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บทที่ 3 
วิธีด าเนินโครงการ 

 
 ในการท าโครงการวิจัยเ ร่ือง การพัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต ส าหรับนกัศึกษาสาขาวิชา
ปฐมวัย ชัน้ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ท่ีมีการรู้
คอมพิวเตอร์ท่ีตา่งกนัมีขัน้ตอน และวิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้
 1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 3. วิธีการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 5. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 6. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร 
  ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัศกึษาสาขาวิชาปฐมวยั ชัน้ปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 
คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ หมู่ 1 จ านวน 50 คน และหมู ่2 จ านวน 50 คน  
 1.2  กลุม่ตวัอยา่ง 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย ชัน้ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 คณะ        
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์จ านวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) แบง่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 20 คน โดยแตล่ะกลุ่มประกอบไปด้วย 
กลุม่ออ่น ปานกลาง และเก่ง รวมกลุม่ละ 20 คน 

 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

2.1 ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

2.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 60 ข้อ 30 คะแนน 
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2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วย
คอมพิวเตอร์ผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

 
3. วิธีการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

ในการวิจยัเพ่ือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ เร่ือง วงจรการพัฒนาระบบ ผู้ วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู มีขัน้ตอนการสร้างและหาคณุภาพของเคร่ืองมือ ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตมีขัน้ตอนการสร้างดงันี ้

1.1 ศึกษาแผนการสอน ค าอธิบายรายวิชา เนือ้หา วัตถุประสงค์ เนือ้หาในรายวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต  วิธีสอนและกิจกรรม ส่ือการเรียนการสอน                
การวดัผลและการประเมินผล โดยเนือ้หาแบง่ออกเป็น 7 บทได้แก ่

 บทท่ี 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 บทท่ี 2 ระบบคอมพิวเตอร์ 
 บทท่ี 3 การจดัการข้อมลูและสารสนเทศ 
 บทท่ี 4 การส่ือสารข้อมลูและระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
 บทท่ี 5 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัอินเตอร์เน็ต 
 บทท่ี 6 การสืบค้นและการติดตอ่ส่ือสารบนอินเตอร์เน็ต 
 บทท่ี 7 จริยธรรมและความปลอดภยั 
1.2 พฒันาชดุการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตโดยการ เขียน

โปรแกรม  ทดสอบการท างานของโปรแกรม โดยการทดสอบบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตและจดัท า
คูมื่อในการใช้ชดุการเรียน 

  1.2.1 เชา่พืน้ท่ีโฮสติง้ 
  1.2.2 จดทะเบียนโดเมนในช่ือ www.อาจารย์เปรม.com 
  1.2.3 เลือก LMS ท่ีเหมาะสมในการสร้างชดุการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผา่น

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
1.2.4 สร้างชดุการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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1.3 ทดสอบประสิทธิภาพชดุการเรียนโดยผู้วิจยัได้น า ชดุการเรียนไปทดลองโดยน า 
ชดุการเรียนท่ีพฒันาขึน้ ไปทดลองเป็น 3 ขัน้ หลงัการทดสอบแตล่ะระยะนัน้จะมีวิธีประเมิน และ
น า ผลการประเมินมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

1.3.1 ทดลองแบบหนึ่งตอ่หนึ่ง (One to One Testing) กบันกัศกึษาสาขาวิชา

ปฐมวยั ชัน้ปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 3 คน 

ซึ่งเป็นเด็กเก่ง 1 คน เด็กปานกลาง 1 คน และเด็กอ่อน 1 คน เพ่ือหาข้อบกพร่องของชุดการเรียน 

เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไข โดยในการทดลองครัง้นีใ้ช้ คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง  ต่อ

นกัศกึษา 1 คน  

1.3.2 ทดลองแบบกลุ่มเล็ก(Small Group Testing) กับนักศึกษาสาขาวิชา

ปฐมวยั ชัน้ปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยแบง่นกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ในแตล่ะกลุ่มประกอบด้วย เด็กเก่ง 1 คน 

เด็กปานกลาง 1 คน และเด็กอ่อน 1 คน เพ่ือหาข้อบกพร่องของชดุการเรียน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ

การปรับปรุงแก้ไข แล้วน าผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไข 

1.3.3 ทดลองภาคสนาม (Field Testing) กบันกัศกึษาสาขาวิชาปฐมวยั ชัน้ปีท่ี 

1 ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน สงัเกต

ปฏิกิริยาของผู้ เรียนเพ่ือหาข้อบกพร่องของชุดการเรียน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไข 

