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บทที่ 3 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

 ผู้วิจัยด ำเนินกำรวิจัยเรื่องกำรพัฒนำวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิกส ำหรับนักศึกษำปริญญำ
ตรี สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  กำรวิจัยในครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงทดลอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือวิเครำะห์องค์ประกอบกำรน ำเสนอวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์เพ่ือกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำวิดีโอ
ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟฟิกชุดวิชำ เศรษฐศำสตร์วิเครำะห์ เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและ
คะแนนหลังเรียนของนักศึกษำที่ศึกษำด้วยวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟฟิก ชุดวิชำ เศรษฐศำสตร์
วิเครำะห์ และเพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก  
ชุดวิชำ เศรษฐศำสตร์วิเครำะห์ 
 
ซึ่งผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ 
 
กำรวิจัยระยะท่ี 1 วิเครำะห์องค์ประกอบกำรน ำเสนอวิดีโออินโฟกรำฟิกเพื่อกำรศึกษำ 
1) ศึกษำเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิดีโออินโฟกรำฟิกและวิดีโออินโฟกรำฟิกเพ่ือกำรศึกษำ 
2) วิเครำะห์องค์ประกอบกำรน ำเสนอวิดีโออินโฟกรำฟิกเพ่ือกำรศึกษำ 
3) ผลกำรวิเครำะห์ขององค์ประกอบกำรน ำเสนอวิดีโออินโฟกรำฟิกเพ่ือกำรศึกษำ 
 
 
กำรวิจัยระยะท่ี 2 กำรพัฒนำวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก 
1) ออกแบบและพัฒนำวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก 
2)  ประเมินวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิกโดยผู้เชี่ยวชำญ 
3) ปรับปรุงวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิกตำมค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญ 
4) หำประสิทธิภำพของวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก 
 
 
กำรวิจัยระยะท่ี 3 ผลกำรใช้วิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก  
1) ด ำเนินกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง 
2) ชี้แจงรำยละเอียดวิธีกำรเรียนกำรสอนและกำรใช้งำนวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก 
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3) นักศึกษำท ำแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดวิชำ เศรษฐศำสตร์วิเครำะห์ 
4) ด ำเนินกำรทดลองกับกลุ่มตัวอย่ำง  
5) นักศึกษำท ำแบบทดสอบหลังเรียน ชุดวิชำ เศรษฐศำสตร์วิเครำะห์ 
6) น ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ผลกำรวิจัย จำกนั้นด ำเนินกำรสรุปผลกำรวิจัย 
 
 
กำรวิจัยระยะท่ี 4 ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อใช้วิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก 
1)  นักศึกษำท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่มีต่อวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก 
2) น ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ผลกำรวิจัย จำกนั้นด ำเนินกำรสรุปผลกำรวิจัย 
 
 
โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

1. กำรวิจัยระยะท่ี 1 วิเครำะห์องค์ประกอบกำรน ำเสนอวิดีโออินโฟกรำฟิกเพื่อกำรศึกษำ 
 

1.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง วิดีโออินโฟกรำฟิกเพ่ือกำรศึกษำที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ Youtube วิธีกำร
เลือกจำกวิดีโอที่มีจ ำนวนผู้ดูเกินกว่ำ 3 แสนครั้ง จ ำนวน 5 เรื่อง คือ 1. What's Education For? 2. 
The Future of Learning  3. 6 Problems with our School System 4. How The Economic 
Machine Works by Ray Dalio 5. How Does German Economy Compare to United 
States Economy? 

 
1.2  เครื่องมือกำรวิจัย ตำรำงเปรียบเทียบองค์ประกอบของกำรน ำเสนอวิดีโออินโฟกรำฟิกเพ่ือกำรศึกษำ 

 
1.3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

 
1.3.1 ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิดีโออินโฟกรำฟิก อินโฟกรำฟิก สื่อประสม

ปฏิสัมพันธ์ 
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1.3.1 ศึกษำวิธีกำรน ำเสนอวิดีโออินโฟกรำฟิก เพ่ือวิเครำะห์หำองค์ประกอบกำรน ำเสนอวิดีโอ 
จำกนั้นน ำข้อค้นพบมำท ำเป็นรำยกำรน ำเสนออินโฟกรำฟิก จำกนั้นจึงท ำตำรำงกำร
วิเครำะห์สื่อวิดีโออินโฟกรำฟิกเพ่ือกำรศึกษำแบบตรวจรำยกำร (check List) 
 

