
บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง  พื้นฐานการสื่อสาร          
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบ้ืองต้น (pre – experimental design) ผู้วิจัยได้
ดําเนินการศึกษาดังน้ี  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3. วิธีดําเนินการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

       1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มโรงเรียน
โพธิ์พระยาเมืองสุพรรณบุรี  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2            
ปีการศึกษา 2551 จํานวน 3 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 175 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี   เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3               
โรงเรียนวัดวังกุ่ม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2551 ได้มาจากการสุ่มแบบ 2 ข้ันตอน ข้ันตอนแรกสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) 
โดยใช้การจับสลากได้โรงเรียนวัดวังกุ่ม  ข้ันตอนท่ี 2  เลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3             
แบบเจาะจง จํานวน  2 ห้อง 74 คน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง  พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3    
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  
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 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ตามแนวคิดของลิคเคิร์ท  (Likert)   

 

วิธีดําเนินการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย  

 ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือ  ดังน้ี 
 1. การสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
    1.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2544 ของโรงเรียนวัดวังกุ่ม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงช้ันท่ี 3 (ม.1-ม.3)  สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐาน
การเรียนรู้  เร่ือง  พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์   เพื่อทําความเข้าใจ    
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เน้ือหา วิธีการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล 
    1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
              1.3 วิเคราะห์หลักสูตรและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  เร่ือง      
พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  แบ่งสาระการเรียนรู้เป็นหัวข้อหลักและ   
หัวข้อย่อย  ได้จํานวน  5  เร่ือง 10 ช่ัวโมง  พร้อมท้ังกําหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ดังตาราง 
 
ตาราง 2  รายละเอียดหน่วยการเรียน เน้ือหา และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 
หน่วย 

ท่ี 
เนื้อหา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

จํานวน 
ชั่วโมง 

1 การสื่อสารข้อมูล 1. มีความรู้ และความเขา้ใจ เก่ียวกับ 2 
     ความหมาย องค์ประกอบพื้นฐาน และ 

   ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล 
 

2 หลักการเบ้ืองต้นของ 
การสื่อสารข้อมูล 

2. มีความรู้และความเข้าใจ  เก่ียวกับ 
   หลักการเบ้ืองต้นของการสื่อสาร 

2 

3 อินเทอร์เน็ต 3. มีความรู้ความเข้าใจ ประวติัความเป็นมา 2 
     ของอินเทอร์เน็ตและสามารถใช้บริการ  
     ต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ตได้    
  4. สามารถสืบค้นข้อมูลจากระบบเครือข่าย  
     อินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม  
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4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 5. มีความรู้และความเข้าใจ  เก่ียวกับระบบ 2 
     เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
5 เทคโนโลยีเครือข่ายแลน 6. มีความรู้และความเข้าใจ  เก่ียวกับ 2 
     เทคโนโลยีเครือข่ายแลน  
 รวม  10 

  1.4 ศึกษาวิธีเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
                1.5 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  เร่ือง  พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3  พร้อมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียน 
                 1.6 นําแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา พิจารณาความสมบูรณ์ 
ถูกต้องและเหมาะสม ในด้านความสอดคล้องของจุดประสงค์ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน 
ตลอดจนการวัดและประเมินผล 
                 1.7 เขียนผังงาน  (flowchart)  และออกแบบบัตรเร่ือง  (storyboard)  เสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษา    พิจารณาความสอดคล้องกับหลักสูตรและจุดประสงค์ของหลักสูตรเพื่อ           
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

1.8 ปรับปรุงแก้ไขงานท้ังหมดตามคําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา                             
1.9 ศึกษาเทคนิค วิธีการ หลักการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

