
 
บทที่ 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสื่อการสอนใชสอนบนเครือขายใน
รูปแบบของ เว็บเพ็จ(Web Page)  เร่ือง งานชาง รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีใชกับคอมพิวเตอร
ระบบเครือขาย สําหรับมัธยมศึกษาปที่ 1 ในชวงชั้นที่ 3 ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห 31 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
รูปแบบการวิจัย  
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง   
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียน 
เร่ือง งานชาง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 อําเภอแมแจม 
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 190 คน 
 
วิธีสุมกลุมตัวอยาง  
 

การสุมกลุมตัวอยางในการวิจัยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางที่เลือกแบบสุมอยางงาย  
(Simple Random Sampling)โดยเลือกนักเรียนชั้น ม.1 เรียนเร่ือง งานชาง รายวิชา การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองจึงเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 1 หองมา
จับฉลาก ใหไดจํานวน 27 คน   
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การสรางเครื่องมือการทดลอง 
 

การศึกษาคนควาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน 
ในรูปแบบของเว็บเพ็จ (Web Page) เร่ือง งานชาง รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ในชวงชั้นที่ 3 ซ่ึงไดพัฒนามาจากวิธีการออกแบบเชิงระบบของ บาบารา 
ซิล และกราสโก (อางจาก อัศฎา สิทธิแกว และคณะ, 2547 : 37-38) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นวิเคราะห  (Amalysis) 
1.1  วิเคราะหผูเรียน 

ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห 31 อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ที่ยังไมเคยเรียนเนื้อหาวิชา การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เร่ืองงานชาง จํานวน 27 คน  

1.2  วิเคราะหเนื้อหา 
เนื้อหาที่ใชสรางสื่อการสอนในรูปแบบของ Web Page เร่ืองงานชาง รายวิชา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการสถานศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 31  
ขั้นท่ี 2 การออกแบบ (Design) 

2.1  การกําหนดเนื้อหา 
ผูศึกษาไดนําโครงสรางของเนื้อหามาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2546  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชวงชั้นที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที ่
1-3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 และเนื้อหาที่จะใชในครั้งนี้ จากหนังสือ งานชางพื้นฐาน 
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-2 (ณรงค  ชูศรีชัย : 2535) และ ขอมูลเพิ่มเติมจาก อินเตอรเน็ต วารสาร  
เปนตน 

สาระการเรียนรูรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
จํานวน  5 ชั่วโมง 

ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของงานชางพื้นฐาน วิสัยทัศนอาชีพงานชางหลัก
ความปลอดภัย  เลือกเครื่องมือวัสดุ  และอุปกรณ  ดําเนินการบํารุงรักษา  ตรวจสอบความเรียบรอย  
แกไขและปรับปรุง  จัดเก็บและบํารุงรักษาเครื่องมือ  มีเจตคติที่ดีตอการทํางาน  มีนิสัยรักการ
ทํางาน  มีความซื่อสัตย  ขยัน  ประหยัด  อดออม  อดทน 
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ตารางที่ 3.1 แสดงชื่อหนวย สาระการเรียนรูและเวลา วิชาการงานอาชพีและเทคโนโลยี 
 

ชื่อหนวย สาระการเรียนรู เวลา 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
งานชาง  

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานชาง 
   1.  ความหมาย ความสําคญั และประโยชนของ 
        งานชางพื้นฐาน 
   2.  ลักษณะของงานชางพื้นฐาน  
   3.  วิสัยทัศนของอาชีพงานชาง 
   4.  คุณลักษณะและคุณธรรมในการประกอบ 
        อาชีพงานชาง 
หนวยที่ 2 ความปลอดภัยในการชาง 
   1.  หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
   2.  การปองกันอุบัติเหตุ 
   3.  การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 

5 

  
2.2  กําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ผูศึกษาไดกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห 31 ดังนี้ 