1.3.2 น ำข้อมูลมำวิเครำะห์และประมวลผลหำหลักกำรและองค์ประกอบของกำรน ำเสนอสื่อวิดีโอ
อินโฟกรำฟิกเพ่ือกำรศึกษำ 

 
1.3.3 ข้อสรุปขององค์ประกอบของกำรน ำเสนอสื่อวิดีโออินโฟกรำฟิกเพ่ือกำรศึกษำ 

 
1.4  กำรวิเครำะห์ข้อมูล ใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณและคุณภำพ วิเครำะห์เชิงคุณภำพเป็นกำร

วิเครำะห์ข้อมูลองค์ประกอบกำรน ำเสนอของวิดีโออินโฟกรำฟิกเพ่ือกำรศึกษำที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ Youtube เพ่ือ
ได้รำยกำรส ำหรับกำรเปรียบเทียบ เชิงปริมำณด ำเนินกำรสร้ำงตำรำงเปรียบเทียบองค์ประกอบกำรน ำเสนอของ
วิดีโออินโฟกรำฟิกเพ่ือกำรศึกษำโดยใช้ค่ำควำมถี่  
 
 

2. กำรวิจัยระยะท่ี 2 กำรพัฒนำวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก 
 

2.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
2.1.1 ผู้เชี่ยวชำญเพ่ือประเมินคุณภำพของเครื่องมือกำรวิจัย จ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชำญ

ด้ำนเนื้อหำและด้ำนวัดประเมินผล จ ำนวน 2 ท่ำน ซึ่งเลือกจำกอำจำรย์ผู้สอนในชุดวิชำ เศรษฐศำสตร์วิเครำะห์ ไม่
น้อยกว่ำ 5 ปี ซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถในเนื้อหำชุดวิชำนี้เป็นอย่ำงดี อีกท้ังอำจำรย์ผู้สอนเป็นผู้ออกข้อสอบ
ส ำหรับกำรสอบในชุดวิชำดังกล่ำว และผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำจ ำนวน 1 ท่ำน โดยเป็นอำจำรย์ผู้สอน
ด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี  

2.1.2 นักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชำ เศรษฐศำสตร์วิเครำะห์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 37 คน 
โดยใช้วิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง เพ่ือหำประสิทธิภำพของวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก 
โดยแบ่งออกเป็น กำรทดลองรำยบุคคล จ ำนวน 2 คน โดยใช้วิธีกำรสังเกตพฤติกรรมกำรใช้งำนและสอบถำมควำม
คิดเห็นของนักศึกษำเพ่ือหำข้อบกพร่องในกำรใช้งำน กำรทดลองกลุ่มย่อย 5 คน เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้อง
เหมำะสมของสื่อกำรเรียนกำรสอนเพ่ือน ำผลมำปรับปรุงสื่อ และกำรทดลองกลุ่มใหญ่ 30 คน เพื่อหำประสิทธิภำพ
ของวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก 
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2.2 เครื่องมือกำรวิจัย วิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบ
ประเมินค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) และแบบประเมินคุณภำพวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก 

 

2.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

2.3.1 ออกแบบและพัฒนำวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิกตำมผลที่ได้วิเครำะห์จำก
ผลกำรวิจัยในระยะที่ 1 มีข้ันตอนคือ 

1) เขียนบทตำมเนื้อหำของชุดวิชำเศรษฐศำสตร์วิเครำะห์  
2) บันทึกเสียงตำมบทวิดีโอที่ได้เขียนขึ้นในห้องบันทึกเสียง 
3) ออกแบบภำพกรำฟิกเพ่ือให้ภำพสอดคล้องกับเนื้อหำตำมเสียงบรรยำยด้วยโปรแกรม Adobe 

Illustrator  
4) ตัดต่อและล ำดับภำพวิดีโออินโฟกรำฟิก ด้วยโปรแกรม Adobe After Effect และ Adobe 

Premiere Pro จำกนั้นบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ MPEG4 
5) อัพโหลดไฟล์วิดีโอเข้ำไปในเว็บไซต์ Youtube.com  

 
2.3.2 สร้ำงวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิกชุดวิชำ เศรษฐศำสตร์วิเครำะห์  

1) สมัครสมำชิกและสร้ำงวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิกในเว็บไซต์ 
https://edpuzzle.com ซ่ึงเชื่อมต่อสื่อกำรเรียนบนเว็บไซต์ Youtube.com  

