
 

 

บทที ่ 3 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 
 
 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิา
สังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ใหมี้
ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา 
รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนเรียนและหลงัเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  มีวธีิด าเนินการสร้าง และ   
หาประสิทธิภาพตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 3.การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 4.การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 5.การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 6.สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีผูศึ้กษาไดก้ าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการศึกษา  
ดงัน้ี 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี มีดงัน้ี 
 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแกลง                   
“วทิยสถาวร” จงัหวดัระยอง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จ  านวน 12 หอ้งเรียน
จ านวนนกัเรียน 488 คน  
 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี มีดงัน้ี 
 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแกลง                     
“วทิยสถาวร” จงัหวดัระยอง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จ  านวน 44 คน ซ่ึง
ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เน่ืองจากเป็นหอ้งท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ต ่าในการเรียนรายวชิาสังคมศึกษา รหสัวชิา ส21101 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โดย
ด าเนินการกลุ่มเดียว ซ่ึงในการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ซ่ึง
ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 
  2.1 การทดลองคร้ังท่ี 1 แบบหน่ึงต่อหน่ึง (One to one testing) โดยการสุ่มนกัเรียน 
กลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน มากลุ่มละ 1 คน จ านวน 3 คน เพื่อหาความถูกตอ้งและเหมาะสมของ
เน้ือหา เวลา การใชภ้าษา และประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  2.2 การทดลองคร้ังท่ี 2 แบบกลุ่มยอ่ย (Small group testing) โดยการสุ่มนกัเรียน กลุ่ม
เก่ง ปานกลาง อ่อน มากลุ่มละ 3 คน เป็นจ านวน 9 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของบทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  2.3 การทดลองคร้ังท่ี 3 เป็นการทดลองภาคสนาม (Field testing) โดยการสุ่มนกัเรียน 
กลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน เป็นจ านวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของบทเรียนคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีดงัน้ี 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา 
ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2    
 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 แบบเลือกตอบ  
4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ ซ่ึงใชใ้นการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เป็นแบบทดสอบชุดเดิม 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101    
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 17 ขอ้ 
 

กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือตามขั้นตอน ดงัน้ี 
      1. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา 
รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
   1.1 ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ในสาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ เก่ียวกบัมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  และตวัช้ีวดัชั้นปี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
   1.2 ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร” กลุ่มสาระ      
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
   1.3 วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม มาตรฐานการเรียนรู้ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และตวัช้ีวดัชั้นปีชั้นมธัยมศึกษา   
ปีท่ี 2 และเน้ือหาท่ีใชใ้นการทดลองจากคู่มือการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรมแลว้จดัแบ่งเน้ือหาเป็นเร่ืองยอ่ย เพื่อน ามาสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์    
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงประกอบดว้ยเร่ืองยอ่ย 8 เร่ือง  ดงัตารางท่ี 2 
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ตำรำงที ่2  แสดงเน้ือหายอ่ยตามจ านวนชัว่โมงกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ 
  วฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง ทวปีแอฟริกา 
 

เร่ืองที่ เน้ือหำ จ ำนวนช่ัวโมง 

1 ท่ีตั้ง และอาณาเขตติดต่อทวปีแอฟริกา 2 
2 ลกัษณะภูมิประเทศทวปีแอฟริกา 2 
3 ลกัษณะภูมิอากาศทวปีแอฟริกา 2 
4 ลกัษณะทรัพยากรและพืชพรรณธรรมชาติทวปีแอฟริกา 2 
5 ลกัษณะประชากร เช้ือชาติ ภาษาและศาสนาทวปีแอฟริกา 2 
6 ลกัษณะการเมืองการปกครองทวปีแอฟริกา 1 
7 ลกัษณะทางเศรษฐกิจทวปีแอฟริกา 3 
8 ลักษณะทางสังคมวฒันธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชากรทวปีแอฟริกา 
2 

