
บทท ี3 
 

วธีิการดาํเนินการวจิัย 
 
 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลองเพือสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 3901-1001 ตามหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู พทุธศกัราช 2546 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลยัเทคนิคแพร่ สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

มีวิธีการดําเนินการวิจยัดงันี 

 1. กําหนดประชากร และการคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 

 2. เครืองมือทีใช้ในการศกึษาค้นคว้า 

 3. การสร้างเครืองมือทีใช้ในการศกึษาค้นคว้า 

 4. การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู 

 5. สถิตทีิใช้ในการศกึษาค้นคว้า 
 
กาํหนดประชากร และการคัดเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 1. ขันการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์บนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
  1.1 ประชากร  ได้แก่  นกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู ปีที 2 สาขา

เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ปีการศกึษา 2552 (กลุม่ใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอยา่ง) จํานวน 52 คน  

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  ปีที  2 

สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์  วิทยาลยัเทคนิคแพร่  จํานวน 33 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)  ซงึแบง่เป็น  3  กลุม่ดงันี 

  ทําการทดลองใช้ครังที  1  กบักลุม่นกัศกึษาจํานวน  3  คน  เพือหาข้อบกพร้องของ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและนํามาปรับปรุงแก้ไขและใช้ทดลองใน

ครังตอ่ไป 

  ทําการทดลองใช้  ครังที  2  กบักลุม่นกัศกึษาจํานวน  9  คน  เพือหาข้อบกพร้องของ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและนํามาปรับปรุงแก้ไขและใช้ทดลองใน

ครังตอ่ไป 
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  ทําการทดลองใช้  ครังที  3  กบักลุม่นกัศกึษาจํานวน  21  คน  เพือประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ทีผู้ศึกษาค้นคว้าได้สร้างขึน  ให้ได้ตาม

เกณฑ์การหาประสทิธิภาพ  85/85 
 2. ขันการศึกษาทดลอง 
  2.1 ประชากร  ได้แก่  นกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู ทีลงทะเบียน

เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหสั 3901-1001 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลยัเทคนิคแพร่  

สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  ปีการศกึษา  2553  จํานวน  52  คน 

  2.2 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู ปีที 1 ทีเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสั  3901-1001  จํานวน 26  คน โดยการเลือกกลุม่ตวัอย่างจะใช้

วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
เครืองมือทใีช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสั  

3901-1001  ตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู  พทุธศกัราช  2546 

 2. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสั  3901-1001  ทีผู้วิจยัสร้างขนึ 

 3. แบบทดสอบทางการเรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสั  3901-1001 

 4. แบบวดัความพึงพอใจของผู้ เรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสั  3901-1001  ทีผู้วิจยัสร้างขนึ 

 
สร้างเครืองมือทใีช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 1. ขันตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีลําดับขันตอน 

การสร้างตามรูปแบบของ ADDIE Model ดงัตอ่ไปนี (สภุณิดา  ปสุริุนทร์คํา,  2549) 

  1.1  ขนัวิเคราะห์  (Analysis) 

   1.1.1 วิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) เนืองจากสภาพปัญหาครูผู้สอน 

มีงานทีรับผิดชอบนอกเหนือจากงานสอนมาก  พร้อมทงัเนือหาสาระของรายวิชามีมากกว่าเวลาใน

การสอน ทําให้เกิดปัญหาเกียวกบัการเรียนการสอนตามมาอีกมายกมาย และด้วยวทิยาลยัเทคนิคแพร่ 

มีศกัยภาพในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู และด้วยสภาพปัญหาดงักล่าว รวมถึงการเรียน

การสอนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสาขาทีมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการสือสาร สืบค้นข้อมลูและการศกึษาหาความรู้และข่าวสารจาก