  1.10 สร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย   
  1.11 นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนไปให้ประธานและ
กรรมการท่ีปรึกษาตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
   1 .12 นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญด้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จํานวน 5 ท่าน  ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและ             
การสอนจํานวน 3 ท่าน และผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิเคราะห์หาค่า
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  (I O C)  โดยมีการกําหนดคะแนนท่ีผู้เช่ียวชาญให้คือ  +1 หมายถึง         
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังและมีความเหมาะสมท่ีจะใช้สอน -1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังและไม่เหมาะสมท่ีจะใช้สอน และ 0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังและเหมาะสมท่ีจะใช้สอน เกณฑ์คือ มากกว่า 0.50 ข้ึนไป ผลปรากฏว่า
ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0.8 ถึง 1.00 
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  1.13 ดําเนินการปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยแก้ไขตามคําแนะนํา
ของผู้เช่ียวชาญ  และนําไปหาประสิทธิภาพกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดรางบัว
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยดําเนินการ 3 ข้ันตอนอย่างเป็นระบบ 

ดังน้ี 
       ข้ันท่ี 1 ข้ันทดลองหน่ึงต่อหน่ึง (one to one testing) กับนักเรียน 3 คน โดยนํา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนวัดรางบัว  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  โดยสุ่มตัวอย่าง    
อย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลากจากนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา 
อย่างละ 1 คน เพื่อศึกษาปัญหาด้านการนําเสนอ  ความชัดเจนของภาษา  ข้ันตอนของบทเรียน  
ความยากง่ายของเน้ือหาและแบบฝึกหัด  กําหนดให้นักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์  
ช่วยสอนคร้ังละ 1 เร่ือง  จํานวน 5 เร่ือง  ใช้เวลาเรียนเร่ืองละ 2 ช่ัวโมง  ใช้เวลาเรียน 10 ช่ัวโมง 
เม่ือเรียนจบแต่ละเร่ืองให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดท้ายเร่ือง  ผู้สอนสังเกตและบันทึกพฤติกรรมใน
การเรียนของนักเรียน   เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เม่ือนักเรียนเรียนจบบทเรียนแล้วให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน  
30  ข้อ  นําคะแนนท่ีได้จากแบบฝึกหัดท้ายเร่ืองและคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนไปคํานวณหาประสิทธิภาพของสื่อ (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 44/67 ซ่ึงยังต่ํากว่า
เกณฑ์ จึงปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามข้อสังเกตในด้านการนําเสนอยังขาดความ
น่าสนใจ  ด้านความชัดเจนของภาษามีการแก้ไขคําผิดทุกเน้ือหา  ด้านข้ันตอนของบทเรียน     
มีการปรับหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยให้เหมาะสม และปรับปรุงแบบฝึกหัดท้ายเร่ืองให้สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  

  ข้ันท่ี 2 ข้ันทดลองกลุ่มเล็ก  (small group testing)   นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดรางบัว
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 จํานวน 9 คน ท่ีมีระดับสติปัญญาต่างกัน ได้แก่นักเรียนท่ีมี   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลางและต่ํา กลุ่มละ 3 คน โดยสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายด้วยวิธีการ
จับสลาก ให้นักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คร้ังละ 1 เร่ือง จํานวน 5 เร่ือง  ใช้
เวลาเรียน 10 ช่ัวโมง  เพื่อทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไข
แล้วในคร้ังท่ี 1 โดยดําเนินการเช่นเดียวกับข้ันตอนท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคร้ังท่ี 2 (E1/E2) มีค่าเท่ากับ  61/67  ซ่ึงยังคงต่ํากว่าเกณฑ์ จึงปรับปรุง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ดีข้ึนอีกโดยใช้ข้อมูลจากบันทึกข้อสังเกตดังน้ี  เพิ่มขนาดและ
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เปลี่ยนสีตัวอักษร  เพิ่มภาพเคลื่อนไหวให้มากข้ึน  ทําการบันทึกเสียงใหม่ให้มีความชัดเจนและ
เพิ่มเพลงประกอบให้น่าสนใจย่ิงข้ึน   
                ข้ันท่ี 3 ข้ันทดลองกับนักเรียนกลุ่มใหญ่ (ภาคสนาม) เพื่อหาประสิทธิภาพ (E1/E2) 
ก่อนนําไปใช้จริง  นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไปทดลองกับกลุ่มนักเรียนจํานวน 30 คน 
ซ่ึงเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนวัดรางบัว  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยดําเนินการ
เช่นเดียวกับข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
(E1/E2)มีค่าเท่ากับ 81/83 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ นําผลมาวิเคราะห์ ปรับปรุงข้อบกพร่องของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอีกคร้ังหน่ึงก่อนนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  ซ่ึงในข้ันตอนน้ีปรับปรุงโดยเพิ่ม
การแสดงผลคะแนนจากการทําแบบฝึกหัดและแบบทดสอบเม่ือศึกษาจบบทเรียนเป็นร้อยละและ
เพิ่มเสียงแสดงความช่ืนชมเม่ือผ่านเกณฑ์การประเมินและเพิ่มเสียงให้กําลังใจเม่ือไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน  ปรับแต่งสีของตัวอักษรให้แตกต่างจากพื้นภาพ  ปรับเสียงเพลงประกอบให้เกิด
ความเร้าใจมากข้ึน 
                 1.14 จัดทําคู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐานการสื่อสาร    
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ข้ันตอนการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ปรากฏ        
ดังภาพ 6 ดังน้ี 
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เร่ิมต้น 

