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บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง ผูว้จิยัไดด้าํเนินการศกึษา ดงัน้ี  

1. ศกึษาการวธิจีดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์

และคณิตศาสตร ์ความหมาย แนวทางและหลกัการการจดัการเรยีนรู ้ความสําคญั บทบาทของ

ผู้สอนและพฤติกรรมของผู้เรยีน การวดัและประเมนิผลตามแนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์และการวดัความคดิ

สรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์ 

2. กําหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

3. สรา้งและหาคุณภาพเครือ่งมอื  

4. เกบ็รวบรวมขอ้มลู  

5. วเิคราะหข์อ้มลู  

6. สรปุผลและเขยีนรายงานการวจิยั  

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

 1.  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนในกลุ่ม 

เครอืข่ายสถานศกึษาเถิน 4 อําเภอเถนิ จงัหวดัลําปาง ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2558      

จาํนวน 171 คน 

2. กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรยีนแสลมวิทยา        

อําเภอเถนิ จงัหวดัลําปาง ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2558 จาํนวน 18 คน ไดจ้ากการสุ่มแบบ

เจาะจง  

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  

1.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่  

    1.1 ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ เรื่อง  วงจรไฟฟ้า  สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี

ที ่6 มขีัน้ตอนการสรา้งและหาประสทิธภิาพดงัต่อไปน้ี  

      1.1.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจดัการเรยีนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์
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  1.1.2 ศกึษาสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ตาม

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นแนวทางในการกําหนด

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้เน้ือหา กจิกรรมวทิยาศาสตร ์

        1.1.3 ศกึษาขอบข่ายของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง วงจรไฟฟ้า เพื่อเป็น

แนวทางในการดาํเนินกจิกรรม  

        1.1.4 ศึกษาวิธีการ หลกัการ ทฤษฎี และเทคนิคการสร้างชุดกิจกรรม

วทิยาศาสตรว์ทิยาศาสตร ์เรือ่ง วงจรไฟฟ้า สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

        1.1.5 ดาํเนินการสรา้งชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรว์ทิยาศาสตร ์เรื่อง วงจรไฟฟ้า 

สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 จาํนวน 4 ชุด รวมจาํนวนชัว่โมงเรยีนในหอ้งทัง้สิน้ 16 

ชัว่โมง ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรว์ทิยาศาสตร ์มดีงัน้ี 

 

ตาราง 2 ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรือ่ง วงจรไฟฟ้า สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์ เร่ือง เวลา (ชัว่โมง) 

1 ไฟฉายกูภ้ยั 4 

2 เกมลวดตวันํา 4 

3 แผ่นเกมจบัคู่ 4 

4 เรอืกูช้พี 4 

 รวม 16 

 

        1.1.6 นําชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า สําหรบันักเรยีนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ว ิจยัสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ ตรวจสอบ          

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกจิกรรม  

        1.1.7 นําชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า สําหรบันักเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่ 6 ที่สรา้งขึน้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนวทิยาศาสตร ์จาํนวน 5 ท่าน 

ตรวจสอบความเหมาะสมของกจิกรรมเพื่อให้สอดคล้องกบักรอบแนวคดิ และให้สอดคล้องของ

เกณฑก์ารประเมนิกบักรอบพฤตกิรรมของนักเรยีน โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ทีม่คี่า

เท่ากบั 0.67-1.00 จากนัน้ปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ ทีว่่าใหป้รบัปรุงเกณฑก์ารประเมนิให้

สอดคลอ้งกบักรอบพฤตกิรรมของนกัเรยีน  

         1.1.8 นําชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า สําหรบันักเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที่ 6 ที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีน       

บา้นปางอ้า สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาลําปาง เขต 2 ปีการศกึษา 2558 เป็น

นักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (เลือกโรงเรียนบ้านปางอ้าเพราะมีบริบทด้านความรู้
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ความสามารถของนักเรยีนใกลเ้คยีงกบัโรงเรยีนแสลมวทิยา) เพื่อพจิารณาดา้นความเหมาะสม

ของกจิกรรม แลว้ปรบัปรงุแกไ้ข โดยไดป้รบัปรงุกจิกรรมใหเ้หมาะสมกบันกัเรยีน 

         1.1.9 นําชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า สําหรบันักเรียน        

ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่ 6 โรงเรยีนแสลมวทิยา   สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาลําปาง 