แหลง่ตา่ง ๆ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

   1.1.2 วิเคราะห์ผู้ เรียน (Identification of Student)  เนืองจากการเรียนใน

ห้องเรียนมีเวลาจํากัด สือทีใช้ในการเรียนการสอนมีเพียงหนังสือ และภาพประกอบ เท่านัน  

ซงึนกัศกึษาแตล่ะคนมีการรับรู้ และ ความจําแตกตา่งกนั บางคนรับรู้ได้เร็ว บางคนรับรู้ได้ช้า ทําให้

นกัศกึษาสว่นหนึงมีทกัษะการเรียนรู้ อยู่ในระดบัไม่น่าพงึพอใจ  ประกอบกบันกัศกึษา  สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ให้สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน

สารสนเทศ  และ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิมเติม  มีความสามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  ในด้านตา่งๆ  อยา่งถกูต้องและชํานาญ  

   1.1.3 วิเคราะห์เนือหาวิชา (Content Analysis)  ศกึษาและวิเคราะห์หลกัสตูร 

เนือหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากคําอธิบารายวิชา วตัถปุระสงค์ทวัไป กลุ่มเป้าหมาย และ

พืนฐานทีจําเป็นสําหรับนกัศกึษา วิเคราะห์เนือหา รวบรวมเนือหาทีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ใน

รายวิชา  เอกสาร และตําราทีเกียวข้องโดยออกแบบเนือหามีขนัตอนในการดําเนินการ ดงันี 

    หน่วยที  1 หลกัพืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ลกัษณะสารสนเทศทีดี 

     บทบาทของระบบสารสนเทศ 

     ระบบสารสนเทศทีใช้คอมพิวเตอร์ 

     ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 

    หน่วยที  2 ระบบคอมพิวเตอร์ 

     ความหมายของคอมพิวเตอร์ 

     ยคุของคอมพิวเตอร์ 

     ประเภทของคอมพิวเตอร์ 

     ระบบคอมพิวเตอร์ 

     ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 

     ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

     ขบวนการทํางานของคอมพิวเตอร์ 

     รูปแบบของข้อมลู 

    หน่วยที 3 ระบบเครือขา่ยเบืองต้น 
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     ความหมายของระบบเครือขา่ย 

     องค์ประกอบของระบบเครือขา่ย 

     ประเภทของเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

     สถาปัตยกรรมการเชือมตอ่เครือขา่ย 

     รูปแบบการประมวลผลข้อมลูในระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

     มาตรฐานการเชือมตอ่เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

     ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และตวักลางการสือสารข้อมลู 

     การบริหารระบบเครือขา่ย 

     ประโยชน์ของเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

     ข้อจํากดัของเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

    หน่วยที  4 ระบบอินเทอร์เน็ต 

     ประวตัคิวามเป็นมา 

     บริการตา่ง ๆ บนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

     มาตรฐานการสือสารด้านอินเทอร์เน็ต 

     การใช้งานโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ 

     รายละเอียดของเว็บเบราเซอร์ 

     การสืบค้นข้อมลู 

     การดาวน์โหลดข้อมลู 

     จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

  1.2 ขนัออกแบบ  (Design)   

   การออกแบบบทเรียนและรูปแบบการสอน โดยใช้ประโยชน์ของความเป็น

เครือข่าย  อย่างสงูสดุ และเหมาะสม มีการนําทางเพือเป็นการแนะนําแนวทางให้ผู้ เรียนได้ศกึษา

จดักิจกรรมการมีปฎิสมัพนัธ์ให้ผู้ เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ผู้ เรียนและผู้สอนมีปฎิสมัพนัธ์

กันผ่านระบบเครือข่าย โดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ซึงบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหสัวิชา 3901 – 1001 ประกอบด้วย หน้าหลกั หน้าคําแนะนํา

บทเรียน หน้าคําอธิบายรายวิชา จุดประสงค์รายวิชา หน้าบทเรียน 4 หน่วย ในแต่ละหน่วย

ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน เนือหา แบบทดสอบหลงัเรียน และหน้าเว็บบอร์ด  
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หน้าหลกั 

