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บทที 3  

วธีิดาํเนินการศึกษา 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรือง การออกแบบและพฒันา 

สือประสม สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี เพือให้บรรลุจุดมุ่งหมายทีกาํหนดไวผู้ว้ิจยัได้

ดาํเนินการวิจยัตามขนัตอน ดงันี 

 

 1.  แบบแผนการวิจยั 

 2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 3.  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

 4.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5.  วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

แบบแผนการวจิยั 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง ซึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยั

แบบ One Group Pretest-Posttest Design (มาเรียม นิลพนัธุ์, 2552: 144) ซึงมีแบบแผนการวิจยั 

ดงัตารางที 3.1 

 

ตารางที 3.1 รูปแบบของแบบแผนการวิจัย Pre Experimental Designs one group pretest–post-test 

design 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

T1 X T2 

 

สญัลกัษณ์ทีใชใ้นแบบแผนการวิจยั 

T1   แทน   ทดสอบก่อนเรียน 

T2   แทน   ทดสอบหลงัเรียน 

X    แทน   การดาํเนินการทดลองใชบ้ทเรียนออนไลน ์
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1.  ประชากร คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลกัสูตรบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี จาํนวน 312 คน 

2.  กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลกัสูตร

บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ทีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 

การออกแบบและพฒันาสือประสม ประจาํภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 72 คน 

 

เครืองมือทีใช้ในการวจิยั 

 ผูว้ิจยัไดส้ร้างเครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 1.  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์โดยผูเ้ชียวชาญ 

  1.1 แบบประเมินคุณภาพสาํหรับผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา 

  1.2 แบบประเมินคุณภาพสาํหรับผูเ้ชียวชาญดา้นสือและการนาํเสนอ 

 2.  แบบทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนและผลสมัฤทธิทางการเรียน 

 3.  แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อบทเรียนออนไลน ์

 

 ขนัตอนการสร้างเครืองมือในการวิจยั มีรายละเอียดขนัตอน ดงันี 

  1.   การสร างแบบประเมนิคุณภาพโดยผู เชียวชาญ 

   การสร างแบบประเมินคุณภาพโดยผู เชียวชาญ ผู วิจยัได สร างแบบ

ประเมิน ภายใต คาํแนะนาํของทีปรึกษาโดยแบ งแบบประเมินคุณภาพออกเป น 2 ด าน 

ไดแ้ก่ 

   1)  แบบประเมินคุณภาพด านเนือหา 

     2)  แบบประเมินคุณภาพดา้นสือและการนาํเสนอ 

   โดยใชแ้บบประเมินทีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามวิธี

ของ Likert เป็นมาตราส่วน 5 ระดบั โดยการกาํหนดความหมายคะแนนของตัวเลือกในแบบ

ประเมินแต่ละขอ้ ดงันี 

     5   คะแนน  หมายถึง  บทเรียนมีคุณภาพดีมาก 

     4   คะแนน  หมายถึง  บทเรียนมีคุณภาพดี 

     3   คะแนน  หมายถึง  บทเรียนมีคุณภาพปานกลาง 

     2   คะแนน  หมายถึง  บทเรียนมีคุณภาพนอ้ย 

     1   คะแนน  หมายถึง  บทเรียนมีคุณภาพนอ้ยทีสุด 
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   เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลีย จากการประเมินคุณภาพดา้นเนือหา

และดา้นสือการนาํเสนอ ตามวิธีของ Likert เป็นมาตราส่วน 5 ระดบั โดยการกาํหนดความหมาย

คะแนนของตวัเลือกในแบบประเมินแต่ละขอ้ มีเกณฑ ์ดงันี 

     คะแนนเฉลีย     4.50-5.00  หมายถึง    ดีมาก 

     คะแนนเฉลีย     3.50-4.49  หมายถึง   ดี 

     คะแนนเฉลีย     2.50-3.49  หมายถึง   ปานกลาง 

     คะแนนเฉลีย     1.50-2.49  หมายถึง   นอ้ย 

     คะแนนเฉลีย     1.00-1.49  หมายถึง   นอ้ยทีสุด 

 

