บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรศึกษำ
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชา
สังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์บน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ให้มี
ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา
รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีวธิ ีดาเนินการสร้าง และ
หาประสิ ทธิภาพตามขั้นตอน ดังนี้
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.การสร้างและการหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
4.การเก็บรวบรวมข้อมูล
5.การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผศู ้ ึกษาได้กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างสาหรับการศึกษา
ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีดงั นี้
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนแกลง
“วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จานวน 12 ห้องเรี ยน
จานวนนักเรี ยน 488 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีดงั นี้
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนแกลง
“วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จานวน 44 คน ซึ่ง
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่ องจากเป็ นห้องที่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ต่าในการเรี ยนรายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส21101 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โดย
ดาเนินการกลุ่มเดียว ซึ่ งในการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 ซึ่ง
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเป็ น 3 กลุ่มดังนี้
2.1 การทดลองครั้งที่ 1 แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to one testing) โดยการสุ่ มนักเรี ยน
กลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน มากลุ่มละ 1 คน จานวน 3 คน เพื่อหาความถูกต้องและเหมาะสมของ
เนื้อหา เวลา การใช้ภาษา และประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
2.2 การทดลองครั้งที่ 2 แบบกลุ่มย่อย (Small group testing) โดยการสุ่ มนักเรี ยน กลุ่ม
เก่ง ปานกลาง อ่อน มากลุ่มละ 3 คน เป็ นจานวน 9 คน เพื่อหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
2.3 การทดลองครั้งที่ 3 เป็ นการทดลองภาคสนาม (Field testing) โดยการสุ่ มนักเรี ยน
กลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน เป็ นจานวน 30 คน เพื่อหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์บน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรศึกษำ
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีดงั นี้
1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา
ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 แบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ซึ่ งใช้ในการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เป็ นแบบทดสอบชุดเดิม
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการเรี ยนด้วย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 17 ข้อ

กำรสร้ ำงและกำรหำคุณภำพเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรศึกษำ
ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่ องมือตามขั้นตอน ดังนี้
1. การสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา
รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
บนระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตัวชี้วดั ชั้นปี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
1.2 ศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร” กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.3 วิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม มาตรฐานการเรี ยนรู ้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตัวชี้วดั ชั้นปี ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 และเนื้อหาที่ใช้ในการทดลองจากคู่มือการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมแล้วจัดแบ่งเนื้ อหาเป็ นเรื่ องย่อย เพื่อนามาสร้างเป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งประกอบด้วยเรื่ องย่อย 8 เรื่ อง ดังตารางที่ 2
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ตำรำงที่ 2

แสดงเนื้อหาย่อยตามจานวนชัว่ โมงกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา

เรื่ องที่

เนื้อหำ

จำนวนชั่วโมง

1
2
3
4
5
6
7
8

ที่ต้ งั และอาณาเขตติดต่อทวีปแอฟริ กา
ลักษณะภูมิประเทศทวีปแอฟริ กา
ลักษณะภูมิอากาศทวีปแอฟริ กา
ลักษณะทรัพยากรและพืชพรรณธรรมชาติทวีปแอฟริ กา
ลักษณะประชากร เชื้อชาติ ภาษาและศาสนาทวีปแอฟริ กา
ลักษณะการเมืองการปกครองทวีปแอฟริ กา
ลักษณะทางเศรษฐกิจทวีปแอฟริ กา
ลัก ษณะทางสั ง คมวัฒนธรรมและวิถี ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ข อง
ประชากรทวีปแอฟริ กา
รวม

2
2
2
2
2
1
3
2
16

1.4 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้
หลักการของการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต 4 ประการดังนี้
(บุญชม ศรี สะอาด, 2537: 42)
1.4.1 หลักการเรี ยนรู ้เพิ่มทีละน้อย
1.4.2 หลักการมีส่วนร่ วมอย่างจริ งจัง
1.4.3 หลักของการรู ้ผล
1.4.4 หลักของความสาเร็ จ
1.5 ศึกษาเอกสารและรวบรวมข้อมูลจากหนังสื อ เอกสาร ข้อความ ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง กราฟิ ก ที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาประจาแต่ละเรื่ องย่อย
1.6 กาหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และการวัดผลประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาประจาแต่ละเรื่ องย่อย
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1.7 นาเนื้ อหาของบทเรี ยนไปปรึ กษากับผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความถูกต้องและ
ความชัดเจนของเนื้ อหา แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาไปสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตต่อไป
1.8 ศึกษาการทางานของโปรแกรมที่ใช้สร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์บนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต โปรแกรมหลักได้แก่ โปรแกรม Adobe Dreamweaver ใช้ในการออกแบบหน้าเว็บ,
โปรแกรม Adobe Flash ใช้ในการออกแบบเนื้อหา และโปรแกรม Google Form ใช้ในการสร้าง
แบบทดสอบ นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาการใช้โปรแกรมอื่น ๆ ร่ วมด้วยในการสร้างบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ได้แก่ โปรแกรม Adobe Photoshop ใช้ในการตกแต่งภาพที่
จะนามาประกอบเนื้อหาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต, โปรแกรม Flash ,
โปรแกรม SWISH และโปรแกรม Ulead Video Studio ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวประกอบ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์บนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต, โปรแกรม Adobe Audition ใช้ในการตัดต่อเสี ยง
ตัวละครและเสี ยงดนตรี ประกอบ, โปรแกรม Video Convert Master ใช้ในการแปลงไฟล์เสี ยงเป็ น
ไฟล์มลั ติมีเดียชนิดต่าง ๆ และโปรแกรม Camtasia Studio ใช้ในการจับภาพหน้าจอ เป็ นต้น
1.9 ศึกษาหลักการออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเพื่อให้
เข้าใจการเขียนโปรแกรม
1.10 สร้างบทเรี ยนโดยใช้รูปแบบระบบการเรี ยนการสอนด้วยอินเทอร์เน็ตที่
เรี ยกว่า DHM : Hypermedia design model (Mcmanus. 1995) ดังนี้
1.10.1 กาหนดขอบเขตของการเรี ยนการสอน โดยได้ทาการเลือกและ
เรี ยงลาดับเนื้ อหาตามหัวข้อให้เหมาะสม ดังนี้
ตอนที่ 1 ระบบการสื่ อสารข้อมูล
ตอนที่ 2 การถ่ายโอนข้อมูล
ตอนที่ 3 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
1.10.2 กาหนดองค์ประกอบ เช่น ข้อความ ภาพ เสี ยง และวีดีโอที่เกี่ยวข้อง
1.10.3 กาหนดหัวข้อและแนวคิด รู ปแบบการเรี ยนผ่านระบบเครื อข่าย เช่น
การเข้าสู่ เนื้ อหา การทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยน
1.10.4 รวบรวมหัวข้อความรู ้เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ บทเรี ยนที่กาหนดเนื้อหา
ดังกล่าวไว้
1.10.5 ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูค้ วบคุมการเรี ยน โดยการออกแบบโปรแกรมให้ครู
สามารถมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน และสามารถเลือกบทเรี ยนได้จากเมนู
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1.10.6 ให้โอกาสผูเ้ รี ยนในการตรวจสอบตนเอง โดยให้ผเู ้ รี ยนทาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และสามารถตรวจสอบคะแนนที่ผเู ้ รี ยนทาได้จากบทเรี ยน
1.11 จัดทาผังโครงสร้างเรื่ อง (Storyboard) เพือ่ เขียนรายละเอียดของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหา จานวน 5 ท่าน ทาการประเมินเนื้อหาในการสร้าง
บทเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ .50 ขึ้นไป โดยได้ผลการประเมินเป็ นค่าความสอดคล้อง (IOC)
ระหว่าง 0.80 - 1.00 ซึ่ งสามารถนาไปใช้ได้และทาการแก้ไขปรับปรุ งตามคาแนะนาคือ เนื้อหา
ที่เจาะลึกมากเกินไปหรื อรายละเอียดที่ไม่สาคัญให้ตดั ออก และใช้ศพั ท์เทคนิค
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เข้าสู่เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์บทเรี ยน
www.kru-taunchai.com
ศึกษาขั้นตอนการเรี ยนรู ้
ลงทะเบียน e-mail เพื่อเข้าทาแบบทดสอบ

ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน

ศึกษาเนื้อหาบทเรี ยน
หน่วยที่ 1
ที่ต้ งั และอาณาเขต
ติดต่อทวีปแอฟริ กา

หน่วยที่ 2
ลักษณะภูมิประเทศ
ทวีปแอฟริ กา

หน่วยที่ 3

หน่วยที่ 4

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะทรัพยากรและ

ทวีปแอฟริ กา

พืชพรรณธรรมชาติ
ทวีปแอฟริ กา

หน่วยที่ 5
ลักษณะประชากร
เชื้อชาติ ภาษาและ
ศาสนาทวีปแอฟริ กา

หน่วยที่ 6
ลักษณะการเมือง
การปกครองทวีป
แอฟริ กา

หน่วยที่ 7
ลักษณะทาง
เศรษฐกิจทวีป
แอฟริ กา

หน่วยที่ 8
ลักษณะทางสังคม
วัฒนธรรมและวิถี
ชีวติ ความเป็ นอยู่
ของประชากรทวีป
แอฟริ กา

ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน/ส่งงานทาง e-mail
รอรับผลคะแนนตอบกลับทาง e-mail

แผนภำพที่ 2 แสดงโครงสร้างเรื่ อง (Storyboard)
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1.12 นาผังโครงสร้างที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว มาสร้างเป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
1.13 นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่สร้างเสร็ จแล้วส่ งขึ้นสู่
เครื่ องแม่ข่าย (server) และตรวจสอบผลการนาเสนอจากระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้
โปรแกรม Internet Explorer
1.14 นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่สร้างเสร็ จแล้ว ไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหา และด้านเทคโนโลยีการศึกษา จานวน 5 ท่าน ทาการตรวจสอบประเมิน
คุณภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ด้านความตรงเชิงเนื้ อหา การใช้ภาษา
การจัดภาพ และการจัดลาดับเนื้อหา โดยใช้แบบประเมินคุณภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์บน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่ผศู ้ ึกษาสร้างขึ้น แบบประเมินในแต่ละด้านใช้เกณฑ์ในการประเมินเป็ น
คะแนน ดังนี้
เหมาะสมมากที่สุด
ให้
5
คะแนน
เหมาะสมมาก
ให้
4
คะแนน
เหมาะสมปานกลาง
ให้
3
คะแนน
เหมาะสมน้อย
ให้
2
คะแนน
เหมาะสมน้อยที่สุด
ให้
1
คะแนน
ในการประเมินคุณภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต การตรวจ
ให้คะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญยึดเกณฑ์เฉลี่ย 3.50 -5.00 เป็ นเกณฑ์ตดั สิ นดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545
: 103)
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00
แปลความว่า
เหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50
แปลความว่า
เหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50
แปลความว่า
เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50
แปลความว่า
เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50
แปลความว่า
เหมาะสมน้อยที่สุด
1.15 นาผลการประเมินบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีป
แอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มาหาค่าเฉลี่ย
ได้ผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.82
1.16 ปรับปรุ งแก้ไขบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีป
แอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ดังต่อไปนี้
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1.16.1 ตรวจแก้คาผิดให้ถูกต้องทุกเรื่ อง
1.16.2 เพิ่มที่มา แหล่งอ้างอิงของภาพ
1.16.3 เพิ่มขนาดความหนาของหัวข้อ และขนาดตัวอักษรบรรยายให้อ่านง่าย
1.16.4 ปรับเปลี่ยนภาพที่เบลอให้เป็ นภาพที่มีความชัดเจน
1.16.5 เพิ่มภาพประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อหา
1.17 พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา
รายวิชา สังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป เป็ นบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์แบบศึกษาทบทวน (Tutorials) ซึ่ งลักษณะการจัดลาดับเนื้ อหาวิชาเป็ นแบบเส้นตรง
(Linear programming) นักเรี ยนจะต้องเรี ยนเนื้อหา ทาแบบฝึ กหัด และแบบทดสอบไปตามลาดับ
และตอบสนองกิจกรรมต่าง ๆ ของบทเรี ยนที่ปรากฏบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ใช้เวลา 18 ชัว่ โมง
1.18 นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตไปทดลองใช้ (Try-out) ไป
ใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 (ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง) โรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร” ภาคเรี ยน
ที่ 1 ปี การศึกษา 2561 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรี ยน ระยะเวลา ความยากง่ายของ
เนื้อหา โดยมีวธิ ี ดาเนินการทดลองเป็ น 3 ครั้งดังนี้
การทดลองครั้งที่ 1 แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to one testing) ผูศ้ ึกษาได้
ดาเนินการทดลองระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2561 โดยการสุ่ มนักเรี ยน กลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน
มากลุ่มละ 1 คน จานวน 3 คน โดยชี้แจงวัตถุประสงค์การทดลอง และวิธีการใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ เพื่อหาความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้ อหา เวลา การใช้ภาษา พบว่า การเรี ยกชื่อ
ประเทศเดียวกันในแต่ละตาแหน่งออกเสี ยงไม่เหมือน และการอ่านออกสี ยงชื่อประเทศไม่ชดั เจน
การพิมพ์ตวั หนังสื อผิดบางแห่ง เนื้ อหาบางเรื่ องยาวเกินไป อีกทั้งภาพประกอบบางภาพเบลอ แผนที่
บางภาพไม่ชดั เจน ผูศ้ ึกษาได้นาข้อบกพร่ องดังกล่าวมาปรับปรุ งแก้ไข ผลคานวณหาประสิ ทธิภาพ
ได้ E1/ E2 = 83.13/ 87.50
การทดลองครั้งที่ 2 แบบกลุ่มย่อย (Small group testing) ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการ
ทดลองระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2561 โดยการสุ่ มนักเรี ยน กลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน มากลุ่มละ
