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บทท่ี 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื ่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน โดยใชAรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ        

หาความรูA 5 ข้ัน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปPที่ 4-6 โรงเรียนบAานสรAางหิน อำเภอเมือง สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผูAวิจัยดำเนินการวิจัย ดังน้ี 

  1.  รูปแบบการวิจัย 

  2.  กลุZมเป[าหมาย 

  3.  เครื่องมือที่ใชAในการวิจัย 

  4.  การสรAางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

  5.  การเก็บขAอมูลและการทดลอง 

  6.  การวิเคราะห_ขAอมูล 

   

1.  รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูAวิจัยไดAดำเนินการจัดการเรียนรูAโดยใชAรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 

Research) ประกอบดAวย 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน (Plan)  2) การปฏิบัติ (Act)  3) สังเกต 

(Observe) และ 4) การสะทAอนผลการปฏิบัติ (Reflect) โดยแบZงออกเปvน 4 วงจร โดยใชAทฤษฎี   

ของ Kemmis & Mc Taggart  (1998, p.9) 

 

2.  กลุ<มเป>าหมาย 

 กลุZมเป[าหมาย ไดAแกZ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปPที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปPการศึกษา 2561 

โรงเรียนบAานสรAางหิน อำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

จำนวน 19 คน 

 

3.  เคร่ืองมือท่ีใชFในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี  ผูAวิจัยไดAนำเครื่องมือที่ใชAในการวิจัย ดังน้ี 

  3.1  แผนการจัดการเรยีนรูA สาระที่ 1 วิทยาศาสตร_ชีวภาพ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลAอม 

โดยใชAการสอนแบบสืบเสาะหาความรูA 5 ข้ัน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปPที่ 4-6 จำนวน 12 แผน 
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  3.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน สาระท ี ่  1 ว ิทยาศาสตร _ช ีวภาพ               

เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลAอม จำนวน  30  ขAอ 

  3.3  แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใชAการสอนแบบสืบเสาะหาความรูA 5 ข้ัน            

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปPที่ 4-6  จำนวน  20 ขAอ 

   

4.  การสรFางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 การวิจัยครั้งน้ี  ผูAวิจัยไดAดำเนินการสรAางและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังน้ี 

  4.1  แผนการจัดการเรยีนรูA สาระที่ 1 วิทยาศาสตร_ชีวภาพ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลAอม 

โดยใชAการสอนแบบสืบเสาะหาความรูA 5 ข้ัน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปPที่ 4-6 จำนวน 12 แผน 

   4.1.1  ศึกษาสภาพป�ญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูAของนักเรียน วิเคราะห_ป�ญหา        

และกำหนดเน้ือหาที่ใชAในการวิจัย 

   4.1.2  วิเคราะห_หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน กลุZมสาระ       

การเรียนรูAวิทยาศาสตร_ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ระดับชZวงช้ันที่ 2 (ช้ันประถมศึกษาปPที่ 4-6)   

   4.1.3  ศึกษาสาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัดชั้นปP ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         

ข้ันพื้นฐาน กลุZมสาระการเรียนรูAวิทยาศาสตร_ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ระดับชZวงช้ันที่ 2  

(ช้ันประถมศึกษาปPที่ 4-6) เพื่อนำไปเขียนแผนการจัดการเรียนรูA ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  การวิเคราะห_เน้ือหาเพื่อสรAางแผนการจัดการเรียนรูA สาระที่ 1 วิทยาศาสตร_ชีวภาพ  

      เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลAอม โดยใชAการสอนแบบสืบเสาะหาความรูA 5 ข้ัน  

              ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปPที่ 4-6 

 

แผนการจัดการเรียนรูFท่ี สาระการเรียนรูF จำนวน (ชั่วโมง) 

