
บทที� 3 
วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 ในการวจิยัครั งนี  มีขันตอนในการดาํเนินการดงันี  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เครื#องมือที#ใชใ้นการวจิยั 
 3. การสร้างและการหาคุณภาพของเครื#องมือ 
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 6. สถิติที#ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 1. การกาํหนดประชากร 
  ประชากรที#ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 ที#ศึกษาอยูใ่นโรงเรียน
สังกดัสาํนกังานเขตพืนที#การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 อาํเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี ภาคเรียนที# 1   
ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 11 โรงเรียน มีนกัเรียน จาํนวน 380 คน 
 2. การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งที#ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 โรงเรียนวดัคลอง
ตะเคียน อาํเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี ภาคเรียนที# 1 ปีการศึกษา 2558 ซึ# งผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่ม
แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  (พวงรัตน์   ทวีรัตน์. 2530 : 89) มีจาํนวน 1 ห้องเรียน   
มีนกัเรียนจาํนวน 25 คน เป็นห้องเรียนที#มีนกัเรียนแบบคละความรู้ความสามารถ โดยจดัให้เป็น
กลุ่มตวัอยา่งที#ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื#อง การบวก ลบ 
คูณ หารระคน 
 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื#องมือที#ใชใ้นการวจิยัครั งนี  ไดแ้ก่  
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื#อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับนกัเรียน
ชันประถมศึกษาปีที# 3 
 2. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื#อง การบวก ลบ คูณ 
หารระคน สาํหรับนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 จาํนวน 10 แผน ใชเ้วลา 10 ชั#วโมง 
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 3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียน เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก 
จาํนวน 30 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั#วโมง 
 4. แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ   
3 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั#วโมง 
 5. แบบวดัความพึงพอใจที#มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื#อง การบวก ลบ คูณ 
หารระคน สาํหรับนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั 
 
