนา  มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพ

เปรียบเทียบคะแนนการกํากับตนเองและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการเรียนดวย

รูปแบบการเรียนที่ใชกลวิธีการกํากับตนเองบนเครือขายคอมพิวเตอร  โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ

วิจัย  ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3. การสรางเคร่ืองมอืที่ใชในการวิจัย 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การวิเคราะหขอมูล 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง    
 ประชากร  ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนธิดาแมพระ  อําเภอเมือง  

จังหวัดสุราษฎรธานี  จํานวน  270  คน 

 กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนธิดาแมพระ  อําเภอเมือง  

จังหวัดสุราษฎรธานี  จํานวน  30  คน  โดยวิธีการสุมอยางงาย 

 

 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ประกอบดวย 

 1.  บทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร  รายวิชา  คอมพิวเตอรพื้นฐาน  สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 

 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเ รียน   รายวิชา  

คอมพิวเตอรพื้นฐาน  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  ที่ผูวิจัยสรางข้ึน  เปนแบบปรนัยชนิด  

4  ตัวเลือก  จํานวน  30  ขอ 

 3.  สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร  สมุดบันทึกที่ไดจากการ

พัฒนามีจํานวน  10  หนากระดาษ  A4 
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 4.  แผนการสอนสําหรับการเรียนโดยใชกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียนบนเครือขาย

คอมพิวเตอร  รายวิชา  คอมพิวเตอรพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  จัดทําตามหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ประกอบดวยเนื้อหาที่ใหผูเรียนศึกษาในแตละสัปดาห  รวม  8 

สัปดาห  สัปดาหละ  2  ชั่วโมง 

 5.  แบบประเมินการกํากับตนเองในการเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร  

 

 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 การสรางบทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร  รายวิชา  คอมพิวเตอรพื้นฐาน  ภาคเรียนที่  2  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  ตามเนื้อหาที่กําหนดในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยีและหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  โดยยึดกระบวนการ

ออกแบบและพัฒนาระบบการสอนอยางเปนระบบ  (ISD  :  Instructional  System  Design)  

ตามข้ันตอนหลักที่ซีล  (วารินทร  รัศมีพรหม, 2542, หนา  45  อางอิงจาก  Seel, 1990)  ชื่อวา  

Generic  ID  Model  มี  5  ข้ันตอน 

 

 ข้ันตอนหลักของ  Generic  ID  Model 

1. ข้ันการวิเคราะห  (Analysis) 

2. ข้ันการออกแบบ  (Design) 

3. ข้ันสรางและพัฒนา  (Development) 

4. ข้ันการนําไปทดลองใช  (Implementation) 

5. ข้ันการประเมินผล  (Evaluation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

 

 

ข้ันวิเคราะห 

(Analysis) 

 

ข้ันออกแบบ 

(Design) 

 
 

 

 

ข้ันสรางและพัฒนา 

กําหนดปญหา 

วิเคราะหขอมูลและความตองการ 
องคประกอบของบทเรียน 

องคประกอบของเนื้อหา 

ออกแบบบทเรียนบนเครือขาย

คอมพิวเตอร 

สรางบทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ออกแบบแบบดทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(Development) 

         ปรับปรุงแกไข 
ตรวจสอบคุณภาพบทเรียนโดย

อาจารยที่ปรึกษา 

ผูเช่ียวชาญ 

 

 

 
 

ข้ันทดลองใช         

(Implementation)        ปรับปรุงแกไข 

 
 

 
ข้ันประเมินผล 

(Evaluation)         
         

ทดลองใชบทเรียน 

กับกลุมตัวอยาง 

ผาน 

ไมผาน 

ประเมินคุณภาพของบทเรียนบน

เครือขายคอมพิวเตอร 

 
ภาพ  7  แผนผังกระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนอยางเปนระบบ 
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1.  ข้ันวิเคราะหขอมูล  (Analysis) 

