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บทที่ 3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง
การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4โดยมี
ข้ันตอนและรายละเอียดของวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 3. การสรางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การวิเคราะหขอมูล 
 6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2557 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จํานวน 5 หองจํานวน 121 คน 
 2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางในการวิจัยในคร้ังนี้คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนราช
วินิตสุวรรณภูมิ ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2557 จํานวน 2 หอง  มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 70 คน โดยใชวิธีการสุมแบบกลุม (cluster random 
sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม จับสลากเปนกลุมทดลอง 1 หอง จํานวน 35 คน  
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต กับกลุม
ควบคุม 1 หอง จํานวน 35 คนท่ีไดรับการจัดการเรียนรู แบบปกติ ซ่ึงนักเรียนแตละหองมีผล 
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การเรียนไมตางกัน เนื่องจากทางโรงเรียนไดจัดนักเรียนในแตละหอง โดยคละผลการเรียน สูง ปาน
กลาง ออน สรุปไดดังนี้ 
  2.1 กลุมตัวอยางท่ีจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผาน
อินเทอรเน็ต เร่ืองการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/3 
จํานวน 35 คน 
  2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติ ไดแก นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4/2 จํานวน 35 คน 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 ผูวิจัยสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ดังนี้  
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองการสรางเว็บเพจดวย
ภาษาHTML5 วิชาคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 2. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต เร่ือง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 
 3. แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ เร่ือง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 วิชา
คอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5
วิชาคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เปนขอสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 
30 ขอ 
 5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 วิชา
คอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 25 ขอ 
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การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 
 1. การสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต 
  1.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต วิชาคอมพิวเตอร เร่ืองการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 ผูวิจัยไดยึดองคประกอบ
ของแผนการจัดการเรียนรู ตามคูมือ และแผนการจัดการเรียนรู มีข้ันตอนการสราง ดังนี้ 
   1.1.1 ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต จากหนังสือ วิทยานิพนธ อินเตอรเน็ต งานวิจัย ตลอดจนศึกษาจากครูท่ีมี
ความสามารถในการสรางและจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต 
   1.1.2 ศึกษาหลักสูตร คูมือครู หนังสือแบบเรียน เร่ืองการสรางเว็บเพจดวย
ภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอร สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
   1.1.3 แบงเนื้อหาในบทเรียน เร่ืองการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 ออกเปน 
3 หนวยการเรียน ไดแก 
    1)  การทําความรูจักกับ HTML5 
    2)  รูปแบบและโครงสรางพื้นฐานของ HTML5 
    3)  พื้นฐานการใชงานอิลิเมนตตางๆ ของ HTML5 
   1.1.4 กําหนดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหาบทเรียน
แลวนํามาเขียนเปนแผนการจัดการเรียนรู โดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้ 
    1) กําหนดจุดประสงคการเรียนรู เปนลักษณะของจุดประสงคปลายทาง
และจุดประสงคนําทาง 
    2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนไดเรียนรูดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต เ ร่ืองการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5                
วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
    3) การวัดผลประเมินผล เปนการประเมินผลวา นักเรียนมีพัฒนาการและ
สามารถเรียนรูไดตามจุดประสงคการเรียนรูหรือไม โดยประเมินจากคะแนนการทําแบบทดสอบ
กอนเรียน คะแนนการทําแบบฝกหัด และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 