การสร้างและการหาคุณภาพเครื�องมือ 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคนสําหรับนักเรียน
ชั.นประถมศึกษาปีที� 3 
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื#อง การบวก ลบ คูณ หารระคนสําหรับนกัเรียน
ชันประถมศึกษาปีที# 3 มีขันตอนการสร้างและการหาคุณภาพ ดงันี  
  1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที#เกี#ยวข้องกับหลกัการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื#อง การบวก ลบ คูณ หารระคน รวมทังศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที# 3  
  1.2 วิเคราะห์ความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี วดั เนือหาสาระ จุดประสงค์
การเรียนรู้ และเวลาที#ใชใ้นการจดักิจกรรม 
  1.3 ศึกษาทฤษฎี หลกัการและแนวคิด ที#เกี#ยวขอ้งกบัการสร้างชุดกิจกรรม และการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม เพื#อนาํไปจดัทาํโครงสร้างของชุดกิจกรรม ซึ# งโครงสร้างในชุด
กิจกรรมประกอบดว้ย ชื#อชุดกิจกรรม คาํชีแจง จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ใบความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้  
สื#อการเรียนรู้ และแบบทดสอบ  
  1.4 สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื#อง การบวก ลบ คูณ หารระคนสําหรับ
นกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 ตามโครงสร้างที#กาํหนดไว ้ซึ# งชุดกิจกรรมที#พฒันามีองคป์ระกอบ 
ที#สาํคญั ไดแ้ก่   
   1.4.1 คู่มือครู ประกอบดว้ย คาํแนะนาํการใชชุ้ดกิจกรรม วตัถุประสงค ์รายละเอียด
ของโครงสร้างของชุดกิจกรรม  ความสัมพนัธ์ของชุดกิจกรรมกบัแผนการจดัการเรียนรู้ ขันตอน
และวธีิการใชชุ้ดกิจกรรม สาระสําคญัและกิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล ใบเฉลยกิจกรรม
และแบบทดสอบ 
   1.4.2 แผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ยส่วนที#สาํคญัไดแ้ก่  มาตรฐานการเรียนรู้ 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ สมรรถนะของผูเ้รียน จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสําคญั เวลาที#ใช้  
กิจกรรมการเรียนรู้ สื#อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผล บนัทึกผลการเรียนรู้   
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   1.4.3 สื#อการเรียนรู้ สาํหรับใชป้ระกอบกิจกรรมการเรียนรู้    
   1.4.4 แบบประเมินผล เป็นแบบทดสอบในแต่ละชุดกิจกรรม แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิU ทางการเรียน และแบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
   1.4.5 นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที#สร้างขึน เสนออาจารยที์#ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพื#อตรวจสอบ และนาํมาแกไ้ขขอ้บกพร่องตามขอ้เสนอแนะ 
   1.4.6 นาํชุดกิจกรรมที#ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน ที#มี
ความเชี#ยวชาญในด้านการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การจดักิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  และการวดัและประเมินผล เพื#อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรม ในดา้น
ความเที#ยงตรงตามเนือหา (Content Validity) เกี#ยวกบัรูปแบบของชุดกิจกรรม เนือหาสาระ การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ สื#อการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และความเหมาะสมของภาษาที#ใช ้โดยใช้
วิธีการประเมิน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543 : 107) กาํหนด
เกณฑก์ารประเมิน ดงันี  
    5   หมายถึง   คุณภาพเหมาะสมมากที#สุด 
    4  หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมมาก 
    3  หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมปานกลาง 
    2  หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมนอ้ย 
    1  หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมนอ้ยที#สุด 
   1.4.7  วเิคราะห์ และแปลผลการประเมินของผูท้รงคุณวุฒิทัง 5 ท่านโดยเปรียบเทียบ
กบัระดบัคุณภาพ ตามคะแนนเฉลี#ย ดงันี  
    4.51 - 5.00  หมายถึง    มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที#สุด 
    3.51 - 4.50   หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
    2.51 - 3.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
    1.51 - 2.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
    1.00 - 1.50  หมายถึง   มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยที#สุด 
    โดยกาํหนดให้คะแนนเฉลี#ยระดบัคุณภาพความเหมาะสม 3.51 ขึนไป เป็น
เกณฑ์พิจารณาและยอมรับว่าเป็นชุดกิจกรรมที#มีความเหมาะสม สามารถนาํไปใช้ได ้ ซึ# งจากการ
วเิคราะห์พบวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี#ยเท่ากบั 4.56  มีระดบัคุณภาพความ
เหมาะสมมากที#สุด (ภาคผนวก ค) 
   1.4.8  ดาํเนินการปรับปรุงชุดกิจกรรมให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมมากยิ#งขึนตาม
คาํแนะนาํของผูท้รงคุณวุฒิ แลว้นาํไปทดลองใช ้(Try Out) กบันกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 ที#ไม่ใช่
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กลุ่มตวัอย่าง เพื#อพฒันาชุดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพที#เหมาะสมก่อนนาํไปใชจ้ริง มีขันตอนการ
ทดลอง ดงันี  
    1) ขันทดลองแบบ 1 : 1 กบันกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 จาํนวน 3 คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เป็นนกัเรียนที#เรียนอ่อน 1 คน ปานกลาง 1 คน และเก่ง 1 คน แล้วเริ#ม
ทดลองกบันกัเรียนที#เรียนอ่อนก่อน จากนันนาํชุดกิจกรรมที#ปรับปรุงแลว้ไปทดลองกบันักเรียน     
ที#เรียนปานกลาง และเก่ง ตามลาํดบัทีละคน แลว้คาํนวณหาค่าประสิทธิภาพ ซึ# งจากผลการคาํนวณ
การหาประสิทธิภาพในขันทดลองแบบ 1 : 1 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 62.67 / 51.11   (ภาคผนวก ง)
จากนันดาํเนินการปรับปรุงตามขอ้บกพร่องที#พบ เพื#อนาํไปทดลองต่อไป  
    2) ขันทดลองแบบ 1 : 10  กบันกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 จาํนวน 10 คน 
โดยใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย เป็นนกัเรียนที#เรียนอ่อน 3 คน ปานกลาง 4  คน  และเก่ง 3 คน แลว้คาํนวณหา
ค่าประสิทธิภาพ ซึ# งจากผลการคาํนวณการหาประสิทธิภาพในขันทดลองแบบ 1 : 10 มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากบั 75.40 / 77.33   (ภาคผนวก ง) 
    3) ขันทดลองภาคสนาม กบันกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 ซึ# งไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จาํนวน 30 คน แลว้คาํนวณหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ# งจากผลการ
คาํนวณการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในขันทดลองภาคสนาม มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากบั 80.89 / 81.67 (ภาคผนวก ง) 
   1.4.9 ดาํเนินการปรับปรุงชุดกิจกรรมใหมี้ความสมบูรณ์ยิ#งขึน เพื#อนาํไปใชจ้ริงกบั
กลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีขันตอนการสร้าง
และหาคุณภาพ ดงันี  
  2.1 ศึกษาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัชี วดั กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที# 3 จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
  2.2 ศึกษาเนือหาสาระที#นาํมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ กาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เรียงลาํดบัเนือหาจากง่ายไปหายาก ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัเนือหา และกาํหนด 
เกณฑก์ารวดัผลประเมินผล 
  2.3 ดาํเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ใหส้อดคลอ้งกบัการจดักิจกรรม การเรียนรู้
โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  2.4 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารยที์#ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื#อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งเหมาะสม แลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
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  2.5 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ เสนอผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน เพื#อตรวจพิจารณาความ
เหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ เกี#ยวกบัสาระสําคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ เนือหา กิจกรรม
การเรียนรู้ สื#อการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยใชว้ิธีการประเมิน เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (พวงรัตน์   ทวรัีตน์. 2530 : 107)   ไดก้าํหนดคะแนนการประเมิน ดงันี  
   5    หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมมากที#สุด 
   4  หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมมาก 
   3  หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมปานกลาง 
   2  หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมนอ้ย 
   1  หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมนอ้ยที#สุด 
  2.6 วิเคราะห์ผลการประเมินของผูท้รงคุณวุฒิทัง 5 ท่าน แล้วเทียบกับเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ ตามคะแนนเฉลี#ย ดงันี  
   4.51 - 5.00   หมายถึง    มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที#สุด 
   3.51 - 4.50   หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
   2.51 - 3.50 หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   1.51 - 2.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
   1.00 - 1.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยที#สุด 
   โดยกาํหนดให้คะแนนเฉลี#ย 3.51 ขึนไป เป็นเกณฑ์คุณภาพความเหมาะสมที#ยอมรับ
วา่แผนการจดัการเรียนรู้ที#มีคุณภาพ สามารถนาํไปใชไ้ด ้ซึ# งจากการวิเคราะห์พบวา่ แผนการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี#ยเท่ากบั 4.60 มีระดบัคุณภาพความเหมาะสม
มากที#สุด (ภาคผนวก ค) 
  2.7 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ที#ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใชก้บันกัเรียน
ชันประถมศึกษาปีที# 3 จาํนวน 30 คน ที#ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง โดยใช้ประกอบกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื#อง การบวก ลบ คูณ หารระคน เพื#อพิจารณาความเหมาะสมของเวลา ภาษา เนือหา และ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามที#กาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 
  2.8 นําแผนการจัดการเรียนรู้ที#ผ่านการทดลองใช้ มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
เพื#อใหมี้ความถูกตอ้งเหมาะสมอยา่งสมบูรณ์ ก่อนนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ5ทางการเรียน 
  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียน มีขันตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดงันี  
  3.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที#เกี#ยวขอ้งกบัหลกัการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิU
ทางการเรียน รวมทังศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
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  3.2 สร้างตารางวิเคราะห์หลกัสูตร โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี วดั สาระ