 ในข้ันตอนการวิเคราะหนี้  ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการวิเคราะหปจจัยตางๆ  ที่เกี่ยวของ

กับการสรางและพัฒนาบทเรียน  มีข้ันตอนดังนี้ 

 1.  การวิเคราะหขอมูลดานพัฒนาบทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร จากเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งตําราและเอกสารออนไลน 

 2.  การวิเคราะหผูเรียน  ผูเรียนเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  

โรงเรียนธิดาแมพระ  อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี  

เขต  1  ปการศึกษา  2553  โดยผูวิจัยไดศึกษาในเร่ืองคุณลักษณะทางดานความรูความสามารถใน

การใชอินเทอรเน็ต 

 3. การวิเคราะหเนื้อหา  ผูศึกษาคนควาไดทําการวิเคราะหเนื้อหาจากบทเรียนตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี  เพื่อวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา  ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ซึ่งจะนําไปใชในการออกแบบและพัฒนา

บทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร 

 4.  การวิเคราะหงานและกิจกรรม  ผูศึกษาคนควาไดศึกษาตํารา  เอกสารและงานวิจัย

ตางๆ  เพื่อใชในการวิเคราะหงานและกิจกรรมดานตางๆ  ดังนี้ 

  4.1  องคประกอบของบทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร 

  4.2  การมีปฏิสัมพันธและกิจกรรมการเรียนรูแบบ  Online  บนเครือขายคอมพิวเตอร 

  4.3  การใชภาพกราฟกและภาพเคลื่อนไหวที่เหมาะสมบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

  4.4  การใชเสียงที่เหมาะสมบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

  4.5  โครงสรางของบทเรียนและระบบนําทางที่เหมาะสมกับบทเรียนบนเครือขาย

คอมพิวเตอร 

  4.6  การออกแบบหนาโฮมเพจและเว็บเพจ 

 5.  การวิเคราะหทรัพยากรที่เกี่ยวของ  ไดแก 

  5.1  เคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชตองมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

   5.1.1  เคร่ืองคอมพิวเตอรที่มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  800  MHz 

   5.1.2  ระบบปฏิบัติการ  Windows XP 

   5.1.3  มีรูปแบบอักษร  (Font)  ที่เปนรูปแบบภาษาไทยที่เปนมาตรฐาน 

   5.1.4  หนวยความจําช่ัวคราว  (RAM)  256  MB 
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   5.1.5 ติดต้ังระบบอุปกรณมัลติมีเดีย  เชน  การดเสียง (Soundcard) 

   5.1.6  ติดต้ังโมเด็ม  (Modem)  เพื่อเช่ือมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

  5.2  โปรแกรมที่ใชในการสรางเว็บเพจ  ไดแก  Macromedia  Dreamweaver 

  5.3  โปรแกรมสรางฐานขอมูล  ไดแก  Mysql 

 6.  การวิเคราะหความเปนไปไดในการพัฒนาบทเรียนและการนําบทเรียนบนเครือขาย

คอมพิวเตอร ไปใช  โดยผูศึกษาคนควาทําการเลือกแบบเจาะจง  คือ  โรงเรียนธิดาแมพระ  อําเภอ

เมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี  เขต  1  ซึ่งเปนโรงเรียนที่มี

ความพรอมดานระบบเครือขายและมีจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรที่เพียงพอสําหรับใหนักเรียนเขาไป

ใชบริการสืบคนขอมูล  ดังนี้ 

  6.1  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมี  3  หอง  มีเคร่ืองคอมพิวเตอร  จํานวน  168  

เคร่ือง  โดยมีการวางระบบ  LAN  ทั้งโรงเรียน 

  6.2  เวลาเปดใหบริการต้ังแตเวลา  07.15  ถึง  17.00 น.  ในวันจันทรถึงศุกร  ดังนัน้ใน

การใหบริการสืบคนขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร แกนักเรียนของโรงเรียนธิดาแมพระ  จึงมี

