บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อมุ่งหวังใน
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส เรื่อง ป่าชายเลนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี รายละเอียดในการดาเนินการ
วิจัยดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 และยังไม่เคย
เรียนเนื้อหาเรื่องป่าชายเลนมาก่อน จานวน 193 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 และยังไม่เคย
เรีย นเนื้ อหาเรื่ อง ป่ า ชายเลนมาก่ อน จานวน 42 คน ซึ่ งได้ มาจากการเลื อกอย่ างเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) ดังนี้คือ
2.1 กลุ่มตัวอย่างสาหรับทดลองรายบุคคลเพื่อปรับปรุงแก้ไขบทเรียนไฮเปอร์เควส
จานวน 3 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างสาหรับทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนไฮเปอร์เควส
จานวน 9 คน
2.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองภาคสนามเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียนไฮเปอร์เควส จานวน 30 คน
โดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือกนั้นเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติดังนี้คือ
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2.3.1โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอนตั้งแต่ 30
เครื่องขึ้นไป
2.3.2 กลุ่มตัวอย่างมีทักษะและความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
2.3.3 กลุ่มตัวอย่างมีทักษะในการใช้และสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้
เป็นอย่างดี
ดังนั้นในกรณีที่จะอ้างอิงไปยังประชากรกลุ่มอื่น ประชากรกลุ่มนั้นจะต้องมีลักษณะ
ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้

แบบแผนการวิจัย
ในการวิจัย ครั้งนี้ผู้วิจัย ได้ใ ช้แบบแผนการวิจัย แบบทดสอบก่อนและหลังกับกลุ่มเดีย ว
(One – Group Pretest – Posttest Design) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538: 249) เป็นรูปแบบ
วิธีการวิจัยศึกษากรณีเดียวสาหรับทดลองกับกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว จัดกระทาโดยการเรียนด้วย
บทเรียนแบบไฮเปอร์เควส เรื่องป่าชายเลน แล้วเก็บข้อมูลโดยการทดสอบก่อนและหลังการเรียน
ซึ่งมีลักษณะเดียวกับรูปแบบดังนี้
ตาราง 1 แบบแผนการวิจัยแบบทดสอบก่อนและหลังกับกลุ่มเดียว
T1

X

T2

ที่มา : ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538: 249
เมื่อ

T1 แทน การสอบก่อนที่จะจัดกระทาการทดลอง (Pretest)
X แทน การดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้บทเรียนแบบไฮเปอร์เควส
T2 แทน การสอบหลังจากที่จัดกระทาการทดลอง (Posttest)
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ตัวแปรอิสระ คือ การเรียนด้วยบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส
ตัว แปรตาม คื อ ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรีย นของผู้ เ รี ย นที่เ รี ย นด้ว ยบทเรี ย นแบบ
ไฮเปอร์เควส

เครื่องมือในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย
1.แบบประเมินหาประสิทธิภาพบทเรียนแบบไฮเปอร์เควสใช้แบบประเมินรูบริกส์
2.บทเรียนแบบไฮเปอร์เควส เรื่อง ป่าชายเลน
3.แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย น เป็ น แบบทดสอบชนิด เลื อกตอบ 5
ตัวเลือก ที่ผ่านการหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR 20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน(Kuder-Richardson
อ้างถึงใน ล้วนสายยศ และอังคณา สายยศ, 2538: 197)

การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดชนิดและขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัยไว้ดังนี้
1. การสร้างแบบประเมินหาประสิทธิภาพบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส
แบบประเมินบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส เพื่อใช้ในการตรวจสอบหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส เรื่อง ป่าชายเลน ใช้แบบประเมินของ เบอร์นี่ ดอจน์ (Bernie Dodge)
ซึ่งมีลักษณะเป็นรูบริกส์ ประเมินด้านต่างๆ โดยให้ผู้ประเมินบันทึกคะแนนเป็นระดับคะแนน 3 ระดับ
2. การสร้างบทเรียนแบบ ไฮเปอร์เควส เรื่อง ป่าชายเลน มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากเอกสาร หนังสือ เว็บไซต์
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รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการพัฒนาบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส เรื่อง
ป่าชายเลน
2.2 วิเคราะห์จุดประสงค์และเนื้อหาที่เกี่ยวกับป่าชายเลนในสาระการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ทั้งมาตรฐานที่ 2.1 และ 2.2 ร่วมกับอาจารย์ประจาวิชา
ของโรงเรียน
2.3 เขียนแผนการสอน
2.4 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
2.5 จัดทา Story Board สาหรับใช้สร้างบทเรียน ผู้วิจัยได้กาหนดรูปแบบการ
เชื่อมโยงเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ ในบทเรียนเพื่อจัดทา Story Board จากนั้นนาเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อ ง ทั้งในส่ว นของการก าหนดแหล่งข้อมูล ที่มีเนื้ อหาเกี่ย วข้ องกั บ
ป่ า ชายเลน การใช้ ภ าษา การใช้ ภาพประกอบ การเชื่อมโยงและส่ วนประกอบอื่นๆ แล้ว นามา
ปรับปรุงแก้ไข
2.6 สร้างบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส ตาม Story Board ที่กาหนดไว้
2.7 นาบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส ที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของบทเรียนตามเกณฑ์การประเมินของรูบริกส์ พร้อมทั้งปรับปรุง
แก้ไขตามคาแนะของผู้เชี่ยวชาญ
2.8 หลั ง จากปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามค าแนะน าแล้ ว ผู้ วิ จั ย ได้ น าไปทดลองหา
ประสิทธิภาพตามลาดับดังนี้
2.8.1 การทดลองครั้งที่ 1 ทดลองใช้แบบหนึ่งต่อหนึ่ง เป็นการทดลองใช้
บทเรียนแบบไฮเปอร์เควส เรื่องป่าชายเลน เพื่อตรวจสอบความบกพร่องในด้านต่างๆ โดยนักเรียน
ซึ่งผู้วิจัยได้นาบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส เรื่องป่าชายเลนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเรียน
ในเนื้อหา เรื่องป่าชายเลน จานวน 3 คน โดยผู้วิจัยทาการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เรี ยนถึงข้อบกพร่อง
ต่างๆ จากการใช้บทเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
2.8.2 การทดลองครั้ ง ที่ 2 ทดลองใช้ แ บบกลุ่ ม เล็ ก เป็ น การทดลองใช้
บทเรียนแบบไฮเปอร์เควส เรื่องป่าชายเลน เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องในด้านต่างๆ โดยนักเรียน ซึ่ง
ผู้วิจัยได้นาบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส เรื่องป่าชายเลน ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเรียน
ในเนื้อหาเรื่องป่าชายเลน จานวน 9 คน โดยผู้วิจัยทาการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เรียนถึงข้อบกพร่อง
ต่างๆ จากการใช้บทเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น และตรวจสอบผลการหา
ประสิทธิภาพ 80/80
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2.8.3 การทดลองครั้ งที่ 3 เป็ นการทดลองภาคสนาม เพื่ อหาผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส เรื่อง
ป่าชายเลน ที่ผ่านการหาประสิทธิภาพมาแล้ว โดยผู้วิจัยได้นาบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส เรื่อง
ป่าชายเลน ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเรียนในเนื้อเรื่องป่าชายเลนจานวน 30 คน เพื่อ
ทดสอบหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2.9 ปรับปรุงและตรวจสอบความเรียบร้อยของบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส เรื่อง
ป่าชายเลน ตามผลที่ได้จากการทดลองครั้งที่ 3 เพื่ อความพร้อมในการนาไปใช้ในกระบวนการวิจัย
ต่อไป
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ขั้นตอนการสร้างบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส เรื่องป่าชายเลน
ศึกษาหลักสูตรและรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์จุดประสงค์และเนื้อหา
กาหนดรายละเอียด
เขียนแผนการสอน

อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ

ปรับปรุงแก้ไข

ผ่าน
จัดทา Story Board

อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ

ปรับปรุงแก้ไข

ผ่าน
สร้างบทเรียนแบบ ไฮเปอร์เควส
เรื่องป่าชายเลน

ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
ผ่าน
ทดลองรายบุคคล

ตรวจสอบข้อบกพร่อง/ปรับปรุง

ก

ปรับปรุงแก้ไข
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ก

ทดลองกลุ่มเล็ก (9 คน)
หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ตรวจสอบข้อบกพร่อง / ปรับปรุง
ทดลองแบบกลุ่มใหญ่ (30 คน)
หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