มห
าวิท

ยาร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

102 

   1.1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหอาจารยท่ีปรึกษา
ตรวจแลวนํามาปรับปรุงแกไข หลังจากน้ันนําเสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบรูปแบบ
การเขียนแผน การใชภาษาและความครอบคลุมเนื้อหาวิชา 
   1.1.6 ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญเรียบรอยแลว จึงทดลองใช
กอนนําไปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. การสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
  แผนการจัดการเรียนรู วิชาคอมพิวเตอร เร่ืองการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 
ผูวิจัยไดยึดองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ตามคูมือ และแผนการจัดการเรียนรู มีข้ันตอน
การสราง ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตร เอกสารท่ีเกี่ยวกับกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และศึกษาเกี่ยวกับนักเรียน 
  2.2 กําหนดเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับจุดประสงค 
  2.3 จัดทํากําหนดการสอน 
  2.4 ดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
  2.5 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ
แลวนํามาปรับปรุงแกไข หลังจากนั้นนําเสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบ 
  2.6 ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ นําไปใชในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
 3. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
  ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ตเร่ือง การ
สรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4ในครั้งนี้ได
นําแนวคิดของ พรเทพ เมืองแมน (2544, หนา 46-51) มาเปนแนวคิดในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงมีข้ันตอนในการสราง ดังนี้ 
  3.1 ข้ันวางแผนผูวิจัยไดวางแผนเพื่อการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต ศึกษาทฤษฎีและหลักการ รวมท้ังวิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมิีเดีย
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตจากตํารา เอกสาร งานวิจัย และเว็บไซตตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือเปนแนวทาง
ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยไดทําการศึกษาในเร่ืองตางๆ ดังนี้ 
   3.1.1 ศึกษาโปรแกรม Adobe Flash CS4 Flash4 ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีใชสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีชวยสรางเนื้อหาบทเรียน สราง Animation และการตัดตอและ
ปรับแตงเสียง โดยโปรแกรม Adobe Photoshop ใชในการสรางภาพ ตกแตงภาพ 
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   3.1.2 ศึกษาลักษณะสําคัญของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผูวิจัยพบวา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ควรมีลักษณะการนําเสนอเปนตอนส้ันๆ ท่ีเรียกวา เฟรม หรือ กรอบ 
เรียงลําดับไปเร่ือยๆ เพื่อใหนักเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง (self learning) และควรจัดทําปุม
ควบคุม หรือรายการควบคุมการทํางาน เพื่อใหนักเรียนสามารถโตตอบกับคอมพิวเตอรได เชน มี
สวนท่ีเปนบททบทวน หรือแบบฝกปฏิบัติ แบบทดสอบหลังจากท่ีมีการนําเสนอไปแตละตอน หรือ
แตละชวงควรต้ังคําถาม เพื่อเปนการทบทวน หรือเพื่อตรวจสอบความเขาใจ ในเน้ือหาใหมท่ี
นําเสนอแกนักเรียน สําหรับการตอบสนองตอการตอบคําถามควรใชเสียง หรือคําบรรยาย หรือ
ภาพกราฟก เพื่อสรางแรงจูงใจ ในกรณีท่ีนักเรียนตอบคําถามผิด ไมควรขามเน้ือหา โดยไมชี้แนะ
แนวทางท่ีถูกตองเกี่ยวกับเร่ืองเวลาในการเรียน ควรใหอิสระตอนักเรียนไมควรจํากัดเวลา เพ่ือเปด
โอกาสใหเรียนตามความตองการของนักเรียนเอง เนื้อหาบทเรียนควรมีทางเลือกหลากหลาย เชน ถา
นักเรียนรับรูไดเร็ว ก็สามารถขามเน้ือหาบางชวงได เปนตน 
   3.1.3 ศึกษาเทคนิคในการเพิ่มศักยภาพในการอานเน้ือหาของนักเรียนในเร่ือง
รูปแบบและขนาดของตัวอักษร การจัดขอความ การเลือกสีท่ีมีความแตกตางท่ีชัดเจนระหวางพื้น
หลังและสีตัวอักษร เชน ตัวอักษรดําบนพ้ืนขาวจะงายตอการอานมากท่ีสุด การระวังการออกแบบที่
ทําลายสมาธิของนักเรียน เชน การเคล่ือนไหวของขอความไปมาบนเว็บเพจตลอดเวลา หรือ
เสียงเพลงท่ีดังและเปดไวตลอดเวลาจะทําลายสมาธิการเรียนของนักเรียนได ถนอมพร(ตันพิพัฒน) 
เลาหจรัสแสง (2545, หนา 170-171) ดังนั้นผูวิจัยจึงไมใสเสียงเพลงเขาไปในบทเรียนคอมพวิเตอร
ชวยสอน 
   3.1.4 ศึกษาหลักการ จุดมุงหมายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จุดมุงหมายท่ัวไปขอบขาย เร่ืองการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอร สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4ทําใหผูวิจัยเขาใจวัตถุประสงคของบทเรียน 
   3.1.5 ศึกษาเนื้อหาท่ีนํามาสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ืองการสราง
เว็บเพจดวยภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอร ทําใหผูวิจัยเขาใจโครงสรางเนื้อหา 
   3.1.6 กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา ซ่ึงผูวิจัยได
กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมดังแสดงในตาราง 
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ตารางท่ี 3.1  จุดประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 

