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บทที่  3 

 
วิธีดําเนินงานวิจัย 

 

การศึกษาคนควาการพัฒนาบทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง Microsoft office 

PowerPoint  โดยใชวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Tutoring) สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ซึ่งเปนการศกึษาคนควาโดยมีจดุมุงหมายของการศึกษาคนควา  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรยีน 

ดวยบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตโดยใชวิธีเพื่อนชวยเพื่อน (Peertutoring) อีกทั้งยังตกความ

พึงพอใจของนกัเรยีนที ่มีตอบทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งผูศกึษาคนควาไดดําเนนิตาม

ขั้นตอนการดําเนินงานดังนี ้

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.  เครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาคนควา 

3. การเกบ็รวบรวมขอมูล 

            4. การวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง    
 ประชากร 

ประชากรทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี ้เปนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2  ภาคเรียนที ่2 

ประจําปการศกึษา 2553  โรงเรียนพุทธชินราชพทิยา จงัหวัดพิษณุโลก จํานวน 518  คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาครั้งนี ้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  ภาคเรียนที ่2 

ปการศึกษา 2553 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   

จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 1  

หองเรียน  จํานวน 30 คน 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย    

2.1 บทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชวิธกีารเพื่อนชวยเพื่อน (Peer tutoring)  

เรื่อง Microsoft Office PowerPoint  สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2 

2.2  แบบประเมนิบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน  



48 

 

(Peer tutoring) เรื่อง Microsoft Office PowerPoint  สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2 

2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  

โดยใชวิธกีารเพื่อนชวยเพื่อน (Peer tutoring) เรื่อง Microsoft Office PowerPoint  สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

2.4  แบบสังเกตพฤตกิรรมของนักเรียนตองการใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

เรื่อง Microsoft Office PowerPoint  โดยใชวิธกีารเพื่อนชวยเพื่อน (Peer toturing)  

สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศกึษาปที่ 2 

2.5  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตองการใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต

เรื่อง Microsoft Office PowerPoint  โดยใชวิธกีารเพื่อนชวยเพื่อน (Peer toturing)  

สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศกึษาปที่ 2 

 

3.  การสรางมือที่ใชในการศกึษาคนควา 

 
3.1  บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเนต็ เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003   

โดยใชวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน (Peer toturing) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที ่2 

การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ด เรื่อง Microsoft Office PowerPoint  โดยใช

วิธีการเพื่อนชวยเพื่อน (Peer toturing) สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  มีวัตถุประสงคเพื่อ

พัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเนต็  ใหมีประสิทธิภาพ 80/80 และเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนกอนและหลังการใชบทเรยีนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

ผูศึกษาคนควาไดดําเนนิการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  เรื่อง  Microsoft 

Office PowerPoint  โดยใชวิธีการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน สําหรบันักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 

2  โดยนํา Model ทฤษฎีของซีล (Seels, 1990) ในการดําเนินการ โดยมีลําดบัขั้น 5 ขั้นตอนคือ 

1. ขั้นวิเคราะห (Analysis) 

2. ขั้นออกแบบ (Design) 

3. ขั้นพัฒนา (Development) 

4. ขั้นนําไปทดลองใช (Implementation) 

5. ขั้นประเมนิและควบคุม (Evaluation ) 

ซึ่งขั้นตอนในการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ด เรื่อง Microsoft Office  

PowerPoint  โดยใชวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน (Peer toturing) สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

สามารถสรุปขั้นตอนไดดังภาพ 2 
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ภาพ 2 แสดงรูปแบบกระบวนการพัฒนาบทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

ขั้นกําหนดปญหา 

- วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ          -   วิเคราะหคุณลักษณะของผูเรียน 

- วิเคราะหเนื้อหา               -   วิเคราะหหลักสูตร 

- วิเคราะหดานทรัพยากรในการสรางเคร่ืองมือ    -   วิเคราะหงาน/กิจกรรม 

- ออกแบบเว็บไซตบทเรียนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต 

- ออกแบบกิจกรรมการเรียนโดยใช

วิธีการเพื่อนชวยเพื่อน  

พัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  

โดยใชวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน 

- ประเมินความเหมาะสมบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตฯ โดยผูเชี่ยวชาญ 2 ดาน 

คือดานเนื้อหา ดานการออกแบบ 

- ประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบกอนหลังเรียนโดยผูเชี่ยวชาญ 

- ประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินการทํากิจกรรม/ผลงานระหวางเรียน 

ทดลองใชกับกลุม 

ทดลองรายบุคคล 

ทดลองใชกับกลุม 

ทดลองกลุมเล็ก 

ทดลองใชกับกลุม 

ทดลองกลุมใหญ 

ประเมินบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตฯ 

ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

ขั้นวิเคราะห 

Analysis 

ขั้นออกแบบ 

Design 

ขั้นพัฒนา 

Development 

ขั้นทดลองใช 

Implementation 

ขั้นประเมินผล 

Evaluation 
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1. ขั้นวิเคราะห (Analysis)  

1.1  การวิเคราะหหลกัสูตรผูศกึษาคนควาไดศึกษาจดุมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขัน้

พื้นฐาน หลักสูตรแกนกลางที่มีลักษณะเปนกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุรภาพ

ของนักเรียนใหเปนไปตามจดุมุงหมายของหลักสูตร  คณุภาพนักเรียน คุณลกัษณะ อันพึงประสงค

ของนักเรียนเมื่อจบชวงชั้นที่ 2 ของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยคดัเลือก

เนื้อหาและมีขั้นตอนการวิเคราะหหลกัสูตรดังนี ้

            1)  วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู 

            2)  วิเคราะหสาระการเรียนรู 

            3)  วิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

            4)  วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู 

ทั้งนี้ผูศึกษาคนควาไดทําการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  ตามความตองการ

ของกลุมตัวอยาง  ที่ไดจากการศึกษาตามความเห็นและความตองการดานเนื้อหาของบทเรียน  

โดยยึดลําดับความสําคัญและความตองการตามขอมูลการสํารวจที่ได  ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง 

PowerPoint มี 4 หนวย ดังนี้   

หนวยที่ 1  การใสภาพและกราฟกในโปรแกรม PowerPoint 2003 

 หนวยที่ 2  การสรางสไลดตนแบบ 

 หนวยที่ 3  การทํางานมัลติมีเดีย 

 หนวยที่ 4  การนําเสนองาน PowerPoint 

    1.2  การวิเคราะหนักเรียน ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลนกัเรียนที่กําลังศึกษาอยูระดบั

ชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนพุทธชินราชพทิยา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาพิษณุโลก เขต 1 ป

การศึกษา 2553 ในดานตาง ๆ รวมทั้ง ทักษะการใชคอมพวิเตอร ทราบวานักเรียนไดเรียนการใช

คอมพิวเตอรมาแลวนักเรยีนจึงสามารถใชคอมพิวเตอรเพือ่เรียนรูเนื้อหาจากบทเรียนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตที่พฒันาขึ้นได 

    1.3  การวิเคราะหงานและกจิกรรม 

           ผูวิจัยไดศึกษางาน และกจิกรรมแบบเพื่อนชวยเพือ่นที่เกีย่วของกับการสอนบน

เครือขายอินเทอรเน็ต จากเว็บไซต ซึ่งมีผูจดัทําบทเรียนไวแลว เชน บทเรยีนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต เอกสารงานวิจัย หนังสือและวารสาร ตลอดจนผูเชีย่วชาญและอาจารยทีป่รึกษา  

เพื่อวิเคราะห กิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวในบทเรียนไดอยางเหมาะสม ดังนี ้
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1) การใสภาพกราฟกในโปรแกรม PowerPoint 

         2)   การสรางแผนภูมิ 

         3)   การทํางานมัลติมีเดยี 

         4)   การนําเสนองาน PowerPoint 

 

การพัฒนาบทเรียนบนเครือขาย  ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิด “วิธีการสอนแบบกลุมเพื่อนชวย

เพื่อน” เขามาใชในการออกแบบกิจกรรมบนเครือขายดวย  โดยมีขั้นตอนการเรียน 5 ขั้นตอน ดงันี้           

1. จัดกลุม 4 คน ไดแก โดยวิธีคละกนัไป เกง : ปานกลาง : ออน 

2. ครูผูสอนอธิบายการใชงานบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

                        3. เลือกนักเรียนผูสอน (tutors) นักเรยีนผูเรียน (tutees ) จัดกลุมนกัเรียนผูสอน

และนักเรยีนผูเรียน และเตรียมนักเรยีนผูสอนใหเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของตน ทีจ่ะมาทําหนาที่

แทนคร ู

                         4. การจัดกิจกรรมกลุม  การสอนที่มีคณุภาพจะตองใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน

กิจกรรม เชน การเลนเกมที่มีจดุประสงคในดานวิชาการ (Acddemic games) การทําแบบฝกหัด

ตามที่กําหนด (Work book assignments) การฝกการอาน (Read practice) ตลอดจนสัมมนา

กลุมยอย (Small group discussion) เปนตน 

   5. ผูสอนไดมีการเสริมแรง (Reinforcement) ผูสอนไดพยายามใชรูปแบบของการ 

เสริมแรงหลาย ๆ ชนิดทีเ่หมาะสมกับเวลาและสถานการณ เชน ยกยอง แสดงทาทาง ใหรางวัล 

เปนตน 

  

                     ทั้งนี้ผูศึกษาคนควาก็ไดนําขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนวิธีสอนแบบกลุมเพื่อน

ชวยเพื่อน ทั้ง 5 ขั้นตอนมาประยุกตกิจกรรมใหเขากับการเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  ให

เหมาะสมตอการเรียนการสอนอยางแทจริง  และประการสําคัญยังชวยกระตุนใหเด็กนักเรียนเกิด

ทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู ในกระบวนการวิชาตาง ๆ ซึ่งในที่สุดจะสงผลใหการเรียนรูดีขึ้น   

1.4  การวิเคราะหขอมูลดานการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  จากเอกสาร 

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ทั้งตําราและเอกสารออนไลน  พบวาการเรียนการสอนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตจะชวยขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับผูเรียน  โดยจะชวยขจัดปญหาทางดานเวลา

และสถานที่  ซึ่งในปจจุบันและอนาคตการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตจะเขามีบทบาท

อยางมากในการจัดการศึกษา  ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตก็



52 

 

เปนอีกทางเลือกหนึ่งของครูผูสอนที่จะนําไปประยุกตใชในการกิจกรรม  เพื่อสรางความสนใจแก

นักเรียนเพราะอยูในกระแสความสนใจของนักเรียนในยุคปจจุบัน  แตจะประสบความสําเร็จหรือไม

นั้น  ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ที่จะสงเสริมสนับสนุนอีกดวย 

 

     1.5  วิเคราะหทรัพยากรที่เกี่ยวของไดแก 

                         1.   Hardware 

1.1 CPU   

1.2 HARD DISK 160 GB 

1.3 RAM 1 GB. 

1.4 CD-ROM 52X 

1.5 Speaker 

           2.  Software 

        2.1  โปรแกรมระบบปฏิบัตกิาร 

        2.2  โปรแกรมเว็บบราวเซอร 

        3.3  โปรแกรมตกแตงภาพ 

                   3.4  โปรแกรมสรางเว็บไซต 

                    3.5  โปรแกรมสรางฐานขอมูล 

     

2.  ขั้นออกแบบ (Design)  

ในการออกแบบบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี  เรื่อง เรื่อง Microsoft Office PowerPoint  โดยใชวิธกีารเพื่อนชวยเพื่อน  

(Peer Toturing) สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการดังนี ้

              2.1  ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี เพื่อกําหนดวางแผนการสอน จุดประสงคการเรียนรู และรายละเอียดของ

เนื้อหารายวชิา 

   2.2  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู เพื่อกําหนดขอบเขตของเนื้อหาแตละหนวยของการ

เรียน  จากบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  เพื่อเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  
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  2.3  กําหนดเนื้อหาทีใ่ชในการสรางบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต กลุมสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี  รายวิชา คอมพิวเตอร 4 ง 20219 ทําการรวบรวมเนื้อหาของบทเรียนแตละ

หนวยการเรียน 

  2.4  นําเนื้อหาที่ใชในการสรางบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  ไปขอความอนุเคราะห

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  ตรวจสอบเนื้อหาและควาเหมาะสมของการใชภาษา 

 2.5  ผูศึกษาคนควาดําเนนิการออกแบบโครงสรางและองคประกอบของบทเรียนบน

เครือขายอินเทอรเน็ต  โดยมีรูปแบบโครงสราง ดงัภาพ 3 

2.6  ผูศึกษาคนควาออกแบบบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง Microsoft Office 

PowerPoint 2003 โดยใชวิธกีารเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Toturing) สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 ผูศึกษาคนควาไดใชเครื่องมือและโปรแกรมในการพฒันาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

