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บทที� 3 
วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 ในการวจิยัครั งนี  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัตามขันตอน ดงัต่อไปนี  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. เครื'องมือที'ใชใ้นการวจิยั 

 3. รูปแบบของการวจิยั 
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 6. สถิติที'ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากร 

  ประชากรที'ใชใ้นการวจิยัครั งนี  ไดแ้ก่ นกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3  กลุ่มโรงเรียนมธัยม

ขนาดเล็ก จงัหวดัจนัทบุรี สังกดัสาํนกังานเขตพืนที'การศึกษามธัยมศึกษา เขต 17  ปีการศึกษา 2556 

จาํนวน 287 คน 

 2. กลุ่มตวัอยา่ง 

  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครั งนี  ไดแ้ก่ นกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 ปีการศึกษา 2556 

โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 1 ห้องเรียน ที'ไดม้าจากการสุ่มตวัอย่าง    

แบบแบ่งกลุ่ม จาํนวน 19 คน 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื'องมือที'ใชใ้นการวจิยัครั งนี  ไดแ้ก่ 

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'อง

การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3โดยมีชุดกิจกรรม 3 ชุด 

ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้ 7 แผน ประกอบด้วย หลักการเขียนโปรแกรมเบืองต้น           

คาํสั'งวนซํ าและกระบวนความ  ตวัแปรและการกาํหนดสี 
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  ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างตามลาํดบัขันตอน ดงัต่อไปนี  
  1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที'เกี'ยวขอ้งด้านการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื' อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก กลุ่มสาระ      
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีและหลกัสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
  1.2 วิเคราะห์หลักสูตรสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์                
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
และเทคโนโลย ี 
  1.3 วิเคราะห์และประยุกตแ์นวคิด ทฤษฎี สู่การจดักระบวนการเรียนรู้ โดยมีขันตอน
ดงันี  
   1.3.1 วเิคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เกี'ยวกบัการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง และการเรียน
การสอนที'เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
   1.3.2 วิเคราะห์แนวคิดเกี'ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎี    
คอนสตรัคติวสิตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 
   1.3.3 กาํหนดหลักการ และจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนในชุดกิจกรรม     
การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 
   1.3.4 ออกแบบกระบวนการการเรียนรู้ หลักการ และจุดมุ่งหมายของการเรียน 
การสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก
โดยดาํเนินการจดัการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เอด็โมโด)  
    โดยมีขันตอนดาํเนินการจดัการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(เอด็โมโด) ดงันี   
    1) ครูดําเนินการสมัครสมาชิกในส่วนของครูเพื'อเป็นผูดู้แลระบบการ
จดัการเรียนรู้ 
    2) ครูแจง้รหสัของกลุ่มในการจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนเพื'อสมคัร
เขา้ใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เอด็โมโด)  
    3) นักเรียนดํา เนินการสมัครเพื'อเข้าใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์         
(เอด็โมโด) 
    4) ครูเป็นผูจ้ดัเตรียมสื'อการเรียนการสอน เอกสารต่าง ๆ ที'ประกอบในการ
จดัการเรียนการสอน และเป็นเพียงผูใ้หค้าํปรึกษาในการเรียนการสอนเท่านัน 
    5) นกัเรียนเรียนรู้โดยเขา้ไปเรียนรู้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เอ็ดโมโด) 
ตามที'ครูกาํหนด 
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   1.3.5 สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่าย      
สังคมออนไลน์ เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก ดงัรายละเอียดดงันี  
    ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
    1) แผนการจดัการเรียนรู้ 
    2) ใบความรู้ 
    3) ใบกิจกรรม 
    4) เฉลยใบกิจกรรม 
    5) แบบประเมินการตรวจบนัทึกใบกิจกรรม  
    6) เกณฑก์ารใหค้ะแนนใบกิจกรรม 
    7) แบบทดสอบทา้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    8) เฉลยแบบทดสอบทา้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