ความพรอมและเพียงพอตอการใชงาน 

 

2.  ข้ันการออกแบบ  (Design) 

 1.  การออกแบบบทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร  ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการตาม

ข้ันตอน  ดังนี้ 

  1.1  คัดเลือกเนื้อหาโดยผูศึกษาคนควาไดศึกษาคนควาไดทําการศึกษาเนื้อหาจาก

เอกสารและคูมือการเรียนการสอน  เพื่อกําหนดเนื้อหาของหนวยการเรียนใหสอดคลองกับตัวชี้วัด

ตามหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  เพื่อนําไปกําหนด

รูปแบบการนําเสนอ  และการกําหนดกิจกรรมในบทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร   

  1.2  กําหนดองคประกอบของบทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร  โดยผูศึกษาคนควา

ไดศึกษาคนควาจากเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบและองคประกอบของบทเรียนบนเครือขาย

คอมพิวเตอร  โดยมีองคประกอบ  ดังนี้ 

   1.  หนาโฮมเพจ 

   2.  การเขาสูระบบของผูเรียน 

   3.  หนาเมนูหลัก 

   4.  จุดประสงคการเรียนรู 
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   5.  แบบทดสอบกอนเรียน 

   6.  บทเรียน 

   7.  แบบทดสอบหลังเรียน 

   8.  กระดานสนทนา 

   9.  ผูจัดทํา 

   

 
หนาโฮมเพจ  

 

 

 

 

           ผิด 

             ถูก  

เขาสูระบบ สมัครสมาชิก ลืมรหัสผาน 

ตรวจสอบ Username/Password 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงคการเรียนรู แบบทดสอบ 

กอนเรียน 

หลังเรียน 

บทเรียน กระดานขาว ออกจากระบบ 

ภาพ  8  แผนผังบทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

3.  ข้ันสรางและพัฒนา  (Development) 

 1.  การสรางบทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร  รายวิชา  คอมพิวเตอรพื้นฐาน  สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  ผูศึกษาคนควาไดเรียบเรียงและตรวจสอบขอมูลและพัฒนาบทเรียน

บนเครือขายคอมพิวเตอร โดยใชเคร่ืองมือและโปรแกรมตางๆ  ดังนี้ 

  1.1  เคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชตองมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

   1.1.1  เคร่ืองคอมพิวเตอรที่มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  800  MHz 

   1.1.2  ระบบปฏิบัติการ  Windows XP 

   1.1.3  มีรูปแบบอักษร  (Font)  ที่เปนรูปแบบภาษาไทยที่เปนมาตรฐาน 

   1.1.4  หนวยความจําช่ัวคราว  (RAM)  256  MB 

   1.1.5  ติดต้ังระบบอุปกรณมัลติมีเดีย  เชน  การดเสียง  (Soundcard) 

   1.1.6  ติดต้ังโมเด็ม  (Modem)  เพื่อเช่ือมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

  1.2  โปรแกรมที่ใชในการสรางเว็บเพจ  ไดแก  Macromedia  Dreamweaver 

  1.3  โปรแกรมเว็บบราวเซอร  ไดแก  Internet  Explorer 

  1.4  โปรแกรมสรางฐานขอมูล  ไดแก  Mysql 

 

  ในข้ันนี้ไดขอความอนุเคราะหจากผูเช่ียวชาญดานการออกแบบและพัฒนาบทเรียน

บนเครือขายคอมพิวเตอร  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของบทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร 

รายวิชา  คอมพิวเตอรพื้นฐาน  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  และขอคําแนะนําเพื่อ

ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 2.  การสรางแบบทดสอบกอนเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน  ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการ

สรางและพัฒนาแบบทดสอบตามลําดับข้ันตอน  ดังนี้ 

  2.1  ศึกษาตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  รายวิชา  คอมพิวเตอรพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1   

