
บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

 การ ศึกษา เร่ือง  ผล การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์         
ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนพานพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2  ซึ่งผู้ศึกษาได้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

1. แผนแบบการทดลอง 
  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. วิธีการรวบรวมข้อมูล 
  5. การจัดท ากับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
แผนแบบการทดลอง 
  

 การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาเชิงทดลองโดยใช้แบบทดลองที่ดัดแปลงมาจากแผนแบบ
การทดลองกลุ่มเดียว (One Group Pretest-Posttest Design) โดยจัดให้มีการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยมีแผนภูมิ (Diagram) ดังนี ้
 

แผนภูมิที่ 2 แผนแบบกำรทดลอง 
 
 
 
 

 O1 หมายถึง    การทดสอบก่อนเรียน 

 X หมายถึง    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

     เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัสโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 O2 หมายถึง    การทดสอบหลังเรียน 

 
 

O1  X  O2 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  
 1.  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพานพิทยาคม  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255 1 จ านวน 8 ห้องเรียน 
รวม 263 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ ศึกษา  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียน         
พานพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 
26 คน โดยใช้การสุ่มห้องเรียนแบบเกาะกลุ่ม (Cluster  Sampling) โดยในแตะละห้องฝ่ายวิชาการ 
งานวัดผลของโรงเรียนได้จัดนักเรียนแต่ละห้องแบบคละความสามารถ คือ จัดนักเรียนออกเป็น เก่ง 
ปานกลาง อ่อน ในอัตราส่วนที่เท่ากัน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  ประกอบไปด้วย 
 1 . บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
แบ่งเน้ือหาเป็น  3 เร่ือง คือ 1. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  2. บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส  3. การน าไปใช้ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก       
จ านวน 30 ข้อ 
 3. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส จ านวน 5 แผนการเรียนรู้  แผนที่ 1 เวลา 1 ชั่วโมง แผนที่ 2 
เวลา 3 ชั่วโมง  แผนที่ 3 เวลา 2 ชั่วโมง แผนที่ 4 เวลา 4 ชั่วโมง และแผนที่ 5 เวลา 1 ชั่วโมง         
รวมเวลาที่ใช้สอน 11 ชั่วโมง 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน          
ซึ่งวัดละเอียด  3  ด้าน คือ  ความพึงพอใจด้านการออกแบบบทเรียน ความพึงพอใจด้านเนื้อหา และ  
ความพึงพอใจในด้านการเรียน หลังจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นลักษณะ
เลือกตอบ โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 
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ขั้นตอนกำรสร้ำงและหำคุณภำพของเคร่ืองมือ 

 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบไปด้วย 
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
  1.1 ขั้นตอนกำรวิเครำะห์เน้ือหำ 
   1.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สาระที่ 3 : เรขาคณิต  
   1.1.2 ศึกษามาตรฐานสาระการเรียนรู้, มาตรฐานช่วงชั้น, สาระการเรียนรู้ และ    
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
   1.1.3 ศึกษาเน้ือหาเร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
   1.1.4 ศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   1.1.5 ก าหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
   1.1.6 ก าหนดขอบข่ายของบทเรียน 
  1.2 ขั้นตอนกำรออกแบบบทเรียน 
   การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ผูศ้ึกษาได้ด าเนินการดังนี ้
   1.2.1 ศึกษาวิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   1.2.2 ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  จิตวิทยาที่ใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   1.2.3 ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียน 
   1.2.4 สร้างแผนภูมิโครงร่างการน าเสนอเนื้อหาในแต่ละหน่วย 
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 แผนภูมิที่ 3 รูปแบบโครงร่ำงกำรน ำเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองทฤษฎีบท 
พีทำโกรัส 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.3 ขั้นตอนกำรพัฒนำกรอบเนื้อหำ 
   1.3.1 เขียนรายละเอียดตามรูปแบบที่ก าหนด โดยเขียนเป็นกรอบเนื้อหาย่อย 
   1.3.2 จัดล าดับเน้ือหา คือการน ากรอบเนื้อหาย่อยมาเรียงล าดับการน าเสนอ 
   1.3.3 น าเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน สาระการเรียนรู้ แบบฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียน  
รูปแบบของบทเรียนในแต่ละ เร่ือง  โดยใช้แบบประเมินบทเรียนที่ผู้ ศึกษาสร้างขึ้น โดยก าหนด     
การให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
    ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด  
    ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสมมาก  
    ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง  
    ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสมน้อย  
    ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด  
 
 
 