หน้าคําแนะนํา

หน้าคําอธิบายรายวชิา  

หนว่ยที  

หน้าบทเรียน 4 

หนว่ยที  หนว่ยที  หนว่ยที  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ  3  แสดงการออกแบบบทเรียนและรปแบบการสอนู  

 

   การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen  Design) และสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหสั 3901-1001 โดยนําบทเรียนทีเตรียมไว้  

ภาพนิง  ภาพเคลือนไหว  ไฟล์เสียง  กราฟิกตา่ง ๆ  มาออกแบบดงันี 

   1.2.1 ออกแบบเค้าโครงร่างของหน้าจอภาพของบทเรียน 

   1.2.2 ออกแบบผงังานของบทเรียน  (Lesson  Flowchart) 

   1.2.3 เขียนบทดําเนินเรือง  (Storyboard) 

  1.3 ขนัพฒันา  (Development) 

   1.3.1 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสั  3901-1001ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปมีดงัตอ่ไปนี 

    1) สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสั  3901-1001  ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ตามทีออกแบบไว้  และเลือกใช้

โปรแกรม  ทีเหมาะสมในการนํามาจดัทําเป็นบทเรียน  เพือให้บทเรียนทีสร้างขนึสามารถทํางานได้

ดี  บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ซงึเนือหาบทเรียนได้ถกูสร้างขึนจากองค์ประกอบหลายสว่น  ทงัจาก

ข้อความ  ภาพนิง  ภาพเคลือนไหว  โดยโปรแกรมทีจะนํามาใช้ในการพัฒนาบทเรียน  ได้แก่  

โปรแกรม  HTML  และ  PHP  โปรแกรมตกแตง่ภาพ  โปรแกรมเว็บบราวเซอร์  เป็นต้น 

    2) นําบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีพฒันาขนึเสนอ

ตอ่อาจารย์ทีปรึกษา  เพือตรวจสอบและขอคําแนะนํา  และปรับแก้ตามทีอาจารย์ทีปรึกษาแนะนํา 
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    3) นําบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีปรับปรุงแก้ไข

แล้ว  เสนอตอ่ผู้ เชียวชาญด้านเนือหาและด้านสือการเรียนการสอน  จํานวน  5  คน เพือตรวจสอบ

ความถกูต้อง  ความเหมาะสมในการออกแบบ และประเมินบทเรียน   

   1.3.2 หาประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

    1) ทดลองใช้ครังที 1 ทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหสั 3901-1001 กับกลุ่มตวัอย่าง 3 คน เพือหา

ข้อบกพร่องของบทเรียนในด้านวิธีการนําเสนอ ภาพ สี เนือหา ตวัอกัษร การเชือมโยง ฯลฯ โดยให้

ผู้ เรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1 คน ต่อ 1 เครือง แล้วสงัเกต 

และสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน พบข้อบกพร่องคือมีการพิมพ์ข้อความผิดพลาด จากนนันํา

ผลทีได้มาปรับปรุงแก้ไขบทเรียน 

    2) นําผลทีได้มาปรับปรุงแก้ไขบทเรียน 

    3) ทดลองใช้ครังที  2  ทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสั  3901-1001  กบักลุม่ตวัอย่าง  9  คน  เพือหา

ข้อบกพร่อง  การใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  พบว่า คะแนนทดสอบ

ระหว่างเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีค่าเฉลีย  (E1)  ร้อยละ  86.39  

และคะแนนการทําแบบทดสอบหลงัเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  มี

คา่เฉลีย  (E2)  ร้อยละ  86.39  (ตามภาคผนวก จ)  และได้สงัเกตเห็นข้อผิดพลาดคือ  ขนาดของ

ตวัอักษร  และสีของตวัอักษรไม่สะดุดตา  ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองกับ

นกัศกึษา 

    4) นําบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ทีปรับปรุงแล้ว

ไปทดลองครังที  3  กบันกัศกึษา  จํานวน  21  คน  เพือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ตามเกณฑ์  85/85  พบว่า  คะแนนทดสอบระหว่างเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีค่าเฉลีย  (E1)  ร้อยละ  85.95  และคะแนนการทํา

แบบทดสอบหลงัเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  มีคา่เฉลีย  (E2)  ร้อยละ  

88.10  (ตามภาคผนวก จ)  ซงึเป็นไปตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้สามารถนําไปใช้ได้ 

  1.4 ขนัการนําไปใช้  (Implementation) 

   นําบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รหัสวิชา  3901-1001ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงปีที 1 

วิทยาลยัเทคนิคแพร่  จํานวน  26  คน 
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   1.4.1 ชีแจง  แนะนําการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสัวิชา  3901-1001    

   1.4.2 ผู้ เ รียนดําเนินการเ รียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสัวิชา  3901-1001 ดงันี 

   1.4.3 ทําแบบทดสอบก่อนเรียนของแตล่ะหน่วยการเรียนเป็นรายบคุคล 

   1.4.4 ขณะเรียนหากผู้ เรียนมีปัญหาหรือข้อสงสยัให้ปรึกษาหรือถามครูใน

บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจัดให้มีเว็บบอร์ดให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็น

และแลกเปลียนความรู้ซงึกนัและกนั และตอบคําถาม  

   1.4.5 เ มือศึกษาเนือหาในแต่ละหน่วยจบแล้ว  ให้ผู้ เ รียนแต่ละคนทํา

แบบทดสอบหลงัเรียนท้ายหน่วยการเรียน  

   1.4.6 หลังการจากเรียนครบทัง 4 หน่วยแล้ว ให้ผู้ เ รียนทําการประเมิน 

ความพึงพอใจ ในการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ รหสัวิชา  3901-1001 

  1.5 ขนัประเมินผล  (Evaluation)   

   1.5.1 ประเมินจากการทําแบบทดสอบก่อนการเรียนด้วยบทเรียนคอมพวิเตอร์

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแบบทดสอบหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต พบว่าคะแนนทดสอบระหว่างเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

มีค่าเฉลีย (E1) ร้อยละ 86.39 และคะแนนการทําแบบทดสอบหลงัเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีคา่เฉลีย (E2) ร้อยละ 86.39 (ตามภาคผนวก จ) มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ทีกําหนดไว้ 85/85 และความก้าวหน้าทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์บนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต และความพงึพอใจของผู้ เรียนอยูใ่นระดบัมากขนึไป 

   1.5.2 เขียนรายงานการศกึษาค้นคว้า 
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กําหนดปัญหา 

- วิเคราะห์ปัญหา               

- วิเคราะห์ผู้ เรียน                  

- วิเคราะห์เนือหารายวิชา/จดุประสงค์การเรียนรู้  

ขนัวิเคราะห์     

             

- วิเคราะห์ทรัพยากรทีเกียวข้อง 

- ออกแบบบทเรียน  /  ออกแบบจอภาพ

- สร้างบทเรียนช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                 

รหสัวิชา  3901-1001                     

อาจารย์ทีปรกษาตรวจสอบึ  

ผู้ เชียวชาญตรวจสอบและ         

ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บนเครือข่าย 

หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ประเมินผลและนําไปปรับปรุง 

(Analysis) 

ขนัออกแบบ           

(Design) 

ขนัพฒันา              

(Development) 

ขนันําไปใช้                

นําบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปใช้กบักลุม่ตวัอย่าง 

ประเมินผล 

เขียนรายงานการวิจยั 

(Implementation) 

ขนัประเมินผล        

(Evaluation) 

ภาพ   4  แสดงขันตอนการสร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์บนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
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 2. ขนัตอนการสร้างแบบทดสอบทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหสั 3901-

1001 มีขนัตอนการสร้างดงันี 

  2.1 ศกึษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจากตําราเอกสาร 

  2.2 วิ เคราะห์เนือหาและวัตถุประสงค์ของบทเรียนทีกําหนดไว้   เพือให้ได้

แบบทดสอบทีมีความเทียงตรงตามเนือหา 

  2.3 สร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 100 ข้อ ให้ครอบคลุม

วตัถปุระสงค์ เกณฑ์ให้คะแนนคือ ตอบถกูให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมต่อบ ให้ 0 คะแนน 

  2.4 นําแบบทดสอบทีสร้างขึนไปตรวจสอบความเทียงตรงทางเนือหาระหว่าง

คําถามกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ทีวดั และนํามาปรับปรุงแก้ไข 

  2.5 นําแบบทดสอบทีปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้กบันกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชันสูงทีเคยเรียนเนือหารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมาแล้ว จํานวน 21 คน แล้วนํามา

วิเคราะห์หาความยากง่าย (p) และคา่อํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ 

  2.6 คดัเลือกแบบทดสอบทีผ่านตามเกณฑ์จํานวน 40 ข้อ เพือใช้เป็นแบบทดสอบ

ก่อนเรียนและหลงัเรียน และคดัเลือกตามหน่วยการเรียน หน่วยละ 10 ข้อ เพือใช้เป็นแบบทดสอบ

ระหวา่งเรียน 
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ภาพ  5  แสดงขนัตอนการสร้างแบบทดสอบทางการเรียน 
  

ปรึกษาอาจารย์ทีปรึกษา 

สร้างแบบทดสอบทางการเรียน 

กําหนดเกณฑ์ทีใช้ในการวดัคะแนนการ

ทดสอบทางการเรียน 

ศกึษารายละเอียดการสร้างแบบทดสอบ

ทางการเรียน 

ผู้ เชียวชาญตรวจสอบ(หาคา่IOC)

ปรับปรุงแก้ไข 

ปรับปรุงแก้ไข 

คดัเลือกแบบทดสอบทางการเรียน สําหรับใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   บนเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสั  3901-1001 

ภาพ  5 แสดงขันตอนการสร้างแบบสอบถามทางการเรียนวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 3. ขนัตอนการสร้างแบบประเมนิคณุภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือขา่ย

อินเทอร์เน็ต  

  3.1 ศึกษารายละเอียดเกียวกับการสร้างแบบประเมินคุณภาพเครืองมือทีใช้ใน

การศกึษาค้นคว้าเพือเป็นแนวทางในการสร้าง 

  3.2 พิจารณาคณุลกัษณะทีต้องการประเมิน 

  3.3 สร้างแบบประเมินคณุภาพสําหรับผู้ เชียวชาญ โดยใช้แบบประเมินทีมีลกัษณะ

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ 5 4 3 2 และ 1 โดยการกําหนดความหมายคะแนน

ของตวัเลือกในแบบประเมินแตล่ะข้อ  ดงันี 
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   มีคณุภาพดีมาก   ให้คะแนน  5  คะแนน 

   มีคณุภาพดี     ให้คะแนน  4  คะแนน 

   มีคณุภาพปานกลาง   ให้คะแนน  3  คะแนน 

   มีคณุภาพน้อย   ให้คะแนน  2  คะแนน 

   มีคณุภาพน้อยทีสดุ   ให้คะแนน  1  คะแนน 

  3.4 นําแบบประเมินทีสร้างขนึเสนอผู้ เชียวชาญด้านการวิจยั จํานวน 3 ท่าน เพือหา

ความตรงเชิงเนือหา  โดยกําหนดให้มีดชันีความสอดคล้องไม่น้อยกว่า  0.50  ซงึผู้ เชียวชาญได้

พิจารณาและได้คา่ดชันีความสอดคล้องของความคดิเห็น  (IOC)  อยูร่ะหวา่ง 0.60 – 1.00  

  3.5 นําแบบประเมินให้ผู้ เชียวชาญจํานวน  3  ท่าน  ประเมินคณุภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอร์บนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต  