เขต 2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2558 จาํนวน 18 คน 

     1.2 แผนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์

และคณติศาสตร ์เรือ่ง วงจรไฟฟ้า สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มขีัน้ตอนการสรา้งและ

หาคุณภาพดงัน้ี   

       1.2.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

เกีย่วกบัมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  

สาระที ่5 พลงังาน เรือ่ง วงจรไฟฟ้า  

        1.2.2 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจดัการเรยีนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์ขัน้ตอนการสอน และการประเมนิผล  

        1.2.3 ศกึษาเน้ือหาสาระวทิยาศาสตร ์เรือ่ง วงจรไฟฟ้า ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  

      1.2.4 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์เรือ่ง วงจรไฟฟ้า ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จาํนวน 4 แผน ดงัน้ี  

 

ตาราง 3 แผนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และ   

           คณติศาสตร ์เรือ่ง วงจรไฟฟ้า 

แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง เวลา (ชัว่โมง) 

1 วงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 4 

2 ตวันําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า 4 

3 
การต่อเซลลไ์ฟฟ้าและการต่อหลอด

ไฟฟ้า 
4 

4 แมเ่หลก็ไฟฟ้า 4 

 รวม 16 

 

     1.2.5 นําแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 เรื่อง วงจรไฟฟ้า ทีผู่้วจิยัสรา้งขึน้

เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์และผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาจาํนวน 5 ท่าน ตรวจแก้ไข

และพจิารณาความสอดคล้องของจุดประสงค์ เน้ือหาสาระ กระบวนการจดัการเรยีนรู ้สื่อการ
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เรยีนรู ้และการวดัผลประเมนิผล โดยพจิารณาจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ทีม่คี่าตัง้แต่ 

0.5 ขึน้ไป และปรบัปรงุแกไ้ขตามคาํแนะนํา  

        1.2.6 นําแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วงจรไฟฟ้า มาใช้กบักลุ่ม

ตวัอยา่ง  

2.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

           2.1  แบบทดสอบวดัความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์ 

        2.2.1 ศกึษาทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัความคดิสรา้งสรรค์

ทางวทิยาศาสตร ์ 

          2.2.2 ศกึษาแบบทดสอบวดัความคดิสรา้งสรรค์ทางวทิยาศาสตรท์ีเ่หมาะสม

กบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ที่น่าสนใจและมวีธิกีารตรวจให้คะแนนที่ชดัเจน โดยใน       

การวจิยัครัง้น้ีผู้วจิยัเลอืกใช้แบบทดสอบที่พฒันาขึ้นโดย เยาวรตัน์  อยู่พุ่ม (2555) เป็น

แบบทดสอบปลายเปิด จาํนวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ที ่ 1 “ปลาทอง” ขอ้ที ่ 2 “จะทําอย่างไรด”ี และ    

ขอ้ที ่3 “สมมตวิ่า” ซึง่มคี่าความเทีย่ง 0.6259 และแบบทดสอบแต่ละขอ้มคี่าอํานาจจาํแนกอย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และวดัความคดิสรา้งสรรค ์3 ดา้น ไดแ้ก่  

         คะแนนความคิดคล่อง กําหนดสถานการณ์ให้ นักเรยีนหาคําตอบให้

ได้มากที่สุดตามเวลาที่กําหนดให้ แล้วตรวจให้คะแนนโดยนับจํานวนคําตอบที่ตอบได้ไม่ว่า

คาํตอบนัน้จะซํ้ากบันกัเรยีนคนอื่นหรอืไม ่ 

         คะแนนความคดิยดืหยุ่น กําหนดสถานการณ์ให้ นักเรยีนหาคําตอบให้

ได้มากที่สุดตามเวลาทีก่ําหนดให้ แล้วตรวจให้คะแนนโดยจดักลุ่มของคําตอบที่มลีกัษณะหรอื

ความหมายเดยีวกนัเขา้ดว้ยกนั ไมว่่าคาํตอบนัน้จะซํ้ากบันกัเรยีนคนอื่นหรอืไม ่ 

          คะแนนความคิดรเิริม่ กําหนดสถานการณ์ให้ นักเรยีนหาคําตอบให้

ได้มากที่สุดตามเวลาที่กําหนดให้ แล้วตรวจให้คะแนนคําตอบที่แปลกไม่ซํ้ากบันักเรยีนคนอื่น 

โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  

                คาํตอบทีม่คีวามถีเ่กนิ 5 ขึน้ไป  ให ้ 0  คะแนน  

                คาํตอบทีม่คีวามถีเ่ป็น 5   ให ้ 1  คะแนน 

                คาํตอบทีม่คีวามถีเ่ป็น 4   ให ้ 2  คะแนน  

                คาํตอบทีม่คีวามถีเ่ป็น 3   ให ้ 3  คะแนน  

                คาํตอบทีม่คีวามถีเ่ป็น 2   ให ้ 4  คะแนน 

                คาํตอบทีม่คีวามถีเ่ป็น 1   ให ้ 5  คะแนน  
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     คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนแต่ละคนได้จากผลบวกของ

คะแนนความคดิสร้างสรรค์แต่ละด้าน ได้แก่ คะแนนความคดิคล่อง คะแนนความคดิยดืหยุ่น 

คะแนนความคดิรเิริม่  

      2.2  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์เรื่อง วงจรไฟฟ้า สําหรบั

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

      ผูว้จิยัสรา้งแบบทดสอบวดัผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์มขี ัน้ตอน 

การดาํเนินการดงัน้ี  

      2.2.1 ศกึษามาตรฐานการเรยีนรู ้และตวัชีว้ดั สาระการเรยีนรูท้ี ่ 5 พลงังาน 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 วเิคราะหเ์น้ือหาและจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 

           2.2.2 ศกึษาวธิกีารเขยีนขอ้สอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์ชนิด

เลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก โดยแบ่งพฤตกิรรมทีต่อ้งการวดัเป็น 4 ดา้น คอื 1) ดา้นความรู ้– ความจาํ 

2) ดา้นความเขา้ใจ 3) ดา้นการนําไปใช ้และ 4) ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดงัน้ี ตรวจให้คะแนนจากกระดาษคําตอบ โดยขอ้ที่ถูกให้คะแนน

เป็น 1 คะแนน ขอ้ทีต่อบผดิหรอืไมไ่ดต้อบหรอืตอบเกนิ 1 ขอ้ ให ้0 คะแนน  

           2.2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร์ชนิด

เลอืกตอบ 4 ตวัเลอืกโดยใชต้ารางวเิคราะหข์อ้สอบ จาํนวน 55 ขอ้ ดงัน้ี  

 

ตาราง 4  ตารางวเิคราะหข์อ้สอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์เรือ่ง วงจรไฟฟ้า  

  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

จดุประสงค ์

พฤติกรรม 

คว
าม

รู-้
คว

าม
จาํ

 

คว
าม

เข
า้ใ

จ 

กา
รนํ

าไ
ปใ

ช ้

ทกั
ษ

ะ

กร
ะบ

วน
กา

ร 

ทา
งว

ทิย
าศ

าส
ตร

 ์
รว

ม
 

1. ทดลองและอธบิายการต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งงา่ย   2 2 1 1 6 

2. ทดลองและอธบิายตวันําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า  1 1 2 2 6 

3. ทดลองและอธบิายการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 

และนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์             
2 2 1 1 6 

4. ทดลองและอธบิายการต่อหลอดไฟฟ้าทัง้แบบอนุกรม  

แบบขนาน  และนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์   
1 1 2 2 6 

5. ทดลองและอธบิายการเกดิสนามแม่เหลก็รอบสายไฟ

ทีม่กีระแสไฟฟ้าผ่าน และนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์   
2 2 1 1 6 



86 

 

           2.2.4 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรท์ีส่รา้งขึน้เสนอ

ต่ออาจารย์ที่ปรกึษาเพื่อพิจารณาปรบัปรุง แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่านที่เป็น

ผู้เชี่ยวชาญชุดเดยีวกบัผู้เชี่ยวชาญที่พจิารณาแผนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของคําถาม         

ความเหมาะสมของตวัเลอืก ความสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมทีต่้องการวดั โดยพจิารณาจากดชันี

ความสอดคลอ้ง ทีม่คี่าตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ลว้น  สายยศและองัคณา  สายยศ (2543) แลว้นํา