แนะน าบทเรียน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ทดสอบก่อนเรียน 

เน้ือหาบทเรียน/แบบฝึกหัด 

ทดสอบหลังเรียน 
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แล้วน าผลการประเมินไปหาค่าเฉลี่ย  X และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .D.S โดยใช้เกณฑ์  
(มนู  สมเพชร . 2548: 24) ดังนี ้
    ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง   เหมาะสมมากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง   เหมาะสมมาก  
    ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง  
    ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง   เหมาะสมน้อย  
    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง   เหมาะสมน้อยที่สุด  
   1.3.4 น าผลการวิเคราะห์จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ
ที่ผู้ศึกษาตั้งไว้ที่ระดับค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ส่วนข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพผู้ศึกษาได้ ท าการ
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
  1.4 ขั้นตอนการสร้างบทเรียน 
   1.4.1 เลือกโปรแกรมส าเร็จรูปที่เหมาะสม 
   1.4.2 จัดเตรียมรูปภาพ เสียง ให้พร้อมในการใช้งานโดยการสร้างเป็นแฟ้ม 
   1.4.3 ใส่เน้ือหาบทเรียนเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
   1.4.4 น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 
  1.5 ขั้นทดลองใช้บทเรียน    
   โดยด าเนินการทดลองตามขั้นตอนต่อไปนี้  
   ขั้นที่  1  ทดลองแบบเดี่ยวหรือรายบุคคล( One to One Testing  or Individual   Try 
Out)  น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นไปทดลองกับนักเรียนจ านวน  3  คน คือนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7โรงเรียนพานพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต  2  โดย 
แบ่งออกเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียน เก่ง  ปานกลาง  อ่อน  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน   ผู้ศึกษาท าการสังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนทั้ง 3 คน โดยมีประสิทธิภาพ 
88.89/ 86.67 (ภาคผนวก ง หน้า 2 51) และให้นักเรียนบันทึกความคิดเห็นที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อผิดพลาดที่พบให้ดีขึ้นต่อไป 
   ขั้นที่  2  น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองกับกลุ่ม
เล็ก(Small Group Testing or Group Try Out)  ผู้ศึกษาน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ปรับปรุง
แก้ไขจากการทดลองแบบเดี่ยว แล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มย่อย  โดยการเลือกแบบเจาะจง
คือ เลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน  3  คน รวม 9 คน คือนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนพานพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2   เพื่อหา
ข้อบกพร่องของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และน ามาปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งหาประสิทธิภาพ
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ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้เท่ากับ 84.63/82.96 (ภาค ผนวก  ง หน้า  252)ผู้ศึกษาให้
นักเรียนบันทึกความคิดเห็นที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   และท าการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อผิดพลาดที่พบ 
   ขั้นที่ 3  การทดลองภาคสนาม(Field Testing or Field Try Out)  ผู้ศึกษาน าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่แก้ไขแล้วไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2/8 โรงเรียนพานพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2   จ านวน 26  คน  โดยเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน เป็นระยะเวลา 11  ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2551 เร่ิม
ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 26  ธันวาคม  2551 

1.6 ขั้นประเมินผล 
   ขั้นประเมินผลผู้ศึกษาได้ด าเนินการดังนี้ 
   นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนพานพิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2    จ านวน 26 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 
    1.6.1 ท าการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        
จ านวน 30 ข้อ 
    1.6.2  น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนในแต่ละหน่วย     
การเรียนรู้มาหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    1.6.3 ทดสอบหลังเรียน 
    1.6.4 เปรียบเทียบคะแนนระหว่างเรียนกับหลังเรียนหาค่าประสิทธิภาพ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองทฤษฎีบทพี
ทาโกรัส 
   มีขั้นตอนในการด าเนินงานดังนี้  
  2.1 ขั้นวิเคราะห์เนื้อหา 
   2.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สาระที่ 3: เรขาคณิต 
   2.1.2  ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวการสร้างข้อสอบ การวัดและการประเมินผลการ
เรียนการสอน    
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   2.1.3 ก าหนด เน้ือหา วิเคราะห์เนื้อหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อสร้าง
แบบทดสอบโดยก าหนดพฤติกรรมที่ต้องการวัดไว้ 4 ระดับ ตามแนวคิดของ Wilson              
(พร้อมพรรณ อุดมสิน. 2544 : 60) คือ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์ 
   2.1.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ จุดประสงค์การเรียนรู้ และแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ภาคผนวก ค หน้า 214) 
  2.2 ขั้นออกแบบ 
   การออกแบบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษา
คือ สร้างแบบทดสอบตาม เน้ือหาและ จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหน ดไว้  โดยเป็นแบบทดสอบ   
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  3  เร่ือง  จ านวน  40  ข้อ  คัดเลือกแบบทดสอบที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์ไว้  จ านวน 30  ข้อ  
  2.3 ขั้นพัฒนา 
   2.3.1 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง ทฤษฎีบท
พีทาโกรัส ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

