บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรู
ในรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูและรูปแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติที่มีตอ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 3 ซึ่งไดมีการวางแผนวิธีการดําเนินการ
วิจัยตามหัวขอตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. แบบแผนการวิจัย
3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
6. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
7. การวิเคราะหขอมูล
8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรเปาหมาย (Target Population) ที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ของจังหวัดปตตานี
ประชากรสุม คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
โรงเรียนโพธิ์คีรีราช จังหวัดปตตานี จํานวน 2 หอง ที่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตรใกลเคียงกัน
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
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ปการศึกษา 2550 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปตตานี จํานวน 60 คน ซึ่งกลุมตัวอยางแบงเปน
2 กลุมคือ กลุมทดลอง จํานวน 30 คน และกลุมควบคุม จํานวน 30 คน ซึ่งมีขั้นตอนในการเลือก
กลุมตัวอยางดังตอไปนี้
1.2.1 การเลือกโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปตตานี โดยผูวจิ ัยจะใชวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
1.2.2 การสุมเลือกหองเรียนเพื่อเปนกลุมทดลองและกลุม ควบคุม ผูวิจยั ไดพจิ ารณาจากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์กลางป วิชาวิทยาศาสตร (ว33101) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 6 หองเรียน แลวทําการเลือกมา 2 หองเรียน โดยมีวิธกี ารดังนี้
1.2.2.1 ผูวิจัยนําคะแนนวิชาวิทยาศาสตร (ว33101) ในภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2550 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของแตละหองมาหาคาเฉลี่ย เปนรายหอง
มาพิจารณา โดยเลือกหองทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกันมากที่สุด จํานวน 2 หอง
1.2.2.2 จากนั้นจึงกําหนดกลุมทดลองและกลุมควบคุม ทั้ง 2 กลุมโดยวิธีการ
สุมอยางงาย ( Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลากในแตละหอง ๆ ละ 30 เพื่อเปนกลุม
ทดลอง 1 กลุม และกลุมควบคุม 1 กลุม
2. แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experiment) ที่มีรูปแบบการวิจัยเปน
Non-equivivalent control group posttest-only design คือ ใช 2 กลุมตัวอยาง โดยมีกลุมหนึ่งเปนกลุม
ทดลอง และอีกกลุมหนึ่งเปนกลุมควบคุม มีการวัดผลชวงเวลาเดียว และไมมี randomization
ตาราง 3 แสดงแบบแผนการวิจัย
การวัดกอนทดลอง
X
.

การวัดหลังทดลอง
O2
Oc2

(ที่มา : สุวิมล ติรกานันท, 2546 : 91)
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3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรตน ( Independent Variable) ไดแก รูปแบบของบทเรียนบนเครือขายมี 2 แบบ คือ
3.1.1 บทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู
3.1.2 บทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.3 ตัวแปรรวม(Covariate Variable) คือ คะแนนกลางป วิชาวิทยาศาสตร ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2550 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นประกอบดวย
4.1 บทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา
4.2 บทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา
4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา
5. การสรางเครื่องมือในการวิจัย
1. บทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา
ขั้นตอนการสรางบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ที่ใชในการศึกษาครั้ง
นี้มีดังนี้
ผูวิจัยสรางขึ้นโดยประยุกตจากกระบวนการออกแบบและผลิตสื่อคอมพิวเตอรของ Alessi and
Trollip (Alessi and Trollip, 1991 อางถึงในถนอมพร เลาหจรัสแสง , 2541 : 29-39) ซึ่งมี 7 ขั้นตอน
ตอไปนึ้

89

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเตรียม โดยผูวจิ ยั ไดดําเนินการดังขั้นตอนตอไปนี้
1. กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค
เปาหมายของการสรางบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ครั้งนี้คือ เพื่อให
นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องวงจรไฟฟาดวยการเรียนบทเรียนบนเครือขาย
2. รวบรวมขอมูล
เปนการเตรียมความพรอมในดานขอมูล และทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปนตอการสรางบทเรียนบน
เครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา อันไดแก
2.1 ศึกษาปญหาในสวนที่เกีย่ วกับงานวิจัย
2.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ที่เกี่ยวของกับงานวิจยั
2.3 เตรียมเนือ้ หาในสวนที่เกี่ยวของกับวิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา
2.4 เตรียมเอกสาร คูมือ ที่เกีย่ วกับการสรางบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรู
2.5 เตรียมเครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนตอการสรางบทเรียนบนเครือขายแบบ
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู
3. เรียนรูเนื้อหา
ศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และเนื้อหาทีใ่ ชในวิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา
ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยางละเอียด
4. สรางความคิด
สรุปแนวคิดของตนเอง เพื่อใหไดกรอบความคิดที่จะใชในการออกแบบการสอน และสราง
บทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา โดยผูวิจยั
เขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ตามขั้นตอนดังนี้
4.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปตตานี ผลการเรียนรู
ที่คาดหวังรายปชวงชั้นที่ 3 (ม.1- ม.3) และมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
4.2 ศึกษารายละเอียดของเนือ้ หาวิชาที่จะนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรูจากหนังสือ
สาระการเรียนรูพื้นฐาน เรื่องวงจรไฟฟา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3(ม.1- ม.3) ของ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พื่อสรางแผนการจัดการเรียนรูวชิ าวิทยาศาสตรที่
ใชจัดการเรียนรูแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู
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4.3 วิเคราะหและกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม แนวความคิดหลักและกระบวนการ
จัดการเรียนรู โดยศึกษาและพิจารณาผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
4.4 กําหนดกระบวนการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู รวมทั้งการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู โดยพิจารณาใหสอดคลองกับเนื้อหา จุดประสงค และการจัดการเรียนรูแบบวัฎจักร
การสืบเสาะหาความรู
4.5 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 3 แผน โดยในแตละแผนการจัดการเรียนรู
มีสวนประกอบที่สําคัญ คือ มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐานวิทยาศาสตร มาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู แนวความคิดหลัก สาระการเรียนรู
กระบวนการจัดการเรียนรูน นั้ ประกอบดวย
4.5.1 ขั้นสรางความสนใจ (Engagement)
4.5.2 ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration)
4.5.3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation)
4.5.4 ขั้นขยายความรู (Elaboration)
4.5.5 ขั้นประเมิน (Evaluation)
และกระบวนการวัดและประเมินผล สื่อการสอน แหลงเรียนรู ซึ่งใชเวลาในการจัดการเรียนรู
เปนเวลา 3 สัปดาห จํานวน 3 ครั้ง รวม 8 ชั่วโมง
4.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 5 ทานตรวจสอบ
ความถูกตองเหมาะสม แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําและขอเสนอแนะกอนนําไปใชในการ
สรางบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู โดยกําหนดระดับการประเมินคุณภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรูแ บบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 5 ระดับ คือ
คะแนน
4.51-5.00
หมายถึง
ดีมาก
คะแนน
3.51-4.50
หมายถึง
ดี
คะแนน
2.51-3.50
หมายถึง
ปานกลาง
คะแนน
1.51-2.50
หมายถึง
พอใช
คะแนน
1.00-1.50
หมายถึง
ปรับปรุง
(ที่มา : ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533 : 138)
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โดยไดผลการประเมินจากแผนการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา ของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้
ตาราง 4 ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา ของผูเชี่ยวชาญ

