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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิทดลอง  ผูวิจยักําหนดวิธีดําเนินการวิจยัตามลําดับ  ดังนี ้
  3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  3.2  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล  
  3.3  การสรางและการหาคณุภาพของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.4  วิธีดําเนนิการทดลอง 
  3.5  การวิเคราะหขอมูล 
  3.6  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 ประชากรและกลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยั  มีดังนี ้
 1)  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพุทธโสธร  
อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสังคมศึกษา ปการศึกษา 2552  จํานวน  10  หองเรียน 
โดยแตละหองมีนักเรียนหองละ  45 - 47  คน รวมทั้งหมด  476   คน 
 2)  กลุมตัวอยาง  
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรยีนพทุธโสธร  
อําเภอเมือง   จังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสังคมศึกษา  ปการศึกษา 2552  จํานวน 2  หองเรียน  
รวม  90  คน ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง   เนื่องจากเปนหองที่ผูวิจัยทําการสอนและนักเรียน
ทั้ง  2  หองนี้   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใกลเคยีงกัน   และเปนตัวแทนของประชากรที่ใชในการวิจัย 
ในครั้งนี้  แลวทําการสุมอยางงายโดยการจับสลากจากจํานวน  2  หองเรียน  เพื่อกําหนดเปนกลุมทดลอง
ที่สอนแบบซิปปาและกลุมทดลองที่สอนแบบโครงงาน  ดังนี้ 
   หองที่  1  กลุมทดลองที่สอนแบบซิปปา 
   หองที่  2  กลุมทดลองที่สอนแบบโครงงาน 
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3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือเพื่อใชในการวิจัยมี  ดังนี้ 
 3.2.1  แผนการจัดการเรียนรู  วิชาสังคมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบซิปปาและแบบโครงงานอยางละ  4   แผน 
 3.2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษาของนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษา   
ปที่  1  เปนขอสอบปรนัยแบบ  4  ตัวเลือก   
 3.2.3  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 3.2.4  แบบสํารวจความคิดเห็น 
 

3.3  การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนนิการ  ดังนี้ 
 3.3.1  การสรางแผนการจัดการเรียนรู 
  3.3.1.1  แผนการจัดการเรียนรูกลุมทดลองที่สอนแบบซิปปา 
    แผนการจัดการเรียนรูกลุมทดลองที่สอนแบบซิปปา  ไดดําเนินการสราง  ดังนี้ 

1)  ศึกษาสาระการเรียนรู   มาตรฐานการเรียนรู   คําอธิบายรายวิชา  ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง  หนวยการเรียนรูและจํานวนเวลา  เร่ืองพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและเรื่องกฎหมาย
ใกลตัวจากหลักสูตรสถานศึกษา  พ.ศ. 2551   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนพุทธโสธร  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    2)  ศึกษาคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
    3)  ศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู   วิชาสังคมศึกษาที่ใชการจัดการเรียนการสอน
แบบซิปปา 
    4)  ศึกษาหนังสือประกอบการเรียน วิชาสังคมศึกษา  สาระการเรียนรูหนาที่พลเมือง 
วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 
    5)  กําหนดรูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่ยึดองคประกอบการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู   ดังนี้ 
     (1)  สาระสําคัญ         
     (2)  ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 
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     (3)  สาระการเรียนรู        
     (4)  กระบวนการจัดการเรยีนรู     
     (5)  ส่ือ / แหลงเรียนรู 
     (6)  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
    6)  เขียนแผนการจัดการเรียนรูยึดขั้นตอนทั้ง  7  ขั้นของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบซิปปา วิชาสังคมศึกษาโดยกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง  เตรียมจัดกิจกรรมการเรียนรู  ส่ือการเรียนรู   
เครื่องมือในการวัดและประเมินผล  และเตรียมแหลงเรียนรูใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
    7)  นําแผนการจัดการเรียนรู เสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานพินธ  เพื่อตรวจสอบ   
เสนอแนะในแตละแผนการจัดการเรียนรู  
    8)  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอตอผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5   ทาน   
เพื่อตรวจสอบและประเมินระดับความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู  ดานสาระสําคัญ  ดานผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง   ดานสาระการเรียนรู   ดานกระบวนการจัดการเรียน  ดานสื่อการเรียนรู   ดานการวัดและประเมินผล 
ผูเชี่ยวชาญ  5  ทาน  มีรายช่ือดังนี้ 
     (1) นางนนัทา    ผลบุญ    ครูชํานาญการพิเศษ  ( วิชาสังคมศึกษา)  
โรงเรียนพุทธโสธร  จังหวัดฉะเชิงเทรา   
     (2) นางพิมพลดา   มานุวงศ   ครูชํานาญการพิเศษ ( วิชาภาษาไทย ) 
โรงเรียนพุทธโสธร   จังหวัดฉะเชิงเทรา   
     (3) นางผองศร ี   นอยปรีชา  ชํานาญการพิเศษ ( วิชาคณิตศาสตร )  
โรงเรียนพุทธโสธร   จังหวัดฉะเชิงเทรา   
     (4) นางเรณูนวล   ศรประสิทธิ์  ครูชํานาญการพิเศษ ( วิชาสังคมศึกษา )  
โรงเรียนวิทยาราษฎรรังสรรค   จังหวดัฉะเชิงเทรา   
     (5) นางจําเนียร  พรหมรัตนพงษ  ครูชํานาญการพิเศษ (วชิาสังคมศึกษา)  
โรงเรียนวิทยาราษฎรรังสรรค   จังหวดัฉะเชิงเทรา   
      ผูเชี่ยวชาญประเมินระดับความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูตามเกณฑ

การประเมินเครื่องมือซ่ึงปรับปรุงมาจากการประเมินมาตราสวนประมาณคา (บุญชม  ศรีสะอาด.2545,หนา 100)   
ดังนี้ 
     เกณฑการประเมิน 
     เฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถึง   เหมาะสมดีมาก 
     เฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง   เหมาะสมด ี
     เฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง   ปานกลาง     
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     เฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง   พอใช        
     เฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง   ปรับปรุง  
    ผูวิจัยนําผลการประเมิน แผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปาจากผูเชี่ยวชาญทั้ง  5   ทาน  
มาประเมินระดับความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูซ่ึงผลจากผูเชี่ยวชาญทั้ง  5  ทาน  ระดับ
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปาทั้ง   4  แผน   พบวา  
1)  ผลประเมินดานสาระสําคัญ  มีคาเฉลี่ย 4.80  ระดับความเหมาะสม  คือ มากที่สุด  2) ผลประเมิน
ดานผลการเรียนรูที่คาดหวัง  มีคาเฉลี่ย 4.90 ระดับความเหมาะสม  คือ มากที่สุด  3) ผลประเมินดาน
สาระการเรียนรูมีคาเฉลี่ย 4.80  ระดับความเหมาะสม คือ มากที่สุด  4) ผลประเมินดานกระบวนการ
เรียนรู  มีคาเฉลี่ย  4.91  ระดับความเหมาะสม  คือ มากที่สุด 5)  ผลประเมินดานสื่อการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 
4.90  ระดับความเหมาะสม  คือ มากที่สุด  6) ผลประเมินดานการวัดผลและประเมินผล  มีคาเฉลี่ย 4.93 
ระดับความเหมาะสม  คือ มากที่สุด และ 7) สรุปผลรวมการประเมินแผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา
ทุกดานทั้ง  4  แผนที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูเฉลี่ยเทากับ  4.83  
แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูทั้ง  4  แผน  มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด  สามารถนําไปใชสอนได  
( รายละเอียดดังภาคผนวก  ง ) 
    9)  นําแผนการจัดการเรียนรูทีไ่ดรับการปรับปรุงแกไข  ตามความเห็นของผูเชีย่วชาญ  
เชน  การสะกดคําผิด  การวดัและประเมินผลที่ยังไมครอบคลุมกับเนื้อหา จากนั้นเสนอตอคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ   เพื่อขอความเห็นชอบ 
      10) นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับการพิจารณาแกไขแลวไปใชจริงกับนักเรียน 
กลุมทดลองที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนพุทธโสธร สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามแผนการทดลอง 
  3.3.1.2  แผนการจัดการเรียนรูกลุมทดลองที่สอนแบบโครงงาน  
     แผนการจัดการเรียนรูกลุมทดลองที่สอนแบบโครงงานไดดําเนินการสราง  ดังนี้ 