คะแนน  +1   ส าหรับค าถามข้อที่แน่ใจว่าวัดตรงจุดประสงค์ข้อนั้น 
   คะแนน  0    ส าหรับค าถามข้อที่ไม่แน่ใจว่าวัดตรงจุดประสงค์ข้อนั้น 

       หรือไม่ 
   คะแนน  -1   ส าหรับค าถามข้อที่ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้น  

   จากนั้น บันทึกผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อแล้วน าไปหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้( IOC : Index of 
Consistency) 
   2.3.2 น าผลการวิเคราะห์ค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าดัชนี              
ความสอดคล้องแล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 เก็บไว้ และปรับปรุง
ข้อสอบ ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า 0.5 ให้มีความถูกต้อง 
  2.4 ขั้นทดลองใช้ 
   2.4.1 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2 โรงเรียน
พานพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 จ านวน 30 คน น าผลการทดสอบมา
วิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก( r) น ามาปรับปรุงให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ      
โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20       
ขึ้นไป  ให้ได้ข้อสอบจ านวน  30 ข้อ โดยใช้สูตรของ   Mehrens and Lehman  (พร้อมพรรณ      
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อุดมสิน, 2544 : 143)  คือ เรียงกระดาษค าตอบจากคะแนนสูงไปต่ า   แล้วแบ่งโดยใช้เทคนิค    50%   
ของผู้สอบทั้งหมด  ส่วนบน คือ กลุ่มสูง  ส่วนล่าง คือ กลุ่มต่ า    
   2.4.2 น าแบบทดสอบจากการคัดเลือกและปรับปรุงแก้ไขแล้วน าผลมาค านวณหา
ความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร  KR-20 Kuder Richardson   ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 (ภาคผนวก ง 
หน้า 26 5) หลังจากนั้น แยกแบบทดสอบออกเป็น 2 ฉบับ คือ ฉบับก่อนเรียน และฉบับหลังเรียน        
โดยแบบทดสอบฉบับหลังเรียน ผู้ศึกษาได้ท าการสลับข้อ สลับตัวเลือกไม่ให้เหมือนกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน 
  2.5 ขั้นประเมินผล 
   น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนสาระ          
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส ที่ได้ไปใช้ทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนพานพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 
จ านวน 26 คน 
 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
  แผนจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ืองทฤษฎี-บทพีทาโกรัส ผู้ศึกษาได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ขั้นวิเคราะห์ 
   3.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานช่วงชั้น สาระการเรียนรู้     
ผลการเรียนที่คาดหวัง และการวัดและประเมินผล 
   3.1.2  ศึกษาต ารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
   3.1.3  วิเคราะห์เนื้อหา สาระที่ 3: เรขาคณิต เนื้อหา เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