ดังนี ้

               1.  เครื่องคอมพิวเตอรแบบประมวลผลระดบัทั่วไป 

               2.  โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 

                          3.  โปรแกรมสําหรับสรางเว็บเพจ 

                          4.  โปรแกรมตกแตงภาพ 

                          5.  โปรแกรมสรางฐานขอมูล 

                          6.  โปรแกรมเว็บบราวเซอร 

2.7  การสรางแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนผูศึกษาคนควาไดทําการวิเคราะหและ

สรางแบบทดสอบตามรายละเอียดดงัตอไปนี ้

       1.  ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังของกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

เรื่อง PowerPoint 

 2.  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบผลการเรียนรูแบบอิงเกณฑของบุญชม   

ศรีสะอาด (2543 : 36-93) 

 3.  วิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังและจุดประสงคการเรยีนรูเชิงพฤติกรรมของ

เนื้อหาสาระแตละหนวย 

 4.  สรางแบบทดสอบเปนปรนัย  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยใหครอบคลุม

เนื้อหา  ผลการเรยีนรูทีค่าดหวังและจุดประสงคเชิงพฤตกิรรมของแตละหนวยจํานวน 50 ขอ 
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2.8  สรางสรรคสภาพแวดลอมทางการเรียน  ในตอนนี้ผูวจิัยไดทําการสรางองคประกอบ

อื่น ๆ ของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเนต็เพิ่มเติม  เชน  กระดานสนทนา หองสนทนา  สมุดเยี่ยม 

ดาวนโหลด  เว็บไซตทีเ่กี่ยวของ เชื่อมโยงเวบ็นาสนใจ เปนตน 
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ผังการใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

หนาหลัก 

ลงทะเบียน/เขาสูระบบ 

หลักสูตรการเรียน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ขอตกลงในการใชบทเรียน กระดานขาว หองสนทนา ผูจัดทํา 

เนื้อหา 

แบบทดสอบกอนเรียน หนวยที่ 1 หนวยที่ 2 หนวยที่ 3 หนวยที่ 4 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม ผลงานนักเรียน 

แผนการเรียนรู 

หนวยการเรียนรู 

ใบงาน/กิจกรรม 

เลือก 

ภาพ 3 โครงสรางบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน 

แผนการเรียนรู แผนการเรียนรู แผนการเรียนรู 

เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา 

แบบทดสอบหลังเรียน 

ใบงาน/กิจกรรม ใบงาน/กิจกรรม ใบงาน/กิจกรรม 



3.  ขั้นการพัฒนา (Development) 

ขั้นตอนนี้เปนการนําผลลัพทธที่ไดจากขั้นตอนการออกแบบมาดําเนินการตอ  เปนการลง

มือปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาเปนบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยใชเครื่องมือหรือโปรแกรม

คอมพิวเตอร  ประกอบดวยการดําเนินการตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่

พรอมที่จะนําไปทดลองใชในขั้นตอนตอไป ประกอบดวยการดําเนินการตาง ๆ ดังนี้ 

  3.1  ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตจนมีความสมบูรณ  

จากนั้นขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยการประเมนิคณุภาพ

บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยการนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยพิจารณา

แบบประเมินในขอที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป  จากนั้นดําเนินการปรับปรุงตามคําแนะนําของ

ผูเชี่ยวชาญเพื่อนําไปทดลองใชตอไป 

ในการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตกอนนําบทเรียน

บนเครือขายอินเทอรเน็ตไปใชจริง ผูศึกษาคนควานําบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใช

วิธีการเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 ไปใชทดลอง (Try Out) กับกลุม

ตัวอยางตอไปนี้ 

 ครั้งที่ 1 ทดลองกับกลุมเล็ก เปนกลุมทดลองใชกับผูเรียน 3 คน ในระดับความสามารถใน

การเรียนออน ปานกลาง และเกง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปภาพขนาดตัวอักษร  คําสั่ง

ในบทเรียน  และหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งผลการทดลองใชทําใหผู

ศึกษาไดขอมูลมาปรับปรุงขนาดของรูปภาพ ขนาดตัวอักษร  และคําสั่งในบทเรียนใหมีความชัดเจน

มากยิ่งขึ้น 

 ผูศึกษานําคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเนื้อหาใหมีเนื้อหามากขึน้ และเพิ่มเติม

รายละเอียดของเนื้อหามากขึ้น 

 ครั้งที่ 2 ทดลองกลุมยอย เปนการทดลองกับผูเรียน 9 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม

ของเนื้อหาระยะเวลาที่ใชในการใชบทเรียน  และเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตผลการทดลองใชพบวาเนื้อหา  และระยะเวลาที่ใชบทเรียนมีความเหมาะสม  ตลอดจน

ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 มีประสิทธิภาพ 

81.67/83.61 

 ครั้งที่ 3 ทดลองกลุมใหญ เปนการทดลองกับผูเรียน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของ

บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต ตามเกณฑ 80/80 โดยการจัดใหผูเรียนเรียนเสมือนจริงดวย มีป

ประสิทธิภาพ 81.17/83.75 บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง 

Microsoft Office PowerPoint 2003 คือจัดผูเรียนทั้งเกงและออนคละกันภายในกลุม  
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ทําแบบทดสอบกอนเรยีน แบบทดสอบหลงัเรียนในแตละหนวย ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิห์ลัง

การเรียน นําผลรวมคะแนนไปหาประสิทธิภาพวาเปนไปตามเกณฑหรือไม 

 

4.  ขั้นการนําไปใช (Implementation) 

 นําบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office 

PowerPoint 2003 ใชกบักลุมตัวอยาง 30 คน ใชเวลา 1 ชัว่โมง จํานวน 12 ครั้ง ดังตอไปนี ้

 

1.1 ชี้แจงแนะนําการเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเนต็ เรื่อง การใชโปรแกรม  

Microsoft Office PowerPoint 2003   

1.2 จัดกลุมผูเรียนเปนกลุม กลุมละ 4 คน และความสามารถในการเรียน เกง : ปานกลาง  

: ออน  ในอัตราสวน 1: 3 

1.3 ประเมินผูเรียนกอนเรียนรายบุคคล  โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบความรูพื้นฐาน  

กอนที่จะเรียนดวยบทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ตจํานวน 40 ขอ 

1.4 ผูเรียนดําเนนิการเรยีนดวยบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยวิธีการเพื่อนชวย 

เพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003  

1)  ทําแบบทดสอบกอนเรยีนของแตละหนวยการเรียนเปนรายบุคคล 

2) ขณะเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรู หากมีปญหาหรือขอสงสัยใหปรึกษาครูหรือเพื่อน 

ที่เรียนเกง ในตอนทายของบทเรยีนจะมีใบงานและแบบฝกหัดใหทํางานสง 

3) ในบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต จดัใหมเีว็บบอรดใหผูเรียนแสดงความ 

คิดเหน็และแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกนั  โดยนกัเรียนสามารถามตอบ หากมีขอสงสัยที่ไม

สามารถตอบได ก็สามารถคนไปยงัเว็บไซตอื่นไดดวยเมนคูนหาทีจ่ัดใหมีไวในบทเรียนซึ่งเว็บบอรด

นี้ผูศึกษาคอยดูแลและเขาไปแนะนําในสวนที่ผูเรียนยังมีความเขาใจนอย 

4) เมื่อศึกษาเนื้อหาแตละหนวยจบแลว  ใหผูเรียนแตละคนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

ทายหนวยการเรยีน 

1.5 หลังการเรยีนครบทั้ง 4 หนวย  มีการประเมนิผลดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 จํานวน 40 ขอ 

1.6 ผูเรียนทําการประเมินความพึงพอใจในการเรียนดวยแบบวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับ 

การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยวิธีการเพือ่นชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office 

PowerPoint 2003  
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5.  ขั้นประเมินและควบคมุ (Evaluation) 

 ผูศึกษาคนควา  ไดศึกษาผลการทดลองใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง 

PowerPoint โดยใชวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน (Peer tutoring) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่

ผูวิจัยไดสรางขึ้น  ซึ่งพบวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว  รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

หลังเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office 

PowerPoint 2003  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ  นอกจากนั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบนเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดย

ใชวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน (Peer tutoring) ยังมีความพึงพอใจตอการเรียนรู  โดยใชบทเรียนบน

เครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน (Peer tutoring) ในระดับมาก  ดังนั้น  บทเรียน

บนเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง PowerPoint โดยใชวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน (Peer tutoring)  สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จึงสามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได 

 5.1  แบบประเมนิคุณภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง PowerPoint โดยใช

วิธีการเพื่อนชวยเพื่อน (Peer tutoring) สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 มีวีการสราง ดังนี ้