หนวยท่ี สารสะการเรียนรู ระดับของจุดประสงค 
หนวยที่ 1 เรื่อง การทํา 
ความรูจักกับ HTML5 

1. ความหมายและความสําคัญของภาษา HTML5 
2. ความรูเก่ียวกับโครงสรางภาษา HTML5 
3. คําสั่งพ้ืนฐานในภาษา HTML5 
4. การเขารหัสหนาเว็บใหสามารถแสดงภาษาไทยได 
5. การใชงานโปรแกรม Notepad++ 

ความรูความจํา 
ความเขาใจ 
การนําไปใช 
การวิเคราะห 

หนวยที่ 2 เรื่อง รูปแบบ 
และโครงสรางพ้ืนฐานของ  
HTML5 

1. การสรางลิงคเช่ือมโยงเว็บเพจดวยอิลิเมนต 
2. การระบุ URL แบบอางอิงเพ่ือทํา HyperLink 
3. การสรางลักษณะพิเศษใหกับตัวอักษรหรือขอความ 
4. การแสดงขอความแบบหัวขอดวยอิลิเมนต 

ความรูความจํา 
ความเขาใจ 
การนําไปใช 
การวิเคราะห 

หนวยที่ 3 เรื่อง พ้ืนฐานการ 
ใชงานอิลิเมนตตางๆ ของ  
HTML5 

1. การสรางตัวเลือกรายการเดียวดวยอิลิเมนต 
2. การสรางแถบความคืบหนาดวยอิลิเมนต 
3. การสรางขอความแบบลายนํ้าดวยแอตทริบิวต 
4. การสรางแถบเลือกดวยอิลิเมนตแระเภทระดับ 
    คะแนน 
5. การสรางรายการแบบ List ดวยอิลิเมนต 
6. พ้ืนฐานการสรางตาราง 