ขอ้เสนอแนะมาปรบัปรงุแกไ้ข   

           2.2.5 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรท์ีป่รบัปรุงแก้ไข

ตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญมคี่า IOC 0.66-1.00 แลว้ไปทดลองใชก้บันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที ่1 ทีเ่คยเรยีนเรือ่งน้ีมาแลว้ จาํนวน 30 คน เพื่อหาค่าคุณภาพของแบบทดสอบ 

           2.2.6 นํากระดาษคําตอบที่ผูเ้รยีนตอบแลว้มาตรวจให้คะแนน โดยขอ้ทีต่อบ

ถูกให ้ 1 คะแนน ตอบผดิให ้ 0 คะแนน เมื่อรวมคะแนนเรยีบรอ้ยแลว้ นําผลการทดสอบมา

วเิคราะหห์าค่าความยาก (p) ซึง่ต้องมคี่าระหว่าง 0.20–0.80 และค่าอํานาจจาํแนก (r) ซึง่ต้องมี

ค่าตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป โดยใชเ้ทคนิค 25% เกยีรตสิุดา  ศรสีุข (2552) คดัเลอืกขอ้สอบทีด่ทีีสุ่ด 

จาํนวน 30 ขอ้ ได้ขอ้สอบทีม่คี่าความยากระหว่าง 0.27–0.80 และค่าอํานาจจาํแนกระหว่าง 

0.25 – 0.64  

         2.2.7 นําแบบทดสอบทีค่ดัเลอืกไวไ้ปทดสอบกบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6      

ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพื่อหาค่าความเทีย่งแบบคูเดอร–์รชิารด์สนัโดยใชสู้ตร KR- 20 (กญัจนา    

ลนิทรตันศริกุิล (2554))0.8417  

         2.2.8 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์เรื่อง วงจรไฟฟ้า      

ทีม่ปีระสทิธภิาพไปทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 18 คน  

2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจดัการเรยีนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์ จาํนวน 10 ขอ้ 

               ผู้วิจยัสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรยีนต่อการจดัการเรยีนรู้ตาม

แนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

     2.3.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจ 

    2.3.2 สรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรยีนต่อการจดัการเรยีนรูต้าม

แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งมลีกัษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 10 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์การ

ประเมนิผล สมนึก  ภทัทยิธนี (2549) ดงัน้ี 

 

 



87 

 

  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

     พงึพอใจระดบัมากทีสุ่ด  ให ้ 5  คะแนน 

     พงึพอใจระดบัมาก   ให ้ 4  คะแนน 

     พงึพอใจระดบัปานกลาง  ให ้ 3  คะแนน 

     พงึพอใจระดบัน้อย   ให ้ 2  คะแนน 

     พงึพอใจระดบัน้อยทีสุ่ด  ให ้ 1  คะแนน 

  เกณฑก์ารประเมนิผล 

     4.50 - 5.00 หมายความว่า  มคีวามพงึพอใจระดบัมากทีสุ่ด 

     3.50 - 4.49 หมายความว่า  มคีวามพงึพอใจระดบัมาก 

     2.50 - 3.49 หมายความว่า  มคีวามพงึพอใจระดบัปานกลาง 

     1.50 - 2.49 หมายความว่า  มคีวามพงึพอใจระดบัน้อย 

     1.00 - 1.49 หมายความว่า  มคีวามพงึพอใจระดบัน้อยทีสุ่ด 

 

 2.3.3  นําแบบสอบถามใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่งตรง

เชงิเน้ือหา พจิารณาความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ลกัษณะข้อความแสดงความรู้สกึหรอืการ

ปฏบิตัใินทางบวกและทางลบ และดูว่าขอ้คําถามนัน้วดัความพงึพอใจในการจดัการเรยีนรูแ้ล้ว

นํามาปรบัปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บนัทกึผลกสนพจิารณาลงความเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนลงในแต่ละข้อแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ

จดุประสงคโ์ดยผูว้จิยัคดัเลอืกขอ้ทีม่คี่าดชันีความสอดคลอ้งมากกว่าหรอืเท่ากบั 0.5  

    2.3.4  ตรวจทานแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรยีนต่อการจดักจิกรรม      