        ส่วนประกอบของคู่มือครู ประกอบดว้ย 
    1) คาํชีแจง 
    2) การดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
    3) บทบาทของครูผูส้อน 
    4) สิ'งที'ครูตอ้งเตรียม 
    5) ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    6) กาํหนดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
    7) การวดัและประเมินผล 
  1.4 นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที'ผูว้ิจยัสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์'ปรึกษาการทาํวิจยั   
เพื'อขอคาํแนะนาํ แกไ้ขส่วนที'บกพร่องและนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 
  1.5 นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที'ไดป้รับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์'ปรึกษา
การทาํวิจยัแล้วเสนอผูเ้ชี'ยวชาญ จาํนวน 5 ท่าน เพื'อพิจารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรม        
การเรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ 
  1.6 ตรวจสอบและปรับแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี'ยวชาญ 
  1.7 นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 โรงเรียน
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 3 คน ที'มีความสามารถต่างกนัทังเก่ง ปานกลาง 
และอ่อน เพื'อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษา     
ปีที' 3 ที'สร้างหรือพฒันาขึน และนาํผลมาแกไ้ข มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 65.57/62.23 
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  1.8 นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช้กบันกัเรียน นกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 
โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 9 คน ที'มีความสามารถต่างกนัทังเก่ง   
ปานกลาง และอ่อน เพื'อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียน
ชั นมัธยมศึกษาปีที'  3 ที'สร้างหรือพัฒนาขึ น และนําผลมาแก้ไข มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
75.57/76.67 
  1.9 นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 โรงเรียน
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 15 คน เพื'อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80    
ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'อง การเขียน
โปรแกรมภาษาโลโก สาํหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 82.67/81.11 
  1.10 จดัทาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 ฉบบัสมบูรณ์และนาํไปใช้
กบักลุ่มตวัอยา่ง 
 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิJ ทางการเรียนก่อนและหลงัการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื' อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 
สาํหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 
  ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างตามลาํดบัขันตอน ดงัต่อไปนี  
  2.1 ศึกษาเอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ศึกษา 
วิธีการสร้างและทาํแบบทดสอบจากเอกสารต่าง ๆ วิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เกี'ยวกบัสาระและตวัชี วดัที'ใช้ในการทดลองเพื'อสร้าง   
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน  
  2.2 ศึกษาวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน ลกัษณะของแบบทดสอบ 
  2.3 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิJ ทางการเรียนเป็นแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
จาํนวน 30 ขอ้ 
  2.4 หาคุณภาพแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิJ ทางการเรียนของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื' อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 
สาํหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 มีขันตอนดงันี  
   2.4.1 ผูว้ิจยันาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิJ ทางการเรียนที'สร้างเสร็จแลว้ เสนอต่อ
คณะกรรมการที'ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื'อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม และนาํแบบทดสอบ    
วดัผลสัมฤทธิJ ทางการเรียนไปแกไ้ขตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการที'ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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   2.4.2 ผูว้ิจยันําแบบทดสอบที'ปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ที'มี   

ความเชี'ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน การวดัและประเมินผล และด้านเนือหา ตรวจสอบ    
ความสอดคลอ้งถูกตอ้งทางดา้นเนือหา ตรวจพิจารณาความถูกตอ้งของการใชภ้าษาและขอ้คาํถาม  

   2.4.3 นาํแบบวดั IOC จากผูท้รงคุณวุฒิมาหาค่าเฉลี'ย ซึ' งไดค้่า IOC อยู่ระหว่าง 

0.60 - 1.00 
   2.4.4 นาํผลการประเมินค่า IOC จากผูท้รงคุณวฒิุ มาปรับปรุงแบบทดสอบ  

   2.4.5 นาํแบบทดสอบที'ปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กบันักเรียนชัน

มธัยมศึกษาปีที' 3 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 15 คน เพื'อตรวจสอบ
คุณภาพเครื'องมือและนาํผลทดลองมาวิเคราะห์หาคุณภาพ ค่าความยากง่าย ซึ' งไดค้่าความยากง่าย 

(p) ระหวา่ง 0.60 - 0.80 ค่าอาํนาจจาํแนก (b) ระหวา่ง 0.20 - 0.80 และค่าความเชื'อมั'น 0.87 
   2.4.6 นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิJ ทางการเรียนที'ปรับปรับปรุงแล้วไปใช ้     

เป็นเครื'องมือในการวจิยักบันกัเรียนที'เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที' มี ต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้           
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื' อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 

สาํหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 มีลกัษณะเป็น Rating Scale จาํนวน 5 ระดบั 
 ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างตามลาํดบัขันตอน ดงัต่อไปนี  

 1. ศึกษาเอกสารที'เกี'ยวข้องด้านการประเมิน วิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น       

ในการประเมินและกาํหนดขอบข่ายเนือหา ตามกรอบแนวคิดในการประเมินดงันี  
  1.1 ประเมินปัจจยันาํเข้า (Input Evaluation) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน        

