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บทที่3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ผานเครือขายอินเตอรเน็ต (WBI) เรื่องทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนา
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. วิธีดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
1. ขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนา
ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย โดยยึดหลักการของการวิจัยและพัฒนาจากขั้นตอน
วิจัยและพัฒนาของบอรกและกอลล (Borg ,Gall and Meredith ,1979:784-785) และในสวนของ
การการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบการเรียนการสอนของ
ดิค และคาเรย (Dick and Carey) ซึ่งเปนรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับการออกแบบการเรียนการ
สอนทั้งรายวิชา (ถนอมพร เลาหจรัสแสง 2545 : 95) ซึ่งผูวิจัยไดปรับใชขั้นตอนในการพัฒนาบท
เรียนใหเหมาะสมกับการวิจัยและพัฒนา มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ โดยศึกษาเอกสารดังตอไปนี้
1.1.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนา
1.1.2 เอกสารประกอบการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต โดย ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการการสรางบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต หลักการทฤษฎี
เกี่ยวกับการเรียนการสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ต เครื่องมือที่ใชในการสรางบทเรียน และเนื้อหา
ที่จะใชในการสรางบทเรียน
1.1.3 เอกสารประกอบการสรางเครื่องมือในการวิจัย อันไดแก
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1) แบบทดสอบ โดยศึกษาเอกสารการสรางแบบทดสอบ
2) แบบประเมินคุณภาพบทเรียน โดยศึกษาเอกสารการสราง
แบบประเมินคุณภาพบทเรียน
3) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียน โดยศึกษาเอกสารการ
สรางแบบสอบถาม
1.2 วางแผนในการวิจัยและพัฒนา
วางแผน กําหนดลําดับขั้นตอนในการวิจัยโดยปรับใชจากเอกสารและงานวิจัยที่ได
ศึกษา
1.3 ขั้นการเลือกเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ตในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหา
เรื่องทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยแยกสวนที่เกี่ยวของกันออก
เปนหมวดหมู แบงเปน 5 เรื่องดังนี้
1. กราฟกและสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา
2. ภาพถายเพื่อการศึกษา
3. โสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องเสียง
4. โสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องฉาย
5. โสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องแปลง/ถายทอดสัญญาณ
1.4 ขั้นการกําหนดจุดมุงหมายของการสอน
1.4.1 การตั้งเปาหมายการเรียน
เปาหมายการเรียน คือ จุดประสงคทั่วไปหลังจากการเรียนบทเรียนผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต เรื่องทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชา เทคโนโลยีการศึกษา จบแลว ผูเรียนมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ กราฟกและสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา ภาพถายเพื่อการศึกษา
โสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องเสียง โสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องฉาย โสตทัศนูปกรณประเภท
เครื่องแปลง/ถายทอดสัญญาณ
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1.4.2 การวิเคราะหผูเรียน
ผูเรียนในระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะที่สอดคลองกับการเรียนการสอนผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตหลายประการ อันไดแก มีความสามารถทางพุทธิปญญาสูง มีความกระตือรือรนสูง
ชอบที่จะพูดคุยซักถามกับอาจารยผูสอนนอกเวลาเรียน และใชเวลาสวนใหญอยูที่สถาบัน
บรรยากาศในการเรียนรูเปนแบบการชวยเหลือ การรวมมือ (บุญเรือง เนียมหอม,2540) ซึ่งเมื่อนํา
คุณลักษณะดังกลาวของผูเรียนมา วิเคราะหรวมกับสภาพการณจริง จึงพอสรุปไดวา ผูใชบทเรียน
ผานเครือขายอินเตอรเน็ต คือ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตรทุกสาขาวิชา เปนผูเรียนกลุมใหญ ผูวิจัย
จึงออกแบบบทเรียนใหตอบสนองความตองการ และความสามารถของผูเรียนทั้งรูปแบบของการ
เรียนรูและความสามารถทางคอมพิวเตอร เพราะผูเรียนมีหลากหลายสาขา โดยออกแบบเนื้อหาและ
กิจกรรมจากงายไปหายากเพื่อใหผูเรียนทําความเขาใจดวยตนเองไดอยางเปนขั้นตอน ใหผูเรียน
สามารถเลือกเรียนเนื้อหาไดตามความตองการของตนเอง มีความงายและสะดวกในการใชบทเรียน
และดึงดูดความสนใจของผูเรียนทั้งในดานกิจกรรม ความสวยงาม และการโตตอบ
1.4.3 การวิเคราะหภาระงาน
บทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ จะเปนสื่อในวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา ประกอบกับการเรียนการสอนของอาจารยผูสอน โดยเนื้อหาบทเรียนจะเปน
ดานการจํา (Verbal Information) และดานทักษะทางปญญา (Intellectual Skill) ผูวิจัยไดแบงเนื้อ
หาทักษะยอยในลักษณะของการผสมผสาน คือวิเคราะหเนื้อหาเปนขั้นตอนในลักษณะแนวดิ่งและ
ระนาบผสมผสานกัน(ถนอมพร เลาหจรัสแสง 2545 : 106) มีลําดับขั้นและรายละเอียดในแตละบท
เรียนดังแผนภูมิ ตอไปนี้
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1.4.4 การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม โดยกําหนดวัตถุประสงคตามแผนภูมิที่แบง
เปนหนวยยอย เพื่อใชวัดผลหลังจากที่ผูเรียนเรียนจบในแตละหนวย
1.4.5 การกําหนดกลยุทธการเรียนการสอน
ก. กิจกรรมกอนการเรียนการสอน ไดแก คําชี้แจงแนะนําวิธีการ
เรียนแกผูเรียน และนําเสนอวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใหกับผูเรียน
ข. โครงสรางเนื้อหา ผูวิจัยไดออกแบบโครงสรางเนื้อหา โดยใชโครง
สรางแบบลําดับขั้น และแบบเว็บ ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะของเนื้อหาในแตละบทวามีความเหมาะสม
กับโครงสรางแบบใด ซึ่งในแตละบทจะมีลักษณะโครงสรางดังภาพตอไปนี้