ความรูความจํา 
ความเขาใจ 
การนําไปใช 
การวิเคราะห 

 
   3.1.7 กําหนดกิจกรรมการเรียน ใหมีกิจกรรมที่นักเรียนสามารถโตตอบกับ
บทเรียนไดอยางมีความหมายรวมท้ังการจัดใหมีผลปอนกลับโดยทันทีใหกับนักเรียนเม่ือนักเรียน
ตรวจสอบความเขาใจของตนจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 
  3.2 ข้ันออกแบบบทเรียน หลังจากท่ีไดศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร เนื้อหาและได
กําหนดวัตถุประสงค รวมท้ังกิจกรรมการเรียนแลว จึงนํามาจัดแบง เร่ืองการสรางเว็บเพจดวยภาษา 
HTML5 วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ออกเปน 3 หนวยการเรียน คือ 
   หนวยท่ี 1 เร่ือง การทําความรูจักกับ HTML5 
   หนวยท่ี 2 เร่ือง รูปแบบและโครงสรางพื้นฐานของ HTML5 
   หนวยท่ี 3 เร่ือง พื้นฐานการใชงานอิลิเมนตตางๆ ของ HTML5 
   โดยในแตละหนวยการเรียน ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 
   1)  จุดประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละหนวยการเรียน 
   2)  เนื้อหาของหนวยการเรียน 
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   3)  แบบฝกหัดทายหนวยการเรียน 
   นําบทเรียนท่ีออกแบบเรียบรอยแลวมาเขียนแบบราง (script) บทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยกําหนดรูปแบบในการดําเนินเร่ืองของเนื้อหาและการนําเสนอในแตละ
บทเรียนเพื่อใหการนําขอความและส่ือในรูปแบบตางๆ เหลานี้ไปจัดทําส่ือใหเหมาะสม 
  3.3 ข้ันการสรางบทเรียนผูวิจัยไดดําเนินการสรางบทเรียน โดยนําแบบรางบทเรียน
ท่ีผานการแกไขแลวมาดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยใชโปรแกรมดังนี้ 
   3.3.1 โปรแกรม Adobe Flash CS4 Flash4 
   3.3.2 โปรแกรม Adobe Photoshop CS4 
  3.4 ข้ันประเมินและแกไขบทเรียน 
   ผูวิจัยไดทําการประเมินและแกไขบทเรียน ดังนี้ 
   3.4.1 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีสรางข้ึน เสนอตออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตส่ือ จํานวน 5 ทาน ประเมินไดคา
คือ 4.50 ถือวาอยูในเกณฑมีคุณภาพระดับดีมาก และมีขอปรับปรุง ไดแก ปรับเนื้อหาท่ีมาก 
    เกณฑการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตส่ือใช
มาตราสวนแบบประมาณคา (rating scale) ของ Likertโดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
     ระดับคะแนน 5 หมายถึง ดีมาก 
     ระดบัคะแนน 4 หมายถึง ดี 
     ระดับคะแนน 3 หมายถึง   ปานกลาง 
     ระดับคะแนน 2 หมายถึง   พอใช 
     ระดับคะแนน 1 หมายถึง   ปรับปรุง 
    เกณฑในการแปลความหมายของขอมูลใชเกณฑของ ประคอง กรรณสูตร
(2542) ดังนี้ 
     ระดับ  4.50 – 5.00  หมายถึง ดีมาก 
     ระดับ  3.50 – 4.49  หมายถึง ดี 
     ระดับ  2.50 – 3.49  หมายถึง ปานกลาง 
     ระดับ  1.50 – 2.49  หมายถึง พอใช 
     ระดับ  1.00 – 1.49  หมายถึง ปรับปรุง 
   3.4.2 ผูวิจัยทําการปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามคําแนะนํา
ของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ แลวนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปหา
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ประสิทธิภาพ โดยนําไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4ท่ีไมใชกลุมตัวอยางโรงเรียนราช
วินิตสุวรรณภูมิ โดยแบงเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
    ข้ันตอนท่ี 1 การหาประสิทธิภาพการทดลองรายบุคคล นําบทเรียนไป
ทดลองกับนักเรียน 3 คน พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง 
การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี4มี
ประสิทธิภาพท่ี  76.70/73.33 โดยมีขอบกพรอง ไดแกสีสันภาพรวมไมเราใจนักเรียนขนาดตัวอักษร
เล็กเกินไป เนื้อหามีมาก ทําใหตองอานหลายหนา ภาพประกอบมีขนาดเล็ก ไมชัดเจนและนอย
เกินไป มีคําผิดหลายแหง และมีประโยคที่ไมชัดเจนผูวิจัยไดรับคําแนะนํา จึงนําขอมูลมาทําการ
ปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน ไมวาจะเปนความถูกตองของคํา  ขนาดของรูปภาพ รวมท้ังการตกแตงให
นาสนใจ 
    ข้ันตอนท่ี 2 การหาประสิทธิภาพการทดลองภาคสนามกลุมเล็ก นํา
บทเรียนไปทดลองกับนักเรียน 6คน  พบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตอินเทอรเน็ต เร่ือง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอร สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีประสิทธิภาพท่ี 80.00/82.22 โดยมีขอบกพรอง ไดแก เนื้อหามาก
เกินไปทําใหเสียเวลาในการอาน 
    ข้ันตอนท่ี 3 การหาประสิทธิภาพการทดลองภาคสนามกลุมใหญ นํา
บทเรียนไปทดลองกับนักเรียน 35 คน ท่ีไดประสิทธิภาพตามเกณฑ ไปทดลองใชเพ่ือประเมิน หา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
และผูเช่ียวชาญ แลวนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปหาประสิทธิภาพ โดยนําไปทดลองกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4กับผูเรียนในโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2556 จํานวน 35 คน จากข้ันตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียขางตน สามารถสรุปไดดัง
แผนภาพท่ี 3.1 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 3.1 ข้ันตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