3 คน เป็ นจานวน 9 คน โดยชี้แจงวัตถุประสงค์การทดลอง และวิธีการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ แล้ว
ให้กลุ่มทดลองทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน ศึกษาเนื้ อหา เมื่อเรี ยนจบแล้ว
ให้ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน หลังจากทดลองเสร็ จแล้วก็ได้ทาการ
วิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตทั้ง 8 เรื่ อง แล้วนา
ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ผลการ
คานวณหาประสิ ทธิภาพได้ E1/ E2 = 86.67/ 87.78
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การทดลองครั้งที่ 3 เป็ นการทดลองภาคสนาม (Field testing) ผูศ้ ึกษาได้
ดาเนินการทดลองระหว่างวันที่ 1 - 31 สิ งหาคม 2561 โดยการสุ่ มนักเรี ยน กลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน
เป็ นจานวน 30 คน โดยชี้แจงวัตถุประสงค์การทดลอง และวิธีการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ แล้วให้
ทดลองทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน ศึกษาเนื้อหาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เมื่อเรี ยนจบแล้วให้ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
หลังจากทดลองเสร็ จแล้วก็ได้ทาการวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตทั้ง 8 เรื่ อง ไม่พบข้อบกพร่ องใด ๆ ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต ผลการคานวณหาประสิ ทธิภาพได้ E1/ E2= 86.88/ 88.58
1.19 นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตไปใช้สอนควบคู่กบั
แผนการจัดการเรี ยนรู ้กบั กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 ผลการคานวณหา
ประสิ ทธิภาพได้ E1/ E2= 81.28/ 88.52
2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคม
ศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ตาม
ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตัวชี้วดั ชั้นปี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
2.2 ศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร” กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.3 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
2.4 วิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนกลุ่มสาระ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ตัวชี้วดั ชั้นปี เนื้ อหา วิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ใช้
ในการทดลองจากคู่มือการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
2.5 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชา
สังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เป็ นข้อสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก ให้
ครอบคลุมสาระและพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดจานวน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับความรู ้ความจา ระดับ
ความเข้าใจ ระดับการนาไปใช้ และระดับการวิเคราะห์ จานวน 60 ข้อ มีคาตอบที่ถูกต้องข้อละ
1 ตัวเลือก ดังตารางที่ 3
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แสดงจานวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา
รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 60 ข้อ จาแนกตามเนื้อหา
และตัวชี้วดั

จำนวนข้ อสอบ
ทีส่ ร้ ำง
ที่ ต้ งั และอาณาเขตติ ดต่ อทวีป - ใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการรวบรวม
7
แอฟริ กา
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะ
ทางกายภาพและสั ง คมของทวี ป ยุ โ รปและ
แอฟริ กา
ลักษณะภูมิประเทศทวีป
- ใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการรวบรวม
8
แอฟริ กา
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะ
ทางกายภาพและสั ง คมของทวี ป ยุ โ รปและ
แอฟริ กา
ลักษณะภูมิอากาศทวีปแอฟริ กา - ใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการรวบรวม
8
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะ
ทางกายภาพและสั ง คมของทวี ป ยุ โ รปและ
แอฟริ กา
เนื้อหำ

ตัวชี้วดั
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แสดงจานวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา
รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 60 ข้อ จาแนกตามเนื้อหา
และตัวชี้วดั (ต่อ)

จำนวนข้ อสอบ
ทีส่ ร้ ำง
ลั ก ษณะทรั พ ยากรแล ะ พื ช - ใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการรวบรวม
8
พรรณธรรมชาติทวีปแอฟริ กา วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะ
ทางกายภาพและสั ง คมของทวี ป ยุ โ รปและ
แอฟริ กา
- วิเคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ระหว่า งลัก ษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา
ลั ก ษณะประชากร เชื้ อชาติ - วิเคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ระหว่า งลัก ษณะทาง
7
ภาษาและศาสนาทวีปแอฟริ กา กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา
- วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่ งแวดล้อมใหม่ทางสังคม
อันเป็ นผลจากการเปลี่ ย นแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริ กา
ลักษณะการเมืองการปกครอง - ใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการรวบรวม
7
ทวีปแอฟริ กา
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะ
ทางกายภาพและสั ง คมของทวี ป ยุ โ รปและ
แอฟริ กา
- วิเคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ระหว่า งลัก ษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา
- วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่ งแวดล้อมใหม่ทางสังคม
อันเป็ นผลจากการเปลี่ ย นแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริ กา
เนื้อหำ