การเรียนรู้แกนกลาง จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และระดบัพฤติกรรมในการวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียน 

ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความจาํ ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 

  3.3 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียนให้สอดคล้องกบัตารางวิเคราะห์

หลกัสูตร จาํนวน 40 ขอ้ เป็นขอ้สอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนน

คือ ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิหรือไม่ตอบให ้0 คะแนน 

  3.4 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียน เสนอต่ออาจารยที์#ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ เพื#อนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

  3.5 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียนเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน 

เพื#อตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา โดยพิจารณาความสอดคลอ้งตามจุดประสงค์การเรียน และระดบั

พฤติกรรมในการวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียน  

  3.6 วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

โดยพิจารณาขอ้สอบที#มีค่า IOC ตังแต่ 0.5 – 1.0 ถือว่าเป็นขอ้สอบที#มีความสอดคลอ้ง ซึ# งจาก     

การวเิคราะห์ พบวา่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียน ทุกขอ้มีค่า IOC เท่ากบั 1.0 (ภาคผนวก ค) 

  3.7 นาํแบบทดสอบที#ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวฒิุแลว้ ไปทดลองใช้

กบันกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 ที#ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพื#อหาค่าความยากง่าย และค่า

อาํนาจจาํแนกของขอ้ทดสอบเป็นรายขอ้ โดยนาํคะแนนมาจดัลาํดบัจากมากไปหานอ้ยแลว้วิเคราะห์

หาค่าความยากง่าย และค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ โดยพิจารณาขอ้ทดสอบที#มีความยากง่ายอยูใ่นเกณฑ ์