เมนูหลัก

เนื้อหา1

เนื้อหา2

เนื้อหา3

เนื้อหา 2.1

เนื้อหา 2.2

เนื้อหา 2.3

โครงสรางลําดับชั้นที่1
โครงสรางลําดับชั้นที่2
โครงสรางลําดับชั้นที่3

ภาพประกอบ 19 โครงสรางเนื้อหาบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต
1) ลําดับขั้นที่ 1 คือ เมนูหลักของบทเรียน เปนสวนที่ใหผูเรียนตัดสินใจเพื่อเลือกเรียนใน
หัวขอที่ตองการ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาในลําดับขั้นที่ 2 ตอไป
2) ลําดับขั้นที่ 2 เปนสวนของรายละเอียดเนื้อหาที่ผูเรียนไดเลือกผานจากลําดับขั้นที่ 1
อาจจะมีรายละเอียดทั้งหมดของเนื้อหา หรืออาจมีการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาในลําดับขั้นที่ 3 ตอไป
3) ลําดับขั้นที่ 3 เปนสวนของรายละเอียดเนื้อหาที่เปนสวนลึกที่ผูเรียนไดเรียนผานลําดับ
ขั้นที่ 2 ในชั้นนี้อาจมีการเชื่อมโยงแบบเรียงลําดับ หรือแบบเว็บ เพื่อไมใหผูเรียนเกิดความสับสน
และบทเรียนไมใหมีความลึกมากเกินไป ซึ่งในการออกแบบบทเรียนในการวิจัยครั้งนี้ จะไมมีโครง
สรางเปนรูปแบบตายตัว ขึ้นอยูกับลักษณะของเนื้อหาในแตละบทวามีความเหมาะสมกับโครงสราง
แบบใด
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ค. การนําเสนอเนื้อหา มีการนําเสนอในลักษณะไมตายตัว (Non-Linear) มีความ
ยืดหยุนในการเขาถึงเนื้อหาของผูเรียน จะมีการนําเสนอแบบ Interactive Multimedia คือ ประกอบ
ดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง โดยที่ผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน และได
รับผลยอนกลับ ทันทีขณะเรียน ในแตละสวนมีรายละเอียดดังนี้
1) ขอความ ใชในสวนของ หัวขอ เมนู เนื้อหา การอธิบายภาพ
และแบบทดสอบจะนําเสนอในรูปของ HTML และ กราฟก
2) ภาพนิ่ง ใชประกอบเนื้อหาที่มีการแสดงภาพ ซึ่งอยูในไฟล
.GIF และ . JPEG
3) ภาพเคลื่อนไหว ใชประกอบเนื้อหาที่มีการแสดงภาพ การ
จําลองสถานการณ นําเสนอขั้นตอนตาง ๆ และสวนของแบบฝกหัด อยูในรูปของ Gif Animation
Flash Movieและ Shockwave
4) เสียง ใชประกอบในภาพเคลื่อนไหว ปุม เสียงบรรยาย
ง. การฝกฝน ในบทเรียนจะมีสวนของแบบฝกหัดแบบตัวเลือกใหผูเรียน
สามารถตรวจสอบความเขาใจของตนเอง โดยไมมีการเก็บคะแนน ในแตละหนวยการเรียน และให
มีผลยอนกลับทันที เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางสูงสุด
จ. การวัดผลการเรียนโดยประเมินผลหลังจากเรียนจบบทเรียนในแตละ
บท
ฉ. ทรัพยากรเพิ่มเติม ไดแก ไฟลเนื้อหา สําหรับ download เว็บไซตที่
เกี่ยวของ
1.5 การออกแบบบทเรียน คือ กําหนดเนื้อหาโดยละเอียดในแตละบทเรียน โดยให
ครอบคลุมวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม นําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ตรวจสอบ
ความถูกตอง
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1.6 การเขียนแผนผังงาน (Flow chart)
ผูวิจัยไดออกแบบแผนผังงาน โดยใชโครงสรางแบบลําดับขั้น และแบบเว็บ ซึ่งขึ้นอยูกับ
ลักษณะของเนื้อหาในแตละบทวามีความเหมาะสมกับโครงสรางแบบใด มีการเรียงลําดับเนื้อหา
และการเชื่อมโยงไปตามโครงสราง ดังตอไปนี้ซึ่งในแตละบทจะมีลักษณะโครงสรางดังภาพตอไป
นี้
เลือกบทเรียน