  2.2  วิเคราะหตัวช้ีวัดและเนื้อหา 

  2.3  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบของบุญชม  ศรีสะอาด  (2543, หนา  36-93) 

  2.4  สรางแบบทดสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  ใหครอบคลุมเนื้อหา

และตรงตามตัวช้ีวัด 

  2.5  นําคําถามและจุดประสงคการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาพิจารณาและให

คะแนน 
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  2.6  นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  

โรงเรียนธิดาแมพระ อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี  

เขต  1  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง   

  2.7  จัดพิมพแบบทดสอบฉบับจริงบนบทเรียนเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อนําไปใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 3.  สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร  ผูศึกษาคนควาใชสมุดบันทึก

กิจกรรมการเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอรที่สรางและพัฒนาข้ึนโดย  ดิเรก  ธีระภูธร (2546) ซึ่งมี

ลักษณะเปนสมุดกระดาษ A4  จํานวน  10  หนา  ซึ่งไดรับการตรวจสอบคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ

ดานการเรียนการสอนรายวิชาอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา

ของสมุดบันทึกทั้ง  7  ตอน 

 4.  แผนการสอนสําหรับการเรียนโดยใชกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียนบนเครือขาย

คอมพิวเตอร  รายวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 จัดทําตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ประกอบดวยเนื้อหาที่ใหผูเรียนศึกษาในแตละสัปดาห  รวม  8 

สัปดาห  สัปดาหละ  2  ชั่วโมง   

 5.  แบบประเมินการกํากับตนเองในการเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร  ผูศึกษาคนควาใช

แบบประเมินการกํากับตนเองในการเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอรที่สรางและพัฒนาข้ึนโดย  ดิเรก  

ธีระภูธร (2546)  ซึ่งไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยใหผูทรงคุณวุฒิประเมินขอ

คําถามและคําตอบที่ใชในแบบวัดจํานวนทั้งส้ิน  20  ขอ  แตผูศึกษาคนควาเลือกใชเพียง  14  ขอ  

ที่ตรงกับเนื้อหา 

 

4.  ข้ันทดลองใช  (Implementation) 

 ผูศึกษาคนควาไดทําการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายคอมพิวเตอร กับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2553  โรงเรียนธิดาแมพระ  อําเภอ

เมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี  เขต  1  ที่ไมใชกลุม

ตัวอยางจํานวน  3  กลุม  ดังตอไปนี้ 

 1. ทดลองแบบเด่ียว  (One  to  One Test, 1:1)  จํานวน  3  คน  โดยใชนักเรียนเกง  ปาน

กลาง  ออน  อยางละ  1  คน  เพื่อตรวจสอบความชัดเจน  ความพรอมของเนื้อหา  ภาพ  

ภาพเคล่ือนไหว  สี  ขนาดตัวอักษร  การปฏิสัมพันธกับบทเรียนและแบบทดสอบของบทเรียนบน

เครือขายคอมพิวเตอร  เพื่อนําขอบกพรองที่พบมาปรับปรุงแกไข 
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 2.  ทดลองแบบกลุมเล็ก  (Small  Group  Testing, 1:3)  จํานวน  9  คน โดยใชนักเรียน

เกง  ปานกลาง  ออน  อยางละ  3  คน  เพื่อตรวจสอบความชัดเจน  ความพรอมของเนื้อหา  ภาพ  

ภาพเคล่ือนไหว  สี  ขนาดตัวอักษร  การปฏิสัมพันธกับบทเรียนและแบบทดสอบของบทเรียนบน

เครือขายคอมพิวเตอร  เพื่อนําขอบกพรองที่พบมาปรับปรุงแกไข 

 หลังจากเสร็จส้ินการทดลอง  ผูศึกษาคนควาไดนําผลที่ไดไปปรับปรุงแกไขเพ่ือนําไปใชใน

ข้ันประเมินกับกลุมตัวอยางจํานวน  30  คน  ที่ไดโดยวิธีการสุมอยางงาย 

 

