
 

 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เพื่อบูรณาการกับ
รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เร่ือง ขั้นตอนการท าโครงงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ผู้วิจัยได้ด าเนินการและก าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดส าหรับงานวิจัย 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
  3.4 การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.5 แบบแผนการทดลอง 
  3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล / สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

3.1 กรอบแนวคิดส าหรับงานวิจัย 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เพื่อบูรณาการกับรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
เรื่อง ขั้นตอนการท าโครงงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เพื่อบูรณาการกับ
รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ขั้นตอนการท าโครงงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

 

 ตวัแปรตน้ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนออนไลน์และวิธีสอน

แบบปกต ิ 

 ตัวแปรตาม 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
โครงงานคอมพิวเตอร์ 

- ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียน
โดยใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6       
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  
 3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6   
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/3 จ านวน 44 คน จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ และกลุ่มควบคุมเป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/4 จ านวน 35 คน 
 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย (Instrumentation) 
ในการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เพื่อบูรณาการกับรายวิชาโครงงาน

คอมพิวเตอร์ เร่ือง ขั้นตอนการท าโครงงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทีปราษฎร์
พิทยา น้ีได้ใช้เคร่ืองมือ ดังน้ี 

3.3.1 บทเรียนออนไลน์ เรื่องขั้นตอนการท าโครงงาน 
3.3.2 แผนจัดการเรียนรู้รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เร่ืองขั้นตอนการท าโครงงาน ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์  
3.3.3 แบบทดสอบเก็บคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เร่ือง 

ขั้นตอนการท าโครงงาน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ จ านวน 30 ข้อ 
3.3.4  แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
      ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย ส่วน
ของข้อค าถาม จ านวน 3 ด้าน คือ 
          1) การประเมินด้านวัตถุประสงค์ของบทเรียนออนไลน์ 
          2) การประเมินด้านเน้ือหา  
          3) การประเมินด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 
    

3.4 การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ใช้บทเรียนออนไลน์ เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่ม

ตัวอย่างและ ได้ด าเนินการสร้างสื่อการเรียน ดังน้ี 
3.4.1 การสร้างบทเรียนออนไลน์  
ในการสร้างบทเรียนออนไลน์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ผู้วิจัยจะด าเนินตามล าดับขั้นตอนดังน้ี 
              1) การเตรียมการเบื้องต้น 
        ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ การเรียน
ออนไลน์ด้วยบทเรียนออนไลน์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา และ
เน้ือหารายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ขั้นตอนการท าโครงงาน 
              2) การสร้างบทเรียนออนไลน์ 
        2.1) วิเคราะห์จุดมุ่งหมาย 
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        2.2) วิเคราะห์เน้ือหา วิเคราะห์ผู้เรียน และวิเคราะห์ภารกิจการเรียนรู้ 
        2.3) ก าหนดและเขียนวัตถุประสงค์ 
        2.4) ออกแบบบทเรียน โดยแบ่งระดับเน้ือหา เพื่อให้สามารถด าเนินการสอนในเน้ือหา
เรื่องน้ันอย่างชัดเจน 
        2.5) วิเคราะห์บทเรียนเพื่อก าหนดจ านวนกรอบการสอน 
        2.6) น าโครงสร้างด้านเน้ือหา เสนอผู้เชียวชาญด้านเน้ือหา และการสอน ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเน้ือหา กรอบการสอนของบทเรียน และขั้นตอนในการเรียน 
        2.7) สร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย ระบบคลังข้อสอบโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 

3.4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์  
   ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ 

แบบทดสอบเก็บคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง ขั้นตอนการท าโครงงาน มีขั้นตอนการสร้าง 
ดังน้ี 

  1) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
และศึกษาเอกสาร คู่มือ ต ารา ที่เกี่ยวกับเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตลอดจนการศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  2) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เร่ือง 
ขั้นตอนการท าโครงงาน แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ซึ่งต้องการได้ข้อสอบที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์จ านวน 30 ข้อ โดยให้ครอบคลุมเน้ือหาและตัวชี้วัดแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมและแก้ไขปรับปรุง ซึงมีการก าหนดค่าของคะแนน ดังน้ี 

ตอบถูก  ให้คะแนน 1 คะแนน 
ตอบผิด  ให้คะแนน 0 คะแนน 

  3) น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญวัดผลและ
ประเมินผลจ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความชัดเจน
ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความสอดคล้องด้วยการหาดัชนีความสอดคล้อง ( IOC : 
Index of Item Objective Congruence) โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณาดังน้ี 

เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน 0 
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1 
 
 
 

  การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาโครงงานคอพิวเตอร์ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค านวณตามสูตร 
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N

R
IOC


  

โดยที่  R  คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
  N คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

4) น าคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าความสอดคล้อง ( IOC) โดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้อง มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ปรากฏว่าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ 

5) น าแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทีป
ราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2559 ที่เรียนผ่านมาแล้วจ านวน 30 ข้อ 

6) น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาค่าความยากง่าย (p) โดยเกณฑ์ความยากง่าย
ของข้อสอบก าหนดไว้ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยเกณฑ์ของ
ค่าอ านาจจ าแนกไว้ที่ 0.20 ขึ้นไป เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อสอบ  