 รวม 16 
 
   1.4 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้
หลกัการของการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4 ประการดงัน้ี                   
(บุญชม ศรีสะอาด, 2537: 42)  
    1.4.1 หลกัการเรียนรู้เพิ่มทีละนอ้ย 
    1.4.2 หลกัการมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงั 
    1.4.3 หลกัของการรู้ผล 
    1.4.4 หลกัของความส าเร็จ 
   1.5 ศึกษาเอกสารและรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสาร ขอ้ความ ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว เสียง กราฟิก ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาประจ าแต่ละเร่ืองยอ่ย 
   1.6 ก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม และการวดัผลประเมินผลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เน้ือหาประจ าแต่ละเร่ืองยอ่ย 
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   1.7 น าเน้ือหาของบทเรียนไปปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาความถูกตอ้งและ
ความชดัเจนของเน้ือหา แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตต่อไป 
   1.8 ศึกษาการท างานของโปรแกรมท่ีใชส้ร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โปรแกรมหลกัไดแ้ก่ โปรแกรม Adobe Dreamweaver ใชใ้นการออกแบบหนา้เวบ็, 
โปรแกรม Adobe Flash ใชใ้นการออกแบบเน้ือหา และโปรแกรม Google Form ใชใ้นการสร้าง
แบบทดสอบ นอกจากน้ียงัมีการศึกษาการใชโ้ปรแกรมอ่ืน ๆ ร่วมดว้ยในการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ โปรแกรม Adobe Photoshop ใชใ้นการตกแต่งภาพท่ี
จะน ามาประกอบเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, โปรแกรม Flash , 
โปรแกรม SWISH และโปรแกรม Ulead Video Studio  ใชใ้นการสร้างภาพเคล่ือนไหวประกอบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, โปรแกรม Adobe Audition ใชใ้นการตดัต่อเสียง  
ตวัละครและเสียงดนตรีประกอบ, โปรแกรม Video Convert Master ใชใ้นการแปลงไฟลเ์สียงเป็น
ไฟลม์ลัติมีเดียชนิดต่าง ๆ และโปรแกรม Camtasia Studio ใชใ้นการจบัภาพหนา้จอ เป็นตน้  
   1.9 ศึกษาหลกัการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้
เขา้ใจการเขียนโปรแกรม 
   1.10 สร้างบทเรียนโดยใชรู้ปแบบระบบการเรียนการสอนดว้ยอินเทอร์เน็ตท่ี
เรียกวา่ DHM : Hypermedia design model (Mcmanus. 1995) ดงัน้ี 
    1.10.1 ก าหนดขอบเขตของการเรียนการสอน โดยไดท้  าการเลือกและ
เรียงล าดบัเน้ือหาตามหวัขอ้ใหเ้หมาะสม ดงัน้ี 
     ตอนท่ี 1 ระบบการส่ือสารขอ้มูล  
     ตอนท่ี 2 การถ่ายโอนขอ้มูล 
     ตอนท่ี 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
    1.10.2 ก าหนดองคป์ระกอบ เช่น ขอ้ความ ภาพ เสียง และวดีีโอท่ีเก่ียวขอ้ง 
    1.10.3 ก าหนดหวัขอ้และแนวคิด รูปแบบการเรียนผา่นระบบเครือข่าย เช่น   
การเขา้สู่เน้ือหา การท าแบบทดสอบระหวา่งเรียน 
    1.10.4 รวบรวมหวัขอ้ความรู้เพื่อเช่ือมโยงเขา้สู่บทเรียนท่ีก าหนดเน้ือหา
ดงักล่าวไว ้
    1.10.5 ใหผู้เ้รียนเป็นผูค้วบคุมการเรียน โดยการออกแบบโปรแกรมใหค้รู
สามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน และสามารถเลือกบทเรียนไดจ้ากเมนู 
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    1.10.6 ใหโ้อกาสผูเ้รียนในการตรวจสอบตนเอง โดยใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และสามารถตรวจสอบคะแนนท่ีผูเ้รียนท าไดจ้ากบทเรียน 
   1.11 จดัท าผงัโครงสร้างเร่ือง (Storyboard) เพือ่เขียนรายละเอียดของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา จ านวน 5 ท่าน ท าการประเมินเน้ือหาในการสร้าง
บทเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนด คือ .50 ข้ึนไป โดยไดผ้ลการประเมินเป็นค่าความสอดคลอ้ง (IOC) 
ระหวา่ง 0.80 - 1.00 ซ่ึงสามารถน าไปใชไ้ดแ้ละท าการแกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน าคือ เน้ือหา        
ท่ีเจาะลึกมากเกินไปหรือรายละเอียดท่ีไม่ส าคญัใหต้ดัออก และใชศ้พัทเ์ทคนิค 
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แผนภำพที ่2 แสดงโครงสร้างเร่ือง (Storyboard) 

 

ลงทะเบียน e-mail เพื่อเขา้ท าแบบทดสอบ 

เขา้สู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเวบ็ไซตบ์ทเรียน                                                 
www.kru-taunchai.com 

ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน/ส่งงานทาง  e-mail 

ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 

หน่วยท่ี 3                               

ลกัษณะภูมิอากาศ              

ทวปีแอฟริกา 

หน่วยท่ี 4                            

ลกัษณะทรัพยากรและ

พืชพรรณธรรมชาติ     

ทวปีแอฟริกา 

หน่วยท่ี 1                             

ท่ีตั้ง และอาณาเขต

ติดต่อทวปีแอฟริกา 

หน่วยท่ี 2                        
ลกัษณะภูมิประเทศ   

ทวปีแอฟริกา 

 

หน่วยท่ี 8                               
ลกัษณะทางสงัคม
วฒันธรรมและวถีิ
ชีวติความเป็นอยู่
ของประชากรทวปี

แอฟริกา 
 

หน่วยท่ี 5                         

ลกัษณะประชากร 

เช้ือชาติ ภาษาและ

ศาสนาทวปีแอฟริกา 

หน่วยท่ี 6                               
ลกัษณะการเมือง
การปกครองทวปี

แอฟริกา 

 

หน่วยท่ี 7                              
ลกัษณะทาง
เศรษฐกิจทวปี
แอฟริกา 

 