2) สร้ำงปฏิสัมพันธ์โดยสร้ำงข้อค ำถำมในแต่ละช่วงของวิดีโอ โดยใช้ค ำสั่ง Quiz  
3) สร้ำงรำยชื่อนักศึกษำที่จะให้ศึกษำในชุดวิชำ  
4) เผยแพร่บทเรียนออนไลน์ของชุดวิชำ เศรษฐศำสตร์วิเครำะห์ โดยส่งอีเมลให้นักศึกษำและแจ้ง

รหัสห้องเรียนให้กับนักศึกษำเพ่ือเข้ำมำศึกษำ โดยสำมำรถเข้ำศึกษำด้วยเข้ำเว็บไซต์  
https://edpuzzle.com หรือดำวน์โหลดแอปพลิเคชัน Edupuzzle แล้วใส่รหัสห้องเรียนที่
ได้รับ 

 
2.3.3 สร้ำงแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

1) ศึกษำเนื้อหำ วัตถุประสงค์และวิธีกำรสร้ำงแบบทดสอบ 
2) สร้ำงแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ ำนวน 30 ข้อ 

https://edpuzzle.com/
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3) น ำแบบทดสอบที่สร้ำงขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเนื้อหำประเมินควำมสอดคล้องของ
แบบทดสอบ โดยใช้แบบประเมินค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) เพ่ือหำควำมสอดคล้องของ
ข้อสอบกับวัตถุประสงค์ 
4) ปรับปรุงแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนตำมค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญ 
5) หำค่ำควำมยำกง่ำยและอ ำนำจจ ำแนกของแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยน ำ
แบบทดสอบไปทดสอบกับนักศึกษำที่เคยเรียนชุดวิชำ เศรษฐศำสตร์วิเครำะห์ มำแล้ว โดย
เลือกข้อสอบที่มีค่ำควำมยำกของข้อสอบ (p) ระหว่ำง  .20  ถึง  .80 และค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) 
ตั้งแต่ .60 ขึ้นไป 

 
2.3.4 หำประสิทธิภำพของวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก  

1) น ำวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิกให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเนื้อหำ และผู้เชี่ยวชำญด้ำน
เทคโนโลยีกำรศึกษำประเมินคุณภำพ โดยเป็นแบบประมำณค่ำ 5 ระดับ  

2) ปรับปรุงสื่อดิจิตอลวิดีโอปฏิสัมพันธ์แบบอินโฟกรำฟิกตำมค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญ 
3) ทดลองกับผู้เรียนรำยบุคคล จ ำนวน 2 คน เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องในกำรน ำเสนอ 
4) ทดลองกับผู้เรียนกลุ่มย่อย จ ำนวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องเหมำะสมของสื่อกำร

เรียนกำรสอนเพ่ือน ำผลมำปรับปรุงสื่อ 
5) กำรทดลองกลุ่มใหญ่ 30 คน เพื่อหำประสิทธิภำพของวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟ

กรำฟิก โดยก ำหนดเกณฑ์ 85/85 
 

2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรหำค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน สูตรกำรหำค่ำประสิทธิภำพของ
กระบวนกำร (E1) และประสิทธิภำพของผลลัพธ์ (E2) สูตรค ำนวนหำค่ำ ค่ำควำมยำกง่ำยและอ ำนวจจ ำแนกของ
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 

3. กำรวิจัยระยะท่ี 3 ผลกำรใช้วิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ทีใ่ช้อินโฟกรำฟิก 
 

3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง นักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียน ชุดวิชำ เศรษฐศำสตร์วิเครำะห์ ปี
กำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 30 คน ใช้วิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Sampling) 

 
3.2   เครื่องมือกำรวิจัย วิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  
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3.3   กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.3.1 ด ำเนินกำรกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Sampling) 
 
3.3.2 ชี้แจงรำยละเอียดวิธีกำรเรียนกำรสอนและกำรใช้งำนวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟ

กรำฟิกเพ่ือให้นักศึกษำเข้ำใจกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกำรใช้งำนสื่อกำรเรียนรู้ 
 
3.3.3 นักศึกษำท ำแบบทดสอบก่อนเรียนออนไลน์ ชุดวิชำ เศรษฐศำสตร์วิเครำะห์  

 
3.3.4 ด ำเนินกำรทดลองกับกลุ่มตัวอย่ำง โดยให้นักศึกษำศึกษำสื่อวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้