ตัวชี้วดั
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แสดงจานวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรี ยน เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา
รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 60 ข้อ จาแนกตามเนื้อหา
และตัวชี้วดั (ต่อ)

จำนวนข้ อสอบ
ทีส่ ร้ ำง
ลั ก ษณะทางเศรษฐกิ จ ทวี ป - ใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการรวบรวม
7
แอฟริ กา
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะ
ทางกายภาพและสั ง คมของทวี ป ยุ โ รปและ
แอฟริ กา
- วิเคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ระหว่า งลัก ษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา
ลัก ษณะทางสั ง คมวัฒ นธรรม - ใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการรวบรวม
8
และวิ ถี ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ข อง วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะ
ประชากรทวีปแอฟริ กา
ทางกายภาพและสั ง คมของทวี ป ยุ โ รปและ
แอฟริ กา
- วิเคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ระหว่า งลัก ษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา
- วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่ งแวดล้อมใหม่ทางสังคม
อันเป็ นผลจากการเปลี่ ย นแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริ กา
รวม
60
เนื้อหำ

ตัวชี้วดั

2.6 การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผูศ้ ึกษาได้
ดาเนินการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชา
สังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ตามขั้นตอน ดังนี้
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2.6.1 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชา
สังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ผูศ้ ึกษาได้สร้ างขึ้ นไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ตรวจสอบความตรงของเนื้ อหา จุดประสงค์การเรี ยนรู ้และความครอบคลุมของคาถาม โดยใช้เกณฑ์
การประเมินดังนี้
+1 หมายถึง
ข้อที่แน่ใจว่าวัดตรงจุดประสงค์ขอ้ นั้น
0 หมายถึง
ข้อที่ไม่แน่ใจว่าตรงจุดประสงค์ขอ้ นั้นหรื อไม่
-1 หมายถึง
ข้อที่ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ขอ้ นั้น
2.6.2 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมิน
มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามของแบบทดสอบกับตัวชี้วดั โดยใช้สูตร
IOC (Index item of objective congruence) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2544 : 69) ปรากฏว่า
แบบทดสอบได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80 - 1.00 จึงได้คดั เลือกข้อสอบที่มีดชั นีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปเป็ นจานวน 50 ข้อ มาจัดพิมพ์เป็ นแบบทดสอบ ดังตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4

แสดงจานวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา
รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 50 ข้อ จาแนกตามเนื้อหา
และตัวชี้วดั

จำนวนข้ อสอบ
ทีส่ ร้ ำง
ที่ ต้ งั และอาณาเขตติ ดต่ อทวีป - ใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการรวบรวม
5
แอฟริ กา
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะ
ทางกายภาพและสั ง คมของทวี ป ยุ โ รปและ
แอฟริ กา
ลักษณะภูมิประเทศทวีป
- ใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการรวบรวม
7
แอฟริ กา
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะ
ทางกายภาพและสั ง คมของทวี ป ยุ โ รปและ
แอฟริ กา
เนื้อหำ

ตัวชี้วดั
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แสดงจานวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา
รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 50 ข้อ จาแนกตามเนื้อหา
และตัวชี้วดั (ต่อ)
เนื้อหำ

ลักษณะภูมิอากาศทวีปแอฟริ กา

ลั ก ษณะทรั พ ยากรแล ะ พื ช
พรรณธรรมชาติทวีปแอฟริ กา

ลั ก ษณะประชากร เชื้ อชาติ
ภาษาและศาสนาทวีปแอฟริ กา

ลักษณะการเมืองการปกครอง
ทวีปแอฟริ กา

ตัวชี้วดั

จำนวนข้ อสอบ
ทีส่ ร้ ำง
- ใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการรวบรวม
7
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะ
ทางกายภาพและสั ง คมของทวี ป ยุ โ รปและ
แอฟริ กา
- ใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการรวบรวม
7
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะ
ทางกายภาพและสั ง คมของทวี ป ยุ โ รปและ
แอฟริ กา
- วิเคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ระหว่า งลัก ษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา
- วิเคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ระหว่า งลัก ษณะทาง
5
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา
- วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่ งแวดล้อมใหม่ทางสังคม
อันเป็ นผลจากการเปลี่ ย นแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริ กา
- ใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการรวบรวม
6
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะ
ทางกายภาพและสั ง คมของทวี ป ยุ โ รปและ
แอฟริ กา
- วิเคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ระหว่า งลัก ษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา
- วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่ งแวดล้อมใหม่ทางสังคม
อันเป็ นผลจากการเปลี่ ย นแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริ กา
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แสดงจานวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา
รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 50 ข้อ จาแนกตามเนื้อหา
และตัวชี้วดั (ต่อ)

จำนวนข้ อสอบ
ทีส่ ร้ ำง
ลั ก ษณะทางเศรษฐกิ จ ทวี ป - ใช้ เ ครื่ องมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการรวบรวม
6
แอฟริ กา
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา
- วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งลัก ษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา
ลัก ษณะทางสัง คมวัฒ นธรรม - ใช้ เ ครื่ องมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการรวบรวม
7
และวิ ถี ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ข อง วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
ประชากรทวีปแอฟริ กา
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา
- วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งลัก ษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา
- วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่ งแวดล้อมใหม่ทางสังคม
อันเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและ
ทางสังคมของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริ กา
รวม
50
เนื้อหำ