ศึกษาขั้นตอนการเรียนรู้ 

รอรับผลคะแนนตอบกลบัทาง e-mail 

          ศึกษาเน้ือหาบทเรียน 
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   1.12 น าผงัโครงสร้างท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ มาสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
   1.13 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสร้างเสร็จแลว้ส่งข้ึนสู่
เคร่ืองแม่ข่าย (server) และตรวจสอบผลการน าเสนอจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้
โปรแกรม Internet Explorer 
   1.14 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสร้างเสร็จแลว้ ไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา และดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา จ านวน 5 ท่าน ท าการตรวจสอบประเมิน
คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดา้นความตรงเชิงเน้ือหา การใชภ้าษา 
การจดัภาพ และการจดัล าดบัเน้ือหา โดยใชแ้บบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน แบบประเมินในแต่ละดา้นใชเ้กณฑใ์นการประเมินเป็น
คะแนน ดงัน้ี 
   เหมาะสมมากท่ีสุด ให ้ 5 คะแนน 
   เหมาะสมมาก  ให ้ 4 คะแนน 
   เหมาะสมปานกลาง ให ้ 3 คะแนน 
   เหมาะสมนอ้ย  ให ้ 2 คะแนน 
   เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ให ้ 1 คะแนน 
  ในการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การตรวจ
ใหค้ะแนนของผูเ้ช่ียวชาญยึดเกณฑเ์ฉล่ีย 3.50 -5.00 เป็นเกณฑต์ดัสินดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 
: 103) 
   ค่าเฉล่ีย  4.51-5.00 แปลความวา่ เหมาะสมมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50 แปลความวา่ เหมาะสมมาก 
   ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50 แปลความวา่ เหมาะสมปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50 แปลความวา่ เหมาะสมนอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50 แปลความวา่ เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
   1.15 น าผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปี
แอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน มาหาค่าเฉล่ีย
ไดผ้ลการประเมินเฉล่ียเท่ากบั 4.82 
   1.16 ปรับปรุงแกไ้ขบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปี
แอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
ดงัต่อไปน้ี  
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    1.16.1 ตรวจแกค้  าผดิใหถู้กตอ้งทุกเร่ือง  
    1.16.2 เพิ่มท่ีมา แหล่งอา้งอิงของภาพ 
    1.16.3 เพิ่มขนาดความหนาของหวัขอ้ และขนาดตวัอกัษรบรรยายใหอ่้านง่าย 
    1.16.4 ปรับเปล่ียนภาพท่ีเบลอใหเ้ป็นภาพท่ีมีความชดัเจน 
    1.16.5 เพิ่มภาพประกอบใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา 
   1.17 พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา 
รายวชิา สังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เป็นบทเรียน
คอมพิวเตอร์แบบศึกษาทบทวน (Tutorials) ซ่ึงลกัษณะการจดัล าดบัเน้ือหาวชิาเป็นแบบเส้นตรง 
(Linear programming) นกัเรียนจะตอ้งเรียนเน้ือหา ท าแบบฝึกหดั และแบบทดสอบไปตามล าดบั
และตอบสนองกิจกรรมต่าง ๆ ของบทเรียนท่ีปรากฏบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใชเ้วลา 18 ชัว่โมง  
   1.18 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปทดลองใช ้(Try-out) ไป
ใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 (ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง) โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร” ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียน ระยะเวลา ความยากง่ายของ
เน้ือหา โดยมีวธีิด าเนินการทดลองเป็น 3 คร้ังดงัน้ี 
    การทดลองคร้ังท่ี 1 แบบหน่ึงต่อหน่ึง (One to one testing) ผูศึ้กษาได้
ด าเนินการทดลองระหวา่งวนัท่ี 1 - 30 มิถุนายน 2561 โดยการสุ่มนกัเรียน กลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน 
มากลุ่มละ 1 คน จ านวน 3 คน โดยช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารทดลอง และวธีิการใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ เพื่อหาความถูกตอ้งและเหมาะสมของเน้ือหา เวลา การใชภ้าษา พบวา่ การเรียกช่ือ
ประเทศเดียวกนัในแต่ละต าแหน่งออกเสียงไม่เหมือน และการอ่านออกสียงช่ือประเทศไม่ชดัเจน 
การพิมพต์วัหนงัสือผดิบางแห่ง เน้ือหาบางเร่ืองยาวเกินไป อีกทั้งภาพประกอบบางภาพเบลอ แผนท่ี
บางภาพไม่ชดัเจน ผูศึ้กษาไดน้ าขอ้บกพร่องดงักล่าวมาปรับปรุงแกไ้ข ผลค านวณหาประสิทธิภาพ
ได ้E1/ E2 = 83.13/ 87.50  
    การทดลองคร้ังท่ี 2 แบบกลุ่มยอ่ย (Small group testing) ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการ
ทดลองระหวา่งวนัท่ี 1 - 31 กรกฎาคม 2561 โดยการสุ่มนกัเรียน กลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน มากลุ่มละ 
3 คน เป็นจ านวน 9 คน โดยช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารทดลอง และวธีิการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์แลว้
ใหก้ลุ่มทดลองท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน ศึกษาเน้ือหา เม่ือเรียนจบแลว้
ใหท้  าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน หลงัจากทดลองเสร็จแลว้ก็ไดท้  าการ
วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้ง 8 เร่ือง  แลว้น า
ขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลการ
ค านวณหาประสิทธิภาพได ้E1/ E2 = 86.67/ 87.78 
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    การทดลองคร้ังท่ี 3 เป็นการทดลองภาคสนาม (Field testing) ผูศึ้กษาได้
ด าเนินการทดลองระหวา่งวนัท่ี 1 - 31 สิงหาคม 2561 โดยการสุ่มนกัเรียน กลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน 
เป็นจ านวน 30 คน โดยช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารทดลอง และวธีิการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ แลว้ให้
ทดลองท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน ศึกษาเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เม่ือเรียนจบแลว้ใหท้  าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 
หลงัจากทดลองเสร็จแลว้ก็ไดท้  าการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้ง 8 เร่ือง ไม่พบขอ้บกพร่องใด ๆ ของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ผลการค านวณหาประสิทธิภาพได ้E1/ E2= 86.88/ 88.58 
   1.19 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปใชส้อนควบคู่กบั
แผนการจดัการเรียนรู้กบักลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4 ผลการค านวณหา
ประสิทธิภาพได ้E1/ E2= 81.28/ 88.52 
  2. การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคม
ศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิตาม
ขั้นตอน  ดงัน้ี 
   2.1 ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ในสาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ เก่ียวกบัมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และตวัช้ีวดัชั้นปี   
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
   2.2 ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร” กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
   2.3 ศึกษาวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   2.4 วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนกลุ่มสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้  ตวัช้ีวดัชั้นปี  เน้ือหา  วธีิการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีใช้
ในการทดลองจากคู่มือการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
และสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
   2.5 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิา
สังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตวัเลือก ให้
ครอบคลุมสาระและพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัจ านวน 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัความรู้ความจ า ระดบั
ความเขา้ใจ ระดบัการน าไปใช ้และระดบัการวเิคราะห์ จ านวน 60 ขอ้ มีค าตอบท่ีถูกตอ้งขอ้ละ         
1 ตวัเลือก ดงัตารางท่ี 3 
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ตำรำงที ่3   แสดงจ านวนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ทวปีแอฟริกา                
รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 60 ขอ้ จ  าแนกตามเน้ือหา
และตวัช้ีวดั 

 

เน้ือหำ ตัวช้ีวดั 
จ ำนวนข้อสอบ 

ทีส่ร้ำง 
ท่ีตั้ง และอาณาเขตติดต่อทวีป
แอฟริกา 

- ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 

7 

ลกัษณะภูมิประเทศทวปี
แอฟริกา 

- ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 

8 

ลกัษณะภูมิอากาศทวปีแอฟริกา - ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 

8 
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ตำรำงที่ 3  แสดงจ านวนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ทวปีแอฟริกา               
รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  จ านวน 60 ขอ้ จ  าแนกตามเน้ือหา
และตวัช้ีวดั (ต่อ) 

 

เน้ือหำ ตัวช้ีวดั 
จ ำนวนข้อสอบ 

ทีส่ร้ำง 
ลักษณะท รัพยากรและพื ช
พรรณธรรมชาติทวปีแอฟริกา 

- ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 
 - วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวปียโุรปและแอฟริกา 

8 

ลักษณะประชากร เ ช้ือชาติ  
ภาษาและศาสนาทวปีแอฟริกา 

 - วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวปียโุรปและแอฟริกา 
 - วเิคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสังคม 
อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวปียโุรปและทวปีแอฟริกา 

7 

ลกัษณะการเมืองการปกครอง
ทวปีแอฟริกา 

- ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 
 - วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวปียโุรปและแอฟริกา 
 - วเิคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสังคม 
อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวปียโุรปและทวปีแอฟริกา 

7 
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ตำรำงที่ 3  แสดงจ านวนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรียน เร่ือง ทวปีแอฟริกา 
รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  จ านวน 60 ขอ้ จ  าแนกตามเน้ือหา
และตวัช้ีวดั (ต่อ) 

 

เน้ือหำ ตัวช้ีวดั 
จ ำนวนข้อสอบ 

ทีส่ร้ำง 
ลักษณะทาง เศรษฐกิจทวีป
แอฟริกา 

 - ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 
 - วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวปียโุรปและแอฟริกา 

7 

ลักษณะทางสังคมวฒันธรรม
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชากรทวปีแอฟริกา 

- ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 
 - วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวปียโุรปและแอฟริกา 
 - วเิคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสังคม 
อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวปียโุรปและทวปีแอฟริกา 

8 

รวม 60 
 
   2.6 การหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูศึ้กษาได้
ด าเนินการหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิา
สังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
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    2.6.1 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ทวีปแอฟริกา รายวิชา
สังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผูศึ้กษาได้สร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน  
ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา จุดประสงคก์ารเรียนรู้และความครอบคลุมของค าถาม โดยใชเ้กณฑ์
การประเมินดงัน้ี 
    +1  หมายถึง ขอ้ท่ีแน่ใจวา่วดัตรงจุดประสงคข์อ้นั้น 
      0  หมายถึง ขอ้ท่ีไม่แน่ใจวา่ตรงจุดประสงคข์อ้นั้นหรือไม่ 
     -1  หมายถึง ขอ้ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์อ้นั้น 
    2.6.2 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญประเมิน         
มาวเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามของแบบทดสอบกบัตวัช้ีวดั โดยใชสู้ตร 
IOC (Index item of objective congruence) (บุญเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ,์ 2544 : 69) ปรากฏวา่
แบบทดสอบไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.80 - 1.00 จึงไดค้ดัเลือกขอ้สอบท่ีมีดชันีความ
สอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไปเป็นจ านวน 50 ขอ้ มาจดัพิมพเ์ป็นแบบทดสอบ ดงัตารางท่ี 4 
 
ตำรำงที่ 4  แสดงจ านวนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ทวปีแอฟริกา     
  รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 50 ขอ้ จ  าแนกตามเน้ือหา 
  และตวัช้ีวดั 
 

เน้ือหำ ตัวช้ีวดั 
จ ำนวนข้อสอบ 

ทีส่ร้ำง 
ท่ีตั้ง และอาณาเขตติดต่อทวีป
แอฟริกา 

- ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 

5 

ลกัษณะภูมิประเทศทวปี
แอฟริกา 

- ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 

7 
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ตำรำงที ่4   แสดงจ านวนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ทวปีแอฟริกา  
  รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 50 ขอ้ จ  าแนกตามเน้ือหา 
  และตวัช้ีวดั (ต่อ) 
 

เน้ือหำ ตัวช้ีวดั จ ำนวนข้อสอบ 
ทีส่ร้ำง 

ลกัษณะภูมิอากาศทวปีแอฟริกา - ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 

7 

ลักษณะท รัพยากรและพื ช
พรรณธรรมชาติทวปีแอฟริกา 

- ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 
 - วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวปียโุรปและแอฟริกา 

7 

ลักษณะประชากร เ ช้ือชาติ  
ภาษาและศาสนาทวปีแอฟริกา 

 - วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวปียโุรปและแอฟริกา 
 - วเิคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสังคม 
อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวปียโุรปและทวปีแอฟริกา 

5 

ลกัษณะการเมืองการปกครอง
ทวปีแอฟริกา 

- ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 
 - วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวปียโุรปและแอฟริกา 
 - วเิคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสังคม 
อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวปียโุรปและทวปีแอฟริกา 

6 
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ตำรำงที่ 4       แสดงจ านวนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ทวปีแอฟริกา  
  รายวชิาสังคมศึกษา   ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 50 ขอ้ จ  าแนกตามเน้ือหา 
  และตวัช้ีวดั (ต่อ) 
 

เน้ือหำ ตัวช้ีวดั 
จ ำนวนข้อสอบ 

ทีส่ร้ำง 
ลักษณะทาง เศรษฐกิจทวีป
แอฟริกา 

 - ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวปียโุรปและแอฟริกา 
 - วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวปียโุรปและแอฟริกา 

6 

ลักษณะทางสังคมวฒันธรรม
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชากรทวปีแอฟริกา 

- ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวปียโุรปและแอฟริกา 
 - วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวปียโุรปและแอฟริกา 
 - วิเคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสังคม 
อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและ
ทางสังคมของทวปียโุรปและทวปีแอฟริกา 