1 การจำแนกกลุZมสิง่มีชีวิต 1 

2 การจำแนกกลุZมพืช 1 

3 การสบืพันธุ_ของพืช 1 

4 การจำแนกกลุZมสัตว_ 1 

5 สัตว_มีกระดูกสันหลัง 1 

6 สัตว_ที่ไมZมีกระดูกสันหลัง 1 

7 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 1 

8 ความสัมพันธ_ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 1 

9 ความสัมพันธ_ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมZมีชีวิต 1 
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ตาราง 2 (ตZอ) 

แผนการจัดการเรียนรูFท่ี สาระการเรียนรูF จำนวน (ชั่วโมง) 

10 หZวงโซZอหาร 1 

11 สายใยอาหาร 1 

12 การอนุรกัษ_สิง่แวดลAอม 1 

รวม 12 

 

   4.1.4  แตZงตั้งคณะผูAเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตAองเชิงเนื้อหา และนำคZาดัชนี    

ความสอดคลAองของวัตถุประสงค_กับจุดประสงค_การเรียนรูA (IOC) จำนวน 5 คน  ดังน้ี 

    1)  นางสาวนิภาพร  แสนเมือง  ตำแหนZง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 ผูAเชี่ยวชาญ

ตรวจดAานเน้ือหาวิชา กลุZมสาระการเรียนรูAวิทยาศาสตร_ 

    2)  นางฉ ัตรฤดี  ไพฑ ูรย_  ตำแหนZง ครู  ว ิทยฐานะคร ูชำนาญการพ ิ เศษ           

โรงเรียนสุนทรวิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผูAเช่ียวชาญตรวจดAาน

เน้ือหาวิชา กลุZมสาระการเรียนรูAวิทยาศาสตร_ 

    3)  นางเพชรลัดดา โทพล ตำแหนZง ครู  ว ิทยฐานะคร ูชำนาญการพิเศษ         

โรงเรียนบAานนาราชควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผูAเชี่ยวชาญ

ตรวจดAานเน้ือหาวิชา กลุZมสาระการเรียนรูAวิทยาศาสตร_ 

    4)  นางร ัตนา  คำเพชรดี ตำแหนZง คร ู  ว ิทยฐานะคร ูชำนาญการพ ิเศษ           

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาคม สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เขต 22  

ผูAเช่ียวชาญตรวจสอบดAานหลักสูตรและการสอน 

    5)  นายพรชัย สุวรรณบำรุง ตำแหนZง ศึกษานิเทศก_ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ      

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผูAเชี่ยวชาญตรวจสอบดAานการวิจัยและ

ประเมินผล 

    4.1.5  จัดทำแผนการจัดการเรียนรูA สาระที่ 1 วิทยาศาสตร_ชีวภาพ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดลAอม โดยใชAการสอนแบบสืบเสาะหาความรูA 5 ข้ัน ใหAคณะผูAเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตAอง

เชิงเนื ้อหา และเสนอแนะ เพื ่อนำมาตรวจสอบความเหมาะสมดAานเนื ้อหา เวลาที ่ใชA ภาษา         

ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม ขAอบกพรZอง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และนำคZาดัชนีความ

สอดคลAองของแผนการจัดการเรียนรูAกับจุดประสงค_การเรียนรูA โดยกำหนดเกณฑ_การพิจารณา คือ 

   1 หมายถึง  ถAาแนZใจวZาแผนการจัดการเรียนรูAสอดคลAองกับวัตถุประสงค_ 

   0 หมายถึง  ถAาไมZแนZใจวZาแผนการจัดการเรียนรูAสอดคลAองกับวัตถุประสงค_ 
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     -1 หมายถึง  ถAาแนZใจวZาแผนการจัดการเรียนรูAไมZสอดคลAองกับวัตถุประสงค_ 

 จากนั้นผูAวิจัยนำคะแนนที่ไดAมาหาคZาเฉลี่ย แลAวเลือกขAอที่มีคZาดัชนีความสอดคลAองของ

แผนการจัดการเรียนรูAกับจุดประสงค_การเรียนรูA มีคZาเทZากับ 0.50 – 1.00 แสดงวZา มีความเหมาะสม