บทที่6
กราฟกและสิ่งพิมพเพื่อ
การศึกษา

บทที่7
ภาพถายเพื่อ
การศึกษา

บทที่8
โสตทัศนูปกรณประเภท
เครื่องเสียง

บทที่9
โสตทัศนูปกรณประเภท
เครื่องฉาย

บทที่10
โสตทัศนูปกรณประเภท
เครื่องแปลง/ถายทอด

เรียนเนื้อหาและทําแบบ
ฝกหัดระหวางเรียน

เรียนเนื้อหาและทําแบบ
ฝกหัดระหวางเรียน

เรียนเนื้อหาและทําแบบ
ฝกหัดระหวางเรียน

เรียนเนื้อหาและทําแบบ
ฝกหัดระหวางเรียน

เรียนเนื้อหาและทําแบบ
ฝกหัดระหวางเรียน

ทําแบบทดสอบ
หลังเรียน

ทําแบบทดสอบ
หลังเรียน

ทําแบบทดสอบ
หลังเรียน

ทําแบบทดสอบ
หลังเรียน

ทําแบบทดสอบ
หลังเรียน

ภาพประกอบ 20 แผนผังงาน (Flow chart) ในการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต
1.7 สรางสตอรี่บอรด (Story Board)
โดยออกแบบหนาจอในแตละหนาจอ ตั้งแตหนาจอเริ่มตน เมนูหลัก เนื้อหา แบบฝกหัด แบบ
ทดสอบ โดยกําหนดขอความ ภาพประกอบ การมีปฏิสัมพันธ ทิศทางภายในบทเรียน นําเสนอให
ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษาตรวจสอบแกไขความถูกตองของเนื้อหา การใชคําอธิบาย
การเชื่อมโยงและเขาถึงขอมูล ภาพที่ใชประกอบ เปนตน นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ และปรับ
ปรุงแกไข
1.8 การสรางบทเรียน
ทําการสรางบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ตตามสตอรี่บอรด (Story Board) ที่ปรับปรุงแลว โดย
ใชโปรแกรม Microsoft Word , ,Acrobat 6.0 standard ,Macromedia Flash MX, Macromedia
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Dreamweaver MX หรือใชโปรแกรมการสรางบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในกรณีที่โปรแกรมเสร็จสมบูรณ ทําการ
ทดสอบและประเมินผลโดยผูวิจัยเอง โดยดูองคประกอบตางๆ ที่ไดทําขึ้นมา เชน การเชื่อมโยงตรง
ตามที่กําหนดไวหรือไม สีที่ใชในการเชื่อมโยงเปนมาตรฐานเดียวกันทุกหนาและใชการไดหรือไม
ภาพหรือกราฟกตรงตามเนื้อหาหรือวัตถุประสงคหรือไม เปนตน
1.9 การประเมินคุณภาพบทเรียน
ทําการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษา 3 คนโดยใชแบบประเมิน
บทเรียนโดยผูเชี่ยวชาญ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ
เฉลี่ยอยูในเกณฑดี ดังผลในภาคผนวก ข ทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
1.10 การทดลองหนึ่งตอหนึ่ง
เปนการทดลองเพื่อดูการสื่อความหมายของบทเรียนตามความคิดเห็นของผูเรียน โดยใชแบบสอบ
ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งกําลังเรียนอยูในภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2546 จํานวน
3 คน โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางจากนักศึกษาคณะศึกษา
ศาสตรคละสาขาวิชาเอกโดยแบงเปน 3 กลุมตามระดับผลการเรียนเฉลี่ยที่ผานมา เปนกลุมเกง กลุม
ปานกลาง และกลุมออน เลือกมาใชในการทดลองจากกลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน กลุม
ละ 1 คน
1.11 แกไขปรับปรุงครั้งที่ 1
ทําการแกไข จากผลการประเมิน ขอสังเกต และขอเสนอแนะในการทดลองหนึ่งตอหนึ่ง
1.12 การทดลองกลุมยอย
เปนการทดลองเพื่อหาขอผิดพลาดที่ผูเรียนสวนใหญกระทํา และเปนการหาประสิทธิภาพบทเรียน
ตามเกณฑ 80/80 ขั้นตน โดยเครื่องมือที่ใชทดลองคือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียน
และแบบทดสอบเรื่องทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา กลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งกําลังเรียนอยู
ในภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2546 จํานวน 9 คน โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ผู
วิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางจากนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรคละสาขาวิชาเอกโดยแบงเปน 3 กลุม
ตามระดับผลการเรียนเฉลี่ยที่ผานมา เปนกลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน เลือกมาใชในการ
ทดลองจากกลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน กลุมละ 3 คน
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1.13 แกไขปรับปรุงครั้งที่ 2
ทําการแกไขปรับปรุง จากผลการประเมิน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ และผลจากการหาประสิทธิภาพ
บทเรียนตามเกณฑ 80/80 ขั้นตนในการทดลองกลุมยอย
1.14 การทดลองภาคสนาม
เปนการทดลองในภาวะเหมือนการเรียนการสอนจริง และหาประสิทธิภาพบทเรียนตามเกณฑ
80/80 กลุมตัวอยางในการทดลองเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ซึ่งกําลังเรียนอยูในภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2546 จํานวน 30 คน โดย
การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
1.15 การวิเคราะหขอมูลตามเกณฑ 80/80
ทําการวิเคราะหขอมูล ตามสูตร E1 /E2 ใหไดประสิทธิภาพของกระบวนการและของผลลัพธ
ตามเกณฑซึ่งกําหนดซึ่งกําหนดเกณฑขั้นต่ําไวรอยละ 80 (80/80) หากผลการทดลองต่ํากวาเกณฑ ก็
แกไขขอบกพรองและทําการทดลองซ้ําจนกวาจะไดผลตามเกณฑ
1.16 สรุปผลการทดลอง
ทําการสรุปผลการทดลอง จากการหาประสิทธิภาพบทเรียนตามเกณฑ 80/80 ในการทดลอง
ภาคสนาม เพื่อที่จะนําผลการทดลองไปอภิปรายผลตอไป
ซึ่งขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ สามารถสรุปไดดังแผนผังตอไปนี้
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ศึกษาเอกสารและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยและพัฒนา
วางแผนการวิจัยและพัฒนา
เลือกเนื้อหาในการพัฒนาบทเรียน

สรางบทเรียน
แบบประเมิ น คุ ณ ภาพบท
เรียนโดยผูเชี่ยวชาญ (ดูราย
ละเอียดในเครื่องมือในการ
วิจัย)

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

ปรับปรุงแกไข
วิเคราะหเนื้อหาบทเรียน
ออกแบบเนื้อหาบทเรียน
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ บทเรี ย นของนั ก
ศึ ก ษา(ดู ร ายละเอี ย ดใน
เครื่องมือในการวิจัย)