7 

รวม 50 
 
    2.6.3 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข 
ไปหาคุณภาพกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนแกลง“วทิยสถาวร”ภาคเรียนท่ี 1     
ปีการศึกษา 2561 เน่ืองจากนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไดเ้คยเรียนเร่ือง ทวปีแอฟริกา มาแลว้     
ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ตามขั้นตอนดงัน้ี 
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   ขั้นตอนท่ี 1 น าแบบทดสอบท่ีค านวณหาค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามของ
แบบทดสอบกบัตวัช้ีวดัชั้นปี (IOC) แลว้ไปทดสอบกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 30 คน 
โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร” เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
   ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบท่ีนกัเรียนท า โดยใหค้ะแนน 1 คะแนน  
ส าหรับขอ้ท่ีตอบถูก และให ้0 คะแนน ส าหรับขอ้ท่ีตอบผิด ไม่ตอบหรือตอบเกิน 1  ค  าตอบ 
   ขั้นตอนท่ี 3 น าผลคะแนนมาวเิคราะห์เป็นรายขอ้ เพื่อหาค่าความยากง่าย             
น าคะแนนท่ีไดม้าหาความยากง่าย (P) โดยใหข้อบเขตความยากง่ายและความหมาย ดงัน้ี 
    0.80 – 1.00  เป็นขอ้สอบท่ีง่ายมาก 
    0.60 – 0.79  เป็นขอ้สอบท่ีค่อนขา้งง่าย (ใชไ้ด)้ 
    0.40 – 0.59  เป็นขอ้สอบท่ียาก – ง่ายพอเหมาะ  (ดี) 
    0.20 – 0.39  เป็นขอ้สอบท่ีค่อนขา้งยาก  (ใชไ้ด)้ 
    0.00 – 0.19  เป็นขอ้สอบท่ียากมาก 
   หาความยากง่ายของขอ้สอบเป็นรายขอ้ โดยใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 
: 84) 

N

R
p 

 
      เม่ือ   p  แทน    ค่าความยากง่าย 
     R แทน   จ  านวนผูต้อบถูกทั้งหมด 
     N  แทน    จ  านวนคนในกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า 
   ขอบเขตของความยากง่ายของแบบทดสอบท่ียอมรับได ้คือ 0.20-0.80 ผลการหาค่า
ความยากง่าย (P) ไดค้่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.27-0.73 
   ขั้นตอนท่ี 4 แลว้น าผลคะแนนมาหาค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบเป็นรายขอ้ (r) 
โดยใชข้อบเขตค่าอ านาจจ าแนกและความหมาย ดงัน้ี   
    0.40  ข้ึนไป อ านาจจ าแนกสูง  คุณภาพขอ้สอบดีมาก 
    0.30 – 0.39 อ านาจจ าแนกปานกลาง คุณภาพขอ้สอบดีพอสมควร 
    0.20 – 0.29 อ านาจจ าแนกค่อนขา้งต ่า คุณภาพขอ้สอบพอใช ้
    0.00 – 0.19 อ านาจจ าแนกต ่า  คุณภาพขอ้สอบใชไ้ม่ได ้
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   หาค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 90) 
 

𝐵 =
𝑈

𝑛1
−

𝐿

𝑛2
 

  
 เม่ือ   B   แทน   ค่าอ านาจจ าแนก 
   U   แทน   จ านวนผูร้อบรู้หรือสอบผา่นเกณฑท่ี์ตอบถูก 
   L   แทน   จ านวนผูไ้ม่รอบรู้หรือสอบไม่ผา่นเกณฑท่ี์ตอบถูก 
   n1    แทน    จ านวนผูร้อบรู้หรือสอบผา่นเกณฑ ์
   n2  แทน   จ านวนผูไ้ม่รอบรู้หรือสอบไม่ผา่นเกณฑ ์
   ขอบเขตของค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ียอมรับไดคื้อ 0.20 
ข้ึนไป จึงไดท้  าการคดัเลือกขอ้สอบจ านวน 40 ขอ้ ดงัตารางท่ี 5 ผลการหาค่าอ านาจจ าแนกของ
แบบทดสอบหลงัเรียนเท่ากบั 0.17-0.73 
 
ตำรำงที่ 5   แสดงจ านวนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ทวปีแอฟริกา  
  รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 40 ขอ้ จ าแนกตามเน้ือหา 
  และตวัช้ีวดั 
 

เน้ือหำ ตัวช้ีวดั 
จ ำนวนข้อสอบ 

ทีส่ร้ำง 
ท่ีตั้ง และอาณาเขตติดต่อทวีป
แอฟริกา 

- ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 

5 

ลั ก ษณ ะ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศท วี ป
แอฟริกา 

- ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 

5 
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ตำรำงที ่5   แสดงจ านวนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ทวปีแอฟริกา  
  รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 40 ขอ้ จ าแนกตามเน้ือหา 
  และตวัช้ีวดั (ต่อ) 
 

เน้ือหำ ตัวช้ีวดั 
จ ำนวนข้อสอบ 

ทีส่ร้ำง 
ลกัษณะภูมิอากาศทวปีแอฟริกา - ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 

วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 

5 

ลักษณะท รัพยากรและพื ช
พรรณธรรมชาติทวปีแอฟริกา 

- ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 
 - วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวปียโุรปและแอฟริกา 

5 

ลักษณะประชากร เ ช้ือชาติ  
ภาษาและศาสนาทวปีแอฟริกา 

 - วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวปียโุรปและแอฟริกา 
 - วเิคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสังคม 
อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวปียโุรปและทวปีแอฟริกา 

5 

ลกัษณะการเมืองการปกครอง
ทวปีแอฟริกา 

- ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 
 - วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวปียโุรปและแอฟริกา 
 - วเิคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสังคม 
อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวปียโุรปและทวปีแอฟริกา 

5 
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ตำรำงที ่5  แสดงจ านวนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ทวปีแอฟริกา  
  รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 40 ขอ้ จ าแนกตามเน้ือหา 
  และตวัช้ีวดั (ต่อ) 
 

เน้ือหำ ตัวช้ีวดั 
จ ำนวนข้อสอบ 

ทีส่ร้ำง 
ลักษณะทาง เศรษฐกิจทวีป
แอฟริกา 

 - ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 
 - วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวปียโุรปและแอฟริกา 

5 

ลักษณะทางสังคมวฒันธรรม
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชากรทวปีแอฟริกา 

- ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 
 - วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวปียโุรปและแอฟริกา 
 - วเิคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสังคม 
อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวปียโุรปและทวปีแอฟริกา 

5 

รวม 40 
 
 ขั้นตอนท่ี 5 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีคดัเลือกแลว้ จ านวน 40 ขอ้    
ไปทดสอบกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแกลง                 
“วทิยสถาวร” จ านวน 30 คน น าผลการสอบมาวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่วเิคราะห์จากสูตร KR-20 
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2553 : 96)  ดงัน้ี 
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      𝑅𝑡𝑡  =
𝐾