ในการนำไปใชAไดA เพราะถAามีคZานAอยกวZา 0.50  แสดงวZา ตAองปรับปรุงแกAไขตามขAอเสนอของ

ผูAเช่ียวชาญ  

   4.1.6  นำแผนการจัดการเรียนรูA สาระที่ 1 วิทยาศาสตร_ชีวภาพ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดลAอม มาปรับปรุง แกAไขตามขAอเสนอแนะของผูAเช่ียวชาญใหAมีประสิทธิภาพ 

   4.1.7  ดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูAโดยใชAการสอนแบบสืบเสาะหาความรูA  

5 ขั ้นกับนักเรียนกลุ ZมตัวอยZาง ไดAแกZ นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปPที่ 4-6  โรงเรียนบAานสรAางหิน     

อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1 จำนวน 12 แผน ใชAเวลา

ทั้งหมด 12  ช่ัวโมง  ดังน้ี 

    วงจรปฏิบัติการที ่ 1  ประกอบดAวย แผนการจัดการเรียนรูAที ่ 1 – 3 

    วงจรปฏิบัติการที ่ 2  ประกอบดAวย แผนการจัดการเรียนรูAที ่ 4 – 6 

    วงจรปฏิบัติการที ่ 3  ประกอบดAวย แผนการจัดการเรียนรูAที ่ 7 – 9 

    วงจรปฏิบัติการที ่ 4  ประกอบดAวย แผนการจัดการเรียนรูAที ่10 -12 

   4.1.8  ขณะปฏิบัติการสอน ครูใชAเครื่องมือที่สรAางข้ึน เชZน ใบกิจกรรม แบบฝ�กหัดทAาย

กิจกรรม แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  แบบบันทึกประจำวันของครูผูAสอน  

   4.1.9  เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรยีนรูAในแตZละวงจร  ใหAนักเรียนทำแบบทดสอบ

ทAายวงจรในแตZละวงจร ครูประเมินคะแนน และสัมภาษณ_นักเรียน เพื่อนำขAอมูลไปปรับปรุงแผนการ

จัดการเรียนรูAในวงจรตZอไป 

   4.1.10  เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรูAในวงจรที่ 4 ใหAนักเรียนทำแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อประเมินผลการวิจัย  

  4.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุZมสาระการเรียนรูAวิทยาศาสตร_ สาระที่ 1 

วิทยาศาสตร_ชีวภาพ เรื่อง ความสัมพันธ_ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลAอม จำนวน  30  ขAอ    

   4.2.1  วิเคราะห_หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุZมสาระ    

การเรียนรูAวิทยาศาสตร_ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ระดับชZวงช้ันที่ 2 (ช้ันประถมศึกษาปPที่ 4-6)    

       4.2.2  ศึกษาสาระ มาตรฐาน และตัวช้ีวัดช้ันปP ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั ้นพื ้นฐาน กลุ Zมสาระการเรียนรู Aว ิทยาศาสตร_ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ระดับชZวงชั ้นที่ 2            

(ช้ันประถมศึกษาปPที่ 4-6) เพื่อนำไปเขียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

   4.2.3   แตZงต้ังคณะผูAเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตAองเชิงเน้ือหา และนำคZาดัชนี       

ความสอดคลAองของวัตถุประสงค_กับจุดประสงค_การเรียนรูA (IOC) จำนวน 5 คน  ดังน้ี 
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    1)  นางสาวนิภาพร  แสนเมือง  ตำแหนZง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 ผูAเชี่ยวชาญ

ตรวจดAานเน้ือหาวิชา กลุZมสาระการเรียนรูAวิทยาศาสตร_ 

    2)  นางฉ ัตรฤดี  ไพฑ ูรย_  ตำแหนZง ครู  ว ิทยฐานะคร ูชำนาญการพ ิ เศษ           

โรงเรียนสุนทรวิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผูAเช่ียวชาญตรวจดAาน

