บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ เป็น การจั ดการเรีย นรู้ โดยใช้ บทเรี ย นออนไลน์ เพื่ อบูร ณาการกั บ
รายวิชาโครงงานคอมพิว เตอร์ เรื่อ ง ขั้นตอนการทาโครงงาน ของนัก เรี ย นชั้ นมั ธยมศึก ษาปี ที่ 6
โรงเรีย นที ปราษฎร์ พิท ยา ผู้ วิจั ย ได้ด าเนิน การและกาหนดแนวทางในการดาเนิ นการวิจั ย โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 กรอบแนวคิดสาหรับงานวิจัย
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
3.5 แบบแผนการทดลอง
3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล / สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 กรอบแนวคิดสาหรับงานวิจัย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ บทเรีย นออนไลน์ เพื่อบูรณาการกับรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
เรื่อง ขั้นตอนการทาโครงงาน ของนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษปีที่ 6 ภาคเรีย นที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ตัวแปรต้น
การจัดการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนออนไลน์และวิธีสอน
แบบปกติ

ตัวแปรตาม
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
โครงงานคอมพิวเตอร์
- ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียน
โดยใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชาโครงงาน
คอมพิวเตอร์

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เพื่อบูรณาการกับ
รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ขั้นตอนการทาโครงงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560โรงเรีย นทีปราษฎร์พิทยา
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ประชากร ที่ ใ ช้ ในการศึก ษาครั้ งนี้ เป็น นัก เรี ย นระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาชั้ นปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
3.2.2 กลุ่ม ตัวอย่าง ที่ใ ช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรีย นระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรีย นทีปราษฎร์พิทยา ได้กลุ่ม ทดลองเป็นนักเรีย นระดับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/3 จานวน 44 คน จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรีย นออนไลน์ และกลุ่ม ควบคุม เป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/4 จานวน 35 คน
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Instrumentation)
ในการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เพื่อบูรณาการกับรายวิชาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ เรื่อง ขั้นตอนการทาโครงงาน ของนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรีย นทีปราษฎร์
พิทยา นี้ได้ใช้เครื่องมือ ดังนี้
3.3.1 บทเรียนออนไลน์ เรื่องขั้นตอนการทาโครงงาน
3.3.2 แผนจัดการเรีย นรู้ รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องขั้นตอนการทาโครงงาน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์
3.3.3 แบบทดสอบเก็บคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง
ขั้นตอนการทาโครงงาน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ จานวน 30 ข้อ
3.3.4 แบบสารวจความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เรีย นที่มีต่อ บทเรีย นออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย ส่วน
ของข้อคาถาม จานวน 3 ด้าน คือ
1) การประเมินด้านวัตถุประสงค์ของบทเรีย นออนไลน์
2) การประเมินด้านเนื้อหา
3) การประเมินด้านประโยชน์และการนาไปใช้
3.4 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้บทเรียนออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างและ ได้ดาเนินการสร้างสื่อการเรียน ดังนี้
3.4.1 การสร้างบทเรียนออนไลน์
ในการสร้างบทเรียนออนไลน์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 โรงเรีย นทีปราษฎร์พิทยา
ผู้วิจัยจะดาเนินตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1) การเตรียมการเบื้องต้น
ศึกษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จัย ที่เกี่ย วข้องกับการประยุกต์ใช้ การเรีย น
ออนไลน์ด้วยบทเรีย นออนไลน์ สาหรับนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 โรงเรีย นทีปราษฎร์พิทยา และ
เนื้อหารายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ขั้นตอนการทาโครงงาน
2) การสร้างบทเรียนออนไลน์
2.1) วิเคราะห์จุดมุ่งหมาย
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2.2) วิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ผู้เรียน และวิเคราะห์ภารกิจการเรียนรู้
2.3) กาหนดและเขียนวัตถุประสงค์
2.4) ออกแบบบทเรียน โดยแบ่งระดับเนื้อหา เพื่อให้สามารถดาเนินการสอนในเนื้อหา
เรื่องนั้นอย่างชัดเจน
2.5) วิเคราะห์บทเรียนเพื่อกาหนดจานวนกรอบการสอน
2.6) นาโครงสร้างด้านเนื้อหา เสนอผู้เชีย วชาญด้านเนื้อหา และการสอน ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหา กรอบการสอนของบทเรียน และขั้นตอนในการเรียน
2.7) สร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย ระบบคลังข้อสอบโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
3.4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
ในการสร้ า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช าโครงงานคอมพิ ว เตอร์
แบบทดสอบเก็บคะแนนก่อนเรีย นและหลังเรีย น เรื่อง ขั้นตอนการทาโครงงาน มีขั้นตอนการสร้าง
ดังนี้
1) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรีย นทีปราษฎร์พิทยา กลุ่ม สาระการเรีย นรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และศึกษาเอกสาร คู่มือ ตารา ที่เกี่ย วกับเนื้อหากลุ่ม สาระการเรีย นรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตลอดจนการศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) สร้ างแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นรายวิชาโครงงานคอมพิ วเตอร์ เรื่อ ง
ขั้นตอนการทาโครงงาน แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ซึ่งต้องการได้ข้อสอบที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์จานวน 30 ข้อ โดยให้ครอบคลุม เนื้อหาและตัวชี้วัดแล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมและแก้ไขปรับปรุง ซึงมีการกาหนดค่าของคะแนน ดังนี้
ตอบถูก
ให้คะแนน 1 คะแนน
ตอบผิด
ให้คะแนน 0 คะแนน
3) นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญวัดผลและ
ประเมินผลจานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจน
ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความสอดคล้องด้วยการหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC :
Index of Item Objective Congruence) โดยกาหนดเกณฑ์พิจารณาดังนี้
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน
+1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน
0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน
-1

การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย น
วิชาโครงงานคอพิวเตอร์ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) คานวณตามสูตร
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IOC 

โดยที่

R
N

 R คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N

คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญ

4) นาคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ย วชาญมาคานวณหาค่าความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้ อง มาคานวณหาค่า ดัชนีความสอดคล้องตั้ งแต่ 0.5 ขึ้นไป ปรากฏว่า แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
5) นาแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ไปทดลองใช้กับนักเรีย นชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรีย นทีป
ราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2559 ที่เรียนผ่านมาแล้วจานวน 30 ข้อ
6) นาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาค่าความยากง่าย (p) โดยเกณฑ์ความยากง่าย
ของข้อสอบกาหนดไว้ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนก (r) โดยเกณฑ์ข อง
ค่าอานาจจาแนกไว้ที่ 0.20 ขึ้นไป เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อสอบ
7) นาแบบทดสอบที่ผ่ านเกณฑ์แ ล้ วไปใช้ทดสอบก่อนเรีย นและหลั งเรีย นกับ นักเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จานวน 79 คน เป็น
กลุ่มตัวอย่างเพื่อนาไปใช้ในทดลอง
3.4.2 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้วิจัยจะดาเนินตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1) สร้างแบบประเมิน ความพึงพอใจของผู้เรี ย นที่เ รีย นด้ วยบทเรีย นออนไลน์ เป็นแบบ
ประมาณค่ า 5 ระดั บ ของ ลิเ คิ ร์ ท โดยกาหนดค่า ระดั บความคิด เห็ น แต่ ล ะช่ วงคะแนน และ
ความหมาย ดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
2) นาแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้ นไปปรึกษาผู้เชี่ย วชาญจานวน 3 ท่าน เพื่ อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ และการประเมินที่ถูกต้อง และ
นามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ IOC (Index of Item Objectives Congruence) โดย
กาหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน +1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน -1
3) นาแบบประเมิน ความพึ งพอใจมาทาการปรับปรุง ให้เหมาะสม ตามคาแนะนาและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
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4) นาแบบประเมินความพึงพอใจที่พร้อมใช้ เพื่อนาไปใช้กับกลุ่ม ทดลองที่ได้เรีย นด้วย
บทเรีย นออนไลน์ สาหรับ นักเรีย นชั้น มัธ ยมศึ กษาปีที่ 6/3 ภาคเรีย นที่ 2 ปีก ารศึกษา 2560
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา หลังจากที่ได้เรียนบทเรียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว
3.5 แบบแผนการทดลอง
ผู้วิจัยได้ดาเนินตามขั้นตอนดังนี้
3.5.1 วางแผนและออกแบบการดาเนินการเนื้อหาที่เหมาะสม
3.5.2 จัดทาบทเรียนออนไลน์
3.5.3 คั ดเลือกกลุ่ ม เป้า หมายที่ศึก ษา โดยใช้ วิธี คัดเลือ กแบบเจาะจง และเลือ กห้ องที่
นักเรีย นไม่เข้าใจเนื้อหามากที่สุด ทั้งหมดจานวน 10 คน ซึ่งเป็นนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (คัดเลือกจากผลการสอบเก็บคะแนนรายจุดประสงค์ โดยให้สอบ
ปฏิบัติเดี่ยวแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด)
3.5.4 นานักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้น ม.6/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทั้ง 45 คนมา
ลองใช้บทเรียนออนไลน์
3.5.5 สัง เกตการณ์ปฏิ บัติง านของนั กเรีย นโดยใช้แ บบทดสอบก่อ นเรี ย นและหลังเรีย น
รวมทั้ ง สัง เกตพฤติ ก รรมและครู ค อยให้ ค าแนะน าเป็ น ระยะ ๆ และน าข้ อ มู ลมาสรุ ป ผล หากมี
ข้อ บกพร่ อ งที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ครู น าผลมาปรั บแก้ ไ ข แล้ วน าไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ ห้ สอดคล้อ งกั บ
พฤติกรรมของนักเรียน จนกระทั่งนักเรียนมีการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