อินโฟกรำฟิก โดยติดตั้งแอปพลิเคชัน Edupuzzle หรือในเว็บไซต์ https://edpuzzle.com เป็นเวลำ 5 สัปดำห์ 
 
3.3.5 นักศึกษำท ำแบบทดสอบหลังเรียนออนไลน์ ชุดวิชำ เศรษฐศำสตร์วิเครำะห์ หลังจำก

กำรศึกษำสื่อวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิกบนเว็บ ในสัปดำห์ที่ 6 
 

3.3.6 น ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ผลกำรวิจัย จำกนั้นด ำเนินกำรสรุปผลกำรวิจัย 
 

3.4   กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรแจกแจงควำมถี่  ค่ำเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  และใช้สถิติใน
กำรวิเครำะห์ข้อมูลคือ เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้  t-test (Mean:Difference between 
two dependent means (matched pairs)) 
 

4. กำรวิจัยระยะท่ี 4 ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก 
 
4.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง นักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียน ชุดวิชำ เศรษฐศำสตร์วิเครำะห์ ปี

กำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 30 คน ใช้วิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Sampling) 
 
4.2 เครื่องมือกำรวิจัย แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้

อินโฟกรำฟิก 
 
 

https://edpuzzle.com/


40 

4.3   กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

4.3.1 หลังจำกนักศึกษำเรียนรู้ผ่ำนวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิกส ำเร็จแล้ว ให้
นักศึกษำท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่มีต่อวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิกออนไลน์  
 

4.3.2 น ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ผลกำรวิจัย จำกนั้นด ำเนินกำรสรุปผลกำรวิจัย 
 

 
4.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรแจกแจงควำมถ่ี  ค่ำเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน   

 
ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 
1. ตัวแปรต้น คือ วิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก  

 
2. ตัวแปรตำม คือ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และระดับควำมพึงพอใจต่อวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้

อินโฟกรำฟิก 
 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

1. ประชำกร นักศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ที่
ลงทะเบียนเรียน ชุดวิชำ เศรษฐศำสตร์วิเครำะห์ ปีกำรศึกษำ 2560  

 
2. กลุ่มตัวอย่ำง นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียน ชุดวิชำ เศรษฐศำสตร์วิเครำะห์ ปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 

30 คน ใช้วิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Sampling) 
 
 
 
 
 
 



41 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

 กำรวิจัยในครั้งนี้ใช้เครื่องมือในกำรวิจัยดังนี้คือ 
 

1. สื่อวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก 
 

2. แบบประเมินคุณภำพของสื่อวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก 
 

3. แบบประเมินค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง  (IOC) ระหว่ำงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับข้อค ำถำม 
 

4. แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ชุดวิชำ เศรษฐศำสตร์วิเครำะห์ 
 

5. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อสื่อวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก 
 

วิธีกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัย 
 

1.  กำรสร้ำงส่ือวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก 
  หลังจำกท ำกำรวิเครำะห์เนื้อหำที่ได้รับเพ่ือด ำเนินกำรออกแบบวิดีโอปฏิสัมพันธ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 

1.1 เขียนบทตำมเนื้อหำของชุดวิชำเศรษฐศำสตร์วิเครำะห์ 
 
1.2 ออกแบบ Storyboard ของกำรน ำเสนอวิดีโอ โดยออกแบบกำรน ำเสนอเนื้อหำและช่วงของกำร

ปฏิสัมพันธ์ และข้อค ำถำม วิธีกำรปฏิสัมพันธ์ โดยออกแบบกำรปฏิสัมพันธ์เป็นช่วงๆ ขั้นกำรน ำเสนอเนื้อหำของ
วิดีโอประมำณ 1 นำที ต่อกำรปฏิสัมพันธ์ 

 
1.3 น ำ Storyboard ให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเนื้อหำและเทคโนโลยีกำรศึกษำตรวจสอบเพื่อขอข้อเสนอแนะ

และค ำแนะน ำในกำรน ำเสนอ 
 
1.4 หลังจำกได้รับข้อเสนอแนะจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนเนื้อหำและเทคโนโลยีกำรศึกษำแล้ว ปรับปรุง 

Storyboard ให้เหมำะสมตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ 
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1.5 ออกแบบกรำฟิกโดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CC 2017 โดยออกแบบภำพกรำฟิกท่ีจะใช้

อธิบำยเนื้อหำ และออกแบบกรำฟ ตำรำงและแผนภูมิที่ใช้ในกำรน ำเสนอ จำกนั้นท ำกำร Export ไฟล์เป็นไฟล์ 
PNG เพ่ือน ำมำใช้สร้ำงภำพเคลื่อนไหว 