  3.2 ขั้นออกแบบ 

    แบ่งเน้ือหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส ออกเป็น           
5 แผนการเรียนรู้ ดังนี้ 
   แผนการเรียนรู้ที่ 1   เร่ืองทดสอบก่อนเรียน แนะน าการใช้บทเรียน 
            คอมพิวเตอร์ช่วยสอน               จ านวน 1 ชั่วโมง 
   แผนการเรียนรู้ที่ 2    เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส  จ านวน 3 ชั่วโมง 
   แผนการเรียนรู้ที่ 3    เร่ืองบทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส จ านวน 2  ชั่วโมง 
   แผนการเรียนรู้ที่ 4   เร่ืองการน าไปใช้   จ านวน 4  ชั่วโมง  
   แผนการเรียนรู้ที่ 5   เร่ืองสรุปบทเรียนและทดสอบหลังเรียน    จ านวน 1 ชั่วโมง  
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  3.3 ขั้นพัฒนำ 
   การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการ ดังนี ้
   3.3.1 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหัวเร่ือง ให้ครอบคลุมเนื้อหา และสอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
   3.3.2 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดท าเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
พิจารณาตรวจความถูกต้อง ความเหมาะสมของสาระ จุดประสงค์ กิจกรรม และการวัดและ
ประเมินผล ความครอบคลุมของเนื้อหา 
   3.3.3 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และ
น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อท าการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินแผน                
การจัดการเรียนรู้ ก าหนดการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
    ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด  
    ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสมมาก  
    ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง  
    ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสมน้อย  
    ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด (ปรับปรุง)  
แล้วน าผลการประเมินไปหาค่าเฉลี่ย  X  และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.โดยใช้เกณฑ์   
(มนู สมเพชร. 2548: 24) ดังนี ้
    ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง   เหมาะสมมากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง   เหมาะสมมาก  
    ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง  
    ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง   เหมาะสมน้อย  
    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง   เหมาะสมน้อยที่สุด  
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ในการประเมินคุณภาพ และความเหมาะสมของ                     
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ 2.51 – 5.00 เป็นเกณฑ์ตัดสินการผ่านให้น าไปใช้ได้ 
  3.4 ขั้นทดลองใช้ 
   น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ ร่วม กับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การทดลองกลุ่มเล็กจ านวน 9 คน คือนักเรียนโรงเรียน พานพิทยาคม  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต  2 แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อน าไปใช้ทดลอง
ภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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3.5 ขั้นประเมินผล 
   น าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ปรับปรุงแก้ไขและทดลองใช้เรียบร้อยแล้วไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนพานพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต 2 จ านวน  26  คน โดยมีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการเรียนรู้                 
แล้ววิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยตั้งเกณฑ์ไว้ร้อยละ 80/80 
(E1/E2) แล้วบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 4. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส ผูศ้ึกษาได้ด าเนินการดังนี้  
  4.1 ขั้นกำรวิเครำะห์ 
   ศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย ต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในสร้างแบบวัด
ความพึงพอใจ  ต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
   4.2 ขั้นออกแบบ  
   ก าหนดโครงสร้างแบบสอบถามค วามพึงพอใจ ต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส ดังนี้   
    4.2.1 ความพึงพอใจด้านการออกแบบการเรียน 
    4.2.2 ความพึงพอใจด้านเนื้อหา 
    4.2.3 ความพึงพอใจในการเรียน 
  โดยแบ่งระดับความ พึงพอใจ เป็น 5 ระดับ คือ พึงพอใจ มากที่สุด พึงพอใจ มาก         
พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยที่สุด   
  4.3 ขั้นพัฒนำ  
   น าแบบวัดความ พึงพอใจ ที่สร้างขึ้นไปให้ ผู้เชี่ยวชาญประเมินความถูกต้อง     
ความสอดคล้อง ความเหมาะสมของค าถามแต่ละข้อ แล้วน ามา  หาคุณภาพของแบบสอบถามความ        
พึงพอใจ  
  4.4  ขั้นประเมินผล  
   4.4.1 น าแบบสอบถามความ พึงพอใจที่ผ่านการพิจารณา และตรวจสอบคุณภาพ
แล้ว มาใช้กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนพานพิทยาคม  ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต  2 จ านวน 26 คน หลังจากเรียนจบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
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   4.4.2 น าผลการสอบถามความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์         
ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น     
เพื่อดูความเที่ยงตรงของแบบสอบถามความ พึงพอใจโดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 
(ภาคผนวก ง หน้า 270-272) 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 1. กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียน ( pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส จ านวน 30  ข้อ จากนั้นตรวจ
บันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน 
 2. อธิบายและแนะน าวิธีใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
 3. กลุ่มตัวอย่างท าการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยผู้ศึกษาด าเนินการควบคุมด้วยตนเอง โดยใช้เวลาเรียน                     
รวมทั้งหมด 11 ชั่วโมง  
 4.  กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (posttest) จ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็น
แบบทดสอบชุดเดิมกับแบบทดสอบก่อนเรียน แต่สลับข้อสลับตัวเลือก น าคะแนนที่ได้ไป
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 5. กลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดความ พึงพอใจ ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน           
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส เพื่อเป็นประโยชน์การปรับปรุงแก้ไข
บทเรียนต่อไป 
 
การจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้ศึกษาน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ ตามล าดับดังนี้ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตามเกณฑ์ 80/80 จากสูตร E1/E2 
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 2. วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นรายข้อเพื่อหาค่า  
ความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก(r) 
 3. ข้อมูลที่ได้จากการท าแบบทดสอบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยการทดสอบค่าที่ (t – test) 
 4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก โดยใช้สูตร        

r = 
N

RR LU   ค่าเฉลี่ย เพื่อดูความเที่ยงตรงของแบบวัด โดยใช้สูตรการค านวณ                        

ดังนี ้      IOC = 
N

R  

 
สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
 1. สถิติเพื่อหาประสิทธิภาพ 
  1.1 สถิติเพื่อหาความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  โดยใช้
สูตร ของ Rovinelli and Hambleton (พร้อมพรรณ อุดมสิน, 2544: 116) 
 

