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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรในการแกโจทยปญหา โดยใชขั้นตอนของโพลยา  กับการสอนแบบปกติ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2  แบบแผนในการทดลอง 
3.3  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3.4  การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
3.5  ขั้นตอนดําเนินการทดลอง 
3.6  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

3.1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
               ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิทยรังสี  
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2550  จํานวน 2 หองเรียน จํานวน 74 คน 

3.1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
               กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิทยรังสี  
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 สุมอยางงาย (simple random sampling) จาก 2 หองเรียน จํานวน 50 
คน แบงเปนกลุมทดลอง 25 คน ที่สอนโดยใชขั้นตอนของโพลยา และกลุมควบคุม 25 คน ที่สอน
แบบปกติ 
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3.2  แบบแผนการทดลอง 
  
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย
แบบ 2 กลุม วัด 2 คร้ัง (two groups pretest posttest design) (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543, หนา 70) ซ่ึงมี
รูปแบบการทดลองดังนี้ 
 

ตาราง 1  แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอนเรียน ทดลอง สอบหลังเรียน 
กลุมทดลอง T1 X1 T2 
กลุมควบคุม C1 X2 C 2 
 
 
 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 
 X1   แทน     การสอนโดยใชขั้นตอนของโพลยา 
 X2   แทน     การสอนแบบปกติ 
 T1   แทน     การทดสอบกอนเรียนของกลุมทดลอง 
 T2   แทน     การทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลอง 
 C1  แทน      การทดสอบกอนเรียนของกลุมควบคุม 
 C2  แทน      การทดสอบหลังเรียนของกลุมควบคุม 
 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
             เครื่องมือในการวิจัย มีดังนี้ 

3.3.1 แผนการสอนการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร การสอนโดยใชขั้นตอนของโพลยา 
3.3.2 แผนการสอนการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร การสอนแบบปกติ 
3.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหา 
3.3.4 แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร 
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3.4 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 
3.4.1  ขั้นตอนในการสรางแผนการสอนในการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร ท่ีสอน

โดยใชขั้นตอนของโพลยา มีดังนี้ 
 1) ศึกษาสาระการเรียนรูชวงชั้น มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น คําอธิบายวิชา  จาก

หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2548 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาปที่ 4  ชวงชั้น
ที่ 2 โรงเรียนพิทยรังสี  สังกดัสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 2) วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น จุดประสงคเชิงพฤติกรรมสําหรับเนื้อหาที่ใช
ในการทดลอง 

 3) ศึกษาวิธีสอนการแกโจทยปญหา โดยใชขั้นตอนของโพลยา 
 4) เขียนแผนการสอนตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว 
 5) นําแผนการสอนที่เขียนแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและพิจารณาแกไข 
 6) นําแผนการสอนที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมทดลอง  

 
3.4.2 ขั้นตอนในการสรางแผนการสอนในการแกโจทยปญหาวิชาคณติศาสตร ท่ีสอน

แบบปกต ิมีดังนี้ 
 1) ศึกษาสาระการเรียนรูชวงชั้น มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น คําอธิบายวิชา  จาก
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2548 กลุมสาระการเรียนรูคณติศาตร ระดับประถมศึกษาปที่ 4  ชวงชั้นที่ 
2 โรงเรียนพิทยรังสี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 2) วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น จดุประสงคเชิงพฤติกรรมสําหรับเนื้อหาที่ใช
ในการทดลอง 
 3) ศึกษาวิธีสอนการแกโจทยปญหา จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน
คณิตศาสตร ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  
 4) เขียนแผนการสอนตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว 
 5) นําแผนการสอนที่เขียนแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและพิจารณาแกไข 
 6) นําแผนการสอนที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมควบคุม 
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3.4.3 ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบยอยแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร  
 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝก กลุมทักษะวิชา 

คณิตศาสตร 
 2) วิเคราะหจุดประสงค หนวยละ 4 จุดประสงค แบงเนื้อหาออกเปน 5 หนวย 
 3) สรางแบบทดสอบยอยที่ฝกทักษะการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร ประจําชุดฝก
ทั้งหมด 5 ชุด  
 4) นําแบบทดสอบยอยที่ฝกทักษะการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตรใหประธานและ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธพิจารณาตรวจสอบความถูกตองกอนจะนําไปใหผูเชี่ยวชาญทางการ

สอนกลุมทักษะวิชาคณิตศาสตรตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองของเนื้อหาและ

จุดประสงค 
 5)  สรางแบบทดสอบยอยที่ฝกทักษะการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร เนื้อหาสาระ
ของแตละชุดฝก 20 ขอ เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ทั้งหมด 5 ชุด คัดเลือกไวชุดละ 10 ขอ รวม
ทั้งหมด 50 ขอ  ดังนี้ 