หาประสิทธิภาพบทเรียน

ปรับปรุงแก้ไข

ผ่าน
ได้บทเรียนแบบไฮเปอร์เควส เรื่องป่าชายเลน

ภาพประกอบ 8 ขั้นตอนการสร้างบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส เรื่องป่าชายเลน
3. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
3.1 ศึกษาค้นคว้าเรื่องป่าชายเลน
3.2 สร้ า งตารางวิ เ คราะห์ จุ ด ประสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรมและก าหนดเนื้ อ หาให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อเตรียมที่จะนาไปสร้างแบบทดสอบ
3.3 เสนอผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาตรวจสอบและนาผลมาปรับปรุงแก้ไข
3.4 ศึกษาเอกสารการออกข้อสอบแบบเลือกตอบเพื่อความถูกต้องในการออก
ข้อสอบ
3.5 เขียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 5
ตั ว เลื อ ก ให้ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาตามกรอบวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรมที่ ตั้ ง ไว้ หลั ง จากสร้ า ง
แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นเสร็จ แล้ ว นาไปใช้ผู้ เชี่ ย วชาญด้ านเนื้อ หา 4 คน และ
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ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 1 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหา (Content Validity)
โดยใช้หลักเกณฑ์ในการกาหนดคะแนนความเห็น(สมนึก ภัทธิยธนี, 2544: 220) ดังนี้
+1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุ
0 ถ้าไม่แน่ใจว่า ข้อสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุ
-1 ถ้าไม่แน่ใจว่า ข้อสอบไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุ
6. น าผลการพิ จ ารณาของผู้ เ ชี่ ย วชาญแต่ ล ะคนไปหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง
ระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
7. คัดเลือกข้อสอบที่ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาเห็นว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม ซึ่งข้อสอบที่จะนาไปใช้ได้จะต้องมีค่าดัชนีความเที่ยงตรงในเนื้อหาระหว่างข้อสอบกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 117) โดยได้ข้อสอบ
ส าหรั บ น าไปทดลองเพื่ อ หาค่ า ความยาก (Difficulty) และค่ า อ านาจจ าแนก (Discrimination)
จานวน 27 ข้อ
8. นาแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ เคยเรียนเนื้อหาเรื่อง ป่าชายเลนแล้ว จากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จานวน 30 คน
9. นาผลคะแนนที่ได้มาตรวจวิเคราะห์หาความยาก และค่าอานาจจาแนก โดยข้อที่
ตอบถูกให้ 1 ส่วนข้อสอบที่ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0
10. คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก ตั้งแต่ 0.43 – 0.70 และค่าอานาจจาแนกตั้งแต่
0.20 ขึ้นไป (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538: 210-211)
11. นาแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไ ม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างที่เคยเรีย นเนื้อหาเรื่องป่าชายเลนแล้ว จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
จานวน 30 คนโดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนคือ ข้อที่ตอบถูกให้ 1 ส่วนข้อที่ตอบผิดหรือไม่ตอบให้
0 แล้วนาไปหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ –ริชาร์ดสัน (ล้วน สายยศ และอังคณา
สายยศ, 2538: 198)
12. นาแบบทดสอบที่ผ่านการหาประสิทธิภาพไปใช้ในกระบวนการวิจัยต่อไป
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ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ศึกษาหลักสูตรและเนื้อหาเรื่อง ป่าชายเลน

สร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงค์/กาหนดเนื้อหา

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ผ่าน
ศึกษาเอกสารการออกข้อสอบ
ออกข้อสอบ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความเที่ยงตรงมากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.50
นาข้อสอบที่คัดเลือกแล้วไปทดลองกับนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง 30 คน
วิเคราะห์หาค่าความยากและค่าอานาจจาแนก

คัดเลือกข้อสอบที่ค่าความยากตั้งแต่.20-.80 ค่าอานาจ
จาแนก ตัง้ แต่ .20 ขึ้นไป

ก

ปรับปรุงแก้ไข
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ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ)

ก

นาข้อสอบที่ผ่านการคัดเลือกไปทดลองกับนักเรียนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน
นาผลคะแนนไปวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น

ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เพื่อนาไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง

ภาพประกอบ 9 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
1. การดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบไฮเปอร์
เควส เรื่องป่าชายเลน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้แบบประเมินรูบริกส์ของ เบอร์นี่ ด็อจ (Bernie Dodge)
ด าเนิ น การทดลองกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552
ขั้นเตรียม
1.1 จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือสาหรับการวิจัยซึ่งประกอบด้วย
1.1.1 เอกสารสาหรับนักเรียนที่ใช้ประกอบระหว่างเรียน
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1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 31 ชุด (นักเรียน 1 คน ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์
1 ชุด และผู้สอนอีก 1 ชุด)
1.2 จัดเตรียมสถานที่สาหรับการสอนด้วยบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส เรื่องป่าชายเลน
โดยใช้ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขั้นดาเนินการพัฒนา
1.3 นากลุ่มตัวอย่าง 3 คนโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย เพื่อทาการทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
1.3.1 ดาเนินการสอนตามขั้นตอนซึ่งระบุไว้ในแผนการสอน
1.3.2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต สอบถาม ผู้เข้ารับการทดลอง
1.4 น าผลการทดลองแบบหนึ่ งต่ อหนึ่ งมาปรั บปรุ ง บทเรี ยนแบบไฮเปอร์ เควส
เรื่อง ป่าชายเลน
1.5 นากลุ่มตัวอย่าง 9 คนโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย เพื่อทาการทดลองกลุ่มเล็ก ดังนี้
1.5.1 ดาเนินการสอนตามขั้นตอนซึ่งระบุไว้ในแผนการสอน
1.5.2 ทดสอบวัด ผลการเรีย นของนั กเรี ย นตามแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส เรื่อง ป่าชายเลน
1.5.3 น าผลคะแนนที่ ไ ด้ มาหาประสิ ทธิ ภ าพของบทเรี ย นแบบไฮเปอร์ เ ควส
เรื่องป่าชายเลน
1.5.4 ตรวจสอบผลการหาประสิทธิภาพกับเกณฑ์ 80/80
1.6 นาผลจากการทดลองกลุ่มเล็กมาปรับปรุงบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส เรื่องป่าชายเลน
2. การด าเนินการวิจัยเพื่ อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรีย นที่ เรีย นด้ว ย
บทเรียนแบบไฮเปอร์เควส เรื่อง ป่าชายเลน โดยดาเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียน
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ในภาคเรี ย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2552
ขั้นเตรียมการทดลอง
2.1 จัดเตรียม สื่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือสาหรับการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย
2.1.1 เอกสารสาหรับนักเรียนที่ใช้ประกอบระหว่างเรียน
2.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 31 ชุด (นักเรียน 1 คนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1
ชุด และครูผู้สอน 1 ชุด)
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2.2 จัดเตรียมสถานที่สาหรับการสอนด้วยบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส เรื่องป่าชาย
เลน โดยใช้ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขั้นดาเนินการทดลอง
2.3 ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)
2.4 ดาเนินการสอนตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้ในแผนการสอนโดยใช้เวลาในการ
จัดการเรียนการสอนจานวน 3 สัปดาห์ แบ่งเป็น สัปดาห์ละ 1 คาบ คาบละ 2 ชั่วโมงดังนี้
คาบที่ 1 ครู ผู้ ส อนอภิ บ ายรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นแบบ
ไฮเปอร์เควส และแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5 คน เพื่อทากิจกรรม
คาบที่ 2 นักเรียนศึกษาเรียนรู้ตามกระบวนการต่างๆ ในบทเรียนแบบไฮเปอร์
เควส
คาบที่ 3 แต่กลุ่มนาเสนอรายงานที่ได้จากการทากิจกรรมหน้าชั้นเรียน โดยมี
ครูผู้สอนร่วมสรุปประเด็นและตกผลึกองค์ความรู้ร่วมกับนักเรียน
2.5 ทดสอบวัดผลการเรียนของนักเรียนตามแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส เรื่องป่าชายเลน (Posttest)
2.6 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้การทดสอบค่าที
(t-test)
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สรุปขั้นตอนวิธีการดาเนินการพัฒนาบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส เรื่องป่าชายเลน
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ศึกษาเนื้อหาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ทดลองแบบกลุ่มเล็ก(9คน)ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไม่
เคยเรียนในเนื้อหาเรื่องป่าชายเลนจานวน 9 คนเพื่อทดสอบ

1.วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่ได้มา เพื่อให้ได้

หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

แนวทางและกระบวนการในการพัฒนาบทเรียนแบบ
ไฮเปอร์เควส เรื่องป่าชายเลน
2.จัดทาแผนการสอน
3.จัดทาสตอรี่บอร์ด (Story Board)

บทเรียนแบบ ไฮเปอร์เควส เรื่องป่าชายเลนที่ผ่านการ
ทดลองแบบกลุ่มเล็ก

4.สร้างบทเรียนแบบ ไฮเปอร์เควส เรื่องป่าชายเลน
5.ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมินรูบริกส์ (Rubric)

ทดลองแบบภาคสนาม(30คน)ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่เคยเรียนในเนื้อหาเรื่องป่าชายเลนจานวน 30 คนเพื่อ
ทดสอบหาประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ์ 80/80