รายการประเมิน
1. จุดประสงคมีความสอดคลองครอบคลุมกับเนื้อหา
2. กระบวนการจัดการเรียนรู
3. การจัดลําดับเนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่อง
4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
5. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน
6. แผนจัดการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ
7. เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา
8. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
9. มีการใชสื่อที่ทันสมัยและหลากหลาย
10. มีแหลงเรียนรูเพิ่มเติม
เฉลี่ย

ผลการประเมินเฉลี่ย
4.40
4.00
4.60
4.20
4.80
4.40
4.60
4.40
4.20
4.60
4.42

ซึ่งสรุปไดวา ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะ
หาความรู วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา ทั้ง 10 รายการมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูใ นเกณฑดีทุกเรื่อง
และมีคาคะแนนเฉลี่ยทั้ง 10 รายการเทากับ 4.42 ซึ่งอยูในเกณฑดี สามารถนําแผนการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะนี้ไปใชสรางบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ได และผูวิจยั ไดทํา
การปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหคณ
ุ ภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู ใหมปี ระสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
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ขั้นตอนที่ 2 ขัน้ ตอนการออกแบบบทเรียน
1. ทอนความคิด
พิจารณาแนวคิดในสรางบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู อยางละเอียด
วิเคราะหโครงสรางและความเปนไปไดในสรางบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู
2. วิเคราะหงานและแนวคิด
ผูวิจัยไดวเิ คราะหขั้นตอนเนือ้ หาที่จะใชสอนในบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะ
หาความรู สรุปไดดังนี้
2.1 ประเภทของวงจรไฟฟา
2.2 การตอหลอดไฟฟาในวงจรไฟฟา
2.3 การคํานวณปริมาณทางไฟฟาในวงจรไฟฟา
2.4 การทดสอบหลังเรียน
3. ออกแบบบทเรียนขั้นแรก
ผูวิจัยไดออกแบบบทเรียน และเนื้อหาสําหรับวิชาวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรสถานศึกษา
พุทธศักราช 2544 สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ของโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ดังนี้
3.1 โครงสรางเนื้อหา เรื่องวงจรไฟฟา
3.1.1 ประเภทของวงจรไฟฟา
3.1.2 การตอหลอดไฟฟาในวงจรไฟฟา
3.1.3 การคํานวณปริมาณทางไฟฟาในวงจรไฟฟา
3.2 กําหนดการเรียนการสอนดวยบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รวม 3 สัปดาห จํานวน 3 ครั้ง 8 ชั่วโมง
3.3 การออกแบบบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ในครั้งนี้มลี ักษณะ
เปนรูปแบบบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ตามกระบวนการของการสอน
แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู 5 ขั้น คือ การสรางความสนใจ สํารวจและคนหา อธิบายและ
ลงขอสรุป ขยายความรู และประเมิน มาจัดกิจกรรมใหเปนลําดับตามขั้นของการเรียนรู ดังนี้
3.3.1 ขั้นสรางความสนใจ เปนการนําเขาสูบ ทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึน้ เอง
จากความสงสัย หรืออาจเริม่ จากความสนใจของตัวนักเรียนเองหรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุม
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เรื่องที่นาสนใจอาจมาจากเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้น อยูในชวงเวลานัน้ หรือเปนเรื่องที่เชื่อมโยงกับ
ความรูเดิมที่เพิ่งเรียนรูมาแลว เปนตัวกระตุนใหนกั เรียนสรางคําถามกําหนดประเด็นที่จะศึกษา
3.3.2 ขั้นสํารวจและคนหา เมื่อทําความเขาใจในประเด็นหรือคําถามที่สนใจจะศึกษา
อยางถองแทแลว ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือก
ที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฎการณตาง ๆ วิธีการตรวจสอบ
อาจทําไดหลายวิธี เชนการทําการทดลอง ทํากิจกรรมภาคสนาม การใชคอมพิวเตอร เพื่อชวยสราง
สถานการณจําลอง การศึกษาหาขอมูลจากเอกสารอางอิงหรือจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อใหไดมารซึ่ง
ขอมูลอยางเพียงพอที่จะใชในขั้นตอไป
3.3.3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป เมื่อไดขอมูลอยางเพียงพอจากการสํารวจตรวจสอบแลว
จึงนําขอมูล ขอสนเทศที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผลและนําเสนอผลที่ไดในรูปตาง ๆ
3.3.4 ขั้นขยายความรู เปนการนําความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือแนวคิด
ที่ไดคนควาเพิม่ เติมหรือนําแบบจําลองหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายสถานการณ หรือเหตุการณอื่น ๆ
ทําใหเกิดความรูกวางขวางขึ้น
3.3.5 ขั้นประเมิน เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ วา นักเรียนมี
ความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด จากขั้นนี้จะนําไปสูการนําความรูไปประยุกตใช
ในเรื่องอื่น ๆ
โดยสามารถแสดงลําดับขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมของบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู ดังภาพประกอบ 6
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ขั้นแจงวัตถุประสงค

ขั้นการสรางความสนใจ (engagement)

ขั้นสํารวจและคนหา (exploration)

ขั้นอธิบายและลงขอสรุป(explanation)

ขั้นขยายความรู (elaboration)

ขั้นประเมิน (evaluation)