5.  ข้ันการประเมินผล  (Evaluation) 

 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนการกํากับตนเองในการเรียนบนเครือขาย

คอมพิวเตอร  รายวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โดยใชแบบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินการใชกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียนบนเครือขาย

คอมพิวเตอร ที่ผูศึกษาคนควาสรางข้ึน  โดยวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคะแนนการกํากับ

ตนเองกอนเรียนและหลังเรียน 
 
การเก็บรวมรวมขอมูล  
 1.  ขอหนังสือแนะนําตัวและรับรองการศึกษาคนควาดวยตนเอง  จากบัณฑิตวิทยาลัย

นเรศวร  นําไปประกอบการขอความรวมมือในการติดตอกับกลุมผูเชี่ยวชาญ 

 2.  นําหนังสือไปติดตอขอความรวมมือกับกลุมผูเชี่ยวชาญ  เพื่อขอความอนุเคราะหในการ

ตอบแบบประเมินความเหมาะสมบทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร  รายวิชา  คอมพิวเตอรพื้นฐาน  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 

 3.  ติดตามเก็บแบบประเมินและนําแบบประเมินมาวิเคราะหผลทางสถิติดวยโปรแกรม

วิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
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การวิเคราะหขอมูล  
 1.  วิเคราะหการประเมินคุณภาพบทเรียนบทเครือขายอินเทอรเน็ต 

   วิเคราะหการประเมินคุณภาพของบทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร  รายวิชา  

คอมพิวเตอรพื้นฐาน  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  จากผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา  

ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน  และดานบทเรียนบทเครือขายคอมพิวเตอร 

 

   สถิติที่ใชในการวิเคราะห  คือ 

   1.1  การหาคาเฉลี่ย  (Mean)  ใชสูตรคือ 

   χ  = 
n
∑χ

 

   χ  = คาเฉลี่ย 

    = ∑χ ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

    = n จํานวนคะแนนท้ังหมด 

  การแปลความหมายของคาเฉล่ีย  (Mean)  ของการประเมินคุณภาพของบทเรียน

บนเครือขายคอมพิวเตอร  รายวิชา  คอมพิวเตอรพื้นฐาน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  

ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535, หนา  100) 

   4.51-5.00  หมายถึง ระดับคุณภาพของบทเรียนดีมาก 

   3.51-4.50  หมายถึง ระดับคุณภาพของบทเรียนดี 

   2.51-3.50  หมายถึง ระดับคุณภาพของบทเรียนปานกลาง 

   1.51-2.50  หมายถึง ระดับคุณภาพของบทเรียนนอย 

   1.00-1.50  หมายถึง ระดับคุณภาพของบทเรียนนอยที่สุด 

  1.2  การหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation  :  SD)  ใชสูตร  คือ 

    = ..DS
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
nn

xn x  

    = ..DS ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    = ∑ 2x ผลรวมคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

    = 2)(∑ x ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 

    = n จํานวนคะแนน/ขอมูลทั้งหมด 
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 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  โดยใชคาสถิติ  t-test  

Dependent  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535, หนา 122) 

  ไดจากการเปรียบเทียบคะแนนสอบกอนเรียนและการสอบหลังเรียนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่  1  ที่เรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร โดยการนําคะแนนผลการสอบของนักเรียน

หลังใชบทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร กับกอนใชบทเรียนมาหาคาความแตกตางระหวางคะแนน

เฉลี่ยใชการทดสอบคา  t-test  ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และ  0.1  (เกษม  

สาหรายทิพย, 2542, หนา  255)  โดยการวิเคราะหใชสูตรคํานวณ  ดังนี้ 

   

)1(
)( 22

−

−
=

∑ ∑
∑

n
DDn

D
t  

 เมื่อ   t แทน คาสถิติที่ใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤติ 