ไมผาน 

ผาน 

จบ 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

วิเคราะหเน้ือหาเปนหนวยยอยและกําหนดจุดประสงคการเรียนรู 

ออกแบบหนาจอและเขียนบทดําเนินเรื่อง 

ปรับปรุงแกไข 

นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางขึ้นไปทดลองใชกับนักเรียนรายบุคคลพรอม
ปรับปรุงแกไข 

ทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เริ่มตน 

ผูเช่ียวชาญทําการประเมินคุณภาพแลวปรับปรุงแกไข 

ออกแบบขั้นตอนการสอน 

นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางขึ้นไปทดลองใชกับนักเรียนภาคสนามกลุมเล็ก

พรอมปรับปรุงแกไข 

นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางขึ้นไปทดลองใชกับภาคสนามกลุมใหญ35 คน 

ศึกษาหลักสูตร และบทเรียนบทเรียน 

สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และ อาจารยควบคุมวิทยานิพนธรวมตรวจสอบ 

 ผูเชียวตรวจสอบสื่อ 
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การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง เร่ือง การสรางเว็บเพจ
ดวยภาษา HTM5 สามารถสรางเปน story board ดังภาพท่ี 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.2 Story board บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง การสราง 
 เว็บเพจดวยภาษา HTM5 วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 
 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  แบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสรางเว็บเพจดวยภาษา
HTML5 วิชาคอมพิวเตอร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีลักษณะเปนโจทย
คําถามท่ีสัมพันธกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหา โดยวัดพฤติกรรมดานพุทธิพิสัยระดับ 
ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และการวิเคราะห ซ่ึงผูวิจัยไดวิเคราะหเนื้อหา น้ําหนัก โดย
มีเกณฑการใหคะแนนคือ ให 1 คะแนนสําหรับขอท่ีตอบถูก และให 0 คะแนนสําหรับขอท่ีตอบผิด
หรือไมตอบหรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือก โดยผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

 

การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTM5 

แบบทดสอบกอน

หนวยที่ 1 

หนวยที่ 2 

หนวยที่ 3 

แบบทดสอบหลัง

คําแนะนําบทเรียน 
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  4.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบ จากคูมือการวัดผลประเมินผลคอมพิวเตอรของ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เทคนิคการวิจัยทาง
การศึกษาของ ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538, หนา 170-176) 
  4.2 ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู เร่ืองการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 
วิชาคอมพิวเตอร จากแบบเรียนและคูมือครู 
  4.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการสรางเว็บเพจดวยภาษา
HTML5 วิชาคอมพิวเตอรจํานวน 40 ขอเปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (multiple choice) 4 
ตัวเลือก โดยแบงตามเนื้อหาและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในแตละระดับ ดังแสดงในตารางท่ี 3.2 
 
ตารางท่ี 3.2  รายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนขอสอบ 
 

บทเรียน ความรูความจํา ความเขาใจ การวิเคราะห การนําไปใช รวม 
หนวยที่ 1 เรื่อง การทําความรูจัก 
กับ HTML5 