ผูเรียนทํากิจกรรม การบาน แบบฝกหัด บนเว็บ

จบบทเรียน

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดหองสอบรวม

เรียนเนื้อหาตอไป

ภาพประกอบ 6 แสดงขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมของบทเรียนบนเครือขายแบบวัฎจักรการ
สืบเสาะหาความรู
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการเขียนผังงาน
จากการออกแบบบทเรียนดังกลาวมาแลวขางตน ดังนัน้ ในขั้นตอนนีจ้ ึงนํามาเขียนเปนผังงาน
เรียงลําดับขั้นตอนการสรางบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู โดยนําโครงสราง
เนื้อหาและกําหนดการสอนเรื่องการตอวงจรไฟฟา มาออกแบบบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรูเพื่อการออกแบบโครงสรางของโปรแกรม
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการเขียน Story Board
กําหนดจํานวนกรอบ ขอความ ภาพ ความสัมพันธระหวางภาพกับเนื้อหา ลําดับการนําเสนอ
ตามที่กําหนดไว ใสขอมูลในกรอบ จากนัน้ นําเสนออาจารยที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดาน
เทคโนโลยีการศึกษา ตรวจสอบความถูกตองทางเนื้อหา ความสัมพันธระหวางภาพ และการนําเสนอ
แลวนําขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขบทเรียนใหมีความถูกตอง
และเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการสรางบทเรียน
การสรางบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง
วงจรไฟฟา ตาม Story Board ที่กําหนดไวโดยใชเครื่องมือในการสราง ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอรที่มีคุณลักษณะ ไดแก
1.1 ใชระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP
1.2 มีหนวยความจําหลักขนาด 256 MB
1.3 มีฮารดดิสกไมนอยกวา 10 GB
1.4 มีการดเสียงและลําโพง
2. โปรแกรมที่ใชในการสรางบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา ไดแก
2.1 โปรแกรม Moodle ซึ่งเปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชสําหรับทําcourse หรือบทเรียน online
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ที่เรียกวา ระบบ LMS หรือ Learning Management System
2.2 โปรแกรมที่ใชตกแตงภาพ ไดแก Adobe Photoshop CS
หลังจากนัน้ นําบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง
วงจรไฟฟา ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร
4 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 1 ทาน รวมเปน 5 ทาน ประเมินผลการผลิตบทเรียนนําผลที่ไดไปหา
คาเฉลี่ยเพื่อสรุปผลการประเมิน และปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญโดยใชแบบประเมินคุณภาพ
สื่อคอมพิวเตอร
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นการผลิตเอกสารประกอบสื่อการสอน
การผลิตเอกสารประกอบดวยคูมือการใชบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะ
หาความรู วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา
ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนการประเมินและแกไขบทเรียน
การประเมินและแกไขบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟาในการทดลองครั้งนี้ มีวิธีการทํา 2 วิธี คือ
1. การประเมินผลของผูเชี่ยวชาญ (Expert Evaluation)
การประเมินของผูเชี่ยวชาญ คือ การนําบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู
ไปใหผูเชีย่ วชาญดานการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร 4 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 1 ทาน และ รวมจํานวน
5 ทาน เปนผูต รวจสอบบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู จากนัน้ นําขอเสนอแนะ
หรือขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญมาทําการปรับปรุงแกไขบทเรียน
ในการประเมินจากผูเชีย่ วชาญนั้น ใหทําการประเมินคุณภาพของบทเรียนบนเครือขายแบบ
สืบเสาะหาความรู โดยลงความเห็นในชองแสดงความคิดเห็น ซึ่งประเมินคาเปนคะแนนดังนี้
คะแนน
5
ดีมาก
คะแนน
4
ดี
คะแนน
3
ปานกลาง
คะแนน
2
พอใช
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คะแนน
1
ควรปรับปรุง
เกณฑการยอมรับคุณภาพของบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูจ ะ
พิจารณาแตละขอ ขอใดคะแนนเฉลี่ยดีถึงดีมากจึงจะยอมรับ และคะแนนเฉลี่ยรวมตองไมต่ํากวาเกณฑ
ดี จึงจะนําไปใชในการทดลองได
เกณฑเฉลี่ยคุณภาพของบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู
คะแนน
4.51-5.00
หมายถึง
ดีมาก
คะแนน
3.51-4.50
หมายถึง
ดี
คะแนน
2.51-3.50
หมายถึง
ปานกลาง
คะแนน
1.51-2.50
หมายถึง
พอใช
คะแนน
1.00-1.50
หมายถึง
ปรับปรุง
(ที่มา : ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533 : 138)
โดยไดผลการประเมินจากบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา ของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้
ตาราง 5 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา โดยผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1. สวนนําของบทเรียน
2. เนื้อหาบทเรียน
3. การใชภาษา
4. การนําเสนอบทเรียน
5. สวนประกอบดานการออกแบบลักษณะบทเรียน
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ
เฉลี่ย