𝐾−1
⌊

∑ 𝑝𝑞

𝑠2 ⌋ 
 

   เม่ือ 𝑅𝑡𝑡 แทน ค่าความเช่ือมัน่ 
     K แทน จ านวนขอ้สอบ 
     p แทน ความยากง่ายของขอ้สอบแต่ละขอ้ (สัดส่วนท่ีตอบถูก) 
     q แทน สัดส่วนท่ีตอบผิด 
     𝑠2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ 
  ขอบเขตของความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้มีดงัต่อไปน้ี 
    ถา้มีค่าตั้งแต่ .00 - .20  แสดงวา่ มีความเช่ือมัน่ต ่ามาก 
    ถา้มีค่าตั้งแต่ .21 - .40  แสดงวา่ มีความเช่ือมัน่ต ่า 
    ถา้มีค่าตั้งแต่ .41 - .70  แสดงวา่ มีความเช่ือมัน่ปานกลาง 
    ถา้มีค่าตั้งแต่ .71 -1.00 แสดงวา่ มีความเช่ือมัน่สูง 
  ผลปรากฏวา่ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั  0.96 ถือวา่ เป็นแบบทดสอบ
ท่ีมีความเช่ือมัน่สูง จึงไดน้ าไปใชใ้นขั้นตอนถดัไป 
   ขั้นตอนท่ี 6 น าแบบทดสอบท่ีคดัเลือกแลว้จดัพิมพแ์บบทดสอบ จ านวน 40 ขอ้  
เพื่อน าไปใชเ้ป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบักลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2/4 โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร”ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา 
ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 3. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101   
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผูศึ้กษาด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดงัน้ี                                 
           3.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจากหนงัสือ การวดัผลการศึกษา 
และหนงัสือ การวจิยัเบ้ืองตน้ของสมนึก  ภทัทิยธนี (2546 : 37-42) และบุญชม ศรีสะอาด (2545 : 
66-73) และเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง                                                                               
           3.2 ก าหนดประเด็นท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน 
   3.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101    
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 30 ขอ้ ใหค้รอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งการวดัทุกดา้นเป็นแบบมาตราส่วน  
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ประมาณค่า (Rating scale) ตามวธีิของลิเคอร์ท (Likert) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541: 166 ) 
โดยมีระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  
   3.4  การหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา              
ปีท่ี 2  ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา 
รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการหาคุณภาพของ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101                  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ตามขั้นตอนดงัน้ี 
    3.4.1 น าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา ขอ้ค าถามและความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม และใหค้ะแนน 
แลว้น าไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัลกัษณะเฉพาะพฤติกรรม โดยมีเกณฑใ์ห้
คะแนน ดงัน้ี 
    ใหค้ะแนน +1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ความนั้นวดัความพึงพอใจได ้
    ใหค้ะแนน  0   เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นวดัความพึงพอใจได ้
    ใหค้ะแนน -1   เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่วดัความพึงพอใจ 
    3.4.2 น าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัลกัษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม ปรากฏวา่ แบบสอบถามความ       
พึงพอใจ ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง ตั้งแต่ 0.80 - 1.00 โดยไดค้ดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันี       
ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัลกัษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ซ่ึงถือวา่เป็น
ขอ้ค าถามท่ีอยูใ่นเกณฑค์วามเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาท่ีใชไ้ด ้(บุญเรียง  ขจรศิลป์, 2543 : 117) 
   3.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปสอบถามกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/7 
จ  านวน 45 คน โรงเรียนแกลง“วทิยสถาวร” ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 แลว้น าแบบสอบถามมา
หาคุณภาพ 
   3.6 วเิคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ โดยการหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่ง
คะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item total correlation) ของเพียร์สัน (Pearson) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545 : 174) คดัเลือกขอ้ค าถามแบบสอบความพึงพอใจท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.82 - 0.92ไดเ้ป็น
จ านวน 17 ขอ้  
   3.7 น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีหาค่าอ านาจจ าแนกแลว้ มาหาค่าความเช่ือมัน่ 
โดยวธีิสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาก (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 174) ไดค้่าความ
เช่ือมัน่แบบสอบถามความพึงพอใจ เท่ากบั 0.98 
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   3.8 จดัพิมพแ์บบสอบถามความพึงพอใจท่ีผา่นการตรวจคุณภาพข้ึนสู่ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต แลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4 โรงเรียน                      
แกลง “วทิยสถาวร” ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561   
 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. กำรด ำเนินกำรทดลอง 
 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ One group pretest-posttest 
design (ภทัรา นิคมานนท,์ 2539 : 152) ดงัแผนภาพท่ี 3 
 
แผนภำพที ่3  แผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design 

กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน ให้ส่ิงทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 
E T1 X T2 

 
 E  หมายถึง  กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มทดลองสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 X  หมายถึง  การทดลองสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 T1  หมายถึง  การทดสอบก่อนการทดลอง 
 T2  หมายถึง  การทดสอบหลงัการทดลอง 
 ขั้นตอนด ำเนินงำน มีดงัน้ี 
      1. ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) บทเรียนคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2    
  2. ด าเนินการจดัการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง 
ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2    
       3. ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (Post-test) บทเรียนคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้
แบบทดสอบฉบบัเดิมกบัท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียน 
      4. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปี
แอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2    
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      5. ใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามวดัความพึงพอใจในการเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101                  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2    
  6. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองไปท าการตรวจสอบและวเิคราะห์ทางสถิติ             
เพื่อสรุปผลต่อไป 
 2. กำรรวบรวมข้อมูล 
  ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
  1. ผูศึ้กษาด าเนินการทดลองตามก าหนดการ ดงัแสดงในตารางท่ี 6 
 