5 3 2 2 12 

หนวยที่ 2 เรื่อง รูปแบบและ 
โครงสรางพ้ืนฐานของ HTML5 

5 5 2 2 14 

หนวยที่ 3 เรื่อง พ้ืนฐานการใช 
งานอิลิเมนตตางๆ ของ HTML5 

5 5 2 2 14 

รวม 15 13 6 6 40 

 
  4.4 นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความชัดเจน และความถูกตองเหมาะสมของภาษาท่ีใชโดยคา
ดัชนีสอดคลองมีคาระหวาง 0.5-1.0 โดยใชการกําหนดคะแนนของผูเช่ียวชาญเปน + 1 หรือ 0 หรือ 
-1 ดังนี้ 
   +1 =   แนใจวาขอสอบขอนั้นวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไวจริง 
     0 =   ไมแนใจวาขอสอบขอนั้นวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไว 
   -1 =   แนใจวาขอสอบขอนั้นไมไดวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไว 
   นําคาท่ีผูเช่ียวชาญประเมินใหในแตละขอมาหาคา IOC แลวนําไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู ไดขอสอบมีคา IOC
ระหวาง 0.67-1.00 
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  4.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ของอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง 
  4.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใชกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปท่ี 4 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีเรียนวิชาคอมพิวเตอร ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 ท่ีไมใชกลุมทดลอง ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  4.7 นําผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนนโดยใหคะแนนขอท่ีตอบถูกเปน 1 คะแนน 
และขอท่ีตอบผิดหรือเลือกตอบมากกวา 1 ขอ หรือไมตอบเลย เปน 0 คะแนน 
  4.8 นําผลคะแนนท่ีไดมาวิเคราะห หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก ( r ) 
และคัดเลือกขอสอบที่มีคา p = 0.22 - 0.30 และ r = 0.24 - 0.56 ไวจํานวน 30 ขอ 
  4.9 วิเคราะหหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดยใชสูตร KR-20 ของ 
คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson-20) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หนา197-200) 
ไดคาความเช่ือม่ัน 0.81 
  4.10  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการสรางเว็บเพจดวยภาษา
HTML5 วิชาคอมพิวเตอร ไปใชจริง 
  จากข้ันตอนการสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ตขางตน สามารถสรุปไดดังแผนภาพท่ี 3.3 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 3.3 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร 
 มัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
 
 

ศึกษาวิธีการและเทคนิคการสรางแบบทดสอบ 

วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรู 

สรางแบบทดสอบปรนัย  4  ตัวเลือก  จํานวน 40  ขอ   

นําไปทดลองใชกับนักเรียนแบบกลุมที่เรียนเน้ือหามาแลวจํานวน  35  คน 

หาคาความเที่ยง( ttr  ) ของขอสอบ 30 ขอ   

เริ่มตน 

เสนอแบบทดสอบใหผูเช่ียวชาญพิจารณาเพื่อหาคาความเที่ยงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบและขอเสนอแนะ 

แกไข 
คัดเลือกขอสอบที่มีคา  IOC  � 0.5 

ผาน 

นําแบบทดสอบไปใชจริง   

ไมผาน 

วิเคราะหคาความยากงาย (P), คาอํานาจจําแนก (r) 
และคัดเลือกขอคําถามที่มีคา  P = 0.22 - 0.30 และ r= 0.24 - 0.56  

จํานวน  30   ขอ 

จบ 
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 5. การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  ผูวิจัยไดทําการสรางแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต ดังนี้ 
  5.1 กําหนดหัวขอและสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยผูวิจัยไดประเมิน ดานความ
นาสนใจ ความรูท่ีไดรับ การเราความสนใจ ความกระตือรือรนในการติดตามบทเรียน ความ
ตองการเรียนดวยวิธีนี้ในโอกาสตอไปโดยใชแบบประเมินชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) 5 ระดับ มีความหมายดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546, หนา 66-74) 
    ระดับคะแนน 5  หมายถึง มากท่ีสุด 
    ระดับคะแนน 4  หมายถึง มาก 
    ระดับคะแนน 3  หมายถึง ปานกลาง 
    ระดับคะแนน 2  หมายถึง นอย 
    ระดับคะแนน 1  หมายถึง นอยท่ีสุด 
   การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย บุญชม ศรีสะอาด (2546, หนา 66-74) 
โดยกําหนดเกณฑ ดังนี้ 
    ระดับคะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
    ระดับคะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
    ระดับคะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
    ระดับคะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 
    ระดับคะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
  5.2 นําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสรางข้ึนใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และ
ผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบขอความ ภาษาท่ีใช และความเท่ียงตรงของเน้ือหาแลว
คัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาดัชนีสอดคลองตั้งแต 0.50-1.00ข้ึนไป มาเปนขอคําถามในแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ จํานวน 25 ขอ 
  5.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางท่ี 
ไดรับการเรียนรูโดยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จํานวน 35คน และหาคาอํานาจจําแนก หาคา
ความเชื่อม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (ลวน  
สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หนา 200-201) ไดคาความเช่ือม่ัน.32 
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การทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาและทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนผูวิจัยประยุกตใชรูปแบบการทดลองแบบสุมวัดกอนและหลังการทดลอง 
randomized control-group pretest-posttest design (วาโร  เพ็งสวัสดิ์, 2546, หนา 51) 
 
ตารางท่ี 3.3  แบบแผนการวิจัย 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
RE T1E X T2E 
RC T1C ˜˜X T2C 