ที'ต่อความเหมาะสมของภาษา ตวัอกัษร เวลา และจาํนวนกิจกรรม 

  1.2 ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน  
ที'ต่อความเหมาะสมของขันตอนในการปฏิบติักิจกรรม การมีส่วนร่วมในการกิจกรรม และความ   

น่าสนใจของกิจกรรม 
  1.3 ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน         

ต่อความเหมาะสมของประโยชน์ที'ไดรั้บและความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 

 2. สร้างแบบประเมินการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์            
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษา     

ปีที' 3 ซึ' งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยกาํหนดค่าระดบัความพึงพอใจ   
แต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดงันี  
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  ระดบั  5 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมมากที'สุด   

     ระดบั  4 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมมาก  
      ระดบั  3 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมปานกลาง       

  ระดบั  2 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมนอ้ย  

     ระดบั  1 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมนอ้ยที'สุด   
 3. นาํแบบประเมินการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่าย

สังคมออนไลน์ เรื' องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที'  3          

เสนออาจารย์ที'ปรึกษาเพื'อตรวจสอบความตรงเชิงเนื อหา ความถูกต้องของการใช้ภาษา                      
นาํขอ้เสนอแนะแกไ้ขในส่วนที'ยงับกพร่อง และนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

 4. นาํแบบสอบถามมาปรับปรุงและแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยที์'ปรึกษาแลว้เสนอต่อ
ผูท้รงคุณวฒิุ 5 ท่าน ที'ตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา IOCซึ'งไดค่้า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.80 - 1.00 

  5. จดัพิมพแ์บบประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่าย

สังคมออนไลน์ เรื' องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 ฉบบั
สมบูรณ์เพื'อนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

รูปแบบของการวจัิย 

 ในการวิจยัครั งนี  ผูว้ิจยัดาํเนินการตามแผนการทดลอง โดยเลือกใช้แผนการทดลอง    
กลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง ลกัษณะของแบบแผนการทดลอง  
 
ตาราง 7  แบบแผนการทดลอง 

 

Pre-test Treatment Post-test 
T1 X T2 

 
 T1   แทน การทดสอบก่อนการทดลอง 
 X   แทน การทดลองสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื' องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก ้สําหรับ  
นกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3  

 T2   แทน การทดสอบหลงัการทดลอง 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจ ัยได้ดําเนินการวิจัย เพื'อหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน      

และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที'มีต่อการจดัการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้   

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื' อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 

สําหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3  ซึ' งในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลกบักลุ่มทดลอง

โดยใชเ้ครื'องมือ คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิJ

ทางการเรียนเรื'องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก และแบบประเมินความพึงพอใจของชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ โดยมีขันตอนดงันี  

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'อง

การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สาํหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 

  1.1 นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช้กบันกัเรียน นกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 3 คน ที'มีความสามารถต่างกนั ทังเก่ง  

ปานกลาง และอ่อน เพื'อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื'อนาํขอ้มูล

ที'ไดม้าปรับปรุงชุดกิจกรรม 

  1.2 นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช้กบันกัเรียน นกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที'  3 

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 9 ที'มีความสามารถต่างกนัทังเก่ง          

ปานกลาง และอ่อน เพื'อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แลว้นาํขอ้บกพร่อง

มาปรับปรุงแกไ้ขอีกครั งหนึ'ง 

  1.3 นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 โรงเรียน

ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 15 คน เพื'อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน 

  2.1 ใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบันกัเรียน

กลุ่มตวัอยา่ง 

  2.2 ดาํเนินการทดลอง โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์     

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก ใชเ้วลาเรียน 14 ชั'วโมง 
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ตาราง  8  ปฏิทินแผนการสอน 
 

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ วนัที'สอน 
     ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 6 ธนัวาคม 2556 

หน่วยการเรียนรู้ที' 1 
หลกัการเขียนโปรแกรมเบืองตน้ 
 

แผนที' 1 : การติดตังโปรแกรม 
MSWLogo และการใชง้านเบืองตน้    
แผนที' 2 : เริ'มตน้การโปรแกรม 
แผนที' 3 : คาํสั'งพืนฐาน 