ตำรำงที ่6  แสดงวนัเวลา ในการด าเนินการทดลอง 
 

คร้ังที่ วนั  เดือน  ปี เวลำ เน้ือหำทีท่ดลอง 
1 30 พฤษภาคม 2561 10.20-11.10 ปฐมนิเทศ + ทดสอบก่อนเรียน 
2 4 มิถุนายน 2561 10.20-11.10 ท่ีตั้ง และอาณาเขตติดต่อทวปีแอฟริกา 
3 6 มิถุนายน 2561 09.20-10.10 ท่ีตั้ง และอาณาเขตติดต่อทวปีแอฟริกา 
4 10 มิถุนายน 2561 10.20-11.10 ลกัษณะภูมิประเทศทวปีแอฟริกา 
5 12  มิถุนายน 2561 09.20-10.10 ลกัษณะภูมิประเทศทวปีแอฟริกา 
6 13 มิถุนายน  2561 10.20-11.10 ลกัษณะภูมิอากาศทวปีแอฟริกา 
7 17 มิถุนายน 2561 10.20-11.10 ลกัษณะภูมิอากาศทวปีแอฟริกา 
8 19 มิถุนายน 2561 09.20-10.10 ลกัษณะทรัพยากรและพืชพรรณธรรมชาติทวีป

แอฟริกา 
9 20 มิถุนายน 2561 10.20-11.10 ลกัษณะทรัพยากรและพืชพรรณธรรมชาติทวีป

แอฟริกา 
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ตำรำงที ่6 แสดงวนัเวลา ในการด าเนินการทดลอง (ต่อ) 
 

คร้ังที่ วนั  เดือน  ปี เวลำ เน้ือหำทีท่ดลอง 
10 2 กรกฎาคม 2561 10.20-11.10 ลักษณะประชากร เช้ือชาติ ภาษาและศาสนา

ทวปีแอฟริกา 
11 4 กรกฎาคม 2561 09.20-10.10 ลักษณะประชากร เช้ือชาติ ภาษาและศาสนา

ทวปีแอฟริกา 
12 5 กรกฎาคม 2561 10.20-11.10 ลกัษณะการเมืองการปกครองทวปีแอฟริกา 
13 9 กรกฎาคม 2561 10.20-11.10 ลกัษณะทางเศรษฐกิจทวปีแอฟริกา 
14 11 กรกฎาคม 2561 09.20-10.10 ลกัษณะทางเศรษฐกิจทวปีแอฟริกา 
15 15 กรกฎาคม 2561 10.20-11.10 ลกัษณะทางเศรษฐกิจทวปีแอฟริกา 
16 16 กรกฎาคม 2561 10.20-11.10 ลกัษณะทางสังคมวฒันธรรมและวิถีชีวิตความ

เป็นอยูข่องประชากรทวปีแอฟริกา 
17 18 กรกฎาคม 2561 09.20-10.10 ลกัษณะทางสังคมวฒันธรรมและวิถีชีวิตความ

เป็นอยูข่องประชากรทวปีแอฟริกา 
18 19 กรกฎาคม 2561 10.20-11.10 ทดสอบหลงัเรียน 

 
  2. ปฐมนิเทศในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ช้ีแจงขั้นตอนวิธีการเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากคู่มือนกัเรียน จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม เตรียมความ
พร้อมอุปกรณ์ท่ีใช ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน สัญญาณอินเทอร์เน็ต และความพร้อมในการ
ลงทะเบียนอีเมล 
  3. ท าการทดสอบก่อนเรียนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4 ดว้ยแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูศึ้กษาสร้าง จ านวน 40 ขอ้ พร้อมกนัทั้งหมดในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561
โดยใชเ้วลาในการทดสอบ 50 นาที เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล   
  4. ผูศึ้กษาด าเนินการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง 
ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน ระหวา่ง วนัท่ี 4  
มิถุนายน 2561  ถึงวนัท่ี  18 กรกฎาคม 2561 รวม 16 ชัว่โมง โดยบทเรียนแต่ละเร่ืองจะตอ้งท า
แบบทดสอบหลงัเรียนในแต่ละเร่ือง เพื่อประเมินความรู้ทั้ง 8 เร่ืองไปดว้ย จะไดค้ะแนนระหวา่ง
เรียน (E1) 
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  5. เม่ือส้ินสุดการทดลองสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้
นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดียวกบั
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน โดยใชเ้วลา 50 นาที พร้อมกนัทั้งหมดในวนั
สุดทา้ยของการทดลอง ในวนัท่ี 19 เดือน กรกฎาคม  2561จะไดค้ะแนนหลงัเรียน (E2) 
  6. ใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4 โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร” ท าแบบวดัความ                
พึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวิชาสังคม
ศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัจากท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน                  
  7. เม่ือเสร็จส้ินการรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาน าขอ้มูลคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียนมาวเิคราะห์ตามขั้นตอนการวเิคราะห์หาค่าทางสถิติ เพื่อสรุปผลการทดลอง
ต่อไป 
  

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
  1. การหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง 
ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 
   1.1 น าคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนแต่ละเร่ืองและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนของนกัเรียนทุกคนมาหาค่าเฉล่ีย 
   1.2 น าคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบหลงัเรียนแต่ละเร่ืองของนกัเรียนทุกคนมาหา
ค่าร้อยละจากคะแนนเตม็ทั้งหมด เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
   1.3 น าคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของ
นกัเรียนทุกคนมาหาค่าร้อยละจากคะแนนเตม็ทั้งหมด เป็นประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน และก่อนเรียนของนกัเรียน ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแกลง“วทิยสถาวร”ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผูศึ้กษา
ไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 
   2.1 รวบรวมขอ้มูลผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เร่ือง ทวีปแอฟริกา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ทั้งก่อนและหลงัเรียนจาก 
google form และบนัทึกผลการสอบของนกัเรียนรายบุคคล 
   2.2 น าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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   2.3 ทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนและ
ก่อนเรียนโดยใชส้ถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test for dependent samples) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 3. การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแกลง “วทิย
สถาวร” ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา 
รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการดงัน้ี 
   3.1 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน   
แกลง “วทิยสถาวร” ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปี
แอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มาตรวจ 
   3.2 น าคะแนนท่ีตรวจไดม้าหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   3.3 หาระดับความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายซ่ึง
ปรับปรุงจากเกณฑข์องเบสท ์(Best) (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2543 : 47) ดงัน้ี 
    4.50 - 5.00 หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดบัมากท่ีสุด 
    3.50 - 4.49 หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดบัมาก 
    2.50 - 3.49 หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดบัปานกลาง 
    1.50 - 2.49 หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดบันอ้ย 
    1.01 – 1.49 หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 1.  สถิติทีใ่ช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
 1.1 คุณภำพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
  1.1.1 หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
โดยใชสู้ตร IOC (Index of Item Objective Congruence) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 64-65) 
 