  3.  แบบทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนและผลสัมฤทธิทางการเรียน 

   ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบทดสอบเพือหาประสิทธิภาพของบทเรียน โดยแยก

แบบทดสอบไวด้งันี แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน ซึงมีขนัตอนการสร้าง

ดงัต่อไปนี 

   3.1 การสร างแบบทดสอบของทุกหน วยการเรียน 

     3.1.1  การกาํหนดนาํหนกัและจาํนวนข อสอบ ผู วิจยัได กาํหนดนาํหนกั

เพือหาจาํนวนข อสอบโดยนาํเอาวตัถุประสงค เชิงพฤติกรรมและเนือหาทีใช ในการเรียน

มาเป นตวักาํหนด 

    3.1.2  กาํหนดรูปแบบของข อคาํถามและศึกษาวิธีการเขียนข อสอบ 

รู ป แ บ บ ข อ ง 

ข อคาํถามนีผู วิจยัได เลือกเป นแบบเลือกตอบทีมีคาํตอบถูกเพียง 1 ตาํตอบใน 1 ข อ 

ชนิด 4 ตวัเลือก หลกัในการคิดคะแนน คือ ผู เรียนตอบถูก 1 ข อ ได  1 คะแนน ถ าตอบผดิ

ห รื อ ไ ม ต อ บ  ห รื อ ต อ บ 

มากกว า 1 คาํตอบ ได  0 คะแนน 

    3.1.3 นาํแบบทดสอบให ผู เชียวชาญด านเนือหาตรวจสอบ ผู วิจยัได

นาํแบบทดสอบให ผู เชียวชาญตรวจสอบ 

    3.1.4  นําแบบทดสอบมาหาคุณภาพ โดยผู วิจยัได นาํแบบทดสอบไป

ทดลองกบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลกัสูตรบริหารธุรกิจ ทีลงทะเบียน

เรียนในรายวิชา การออกแบบและพฒันาสือประสม ประจาํภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 

30 คน หลงัจากนนัจึงนาํแบบทดสอบทีผ านกระบวนการทดสอบ แล วมาหาค าความยากง

าย (P) ค าอาํนาจจาํแนก (R) และค าความเชือมนัของแบบทดสอบ 
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   3.2 แบบทดสอบก อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน 

    การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน ผูว้ิจยัดาํเนินการ

ตามขนัตอน ดงันี 

    3.2.1  แบบทดสอบก อนเรียน (Pre-test) เป นแบบทดสอบใช วดัความรู

ข อ ง 

ผู เรียนก อนทาํการเรียนบทเรียนออนไลน  มีจาํนวนข อสอบทงัหมด 90 ข อ ผู วิจยัจะ

ทาํการสุ มข อสอบตามจาํนวนข อและวตัถุประสงค เชิงพฤติกรรมทีได กาํหนดไว

จากคลงัข อสอบ 

    3.2.2  แบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) เป นแบบทดสอบทีใช วดัความรู

 

ทางการเรียนหลงัจากเรียนจบบทเรียนทุกหน วยการเรียนแล ว มีจาํนวนข อสอบทงัหมด 90 

ข อ  

โดยมีจาํนวนข อสอบเท ากนักบัแบบทดสอบก อนเรียน 

   3.3 แบบประเมินความพึงพอใจ 

    เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของผู ้เ รียนทีมีต่อ บทเ รียนออนไลน์  

เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างแบบ

ประเมินความพึงพอใจ 5 ระดบัตามวิธีของ Likert เป็นมาตราส่วน 5 ระดับ โดยการกาํหนด

ความหมายคะแนนของตวัเลือกในแบบประเมินแต่ละขอ้ ดงันี 

     5    คะแนน    หมายถึง    ความพึงพอใจมากทีสุด 

     4    คะแนน    หมายถึง    ความพึงพอใจมาก 

     3    คะแนน    หมายถึง    ความพึงพอใจปานกลาง 

     2    คะแนน    หมายถึง    ความพึงพอใจน อย 

     1    คะแนน    หมายถึง    ความพึงพอใจน อยทีสุด 

 