การเรยีนรูแ้ลว้จดัทาํฉบบัจรงิ 

   2.3.5  นําแบบสอบถามความพงึพอใจ ที่มคี่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.5 

ขึน้ไป ไปใชก้บันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนแสลมวทิยา อําเภอเถนิ จงัหวดัลาํปาง  

 

รปูแบบการวิจยั  

การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัใช้รปูแบบการวจิยัเชงิทดลอง (Experimental Research) ศกึษา

กลุ่มเดยีวทดสอบก่อน-หลงัการทดลอง One Group Pretest –Posttest Design (เกยีรตสิุดา     

ศรสีุข, 2552) 

 

กลุ่ม สอบก่อนเรียน การทดลอง สอบหลงัเรียน 

ทดลอง O
1
 X O

2
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สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นแบบแผนการทดลอง  

O
1  

หมายถงึ  คะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบก่อนการทดลอง  

X  หมายถงึ  การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 

วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์ 

O
2  

หมายถงึ  คะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบหลงัการทดลอง 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู  

การวิจยัครัง้น้ีผู้ว ิจยัได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในภาคเรยีนที่ 2          

ปีการศึกษา 2558 โดยเก็บข้อมูลกบักลุ่มตวัอย่าง ซึ่งเป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 

โรงเรยีนแสลมวทิยา อําเภอเถนิ จงัหวดัลาํปาง จาํนวน 18 คน มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

     1. ใหน้ักเรยีนกลุ่มตวัอย่างทําแบบทดสอบวดัความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์

จาํนวน 3 ขอ้ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง วงจรไฟฟ้า สําหรบันักเรยีน           

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จาํนวน 30 ขอ้ ก่อนการทดลอง  

     2. ดาํเนินการสอนโดยใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์จาํนวน 4 แผน ทําการสอนในชัว่โมงเรยีนปกต ิ16 ชัว่โมง 

และนอกเวลาเรยีน ตัง้แต่เดอืน มกราคม – มนีาคม พ.ศ. 2559  

     3. ใหน้ักเรยีนกลุ่มตวัอย่างทําแบบทดสอบวดัความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์

จาํนวน 3 ขอ้ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง วงจรไฟฟ้า สําหรบันักเรยีน      

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จาํนวน 30 ขอ้ หลงัการทดลอง  

     4. นําคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลงัการทดลองมาวเิคราะห์ทางสถิต ิ

ไดแ้ก่ การหาค่าเฉลีย่ หาค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนน

เฉลีย่จากการทดสอบโดยใชค้่ารอ้ยละ และใชก้ารทดสอบค่าท ี แบบไม่เป็นอสิระต่อกนั (t-test 

Dependent) 

      5. ใหน้ักเรยีนกลุ่มตวัอย่างทําแบบสอบความความพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรู้

ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า 

จาํนวน 10 ขอ้  

      6. นําคะแนนที่ได้จากการทําแบบสอบถามมาวเิคราะห์ทางสถิต ิได้แก่ การหา

ค่าเฉลีย่ หาค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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การวิเคราะหข้์อมลู  

ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัใชส้ถติใินการศกึษาตามลาํดบัขัน้ตอน ดงัน้ี  

  1. วเิคราะหค์ุณภาพของแผนการจดัการเรยีนรู ้ 

          หาค่าความตรงเชงิเน้ือหา โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Index of 

Item Objective Congruence) ของโรวเินลลแีละแฮม เบลตนั  (อ้างถงึใน ล้วน  สายยศและ

องัคณา    สายยศ, 2543)  

𝐼𝑂𝐶 =
∑𝑅
𝑁

 

 

เมือ่  IOC  คอื ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  

ΣR  คอื ผลรวมของคะแนนจากการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญ  

N  คอื จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 
 

    2. วเิคราะหค์ุณภาพของแบบทดสอบ  

        หาค่าความยากและอํานาจจาํแนกและค่าความเทีย่งของแบบทดสอบ  (กญัจนา 

สนิทรตัน์ศริกุิล, 2554) 

       2.1 การหาค่าความยาก  

 

𝑝 =
𝐻 + 𝐿
𝑁𝐻 + 𝑁𝐿

 

 