13 ธนัวาคม 2556 
 

20 ธนัวาคม 2556 
27 ธนัวาคม 2556 

หน่วยการเรียนรู้ที' 2 
คาํสั'งวนซํ าและกระบวนความ  

แผนที' 4 : คาํสั'งวนซํ า 
แผนที' 5 : รู้จกักระบวนความ 

10 มกราคม 2557 
17 มกราคม 2557 

หน่วยการเรียนรู้ที' 3 
ตวัแปรและการกาํหนดสี 

แผนที' 6 : ตวัแปร 
แผนที' 7 : การกาํหนดสี 

24 มกราคม 2557 
31 มกราคม 2557 

     ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 7 กุมภาพนัธ์ 2557 

 
  2.3 เมื'อสอนจบบทเรียนทุกชุดกิจกรรมแล้วทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test)     

โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน ฉบบัเดียวกนักบัที'ใชท้ดสอบก่อนเรียน 

 3. แบบประเมินความพึงพอใจของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 

  ผู ้วิจ ัยได้ให้นักเรียนกรอกแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช ้            

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื' อง การเขียน

โปรแกรมภาษาโลโก สาํหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 หลงัจากเสร็จสินการทดลอง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินการ ดงันี  

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'อง

การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สาํหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3  วิเคราะห์โดยหาประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ ์E1/ E2  มีรายละเอียดดงันี  

  1.1 นําคะแนนที'ได้จากแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมแต่ละชุดมาหาค่าร้อยละ          

ของคะแนนรวมเฉลี'ยเป็นค่าประสิทธิภาพ (E1) 
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  1.2 นําคะแนนที'ได้จากแบบทดสอบมาหาค่าร้อยละของคะแนนรวมเฉลี'ยเป็น           

ค่าประสิทธิภาพ (E2) 

  1.3 นาํค่าประสิทธิภาพ E1/ E2 เทียบกบัเกณฑ ์80/80 เพื'อแปลผล 

 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิJ ทางการเรียนที'เรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียน

ชันมธัยมศึกษาปีที'  3 วิเคราะห์โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี'ยด้วยการทดสอบความมีนัยสําคัญของ      

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี'ยที'ได้จากการทดสอบก่อนทดลองและหลงัการทดลอง โดยใช้สูตร     

t-test แบบ Dependent 

 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียน

ชันมธัยมศึกษาปีที' 3  วเิคราะห์โดยนาํผลการให้คะแนน หาค่าเฉลี'ยและค่าความเบี'ยงเบนมาตรฐาน 

แลว้เปรียบเทียบกบัเกณฑ ์โดยแปลความหมายดงัต่อไปนี  

  ค่าเฉลี'ยระหวา่ง 4.50 - 5.00 หมายถึง นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มากที'สุด 

    ค่าเฉลี'ยระหวา่ง 3.50 - 4.49 หมายถึง นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาก 

     ค่าเฉลี'ยระหวา่ง 2.50 - 3.49 หมายถึง นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ปานกลาง 

     ค่าเฉลี'ยระหวา่ง 1.50 - 2.49 หมายถึง นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นอ้ย 

     ค่าเฉลี'ยระหวา่ง 1.00 - 1.49 หมายถึง นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นอ้ยที'สุด 

  เกณฑ์ขั นตํ' าในการพิจารณาคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที' มีต่อการใช ้           

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื' องการเขียน

โปรแกรมภาษาโลโก สาํหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 ที'เหมาะสม มีค่าเฉลี'ยตังแต่ 3.50  ขึนไป 

และมีค่าความเบี'ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 
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สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 งานวจิยันี ใชส้ถิติเพื'อวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปนี  
 สถิติพื,นฐาน 

 1. ค่าเฉลี'ย  
 2. ความเบี'ยงเบนมาตรฐาน  

 3. ค่าร้อยละ 

 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 

 1. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก (E1/ E2) 
 2. การตรวจสอบความเที'ยงตรงเชิงเนือหา โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC 
 3. การหาค่าความยากของแบบทดสอบประเมินผลสัมฤทธิJ ของเบรนแนน (Brennan)    
 4. หาค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination  Index) ตามวธีิของเบรนแนน (Brennan)  

 5. หาค่าความเชื'อมั'น (Reliability) โดยวธีิของโลเวท (Lovett)  

 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิJ ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี          

คอนสตรัคติวสิตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์  เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียน

ชันมธัยมศึกษาปีที' 3 โดยการทดสอบทีไม่เป็นอิสระจากกนั (t-test Dependent) คาํนวณโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 