0.2 – 0.8 และมีค่าอาํนาจจาํแนกอยูใ่นเกณฑ ์0.2 ขึนไปจาํนวน 30 ขอ้ และจากการวิเคราะห์หาค่าความ

ยากง่าย และค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่า แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียนมีค่าความ

ยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.30 – 0.62 และมีค่าอาํนาจจาํแนก อยูร่ะหวา่ง 0.25 – 0.55 (ภาคผนวก ค) 

  3.8 นาํแบบทดสอบที#ผ่านเกณฑ์การพิจารณาไปวิเคราะห์หาค่าความเชื#อมั#น โดยใช้

สูตรของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543 : 125) ซึ# งจากการวิเคราะห์พบว่า 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียน มีค่าความเชื#อมั#น เท่ากบั 0.85 (ภาคผนวก ค) 

  3.9 จดัพิมพแ์บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียน เพื#อนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง

ต่อไป 

 4. แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

  แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มีขันตอนการสร้างและหาคุณภาพ 

ดงันี  
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  4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที#เกี#ยวข้องกับหลกัการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมทังศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศกัราช 

2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  4.2 วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

  4.3 สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกบัการวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

จาํนวน 40 ขอ้ เป็นขอ้สอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูก

ให ้1 คะแนน ตอบผดิหรือไม่ตอบให ้0 คะแนน 

  4.4 นาํแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เสนอต่ออาจารยที์#ปรึกษา

วทิยานิพนธ์ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ เพื#อนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

  4.5 นําแบบทดสอบวดัทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิ

จาํนวน 5 ท่าน เพื#อตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา โดยพิจารณาความสอดคลอ้งกบัทกัษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ 

  4.6 วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

โดยพิจารณาขอ้สอบที#มีค่า IOC ตังแต่ 0.5 – 1.0 ถือว่าเป็นขอ้สอบที#มีความสอดคล้อง ซึ# งจาก     

การวเิคราะห์พบวา่ แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทุกขอ้มีค่า  IOC เท่ากบั 1.0  

(ภาคผนวก ค) 

  4.7 นาํแบบทดสอบที#ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวฒิุแลว้ ไปทดลองใช้

กบันกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 ที#ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน เพื#อหาค่าความยากง่าย และค่า

อาํนาจจาํแนกของขอ้ทดสอบเป็นรายขอ้ โดยใชเ้ทคนิค 50 เปอร์เซ็นต ์พิจารณาขอ้ทดสอบที#มีความ

ยากง่ายอยูใ่นเกณฑ ์0.2 – 0.8 และมีค่าอาํนาจจาํแนกอยูใ่นเกณฑ ์0.2 ขึนไป และจากการวิเคราะห์หา

ค่าความยากง่าย และค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่า แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ มีค่าความยากง่าย อยูร่ะหวา่ง 0.33 – 0.64 และมีค่าอาํนาจจาํแนก อยู่ระหวา่ง 0.25 – 0.65 

(ภาคผนวก ค) แลว้เลือกขอ้ทดสอบที#มีความเหมาะสมมากที#สุด จาํนวน 30 ขอ้ ไปหาค่าความเชื#อมั#น 

  4.8 นาํแบบทดสอบที#ผ่านเกณฑ์การพิจารณาไปวิเคราะห์หาค่าความเชื#อมั#น โดยใช้

สูตรของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543 : 125) ซึ# งจากการวิเคราะห์ พบว่า 

แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีค่าความเชื#อมั#น เท่ากบั 0.87  (ภาคผนวก ค) 

  4.9 จดัพิมพแ์บบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื#อนาํไปใช้จริงกบั