บทเรียนแบบ ไฮเปอร์เควส เรื่องป่าชายเลนที่ผ่านการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
ทดลองรายบุคคล(3คน)ทาการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เรียน
ถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการใช้บทเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

บทเรียนแบบ ไฮเปอร์เควส เรื่องป่าชายเลนที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

บทเรียนแบบ ไฮเปอร์เควส ที่มีประสิทธิภาพ

บทเรียนแบบ ไฮเปอร์เควส เรื่องป่าชายเลนที่ผ่านการ
ทดลองแบบรายบุคคล

ภาพประกอบ 10 สรุปขั้นตอนการสร้างบนเรียนแบบไฮเปอร์เควส เรื่องป่าชายเลน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล จะทาการวิเคราะห์ตามลักษณะและประเภทของข้อมูล โดยมี
ขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. ประเมินบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส เรื่องป่าชายเลน ใช้เกณฑ์การประเมินแบบ
รูบริกส์ ของเบอร์นี่ ดอดจ์ ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน
2. หาประสิ ท ธิ ภาพบทเรี ย นแบบไฮเปอร์เ ควส เรื่ องป่า ชายเลนโดยการหา
ประสิทธิภาพของกระบวนการ / ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2) ตามวิธีการของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ, 2531: 37)
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน โดยการนาผลคะแนนการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนมาทดสอบ ที แบบไม่อิสระต่อกัน (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 2538 : 104)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
1. สถิติที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
1.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบ
ใช้วิธีการดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี, 2544: 221)
IOC
เมื่อ IOC

=
แทน

R

แทน

N

แทน

R


ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม
ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา
ทั้งหมด
จานวนผู้เชี่ยวชาญ
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1.2 การหาค่าความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบ ใช้วิธีการดังนี้ (ล้วน สายยศ
และอังคณา สายยศ, 2538: 210)
P=

R


เมื่อ P
R
N

แทน
แทน
แทน

ค่าความยากของข้อคาถามแต่ละข้อ
จานวนคนที่ทาข้อนั้นถูก
จานวนคนที่ทาข้อนั้นทั้งหมด

1.3 การหาอานาจจาแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบ ใช้วิธีการดังนี้
(ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2538: 210)
D =

เมื่อ D
RU
RL
N

RU  RL

2

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าอานาจจาแนก
จานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มเก่ง
จานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มอ่อน
จานวนนักเรียนในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน
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1.4 การหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีแบบคูเดอร์ -ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson)
(Kuder - Richardson อ้างถึงใน ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2538: 198)
rtt =

n   pq 
1  2 
n - 1 
s t 

เมื่อ n
p

แทน
แทน

q

แทน
แทน

s 2t

จานวนข้อของเครื่องมือ
สัดส่วนของผู้ทาได้ในข้อหนึ่งๆ นั้นคือสัดส่วนของคน
ทาถูกกับคนทาทั้งหมด
สัดส่วนของผู้ทาผิดในข้อหนึ่งๆ หรือ คือ 1-p
คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น

1.5 การหาประสิทธิภาพบทเรียนแบบ ไฮเปอร์เควส เรื่องป่าชายเลน โดยใช้ E1/E2
ดังนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ, 2531 : 37)
E1
หมายถึง คะแนนเฉลี่ยจากผลการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จาก
การทาแบบทดสอบระหว่างเรียนหรือชิ้นงาน


E1 =
เมื่อ E1

  100




แทน
แทน

A
N

แทน
แทน

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
คะแนนรวมของนักเรียนจากการทาแบบทดสอบ
ระหว่างเรียนหรือชิ้นงาน
คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหว่างเรียน
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
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E2 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยจากผลการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการทา
แบบทดสอบหลังเรียน

F
E2 =
เมื่อ E1

 100
B

F

แทน
แทน

FA
N

แทน
แทน

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
คะแนนรวมของนักเรียนจากการทาแบบทดสอบ
ระหว่างเรียนหรือชิ้นงาน
คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหว่างเรียน
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

2. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตรวจสอบจากการนาผลคะแนนการ
ทดสอบก่อนและหลังเรียนมาทดสอบ ที แบบไม่อิสระต่อกัน (t-Dependent) (ล้วน สายยศและอังคณา
สายยศ, 2538: 104)

t =

D
  D   D
2

2

 -1

เมื่อ D
N

แทน
แทน

ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่
จานวนคู่