 
1.6 ท ำกำรบันทึกวิดีโอ และบันทึกเสียงอำจำรย์ผู้สอนเพื่อกำรอธิบำยเนื้อหำ 
 

1.7 สร้ำงภำพเคลื่อนไหวแบบอินโฟกรำฟิกโดยใช้โปรแกรม Adobe After Effects CC 2017 โดยท ำกำร
สร้ำงภำพเคลื่อนไหวแยกเป็น Composition เชื่อมโยงกับเสียงบรรยำยและภำพวิดีโออำจำรย์ผู้สอนเพื่อให้สะดวก
ในกำรท ำงำน จำกนั้นท ำกำร Export ไฟล์วิดีโอเพ่ือน ำมำใช้ตัดต่ออีกครั้ง 

 

1.8 ด ำเนินกำรตัดต่อวิดีโอโดยรวมไฟล์วิดีโอทั้งหมดเพ่ือให้ได้ไฟล์วิดีโอเป็นไฟล์เดียวพร้อมทั้งใส่เอฟเฟค
ต่ำงๆ  จำกนั้น Export ไฟล์วิดีโอเพ่ือน ำไปใช้สร้ำงกำรปฏิสัมพันธ์ อัพโหลดไฟล์วิดีโอเข้ำไปในเว็บไซต์ 
Youtube.com 

 

1.9 สมัครสมำชิกและสร้ำงวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิกด้วยเว็บไซต์ 
https://edpuzzle.com ซึ่งเชื่อมต่อสื่อกำรเรียนบนเว็บไซต์ Youtube.com สร้ำงกำรปฎิสัมพันธ์ให้กับวิดีโอ
สร้ำงปฏิสัมพันธ์ โดยสร้ำงข้อค ำถำมในแต่ละช่วงของวิดีโอ โดยใช้ค ำสั่ง Quiz เผยแพร่บทเรียนออนไลน์ของชุดวิชำ 
เศรษฐศำสตร์วิเครำะห์ โดยส่งอีเมลให้นักศึกษำและแจ้งรหัสห้องเรียนให้กับนักศึกษำเพ่ือเข้ำมำศึกษำ โดยสำมำรถ
เข้ำศึกษำด้วยเข้ำเว็บไซต์  https://edpuzzle.com หรือดำวน์โหลดแอปพลิเคชัน Edupuzzle แล้วใส่รหัส
ห้องเรียนที่ได้รับ 
 

2. กำรสร้ำงแบบประเมินคุณภำพของส่ือวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก โดยด ำเนินกำรสร้ำง
ดังนี้ 
 

2.1 ศึกษำและวิเครำะห์แนวคิดที่ส ำคัญที่เก่ียวข้องกับวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก เพ่ือให้
สำมำรถสร้ำงแบบประเมินที่ครอบคลุมและถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
 



43 

2.2 น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์มำสร้ำงแบบประเมินคุณภำพของสื่อวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้
อินโฟกรำฟิกตำมควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญแบบมีโครงสร้ำง โดยเป็นแบบประมำณค่ำ 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์
ประเมินดังนี้ 

    5 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นว่ำมีคุณภำพดีมำก 
    4 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นว่ำมีคุณภำพดี 
    3 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นว่ำมีคุณภำพปำนกลำง 
    2 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นว่ำมีคุณภำพน้อย 
    1 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นว่ำมีคุณภำพน้อยที่สุด 
     
    และก ำหนดเกณฑ์กำรแปลควำมหมำย ดังนี้ 
    4.50-5.00 หมำยถึง มีคุณภำพดีมำก 
    3.50-4.49 หมำยถึง มีคุณภำพดี 
    2.50-3.49 หมำยถึง มีคุณภำพปำนกลำง 
    1.50-2.49 หมำยถึง มีคุณภำพน้อย 
    1.00-1.49 หมำยถึง มีคุณภำพน้อยที่สุด 

 
2.3  น ำแบบประเมินคุณภำพของสื่อวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก ไปสอบถำมควำมคิดเห็น

ของของผู้เชี่ยวชำญด้ำนเนื้อหำและเทคโนโลยีกำรศึกษำหลังจำกได้ดูสื่อวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก
เพ่ือประเมินคุณภำพของสื่อวิดีโอ 
 

3. แบบประเมินค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง  (IOC) ระหว่ำงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับข้อค ำถำม  
 