ศึกษาและวิเคราะหห์ลักสูตร
สถานศึกษาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช  2544   โรงเรียนวัดวังกุ่ม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ช่วงช้ันท่ี 3 (ม.1-ม.3) 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ทฤษฎี หลักการ และแนวคิด 
 เพื่อเป็นแนวทาในการพัฒนา                        
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ดําเนินการ 
ออกแบบ สร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ไม่ผ่าน 

   ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแก้ไข 

ปรับปรุง   
  แก้ไข 

ผ่าน 

  1 
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ภาพ 6  แสดงแผนผังข้ันตอนการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
 
  
 

 

1 
 

ต่อ 

ปรับปรุง 
แก้ไข 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ทดลองใช้คร้ังที่ 1 กับนักเรียน 3 คน 

ทดลองใช้คร้ังท่ี 2 กับนักเรียน 9 คน 

ทดลองภาคสนาม กับนักเรียนจาํนวน 30 
คน  

ไม่ผ่าน 

   ผ่าน 

ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสมบูรณ์ พร้อมจัดทําคู่มือการใช้งาน 

 จบ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
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 2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
  ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
เร่ือง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
  2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการวิเคราะห์  
ข้อสอบ 
  2.2 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร คําอธิบายรายวิชา และจัดทําตารางวิเคราะห์หลักสูตร
เพื่อเป็นการกําหนดกรอบโครงสร้างเน้ือหาท่ีจะสอบวัด   โดยโครงสร้างเน้ือหาจะต้องมีความ
ครบถ้วนตามหลักสูตรหรือคําอธิบายรายวิชา 
  2.3 กําหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง   ตาม
โครงสร้างของเน้ือหาท่ีได้วิเคราะห์มาแล้ว การให้นํ้าหนักความสําคัญของแต่ละจุดประสงค์โดย
แยกตามระดับการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ระดับคือวัดความรู้ความจํา ความเข้าใจ 
การนําไปใช้ และ การวิเคราะห์ ท้ังน้ี เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือหากับผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวัง โดยแสดงความสัมพันธ์ออกมาเป็นตารางแสดงจํานวนแบบทดสอบและลําดับ
ความสําคัญของเน้ือหา   
  2.4 จากน้ันสร้างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 45 ข้อ โดยให้
ครอบคลุมเน้ือหาและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของบทเรียน   
  2.5 นําแบบทดสอบไปหาความเท่ียงตรงของเน้ือหาโดยให้ผู้เช่ียวชาญ  จํานวน     
5 คน ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอนจํานวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านการวัด
และประเมินผลจํานวน 3 คน พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง (IOC)  โดยมีการกําหนดคะแนนท่ีผู้เช่ียวชาญให้คือ  +1 หมายถึง  สอดคล้องกับผล  
การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  -1 หมายถึง  ไม่สอดคล้องกับผลการเรียนรู่ท่ีคาดหวัง และ  0  หมายถึง 
ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  โดยมีเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้ึนไปนํามาใช้   และค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  น้อยกว่า 0.5       
