บทที 3
วิธีการดําเนินการศึกษาค้นคว้ า
การศึกษาค้นคว้าในครังนี เป็ นการใช้เอกสารประกอบการสอนเรื อง ขนมไทยจากแป้ ง
กลอย เป็ นการศึกษาเชิ งทดลอง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที การ
ดํารงชีวิต และครอบครัว ชันประถมศึกษาปี ที 5 ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการตามขันตอน ดังนี
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื องมือทีใช้ในการศึกษา
3. วิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื องมือในการศึกษา
4. วิธีดาํ เนิ นการศึกษา
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
. ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2557
โรงเรี ยนศูนย์เครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 1 , เมือง 3 , เมือง 8 , ศรี บุญเรื อง 3 สํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภูเขต จํานวน 14 ห้องเรี ยน ประกอบไปด้วย นักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 5โรงเรี ยนบ้านโนนสู งใหม่วงั ทอง จํานวนนักเรี ยน 19 คน โรงเรี ยนบ้านห้วยค้อ
จํานวนนักเรี ยน 10 คน โรงเรี ยนบ้านบกโนนเรี ยง จํานวนนักเรี ยน 30 คน โรงเรี ยนบ้านศรี สุขนาล้อม
จํานวนนักเรี ยน 16 คน โรงเรี ยนบ้านพร้าว จํานวนนักเรี ยน 22 คน และโรงเรี ยนบ้านโคกม่วย
จํานวนนักเรี ยน 7 คน โรงเรี ยนทุ่งโปร่ งประชาสรรค์ จํานวนนักเรี ยน 34 คน โรงเรี ยนหนองบัว
วิทยายน จํานวนนักเรี ยน 196 คน โรงเรี ยนบ้านสันป่ าพลวง จํานวนนักเรี ยน 11 คน
รวมนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2557 จํานวนทังหมด 345 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนบ้านโนนสู งใหม่
วังทอง อําเภอเมืองสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภูเขต 1 จํานวน 19 คน
ภาคเรี ยนที ปี การศึกษา 2557 ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive random Sampling)
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เครื องมือทีใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
เครื องมือทีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครังนีประกอบด้วย
1. เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที การดํารงชีวิตและครอบครัว ชันประถมศึกษาปี ที 5 เรื อง ขนมไทยจากแป้ งกลอย
จํานวน 6 เล่ม
. หาค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลของเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สาระที การดํารงชี วิตและครอบครัวชันประถมศึกษาปี ที 5 เรื อง ขนมไทย
จากแป้ งกลอย ทีผูศ้ ึกษาสร้างและพัฒนาขึน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สาระที การดํารงชีวิตและครอบครัวชันประถมศึกษาปี ที 5 เรื อง ขนมไทยจากแป้ งกลอย
จํานวน 0 ข้อ
4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้เอกสารประกอบ
การสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที การดํารงชีวิตและครอบครัว
เรื อง ขนมไทยจากแป้ งกลอย ชันประถมศึกษาปี ที 5
การสร้ างและหาคุณภาพเครื องมือในการศึกษา
1. การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ดําเนิ นการตามขันตอน ดังนี
ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนิ นการสร้างเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สาระที การดํารงชีวิตและครอบครัว ชันประถมศึกษาปี ที 5 ได้ ดําเนินการตามขันตอน
ดังนี
1.1 ศึกษารายละเอียดเกียวกับการสร้างเอกสารประกอบการสอน จากเอกสารตํารา
ของธี ระชัย ปูรณโชติ (2532 : 7-12) อ้างถึงถวัลย์ มาศจรัส และคนอืน ๆ (2549 : 17-52)
เพือเป็ นแนวทางในการจัดเนือหาและจัดทําเอกสารประกอบการสอน อย่างถูกต้อง
1.2 ศึกษาหลักสู ตร คู่มือครู แบบเรี ยนและเนื อหากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สาระที การดํารงชีวติ และครอบครัวชันประถมศึกษาปี ที 5
ตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551 เพือคัดเลือกกําหนดเนื อหาของบทเรี ยน
1.3 เลือกเนือหาทีจะนํามาใช้สอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สาระที 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว การศึกษา ชันประถมศึกษาปี ที 5