1. บอกความหมาย ความสําคัญและประโยชนของงานชางได  
2. อธิบายลักษณะของงานชางพื้นฐานได 
3. สรางแนวคิดใหมเกี่ยวกับการทํางานชางพื้นฐานได 
4. ใชงานชางพื้นฐานเพื่อประกอบอาชีพสุจริตได 
5. อธิบายหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
6. วางแผนแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อรักษาความปลอดภัยได 
7. สามารถรูวิธีปองกันอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานได 
8. อธิบายหลักการปฐมพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุจากการทํางานได 
9. ตระหนักถึงความปลอดภัยและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
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2.3  ออกแบบเว็บเพ็จ  
ผูศึกษาไดใชโปรแกรม มูดเดิ้ล  (MOODLE) และไดออกแบบโครงสรางแบบ 

ใยแมงมุม (Web Structure) ประกอบดวย เนื้อหาแตละบท ในเนื้อหาแตละบทจะประกอบดวย
แบบทดสอบกอนเรียน  เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ตามผลการเรียนรูที่คาดหวังของแตละเรื่อง 

2.4  การกําหนดสราง แบบทดสอบ 
การสรางแบบทดสอบเพื่อใชวัดผลการเรียนทั้งกอนเรียน ระหวางเรียน และหลัง

เรียนโดยวัดสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
ราชประชานุเคราะห 31 

ขั้นท่ี 3 สรางและพัฒนา (Development) 
3.1 การสรางบทเรียนในรูปแบบของเว็บเพ็จ 

ผูศึกษาไดใชโปรแกรม มูดเดิ้ล (MOODLE) และไดศึกษาคนควาจากเอกสาร
และอินเตอรเน็ตโดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

1. ผูศึกษาไดใชโปรแกรม มูดเดิ้ลในการสรางสื่อการสอน 
2. ศึกษาเนื้อหาเรือ่ง งานชาง 
3. วิเคราะหเนื้อหาเรื่อง งานชาง และแบงหวัขอของเนื้อหาออกยอย ๆ 
4. ดําเนินการสรางสื่อในรูปแบบของเว็บเพ็จ (Web Page) โดยยึดเนื้อหา

เร่ืองงานชางวิชา อาชีพและเทคโนโลยี 
5. นําบทเรียนที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองของ

เนื้อหาและโครงสรางของบทเรียนแลวนําไปปรับแกไข 
6. นําบทเรียนที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 2 ทานตรวจสอบความถูกตอง

ของเนื้อหาและโครงสรางของบทเรียน 
การประเมินคุณภาพสื่อ 
นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางไปใหผูเชี่ยวชาญดานสื่อ 2 ทาน  

เพื่อประเมินคุณภาพของสื่อและแบบทดสอบโดยประเมินสื่อแบบประมาณคา (Rating Scale)  
โดยถือเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ดีมาก   ให  5  คะแนน 
ดี   ให  4  คะแนน 
ปานกลาง  ให  3  คะแนน 
พอใช  ให  2  คะแนน 
ควรปรับปรุง  ให  1 คะแนน 
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เกณฑในการแปลความหมายของขอมูล ผูวิจัยใชเกณฑของประคอง กรรณสูตร
(2538, 117) ดังตอไปนี้ 

4.50 – 5.00 หมายถึง ดีที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง ดี 
2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง นอย 
1.00 – 1.49 หมายถึง นอยที่สุด 

จากการพิจารณาของผูเช่ียวชาญจะเห็นไดวา มีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.50 
ขึ้นไปในแตละดาน ซ่ึงหมายถึงในแตละดานของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตองอยูในระดับดี
ขึ้นไป และคะแนนเฉลี่ยของแบบประเมินทั้งฉบับตองมีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.50 ขึ้นไป จึงจะ
ยอมรับวามีคุณภาพดีและสามารถนําไปใชในการทดลองได 

7. นํามาปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรอง 
3.2 การสรางแบบทดสอบกอน–หลังเรียนและระหวางเรียน 