3.1 ศึกษำและวิเครำะห์เรื่องกำรสร้ำงแบบประเมินเพ่ือสร้ำงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

ประกอบด้วยเนื้อหำ 5 เรื่อง คือ 1. กำรก ำหนดรำคำขั้นต่ ำ 2. กำรก ำหนดรำคำขั้นสูง 3. ระบบโควตำ 4. ภำษี  
5. เส้นควำมพอใจเท่ำกัน โดยสร้ำงเป็นข้อสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 
 

3.2 น ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนซึ่งเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก ให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเนื้อหำ
และเทคโนโลยีกำรศึกษำตรวจสอบควำมถูกต้อง เพื่อหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item-Objective 
Consistency : IOC) ระหว่ำงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและข้อสอบ โดยเลือกข้อสอบที่มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  
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4. แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ชุดวิชำ เศรษฐศำสตร์วิเครำะห์ 

 
4.1 หลังจำกได้ข้อมูลข้อค ำถำมที่มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item-Objective Consistency 

: IOC) ระหว่ำงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและข้อสอบ มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
 
4.2 น ำแบบทอสอบที่ท ำกำรปรับแก้ไขแล้วทดลองใช้กับนักศึกษำสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ ที่เคยเรียนชุด

วิชำ เศรษฐศำสตร์วิเครำะห์ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง เพ่ือหำค่ำควำมยำกง่ำย (p) และอ ำนำจจ ำแนก(r) โดยคัดเลือก
ข้อสอบที่มีระดับควำมยำกง่ำยตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และอ ำนำจจ ำแนกตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป และหำควำมเที่ยงของ
แบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร K-R20 ของคูเดอร์ริชำร์ดสัน (Kuder Richardson) 
 

4.3 น ำแบบทดสอบไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่ำง 
 

5. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อสื่อวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก 
 

5.1 ศึกษำและวิเครำะห์เกี่ยวกับกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ เพ่ือสร้ำงแบบสอบถำมควำมพึง
พอใจที่มีต่อสื่อวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก โดยเป็นแบบประมำณค่ำ 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์
ประเมินดังนี้ 

 
    5 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นว่ำมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 
    4 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นว่ำมีควำมพึงพอใจมำก 
    3 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นว่ำมีควำมพึงพอใจปำนกลำง 
    2 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นว่ำมีควำมพึงพอใจน้อย 
    1 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นว่ำมีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 
     
    และก ำหนดเกณฑ์กำรแปลควำมหมำย ดังนี้ 
    4.50-5.00 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 
    3.50-4.49 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก 
    2.50-3.49 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจปำนกลำง 
    1.50-2.49 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อย 
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    1.00-1.49 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

5.2 น ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่ำง 
 
 

วิธีกำรด ำเนินกำรทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
  
 ด ำเนินกำรทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัยใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรทดลอง รวม 6 สัปดำห์ 
มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

1. สัปดำห์ที่ 1 ด ำเนินกำรปฐมนิเทศนักศึกษำกลุ่มทดลอง โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ในกำรเรียนรู้และ
อธิบำยวิธีกำรเรียนสอนสอน อธิบำยวิธีกำรใช้งำนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Edupuzzle และท ำแบบทดสอบก่อน
เรียนออนไลน์ 
 

2. สัปดำห์ที่ 2 ศึกษำเนื้อหำเรื่อง กำรก ำหนดรำคำขั้นต่ ำ 
 

3. สัปดำห์ที่ 3 ศึกษำเนื้อหำเรื่อง กำรก ำหนดรำคำขั้นสูง 
 

4. สัปดำห์ที่ 4 ศึกษำเนื้อหำเรื่อง ระบบโควต 
 

5. สัปดำห์ที่ 5 ศึกษำเนื้อหำเรื่อง ภำษ ี
 

6. สัปดำห์ที่ 6 ศึกษำเนื้อหำเรื่อง เส้นควำมพอใจเท่ำกัน จำกนั้นให้นักศึกษำท ำแบบทดสอบหลังเรียน 
และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่มีต่อสื่อวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกรำฟิก 

 
กำรจัดกระท ำและวิเครำะห์ข้อมูล 

 
กำรวิจัยครั้งนี้วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกำรประมวลผลเพื่อแจกแจงควำมถี่  ค่ำเฉลี่ย  

และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  และใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูลคือ เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้  t-test (Mean:Difference between two dependent means (matched pairs)) 