ตัวชี้วดั

2.6.3 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ที่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไข
ไปหาคุณภาพกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนแกลง“วิทยสถาวร”ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2561 เนื่องจากนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ได้เคยเรี ยนเรื่ อง ทวีปแอฟริ กา มาแล้ว
ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ตามขั้นตอนดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 นาแบบทดสอบที่คานวณหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามของ
แบบทดสอบกับตัวชี้วดั ชั้นปี (IOC) แล้วไปทดสอบกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 30 คน
โรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร” เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบที่นกั เรี ยนทา โดยให้คะแนน 1 คะแนน
สาหรับข้อที่ตอบถูก และให้ 0 คะแนน สาหรับข้อที่ตอบผิด ไม่ตอบหรื อตอบเกิน 1 คาตอบ
ขั้นตอนที่ 3 นาผลคะแนนมาวิเคราะห์เป็ นรายข้อ เพื่อหาค่าความยากง่าย
นาคะแนนที่ได้มาหาความยากง่าย (P) โดยให้ขอบเขตความยากง่ายและความหมาย ดังนี้
0.80 – 1.00
เป็ นข้อสอบที่ง่ายมาก
0.60 – 0.79
เป็ นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย (ใช้ได้)
0.40 – 0.59
เป็ นข้อสอบที่ยาก – ง่ายพอเหมาะ (ดี)
0.20 – 0.39
เป็ นข้อสอบที่ค่อนข้างยาก (ใช้ได้)
0.00 – 0.19
เป็ นข้อสอบที่ยากมาก
หาความยากง่ายของข้อสอบเป็ นรายข้อ โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545
: 84)
p

เมื่อ

R
N

p
แทน
ค่าความยากง่าย
R
แทน
จานวนผูต้ อบถูกทั้งหมด
N
แทน
จานวนคนในกลุ่มสู งและกลุ่มต่า
ขอบเขตของความยากง่ายของแบบทดสอบที่ยอมรับได้ คือ 0.20-0.80 ผลการหาค่า
ความยากง่าย (P) ได้ค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.27-0.73
ขั้นตอนที่ 4 แล้วนาผลคะแนนมาหาค่าอานาจจาแนกของข้อสอบเป็ นรายข้อ (r)
โดยใช้ขอบเขตค่าอานาจจาแนกและความหมาย ดังนี้
0.40 ขึ้นไปอานาจจาแนกสู ง
คุณภาพข้อสอบดีมาก
0.30 – 0.39 อานาจจาแนกปานกลาง
คุณภาพข้อสอบดีพอสมควร
0.20 – 0.29 อานาจจาแนกค่อนข้างต่า
คุณภาพข้อสอบพอใช้
0.00 – 0.19 อานาจจาแนกต่า
คุณภาพข้อสอบใช้ไม่ได้

88

หาค่าอานาจจาแนก (r) โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 90)
𝐵 =

𝑈
𝐿
−
𝑛1 𝑛2

เมื่อ B แทน
ค่าอานาจจาแนก
U แทน
จานวนผูร้ อบรู ้หรื อสอบผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก
L แทน
จานวนผูไ้ ม่รอบรู ้หรื อสอบไม่ผา่ นเกณฑ์ที่ตอบถูก
n1 แทน
จานวนผูร้ อบรู ้หรื อสอบผ่านเกณฑ์
n2 แทน
จานวนผูไ้ ม่รอบรู ้หรื อสอบไม่ผา่ นเกณฑ์
ขอบเขตของค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่ยอมรับได้คือ 0.20
ขึ้นไป จึงได้ทาการคัดเลือกข้อสอบจานวน 40 ข้อ ดังตารางที่ 5 ผลการหาค่าอานาจจาแนกของ
แบบทดสอบหลังเรี ยนเท่ากับ 0.17-0.73
ตำรำงที่ 5

แสดงจานวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา
รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 40 ข้อ จาแนกตามเนื้อหา
และตัวชี้วดั

จำนวนข้ อสอบ
ทีส่ ร้ ำง
ที่ ต้ งั และอาณาเขตติ ดต่ อทวีป - ใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการรวบรวม
5
แอฟริ กา
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะ
ทางกายภาพและสั ง คมของทวี ป ยุ โ รปและ
แอฟริ กา
ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ ท วี ป - ใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการรวบรวม
5
แอฟริ กา
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะ
ทางกายภาพและสั ง คมของทวี ป ยุ โ รปและ
แอฟริ กา
เนื้อหำ

ตัวชี้วดั
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ตำรำงที่ 5

แสดงจานวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา
รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 40 ข้อ จาแนกตามเนื้อหา
และตัวชี้วดั (ต่อ)
เนื้อหำ

ลักษณะภูมิอากาศทวีปแอฟริ กา

ลั ก ษณะทรั พ ยากรแล ะ พื ช
พรรณธรรมชาติทวีปแอฟริ กา

ลั ก ษณะประชากร เชื้ อชาติ
ภาษาและศาสนาทวีปแอฟริ กา

ลักษณะการเมืองการปกครอง
ทวีปแอฟริ กา

จำนวนข้ อสอบ
ทีส่ ร้ ำง
- ใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการรวบรวม
5
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะ
ทางกายภาพและสั ง คมของทวี ป ยุ โ รปและ
แอฟริ กา
- ใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการรวบรวม
5
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะ
ทางกายภาพและสั ง คมของทวี ป ยุ โ รปและ
แอฟริ กา
- วิเคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ระหว่า งลัก ษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา
- วิเคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ระหว่า งลัก ษณะทาง
5
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา
- วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่ งแวดล้อมใหม่ทางสังคม
อันเป็ นผลจากการเปลี่ ย นแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริ กา
- ใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการรวบรวม
5
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะ
ทางกายภาพและสั ง คมของทวี ป ยุ โ รปและ
แอฟริ กา
- วิเคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ระหว่า งลัก ษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา
- วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่ งแวดล้อมใหม่ทางสังคม
อันเป็ นผลจากการเปลี่ ย นแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริ กา
ตัวชี้วดั
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ตำรำงที่ 5

แสดงจานวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา
รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 40 ข้อ จาแนกตามเนื้อหา
และตัวชี้วดั (ต่อ)

จำนวนข้ อสอบ
ทีส่ ร้ ำง
ลั ก ษณะทางเศรษฐกิ จ ทวี ป - ใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการรวบรวม
5
แอฟริ กา
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะ
ทางกายภาพและสั ง คมของทวี ป ยุ โ รปและ
แอฟริ กา
- วิเคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ระหว่า งลัก ษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา
ลัก ษณะทางสั ง คมวัฒ นธรรม - ใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการรวบรวม
5
และวิ ถี ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ข อง วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะ
ประชากรทวีปแอฟริ กา
ทางกายภาพและสั ง คมของทวี ป ยุ โ รปแล ะ
แอฟริ กา
- วิเคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ระหว่า งลัก ษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา
- วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่ งแวดล้อมใหม่ทางสังคม
อันเป็ นผลจากการเปลี่ ย นแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริ กา
รวม
40
เนื้อหำ