ผลการประเมินเฉลี่ย
4.40
4.50
4.40
4.43
4.52
4.36
4.43
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สรุปไดวา ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา ทั้ง 6 รายการมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดีทกุ เรือ่ ง และมีคา
คะแนนเฉลี่ยทัง้ 6 รายการเทากับ 4.43 ซึ่งอยูในเกณฑดี สามารถนําบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรูนี้ไปใชในการทดลองได นอกจากผลของการประเมินคุณภาพของบทเรียนบน
เครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ดังปรากฏแลว ผูวิจยั ไดขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 5
ทาน ในเรื่อง การกําหนดภาพที่ใชเปนภาพตัวอยาง การใชแบบอักษร การใชเสียงบรรยาย ซึ่งผูวจิ ัยได
ทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชีย่ วชาญ เพื่อใหคุณภาพของบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู ใหมปี ระสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
2. การทดลองนํารอง (Pilot Study)
การประเมินแกไขบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู หลังจากทีไ่ ด
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญแลว ก็นําไปทดลองใชเพื่อนําผลที่
ไดไปปรับปรุงแกไขบทเรียนใหมีคณ
ุ ภาพ โดยผูวิจยั ทําการทดลองนํารอง โดยใชบทเรียนบนเครือขาย
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู กอนทดลองจริงเพื่อศึกษาปญหาของวิธีการดําเนินการวิจัยที่อาจ
เกิดขึ้นในขณะทดลองจริง โดยหากมีปญหาเกิดขึ้นจะไดหาวิธีปองกันมิใหเกิดขึ้นขณะทําการทดลอง
จริง ตลอดจนฝกความชํานาญของผูวิจัย ความเหมาะสมของเวลา โดยดําเนินการทดลองนํารองดังนี้
2.1 เลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ของโรงเรียน
โพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปตตานี ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน
2.2 ดําเนินการทดลองเหมือนทดลองจริง เพื่อหาขอบกพรองตาง ๆ ความเหมาะสมของ
เนื้อหาและเวลา ซึ่งวิธีดําเนินการทดลองจะกลาวไวในวิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูล
2.3 โดยผลการจากการทดลองปรากฏวา มีปญหาในเรื่องคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร
แตและเครื่องไมเหมือนกันซึ่งบางเครื่องไมรองรับโปรแกรมการทํางานของเครื่องมือที่ใชในการ
ทดลอง เมื่อเขาเรียนบนเว็บหลายคนพรอมกันจะทําใหเขาบทเรียนไดชา ซึ่งผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการ
ทดลองมาปรับปรุงแกไข เพื่อนําไปทดลองจริงกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางนําขอมูลที่ไดจากการ
ทดลองมาปรับปรุงแกไข เพื่อนําไปทดลองจริงกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
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2. บทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา
ขั้นตอนการสรางบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติทีใชในการศึกษาครั้งนี้
มีดังนี้
การสรางบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ ผูวิจยั สรางขึ้นโดยประยุกตจาก
กระบวนการออกแบบและผลิตสื่อคอมพิวเตอร ของ Alessi and Trollip (Alessi and Trollip, 1991
อางถึงใน ถนอมพร เลาหจรัสแสง , 2541 : 29-39) ซึ่งมี 7 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเตรียม โดยผูวจิ ยั ไดดําเนินการดังขั้นตอนตอไปนี้
1. กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค
เปาหมายของการสรางบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ ครั้งนี้คือเพื่อให
นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องวงจรไฟฟาดวยการเรียนบทเรียนบนเครือขาย
2. รวบรวมขอมูล
เปนการเตรียมความพรอมในดานขอมูล และทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปนตอการสรางบทเรียน
บนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ วิชาวิทยาศาสตร เรื่องการตอวงจรไฟฟา อันไดแก
2.1 ศึกษาปญหาในสวนที่เกีย่ วกับงานวิจัย
2.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่เกี่ยวของกับ
งานวิจยั
2.3 เตรียมเนือ้ หาในสวนที่เกี่ยวของกับวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การตอวงจรไฟฟา
2.4 เตรียมเอกสาร คูมือ ที่เกีย่ วกับการสรางบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรู
แบบปกติ
2.5 เตรียมเครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนตอการสรางบทเรียนบนเครือขาย
แบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ
2.6 ศึกษาขอมูลพื้นฐานการใชคอมพิวเตอรและความพรอมของนักเรียน
3. เรียนรูเนื้อหา
ศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และเนื้อหาทีใ่ ชในวิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา
ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยางละเอียด
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4. สรางความคิด
สรุปแนวคิดของตนเอง เพื่อใหไดกรอบความคิดที่จะใชในการออกแบบการสอน และสราง
บทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟาโดยผูว ิจัยเขียน
แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติตามขั้นตอนดังนี้
4.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปตตานี ผลการเรียนรู
ที่คาดหวังรายปชวงชั้นที่ 3 (ม.1- ม.3) และมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
4.2 ศึกษารายละเอียดของเนือ้ หาวิชาที่จะนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรูจากหนังสือ
สาระการเรียนรูพื้นฐาน เรื่องวงจรไฟฟา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3(ม.1- ม.3) ของ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสรางแผนการจัดการเรียนรู วิชาวิทยาศาสตรที่
ใชจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ
4.3 วิเคราะหและกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม แนวความคิดหลักและกระบวนการ
จัดการเรียนรู โดยศึกษาและพิจารณาผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
4.4 กําหนดกระบวนการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู รวมทั้งการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู โดยพิจารณาใหสอดคลองกับเนื้อหา จุดประสงค และการจัดการเรียนรู
แบบการปกติ
4.5 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 3 แผน โดยในแตละแผนการจัดการเรียนรู
มีสวนประกอบที่สําคัญ คือ มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐานวิทยาศาสตร มาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู แนวความคิดหลัก สาระการเรียนรู
กระบวนการจัดการเรียนรู กระบวนการวัดและประเมินผล สื่อการสอน แหลงเรียนรู ซึ่งมี
กระบวนการจัดการเรียนรูน นั้ ประกอบดวย
4.5.1 ขั้นอภิปรายกอนทดลอง
4.5.2 ขั้นทดลอง
4.5.3 ขั้นอภิปรายหลังทดลอง
ซึ่งใชเวลาในการจัดการเรียนรูใชเวลา 3 สัปดาห จํานวน 3 ครั้ง รวมเวลา 8 ชั่วโมง
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4.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบ
ความถูกตองเหมาะสมแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําและขอเสนอแนะกอนนําไปใชในการ
สรางบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ โดยกําหนดระดับการประเมินคุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ 5 ระดับ คือ
คะแนน
4.51-5.00
หมายถึง
ดีมาก
คะแนน
3.51-4.50
หมายถึง
ดี
คะแนน
2.51-3.50
หมายถึง
ปานกลาง
คะแนน
1.51-2.50
หมายถึง
พอใช
คะแนน
1.00-1.50
หมายถึง
ปรับปรุง
(ที่มา : ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533 : 138)
โดยไดผลการประเมินจากแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูแ บบปกติ
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา ของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้
ตาราง 6 ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูต ามแนวของ
สสวท.วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา ของผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1. จุดประสงคมีความสอดคลองครอบคลุมกับเนื้อหา
2. กระบวนการจัดการเรียนรู
3. การจัดลําดับเนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่อง
4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
5. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน
6. แผนจัดการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ
7. เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา
8. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
9. มีการใชสื่อที่ทันสมัยและหลากหลาย
10. มีแหลงเรียนรูเพิ่มเติม
เฉลี่ย