เน้ือหาวิชา กลุZมสาระการเรียนรูAวิทยาศาสตร_ 

    3)  นางเพชรลัดดา โทพล ตำแหนZง ครู  ว ิทยฐานะคร ูชำนาญการพิเศษ            

โรงเรียนบAานนาราชควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผูAเชี่ยวชาญ

ตรวจดAานเน้ือหาวิชา กลุZมสาระการเรียนรูAวิทยาศาสตร_ 

    4)  นางรัตนา  คำเพชรดี ตำแหนZง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนา

แกสามัคคีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เขต 22  ผูAเช่ียวชาญตรวจสอบ

ดAานหลักสูตรและการสอน 

    5)  นายพรชัย สุวรรณบำรุง ตำแหนZง ศึกษานิเทศก_ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ      

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผูAเชี่ยวชาญตรวจสอบดAานการวิจัยและ

ประเมินผล 

 

   4.2.4  จัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใหAคณะผูAเช่ียวชาญตรวจสอบ 

ความถูกตAองเชิงเนื้อหา และเสนอแนะ เพื่อนำมาตรวจสอบความเหมาะสมดAานเนื้อหา เวลาที่ใชA 

ภาษา ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม ขAอบกพรZอง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และนำคZาดัชนี   

ความสอดคลAองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับจุดประสงค_การเรียนรูA โดยกำหนด

เกณฑ_การพิจารณา คือ 

   1  หมายถึง ถAาแนZใจวZาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสอดคลAองกับ

วัตถุประสงค_ 

   0  หมายถึง ถAาไมZแนZใจวZาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสอดคลAองกับ

วัตถุประสงค_ 

         -1  หมายถึง ถAาแนZใจวZาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนไมZสอดคลAองกับ

วัตถุประสงค_ 

 จากนั้นผูAวิจัยนำคะแนนที่ไดAมาหาคZาเฉลี่ย แลAวเลือกขAอที่มีคZาดัชนีความสอดคลAองของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับจุดประสงค_การเรียนรูA มีคZาเทZากับ 0.50 – 1.00 แสดงวZา 

มีความเหมาะสมในการนำไปใชAไดA เพราะถAามีคZานAอยกวZา 0.50  แสดงวZา ตAองปรับปรุงแกAไขตาม

ขAอเสนอของผูAเช่ียวชาญ  
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   4.2.5  นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาปรับปรุง แกAไขตามขAอเสนอแนะ

ของผูAเช่ียวชาญใหAมีประสิทธิภาพ 

   4.2.6  นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิใชAก ับกลุ Zมเป [าหมาย ไดAแกZ นักเร ียนช้ัน

ประถมศึกษาปPที่ 4-6  โรงเรียนบAานสรAางหิน อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครพนม เขต 1 จำนวน 30 ขAอ 

  4.3  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตZอการจัดการเรียนรูA โดยการสอนแบบ        

สืบเสาะหาความรูA 5 ข้ัน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปPที่ 4-6 มีขั้นตอน ดังน้ี 

   4.3.1  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที ่ เกี ่ยวขAองกับวิธ ีการสรAาง

แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อเปvนกรอบในการสรAางคำถาม 

   4.3.2  สรAางแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใชAขAอคำถามแบบมาตราสZวน 

ประมาณคZา  (rating scale) 5 ระดับ ดังน้ี 

     5   หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

     4   หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 

     3   หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 

     2   หมายถึง  มีความพึงพอใจนAอย 

     1   หมายถึง  มีความพึงพอใจนAอยที่สุด 

 จำนวน 30  ขAอคำถาม ซึ่งประกอบดAวย ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูA     

สื ่อและอุปกรณ_การเรียนรูA การวัดและประเมินผลการเรียนรูA ความเหมาะสมทั้งทางดAานเนื้อหา      