    การวิเคราะห ข อมูลความคิดเห็นของนักศึกษา และความพึงพอใจทีเรียนจาก

บทเรียนบนเครือข ายอินเทอร เน็ตได กาํหนดค าระดบัคะแนน ตามวิธีของ Likert เป็นมาตราส่วน 

5 ระดบั ดงันี 

 

     4.51 – 5.00    หมายถึง   มีความพึงพอใจมากทีสุด 
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     3.51 – 4.50    หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก 

     2.51 – 3.50    หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง 

     1.51 – 2.50    หมายถึง   มีความพึงพอใจน อย 

     1.00 – 1.50    หมายถึง   มีความพึงพอใจน อยมาก 

 

 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรือง การออกแบบและพัฒนาสือประสม สําหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ผู วิจยัได ออกแบบแผนการวิจยั โดยใช แบบแผนการทดลอง แบบกลุ ม 

ทดลองกลุ มเดียวทีมีการทดสอบก อนเรียนและหลงัเรียน โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันี 

 1.  ปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มทดลองทีจะทําการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์  

เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ชีแจงและแนะนาํการใช้

บทเรียนโดยละเอียด 

 2.  ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เมือกลุ่มตวัอย่างผ่านการปฐมนิเทศการใชง้านบทเรียน

ออนไลน์แลว้ ผูว้ิจยัจึงให้กลุ่มตวัอย่างทุกคนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เพือให้ทราบว่า

กลุ่มตวัอยา่งมีความสามารถอยูใ่นระดบัใด 

 3. ผูว้ิจ ัยทาํการทดลองสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ตามทีเตรียมไว ้โดยใช้เครือข่าย

อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี โดยทาํการทดลองสอนรายวิชาการออกแบบและพฒันา

สือประสม จาํนวน 6 หน่วยการเรียน พร้อมทงัให้กลุ่มตวัอย่างทาํแบบทดสอบของแต่ละหน่วย 

การเรียน 

 4.  ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) โดยให กลุ่มตวัอย่างทุกคนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ

ทางการเรียน หลงัจากทีกลุ่มตัวอย่างทาํการเรียนครบทุกหน่วยการเรียน เพือให้ทราบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งมีความสามารถเพิมขึนในระดบัใด 

 5.  การประเมินความพึงพอใจ โดยให้กลุ่มตวัอย่างประเมินความพึงพอใจต อการเรียน 

การสอนจากบทเรียนออนไลน์ เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม สาํหรับนักศึกษาปริญญา

ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลกัสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดงันี 

 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ คือ ผูเ้รียน ทีมีต่อบทเรียนออนไลน์  

เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี โดยใช้วิธีของ Likert  

เป็นมาตราส่วน 5 ระดบั ดงันี 

 

     5    คะแนน    หมายถึง    ความพึงพอใจมากทีสุด 

     4    คะแนน    หมายถึง    ความพึงพอใจมาก 

     3    คะแนน    หมายถึง    ความพึงพอใจปานกลาง 

     2    คะแนน    หมายถึง    ความพึงพอใจน อย 

     1    คะแนน    หมายถึง    ความพึงพอใจน อยทีสุด 

 เกณฑก์ารประเมินระดบัความพึงพอใจ 

     4.51 – 5.00    หมายถึง   มีความพึงพอใจมากทีสุด 

     3.51 – 4.50    หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก 

     2.51 – 3.50    หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง 

     1.51 – 2.50    หมายถึง   มีความพึงพอใจน อย 

     1.00 – 1.50    หมายถึง   มีความพึงพอใจน อยมาก 

สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ช้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2535) ได้แก่

คาํนวณหาค่าเฉลีย (X) และ ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (SD) 

1.  วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงันี 

  1.1 วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบโดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์เพือหาคุณภาพ