1. ศึกษาการสรางแบบทดสอบ 
2. ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและเนื้อหา 
3. วิเคราะหเนื้อหาเพื่อนํามาสรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับผลการเรียนที่

คาดหวัง 
4. ดําเนินการสรางแบบทดสอบ  แบบเลือกตอบ จํานวนขอสอบใหสอดคลอง

กับเนื้อหาแตละเรื่อง  โดยยึดผลการเรียนที่คาดหวังในหนวยเนื้อหา  ซ่ึงแบบทดสอบนี้ใชสําหรับ
ทดสอบนักเรียน กอนและหลังเรียนและระหวางการเรียน ดวยการเรียนจากสื่อการสอน ในรูปแบบ 
เว็บเพ็จผานเครือขายคอมพิวเตอร 

5. นําแบบทดสอบเสนอตออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองความ
ครอบคลุมในเนื้อหา  และถูกตองตามหลักการสรางแบบทดสอบที่ดี นําแบบทดสอบมาแกไขตาม
ขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 

6. นําแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบเพื่อหา
ความเที่ยงตรงโดยใชแบบสอบถามซึ่งเปนเทคนิคของแฮมฟลและเวสไท (Hamphill & Westie, 1950  
อางจาก กังวล  เทียนกัณฑเทศน : 186) โดยมีการใหคะแนนแบบทดสอบตามเกณฑดังนี้ 

+ 1 รูสึกแนใจวาขอสอบสามารถวัดไดตรงตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
-  0 รูสึกไมแนใจวาขอสอบสามารถวัดไดตรงตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
-  1 รูสึกแนใจวาขอสอบไมสามารถวัดไดตรงตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
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ใชสูตร  O.V. =   
n

Xi
n

i
∑
=1  

 
O.V.  คือ  ความเที่ยงตรงตามวัตถุประสงค 
N       คือ  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
X       คือ  ความตรงตามวัตถุประสงค มีคา  1 , 0 ,-1  

จากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญจะเห็นไดวา คาความเที่ยงตรงระหวางแบบทดสอบ
กอน-หลังเรียนกับผลการเรียนรูที่คาดหวังมีคาเฉลี่ยสูงกวา 0.5 แบบทดสอบระหวางเรียนหนวยที่ 1 
กับผลการเรียนรูที่คาดหวังมีคาเฉลี่ยสูงกวา 0.5 และคาความเที่ยงตรงระหวางแบบทดสอบระหวาง
เรียนหนวยที่ 2 กับผลการเรียนรูที่คาดหวังมีคาสูงกวา 0.5 แสดงวา แบบทดสอบทั้ง 40 ขอ วัดได
ตรงตามผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไว (รายละเอียดคาความเที่ยงตรงอยูในตารางที่ 3.1,  
4.1-4.2) 

7. นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบตามขอ 7 ไปใชกับกลุมทดลองที่เคยเรียน
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองงานชาง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 20 คน เพื่อหาคาความ
เชื่อมั่น ความยากงาย อํานาจจําแนกมีผลดังนี้ 

7.1 การหาคาความยากงาย อํานาจจําแนกของขอสอบโดยขอสอบที่ดีมีคา
ความยากงายตั้งแต 0.2 ถึง 0.8 มีอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไปโดยใชสูตรดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห, 
2537 หนา 109-111) 

 P    =    ( nH + nL)/( NH + NL) 
 r     =    ( nH - nL)/ NH หรือ NL

 เมื่อ    P =  คาความยาก 
  R =  คาอํานาจจําแนก 
  nH =  จํานวนผูตอบถูกทั้งหมดในกลุมสูง   
  nL =  จํานวนผูตอบถูกทั้งหมดในกลุมต่ํา    
  NH =  จํานวนผูตอบทั้งหมดในกลุมสูง   
  NL =  จํานวนผูตอบทั้งหมดในกลุมต่ํา   