เมือ่  p คอื ค่าความยาก  

H  คอื จาํนวนผูต้อบในกลุ่มสงูทีเ่ลอืกตวัเลอืกนัน้  

L  คอื จาํนวนผูต้อบในกลุ่มตํ่าทีเ่ลอืกตวัเลอืกนัน้  

HN  คอื จาํนวนผูต้อบในกลุ่มสงูทัง้หมด  

LN  คอื จาํนวนผูต้อบในกลุ่มตํ่าทัง้หมด  
 

       2.2 การหาค่าอํานาจจาํแนก  

𝑟 =
𝐻 − 𝐿
𝑁𝐻

 

 

เมือ่  r  คอื ค่าอํานาจจาํแนก  

H  คอื จาํนวนผูต้อบในกลุ่มสงูทีเ่ลอืกตวัเลอืกนัน้  

L  คอื จาํนวนผูต้อบในกลุ่มตํ่าทีเ่ลอืกตวัเลอืกนัน้  

HN  คอื จาํนวนผูต้อบในกลุ่มสงูทัง้หมด  
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      2.3 การหาค่าความเทีย่งของแบบทดสอบ โดยใช ้KR-20 ของ คเูดอร-์รชิารด์สนั    

(กญัจนา  สทิรตันศริกุิล, 2554) 

   rt= 










 ∑−− 2

tS

pq
1

1n
n

 

    

   2
tS  = 2N

2X)(2XN∑ ∑−
  

 

  เมือ่ 

   rt คอื  สมัประสทิธิข์องความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 

    n   คอื  จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ   

   p   คอื  สดัสว่นของผูเ้รยีนทีท่ําขอ้สอบขอ้นัน้ถูกกบัผูเ้รยีนทัง้หมด 

   q   คอื  สดัสว่นของผูเ้รยีนทีท่ําขอ้สอบขอ้นัน้ผดิกบัผูเ้รยีนทัง้หมด 

   2
tS    คอื  ความแปรปรวนของคะแนนสอบทัง้ฉบบั 

   N   คอื  จาํนวนผูเ้รยีน 

 

       2.4 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่  

      เปรยีบเทยีบคะแนนก่อนเรยีน (Pretest) และหลงัเรยีน (Posttest) ของ 

กลุ่มตัวอย่าง ด้านความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง 

วงจรไฟฟ้า โดยการหาค่ารอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ (ลว้น  สายยศและองัคณา  สายยศ, 2543)

ดงัน้ี  

  จากสตูร การหาค่ารอ้ยละ 

 

   P    =     
n

F 100×  

    

เมือ่ P แทน    รอ้ยละ 

    F แทน    ความถีท่ีต่อ้งการแปลค่าใหเ้ป็นรอ้ยละ 

    n แทน    จาํนวนความถีท่ ัง้หมด 
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2.5 หาค่าเฉลีย่ (�̅�) 

      จากสตูร  �̅� =  ∑𝑋
𝑛

 

 

เมือ่  �̅� คอื คะแนนเฉลีย่ 

ΣX  คอื ผลรวมของคะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบ  

n  คอื จาํนวนนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง 

 

       2.6 หาค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (𝑆.𝐷.) 
สตูรการหาส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 

                       S  =     
( )

)1(

2
2

−

−∑ ∑
nn

xxn
 

 

  เมือ่  S แทน  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

    n แทน  จาํนวนคู่ทัง้หมด 

    X แทน  คะแนนแต่ละตวัในกลุ่มขอ้มลู 

         ∑ x  แทน  ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
 

2.7 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ โดยการทดสอบค่าท ี(t-test  

Dependent) 

     เปรยีบเทยีบคะแนนก่อนเรยีน (Pretest) และหลงัเรยีน (Posttest) ของกลุ่ม 

ตัวอย่าง ด้านความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิท์างการเรียน เรื่อง 

วงจรไฟฟ้า โดยการทดสอบค่าท ี(t-test Dependent) (ลว้น สายยศและองัคณา  สายยศ, 2543)  

ดงัน้ี เมือ่ df = n -1  

 

จากสตูร          t = 
ΣD

�nΣD
2−(ΣD)2
n−1

 

 

เมือ่   D  แทน  ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 

            n  แทน  จาํนวนคู่ 

 


	บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	1.  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่
	2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	รูปแบบการวิจัย
	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	การวิเคราะห์ข้อมูล