ของแบบทดสอบ ไดแ้ก่ สูตรหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์(IOC) เกณฑ์

การหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์ โดยค่า   IOC > 0.5 หมายความว่า 

ขอ้คาํถามนันตรงตามเนือหาแต่ถา้ค่า IOC < 0.5 หมายความว่าขอ้คาํถามนันไม่ตรงตามเนือหา 

จึงควรตดัทิงหรือปรับปรุงใหม่ใหส้อดคลอ้ง 

  1.2 วิเคราะห์หาค่าความยากง าย (P) ของแบบทดสอบ โดยหาจาํนวนร้อยละหรือ 

ค่าสดัส่วนของผูเ้รียนทีตอบถูกในขอ้นนั เมือเปรียบเทียบกบัผูเ้รียนทงัหมดใชก้บัเครืองมือทีวดัเป็น

แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
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      การแปลความหมายของค่า P แบ่งไดเ้ป็น 5 ช่วง (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 50-

98) ดงันี 

 

      ค่า  P = 0 - .19      เป็นขอ้สอบทียากมาก 

      ค่า  P = .20 - .39   เป็นขอ้สอบทีค่อนขา้งยาก 

      ค่า  P = .40 - .60   เป็นขอ้สอบทียากพอเหมาะ 

      ค่า  P = .61 - .80   เป็นขอ้สอบทีค่อนขา้งง่าย 

      ค่า  P = .81 - 100   เป็นขอ้สอบทีง่ายมาก 

  1.3 วิเคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนก (R) ของแบบทดสอบ การหาผลต่างระหว่างสัดส่วน 

ของผูต้อบถูกในกลุ่มเก่ง กบัสดัส่วนของผูต้อบถูกในกลุ่มอ่อน ประสิทธิภาพของขอ้คาํถามในการ

แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มคนเก่งและอ่อน กลุ่มผูผ้่านเกณฑ์กับกลุ่มผูไ้ม่ผ่านเกณฑ์ ในกรณีทีเป็น

แบบทดสอบ หรือจาํแนกผูที้มี คุณลกัษณะสูงจากผูที้มีคุณลกัษณะตาํในกรณีทีเป็นแบบสอบถาม 

    การแปลความหมายของค่า R แบ่งไดเ้ป็น 5 ช่วง (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 50-98) 

ดงันี 

      R   มีค่าระหว่าง 0.40 ถึง 1.00   จาํแนกดีมาก 

      R   มีค่าระหว่าง 0.30 ถึง 0.39   จาํแนกดี 

      R   มีค่าระหว่าง 0.20 ถึง 0.29   จาํแนกพอใช ้

      R   มีค่าระหว่าง -0.19 ถึง +.19   จาํแนกไดไ้ม่ดี 

      R   มีค่าระหว่าง 0.40 ถึง -1.00   จาํแนกกลบั 

  1.4 หาค่าความเชือมนัของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน โดยใชสู้ตร KR-20  

ของคูเดอร์ริชาร์ดสนั อา้งถึงใน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2535) 

 2. วิเคราะห์หาผลสัมฤทธิทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง โดยการนําผลต่างระหว่าง 

การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมเปรียบเทียบกบัตารางนัยสาํคญัทีระดบั 0.05 ดว้ยการคาํนวณ 

จากสูตร การทดสอบความแตกต่างของขอ้มูลทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (t – test Dependent) 

 3. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียน ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์หาประสิทธิภาพระหว่างการ

เรียนโดยพิจารณาจากอตัราส่วนของประสิทธิภาพของกิจกรรมหรืองานทีไดรั้บมอบหมายต่อ

ประสิทธิภาพของผลลพัธโ์ดยพิจารณาจากผลการสอบ (ไพโรจน์ ตีรณธนากุล, ไพบูลย ์เกียรติโกมล

และเสกสรรค์ แยม้พินิจ, 2543: 142-143, อ้างอิงมาจาก กรมวิชาการ, 2544) โดยใช ้

สถิติ (E1/ E2) 