ผลการหาคาอํานาจจําแนกและคาความยากงายของขอแบบทดสอบไดผลดังนี้ 
แบบทดสอบกอน – หลังเรียนมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.44 – 0.77 

และมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.50 – 0.72 (ดูรายละเอียดไดจากตารางที่ 4.4) 
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แบบทดสอบระหวางเรียนหนวยที่ 1 เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานชางมี
คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.50 – 0.70 และมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.55 – 0.70 (ดรูายละเอยีด
ไดจากตารางที่ 4.5) 

แบบทดสอบระหวางเรียนหนวยที่ 2 เร่ืองความปลอดภัยในการชางมีคา
อํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.50 – 0.70 และมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.55 – 0.70 (ดูรายละเอียด
ไดจากตารางที่ 4.6) 

7.2 การหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรของ KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน 
โดยใชสูตรดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห 2537, 115) 

 rtt =  k       1 -     ∑pq  
    (k-1)                  S2

t  
  เมื่อ k = จํานวนขอ 
   P = ความยากงายของแตละขอ 
   q = 1  -  p 
   S2 = คาความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับที่ไดจาการทดสอบ 

 
ซ่ึงแบบทดสอบที่ดี จะตองมีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอิงเกณฑสูงกวา 

0.60 (อนันต  ศรีโสภา,2527 : 49) ผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
หนวยที่ 1, 2 มีคาความเชื่อมั่น 0.727, 0.711, 0.69 ตามลําดับ(ดูรายละเอียดไดจากตารางที่ ฉ.1- ฉ.3) 

8. จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรอง 
ขั้นท่ี 4 ขั้นทดสอบหาประสิทธิภาพและปรับปรุงแกไข 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีกลุมตัวอยางเดียวแลว ทําการทดลองกับ
กลุมยอยแบบหนึ่งตอหนึ่ง และแบบกลุมเล็ก จากนั้นนําไปทดลองกับกลุมใหญโดยมีรายละเอียด
การดําเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
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แผนภูมิท่ี 3.1  ขั้นตอนการดาํเนินการทดสอบหาประสิทธิภาพ 
 
 ครูใหคําแนะนําและแนวทางการเรียน 
 
 

นักเรียนทําแบบฝกหัดกอนเรยีน  
 
 

ครูใหนักเรียนเรียนดวยของสื่อการสอนในรปูแบบของ
เว็บเพจ็ (Web Page) ในหนวยที่ 1 

 
 
 
 

นักเรียนทําแบบฝกหัดระหวาง

เรียนหนวยท่ี 1
 
 
 
 

ครูใหนักเรียนเรียนดวยของสื่อการสอนใน
รูปแบบของเวบ็เพ็จ (Web Page)ในหนวยที่ 2 

 
 
 
 นักเรียนทําแบบฝกหัดระหวาง

เรียนหนวยท่ี 2
 
 
 

นักเรียนทําแบบฝกหัดหลังเรยีน  
 
 นําขอมูลไปวิเคราะหหาประสิทธิภาพ 
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4.1  การทดสอบแบบ 1 ตอ 1  
เปนการทดสอบความเขาใจตรงกันระหวางผูผลิตสื่อการสอนกับผูเรียนที่

เรียนจากสื่อการสอนโดยไดนําส่ือการสอนที่สรางขึ้นไปทดสอบรายบุคคลกับนักเรียนที่เรียนเรื่อง
งาน ชาง วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน 2  คนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   

4.2  การทดสอบแบบกลุมเล็ก 
เปนการทดสอบเพื่อดูวาส่ือการสอนใชงานไดหรือไมโดยนําเอาสื่อการสอน

ไปทดลองใชกับนักเรียนที่เรียนเร่ืองงาน ชาง วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน 5 คนใน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ยังไมเคยไดเรียนเรื่องงานแลวคํานวณหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนถา
ประสิทธิภาพไมถึงเกณฑมาตรฐาน 80/80 ตองทําการปรับปรุงแลวทดสอบกับกลุมเล็กใหม 