ตัวชี้วดั

ขั้นตอนที่ 5 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่คดั เลือกแล้ว จานวน 40 ข้อ
ไปทดสอบกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนแกลง
“วิทยสถาวร” จานวน 30 คน นาผลการสอบมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ วิเคราะห์จากสู ตร KR-20
(บุญชม ศรี สะอาด, 2553 : 96) ดังนี้
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𝑅𝑡𝑡 =
เมื่อ

𝐾
𝐾−1

⌊

∑ 𝑝𝑞
𝑠2

⌋

แทน
ค่าความเชื่อมัน่
K
แทน
จานวนข้อสอบ
p
แทน
ความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ (สัดส่ วนที่ตอบถูก)
q
แทน
สัดส่ วนที่ตอบผิด
𝑠2
แทน
ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ
ขอบเขตของความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ มีดงั ต่อไปนี้
ถ้ามีค่าตั้งแต่ .00 - .20 แสดงว่า มีความเชื่อมัน่ ต่ามาก
ถ้ามีค่าตั้งแต่ .21 - .40 แสดงว่า มีความเชื่อมัน่ ต่า
ถ้ามีค่าตั้งแต่ .41 - .70 แสดงว่า มีความเชื่อมัน่ ปานกลาง
ถ้ามีค่าตั้งแต่ .71 -1.00 แสดงว่า มีความเชื่อมัน่ สู ง
ผลปรากฏว่าได้ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบเท่ากับ 0.96 ถือว่า เป็ นแบบทดสอบ
ที่มีความเชื่อมัน่ สู ง จึงได้นาไปใช้ในขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 6 นาแบบทดสอบที่คดั เลือกแล้วจัดพิมพ์แบบทดสอบ จานวน 40 ข้อ
เพื่อนาไปใช้เป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกับกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 โรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร”ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ที่เรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา
ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
3. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผูศ้ ึกษาดาเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจากหนังสื อ การวัดผลการศึกษา
และหนังสื อ การวิจยั เบื้องต้นของสมนึก ภัททิยธนี (2546 : 37-42) และบุญชม ศรี สะอาด (2545 :
66-73) และเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.2 กาหนดประเด็นที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยน
3.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 30 ข้อ ให้ครอบคลุมสิ่ งที่ตอ้ งการวัดทุกด้านเป็ นแบบมาตราส่ วน
𝑅𝑡𝑡
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ประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541: 166 )
โดยมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
3.4 การหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ที่มีต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา
รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการหาคุณภาพของ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ตามขั้นตอนดังนี้
3.4.1 นาแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา ข้อคาถามและความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม และให้คะแนน
แล้วนาไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับลักษณะเฉพาะพฤติกรรม โดยมีเกณฑ์ให้
คะแนน ดังนี้
ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อความนั้นวัดความพึงพอใจได้
ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นวัดความพึงพอใจได้
ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่วดั ความพึงพอใจ
3.4.2 นาคะแนนที่ได้จากแบบประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม ปรากฏว่า แบบสอบถามความ
พึงพอใจ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.80 - 1.00 โดยได้คดั เลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่ งถือว่าเป็ น
ข้อคาถามที่อยูใ่ นเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาที่ใช้ได้ (บุญเรี ยง ขจรศิลป์ , 2543 : 117)
3.5 นาแบบสอบถามความพึงพอใจไปสอบถามกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/7
จานวน 45 คน โรงเรี ยนแกลง“วิทยสถาวร” ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 แล้วนาแบบสอบถามมา
หาคุณภาพ
3.6 วิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกรายข้อ โดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total correlation) ของเพียร์สัน (Pearson) (บุญชม ศรี สะอาด,
2545 : 174) คัดเลือกข้อคาถามแบบสอบความพึงพอใจที่มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.82 - 0.92ได้เป็ น
จานวน 17 ข้อ
3.7 นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่หาค่าอานาจจาแนกแล้ว มาหาค่าความเชื่อมัน่
โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาก (Cronbach) (บุญชม ศรี สะอาด, 2545 : 174) ได้ค่าความ
เชื่อมัน่ แบบสอบถามความพึงพอใจ เท่ากับ 0.98
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3.8 จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผา่ นการตรวจคุณภาพขึ้นสู่ ระบบ
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต แล้วไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 โรงเรี ยน
แกลง “วิทยสถาวร” ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561

กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. กำรดำเนินกำรทดลอง
ผูศ้ ึกษาได้ดาเนิ นการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ One group pretest-posttest
design (ภัทรา นิคมานนท์, 2539 : 152) ดังแผนภาพที่ 3
แผนภำพที่ 3 แผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design
กลุ่ม
ทดสอบก่อนเรียน
ให้ สิ่งทดลอง
E
T1
X

ทดสอบหลังเรียน
T2

E หมายถึ ง กลุ่ มเป้ าหมายที่ เป็ นกลุ่มทดลองสอนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
X หมายถึง การทดลองสอนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
T1 หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลอง
T2 หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง
ขั้นตอนดำเนินงำน มีดงั นี้
1. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน (Pre-test) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์บน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
2. ดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง
ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
3. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน (Post-test) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์บน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้
แบบทดสอบฉบับเดิมกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรี ยน
4. หาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีป
แอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
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5. ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
6. นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปทาการตรวจสอบและวิเคราะห์ทางสถิติ
เพื่อสรุ ปผลต่อไป
2. กำรรวบรวมข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผูศ้ ึกษาดาเนินการทดลองตามกาหนดการ ดังแสดงในตารางที่ 6
ตำรำงที่ 6 แสดงวันเวลา ในการดาเนินการทดลอง
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8