ชุดที่ 1  เร่ือง  โจทยปญหาการบวก     
ชุดที่ 2  เร่ือง  โจทยปญหาการลบ    

 ชุดที่ 3  เร่ือง  โจทยปญหาการคูณ    
 ชุดที่ 4  เร่ือง  โจทยปญหาการหาร      

                                ชุดที่ 5  เร่ือง  โจทยปญหาระคน         
 
3.4.4  ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินกลุมทักษะวิชา 
คณิตศาสตรระดับประถมศึกษา และการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร 
  2) วิเคราะหมาตรฐานชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงค และเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตรจากหลักสูตรสถานศึกษา คูมือครูวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การแกโจทยปญหา ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิทยรังสี  สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 3) สรางตารางวิเคราะหขอสอบ โดยแบงเปน 4 ดาน มีดังนี้  คือ ดานความรู    
ดานความเขาใจ  ดานการนําไปใช และดานการวิเคราะห 
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 4) นําตารางวิเคราะหขอสอบใหประธานควบคุมวิทยานิพนธ พิจารณาตรวจสอบ

ความถูกตอง และความสอดคลองของมาตรฐานชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  จุดประสงค และ
เนื้อหากอนนําไป ใหผูเชี่ยวชาญทางการสอนกลุมทักษะคณิตศาสตร ตรวจสอบ ความถูกตอง 
 5) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา 
ใหสอดคลองกับจุดประสงค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เปนขอสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน 60 ขอ 
 6) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรไปใหผูเชี่ยวชาญการ
สอนคณิตศาสตร 5 ทาน พิจารณาเพื่อตรวจสอบลักษณะการใชคําถาม  ความสอดคลองกับ
พฤติกรรมที่วัด ความถูกตองดานภาษา และความเที่ยงตรงดานเนื้อหา โดยพิจารณาหาคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม  (IOC) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543, 
หนา 248 – 249) ซ่ึงผูเชี่ยวชาญแตละทานจะใหคะแนนตามเกณฑ ดังนี้ 
 
            +1  แทน เมื่อผูเชี่ยวชาญแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทนของพฤติกรรม 
                                                ที่ตองการวัด 
               0 แทน   เมื่อผูเชี่ยวชาญไมแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตวัแทนของพฤติกรรม 
                                                ที่ตองการวัด 
             -1         แทน       เมื่อผูเชี่ยวชาญไมแนใจวาขอคําถามนั้นไมเปนตัวแทนของพฤตกิรรม 
                                                ที่ตองการวัด 
 ถาคา IOC ที่คํานวณไว มากกวาหรือเทากับ .5 แสดงวาขอสอบนั้นวัดไดจริงตาม
จุดประสงคของการวัด ที่จะคัดเลือกขอสอบนั้นไว 
 ถาคา IOC ที่คํานวณไว นอยกวา .5 แสดงวาขอสอบนั้นไมเปนไปตามจุดประสงคของ 
การวัด  ไมคัดเลือกขอสอบนั้นไว 
 7) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ไปทดสอบกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิทยรังสี ซ่ึงเปนกลุมทดลองและควบคุม 
 8) นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบ มาตรวจใหคะแนนโดยขอที่ถูกใหคะแนน 1 
คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือไมตอบ หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือกให 0 คะแนน 
 9) เม่ือนําผลคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาตรวจสอบแลว
นํามาวิเคราะห ตามขั้นตอนดังนี้ 
  (1) วิเคราะหขอสอบเปนรายขอ คือ หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก 
(r)  ของแบบทดสอบเปนรายขอ (Item Analysis) 
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  (2) คัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาความยากงาย (p) ตั้งแต .20-.80 ขึ้นไปซึ่งในการ
คัดเลือกครั้งนี้ไดคาความยากงายอยูระหวาง  .44 - .88  และอํานาจจําแนกอยูระหวาง .32-.88 แลว
นํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชสูตร 
KR-20   ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ   .94  ซ่ึงมีคาความเชื่อมั่นที่ใชได   ดังแสดงในภาคผนวก   ก  
ตารางที่ 6  
      

3.5 ขั้นตอนดําเนินการทดลอง 
 
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอนดังนี้ 
 (1)   การทดลองเริ่มในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550  แตละกลุมทดลอง ใช 
เวลา 1 คาบ คาบละ 50 นาที เปนเวลา 28 วัน โดยผูวิจัยดําเนินการสอนเองทั้งสองกลุม 
 (2)  ดําเนินการสอนสองกลุมโดยใชเนื้อหาเดียวกัน แตวิธีการสอนและกิจกรรม
การเรียนตางกัน กลุมทดลอง ที่สอนโดยใชขั้นตอนของโพลยา จํานวน 25 คน กลุมควบคุม ที่สอน
แบบปกติ จํานวน 25 คน 
  (3)  ทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรดวยแบบทดสอบที่ผูวิจัย 
ไดสรางขึ้น 

 
3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สําเร็จรูป

ในการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ ดังนี้ 
3.6.1 สถิติพื้นฐาน 

 1) คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
 2) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.6.2 สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1) คาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยใชสูตรดัชนีความสอดคลอง  
 2) คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยการวิเคราะหขอทดสอบเปนรายขอ  
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 3) คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยใช
สูตร KR -20  ของคูเดอร – ริชารดสัน  
    3.6.3 การวิเคราะหขอมูล 

 1) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรกลุมทดลองกอนและหลัง
การทดลองโดยใช t-test dependent 

 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรกลุมควบคุมกอนและหลัง
การทดลองโดยใช t-test dependent 
 3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรกลุมทดลองและกลุม 
ควบคุมหลังการทดลอง โดยใช t- test independent 
 
 
 