แล้วน าผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไข 

1.4 ท าการปรับปรุงแก้ไขชุดการเรียน แล้วน าไปใช้ในการทดลองจริง กับนักศึกษา
กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษาวิชาปฐมวยั ชัน้ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 คณครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภฏับรีุรัมย์ จ านวน 20 คน  มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ เพ่ือเก็บข้อมลูตอ่ไป 
 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.1  ศกึษาเนือ้หาและคูมื่อ หนงัสือและเอกสารตา่ง ๆ รวมทัง้งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
น ามาสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเลือกเนือ้หาบางสว่นจาก 7 บทเพ่ือใช้ท า
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.2  ท าการสร้างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ให้สอดคล้องกบัเนือ้หาและ
พฤตกิรรมท่ีต้องการวดัแตล่ะข้อ จ านวน  60  ข้อ  30 คะแนน 
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  2.3  น าข้อสอบท่ีได้ไปเก็บรวบรวมข้อมลู แล้วไปทดลองใช้กบันกัศกึษากลุม่ตวัอยา่ง
และเก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป 
 3. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเ รียนโดยใช้ ชุดการเรียนด้วย
คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
การพฒันาระบบ ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามล าดบัขัน้ตอนดงันี ้
 3.1 ศกึษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพงึพอใจจาก หนงัสือ งานวิจยัตา่งๆ  
 3.2 สร้างแบบสอบถามความพงึพอใจ 
 สร้างแบบสอบถามตามประเด็นท่ีต้องการ โดยก าหนดรูปแบบของแบบสอบถาม
โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) ท่ีมีระดบัความเข้มข้นให้เลือก 5 ระดบัใน            
แตล่ะข้อสอบถาม มีคา่น า้หนกัคะแนนดงันี ้
 ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสดุ  5 คะแนน 
 ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัพอใจมาก 4 คะแนน 
 ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัพอใจปานกลาง 3 คะแนน 
 ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัพอใจน้อย 2 คะแนน 
 ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัพอใจน้อยท่ีสดุ 1 คะแนน 
 ภายหลงัจากค านวณคา่เฉล่ียและคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วได้ก าหนด
เกณฑ์การแปลความหมายข้อมลูท่ีเป็นคา่เฉล่ียดงันี ้
 คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 แปลผลเป็น ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสดุ 
 คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 แปลผลเป็น ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัพอใจมาก 
 คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 แปลผลเป็น ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัพอใจปานกลาง 
 คา่เฉล่ีย 1.50-2.49 แปลผลเป็น ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัพอใจน้อย 
 คา่เฉล่ีย 1.00-1.49 แปลผลเป็น ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัพอใจน้อยท่ีสดุ 
 3.3 น าแบบสอบถามความพงึพอใจไปใช้กบันกัศกึษากลุม่ตวัอยา่งเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมลูตอ่ไป 
 
4. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจยัได้รวบรวมข้อมูลโดยใช้ชุดการเรียนท่ีสร้างเก็บในเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์  
(Server) เพ่ือให้แสดงผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับการด าเนินการรวบรวมข้อมลูผู้วิจยัได้
ด าเนินการดงันี ้
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 4.1 ด าเนินการสอนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ            
การสอนแบบปกติ รายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต กับนักเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งทัง้ 2 กลุม่  
 4.2 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึ น้ไปทดสอบความรู้ของนักศึกษา                  
กลุม่ตวัอยา่งทัง้ 2 กลุม่ หลงัเรียน 

4.3 น าแบบวดัความพงึพอใจตอ่การเรียนด้วยชดุการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มาเก็บข้อมลูกบันกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง 

4.4 น าข้อมลูไปวิเคราะห์ทางสถิตเิพ่ือสรุปผล 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมลู ท่ีเก็บรวบรวมได้จากการทดลอง ดงันี ้  

5.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาสาขาวิชาปฐมวยั ชัน้ปีท่ี 1 ท่ี
เรียนโดยใช้ชดุการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กับนกัศึกษาท่ีเรียนแบบปกติ 
ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต  โดยใช้ค่าเฉล่ี ร้อยละ และ                   
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิต ิt-test 
 5.2 วิเคราะห์ความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนโดยใช้ชดุการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์
ผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต โดยใช้คา่เฉล่ีย 
ร้อยละ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
6. สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 6.1 สถิตพืิน้ฐาน 
 6.1.1 คา่ร้อยละ (Percentage) ใช้สตูร (บญุชม ศรีสะอาด, 2545:105) 

 สตูร  
100

N
f

p 
 

 เม่ือ P  แทน  ร้อยละ 
 f  แทน  ความถ่ีหรือจ านวนท่ีต้องการแปลงเป็นร้อยละ 
 N  แทน  จ านวนความถ่ีทัง้หมด 
 
 



49 

 

 

6.1.2 คา่เฉล่ีย (Arithmetic Mean) ใช้สตูร (บญุชม ศรีสะอาด, 2545:105) 

 สตูร     X  =  N
X

 
 เม่ือ    X  แทน  คา่เฉล่ีย 

   X  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุม่ 
   N  แทน จ านวนคะแนนในกลุม่ 

 
6.1.3 คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สตูร (บญุชม ศรีสะอาด

, 2545: 105) 

สตูร     

 
 1NN

XXN
S.D.

22








 
เม่ือ   S.D.   แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

X  แทน คะแนนแตล่ะตวั 
N  แทน จ านวนคะแนนในกลุม่ 

     แทน ผลรวม 
 

6.2 สถิตท่ีิใช้เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียนโดยใช้สตูร          
t-test ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2545: 112) 

สตูร  

 
1n

DDn

D
t

22








     
 

เม่ือ  t  แทน  คา่สถิตทิดสอบผลสมัฤทธ์ิก่อนการเรียนกบั 
หลงัการเรียน 

D  แทน  คา่ผลตา่งของคูค่ะแนน 
n  แทน  จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 

 