ตัดออกไป (ลัดดาวัลย์  เพชรโรจน์, และอัจฉรา  ชํานิประศาสน์, 2545, หน้า 146) ผลปรากฏว่า
ได้ข้อสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.5 ทุกข้อ  
  2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก  
ผู้เช่ียวชาญ  ไปทดลองใช้กับผู้เรียนท่ีเคยผ่านการเรียนเร่ือง  พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและ    
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เครือข่ายคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สําหรับนักเรียน      
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โดยนําไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนวัดรางบัว 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 จํานวน 40 คน  เพื่อหาค่าความยากง่าย 
(p) และค่าอํานาจจําแนก (r)   โดยให้คะแนนข้อท่ีตอบถูก  ข้อละ 1 คะแนน  ข้อท่ีตอบผิดให้         
0 คะแนน    
  2.7 นําคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาความยากง่าย (p) โดยให้ขอบเขตความยากง่าย
และความหมายดังน้ี  (ภัทรา นิคมานนท์, 2543, หน้า 154 – 155) 
   ค่า  p  =   0 - .19   เป็นข้อสอบท่ียากมาก 
    p  = .20 - .39  เป็นข้อสอบท่ีค่อนข้างยาก 
    p  = .40 - .60  เป็นข้อสอบท่ียากง่ายปานกลาง 
    p  = .61 - .80  เป็นข้อสอบท่ีค่อนข้างง่าย 
    p  = .81 - 1.00   เป็นข้อสอบท่ีง่ายมาก 
    ผลการนําแบบทดสอบไปทดลองใช้พบว่ามีความยากง่ายพอเหมาะ ไม่ยาก
หรือง่ายเกินไป คือ ค่า p อยู่ระหว่าง .36 ถึง .90    
  2.8 นําคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก (r) โดยให้ขอบเขตค่าอํานาจ
จําแนกและความหมาย ดังน้ี  (ภัทรา นิคมานนท์, 2543, หน้า 156) 
   ข้อสอบท่ีดีควรมีค่า r ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไปจนถึง 1.00 
   r  มีค่าระหว่าง 0.20 ถึง 1.00 หมายความว่า จําแนกได้ 
   r  มีค่าระหว่าง -0.19 ถึง +0.19 หมายความว่า จําแนกไม่ได้ 
   r  มีค่าระหว่าง -0.20 ถึง -1.00 หมายความว่า จําแนกกลับ 
   ผลการวิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนก พบว่า ค่า r อยู่ระหว่าง .21 ถึง .62 
  2.9 นําข้อสอบท่ีผ่านเกณฑ์การวิ เคราะห์ ข้อ 7 และข้อ 8 มาคัดเลือกเป็น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้จํานวน 30 ข้อ  นําไปทดสอบกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา  ปีท่ี 4/2 จํานวน 40 คน อีกคร้ังหน่ึงเพื่อหาค่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ โดย
ใช้สูตร  KR-20 ของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน  (วรรณรัตน์  อึ้งสุประเสริฐ, 2543, หน้า 247)  ปรากฏว่า
แบบทดสอบ     มีค่าความเช่ือม่ัน 0.85  นํามาเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีจะ
นําไปใช้จริงกับประชากรและกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 3. การสร้างแบบวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
     ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย     
ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังต่อไปน้ี  
  3.1 ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  3.2 กําหนดกรอบการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียน  ท่ีมีต่อ  
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  ของลิคเคิร์ท  (Likert) 
ดังน้ี 
 