วัน เดือน ปี
30 พฤษภาคม 2561
4 มิถุนายน 2561
6 มิถุนายน 2561
10 มิถุนายน 2561
12 มิถุนายน 2561
13 มิถุนายน 2561
17 มิถุนายน 2561
19 มิถุนายน 2561

9

20 มิถุนายน 2561

เวลำ
10.20-11.10
10.20-11.10
09.20-10.10
10.20-11.10
09.20-10.10
10.20-11.10
10.20-11.10
09.20-10.10

เนื้อหำทีท่ ดลอง
ปฐมนิเทศ + ทดสอบก่อนเรี ยน
ที่ต้ งั และอาณาเขตติดต่อทวีปแอฟริ กา
ที่ต้ งั และอาณาเขตติดต่อทวีปแอฟริ กา
ลักษณะภูมิประเทศทวีปแอฟริ กา
ลักษณะภูมิประเทศทวีปแอฟริ กา
ลักษณะภูมิอากาศทวีปแอฟริ กา
ลักษณะภูมิอากาศทวีปแอฟริ กา
ลักษณะทรัพยากรและพืชพรรณธรรมชาติทวีป
แอฟริ กา
10.20-11.10 ลักษณะทรัพยากรและพืชพรรณธรรมชาติทวีป
แอฟริ กา
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ตำรำงที่ 6 แสดงวันเวลา ในการดาเนินการทดลอง (ต่อ)
ครั้งที่
10

วัน เดือน ปี
2 กรกฎาคม 2561

11

4 กรกฎาคม 2561

12
13
14
15
16

5 กรกฎาคม 2561
9 กรกฎาคม 2561
11 กรกฎาคม 2561
15 กรกฎาคม 2561
16 กรกฎาคม 2561

17

18 กรกฎาคม 2561

18

19 กรกฎาคม 2561

เวลำ
เนื้อหำทีท่ ดลอง
10.20-11.10 ลัก ษณะประชากร เชื้ อชาติ ภาษาและศาสนา
ทวีปแอฟริ กา
09.20-10.10 ลัก ษณะประชากร เชื้ อชาติ ภาษาและศาสนา
ทวีปแอฟริ กา
10.20-11.10 ลักษณะการเมืองการปกครองทวีปแอฟริ กา
10.20-11.10 ลักษณะทางเศรษฐกิจทวีปแอฟริ กา
09.20-10.10 ลักษณะทางเศรษฐกิจทวีปแอฟริ กา
10.20-11.10 ลักษณะทางเศรษฐกิจทวีปแอฟริ กา
10.20-11.10 ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความ
เป็ นอยูข่ องประชากรทวีปแอฟริ กา
09.20-10.10 ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความ
เป็ นอยูข่ องประชากรทวีปแอฟริ กา
10.20-11.10 ทดสอบหลังเรี ยน

2. ปฐมนิเทศในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ชี้แจงขั้นตอนวิธีการเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจากคู่มือนักเรี ยน จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เตรี ยมความ
พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน สัญญาณอินเทอร์เน็ต และความพร้อมในการ
ลงทะเบียนอีเมล
3. ทาการทดสอบก่อนเรี ยนนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 ด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ผศู ้ ึกษาสร้าง จานวน 40 ข้อ พร้อมกันทั้งหมดในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
โดยใช้เวลาในการทดสอบ 50 นาที เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ผูศ้ ึกษาดาเนินการสอนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง
ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผศู ้ ึกษาสร้างขึ้น ระหว่าง วันที่ 4
มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 รวม 16 ชัว่ โมง โดยบทเรี ยนแต่ละเรื่ องจะต้องทา
แบบทดสอบหลังเรี ยนในแต่ละเรื่ อง เพื่อประเมินความรู ้ท้ งั 8 เรื่ องไปด้วย จะได้คะแนนระหว่าง
เรี ยน (E1)
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5. เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลองสอนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ให้
นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนชุดเดียวกับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน โดยใช้เวลา 50 นาที พร้อมกันทั้งหมดในวัน
สุ ดท้ายของการทดลอง ในวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม 2561จะได้คะแนนหลังเรี ยน (E2)
6. ให้นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 โรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร” ทาแบบวัดความ
พึงพอใจที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคม
ศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังจากทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
7. เมื่อเสร็ จสิ้ นการรวบรวมข้อมูล ผูศ้ ึกษานาข้อมูลคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยนมาวิเคราะห์ตามขั้นตอนการวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ เพื่อสรุ ปผลการทดลอง
ต่อไป

กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. การหาค่าประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง
ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการ ดังนี้
1.1 นาคะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยนแต่ละเรื่ องและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนของนักเรี ยนทุกคนมาหาค่าเฉลี่ย
1.2 นาคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรี ยนแต่ละเรื่ องของนักเรี ยนทุกคนมาหา
ค่าร้อยละจากคะแนนเต็มทั้งหมด เป็ นประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ (E1)
1.3 นาคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของ
นักเรี ยนทุกคนมาหาค่าร้อยละจากคะแนนเต็มทั้งหมด เป็ นประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ (E2)
2. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน และก่อนเรี ยนของนักเรี ยน ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนแกลง“วิทยสถาวร”ที่ได้รับการสอนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์บน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผูศ้ ึกษา
ได้ดาเนิ นการ ดังนี้
2.1 รวบรวมข้อมูลผลคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ทั้งก่ อนและหลังเรี ยนจาก
google form และบันทึกผลการสอบของนักเรี ยนรายบุคคล
2.2 นาคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2.3 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนและ
ก่อนเรี ยนโดยใช้สถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test for dependent samples)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนแกลง “วิทย
สถาวร” ที่มีต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา
รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผูศ้ ึกษาได้ดาเนิ นการดังนี้
3.1 นาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยน
แกลง “วิทยสถาวร” ที่มีต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีป
แอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มาตรวจ
3.2 นาคะแนนที่ตรวจได้มาหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.3 หาระดับ ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นโดยใช้เ กณฑ์ก ารแปลความหมายซึ่ ง
ปรับปรุ งจากเกณฑ์ของเบสท์ (Best) (บุญเรี ยง ขจรศิลป์ , 2543 : 47) ดังนี้
4.50 - 5.00 หมายถึ ง นัก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อการสอนโดยใช้บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึ ง นัก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อการสอนโดยใช้บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในระดับมาก
2.50 - 3.49 หมายถึ ง นัก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อการสอนโดยใช้บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึ ง นัก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อการสอนโดยใช้บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในระดับน้อย
1.01 – 1.49 หมายถึ ง นัก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อการสอนโดยใช้บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในระดับน้อยที่สุด

สถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
1. สถิติทใี่ ช้ ในกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่ องมือ
1.1 คุณภำพของแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน
1.1.1 หาค่ า ความเที่ ยงตรงเชิ ง เนื้ อหาของแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน
โดยใช้สูตร IOC (Index of Item Objective Congruence) (บุญชม ศรี สะอาด, 2545 : 64-65)
IOC 

R
N
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เมื่อ

IOC
แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วดั
R
แทน คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
1.1.2 หาค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน(บุญชม
ศรี สะอาด, 2545: 155 )
p

เมื่อ

R
N

p
R
N

แทน ค่าความยากง่าย
แทน จานวนผูต้ อบถูกทั้งหมด
แทน จานวนคนในกลุ่มสู งและกลุ่มต่า

1.1.3 หาค่าอานาจจาแนก (B) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยใช้สูตร
ของเบรนเนน (Brennan) (บุญชม ศรี สะอาด, 2545: 90)
𝑈
𝐿
−
𝑛1 𝑛2
แทน ค่าอานาจจาแนก
แทน จานวนผูร้ อบรู ้หรื อสอบผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก
แทน จานวนผูไ้ ม่รอบรู ้หรื อสอบไม่ผา่ นเกณฑ์ที่
ตอบถูก

𝐵 =
เมื่อ

B
U
L

n1
แทน จานวนผูร้ อบรู ้หรื อสอบผ่านเกณฑ์
n2
แทน จานวนผูไ้ ม่รอบรู ้หรื อสอบไม่ผา่ นเกณฑ์
1.1.4 หาค่าความเชื่ อมัน่ จากสู ตร KR-20 (บุญชม ศรี สะอาด, 2553 : 96)
𝑅𝑡𝑡 =

เมื่อ 𝑅𝑡𝑡
K

𝐾
𝐾−1

แทน
แทน

⌊

∑ 𝑝𝑞
𝑠2

⌋

ค่าความเชื่อมัน่
จานวนข้อสอบ
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p
q

แทน
แทน
แทน

𝑠2

ความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ (สัดส่ วนที่ตอบถูก)
สัดส่ วนที่ตอบผิด
ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ

1.2 ประสิ ทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ ำยอินเทอร์ เน็ต
1.2.1 ค่าประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยใช้เกณฑ์
ประสิ ทธิภาพของกระบวนการในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (E1) ประสิ ทธิภาพ
ของผลลัพธ์บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (E2) = 80/80 (บุญเกื้อ ควรหาเวช,
2542 : 110)
E1 

 x / N x100
A

เมื่อ E1

แทน

E2

แทน

 x แทน
 y แทน
N

แทน

A

แทน

B

แทน

E2 

 y / N x100

B
และ
ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนในการทา
แบบทดสอบหลังเรี ยนของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์บน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตแต่ละเรื่ อง
ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนในการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน

คะแนนรวมของการทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยนของ
นักเรี ยน
คะแนนรวมของการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
จานวนนักเรี ยนทั้งหมด
คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรี ยนใน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
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1.3 คุณภำพของแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
1.3.1 หาค่าอานาจจาแนกรายข้อ โดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ
กับ คะแนนรวม (Item total correlation) ของเพี ย ร์ สัน (Pearson) โดยใช้สู ตร (บุ ญชม ศรี ส ะอาด,
2545 : 174)
N  XY   X  Y 
rxy 
N X 2   X2 N Y 2   Y2 
เมื่อ

rxy

X
Y
 XY
X
Y
2
2

N

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X กับ Y
ผลรวมของค่าตัวแปร X
ผลรวมของค่าตัวแปร Y
ผลรวมของผลคูณระหว่างค่าตัวแปร X และ Y
ผลรวมของกาลังสองของค่าตัวแปร X
ผลรวมของกาลังสองของค่าตัวแปร Y
จานวนคู่ของค่าตัวแปรหรื อจานวนสมาชิกในกลุ่ม

1.3.2 หาค่าความเชื่ อมัน่ โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาก (Cronbach)
โดยใช้สูตร (บุญชม ศรี สะอาด, 2545 : 174)
2
K   Si 
α
1 

K  1 
Si2 

เมื่อ



K

S
S i2

2
i

แทน
แทน
แทน
แทน

สัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่
จานวนข้อของเครื่ องมือวัด
ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของคะแนนรวม
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2. สถิติทใี่ ช้ ในกำรทดสอบควำมแตกต่ ำงระหว่ำงคะแนนผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน
หลังเรียน และก่อนเรียน
ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนและก่อนเรี ยน
โดยใช้ทีสถิติทดสอบแบบเป็ นกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน (t-test for dependent samples) (พรรณี
ลีกิจวัฒนะ, 2549 : 147-148)
t

เมื่อ t
D
N

D

n D 2  ( D ) 2
n 1

แทน
แทน
แทน
แทน

D

ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาใน t – distribution
ผลต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่
จานวนนักเรี ยน
ผลรวมของผลต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่

2

 D แทน

ผลรวมของผลต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ยกกาลังสอง

3. สถิติพืน้ ฐำน
3.1 ค่ ำเฉลีย่ (Arithmetic Mean)
โดยใช้สูตร ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545 : 105)
𝑋̅ =

เมื่อ

X

แทน

ค่าเฉลี่ย

∑𝑋
𝑁

 X แทน

ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
N
แทน
จานวนคนในกลุ่ม
3.2 ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)
โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545 : 106)
𝑆. 𝐷. = √

𝑁 ∑ 𝑋 2 −(∑ 𝑋)2
𝑁(𝑁−1)
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เมื่อ S.D.
X

X

2

N
(∑ 𝑋)2

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนแต่ละคน
ผลรวมคะแนนแต่ละคนยกกาลังสอง
จานวนคนในกลุ่ม
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง