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ตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรสถานศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พุทธศักราช 2557) แล้วแบ่งเนือหาออกเป็ นหน่วย ๆ โดยกําหนด
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้/ตัวชีวัด เพือจัดทํากิจกรรมการเรี ยนการสอน และการประเมินผล เนือหา
แต่ละตอนในบทเรี ยน
1.4 วิเคราะห์หลักสู ตรและสร้างจุดมุ่งหมายเชิ งพฤติกรรมเพือกําหนด พฤติกรรม
ทีต้องการให้เกิดกับผูเ้ รี ยนจุดประสงค์การเรี ยนรู ้/ตัวชีวัด หลังจากเรี ยนโดยใช้ เอกสารประกอบการ
สอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที การดํารงชีวิตและครอบครัว
ชันประถมศึกษาปี ที 5
1.5 วิเคราะห์และกําหนดโครงเรื องให้สอดคล้องกับเนือหาตัวชีวัด เพือการพัฒนา
เอกสารประกอบการสอนโดยแบ่งเนื อหาออกเป็ น 6 เล่ม แต่ละเล่มแบ่งออกเป็ นหน่วยย่อย ๆ
ตามเนื อหา มีดงั นี
เล่มที การทําแป้งกลอยและสี ธรรมชาติจากพืช
เล่มที 2 ขนมต้มกลอยสมุนไพร
เล่มที 3 ขนมบัวลอยกลอยสี รุ้ง
เล่มที 4 ขนมถัวแปบกลอยสมุนไพร
เล่มที 5 ขนมเทียนกลอยสมุนไพร
เล่มที 6 การจัดจําหน่าย การทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย
1.6 นําเอกสารประกอบการสอน ทีสร้างขึนเสนอต่อผูเ้ ชียวชาญ เพือตรวจสอบ
และให้คาํ แนะนําในส่ วนทีบกพร่ อง
1.7 นําเอกสารประกอบการสอนมาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญ
1.8 นําไปทดลองใช้(Try out ) กับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 ทีไม่ใช่ศูนย์ ฯ
ตัวอย่าง ขันตอนที 1 ทดลองกับนักเรี ยนศูนย์เครื อข่าย ฯ เดียวกัน ทีโรงเรี ยนภายในศูนย์เครื อข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเมือง 3 ชันประถมศึกษาปี ที 5 จํานวน 3 คน ขันตอนที 2 ทดลองกับนักเรี ยนกลุ่ม
เล็กกับนักเรี ยนโรงเรี ยนภายในศูนย์ ฯ โรงเรี ยนบ้านศรี สุขนาล้อม ชันประถมศึกษาปี ที 5 จํานวน
นักเรี ยน 10 คนและทดลองภาคสนามกับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 ทีโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายฯ
ทีโรงเรี ยนบ้านบกโนนเรี ยง จํานวนนักเรี ยน 30 คน โดยนักเรี ยนคละตามความสามารถเก่ง ปานกลาง
และอ่อนตามขันตอนการหาประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการสอน เพือคํานวณค่าอํานาจจําแนก
รายข้อของแบบสอบถาม (Discrimination) โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟา(Coefficient-oc)(สุ วิม ตริ
กานันท์.2550:175)
1.9 นําข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชียวชาญ ค่าอํานาจจําแนกและค่าความเชือมันมาปรับปรุ ง
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1.10 สร้างแบบประเมินเอกสารประกอบการสอน สําหรับผูเ้ ชียวชาญเป็ นแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากทีสุ ด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยทีสุ ด โดยได้ศึกษาแนวคิดและหลักการเกียวกับการสร้างแบบ
ประเมินแผนการเรี ยนรู ้จากหนังสื อ ทฤษฎีการวิจยั เบืองต้น (บุญชุม ศรี สะอาด. 2549 : 63-71) และ
การเขียนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (วัฒนาพร ระงับทุกข์. 2550 : 193-196)
1.11 กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลการเรี ยนรู ้สาํ หรับผูเ้ ชียวชาญ ดังนี
ถ้าตอบ เหมาะสมมากทีสุ ด ให้ 5
คะแนน
เหมาะสมมาก
ให้ 4
คะแนน
เหมาะสมปานกลาง ให้ 3
คะแนน
เหมาะสมน้อย
ให้ 2
คะแนน
เหมาะสมน้อยทีสุ ด ให้ 1
คะแนน
1.12 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้พร้อมด้วยแบบประเมินเอกสารประกอบการสอนเสนอ
ผูเ้ ชียวชาญจํานวน 5 คน เพือตรวจสอบและเสนอแนะในด้าน ตัวชีวัด เนื อหา รู ปแบบของเอกสาร
ประกอบการสอน การนําเสนอกิจกรรมการเรี ยนการสอน และการวัดและประเมินผล
1.13 นําผลการประเมินของผูเ้ ชียวชาญแต่ละคน มาหาค่าเฉลียตามเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ คือ ถ้าได้ค่าเฉลียเท่ากับ 3.50 ถึง 5.00 จึงจะนําไปใช้ โดยกําหนดเกณฑ์ ดังนี
(บุญชม ศรี สะอาด. 2549 : 72-73)
คะแนนเฉลีย
ความหมาย
4.51-5.00
เหมาะสมมากทีสุ ด
3.51-4.50
เหมาะสมมาก
2.51-3.50
เหมาะสมปานกลาง
1.51-2.50
เหมาะสมน้อย
1.00-1.50
เหมาะสมน้อยทีสุ ด
1.14 นําการจัดการเรี ยนรู ้และเอกสารประกอบการสอน ทีแก้ไขปรับปรุ งแล้วเสนอ
ต่อผูเ้ ชียวชาญแล้วจัดพิมพ์เพือนําไปทดลองใช้
1.15 นําเอกสารประกอบการสอน ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนทีเคยเรี ยน
ด้วยเอกสารประกอบการสอน แต่ไม่เคยเรี ยนเนือหานีมาก่อน ดังนี
1) ขันทดลองแบบเดียว 1: 1 ได้คดั เลือกนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5
โรงเรี ยนบ้านโคกม่วย อําเภอเมือง จํานวน 3 คน คือ เก่ง ปานกลางและอ่อน อย่างละ 1 คน พบ
ข้อบกพร่ องและนําไปปรับปรุ งแก้ไข (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
2) ขันทดลองแบบกลุ่มเล็ก 1 : 10 ผูจ้ ดั ทําได้คดั เลือกนักเรี ยน
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ชันประถมศึกษาปี ที 5 ทีโรงเรี ยนบ้านห้วยค้อ อําเภอเมือง ทีเป็ นโรงเรี ยนภายในศูนย์เครื อข่าย ฯ
เดียวกัน ปี การศึกษา 2557 จํานวน 10 คน คละเก่ง ปานกลาง และอ่อน (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
ผูจ้ ดั ทําได้นาํ เอานักเรี ยนทัง 10 คน ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนและจึงให้อา่ นเอกสารประกอบการสอน
แล้วให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน ซึ งเป็ นเล่มเดียวกันแล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขก่อนจึงนําไป
ทดลองในขันต่อไป
3) ขันทดลอง 1 : 100 การทดลองภาคสนามนีผูจ้ ดั ทําได้เลือกนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 5 ปี การศึกษา 2557 ทีโรงเรี ยนบ้านบกโนนเรี ยง จํานวนนักเรี ยน 30 คน
ทีเป็ นโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่าย ฯ รวมนักเรี ยนทีทดลองในกลุ่มภาคสนามนี จํานวนนักเรี ยน 30 คน
โดยนักเรี ยนคละตามความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน ขันตอนการดําเนินการเหมือนขันตอน
การทดลองกลุ่มเล็กทุกประการ (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
1.5 จัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอน ทีปรับปรุ งแก้ไขแล้วเป็ นฉบับสมบูรณ์
เพือนําไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ดําเนิ นการจัดทําและหาคุณภาพตาม
ขันตอน ดังต่อไปนี
2.1 ศึกษาหลักสู ตร คู่มือครู ตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที การดํารงชีวิตและครอบครัว ชันประถมศึกษาปี ที 5
ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบทีดี วิธีการหาค่าความเชือมัน ความเทียงตรงของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ ทางการเรี ยน จากหนังสื อการวิจยั เบื องต้น (บุญชม ศรี สะอาด. 2549 : 81-101)
2.2 วิเคราะห์เนื อหาและผลการเรี ยนทีคาดหวัง สาระที 1 การดํารงชี วิตและ
ครอบครัว มาตรฐาน ง 1.1 และ มาตรฐาน ง 1.2 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชันประถมศึกษาปี ที 5 จากหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี เนื องจากเนื อหาใน สาระที 1 เกียวกับการดํารงชีวิตและครอบครัว เป็ น
พืนฐานทีสําคัญของการเสริ มสร้างพืนฐานความเป็ นมนุษย์ และสร้างศักยภาพในการคิดและการทํางาน
อย่างสร้างสรรค์ทีมีความสําคัญและเกียวข้องในชีวิตประจําวันของมนุษย์ จะทําให้คนไทยเป็ นมนุษย์ที
สมบูรณ์ ทังร่ างกาย สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรมสามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่าง
มีความสุ ข ตามเจตนารมณ์ของหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
(กระทรวงศึกษาธิ การ. 2551 : 1-4)
2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้และ
ตามตัวชีวัด ให้ครอบคลุมเนื อหาเป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
2.4 นําแบบทดสอบทีสร้างขึนเสนอต่อผูเ้ ชียวชาญ เพือตรวจสอบความสอดคล้อง
กับตัวชีวัด และความครอบคลุมเนื อหาหรื อไม่ ก่อนนําเสนอผูเ้ ชียวชาญ

59

2.5 สร้างแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชีวัดสําหรับผูเ้ ชียวชาญ
จากนันนําแบบทดสอบพร้อมกับประเมินเสนอผูเ้ ชียวชาญตามข้อ . เพือทําประเมินโดยมีเกณฑ์การ
ให้คะแนน ดังนี
ให้คะแนน +1 เมือแน่ ใจว่าข้อทดสอบนันวัดตามตัวชี วัด
ให้คะแนน 0 เมือไม่แน่ใจว่าข้อทดสอบนันวัดตามตัวชีวัด
ให้คะแนน -1 เมือแน่ใจว่าข้อทดสอบนันไม่วดั ตามตัวชีวัด
2.6 นําแบบประเมินแบบทดสอบทีผูเ้ ชียวชาญประเมินมาวิเคราะห์หาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชีวัดโดยใช้สูตร IOC (Item Objective Congruence) ตามวิธี
ของโรวิเนลลี (Rovinelli) และแฮมเบิลตัน(Hambleton)(สมนึ ก ภัททิยธนี . 2550 : 221) แล้วคัดเลือก
ข้อสอบทีอยู่ในเกณฑ์ความเทียงตรงทางเนือหาทีใช้ได้โดยใช้ค่า IOC ตังแต่ .50 ถึง 1.00 ผลปรากฏว่า
ข้อสอบอยู่ในเกณฑ์ความเทียงตรงเชิงเนื อหาที ใช้ได้ทงั 30 ข้อ ซึ งมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
2.7 นําข้อสอบทัง 30 ข้อ ทีได้ผา่ นการวิเคราะห์หาความเทียงตรงแล้วไปทดลองใช้
(Try-out) กับนักเรี ยนทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ งได้แก่นักเรี ยนในระดับชันประถมศึกษาปี ที 5
2.8 นํากระดาษคําตอบทีได้มาตรวจให้คะแนน โดยให้ขอ้ ถูกได้ 1 คะแนน
ข้อทีตอบผิด หรื อไม่ตอบ หรื อตอบเกิน 1 ข้อ ได้ 0 คะแนน หลังจากตรวจกระดาษคําตอบ
และ รวบรวมคะแนนแล้ว นําแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก (B) เป็ นรายข้อ
โดยใช้วิธีของเบรนแนน (Brennan) (บุญชม ศรี สะอาด. 2549 : 81-101) แล้วคัดเลือกข้อสอบไว้
จํานวน 30 ข้อ โดยใช้เกณฑ์ค่าอํานาจจําแนก (B) ระหว่าง 0.20 ถึง 1.00 ซึ งพบว่า ได้ค่าอํานาจ
จําแนกอยู่ระหว่าง 0.36 ถึง 0.72
2.9 นําข้อสอบทัง 0 ข้อ มาหาค่าความเชื อมันของแบบทดสอบทังฉบับ ตามวิธี
ของโลเวทท์ (Lovett) (บุญชม ศรี สะอาด. 2549 : 96) ซึ งพบว่า ได้ค่าความเชือมันเท่ากับ 0.84 แล้ว
จัดพิมพ์เป็ นฉบับจริ งเพือนําไปใช้ในการทดลองจริ งกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. การสร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 ทีเรี ยนด้วยเอกสาร
ประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที การดํารงชีวิตและ
ครอบครัว การศึกษา ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการสร้างและหาคุณภาพตามลําดับขันตอน ดังต่อไปนี
3.1 ศึกษาการสร้างแบบวัดความพึงพอใจจากตําราวัดผลทางการศึกษา
(สมนึ ก ภัททิยธนี. 2550 : 37-43) และศึกษาทฤษฎี เนื อหาสาระ แนวคิด เอกสารและงานวิจยั
ทีเกียวข้องกับความพึงพอใจ เพือเป็ นแนวทางในการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ
3.2 สร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อเอกสารประกอบการสอน
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันประถมศึกษาปี ที 5 มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) จํานวน 25 ข้อ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) กําหนดเกณฑ์
การแปลความหมายของค่าเฉลียเป็ น 5 ระดับโดยปรับปรุ งจากหนังสื อการวิจยั เบืองต้น
(บุญชม ศรี สะอาด. 2549 : 103) ดังนี
ค่าเฉลีย 4.51-5.00 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุ ด
ค่าเฉลีย 3.51-4.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลีย 2.51-3.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.51-2.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลีย 1.00-1.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยทีสุ ด
3.3 นําแบบวัดความพึงพอใจทีผูว้ ิจยั สร้างขึนเสนอต่อผูเ้ ชียวชาญ
เพือพิจารณาความเหมาะสมของข้อคําถามและส่ วนทียังบกพร่ อง ปรากฏว่าผูเ้ ชียวชาญเสนอแนะ
ให้ปรับปรุ งเกียวกับภาษาและให้ตดั ข้อคําถามทีคล้ายกันออก ผูศ้ ึกษาจึงนํามาปรับปรุ งแก้ไข คงเหลือ
ข้อคําถามจํานวน 18 ข้อ
3.4 นําแบบวัดความพึงพอใจทีปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอผูเ้ ชียวชาญตามข้อ 1.6 เพือ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อคําถาม ผลปรากฏว่าผูเ้ ชียวชาญให้ปรับปรุ ง เกียวกับภาษา
ในข้อคําถามทีไม่ชดั เจน ผูว้ ิจยั จึงนําข้อบกพร่ องดังกล่าวมาปรับปรุ งแก้ไข
4.2 นําแบบวัดความพึงพอใจทีได้รับการปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กบั
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 ทีโรงเรี ยนภายในศูนย์เครื อข่าย ฯ นักเรี ยนทีทดลองในกลุ่มภาคสนามนี
จํานวนนักเรี ยน 30 คน ซึ งเคยเรี ยน ด้วยเนือหานี มาก่อน แต่ไม่เคยเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน แล้วนําผลทีได้จากการทดลองใช้มาหาค่าอํานาจจําแนก โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์อย่าง
ง่าย (Item-total Correlation) ของเปี ยร์สัน ปรากฏว่าได้ค่าอํานาจจําแนก (rxy) ระหว่างคะแนนรายข้อ
กับคะแนนรวม มีนยั สําคัญ ทางสถิติจาํ นวน 18 ข้อ ซึ งมีค่าอํานาจจําแนกอยูร่ ะหว่าง 0.35 ถึง 0.79
3.5 นําแบบวัดความพึงพอใจจํานวน 18 ข้อ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื อมัน
ของแบบวัดความพึงพอใจทังฉบับ โดยการหาสัมประสิ ทธิ แอลฟา (α-Coeffecient)
ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชือมันทังฉบับเท่ากับ 0.79
3.6 จัดพิมพ์แบบวัดความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์ จํานวน 18 ข้อ เพือนําไปทดลองจริ ง
กับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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ขันตอนดําเนินการวิจยั
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง โดยใช้แบบแผนทดลองแบบ
Non-randommezed Control-Group pre-test Design (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2550 : 60)
ตาราง แบบแผนการทดลองแบบ Non-randommezed Control-Group pre-test Design
กลุ่ม

