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การพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต เรื่องทักษะทางเทคโนโลยี
การศึกษา ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
นางสาวศุภราภรณ ทวนนอย
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2547
บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต วิชา
เทคโนโลยีการศึกษา เรื่องทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา 5 บท คือ กราฟก
และสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา ภาพถายเพื่อการศึกษา โสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องเสียง โสต
ทัศนูปกรณประเภทเครื่องฉาย และ โสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องแปลง/ถายทอดสัญญาณ ใหมี
ประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธตามเกณฑ
ประชากรในการวิจัยนี้ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปการศึกษา 2546 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดมาโดยวิธีการg]nvd
แบบเจาะจง จํานวน 42 คน สําหรับการพัฒนาบทเรียนที่แบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก การทดลอง
หนึ่งตอหนึ่ง ใชนักศึกษาผูรับการทดลองจํานวน 3 คน การทดลองกลุมยอยใชนักศึกษาผูรับการ
ทดลอง จํานวน 9 คน การทดลองภาคสนามใชนักศึกษาผูรับการทดลองจํานวน 30 คน
เครื่องมือในการวิจัยไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียน แบบประเมินคุณ
ภาพบทเรียน และแบบทดสอบวัดประสิทธิภาพของบทเรียน 5 บท มีการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อ
หา ความยาก อํานาจจําแนก และความเชื่อมั่น ซึ่งมีความเชื่อมั่นที่ 0.65 ถึง 0.76 ไดมีการหาประ
สิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธของบทเรียน โดยใชเกณฑคาเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80
(80/80)
ผลการวิจัยพบวา
บทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต(Web-Based Instruction ) เรื่องทักษะทางเทคโนโลยีการ
ศึกษา ในวิชา เทคโนโลยีการศึกษาทุกเรื่องไดประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธเปนไป
ตามเกณฑที่ตั้งไว คือ เรื่องกราฟกและสิ่งพิมพเพื่อการศึกษาไดประสิทธิภาพรอยละ 84.22/81.66
เรื่องภาพถายเพื่อการศึกษาไดประสิทธิภาพรอยละ 82.38/80.44 เรื่องโสตทัศนูปกรณประเภท
เครื่องเสียงไดประสิทธิภาพรอยละ 84.44/82.31 เรื่องโสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องฉายไดประ
สิทธิภาพรอยละ 81.79/80.67 และ เรื่องโสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องแปลง/ถายทอดสัญญาณได
ประสิทธิภาพรอยละ 81.11/80.33
(3)

ผลการวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวา บทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Web-Based Instruction ) เรื่อง
ทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชา เทคโนโลยีการศึกษา มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ และ
สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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Abstract

The research aimed to develop a web-based instruction courseware on Educational
Technology Skills in educational technology course of Prince of Songkla University. The
instruction courseware consisted of 5 chapters :Educational graphics and printed materials,
Educational Photographs, Audio Equipment , Projected Equipment, and Signal Transformation
/ Transmission Equipment.
The population of the research was the undergraduate students of academic year 2003,
Faculty of Education, Prince of Songkla University. The sample group was 42 subjects selected
by a purposive sampling. The development required 3 steps. That was one-to-one experiment of
3 subjects, small groups experiment of 9 subjects and field experiment of 30 subjects.
The tool consisted of a questionnaire concerning opinion towards the courseware, an
assessment on the courseware’s quality and a test of the effectiveness.The content validity of the
test was determined by experts. The reliability of the tests of each chapter ranged from 0.65
to 0.76 . The effectiveness of the process and the product of the courseware were determined
by using the 80 persent critesion (80/80).
The findings were as follows.
The effectiveness of the process and the product of the five chapters of the web-based
instruction courseware met the 80 persent critesion .The chapters effectiveness were
84.22/81.66 %, 82.38/80.44 %, 84.44/82.31%, 81.79/80.67 % and 81.11/80.33% respectively.
The findings indicated the web-based instruction courseware on concept and theories in
educational technology of Prince of Songkla University met the standard and could be used in the
instructional process.
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