ทดลอง 1:1
ปรับปรุงครั้งที่ 1
ทดลองกลุมยอย

ปรับปรุงแกไข
เขียนแผนผังงาน
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

แบบทดสอบเรื่ อ งทั ก ษะ
ทางเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา
(ดูรายละเอียดในเครื่องมือ
ในการวิจัย)

หาประสิทธิภาพเบื้องตน
ปรับปรุงครั้งที่ 2
ทดลองภาคสนาม

ปรับปรุงแกไข

ปรับปรุง
หาประสิทธิภาพ

เขียนสตอรี่บอรด
ผาน
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

สรุปผล

ปรับปรุงแกไข

ภาพประกอบ 21 ขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต
วิชาเทคโนโลยีการศึกษา ในเรื่องทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษา

ไมผาน
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. แบบทดสอบเรื่องทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษาในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ซึ่งใชเปนแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนสําหรับผูเชี่ยวชาญ เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ โดยใชเปนแบบประเมินเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับคุณ
ภาพบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต ซึ่งประเมินเกี่ยวกับ บทนํา เนื้อหา การใชภาษา การใชภาพ
ประกอบ เปนตน
3. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียน เรื่องทักษะทางเทคโนโลยีการ
ศึกษา ในวิชา เทคโนโลยีการศึกษาของนักศึกษา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับดานเนื้อหา ดานการออกแบบ และขอเสนอแนะอื่น ๆ
4. ดานอุปกรณ ประกอบดวย
4.1 เครื่องคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ
4.1.1 หนวยประมวลผลกลาง Intel Pentium 3
4.1.2 Harddisk 33
4.1.3 Ram 128 MHz
1.1.4 จอภาพ VGA สี
1.4.5 การดจอ VGA
1.4.6 คียบอรด 102 คีย
1.4.7 เมาส
1.4.8 ระบบปฏิบัติการ Window ME
5. ดานซอฟแวรที่ใชสรางบทเรียน ประกอบดวย
5.1 โปรแกรมที่ใชสรางบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่สามารถนําเสนอภาพ
เสียง และภาพเคลื่อนไหวไดดี ไดแก Microsoft Word , Acrobat 6.0 standard ,Macromedia Flash
MX, Macromedia Dreamweaver MX
5.2 โปรแกรมตกแตงภาพกราฟกอื่นๆ เชน Adobe Photoshop 7.0 ฯลฯ
ซึ่งมีขั้นตอนในการพัฒนาเครื่องมือ ดังตอไปนี้
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2.1 แบบทดสอบเรื่องทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ใชเปน
แบบทดสอบหลังเรียน เพื่อนําไปหาประสิทธิภาพของบทเรียน มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
2.1.1 ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา กราฟกและสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา
ภาพถายเพื่อการศึกษา โสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องเสียงโสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องฉาย
โสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องแปลง/ถายทอดสัญญาณ
2.1.2 สรางตารางวิเคราะหหลักสูตร แสดงความสัมพันธระหวางเนื้อหาและจุด
ประสงคเชิงพฤติกรรม
2.1.3 ศึกษาเอกสาร เกี่ยวกับการเขียนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ
2.1.4 เขียนแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเปน
แบบทดสอบชนิดปรนัย 5 ตัวเลือก โดยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว
2.1.5 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบฝกหัด
ระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ที่สรางเสร็จแลว ใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม โดยใชตารางวิเคราะหหลักสูตรเปนเกณฑ ซึ่งมีหลักเกณฑในการ
พิจารณา (พวงรัตน ทวีรัตน 2540: 117) และนําไปปรับปรุงแกไขตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา ดังนี้
+1 แนใจวา ขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไว
0 ไมแนใจวา ขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไว
-1 แนใจวา ขอคําถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไว
2.1.6 หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
จากผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญแตละคน
2.1.7 คัดเลือกแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนที่ผู
เชี่ยวชาญไดพิจารณาแลววาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ซึ่งขอที่จะนําไปตองมีคาดัชนี
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความสอดคลองระหวางขอสอบกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม มีคา
0.5 ขึ้นไป (พวงรัตน ทวีรัตน,2540 : 117) ซึ่งจากคาการตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบ
กับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ไดคาความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.67-1.00 ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ข
2.1.8 ทดสอบกับนักศึกษาที่ไมใช กลุมทดลอง ซึ่งเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ที่
ผานการเรียนในวิชา เทคโนโลยีการศึกษา มาแลวจํานวน 30 คน
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2.1.9 วิเคราะหหาคาความยาก (Difficulty) และคาอํานาจจําแนก
(Discrimination) ของขอสอบแตละขอ โดยการนําผลการทดสอบของนักศึกษา จํานวน 30 คน
มาตรวจใหคะแนน โดยใหคะแนนขอที่ตอบถูกเปน 1 คะแนน และขอที่ตอบผิดหรือไมตอบเปน 0
คะแนน แลวจึงนําไปหาคาความยากและคาอํานาจจําแนกของขอสอบแตละขอ ซึ่งผลปรากฎวาขอ
สอบมีคาความยากตั้งแต 0.2-0.8 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.2-0.90 ดังตารางในภาคผนวก ข
2.1.10 หาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตร K.R. 20 ของ คูเดอร-ริชารดสัน(KuderRichardson) (พวงรัตน ทวีรัตน,2540: 123) ซึ่งขอสอบเรื่องกราฟกและสิ่งพิมพเพื่อการศึกษามี
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เทากับ 0.70 เรื่องภาพถายเพื่อการศึกษามีความเชื่อมั่นของแบบ
ทดสอบ เทากับ 0.75 เรื่องโสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องเสียง มีความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เทา
กับ 0.68 เรื่องโสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องฉาย มีความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เทากับ 0.66 และ
เรื่อง โสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องแปลง/ถายทอดสัญญาณ มีความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เทา
กับ 0.69 ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข
การสรางแบบทดสอบ สามารถแสดงเปนแผนภาพได ดังนี้
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ศึกษาเนื้อหาเรื่องทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา จากหนังสือและเอกสารตางๆ
สรางตารางวิเคราะหหลักสูตร
ศึกษาเอกสารการเขียนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ
เขียนแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
เปนแบบปรนัย 5 ตัวเลือก
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
นําผลการพิจารณามาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ
สอบกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
คัดเลือกขอสอบที่ผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาแลวเห็นวาสอดคลอง
กับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
นําแบบทดสอบที่คัดเลือกแลวไปทดสอบกับนักศึกษา จํานวน
30คน ที่ไมใชกลุมทดลอง แตเคยเรียนวิชา เทคโนโลยีการ
ศึกษาผานมาแลว
นําผลที่ได มาตรวจใหคะแนนจากนั้นจึงวิเคราะหหาคาความ
ยาก(Difficulty) และคาอํานาจจําแนก (Discrimination)
นําแบบทดสอบไปคํานวณหาคาความเชื่อมั่นโดยใช
สูตร K.R. 20 ของ คูเดอร-ริชารดสัน

นําไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้

ภาพประกอบ 22 ขั้นตอนการสรางการสรางแบบทดสอบ
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2.2 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ตสําหรับผูเชี่ยวชาญ เปนเครื่อง
มือที่ใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ใชในการประเมินบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่
สรางขึ้น ใหมีความถูกตองเหมาะสม และพรอมที่จะนําไปทดลอง โดยขั้นตอนการดําเนินการสราง
แบบประเมินคุณภาพบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีดังนี้
2.2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินสื่อการสอน
2.2.2 กําหนดคุณลักษณะในดานตางๆ ของสื่อที่ตองการจะประเมิน โดยผูวิจัยได
นําเอาเกณฑการประเมินโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ ของกรมวิชาการ (2544) และ อักษรา
แสงอราม(2543) มาปรับใช โดยเลือกขอคําถามที่มีความสอดคลอง กับการประเมินบทเรียนผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต
2.2.3 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต (WBI) มีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีระดับการประเมิน 5 ระดับ โดยใหระดับความสําคัญ
ดังนี้
คุณภาพดีมาก
ให
5
คะแนน
คุณภาพดี
ให
4
คะแนน
คุณภาพปานกลาง
ให
3
คะแนน
คุณภาพพอใช
ให
2
คะแนน
คุณภาพควรปรับปรุง
ให
1
คะแนน
โดยเกณฑการยอมรับคุณภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต วิชา
เทคโนโลยีการศึกษา เรื่องทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษา จะพิจารณาจากคาเฉลี่ยของคําถามแตละ
ขอ หากขอใดไดคาเฉลี่ย “ ดี ถึง ดีมาก ” จึงจะยอมรับ นอกจากนั้น คาเฉลี่ยรวมจะตองไมต่ํากวา
เกณฑ “ ดี ” ซึ่งกําหนดคาเฉลี่ยดังนี้ ( ไชยยศ เรืองสุวรรณ .2533:138)
คะแนน 1.00-1.49 หมายถึง คุณภาพควรปรับปรุงอยางยิ่ง
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง คุณภาพควรปรับปรุง
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับปานกลาง
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับดี
คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับดีมาก
2.2.4 นําแบบประเมินที่สรางเสร็จแลวใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ
2.2.5 เมื่อไดขอคําถามทั้งหมดแลวจึงนําไปสรางแบบประเมินฉบับจริง และนําไป
ใชจริง โดยใหผูเชี่ยวชาญ 3 คนประเมิน
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การสรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต (WBI) สามารถแสดงเปน
แผนภาพได ดังนี้

ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินสื่อการสอน
กําหนดคุณลักษณะในดานตางๆ ของสื่อ
ที่ตองการประเมิน
สรางขอคําถามในแบบประเมินใหตรงดับคุณ
ลักษณะที่ตองการประเมิน โดยใชเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ

ไดแบบประเมินที่มีคุณภาพ
สามารถนําไปใชจริง

ภาพประกอบ 23 การสรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต (WBI)
วิชา เทคโนโลยีการศึกษา
2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนเรื่องทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาของนักศึกษา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เพื่อสอบถามความคิด
เห็นเกี่ยวกับบทเรียนในดานเนื้อหา ดานการสื่อความหมาย ดานการออกแบบ และขอเสนอแนะ
อื่น ๆ ซึ่งมีวิธีการสรางเหมือนกับแบบประเมินคุณภาพบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ตสําหรับผู
เชี่ยวชาญ แลวจึงนําผลจากความคิดเห็นไปวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาบท
เรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ตใหดียิ่งขึ้น
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3. วิธีดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยดําเนินการทดลองตามลําดับ ดังนี้
3.1 ขั้นเตรียม
3.1.1 ขั้นเตรียมเครื่องมือที่ใชในการทดลอง ซึ่งประกอบดวย บทเรียนผานเครือ
ขายอินเตอรเน็ตเรื่องทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา แบบทดสอบหลัง
เรียน
3.1.2 ติดตอขออนุญาติครูผูสอนกลุมตัวอยางเพื่อใชเวลาทําการทดลอง
3.1.3 เตรียมกลุมตัวอยางที่จะเขารับการทดลอง โดยทําการนัดวันเวลาและสถานที่
แนนอน
3.1.4 เตรียมหองทดลอง โดยใหนักศึกษา 1 คน ตอเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง
3.2 ขั้นดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการในขั้นของการทดลอง ดังนี้
3.2.1 แนะนําวิธีการเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต รวมถึงขอตกลงตางๆ และตอบ
ขอซักถามของกลุมตัวอยาง
3.2.2 ใหกลุมตัวอยางทําการศึกษาบทเรียนตามลําดับขั้นตอนบทเรียนผานเครือ
ขายอินเตอรเน็ต เรื่องทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ในการทดลองหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑประสิทธิภาพของกระบวนการและของผลลัพธซึ่งกําหนดไว
เปนเกณฑขั้นต่ําไวรอยละ 80 (80/80) มี 3 ขั้นตอนดังตอไปนี้
3.2.2.1 ทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง นําบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต ที่
สรางขึ้นมาทดลองใชกับนักศึกษาเปนรายบุคคล แบบหนึ่งตอหนึ่ง เพื่อดูการสื่อความหมายของบท
เรียนตามความคิดเห็นของผูเรียน โดยทดลอง กับนักศึกษาจํานวน 3 คน ผูวิจัยทําการสังเกตขณะทํา
การทดลอง สัมภาษณ และใหนักศึกษาทําแบบประเมินคุณภาพบทเรียน แลวนําไปแกไขปรับปรุง
ตอไป
3.2.2.2 ทดลองแบบกลุมยอย นําบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต ที่
สรางขึ้นมาทดลองใชกับนักศึกษาแบบกลุมยอย เพื่อหาขอผิดพลาดที่ผูเรียนสวนใหญกระทํา พรอม
ทั้งหาประสิทธิภาพบทเรียนตามเกณฑ 80/80 ขั้นตน โดยทดลองกับนักศึกษาจํานวน 9 คนโดยใหผู
เรียนเรียนเนื้อหา ทําแบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และทําแบบประเมินคุณภาพ
บทเรียน นําขอมูลที่ไดมาทําการแกไขปรับปรุงขอบกพรองของบทเรียนกอนที่จะนําไปทดลองจริง
ในภาคสนาม
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3.2.2.3 การทดลองภาคสนาม นําบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต ที่
สรางขึ้นมาทดลองภาคสนาม เปนการทดลองในภาวะเหมือนการเรียนการสอนจริง โดยทดลองกับ
นักศึกษา จํานวน 30 คน โดย ใหผูเรียนเรียนเนื้อหา ทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบ
หลังเรียน แลวนําผลการทดลองที่ไดมาหาประสิทธิภาพของกระบวนการและของผลลัพธตาม
เกณฑมาตรฐานซึ่งกําหนดไวไมนอยกวารอยละ 80 (80/80)โดยใชสูตร