7) น าแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์แล้วไปใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จ านวน 79 คน เป็น
กลุ่มตัวอย่างเพื่อน าไปใช้ในทดลอง 

 
3.4.2 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้วิจัยจะด าเนินตามล าดับข้ันตอนดังนี้ 

            1) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เป็นแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ ของ  ลิเคิร์ท โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนน และ
ความหมาย ดังน้ี 
          ระดับ  1     หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
          ระดับ  2     หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
          ระดับ  3     หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
          ระดับ  4     หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
          ระดับ  5     หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
             2) น าแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้นไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ และการประเมินที่ถูกต้อง และ
น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ IOC (Index of Item Objectives Congruence) โดย
ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ 
            เห็นว่าสอดคล้อง        ให้คะแนน   +1 
            ไม่แน่ใจ         ให้คะแนน     0 
           เห็นว่าไม่สอดคล้อง     ให้คะแนน    -1   
             3) น าแบบประเมินความพึงพอใจมาท าการปรับปรุงให้เหมาะสม ตามค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 
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             4) น าแบบประเมินความพึงพอใจที่พร้อมใช้ เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มทดลองที่ได้เรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา หลังจากที่ได้เรียนบทเรียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว 

 

3.5 แบบแผนการทดลอง 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอนดังน้ี 

3.5.1 วางแผนและออกแบบการด าเนินการเน้ือหาที่เหมาะสม 
3.5.2 จัดท าบทเรียนออนไลน์ 
3.5.3 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา โดยใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง และเลือกห้องที่

นักเรียนไม่เข้าใจเน้ือหามากที่สุด ทั้งหมดจ านวน 10 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  (คัดเลือกจากผลการสอบเก็บคะแนนรายจุดประสงค์ โดยให้สอบ
ปฏิบัติเด่ียวแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด) 

3.5.4 น านักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้น ม.6/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทั้ง 45 คนมา
ลองใช้บทเรียนออนไลน์ 

3.5.5 สังเกตการณ์ปฏิบัติงานของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมและครูคอยให้ค าแนะน าเป็นระยะ ๆ  และน าข้อมูลมาสรุปผล หากมี
ข้อบกพร่องที่ ต้องปรับปรุงแก้ไข ครูน าผลมาปรับแก้ไข แล้วน าไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของนักเรียน จนกระทั่งนักเรียนมีการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 3.5.6 นักเรียนท าแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เร่ือง ขั้นตอน
การท าโครงงาน 

3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6.1 วิธีด าเนินการทดลอง 

             3.6.1.1 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการท า
แบบทดสอบ 30 นาที เพื่อเก็บคะแนนก่อนเรียน 

3.6.1.2 นักเรียนศึกษาเน้ือหาบทเรียนจากบทเรียนออนไลน์           
3.6.1.3 นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการท า 30 

นาที เพื่อเก็บคะแนนหลังเรียน  
     3.6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             3.6.2.1 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
                   3.6.2.2 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์หาค่าความแตกต่างของคะแนนที่ได้จาก
การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ t-test แบบ 
Dependent 
                   3.6.2.3 ท าแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ 
                   3.6.2.3 น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และสรุปผล 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล  
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3.7.1 วิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ ดังน้ี 

3.7.1.1 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยการใช้สถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย   ̅ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้สถิติทดสอบที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ( t–test 
แบบ Dependent) 

3.7.1.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ โดยการใช้สถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย   ̅ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้สถิติทดสอบที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ( t–test 
แบบ Dependent) 

3.7.1.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์กับวิธีสอนแบบปกติ โดยการใช้สถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย   ̅ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้สถิติทดสอบที แบบไม่เป็น
อิสระต่อกัน (t–test แบบ Dependent) 
  3.7.1.4 น าผลการท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนมาหาค่าเฉลี่ย   ̅ และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาเทียบเกณฑ์ ดังน้ี 

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  สมศักด์ิ 2550:223) 

  สูตร  ̅  =   
∑ 

 
 

  เมื่อ    ̅      แทน    คะแนนเฉลี่ย 
        ∑     แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
         N        แทน    จ านวนประชากร 
 3.7.2.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D โดยใช้สูตร (มลิวัลย์  สมศักด์ิ 

2550:223) 

  สูตร S.D.  =  √
 ∑    ∑   

      
 

เมื่อ    S.D.      แทน     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     ∑     แทน     ผลรวมของคะแนนแต่ละคน 
          ∑    แทน     ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกก าลังสอง 
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                           n         แทน     จ านวนตัวอย่าง 
 
 
 

3.7.3  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน     
3.7.3.1 ค านวณเพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และ

หลังเรียน โดยใช้ค่า t-test for dependent samples (บุญชม  ศรีสะอาด 2545:109) ดังต่อไปน้ี 

          สูตร 
 
1

t
22










n

DD

D
  

       df  =   n - 1 
เมื่อ  t         แทน อัตราส่วนวิกฤติ 

    D        แทน ความแตกต่างของคะแนนของแต่ละคน 
    D   แทน ผลรวมของคะแนนความต่างของแต่ละคน 
    n  แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง    