Pre-test

treatment

Post-test

กลุ่มทดลอง

T1

X

T2

X
T1
T2

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การทดลองสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน
การทดสอบก่อนทําการทดลอง (Pre-test)
การทดสอบหลังการทดลอง (Post-test)

การดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาค้นคว้าครังนี ได้ดาํ เนิ นการทดลองดังนี
1. การทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) กับนักเรี ยนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันประถมศึกษาปี ที 5
สาระที การดํารงชี วิตและครอบครัว เรื อง ขนมไทยจากแป้งกลอย ทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว
จํานวน 30 ข้อ แล้วตรวจเก็บคะแนนไว้เพือวิเคราะห์ขอ้ มูลในขันต่อไป
2. ดําเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมโดยใช้เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที การดํารงชีวิตและครอบครัว ชันประถมศึกษาปี ที 5
ทีผูศ้ ึกษาสร้างขึน จากแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที 1 - 10 ในปี การศึกษา 2557 ระหว่างวันที 16
พฤษภาคม 2557 ถึงวันที 30 กันยายน 2557 ใช้เวลาทดลองแผนละ 2 ชัวโมง รวมเวลาทดลอง
ทังสิ น 36 ชัวโมงโดยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ดังนี
2.1 ครู ชีแจงและอธิบายวิธีการศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน ให้เข้าใจ
และมีความพร้อมทีจะศึกษาบทเรี ยน
2.2 นักเรี ยนศึกษาเอกสารประกอบการสอน เมือศึกษาจบในแต่ละเรื อง
ให้ทาํ แบบทดสอบย่อยของแต่ละเล่ม เริ มจากเล่มที 1 ไปจนถึงเล่มที 6 ตามลําดับ
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3. ทําการทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) เมือสิ นสุ ดการทดลองทัง 6 เล่มแล้ว โดยให้
นักเรี ยนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนซึ งเป็ นฉบับเดียวกันกับทีทดสอบก่อนเรี ยน
หลังจากนันให้นกั เรี ยนตอบแบบวัดความพึงพอใจ แล้วตรวจให้คะแนนเพือนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ
รายละเอียดในการดําเนินการทดลอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี
1. วิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที การดํารงชี วิตและครอบครัว ชันประถมศึกษาปี ที 5
ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 (เผชิญ กิจระการ. 2549 : 46-51)
2. วิเคราะห์หาค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลของการเรี ยนรู ้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที การดํารงชี วิตและครอบครัว ชัน
ประถมศึกษาปี ที 5 โดยใช้วิธีของ กูดแมน,เฟลคเทอร์และชไนเดอร์ (เผชิญ กิจระการ. 2549 : 1-6 ;
อ้างอิงมาจาก Goodman, Flecther and Schneider. 1980 : 30-34) มีสูตรในการคํานวณ ดังนี
ดัชนีประสิ ทธิ ผล =