  3.6 นําผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉลีย  โดยกําหนดระดบัการประเมิน

คณุภาพเครืองมือ  ดงันี 

   4.51  -  5.00  หมายถึง เครืองมือมีคณุภาพดีมาก 

   3.51  -  4.50  หมายถึง เครืองมือมีคณุภาพดี 

   2.51  -  3.50  หมายถึง เครืองมือมีคณุภาพปานกลาง 

   1.51  -  2.50  หมายถึง เครืองมือมีคณุภาพน้อย 

   1.00  -  1.50  หมายถึง เครืองมือมีคณุภาพน้อยทีสดุ 

   เกณฑ์การยอมรับคณุภาพ  คือ  2.51  ขนึไป 
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 ศกึษารายละเอียดการสร้างแบบประเมิน

คณุภาพบทเรียนบนเครือข่าย 

สร้างแบบประเมินสําหรับผู้ เชียวชาญ 

แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 

นําผลการประเมิน                     

มาพิจารณาหาคา่เฉลีย 

ประเมินโดยผู้ เชียวชาญ 
แก้ไขปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ  6  แสดงขันตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพวิเตอร์ 

                     บนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
 
 4. ขนัตอนการสร้างแบบสอบถามประเมินความพงึพอใจ 

  4.1 ร่างคําถามตามกรอบแนวคดิของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

ได้แบบประเมินความพึงพอใจ  ที มีต่อบทเ รียนคอมพิว เตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์ เ น็ต  

ซงึประกอบด้วย 3  หวัข้อ ดงันี

   4.1.1 เนือหาและการดําเนินเรือง   

   4.1.2 ด้านกราฟิกและการออกแบบ 

   4.1.3 การจดัการบทเรียน 

  4.2 นําแบบประเมินความพงึพอใจ  ทีสร้างขนึเสนอผู้ เชียวชาญ จํานวน  3  ท่าน  

เพือหาความตรงเชิงเนือหา  โดยกําหนดให้มีดชันีความสอดคล้องไม่น้อยกว่า  0.50  ซงึผู้ เชียวชาญ

ได้พิจารณาและได้คา่ดชันีความสอดคล้องของความคิดเห็น  (IOC)  อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00  

กําหนดคา่คะแนนแบบประเมินเป็นแบบ  Rating  Scale  และกําหนดระดบัคะแนนไว้  5  ระดบั  

ดงันี 
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       ระดบั  5  หมายถึง  ดีมาก 

       ระดบั  4  หมายถึง  ดี 

       ระดบั  3  หมายถึง  ปานกลาง 

       ระดบั  2  หมายถึง  พอใช้ 

   ระดบั  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

  4.3 นําค่าเฉลียของความพึงพอใจมาเทียบกบัเกณฑ์  โดยใช้เกณฑ์ในการแปล

ความหมาย ดงันี  (ไชยยศ   เรืองสวุรรณ, 2534. หน้า 138) 

                     คา่เฉลีย   4.50 – 5.00 หมายถึง    มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสดุ 

                     คา่เฉลีย   3.50 – 4.49 หมายถึง    มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

                     คา่เฉลีย   2.50 – 3.49 หมายถึง    มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

                     คา่เฉลีย   1.50 – 2.49 หมายถึง    มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อย 

                คา่เฉลีย   1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อยทีสดุ 

4.4 นําผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้ สอนทีมีต่อการสอนโดยใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โดยการหาคา่เฉลีย ( X ) และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 

 
ศกึษารายละเอียด 

การสร้างแบบสอบถามความพงึพอใจ 
 

 

ปรึกษาอาจารย์ทีปรึกษา 

ผู้ เชียวชาญตรวจสอบ(หาคา่IOC) 

คดัเลือกแบบสอบถามความพงึพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสั  3901-1001 