 5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
   4 หมายถึง  มาก 

   2 หมายถึง  น้อย 
   1 หมายถึง  น้อยท่ีสุด 
  นําคะแนนท่ีได้มาคํานวณหาค่าเฉลี่ย โดยแปลความหมายค่าเฉลี่ยนํ้าหนักคะแนน 
แบ่งเป็น 5  ระดับ  (บุญชม  ศรีสะอาด, และบุญส่ง  นิลแก้ว, 2535, หน้า 23-24) ดังน้ี 
   ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย  3.50 - 4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก 
   ค่าเฉลี่ย  2.50 - 3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย     1.50 - 2.49 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
   ค่าเฉลี่ย     1.00 - 1.49 หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
   โดยการประเมินแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังน้ี 
   3.2.1 ด้านเน้ือหาและการนําเสนอ 
   3.2.2 ด้านภาพ กราฟิก การใช้ภาษาและเสียง 
   3.2.3 ด้านการออกแบบหน้าจอ ตัวอักษรและสี 
   3.2.4 ด้านกิจกรรมและแบบทดสอบ 
   3.2.5 ด้านการจัดการบทเรียน 
  3 . 3  นําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนให้ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดผลประเมินผล
การศึกษาจํานวน 2 ท่าน ด้านการผลิตและประเมินสื่อจํานวน 3 ท่าน รวมท้ังสิ้น 5 ท่าน  
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของประเด็นและข้อคําถามของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและจุดประสงค์ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ (IOC)  โดยมี
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การกําหนดคะแนนท่ีผู้เช่ียวชาญให้คือ  +1 หมายถึง สอดคล้องกับจุดประสงค์และมีความ
เหมาะสมท่ีจะใช้ประเมิน -1 หมายถึง ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์และไม่เหมาะสมท่ีจะใช้ปะเมิน 
และ  0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์และเหมาะสมท่ีจะใช้ประเมิน   ผลปรากฏ
ว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง (I O C) มีค่าเท่ากับ 0.80 ถึง 1.00 
  ข้ันตอนการสร้างและพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอร์    
ช่วยสอนเร่ือง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกชนิดของคําถาม 

กําหนดคําถามท่ีต้องการถาม 
เรียงตามเร่ืองท่ีต้องการถามจากมากสุดลงมา 

ร่างแบบสอบถาม 

จัดฉบับสมบูรณ์ 

ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดความพึงพอใจ 
และวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ปรับปรุง 

ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
ความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
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ภาพ 7  แผนผังข้ันตอนการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 
 
 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี ดังน้ี 
 1. ทําการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน 
 2. ทําการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนทดลองใช้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียน   
วัดวังกุ่ม  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 1  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2551 
จํานวน 74 คน  โดยกําหนดการทดลอง จํานวน 10 ช่ัวโมง  
 3. ทําการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับการทดสอบ
ก่อนการจัดการเรียนรู้ 
 4. ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เร่ือง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

  วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

นําไปทดลองใช้ 
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 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้ค่าสถิติต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐานการสื่อสาร  
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์   สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้   
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80  โดยหาค่า E/E2   (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 
2547 ข, หน้า 83)  ดังน้ี 
  ประสิทธิภาพของนวัตกรรม=ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) : ประสิทธิภาพ 
ของผลลัพธ์ (E2) 

    E1  = 








∑
A

NX /
 X 100  

 

    E2  = 








∑
B

NF /
 X 100 

 
  เม่ือ    E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้ซ่ึงเป็นค่าร้อยละ 
      ของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝึกหัด ระหว่างการจัดการ 
      เรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียน 
      ท้ังกลุ่ม 

       E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ซ่ึงเป็นค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
      ท่ีนักเรียนท้ังกลุ่มทําแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ 

           ∑ X  แทน คะแนนรวมของนักเรียนจากการทําแบบฝึกหัดระหว่างการจัด 
      การเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียน 
      ท้ังกลุ่ม 

         ∑F  แทน คะแนนรวมของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
      A   แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดหลังการจัดการเรียนรู้ในแต่ละเร่ือง 

      B   แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ 
     N   แทน จํานวนนักเรียน 

 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  เร่ือง    
พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์   สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   โดยใช้วิธี    
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ทางสถิติ t-test แบบ dependent โดยใช้สูตรดังน้ี (ล้วน สายยศ, และอังคณา สายยศ 2536, 
หน้า 87)  
  

   t  = 
( )
1

22

−

− ∑∑
∑

N

DDN

D
 

 
 เม่ือ  t   แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน t-distribution 