E1 / E2

(กรมวิชา

การ,2544:162)
3.3 การวิเคราะหผล สรุป และอภิปรายผลการทดลอง
ขั้นนี้เปนการนําเสนอผลการทดลองที่ไดมาวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการทดลอง เพื่อนํา
ไปอภิปรายผลตอไป
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4.การวิเคราะหขอมูล
แบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ขั้นตอนดวยกัน คือ
4.1 หาคุณภาพของเครื่องมือ
4.1.1 หาคุณภาพของแบบทดสอบหลังเรียน ดําเนินการดังตอไปนี้
1 ) หาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( Content Validity)โดยผูเชี่ยวชาญ
โดยหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม (ลวน สายยศ ,อังคณา
สายยศ,2543 : 248-249) ใชสูตรดังนี้

เมื่อ

∑R

IOC

=

IOC

แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ

N

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

∑R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้ง
หมด

N

แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ

2) หาคาความยาก (Difficulty) เปนรายขอของแบบทดสอบ ใชสูตรดังนี้
(พวงรัตน ทวีรัตน,2540 : 129)

เมื่อ

R
N

p

=

p
R
N

แทน คาความยากของคําถามแตละขอ
แทน จํานวนผูที่ตอบถูกในแตละขอ
แทน จํานวนผูที่เขาสอบทั้งหมด
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3) หาคาอํานาจจําแนก ดังนี้ (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ ,2538 :211 )

เมื่อ

R u – Rl
N/2

D

=

D
Ru
Rl
N

แทน คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ
แทน จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมเกง
แทน จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมออน
แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด

3) หาคาความเชื่อมั่นแบบทดสอบ (Reliability)โดยใชสูตร K.R. 20
ของคูเดอร-ริชารดสัน ดังนี้(ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ ,2538 :197-198 )

rtt
เมื่อ

rtt
n
p
q2
St

=

n
n- 1

{

1-

∑pq

St2

}

แทน คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
แทน จํานวนขอของขอสอบ
แทน สัดสวนของผูที่ทําถูกในขอหนึ่ง ๆ =

จํานวนคนที่ทําถูก
จํานวนคนทั้งหมด

แทน สัดสวนของผูที่ทําผิดในขอหนึ่ง ๆ = 1- p
แทน คะแนนความแปรปรวนของทั้งฉบับ
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4.2 วิเคราะหหาผลจากแบบประเมินคุณภาพบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต ดําเนิน
การดังตอไปนี้
1) หาคาเฉลี่ย (Mean) โดยใชสูตร(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ
,2638:73)ดังนี้

X
X

เมื่อ

=

∑X

N

แทน คะแนนเฉลี่ย

∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

N

แทน จํานวนขอมูล

4.3 หาประสิทธิภาพของบทเรียนบทเรียนเพื่อการเรียนการสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ต
(WBI) ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80โดยใชสูตรดังนี้ (กรมวิชาการ,2544 :162)

∑X
สูตรที่1
เมื่อ

N
A

× 100

E1

=

E1

แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ

A
N

แทน คะแนนรวมของนักศึกษาจากการทําแบบฝกหัด
แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัด
แทน จํานวนนักเรียน

∑X

∑Y
สูตรที่2
เมื่อ

N
B

× 100

E2

=

E2

แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ

B
N

แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียน
แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน
แทน จํานวนนักเรียน

∑Y