ปรับปรุงแก้ไข 

ปรับปรุงแก้ไข 

สร้างแบบสอบถามความพงึพอใจ           

ทีมีตอ่บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ  7  แสดงขันตอนการสร้างแบบสอบถามความพงึพอใจ 
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การดาํเนินการการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู  
 ในการดําเนินการทดลองใช้เครืองมือในการวิจยัทีสร้างขึนมาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ

ทางวิจยัมาทําการทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง  โดยดําเนินการดงันี 

 1. ทําการทดสอบเพือหาประสทิธิภาพ 

  1.1 นําบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีสร้างขึนให้ผู้ เชียวชาญ

ประเมินคณุภาพของบทเรียน  จากแบบสอบถามทีสร้างขึนแล้วนําข้อมลูมาปรับปรุงแก้ไข  ซงึคา่ที

ได้จากการวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้ เชียวชาญ  จํานวน  5  ท่าน  ทีมีตอ่บทเรียนคอมพิวเตอร์บท

เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต  ซงึประกอบด้วย 5  หวัข้อ ดงันี 

   1.1.1 สว่นนําของบทเรียน   

   1.1.2 เนือหาของบทเรียน 

   1.1.3 การออกแบบการเรียนการสอน 

   1.1.4 สว่นมลัตมีิเดีย 

   1.1.5 เครืองมือเสริม 

  1.2 นําบทเรียนไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง  เพือตรวจสอบปัญหา  และอุปสรรค  

โดยให้นกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู  ปีที  2  วิทยาลยัเทคนิคแพร่  จํานวน 33 คน   

ทดลองเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีสร้าง  สังเกต  และสอบถาม

ปัญหาอุปสรรค  แล้วนําข้อมูลมาแก้ไขและปรับปรุง  เพือหาประสิทธิภาพของบทเรียน  และหา

ผลสมัฤทธิทางการเรียนทีสงูขนึ 

 2. คะแนนทางการเรียนของผู้ เรียน   

  ดําเนินการทดลอง  โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ รหสัวิชา  3901-1001  ไปใช้กบักลุม่ตวัอย่างนกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชนัสงูปีที 1 วิทยาลยัเทคนิคแพร่  จํานวน  26  ทําแบบทดสอบก่อนเรียนของแต่ละหน่วย

การเรียนเป็นรายบุคคล  จากนันศึกษาเนือหาในแต่ละหน่วยจบแล้ว ให้ผู้ เรียนแต่ละคนทํา

แบบทดสอบหลงัเรียนท้ายหน่วยการเรียน  

 3. ความพอใจของนกัศึกษาทีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

หลงัการจากเรียนครบทงั 4 หน่วยแล้ว  ให้ผู้ เรียนทําการประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสัวิชา  3901-1001 
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การวิเคราะห์ข้อมลู  
 1. วิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บน

เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต โดยใช้สถิตทีิใช้ในการวิเคราะห์คือ การหาคา่เฉลีย (Mean) โดยใช้สตูร 

X   =  
n
X∑  

 เมือ X  แทน  คา่เฉลยี 

  ∑X  แทน  ผลรวมของคะแนนทงัหมดในกลุม่ 

  n  หมายถงึ  จํานวนของคะแนนในกลุม่ 

  การแปลความหมายค่าเฉลีย (Mean) ของการแสดงความคิดเห็นต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสั  3901-1001  ใช้เกณฑ์

ดงัตอ่ไปนี (บญุชม ศรีสะอาด, 2543) 

  4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากทีสดุ 

  3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 

  2.51-3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 

  1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย 

  1.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยทีสดุ 

  การหาคา่เบยีงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สตูร (เกษม  สาหร่ายทิพย์, 

2542, หน้า 224-227) 
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  เมือ      แทน   ความเบียงเบนมาตรฐาน ..DS

            แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกกําลงัสอง 2∑ X

          แทน จํานวนคะแนนทงัหมดยกกําลงัสอง 2)(∑X

            แทน จํานวนคะแนน/ข้อมลูทงัหมด n

 2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียน ทีสร้างขนึโดยใช้ E1/E2 โดยใช้สตูรคํานวณหา

ประสทิธิภาพดงันี (ชยัยงค์ พรหมวงศ์, 2527) 
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  E1 = 
A
N

x∑
x  100 

 

  E2 = 
B
N

F∑
x  100 

 โดยที  E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการทีจดัไว้ในชดุการเรียน คือ เป็นร้อย

ละจากการทําแบบฝึกหดัและ/หรือประกอบกิจกรรมการเรียน 

   E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ พฤติกรรมทีเปลียนไปในตวัผู้ เรียนจาก

การทําแบบทดสอบหลงัเรียนและ/หรือประกอบกิจกรรมการเรียน 

   ∑ x   หมายถึง  คะแนนรวมของผู้ เรียนจากการทําแบบฝึกหัดและ/หรือการ

ประกอบกิจกรรมหลงัการเรียน 

   ∑F   หมายถึง  คะแนนรวมของผู้ เรียนจากการทดสอบหลงัฝึกอบรมและ/หรือ

การประกอบกิจกรรมหลงัเรียน 

   N  หมายถึง จํานวนผู้ เรียน 

   A หมายถึง คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัและ/หรือกิจกรรมการเรียน 

   B หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลงัเรียนและ/หรือกิจกรรมหลงั

เรียน 

  หากผู้ เรียนได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ทีตงัไว้  จะต้องแก้ไขปรับปรุงเนือหาของแตล่ะส่วน

แล้วหาประสิทธิภาพใหม่อีกครัง ถ้ายงัได้ผลตํากวา่เกณฑ์ทีตงัไว้ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขอีกจนกวา่จ

ได้ผลตามเกณฑ์ 

 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลงัเรียน ผู้ศึกษาค้นคว้าได้

ดําเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสัวิชา  3901-1001 โดยมีจดุมุ่งหมาย

เพือดวู่ากลุม่ตวัอย่างทําคะแนนหลงัเรียนแตกต่างจากคะแนนก่อนการเรียน อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิตหิรือไม ่โดยใช้สตูร  (กาญจนา คทิูพย์ และคณะ, 2548, หน้า 107-108) ดงันี 
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เมือ      หมายถึง  ผลรวมของความแตกตา่งระหวา่งคะแนนการสอบก่อน  ∑D

     หลงัการเรียน 

  ∑ หมายถงึ  ผลรวมของความแตกตา่งระหวา่งคะแนนการสอบก่อนหลงั 2D

      เรียนทงัหมดยกกําลงัสอง 

  n  หมายถงึ  จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 

 4. วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสัวิชา  3901-1001 โดยใช้สถิติทีใช้ในการ

วิเคราะห์คือ การหาคา่เฉลีย (Mean) โดยใช้สตูร 

X   =  
n
X∑  

 เมือ X   แทน  คา่เฉลยี 

  ∑X  แทน  ผลรวมของคะแนนทงัหมดในกลุม่ 

  n   แทน  จํานวนของคะแนนในกลุม่ 

  การแปลความหมายค่าเฉลีย (Mean) ของการแสดงความพึงพอใจต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสั  3901-1001  ใช้เกณฑ์

ดงัตอ่ไปนี (บญุชม ศรีสะอาด, 2543) 

  4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากทีสดุ 

  3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 

  2.51-3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 

  1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย 

  1.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยทีสดุ 

  การหาคา่เบยีงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สตูร (เกษม  สาหร่ายทิพย์, 

2542, หน้า 224-227) 
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  เมือ     แทน   ความเบียงเบนมาตรฐาน ..DS

           แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกกําลงัสอง 2∑ X

          แทน จํานวนคะแนนทงัหมดยกกําลงัสอง 2)(∑X

            แทน จํานวนคะแนน/ข้อมลูทงัหมด n