        ∑D   แทน ผลรวมท้ังหมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง 
        ∑ 2

D  แทน ผลรวมของกําลังสองของผลต่างของคะแนนก่อนและหลัง 
      การทดลอง 

     D   แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
    N   แทน จํานวนคู่คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 3. การหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน  เร่ือง  พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  สําหรับ   
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  การหาค่าความยากง่าย (p) โดยใช้สูตรดังน้ี (ภัทรา นิคมานนท์, 2543, หน้า 165) 
 

                     p  =    
N

LH +  

 
  เม่ือ    p  แทน ค่าความยากง่ายของคําถามแต่ละข้อ 
         H  แทน จํานวนคนท่ีตอบถูกในกลุ่มสูง 
           L   แทน จํานวนคนท่ีตอบถูกในกลุ่มต่ํา 
         N  แทน จํานวนคนในกลุ่มสูงและต่ํารวมกัน 
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  การหาค่าอํานาจจําแนก (r)  โดยใช้สูตรดังน้ี  (ภัทรา นิคมานนท์, 2543, หน้า 165) 
 

         r  =    

2

N

LH −  

 
  เม่ือ    r  แทน ค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบรายข้อ 
         H  แทน จํานวนคนท่ีตอบถูกในกลุ่มสูง 
         L   แทน จํานวนคนท่ีตอบถูกในกลุ่มต่ํา 
        N   แทน จํานวนคนในกลุ่มสูงและต่ํารวมกัน 
 
 4. การหาค่าความเช่ือม่ัน (reliability)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โดยใช้สูตร  KR -20  ของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน  (Kuder-Richardson) (วรรณรัตน์  อึ้งสุประเสริฐ, 
2543, หน้า 247) 
    

   KR -20    











−

−
= ∑

2
1

1 S

pq

K

K
r  

   
เม่ือ   r  แทน ค่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 

                          K  แทน จํานวนข้อสอบ 
                          p  แทน สัดส่วนของคนตอบถูกในแต่ละข้อ 
 
                         q  แทน สัดส่วนของคนตอบผิดในแต่ละข้อ (1 – p ) 
                        2

S  แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 

 5. ค่าสถิติพื้นฐาน เพื่ออธิบายข้อมูลความคิดเห็น  โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและ  
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

      หาค่าเฉลี่ย (mean) โดยใช้สูตรดังน้ี (ล้วน สายยศ, และอังคณา สายยศ 2536, 
หน้า 59)  
 

            X     = 
N

X∑  
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  เม่ือ   X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
            ∑ X  แทน ผลรวมท้ังหมดของคะแนน 
        N   แทน จํานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

 
  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยใช้สูตรดังน้ี (ล้วน สายยศ, และอังคณา สายยศ, 

2536, หน้า 64) 
 

          ..DS    = 
( )

( )1

22

−

− ∑∑
NN

XXN
 

 
  เม่ือ      ..DS  แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
           ∑ 2

X  แทน ผลรวมท้ังหมดของกําลังสองของคะแนนแต่ละตัว 
              ( )2∑ X    แทน กําลังสองของผลรวมท้ังหมดของคะแนนแต่ละตัว 
        N   แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 6. การประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)  ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
แบบทดสอบ   และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน   ในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน   โดยผู้เช่ียวชาญใช้สูตรดังน้ี   (ลัดดาวัลย์  เพชรโรจน์, และอัจฉรา  ชํานิประศาสน์, 
2545, หน้า 145-146) 
 

                IOC  =  
N

R∑  
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  เม่ือ     IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้อง  
            ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนผู้เช่ียวชาญแต่ละคน 
            N   แทน จํานวนผู้เช่ียวชาญ 

  ถ้า   IOC   ≥  0.5  แสดงว่าข้อคําถามน้ันใช้ได้ 
  ถ้า   IOC   <  0.5  แสดงว่าข้อคําถามน้ันใช้ไม่ดี  ควรปรับปรุงหรือตัดท้ิง 
 
 