   N

R
IOC
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  เม่ือ   IOC   แทน    ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัตวัช้ีวดั                 
             R  แทน    คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
             N  แทน    จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
  1.1.2 หาค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน(บุญชม    
ศรีสะอาด, 2545: 155 )         

      N

R
p 

 
 
  เม่ือ          p  แทน    ค่าความยากง่าย 
             R  แทน    จ  านวนผูต้อบถูกทั้งหมด 
             N  แทน    จ  านวนคนในกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า 
 
  1.1.3 หาค่าอ านาจจ าแนก (B) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชสู้ตร
ของเบรนเนน (Brennan) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 90) 
 

𝐵 =
𝑈

𝑛1
−

𝐿

𝑛2
 

   เม่ือ           B  แทน    ค่าอ านาจจ าแนก 
             U  แทน    จ  านวนผูร้อบรู้หรือสอบผา่นเกณฑท่ี์ตอบถูก 
             L  แทน    จ  านวนผูไ้ม่รอบรู้หรือสอบไม่ผา่นเกณฑท่ี์ 
                   ตอบถูก 
 
             n1  แทน    จ  านวนผูร้อบรู้หรือสอบผา่นเกณฑ ์
             n2  แทน    จ  านวนผูไ้ม่รอบรู้หรือสอบไม่ผา่นเกณฑ ์
 1.1.4 หาค่าความเช่ือมัน่จากสูตร KR-20 (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 96) 
 

     𝑅𝑡𝑡  =
𝐾

𝐾−1
⌊

∑ 𝑝𝑞

𝑠2
⌋ 

 

   เม่ือ 𝑅𝑡𝑡  แทน ค่าความเช่ือมัน่ 
     K แทน จ านวนขอ้สอบ 
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     p แทน ความยากง่ายของขอ้สอบแต่ละขอ้ (สัดส่วนท่ีตอบถูก) 
     q แทน สัดส่วนท่ีตอบผิด 
     𝑠2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ 
 
 1.2 ประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพวิเตอร์บนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
  1.2.1 ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใชเ้กณฑ์
ประสิทธิภาพของกระบวนการในบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E1) ประสิทธิภาพ
ของผลลพัธ์บทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E2) = 80/80 (บุญเก้ือ ควรหาเวช, 
2542 : 110)   
    

                           
100

/
1 x

A

Nx
E




 และ  
100

/
2 x

B

Ny
E




 
   เม่ือ    E1 แทน  ค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนในการท า 
       แบบทดสอบหลงัเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์บน 
       เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแต่ละเร่ือง 
     E2   แทน  ค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนในการทดสอบ 
       วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

      x  แทน คะแนนรวมของการท าแบบทดสอบระหวา่งเรียนของ 
       นกัเรียน 

      y  แทน  คะแนนรวมของการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
       ทางการเรียน                      
     N แทน จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
 
     A แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียนใน 
      บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
     B แทน  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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 1.3 คุณภำพของแบบสอบถำมควำมพงึพอใจ 
  1.3.1 หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ โดยการหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้
กับคะแนนรวม (Item total correlation) ของเพียร์สัน (Pearson) โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545 : 174) 

   

       

 





2222
xy

YYNXXN

YXXYN
r   

 
 เม่ือ    xyr   แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร X  กบั  Y 
   X   แทน ผลรวมของค่าตวัแปร  X  
   Y   แทน  ผลรวมของค่าตวัแปร  Y 
   XY  แทน  ผลรวมของผลคูณระหวา่งค่าตวัแปร  X  และ Y 
    2X  แทน ผลรวมของก าลงัสองของค่าตวัแปร X 
    2Y  แทน ผลรวมของก าลงัสองของค่าตวัแปร  Y 
  N แทน จ านวนคู่ของค่าตวัแปรหรือจ านวนสมาชิกในกลุ่ม 

  1.3.2 หาค่าความเช่ือมัน่ โดยวธีิสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาก (Cronbach)     
โดยใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 174)  

 
 
 

  

 เม่ือ     แทน สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
K   แทน จ านวนขอ้ของเคร่ืองมือวดั 

 2

iS  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 
2

iS    แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
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 2. สถิติทีใ่ช้ในกำรทดสอบควำมแตกต่ำงระหว่ำงคะแนนผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน       
หลงัเรียน และก่อนเรียน 
 ทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนและก่อนเรียน 
โดยใช้ทีสถิติทดสอบแบบเป็นกลุ่มตวัอย่างไม่อิสระต่อกนั (t-test for dependent samples) (พรรณี     
ลีกิจวฒันะ, 2549 : 147-148) 
 
 
 
 
    เม่ือ t แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณาใน t – distribution 
     D     แทน   ผลต่างระหวา่งคะแนนแต่ละคู่ 
     N      แทน   จ านวนนกัเรียน 
     D  แทน   ผลรวมของผลต่างระหวา่งคะแนนแต่ละคู่ 

     
2

D แทน   ผลรวมของผลต่างระหวา่งคะแนนแต่ละคู่ยกก าลงัสอง 
 
 3. สถิติพืน้ฐำน 
  3.1 ค่ำเฉลีย่ (Arithmetic Mean)  
       โดยใชสู้ตร ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 105) 
 

�̅�  =  
∑ 𝑋

𝑁
 

   เม่ือ X  แทน ค่าเฉล่ีย 

     X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
      N      แทน จ านวนคนในกลุ่ม 
  3.2 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 

        โดยใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 106) 
 

      𝑆. 𝐷. = √
𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2

𝑁(𝑁−1)
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   เม่ือ  S.D.  แทน     ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     X  แทน     คะแนนแต่ละคน 
      2X   แทน     ผลรวมคะแนนแต่ละคนยกก าลงัสอง 
     N          แทน     จ  านวนคนในกลุ่ม 
     (∑ 𝑋)2 แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 
 
 
 
 