กลุ่มตวัอยา่งต่อไป 



 49

 5. แบบวดัความพงึพอใจที�มีต่อชุดกจิกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์  
  แบบวดัความพึงพอใจที#มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีขันตอนการสร้าง
และหาคุณภาพดงันี  
  5.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที#เกี#ยวขอ้งกบัหลกัการสร้างแบบวดัความพึงพอใจ 
  5.2 ดาํเนินการสร้างแบบวดัความพึงพอใจ จาํนวน 10 ขอ้ โดยให้ผูเ้รียนประเมินผล
โดยใชว้ธีิการประเมิน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบัไดก้าํหนดคะแนนการประเมิน ดงันี  
   3  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
   2  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
   1  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 
  5.3 นาํแบบวดัความพึงพอใจ เสนอต่ออาจารยที์#ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื#อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งเหมาะสม แลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
  5.4 นาํแบบวดัความพึงพอใจ เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน เพื#อตรวจพิจารณา
ความเหมาะสมของภาษาที#ใช ้และความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัประเด็นที#วดัความพึงพอใจ 
  5.5 วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
โดยพิจารณาขอ้คาํถามที#มีค่า IOC ตังแต่ 0.5 – 1.0 ถือวา่เป็นขอ้คาํถามที#มีความสอดคลอ้งเหมาะสม
ซึ#งจากการวเิคราะห์พบวา่ แบบวดัความพึงพอใจ ทุกขอ้มีค่า IOC  เท่ากบั 1.0 (ภาคผนวก ค) 
  5.6 นาํแบบวดัความพึงพอใจ ที#ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวุฒิแลว้ ไป
ทดลองใชก้บันกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 ที#ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพื#อหาค่าความเชื#อมั#น 

โดยการหาค่าสัมประสิทธิU แอลฟา (α - Coefficient) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543 : 125) ซึ# งจากการวิเคราะห์
พบวา่ แบบวดัความพึงพอใจ มีค่าความเชื#อมั#น เท่ากบั 0.91 (ภาคผนวก ค) 
  5.7 จดัพิมพแ์บบวดัความพึงพอใจ เพื#อนาํไปจริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัครั งนี  เป็นการวจิยักึ#งทดลอง (Quasi Experimental Design) โดยผูว้จิยัดาํเนินการ 
ทดลองตามแผนการวจิยั แบบหนึ#งกลุ่มมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (One  Group Pre-test  
Post-test Design) ดงัตาราง 1 (พวงรัตน์  ทวรัีตน์. 2543 : 60) 
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ตาราง 1 แบบแผนการวจิยั แบบหนึ#งกลุ่ม มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 
 

กลุ่มตวัอยา่ง ก่อนทดลอง ทดลอง หลงัทดลอง 
E T1 X T2 

 
 ความหมายของสัญลกัษณ์ที#ใชใ้นแบบแผนการวจิยั 
 E แทน   กลุ่มทดลอง 
 T1 แทน   การทดสอบก่อนการทดลอง 
 T2     แทน   การทดสอบหลงัการทดลอง 
 X แทน   การดํา เ นินการทดลองจัดการเ รียน รู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเ รียน รู้
คณิตศาสตร์ 
 ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขันตอน ดงันี  
 1. ชีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 2. ดาํเนินการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ จาํนวน 30 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั#วโมง และแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
จาํนวน 30 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั#วโมง 
 3. ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ ใช้เวลาในการจดัการเรียนรู้ตาม
แผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 10 แผน ใช้เวลา 10 ชั#วโมง โดยใช้เวลาเรียนปกติ ตามโครงสร้างแผน 
การจดัการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื# อง การบวก ลบ คูณ หารระคน  
(ภาคผนวก ข) 
 4. ดาํเนินการทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียน 
และแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ชุดเดียวกบัแบบทดสอบที#ใช้ก่อนการจดัการ
เรียนรู้ 
 5. ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนที#มีต่อชุดกิจกรรม โดยใช้แบบวดัความพึงพอใจ 
จาํนวน 10 ขอ้  
 6. นาํขอ้มูลของคะแนนที#ไดท้ังหมดมาวเิคราะห์ผลทางสถิติต่อไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัครั งนี  ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
ดงันี  
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 1. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื#อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
สาํหรับนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 ตามเกณฑ ์80 / 80 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิU ทางการเรียน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื# อง การบวก ลบ คูณ   
หารระคนโดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกนั (T-test for Dependent Samples) 
 3. วเิคราะห์เปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชันประถมศึกษา
ปีที# 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื#อง การบวก ลบ คูณ 
หารระคนโดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกนั (T-test for Dependent Samples) 
 4. วเิคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื#อง การบวก 
ลบ คูณ หารระคน ของนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 ที#ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื#อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สถิติที#ใช ้คือ ค่าเฉลี#ย และส่วนเบี#ยงเบน
มาตรฐาน 
 
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  สถิติพื.นฐานในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผูว้จิยัใชส้ถิติพืนฐานในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี     

1.1 ค่าเฉลี#ย (Mean)     
1.2 ส่วนเบี#ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 2. สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบสมมุติฐาน 
  ผูว้จิยัใชส้ถิติการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกนั (T-test for Dependent Samples) 
  