 
 สัญลักษณท่ีใชในแบบแผนการวิจัย 
 R  แทน กลุมตัวอยางท่ีไดจากการสุม 
 E   แทน  กลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต 
 C  แทน  กลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
 X  แทน  การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต 
 ˜˜X แทน  การจัดการเรียนรูแบบปกติ 
 T1  แทน  การสอบกอนเรียน (pretest) 
 T1  แทน  การสอบหลังเรียน (posttest) 
 การดําเนินการทดลอง 
 การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังตอไปนี้ 
 1. การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
  1.1 อธิบายการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองการ
สรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 ใหกลุมทดลองทราบ 
  1.2 ใหกลุมทดลองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนโดยใชเวลา 
30 นาที 
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  1.3 ดําเนินการทดลอง โดยใหนักเรียนใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตตามท่ีกําหนดไว โดยใชเวลาในการทดลอง 15 คร้ัง คร้ังละ 60 นาที รวมระยะเวลา
ทดลองท้ังส้ิน 15 ช่ัวโมง 
  1.4 ใหกลุมทดลองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนโดยใชเวลา 
30 นาที 
  1.5 นําผลเรียนท่ีไดมาตรวจใหคะแนนโดยใชวิธี 0-1 (zero-one method) โดยมี
เกณฑวา ถาตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิด ตอบไมครบ หรือไมตอบ ให 0 คะแนน 
  1.6 รวบรวมขอมูลและวิเคราะหคาทางสถิติ 
  1.7 สรุปผลและรายงานการวิจัย 
 2. การจัดการเรียนรูแบบปกติ 
  2.1 อธิบายเนื้อหาบทเรียน เร่ืองการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 
  2.2 ใหกลุมควบคุม ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนโดยใช
เวลา 30 นาที 
  2.3 ดําเนินการสอน โดยอธิบายเนื้อหาในแตละบทใหนักเรียนฟงหนาช้ันเรียนโดยมี
ใบความรู ตามท่ีกําหนดไว โดยใชเวลาในการทดลอง 15 คร้ัง คร้ังละ 60 นาท่ี รวมระยะเวลาทดลอง
ท้ังส้ิน 15 ชั่วโมง 
  2.4 ใหกลุมควบคุมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนโดยใชเวลา 
30 นาที 
  2.5 นําผลเรียนท่ีไดมาตรวจใหคะแนนโดยใชวิธี 0-1 (zero-one method) โดยมี
เกณฑวา ถาตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิด ตอบไมครบ หรือไมตอบ ให 0 คะแนน 
  2.6 รวบรวมขอมูลและวิเคราะหคาทางสถิติ 
  2.7 สรุปผลและรายงานการวิจัย 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง
การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ตามเกณฑ E1/E2 ตั้งเกณฑไวท่ี 80/80 โดย

ยอมรับความคลาดเคล่ือน ± 2.5 
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 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูของนักเ รียน  ดวยการนําคะแนนจาก
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาคํานวณหาความแตกตางของคะแนนแตละคู แลวนําไป
วิเคราะหโดยใช t–test (dependent Sample) โดยต้ังเกณฑนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. วิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 
โดยนําคะแนนท่ีไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนมาคํานวณหาคาเฉล่ีย ( X ) และ 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผลตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 1. การหาคาเฉล่ียของแบบสอบถาม ใชสูตร ดังนี้ (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 
2538, หนา 73) 

   X    =   
N

X∑  

 
  เม่ือ X  =   คะแนนเฉล่ีย 

   ∑X =   ผลรวมท้ังหมดของคะแนน 
   N =   จํานวนตัวอยาง 
 2. การหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใชสูตร ดังนี้ (ลวน สายยศ
และอังคณา สายยศ, 2538, หนา 79) 

   S.D.   =   
( )

)1n(n
XXn 22

−
− ∑∑  

 
  เม่ือ S.D. =   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   X =   คะแนนดิบ 
   n =   จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 3. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน E1/E2 ใชสูตร ดังนี้ 
(เสาวนีย สิกขาบัณฑิต, 2543, หนา 295) 