ผลรวมของคะแนนหลังเรี ยนทุกคน – ผลรวมของคะแนนก่อนเรี ยนทุกคน
(จํานวนนักเรี ยน × คะแนนเต็ม) - ผลรวมของคะแนนก่อนเรี ยนทุกคน

3. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนระหว่างคะแนนเฉลียก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน โดยใช้ t-test (Dependent Samples)
4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 ของนักเรี ยน
ทีมีต่อเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที การดํารงชี วิตและครอบครัว เรื อง ขนมไทยจากแป้ งกลอย
สถิตทิ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื องมือ
1.1 การหาค่าความเทียงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
โดยสู ตรค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (สมนึ ก ภัททิยธนี . 2552 : 220)
IOC

=

R

N

เมือ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
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เมือ  R แทน ผลรวมระหว่างคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญทังหมด
เมือ N แทน จํานวนผูเ้ ชียวชาญทังหมด
1.2 การหาค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน โดยใช้สูตร B (บุญชม ศรี สะอาด. 2549 : 158)
B

U

L
N1 N2

=

เมือ B แทน
U แทน
L แทน
N1 แทน
N2 แทน



ค่าอํานาจจําแนก
จํานวนผูร้ อบรู ้หรื อสอบผ่านเกณฑ์ทีตอบถูก
จํานวนผูไ้ ม่รอบรู ้หรื อสอบไม่ผา่ นเกณฑ์ทีตอบถูก
จํานวนผูร้ อบรู ้หรื อสอบผ่านเกณฑ์
จํานวนผูร้ อบรู ้หรื อสอบไม่ผา่ นเกณฑ์

1.2 การหาความเชือมัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
โดยใช้วิธีการของ Lovett (บุญชม ศรี สะอาด. 2549 : 172)

rCC

= 1 -

K  X i   X 2i

K - 1 X i - C 

2

เมือ rCC แทน ความเชือมันของแบบทดสอบอิงเกณฑ์
K
แทน จํานวนข้อสอบของแบบทดสอบทังฉบับ
X1 แทน คะแนนสอบของนักเรี ยนแต่ละคน
C แทน คะแนนจุดตัดของแบบทดสอบ
1.3 การหาค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบวัดความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ Item-total Correlation (บุญชม ศรี สะอาด. 2549 : 109-110)
rxy =

เมือ rxy

N XY -  X  Y 
2

 N  X

  X 2   Y 2   Y 2 




แทน สัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X กับ Y
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แทน ผลรวมของค่าตัวแปร X
 Y แทน ผลรวมของค่าตัวแปร Y
 XY แทน ผลรวมของผลคูณระหว่างค่าตัวแปร X และ Y
X

X

2

แทน ผลรวมของกําลังสองของค่าตัวแปร X

Y

2

แทน ผลรวมของกําลังสองของค่าตัวแปร Y
แทน จํานวนคู่ของค่าตัวแปรหรื อจํานวนสมาชิ กในกลุ่ม