                              IOC     =      
N

R  

 
             เมื่อ          IOC   แทน   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
       R     แทน    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
          N      แทน   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
       1.2 สถิติหาค่าความยากง่าย  และ ค่าอ านาจจ าแนก   ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียน   โดยใช้สูตรของ   Mehrens and Lehman  (พร้อมพรรณ   อุดมสิน, 2544 : 143)  คือ              
เรียงกระดาษค าตอบจากคะแนนสูงไปต่ า   แล้วแบ่งโดยใช้เทคนิค    50%   ของผู้สอบทั้งหมด   
ส่วนบน คือ กลุ่มสูง  ส่วนล่าง คือ กลุ่มต่ า แล้วน าผลมาวิเคราะห์หาค่าระดับความยากง่าย (p)   
ค่าอ านาจจ าแนก (r)  (นพพร ธนะชัยขันธ์. 2546: 2-3) ดังนี ้
      

        p     =           
2N

LH   
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        r      =            
N

L-H   

 เมื่อ      p     แทน ค่าระดับความยากง่ายของแบบทดสอบเป็นรายข้อ 
   r      แทน ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ  
   H     แทน จ านวนผู้เลือกในกลุ่มสูง 
   L     แทน จ านวนผู้เลือกในกลุ่มต่ า 
   N     แทน จ านวนผู้ตอบในกลุ่มสูง (หรือกลุ่มต่ า) 
       1.3 สถิติหาค่าความเชื่อมั่น   ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค านวณจาก
สูตร   KR – 20 (Kuder Richardson) (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2542: 215)  

       rtt   =   
1k

k













2S

pq
1  

 
  เมื่อ  rtt     แทน  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
          k      แทน  จ านวนแบบทดสอบ 

          p      แทน  สัดส่วนของผู้ที่ท าข้อนั้นได้    เท่ากับ   
 ียนท้ังหมดจ านวนนักเร

กกเรยีนท าถูจ านวนท่ีนั
 

         q       แทน สัดส่วนของนักเรียนที่ท าข้อน้ันผิด เท่ากับ 1 – p  

        2S     แทน  ความแปรปรวนของคะแนนจากแบบทดสอบทั้งฉบับ 

 

 หาได้จาก       2S  =        
1)-N(N

XXN 22
  

 

 
       1.4 สถิติหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 ใช้สูตรหาประสิทธิภาพ  E1 / E2 
(ชัยยงค์   พรหมวงศ์. 2532: 495-496) ดังนี ้

E1     =      100
A

X





  

 
  เมื่อ      E1       แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
           X      แทน   คะแนนรวมของแบบฝึกหัดหรืองาน 
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            A           แทน   คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดหรืองานของทุกตอนรวมกัน  
             N          แทน   จ านวนผู้เรียน 
 

          E2     =      100

F







   

 
  เมื่อ      E2        แทน    ประสิทธิภาพของผลลัพธ ์
            F        แทน    คะแนนรวมจากแบบฝึกหัดหลังเรียน 
             B          แทน    คะแนนเต็มของข้อสอบหลังเรียน 
             N          แทน    จ านวนผู้เรียน 
   
 1.5 สถิติ หาความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามความพึงพอใจ  โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Coefficient-α) ของครอนบัค (Crobach) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ . 2547: 220) 
 

  α = 
1K

K

 













2

X

2

i

S

S
1  

 
เมื่อ  α  แทน  คาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือวัด  

K  แทน  จ านวนขอของแบบสอบถาม  
S 2

i  แทน คาความแปรปรวนของคะแนนแตละสวนยอยหรือแตละขอ   
S 2

x  แทน คาความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับของเคร่ืองมือวัด 
 หาค่าความแปรปรวนของคะแนนจากสูตร 
 

   
)1N(N

)X(XN
S

22

2





   

 
เมื่อ  X แทน  คะแนนข้อมูลแต่ละตัว 

N  แทน  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  

X  แทน ผลรวมของข้อมูล 

 2X  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง  
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 2.  สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
  2.1 ค่าเฉลี่ย   ( X ) 
 

   
N

X
X


  

 
 X  แทน  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

X  แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
N แทน จ านวนนักเรียน 

 

  2.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 
 

   S.D. =  
 1nn

XXn
22



   

 
  S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  X   แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด 
  

2X   แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
          n  แทน จ านวนนักเรียน 
 
  2.3 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ก่อนและหลังเรียน  ภายในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว  โดยใช้สถิติ      
t – test แบบ Dependent Sample (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ 2543:109) 
 

   ใช้สูตร   t = 
 

 1n

DDn

D

22
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เมื่อ 
   D  แทน ค่าความแตกต่างระหว่างหลังการทดลอง 
   

2D  แทน ค่าความแตกต่างระหว่างหลังการทดลองยกก าลังสอง 
         n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

  โดยมี df แทน n-1 
 