       1.  ผูศึกษาไดดําเนนิการสรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

       2.  นําแบบประเมินที่สรางเสรจ็แลวไปเสนออาจารยทีป่รึกษาเพื่อตรวจสอบความ

ชัดเจนทางภาษา และความถูกตองตามเนื้อหา และไดผานความเหน็ชอบของอาจารยที่ปรึกษาแลว 

       3.  นําแบบประเมินไปใหผูเชีย่วชาญทําการประเมินบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต

เรื่อง PowerPoint โดยใชวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน  สําหรบันกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2  โดยการ

นําไปหาโดย การนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยพิจารณาแบบประเมินในขอที่มีคา 

IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป (ภาคผนวก ค) 

 5.2  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง 

PowerPoint โดยใชวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน (Peer tutoring) สําหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2 มี

วีการสราง ดังนี ้

        1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกบัการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ

เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

       2.  กําหนดองคประกอบและประเดน็เนื้อหาความพึงพอใจที่ตองการประเมนิ 

       3.  ดําเนินการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนมีมีตอบทเรียนบน

เครือขายอินเทอรเน็ต  ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแบบของ Likert  

(ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ , 2539 , หนา 68) 
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             ความพึงพอใจระดับมากที่สุด   ให  5    คะแนน 

    ความพึงพอใจระดับมาก ให  4    คะแนน 

    ความพึงพอใจระดับปานกลาง    ให         3    คะแนน 

    ความพึงพอใจระดับนอย            ให         2    คะแนน 

               ความพึงพอใจระดับนอยที่สุด      ให         1    คะแนน     

        4.  นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา  เพื่อขอคําแนะนําใน 

การปรับปรุงแบบสอบถาม  และนําไปใหผูเชี่ยวชาญ  ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา 

       5.  ดําเนินการปรบัปรุงภาษารายการในแบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตาม

คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

       6.  ดําเนินการจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ  เพือ่นําไปใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยมีเกณฑแปลผล  ดังนี ้

  คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.50-5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

  คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.50-4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

  คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.50-3.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

  คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 

 

การเก็บรวมรวมขอมูล    

 ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการ ดังนี ้

1.  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียน จํานวน 10 ขอ โดย 

ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 30 นาท ี

2. นําบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตไปใหนักเรยีน  โดยครใูหคําแนะนําเกี่ยวกับการใช 

บทเรียนกอนเปนเวลา 10 นาที แลวจึงใหนกัเรยีนเตรียมพรอมในการลงทะเบยีนเรยีน  และทํา

แบบทดสอบกอนเรียน (Pretest)  หนวยการเรียนรูที่ 1 จากนั้นจึงใหนักเรียนเลือกเรียนหนวยการ

เรียนรูที่ 1  

3. เมื่อเสร็จสิน้การเรยีน  จงึนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)  อีกครั้งหนึ่ง 

และเก็บคะแนนนี้ลงฐานขอมูลของบทเรยีน  โดยในการทาํแบบทดสอบหลงัเรียนใชเวลา 10 นาท ี

4. ใหนกัเรียนเขาใชบทเรยีนบนเครือขายคอมพิวเตอร  โดยทาํซ้ําตามขอ 2 และขอ 3 แลว 

ใหนกัเรียนเลือกหนวยการเรียนรูที่ 2 และ 3,4 ตามลําดับ 
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5. นําผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนในแตละหนวยการเรียนรู  มาเปรยีบเทียบ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

6. เมื่อเสร็จสิน้กระบวนการเรยีนบนเครือขายคอมพิวเตอรทุกหนวยการเรียนรูแลว  ให 

นักเรยีนทําแบบทดสอบหลังเรยีน (Posttest)  จํานวน 10 ขอ โดยใชเวลาในการทําแบบทดสอบหลัง

เรียน 30 นาท ี

7. เมื่อดําเนนิการจดักจิกรรมการเรียนการสอนเปนทีเ่รียบรอยแลว  ใหนกัเรียนตอบ 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีตอการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต  เรื่อง PowerPoint โดยใชวิธีการเพื่อนชวยเพือ่น (Peer tutoring) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4 แสดงการดําเนินการทดลองใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