และเวลา และภาพรวมของการเรียน 

   4.3.3  แตZงตั้งคณะผูAเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตAองเชิงเนื้อหา และเหมาะสม

ของแบบสอบถามความพึงพอใจ เสนอผูAเช่ียวชาญจำนวน 5 คนดังน้ี 

    1)  นางสาวนิภาพร  แสนเมือง  ตำแหนZง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 ผูAเชี่ยวชาญ

ตรวจดAานเน้ือหาวิชา กลุZมสาระการเรียนรูAวิทยาศาสตร_ 

    2)  นางฉ ัตรฤดี  ไพฑ ูรย_  ตำแหนZง ครู  ว ิทยฐานะคร ูชำนาญการพ ิ เศษ          

โรงเรียนสุนทรวิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผูAเช่ียวชาญตรวจดAาน

เน้ือหาวิชา กลุZมสาระการเรียนรูAวิทยาศาสตร_ 

    3)  นางเพชรลัดดา โทพล ตำแหนZง ครู  ว ิทยฐานะคร ูชำนาญการพิเศษ           

โรงเรียนบAานนาราชควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผูAเชี่ยวชาญ

ตรวจดAานเน้ือหาวิชา กลุZมสาระการเรียนรูAวิทยาศาสตร_ 
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    4)  นางร ัตนา  คำเพชรดี ตำแหนZง คร ู  ว ิทยฐานะคร ูชำนาญการพ ิเศษ           

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาคม สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เขต 22  

ผูAเช่ียวชาญตรวจสอบดAานหลักสูตรและการสอน 

    5)  นายพรชัย สุวรรณบำรุง ตำแหนZง ศึกษานิเทศก_ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ      

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผูAเชี่ยวชาญตรวจสอบดAานการวิจัยและ

ประเมินผล   

   4.3.4  จัดทำแบบทดสอบสอบถามความพึงพอใจ ใหAคณะผู Aเชี ่ยวชาญตรวจสอบ   

ความถูกตAองเชิงเนื้อหา และเสนอแนะ เพื่อนำมาตรวจสอบความเหมาะสมดAานเนื้อหา เวลาที่ใชA 

ภาษา ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม ขAอบกพรZอง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และนำคZาดัชนี          

ความสอดคลAองของแบบสอบถามพึงพอใจกับวัตถุประสงค_ โดยกำหนดเกณฑ_การพิจารณา คือ 

    1  หมายถึง ถAาแนZใจวZาแบบสอบความพึงพอใจสอดคลAองกับวัตถุประสงค_ 

    0  หมายถึง ถAาไมZแนZใจวZาแบบสอบถามความพึงพอใจสอดคลAองกับวัตถุประสงค_ 

      -1  หมายถึง ถAาแนZใจวZาแบบสอบถามความพึงพอใจไมZสอดคลAองกับวัตถุประสงค_ 

 จากน้ันผูAวิจัยนำคะแนนที่ไดAมาหาคZาเฉลี่ย แลAวเลือกขAอที่มีคZาดัชนีความสอดคลAองของ 

แบบสอบถามความพึงพอใจกับวัตถุประสงค_แตZละดAาน มีคZาเทZากับ 0.50 – 1.00 แสดงวZา มีความ

เหมาะสมในการนำไปใชAไดA เพราะถAามีคZานAอยกวZา 0.50  แสดงวZา ตAองปรับปรุงแกAไขตามขAอเสนอ  

ของผูAเช่ียวชาญ จากน้ันนำมาคัดเลือก จำนวน 20  ขAอ เพื่อใชAในการสรAางแบบสอบถามความพึงพอใจ 

  4.3.5  นำแบบสอบถามความพึงพอใจมาปรับปรุง แกAไขตามขAอเสนอแนะของ 

ผูAเช่ียวชาญใหAมีประสิทธิภาพ 

   4.3.  นำแบบสอบถามความพึงพอใจไปใชAกับนักเรียนกลุZมเป[าหมาย ไดAแกZ นักเรียน 

ชั ้นประถมศึกษาปPที่  4-6  โรงเรียนบAานสรAางหิน อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 1 จำนวน 20 ขAอ 