ผลการประเมินเฉลี่ย
4.40
4.00
4.40
4.20
4.80
4.40
4.40
4.20
4.20
4.60
4.36
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สรุปไดวา ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูแ บบปกติ
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา ทั้ง 10 รายการมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูใ นเกณฑดีทุกเรื่อง และมีคา
คะแนนเฉลี่ยทัง้ 10 รายการเทากับ 4.36 ซึ่งอยูในเกณฑดี สามารถนําแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูแบบปกตินไี้ ปใชสรางบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติได และ
ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหคณ
ุ ภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 ขัน้ ตอนการออกแบบบทเรียน
1. ทอนความคิด
พิจารณาแนวคิดในสรางบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแ บบปกติอยางละเอียด
วิเคราะหโครงสรางและความเปนไปไดในสรางบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ
2. วิเคราะหงานและแนวคิด
ผูวิจัยไดวเิ คราะหขั้นตอนเนือ้ หาที่จะใชสอนในบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรู
แบบปกติสรุปไดดังนี้
2.1 ประเภทของวงจรไฟฟา
2.2 การตอหลอดไฟฟาในวงจรไฟฟา
2.3 การคํานวณปริมาณทางไฟฟาในวงจรไฟฟา
2.4 การทดสอบหลังเรียน
3. ออกแบบบทเรียนขั้นแรก
ผูวิจัยไดออกแบบบทเรียน และเนื้อหาสําหรับวิชาวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรสถานศึกษา
พุทธศักราช 2544 สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของ
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ดังนี้
3.1 โครงสรางเนื้อหา เรื่องวงจรไฟฟา
3.1.1 ประเภทของวงจรไฟฟา
3.1.2 การตอหลอดไฟฟาในวงจรไฟฟา
3.1.3 การคํานวณปริมาณทางไฟฟาในวงจรไฟฟา
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3.2 กําหนดการเรียนการสอนดวยบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใชเวลา 3 สัปดาห จํานวน 3 ครั้ง รวมเวลา 8
ชั่วโมง
3.3 การออกแบบบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติในครั้งนี้มีลกั ษณะเปน
รูปแบบบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ ตามกระบวนการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูแบบปกติ 3 ขั้น คือ ขั้นอภิปรายกอนการทดลอง ขั้นการทดลอง ขั้นอภิปรายหลัง
การทดลอง ดังนี้
3.3.1 ขั้นอภิปรายกอนการทดลอง เปนขั้นที่ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อ
ตั้งสมมติฐาน ครูชี้แจงวิธีปฏิบัติการทดลอง พรอมทั้งขอควรระวัง ขอควรสังเกตในการทดลอง หรือวิธี
รวบรวมขอมูล
3.3.2 ขั้นการทดลอง เปนขั้นที่ใหนักเรียนปฏิบัติการทดลองตามกิจกรรมและวิธีการใน
แบบเรียน กรณีเนื้อหาในบทเรียนไมมกี ารทดลองจะใชการอภิปรายรวมกันระหวางครูกับนักเรียน
3.3.3 ขั้นอภิปรายหลังการทดลอง เปนขั้นที่ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย จากขอมูลที่ได
จากการทดลองเพื่อนําไปสูขอ สรุปเปนหลักการหรือมโนทัศนตามวัตถุประสงคโดยสามารถแสดงลําดับ
ขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมของบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ
ดังภาพประกอบตอไปนี้
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ขั้นแจงวัตถุประสงค

ขั้นอภิปรายกอนทดลอง

ขั้นทดลอง

ขั้นอภิปรายหลังการทดลอง

ผูเรียนทํากิจกรรมการบาน แบบฝกหัด บนเว็บ

จบบทเรียน

ประเมินผลโดยจัดหองสอบรวม

เรียนเนื้อหาตอไป

ภาพประกอบ 7 แสดงขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมของบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรู
แบบปกติ
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการเขียนผังงาน
จากการออกแบบบทเรียนดังกลาวมาแลวขางตน ดังนัน้ ในขั้นตอนนีจ้ ึงนํามาเขียนเปนผังงาน
เรียงลําดับขั้นตอนการสรางบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติโดยนําโครงสราง
เนื้อหาและกําหนดการสอนเรื่องการตอวงจรไฟฟา มาออกแบบบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะ
หาความรูแบบปกติเพื่อการออกแบบโครงสรางของโปรแกรม
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการเขียน Story Board
กําหนดจํานวนกรอบ ขอความ ภาพ ความสัมพันธระหวางภาพกับเนื้อหาลําดับการนําเสนอ
ตามที่กําหนดไว ใสขอมูลในกรอบ จากนัน้ นําเสนออาจารยที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดาน
เทคโนโลยีการศึกษา ตรวจสอบความถูกตองทางเนื้อหา ความสัมพันธระหวางภาพ และการนําเสนอ
แลวนําขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขบทเรียนใหมีความถูกตอง
และเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการสรางบทเรียน
การสรางบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ วิชาวิทยาศาสตร
เรื่อง วงจรไฟฟา ตาม Story Board ที่กําหนดไวโดยใชเครื่องมือในการสราง ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอรที่มีคณ
ุ ลักษณะ ไดแก
1.1 ใชระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP
1.2 มีหนวยความจําหลักขนาด 256 MB
1.3 มีฮารดดิสกไมนอยกวา 10 GB
1.4 มีการดเสียงและลําโพง
2. โปรแกรมที่ใชในการสรางบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา ไดแก
2.1 โปรแกรม Moodle ซึ่งเปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชสําหรับทําcourse หรือ บทเรียน
online ที่เรียกวา ระบบ LMS หรือ Learning Management System
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2.2 โปรแกรมที่ใชตกแตงภาพ ไดแก Adobe Photoshop CS
หลังจากนัน้ บทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแ บบปกติ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง
วงจรไฟฟา นําไปใหผูเชีย่ วชาญ จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาสื่อ
คอมพิวเตอร 4 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 1 ทาน รวมเปน 5 ทาน ประเมินผลการผลิตบทเรียนนํา
ผลที่ไดไปหาคาเฉลี่ยเพื่อสรุปผลการประเมิน และปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญโดยใชแบบ
ประเมินคุณภาพสื่อคอมพิวเตอร
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นการผลิตเอกสารประกอบสื่อการสอน
การผลิตเอกสารประกอบดวยคูมือการใชบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแ บบปกติ
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง วงจรไฟฟา
ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนการประเมินและแกไขบทเรียน
การประเมินและแกไขบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ วิชาวิทยาศาสตร
เรื่องวงจรไฟฟา ในการทดลองครั้งนี้ มีวิธีการทํา 2 วิธี คือ
1. การประเมินผลของผูเชี่ยวชาญ (Expert Evaluation)
การประเมินของผูเชี่ยวชาญ คือ การนําบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแ บบปกติ
ไปใหผูเชีย่ วชาญดานการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร 4 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 1 ทาน รวมจํานวน 5
ทาน เปนผูตรวจสอบบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ จากนั้นนําขอเสนอแนะ
หรือขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญมาทําการปรับปรุงแกไขบทเรียน
ในการประเมินจากผูเชีย่ วชาญนั้น ใหทําการประเมินคุณภาพของบทเรียนบนเครือขายแบบ
สืบเสาะหาความรูแบบปกติ โดยลงความเห็นในชองแสดงความคิดเห็น ซึ่งประเมินคาเปนคะแนนดังนี้
คะแนน
5
ดีมาก
คะแนน
4
ดี
คะแนน
3
ปานกลาง
คะแนน
2
พอใช
คะแนน
1
ควรปรับปรุง
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เกณฑการยอมรับคุณภาพของบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ
จะพิจารณาแตละขอ ขอใดคะแนนเฉลี่ยดีถงึ ดีมากจึงจะยอมรับ และคะแนนเฉลี่ยรวมตองไมต่ํากวา
เกณฑดีจึงจะนําไปใชในการทดลองได
เกณฑเฉลี่ยคุณภาพของบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ
คะแนน
4.51-5.00
หมายถึง
ดีมาก
คะแนน
3.51-4.50
หมายถึง
ดี
คะแนน
2.51-3.50
หมายถึง
ปานกลาง
คะแนน
1.51-2.50
หมายถึง
พอใช
คะแนน
1.00-1.50
หมายถึง
ปรับปรุง
(ที่มา : ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533 : 138)
โดยไดผลการประเมินจากบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแ บบปกติ
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา ของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้
ตาราง 7 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา โดยผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1. สวนนําของบทเรียน
2. เนื้อหาบทเรียน
3. การใชภาษา
4. การนําเสนอบทเรียน
5. สวนประกอบดานการออกแบบลักษณะบทเรียน
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ
เฉลี่ย