ขั้นท่ี 5 ขั้นวิเคราะหขอมูลและประเมินผล 
5.1  ทดสอบกลุมใหญ 

หลังจากปรับปรุงแกไขสื่อการสอน จากนั้นนําไปทดสอบกลุมใหญกับกลุม 
ตัวอยาง ซ่ึงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 20 คน ชวงชั้นที่ 3  ที่เรียนเร่ืองงานชาง  
ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่เรียนในปการศึกษา 2549 ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 
31 อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม  โดยใหนักเรียนศึกษาเรื่อง งานชางจากสื่อการสอนในรูปแบบ
เว็บเพ็จ บนเครือขายคอมพิวเตอร และใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน   

5.2  ประเมินสื่อการสอน 
ในการรวบรวมขอมูลของการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการรวบรวมขอมูล

จากการทดสอบกอนเรียนแลหลังเรียนในขั้นการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน แลวนํามา
วิเคราะหดังนี้ 

5.2.1 การประเมินสื่อการสอนในรูปแบบเว็บเพ็จที่เรียนผานระบบ
คอมพิวเตอรโดยนําผลที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาหาประสิทธิภาพของ
ส่ือโดยใชสูตร E1/E2   คือ หนูมวน รมแกว (2547 : 120 – 123) 
         

       E1      =       
A

N
x∑   x 100 

                         E1         คือ  ประสิทธิภาพของ Web Page คิดเปนรอยละจากการทําแบบฝกหัด  
       ระหวางเรียน 

                คือ  คะแนนรวมของแบบฝกหัด ∑ X

             A             คือ  คะแนนเตม็ของแบบฝกหัดทุกชิน้รวมกัน 
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                          N                คือ จํานวนผูเรียน 
 

                          E2    =         
B

N
F∑  x 100 

                               E2              คือ ประสิทธิภาพของ Web Page คิดเปนรอยละจากการทาํแบบทดสอบ  
                                                  หลังเรียนเนือ้หาครบถวนแลว 
                      คือ คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน ∑F

      A                คือ คะแนนเตม็ของการสอบหลังเรียน 
                          N               คือ จํานวนผูเรียน 
 

5.2.2  การประเมินสื่อการสอนในรูปแบบเว็บเพ็จที่เรียนผานระบบ
คอมพิวเตอรโดยนําผลที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาหานําผลที่ไดมา
ประเมินความกาวหนาของผูเรียนจากการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนโดย
ใช t- test  (ชูศรี  วงศัตนะ, 2544 : 193) 
 

     t     =   

1n
D)(Dn

D
22

−

−∑ ∑
∑    

 

      D                คือ  คะแนนหลังเรียน – คะแนนระหวางเรียน 
     N                คือ  จํานวนกลุมทดลอง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

 

ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการตามรายละเอียดดังนี้ 
1. นําแบบทดสอบกอนเรียนไปทดสอบกับกลุมตัวอยางแลวเก็บคะแนน 
2. ใหกลุมตัวอยางเรียนหนวยที่ 1 เร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานชาง เปนเวลา 2 

คาบ เมื่อเรียนครบ ใหทําแบบทดสอบระหวางเรียน แลวเก็บคะแนน 
3. ใหกลุมตัวอยางเรียนหนวยที่ 2 เรื่อง ความปลอดภัยในงานชาง เปนเวลา 2 คาบ 

เมื่อเรียนครบ ใหทําแบบทดสอบระหวางเรียน แลวเก็บคะแนน 
4. เมื่อเรียนครบทั้ง 2 หนวยการเรียนรูใหทําแบบทดสอบหลังเรียน แลวเก็บ

คะแนน 
5. นําคะแนนของแบบทดสอบมาหาคาประสิทธิภาพของสื่อการสอน 
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