  D แทน คาผลตางระหวางคูคะแนน 

  n  แทน จํานวนกลุมตัวอยางหรือจํานวนคูคะแนน 

 การแปลความหมายจากคา  t  ที่คํานวณได  ถามีคามากกวาคา  t  จากตารางแสดง

วากลุมตัวอยางทําคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  และอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  (กาญจนา  คูทิพย  และคณะ, 2548, หนา 107-108) 

 3.  การเปรียบเทียบคะแนนการกํากับตนเองกอนเรียนและหลังเรียน  โดยใชคาสถิติ  t-test  

Dependent  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535, หนา 122) 

  ไดจากการเปรียบเทียบคะแนนสอบกอนเรียนและการสอบหลังเรียนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่  1  ที่เรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร โดยการนําคะแนนผลการสอบของนักเรียน

หลังใชบทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร กับกอนใชบทเรียนมาหาคาความแตกตางระหวางคะแนน

เฉลี่ยใชการทดสอบคา  t-test  ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และ  0.1  (เกษม  

สาหรายทิพย, 2542, หนา  255)  โดยการวิเคราะหใชสูตรคํานวณ  ดังนี้ 

   

)1(
)( 22

−

−
=

∑ ∑
∑

n
DDn

D
t  

 เมื่อ   t แทน คาสถิติที่ใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤติ 

  D แทน คาผลตางระหวางคูคะแนน 

  n  แทน จํานวนกลุมตัวอยางหรือจํานวนคูคะแนน 
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 การแปลความหมายจากคา  t  ที่คํานวณได  ถามีคามากกวาคา  t  จากตารางแสดง

วากลุมตัวอยางทําคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  และอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  (กาญจนา  คูทิพย  และคณะ, 2548, หนา 107-108) 

 4.  การพิจารณาและตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบ ใชสูตร

ดังนี้  (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หนา 249) 

IOC  = 
N

R∑  

 

   เมื่อ  IOC แทน คาความสอดคลองเหมาะสม 

     ∑  R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

      N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 พิจารณาคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาความสอดคลองต้ังแต 0.6  ข้ึนไป  เปน

แบบทดสอบที่มีความตรงเชิงเนื้อหาในการวัดตามจุดประสงคการเรียนรู 

 5.  วิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนที่สรางข้ึนโดยใช E1/E2  โดยใชสูตรคํานวณหา

ประสิทธิภาพ  ดังนี้  (ชัยยงค  พรหมวงศ, 2527) 

 

E1  =  100×

∑

A
N

x

 

 

E2  =  100×

∑

B
N

F

 

 

  โดยที่   E1   หมายถึง  ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดการเรียน  

คือ เปนรอยละจากการทําแบบฝกหัด/หรือประกอบกิจกรรมการเรียน 

   E2   หมายถึง  ประสิทธิภาพของผลลัพธพฤติกรรมที่เปล่ียนไปในตัว

ผูเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนและ/หรือประกอบกิจกรรมการเรียน 

  ∑ x  หมายถึง  คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบฝกหัดและ/หรือ

การประกอบกิจกรรมหลังการเรียน 

  ∑  F หมายถึง  คะแนนรวมของผูเรียนจากการทดสอบหลังฝกอบรม

และ/หรือการประกอบกิจกรรมหลังเรียน 
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  N  หมายถึง  จํานวนผูเรียน 

  A  หมายถึง  คะแนนเต็มของแบบฝกหัดและ/หรือกิจกรรมการเรียน 

  B  หมายถึง  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียนและ/หรือ

กิจกรรมหลังเรียน 

 หากผูเรียนไดคะแนนไมถึงเกณฑที่ต้ังไว  จะตองแกไขปรับปรุงเนื้อหาของแตละสวน

แลวหาประสิทธิภาพใหมอีกคร้ัง  ถายังไดผลตํ่ากวาเกณฑที่ต้ังไวก็ตองปรับปรุงแกไขอีกจนกวาจะ

ไดผลตามเกณฑ 