3.5.6 นักเรียนทาแบบสารวจความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ขั้นตอน
การทาโครงงาน
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6.1 วิธีดาเนินการทดลอง
3.6.1.1 นั ก เรี ย นทาแบบทดสอบก่ อ นเรี ย น จ านวน 30 ข้ อ ใช้ เ วลาในการท า
แบบทดสอบ 30 นาที เพื่อเก็บคะแนนก่อนเรียน
3.6.1.2 นักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากบทเรีย นออนไลน์
3.6.1.3 นักเรีย นทาแบบทดสอบหลัง เรีย นจานวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการทา 30
นาที เพื่อเก็บคะแนนหลังเรียน
3.6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6.2.1 ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทาแบบทดสอบวัดผลสั ม ฤทธิ์ทางการ
เรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน
3.6.2.2 ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์หาค่าความแตกต่างของคะแนนที่ได้จาก
การทาแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย น ก่อนเรีย นและหลังเรี ย น โดยใช้สถิติ t-test แบบ
Dependent
3.6.2.3 ทาแบบสารวจความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
3.6.2.3 นาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และสรุปผล
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล
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3.7.1 วิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ ดังนี้
3.7.1.1 เปรีย บเทีย บความแตกต่างของคะแนนวัดผลสัม ฤทธิ์ก่อนและหลังเรีย น
ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยการใช้สถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย ̅ ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน
(S.D.) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้สถิติทดสอบที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t–test
แบบ Dependent)
3.7.1.2 เปรีย บเทีย บความแตกต่างของคะแนนวัดผลสัม ฤทธิ์ก่อนและหลังเรีย น
ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ โดยการใช้สถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย ̅ ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน
(S.D.) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้สถิติทดสอบที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t–test
แบบ Dependent)
3.7.1.3 เปรีย บเทีย บความแตกต่างของคะแนนวัดผลสัม ฤทธิ์ก่อนและหลังเรีย น
ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์กับวิธีสอนแบบปกติ โดยการใช้สถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย ̅ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้สถิติทดสอบที แบบไม่เป็น
อิสระต่อกัน (t–test แบบ Dependent)
3.7.1.4 นาผลการทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนมาหาค่าเฉลี่ย ̅ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาเทียบเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
3.7.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.7.2.1 สถิติพื้นฐาน ̅ โดยใช้สูตร (มลิวัลย์ สมศักดิ์ 2550:223)
∑
สูตร
̅ =
เมื่อ

̅

แทน คะแนนเฉลี่ย
∑
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N
แทน จานวนประชากร
3.7.2.2 ค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน S.D โดยใช้ สู ต ร (มลิ วั ล ย์ สมศั ก ดิ์
2550:223)
สูตร

S.D. = √

เมื่อ

S.D.
∑
∑

แทน
แทน
แทน

∑

∑

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนแต่ละคน
ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกกาลังสอง
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n

แทน

จานวนตัวอย่าง

3.7.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน
3.7.3.1 คานวณเพื่อเปรีย บเทีย บคะแนนผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นก่อนเรีย น และ
หลังเรียน โดยใช้ค่า t-test for dependent samples (บุญชม ศรีสะอาด 2545:109) ดังต่อไปนี้
สูตร

t

D
 D   D 

2

2

n 1

เมื่อ

df = n - 1
t
แทน
D
แทน
 D แทน
n
แทน

อัตราส่วนวิกฤติ
ความแตกต่างของคะแนนของแต่ละคน
ผลรวมของคะแนนความต่างของแต่ละคน
จานวนกลุ่มตัวอย่าง