ผลการประเมินเฉลี่ย
4.40
4.45
4.40
4.40
4.52
4.36
4.40
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สรุปไดวา ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแ บบปกติ
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา ทั้ง 6 รายการมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดีทกุ เรือ่ ง และมีคา
คะแนนเฉลี่ยทัง้ 6 รายการเทากับ 4.40 ซึ่งอยูในเกณฑดี สามารถนําบทเรียนบนเครือขายแบบสืบ
เสาะหาความรูแบบปกตินไี้ ปใชในการทดลองได นอกจากผลของการประเมินคุณภาพของบทเรียนบน
เครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ ดังปรากฏแลว ผูวิจัยไดขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 5
ทาน ในเรื่อง การกําหนดภาพที่ใชเปนภาพตัวอยางการใชแบบอักษร การใชเสียงบรรยายในนําเสนอ
ซึ่งผูวิจัยยไดทาํ การปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหคณ
ุ ภาพของบทเรียนบนเครือขาย
แบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
2. การทดลองนํารอง (Pilot Study)
การประเมินแกไขบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ หลังจากที่ไดปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชีย่ วชาญแลว ก็นําไปทดลองใชเพื่อนําผลที่ไดไป
ปรับปรุงแกไขบทเรียนใหมคี ุณภาพ โดยผูวิจัยทําการทดลองนํารอง โดยใชบทเรียนบนเครือขายแบบ
สืบเสาะหาความรู กอนทดลองจริงเพื่อศึกษาปญหาของวิธีการดําเนินการวิจยั ที่อาจเกิดขึ้นในขณะ
ทดลองจริง โดยหากมีปญหาเกิดขึ้นจะไดหาวิธีปองกันมิใหเกิดขึ้นขณะทําการทดลองจริง ตลอดจนฝก
ความชํานาญของผูวิจัย ความเหมาะสมของเวลา โดยดําเนินการทดลองนํารองดังนี้
2.1 เลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ของโรงเรียน
โพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปตตานี ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน
2.2 ดําเนินการทดลองเหมือนทดลองจริง เพื่อหาขอบกพรองตาง ๆ ความเหมาะสมของ
เนื้อหาและเวลา ซึ่งวิธีดําเนินการทดลองจะกลาวไวในวิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูล
2.3 โดยผลการจากการทดลองปรากฏวา มีปญหาในเรื่องคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร
แตและเครื่องไมเหมือนกันซึ่งบางเครื่องไมรองรับโปรแกรมการทํางานของเครื่องมือที่ใชใน
การทดลอง เมื่อเขาเรียนบนเว็บหลายคนพรอมกันจะทําใหเขาบทเรียนไดชา ซึ่งผูวิจยั นําขอมูลที่ไดจาก
การทดลองมาปรับปรุงแกไข เพื่อนําไปทดลองจริงกับนักเรียนทีเ่ ปนกลุมตัวอยาง
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3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีขั้นตอนการสราง ดังนี้
3.1 ขั้นการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้
3.1.1 ศึกษาวิธกี ารสรางแบบทดสอบและการเขียนขอสอบ
3.1.2 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียนที่สรางขึ้น
3.1.3 เขียนขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
โดยใหสอดคลองกับจุดประสงคที่ตั้งไว จํานวน 40 ขอ
3.2 ขั้นการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.2.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทีส่ รางเสร็จแลวใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล
จํานวน 2 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาวาขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
หรือไม (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ, 2543 : 248-249) โดยใชหลักเกณฑในการกําหนดคะแนน
ความคิดเห็น ดังนี้
+1 แนใจวา ขอคําถามสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไว
0 ไมแนใจวา ขอคําถามสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไว
-1 แนใจวา ขอคําถามไมสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไว
3.2.2 นําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน หาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอสอบกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (Index of Consistency: IOC) ขอสอบที่จะนําไปใชตองมีคาดัชนี
ความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.50 (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ,2543 : 248-249) ซึ่งผูวิจัยได
คัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่มีคาตั้งแต
0.80-1.00 และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชีย่ วชาญ โดยทําการคัดเลือกขอสอบที่นํามาใช
เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวจํานวน 20 ขอ ไปใชเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในการทดลองนํารอง และนําผลการทดลองนํารองไปปรับปรุงแกไข แลวนําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีไ่ ดไปใชในกระบวนการวิจัยกับกลุมตัวอยาง
3.2.3 จากนั้นนํามาวิเคราะหคาความยาก (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543 : 196)
ขอสอบที่ถือวามีความยากทีใ่ ชไดจะมีคา p ตั้งแต .20-.80 ซึ่งจากการวิเคราะหได คา p เฉลี่ย เทากับ 0.69
และวิเคราะหคาอํานาจจําแนกของขอสอบแตละขอ คาอํานาจจําแนกที่ใชไดจะมีคาตั้งแต .20 ขึ้นไป ซึ่ง
จากการวิเคราะหได คา D เฉลี่ย เทากับ 0.45 (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ, 2543 : 186)
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3.2.4 จากนั้นนําผลไปคํานวณหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรKR-20 ของคูเดอรริชารดสัน (พวงรัตน ทวีรัตน ,2540 : 125) ซึ่งขอสอบที่นํามาใชเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนี้คามีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.71
เริ่มตน

ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบและการเขียนบบทดสอบแบบ

วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
วิเคราะหความยาก,คาอํานาจ
เขียนแบบทดสอบ

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา

เลือกขอสอบที่มี คา P
และคาอํานาจจําแนก

ไมใช
ปรับปรุง

ผล

ใช
หาคาดัชนีควาสอดคลอง (IOC)

0.20≤ p≤ 0.80
และD ≥.20

0.20≥ p≥0.80 และD≤0.20

หาคาความเชื่อมั่น

แบบทดสอบ
ปรับปรุง

เลือกขอสอบที่มี IOC

<0.50

จบ

ภาพประกอบ 8 แผนผังการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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6. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การดําเนินการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการเรียนจากการจัดการเรียนรูบทเรียนบนเครือขายแบบ
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรูและบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2550 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปตตานี ผูวิจยั ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียมการทดลอง
1. นําหนังสือแนะนําตัวจากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตรถึงผูอํานวยการ
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปตตานี เพื่อขอความรวมมือในการเตรียมการทดลองและนัดหมาย
เวลาในการทดลอง
2. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ
2.1 บทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู
2.2 บทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. เตรียมนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางที่เขารับการทดลอง จํานวน 60 คน แบงเปน 2 กลุม คือ
กลุมทดลอง 30 คน และกลุมควบคุม 30 คน ดวยวิธีดงั ตอไปนี้
3.1 การเลือกโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปตตานี โดยผูวิจยั จะใชวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
3.2 การสุมเลือกหองเรียนเพื่อเปนกลุมทดลองและกลุม ควบคุม ผูวิจยั ไดพจิ ารณาจาก
คะแนนผลสัมฤทธิ์กลางป วิชาวิทยาศาสตร (ว33101) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 6 หองเรียน แลวทําการเลือกมา 2 หองเรียน โดยมีวิธกี ารดังนี้
3.2.1 ผูวิจัยนําคะแนนวิชาวิทยาศาสตร (ว33101) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ของแตละหองมาหาคาเฉลี่ย เปนรายหองมาพิจารณา โดยเลือกหองที่
มีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกันมากที่สุด จํานวน 2 หอง
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3.2.2 จากนั้นจึงกําหนดกลุม ทดลองและกลุมควบคุม ทั้ง 2 กลุมโดยวิธีการสุมอยาง
งาย ( Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลากในแตละหอง ๆ ละ 30 เพื่อเปนกลุมทดลอง 1
กลุม และกลุม ควบคุม 1 กลุม
5. ติดตอขออนุญาตใชหองคอมพิวเตอร ของโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปตตานี
ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30 เครื่อง เพื่อใชในการทดลองเปนรายบุคคลพรอม
บุคลากรประจําหองคอมพิวเตอรของโรงเรียน
6. จัดเตรียมสถานที่ที่ใชในการทดลอง รวมถึงการสํารวจอุปกรณ และเครื่องคอมพิวเตอร
ทั้งหมดวาพรอมใชงานหรือไม
7. ติดตั้งบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู และบทเรียนบนเครือขาย
แบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติที่ใชในการทดลอง และทดสอบการใชงานเพื่อเตรียม ความพรอม
8. เตรียมความพรอมในการดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม โดยใชบทเรียน
บนเครือขาย เรื่องอื่น ในวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อเตรียมความพรอมนักเรียน
กลุมตัวอยางใหมีความเขาใจในการเรียนบทเรียนบนเครือขายที่จะทําการทดลอง
2. ขั้นทดลองนํารอง
ผูวิจัยทําการทดลองนํารอง โดยใชบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู
และบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติกับทั้งสองกลุมตัวอยาง กอนที่จะทําการ
ทดลองจริง เพื่อศึกษากระบวนการทดลอง และปญหาของบทเรียน วิธีการดําเนินการวิจยั ที่อาจเกิดขึ้น
ขณะทดลองจริงจะไดหาวิธปี องกันมิใหเกิดขึ้นขณะทดลองจริง และเปนการทดลองใชเครื่องมือเพื่อหา
คุณภาพของเครื่องมือ โดยดําเนินการทดลองดังนี้
1. เลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ของโรงเรียน
โพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปตตานี ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน
2. ดําเนินการทดลองเหมือนการทดลองจริงในกลุมตัวอยาง ที่เรียนดวย
บทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู และบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะ
หาความรูแบบปกติ
3. โดยผลการจากการทดลองปรากฏวา มีปญหาในเรื่องคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรแต
และเครื่องไมเหมือนกันซึ่งบางเครื่องไมรองรับโปรแกรมการทํางานของเครื่องมือที่ใชในการทดลอง
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ซึ่งผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดลอง มาปรับปรุงแกไข เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาปรับปรุง
บทเรียนใหสมบูรณกอนที่จะนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริง
3. ขั้นดําเนินการทดลอง
1. ผูวิจัยทําการทดลอง โดยแบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุม ควบคุม
ดังนี้
1.1 กลุมทดลองเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ใชเวลา 3
สัปดาห จํานวน 3 ครั้ง รวมเวลา 8 ชั่วโมง
1.2 กลุมทดลองเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแ บบปกติ ใชเวลา 3
สัปดาห จํานวน 3 ครั้ง รวมเวลา 8 ชั่วโมง
2. ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการทดลอง ดังตาราง 8
ตาราง 8 กําหนดระยะเวลาในการทดลอง
สัปดาหที่
1