N

1.5 การหาค่าความเชือมันของแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้ โดยหาค่า
สัมประสิ ทธิ แอลฟา (α-Coeffecient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้สูตรดังนี
(บุญชม ศรี สะอาด. 2549 : 99)
2

S 

K
α =
1- i 

K - 1  S2 
t


เมือ

แทน ค่าสัมประสิ ทธิ ความเชือมัน
แทน จํานวนของเครื องมือ

α
K
S

S 2t



2
i

แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ
แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม

2. สถิติพืนฐาน ได้แก่
2.1 ร้อยละ (Percentage) ใช้สูตรดังนี (บุญชม ศรี สะอาด. 2549 : 101)
f  100
N
แทน ร้อยละ
แทน ความถีทีต้องการแปลงให้เป็ นร้อยละ
แทน จํานวนความถีทังหมด

P

=

เมือ P
f
N

2.2 ค่าเฉลีย (Mean) ใช้สูตรดังนี (บุญชม ศรี สะอาด. 2549 : 102-103)
X

=

X

N
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เมือ

X
X

N

แทน คะแนนเฉลีย
แทน ผลรวมคะแนนทังหมดในกลุ่ม
แทน จํานวนคะแนนในกลุ่ม

2.3 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีสูตรดังนี
(บุญชม ศรี สะอาด. 2549 : 106)

S.D.

=

N  X 2  ( X) 2
N(N  1)

เมือ S.D. แทน ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
X
แทน คะแนนแต่ละตัว
N
แทน จํานวนคะแนนในกลุ่ม
แทน ผลรวม

3. สถิติทีใช้ทดสอบสมมติฐานของคะแนนเฉลียก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ใช้สูตร t-test (Dependent Samples) (บุญชม ศรี สะอาด. 2549 : 112)
t

เมือ

=

D

N  D 2 - ( D) 2
(N  1)

t แทน ค่าสถิติทีจะใช้เปรี ยบเทียบกับค่าวิกฤติ
D แทน ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน
N แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่างหรื อจํานวนคู่คะแนน

4. การหาประสิ ทธิภาพของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที การดํารงชี วิตและครอบครัว
ชันประถมศึกษาปี ที 5 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 ดังนี (เผชิญ กิจระการ. 2549 : 46-51)
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สู ตร 1

E1

=

เมือ E1

แทน
 X แทน
A แทน
N แทน

สู ตร 2

แทน
 X แทน

B

แทน

N

แทน

N
A

 100

ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ
คะแนนรวมของแบบทดสอบย่อยทุกเล่มรวมกัน
คะแนนเต็มของแบบทดสอบย่อยทุกเล่มรวมกัน
จํานวนนักเรี ยนทังหมด

E2 =

เมือ E2

X

X

 100
N
B
ประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์
คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยเอกสารประกอบการสอน
คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยเอกสารประกอบการสอน
จํานวนนักเรี ยนทังหมด

5. สถิติทีใช้หาดัชนีประสิ ทธิ ผลของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ เอกสารประกอบการสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที การดํารงชี วิตและครอบครัว
ชันประถมศึกษาปี ที 5 เรื อง ขนมไทยจากแป้ งกลอย หาโดยใช้สูตร ดังนี (เผชิญ กิจระการ. 2549 :
46 – 41)
E.I.
เมือ P1
P2
Total

ดัชนีประสิ ทธิ ผล =

=

P2 - P1
Total - P1
แทน
แทน
แทน

ผลรวมของคะแนนก่อนเรี ยนทุกคน
ผลรวมของคะแนนหลังเรี ยนทุกคน
ผลคูณของจํานวนนักเรี ยนกับคะแนนเต็ม

ผลรวมของคะแนนหลังเรี ยนทุกคน – ผลรวมของคะแนนก่อนเรี ยนทุกคน
(จํานวนนักเรี ยน × คะแนนเต็ม) - ผลรวมของคะแนนก่อนเรี ยนทุกคน