 

5.  การเก็บขFอมูลและการทดลอง 

 การวิจัยครั้งน้ี  ผูAวิจัยไดAดำเนินการเก็บขAอมูล และการทดลองตามข้ันตอน ดังน้ี 

  5.1  ระยะเวลาที่ใชAในการวิจัย ไดAแกZ ภาคเรียนที่ 1 ปPการศึกษา 2561 ช้ันประถมศึกษาปP

ที่ 4-6 ต้ังแตZวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 สัปดาห_ละ 2  

ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง ไมZรวมการทดสอบกZอนเรียนและหลังเรียน ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่  3  การวิจัยแบบกลุZมเดียวที่มีการทดลองกZอนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest- 

               Pottest Design) 

 

T1 X T2 

ทดสอบกZอนเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูAโดยใชAรูปแบบการสอน

แบบสบืเสาะหาความรูA 5 ข้ัน 

ทดสอบหลังเรียน 

 

6.  การวิเคราะหWขFอมูล 

 6.1  สถิติพื้นฐาน  ไดAแกZ   

  6.1.1  คZารAอยละ (p)  ใชAสูตร   

 

       p   =   
!
"

    ☓  100 

    เมื่อ  p  แทน  รAอยละ       

        𝑓  แทน  ความถ่ีที่ตAองการจะแปลงใหAเปvนรAอยละ       

        𝑛  แทน  จำนวนความถ่ีทั้งหมด 

  6.1.2  คZาเฉลี่ยของประชากร   

 

                                𝜇 = 	∑)
*

 

 

                    เมื่อ  µ    แทน  คZาเฉลี่ยประชากร 

                           แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

                               แทน  จำนวนประชากรทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

xå
n
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    6.1.3  คZาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 

  

       𝜎 = ,∑()./)
1

*
 

              

                   เมื่อ       𝜎  แทน  คZาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร              

                              X   แทน  คZาคะแนนของแตZละจำนวน 

                              µ   แทน  คZาเฉลี่ยประชากร  

                                 แทน  จำนวนประชากรทั้งหมด 

             

  6.2  สถิติที่ใชAในการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูA  (Index of Item Objective 

Congruence : IOC)  

                  𝐼𝑂𝐶	 = 	 ∑5
*

 
     

  เมื่อ  𝐼𝑂𝐶  แทน  คZาดัชนีความสอดคลAองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกับ     

                 จุดประสงค_การเรียนรูA 

                   ∑𝑅   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นผูAเช่ียวชาญแตZละคน 

             𝑁   แทน  จำนวนผูAเช่ียวชาญทั้งหมด 

 6.3   สถิติที่ใชAในการประเมินประสิทธิภาพ E1/E2   

E1 =

∑ X
N

×100

A
 

   เมื่อ E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

     Σ X  แทน คะแนนรวมของแบบฝ�กหัดหรือแบบทดสอบยZอยทุกชุดรวมกัน 

     A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝ�กหัดทุกชุดรวมกัน 

     N   แทน จำนวนผูAเรียนทั้งหมด 

 

 

 

 

N
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E2 = 

∑ X
N

×100

B
 

   

              เมื่อ E2      แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ_ 

     ∑X แทน  คะแนนรวมของผูAเรียนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     B   แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

     N   แทน  จำนวนผูAเรียนทั้งหมด 

 

 6.4  การหารAอยละความกAาวหนAาของคะแนนเฉลี่ยกZอนเรียนและหลังเรียน 

 

  รAอยละความกAาวหนAา  =  
9:.91

คะแนนเตม็	×<==
 

 

     เมื่อ   𝜇<    แทน   คะแนนเฉลี่ยกZอนเรียนของประชากร 

        	𝜇>    แทน    คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของประชากร 

 

  

 

 