ใหความรูเกี่ยวกับการใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

ลงทะเบียนเรียน 

ทําแบบทดสอบกอนเรียนแตละบทเรียน 

หนวยที่ 1 หนวยที่ 2 หนวยที่ 3 
หนวยที่ 4 

ศึกษาบทเรียนตามหนวยการเรียนรู 

ทําแบบทดสอบหลังเรียนแตละบทเรียน 

หนวยที่ 1 หนวยที่ 2 หนวยที่ 3 หนวยที่ 4 

สรุปคะแนนผลการทดสอบของนักเรียน 

เสร็จสิ้นกระบวนการเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
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การวิเคราะหขอมูล    

 ผูศึกษาคนควาดําเนนิการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี ้

 1.  การประเมนิบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  เรื่อง PowerPoint โดยใชวิธกีารเพื่อน

ชวยเพื่อน (Peer tutoring) สําหรับชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2 ใชสูตรของโรวิเนลลี และเฮมเบลตัน  

(ลวน สายยศและอังคณา  สายยศ, 2539, หนา 249)  ดังนี้ 

 

  IOC = 
∑ R

�
 

 

 โดยที ่ IOC  แทน คาดัชนีความสอดคลอง 

  ∑�     แทน     ผลรวมของคะแนนของผูเชี่ยวชาญทัง้หมด 

                           N  แทน     จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

 2.  วิเคราะหหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง PowerPoint โดยใช

วิธีการเพื่อนชวยเพื่อน (Peertutoring) สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2   ตามเกณฑมาตรฐาน

ที่กําหนด 80/80 

  80  ตัวแรก หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยรอยละของนกัเรยีนทกุคนระหวางจดักจิกรรม

การเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู 

  80  ตัวหลัง หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยรอยละของนักเรียนทุกคนเมื่อส้ินสดุการจัด

กิจกรรมการเรียนรูทุกหนวยการเรียนรู 

 3.  วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนกอนเรียนและหลังเรียน  โดย

ใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง PowerPoint โดยใชวิธกีารเพื่อนชวยเพื่อน 

(Peertutoring) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใช t-test 

 4.  หาคะแนนเฉลี่ย (��) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่ไดจากแบบสอบถามความพึง

พอใจของนักเรียนที่มีตอจัดการเรียนรู โดยใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง PowerPoint 

โดยใชวิธกีารเพื่อนชวยเพื่อน (Peer tutoring) สําหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2 
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6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 

 

 1.  ดาดัชนีความสอดคลอง จากสูตรการหาคาความสอดคลอง (พิสณุ  ฟองสี, 2549 , 

หนา 178) จากสูตร 

 

  IOC = 
∑ R

�
 

 

 เมื่อ IOC  แทน คาดัชนีความสอดคลอง 

  ∑�     แทน     ผลรวมของคะแนนของผูเชี่ยวชาญทัง้หมด 

                           N  แทน     จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

 2.  ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเนต็ เรื่อง PowerPoint โดยใชวิธีการ

เพื่อนชวยเพื่อน (Peertutoring) สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑมาตรฐานที่

กําหนด 80/80 (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ , 2534 , หนา 139) จากสูตร 

 

          E1  = 
∑�

�
×���

�
 

 

   เมื่อ  E1       แทน   คาเฉลี่ยคะแนนของนกัเรียนในระหวางการจัดกจิกรรม 

      การเรียนรูดวยบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเนต็ 

          ∑�  แทน  คะแนนรวมของนกัเรยีนที่ไดจากการสอบยอย 

     ละครั้งในขณะใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

          n         แทน  จํานวนนกัเรยีน 

          A        แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบยอยทั้งหมดใน 

บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

 

        E1  = 
∑�

�
×���

�
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   เมื่อ  E2       แทน   คาเฉลี่ยคะแนนของนกัเรียนหลังการจัดกิจกรรม 

      การเรียนรูดวยบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเนต็ 

          ∑�  แทน  คะแนนรวมของนกัเรยีนที่ไดจากแบบทดสอบ 

     วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

          n         แทน  จํานวนนกัเรยีน 

          A        แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน 

 

 3.  คาความยากและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 

PowerPoint สําหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชโปรแกรมสําเร็จรปู 

       3.1  หาคาความยากงาย  จากโปรแกรมสําเร็จรูป 

                  3.2  หาคาอํานาจจําแนก จากโปรแกรมสําเรจ็รูป 

4.   คาความเชื่อมั่น แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน และแบบทดสอบกอนเรียน

หลังเรียนแตละชุด  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

 5.  หาคาเฉลีย่ จากโปรแกรมสําเร็จรปู   

 6.  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากโปรแกรมสําเรจ็รูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