  สูตร 1 E1   =   
A
N

X∑

 x 100 
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  เม่ือ E1 =   ประสิทธิภาพของกระบวนการระหวางเรียน 

   ∑X =   คะแนนรวมของแบบทดสอบระหวางเรียนแตละหนวย 
   A =   คะแนนเต็มของแบบฝกหัดหรืองานทุกชิ้นรวมกัน 
   N =   จํานวนนักเรียน 
 

  สูตรท่ี 2 E2   =   
B
N

F∑

 x 100 

 
  เม่ือ E2 =   ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

   ∑F =   คะแนนรวมของผลการทดสอบหลังเรียน 
   B =   คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
   N =   จํานวนนักเรียน 
 4. การวิเคราะหขอมูล 2 ชุด ท่ีเปนอิสระตอกัน (independent sample) ใชสูตร ดังนี้ 
(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544, หนา 304) 

   t   =   

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−+
−+−

−

2121

2
22

2
11

21

n
1

n
1

2nn
S)1n(S)1n(

XX
 

   df   =   n1 + n2 – 2 
 
  เม่ือ 1X , 2X  แทน   คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางกลุมท่ี 1, 2 
   S1

2 , S2
2 แทน   ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางกลุมท่ี 1, 2 

   n1 , n2 แทน   ขนาดของกลุมตัวอยางกลุมท่ี 1, 2 
   df แทน   ชั้นแหงความเปนอิสระ (degree of freedom) 
 5. คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (IOC) ใชสูตร
ดังนี้ (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544, หนา 138) 

   IOC   =   
N

R∑  

 
  เม่ือ IOC แทน   ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับผลการเรียนรู 
               ท่ีคาดหวัง 
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   ∑R แทน   ผลรวมคะแนนท่ีผูเช่ียวชาญแตละทานประเมิน 
   N แทน   จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 6. การหาคาความยากงายของแบบทดสอบรายขอ (P) ใชสูตร ดังนี้ (รวีวรรณ  
ชินะตระกูล, 2535, หนา 237) 

   P   =   
LH

LH

NN
ff

+
+

  

 
 เม่ือ  p =   ดัชนีความยากของแบบทดสอบ 
 fH =   จํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง 
 fL =   จํานวนผูตอบถูกในกลุมตํ่า 
 NH =   จํานวนนักเรียนท้ังหมดในกลุมสูง 
 NL =   จํานวนนักเรียนท้ังหมดในกลุมตํ่า 
 7.   การหาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ (r) ใชสูตร ดังนี้ (รวีวรรณ  ชินะตระกูล, 
2535, หนา 237)   

    r   =   
H

LH

N
ff −  

 
       เม่ือ  r =   คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ 
    fH =   จํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง 
 fL =   จํานวนผูตอบถูกในกลุมตํ่า 
 NH =   จํานวนนักเรียนท้ังหมดในกลุมสูง 
 NL =   จํานวนนักเรียนท้ังหมดในกลุมตํ่า 
 8.   การหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับ ใชสูตร KR - 20 ของ คูเดอร- 
ริชารดสัน (Kuder – Richardson) (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2538, หนา 197-200) 

    ur    =   
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

−
∑
2s

pq1
1k

k
 

 
                  เม่ือ   ru =   คาความเท่ียงของแบบทดสอบ 
 k =   จํานวนขอสอบท้ังหมด 
 p   =   สัดสวนของผูท่ีตอบถูกในแตละขอ 
 q =   สัดสวนของผูท่ีตอบผิดในแตละขอ (1 -p) 
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 S2 =   ความแปรปรวนของคะแนนท้ังหมด 
 9.   การหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามความพึงพอใจโดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(α- Coefficient) ของครอนบัค (cronbach) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หนา 200-201)  

  สูตร α   =   ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
∑

2
t

2
1

s

s
1

1
n

 

 
  เม่ือ  α แทน   ความเท่ียงของแบบสอบถาม 
 n แทน   จํานวนของแบบสอบถาม 
 S1

2  แทน   คาความแปรปรวนรายขอ 
 St

2 แทน   คาความแปรปรวนของแบบสอบถามท้ังฉบับ 

 ∑S1
2     แทน   ผลรวมของคาความแปรปรวนเปนรายขอ 

 