ครั้งที่
1

2

2

3

3

กลุม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง

เรื่อง
ประเภทของวงจรไฟฟา
ประเภทของวงจรไฟฟา
การตอหลอดไฟฟาในวงจรไฟฟา
การตอหลอดไฟฟาในวงจรไฟฟา
การคํานวณปริมาณทางไฟฟา
ในวงจรไฟฟา
กลุมควบคุม การคํานวณปริมาณทางไฟฟาใน
วงจรไฟฟา
กลุมทดลอง ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และกลุม วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา
ควบคุม

3
3
2
2
3

เวลา
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

3 ชั่วโมง
30 นาที
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3. ผูวิจัยดําเนินการทดลอง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โดยใชบทเรียนบนเครือขาย
ดังนี้
3.1 แจงจุดประสงคการเรียนรู
3.2 อธิบายวิธีการเรียนดวยบทเรียนบนเครือขาย รวมทั้งขอตกลงตาง ๆ และตอบขอซักถาม
ของกลุมตัวอยาง
3.3 ใหกลุมตัวอยางศึกษาเนือ้ หาบทเรียนบนเครือขาย วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา
ดวยตนเองจนจบบทเรียน ซึ่งมีวิธีการศึกษาดังนี้
3.3.1 เขาเว็บ www.chamai.net ซึ่งเปนบทเรียนบนเครือขาย วิชาวิทยาศาสตร
3.3.2 กลุมทดลองเรียนบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู
โดยนักเรียนเลือกกลุมสาระวิทยาศาสตร เขาเรียนในรายวิชา วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนกลุมควบคุม
เรียนดวยบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ สมัครเขาเรียนในรายวิชา วิทยาศาสตร
1 ของของครู ชไมพร
3.3.3 นักเรียนก็จะเขาถึงหนาบทเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา
ทําการศึกษาเนื้อหาตามลําดับ ครั้งที่ 1 เวลา 3 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 เวลา 2 ชั่วโมง ครั้งที่ 3 เวลา
3 ชั่วโมง เปนเวลา 3 สัปดาห รวม 8 ชั่วโมง เปนเวลา 3 สัปดาห จนจบบทเรียน
3.4 หลังเรียนจบบทเรียน ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จํานวน 20 ขอ แลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติตอไป
ซึ่งการดําเนินการวิจยั ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมสามารถสรุปเปนภาพประกอบได
ดังนี้
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บทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรู
วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

กลุมทดลอง

กลุมควบคุม

เรียนดวยบทเรียนบนเครือขาย
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู

เรียนดวยบทเรียนบนเครือขาย
แบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ

วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

ผลของการเรียนจากบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู
กับผลของการเรียนจากบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ
วิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3

ภาพประกอบ 9 แสดงการดําเนินการวิจยั ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
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7. การวิเคราะหขอมูล
1. หาคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการ
หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ ,2543 :249)
2. หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดแก หาคาดัชนีความยาก
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543 : 196) และคาดัชนีอํานาจจําแนก (ลวน สายยศ และอังคณา
สายยศ, 2543 : 186) และหาคาดัชนีความเชือ่ มั่นของแบบทดสอบดวยวิธีของคูเดอร – ริชารดสัน โดยใช
สูตรKR-20 (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540 : 123)
3. หาคาเฉลี่ย (ลวน และ อังคณา สายยศ, 2538 : 73) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
4. หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540 : 123) ของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
5. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลอง
ของแตละกลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม(Analysis of Covariance)
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ ,2540 :355)
8. สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลที่ไดจากการศึกษาในครัง้ นี้ คือ
1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบทดสอบ ดังนี้
1.1 การหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ของแบบทดสอบ(Content Validity)
โดยใชสูตร IOC (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ ,2543 :249) ดังนี้
เมื่อ

IOC =

∑R

IOC
∑R
N

แทน ดัชนีความสอดคลองมีคาอยูระหวาง -1 ถึง +1
แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ
แทน จํานวนเชี่ยวชาญ

N
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1.2 หาคาความยาก (Difficulty) เปนรายขอของแบบทดสอบโดยใชสูตร
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543 : 196) ดังนี้
p=

เมื่อ

p
R
N

R
N

แทน คาความยากของขอสอบ
แทน จํานวนคนที่ทาํ แบบทดสอบถูกในแตละขอ
แทน จํานวนคนทีท่ าํ แบบทดสอบขอนั้นทั้งหมด

1.3 คาอํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบ โดยหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ
โดยใชสูตร (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543 : 186)
D=

เมื่อ

D
RU
RL
N

RU − RL
N
2

แทน คาอํานาจจําแนกรายขอ
แทน จํานวนผูที่ตอบถูกในกลุมเกง
แทน จํานวนผูที่ตอบถูกในกลุมออน
แทน จํานวนผูสอบทั้งหมด

1.4 หาคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR-20 ของ
Kuder –Richardson (พวงรัตน ทวีรัตน ,2540 : 125) ดังนี้
rtt =

เมื่อ

rtt
N
P
q
S t2

n ⎡ ∑ pq ⎤
⎢1 −
⎥
n − 1 ⎢⎣
S t2 ⎥⎦

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คาความเชื่อมัน่ ที่คํานวณจากสูตร
จํานวนขอสอบทั้งหมด
สัดสวนของผูตอบขอสอบถูกแตละขอ
สัดสวนของผูตอบขอสอบผิดแตละขอ (1-p)
ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งหมด
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2. สถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล
2.1 คาเฉลี่ย (Aritthmetic mean) โดยใชสูตร (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ ,2540 :53)
ดังนี้
X =

เมื่อ

∑X

X

∑X
N

N

แทน คะแนนเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน จํานวนขอมูล

2.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตร
(พวงรัตน ทวีรัตน ,2540 : 143) ดังนี้
N ∑ X 2 − (∑ X )

2

S=

เมื่อ

S
∑X2
(∑X)2
N

N ( N − 1)

แทน
แทน
แทน
แทน

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลัง
ผลรวมของคะแนนทุกจํานวนยกกําลัง
จํานวนกลุมตัวอยาง

3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลอง
ของแตละกลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม(Analysis of Covariance)
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ ,2540 :355)
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F=

เมื่อ

F

MS b′
MS w′

MS b′

คือ
คือ

คาการแจกแจงแบบ F
คาความแปรปรวนระหวางกลุม

MS w′

คือ

คาความแปรปรวนภายในกลุม