1)  ศึกษา สาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรู  คําอธิบายรายวิชา  ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง  หนวยการเรียนรูและจํานวนเวลา  เร่ืองพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและเรื่องกฎหมาย
ใกลตัว  จากหลักสูตรสถานศึกษา  พ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนพุทธโสธร   อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    2)  ศึกษาคูมือการจัดการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
    3)  ศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู  วิชาสังคมศึกษาที่ใชการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงาน 
    4)  ศึกษาหนังสือประกอบการเรียน วิชาสังคมศึกษา สาระการเรียนรูหนาที่พลเมือง 
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วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 
    5)  กําหนดรูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่ยึดองคประกอบของการเขียนแผน 
การจัดการเรียนรู   ดังนี้ 
     (1)  สาระสําคัญ         
     (2)  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
     (3)  สาระการเรียนรู        
     (4)  กระบวนการจัดการเรยีนรู     
     (5)  ส่ือ / แหลงเรียนรู 
     (6)  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
    6)  เขยีนแผนการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชาสังคมศึกษา แบบโครงงาน
โดยกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง   เตรียมจัดกิจกรรมการเรียนรู  ส่ือการเรียนรู เครื่องมือในการวัด 
และประเมินผล  และเตรียมแหลงการเรียนรูใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
    7)  นําแผนการจัดการเรียนรู เสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบ  
เสนอแนะในแตละแผนการจัดการเรียนรู  

8)  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  ทาน 
เพื่อตรวจสอบและประเมินระดบัความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู ดานสาระสําคัญ ดานผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง  ดานสาระการเรียนรู   ดานกระบวนการจัดการเรียน   ดานสื่อการเรียนรู   ดานการวัดและประเมินผล
ตามเกณฑการประเมินเครื่องมือ  ซ่ึงปรับปรุงมาจากการประเมินมาตราสวนประมาณคา (บุญชม  ศรีสะอาด. 
2545,หนา 100)  ดังนี้ 
     เกณฑการประเมิน 
     เฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถึง   เหมาะสมดีมาก   
     เฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง   เหมาะสมด ี
     เฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง   ปานกลาง     
     เฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง   พอใช        
     เฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง   ปรับปรุง 
    ผูวิจัยนําผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานจากผูเชี่ยวชาญทั้ง  5   ทาน  
มาประเมินระดับความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูซ่ึงผลจากผูเช่ียวชาญทั้ง  5  ทาน  ระดับ
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานทั้ง 4  แผน  พบวา  1) ผลประเมินดานสาระสําคัญ  
มีคาเฉลี่ย  5.00 ระดับความเหมาะสม  คือ มากที่สุด 2) ผลประเมินดานผลการเรียนรูที่คาดหวังมีคาเฉลี่ย  4.75   
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ระดับความเหมาะสม  คือ มากที่สุด 3) ผลประเมินดานสาระการเรียนรูมีคาเฉลี่ย 4.80  ระดับความเหมาะสม   
คือ  มากที่สุด   4) ผลประเมินดานกระบวนการเรียนรูมีคาเฉลี่ย  4.86  ระดับความเหมาะสม คือ มากที่สุด  
5) ผลประเมินดานสื่อการเรียนรูมีคาเฉลี่ย  4.85  ระดับความเหมาะสม  คือ มากที่สุด  6) ผลประเมิน
ดานการวัดผลและประเมินผลมีคาเฉลี่ย  5.00  ระดับความเหมาะสม   คือ  มากที่สุดและ 7) สรุปผลรวม
การประเมินแผนการจดัการเรียนรูแบบโครงงานทุกดานทั้ง  4  แผนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาความเหมาะสม 
ของแผนการจัดการเรียนรูเฉล่ียเทากับ  4.78 แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูทั้ง  4  แผน มีระดับความเหมาะสม 
มากที่สุด  สามารถนําไปใชสอนได ( รายละเอียดดังภาคผนวก  ง ) 
    9)  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับการปรับปรุงแกไขตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
เชน   การสะกดคําผิด   การเขียนฉีกคํา  การวดัและประเมินผลที่ยังไมครอบคลุมกับเนื้อหาจากนั้น
เสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อขอความเห็นชอบ 
                               10)  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับการพิจารณาแกไขแลวไปใชจริงกับนักเรียน
กลุมทดลองที่  2   ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1   ภาคเรียนที่  1   ปการศึกษา  2552  โรงเรียนพุทธโสธร  สํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทราเขต  1 อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามแผนการทดลอง 
 3.3.2  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาสังคมศึกษาใชสําหรับวัดผลการเรียนรู  
วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  เปนแบบทดสอบปรนัย   ชนิดเลือกตอบ    4   ตัวเลือก  
ผูวิจัยดําเนินการสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบ   ดงันี้ 
  1)  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล วิชาสังคมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา 
 วิชาสังคมศึกษาจากหนังสือการวัดผลทางการศึกษาของสมนึก ภัทธิยธนี (2541,หนา 30-193) และศึกษา
การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอิงเกณฑของบุญชม   ศรีสะอาด (2545,หนา 59) 
  2)  วิเคราะหมาตรฐานชวงชั้น   ผลการเรียนรูที่คาดหวังและเนื้อหา   วิชาสังคมศึกษา  
จากหลักสูตรสถานศึกษา  พ.ศ. 2551 หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และคูมือครูวิชาสังคมศึกษา  
สาระการเรียนรูหนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต  เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
และเรื่องกฎหมายใกลตัว  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
  3)  สรางตารางการวิเคราะหขอสอบ  โดยแบงพฤติกรรมออกเปน  4  ดาน  คือ ความรู  
ความจํา  ความเขาใจ  การนําไปใช  การวิเคราะห     
  4)  นําตารางการวิเคราะหขอสอบใหประธานกรรมการผูควบคุมงานวิจัย    พิจารณาตรวจสอบ
ความถูกตองและความสอดคลองของมาตรฐานการเรียนรู  ผลการเรียนรูที่คาดหวังและเนือ้หากอนนาํไป
ใหผูเชี่ยวชาญทางการวัดและประเมินผลและผูเชี่ยวชาญดานการสอน วิชาสังคมศึกษา ตรวจสอบความถูกตอง  

5) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาสังคมศึกษา   เรื่องพลเมืองดีตามวิถี 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 111 

ประชาธิปไตยและเรื่องกฎหมายใกลตัวเปนปรนัย  4  ตัวเลือก ใหสอดคลองกับตารางวิเคราะหขอสอบ  
จํานวน  60  ขอ 
  6)  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหประธานกรรมการผูควบคุมงานวิจัย   ตรวจสอบ
ความถูกตองของพฤติกรรมที่ตองการ  วัดความถูกตองดานภาษาและตรงเนื้อหา 
  7)  นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญ  วิชาสังคมศึกษา  จํานวน  5  ทาน  พิจารณาเพื่อตรวจสอบ
ลักษณะการใชคําถาม  ตัวเลือก  ความสอดคลองของพฤติกรรมที่ตองการวัดความถูกตองดานภาษา
และความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค

ซ่ึงผูเชี่ยวชาญแตละทานจะใหคะแนนตามเกณฑ  ดังนี้ 
    ใหคะแนน  + 1  เมื่อผูเชี่ยวชาญแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทน 
      ของพฤติกรรมที่ตองการวัด 
    ใหคะแนน     0   เมื่อผูเชี่ยวชาญไมแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทน 
      ของพฤติกรรมที่ตองการวัด 
    ใหคะแนน  -  1  เมื่อผูเชี่ยวชาญแนใจวาขอคําถามนั้นไมเปนตัวแทน 
      ของพฤติกรรมที่ตองการวัด 
     ถาคา IOC  ที่คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ  0.5  แสดงวาขอสอบนั้นวัดไดจริง
ตามจุดประสงคของการวัดก็จะคัดเลือกขอสอบนั้นไว 
     ถาคา IOC  ที่คํานวณไดนอยกวา  0.5 แสดงวาขอสอบนั้นไมวัดหรือไมเปนตัวแทน
จุดประสงคของการวัดก็คัดขอสอบนั้นออกไปซึ่งแบบทดสอบ  จํานวน  60  ขอ หลังจากหาคา IOC แลว 
มีขอที่มีคา  IOC  นอยกวา  0.5   จํานวน  9  ขอ  ดังนั้นจึงเหลือขอที่คัดเลือกไวจํานวน  51  ขอ 
  8)  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เร่ืองพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
และเรื่องกฎหมายใกลตัวที่คัดเลือกไว  จํานวน 51  ขอ ไปทดลองกับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราที่ไมใชประชากรและกลุมตัวอยาง  
จํานวน  40  คน                    
  9)  นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวตรวจใหคะแนน โดยขอท่ีถูกตองใหคะแนน  
1  คะแนน  ขอที่ตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบเกิน  1  ตัวเลือกให 0  คะแนน  เมื่อตรวจใหคะแนน
แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหตามขั้นตอน   ดังนี้ 
       (1)  วิเคราะหขอสอบรายขอ   คือ  หาคาความยากงาย  และคาอํานาจจําแนก   
ของแบบทดสอบรายขอ ใชสูตรของแบรนแนน( Brennan )โดยใชเกณฑตัดสินผูผานเกณฑ 80% 
(รายละเอียดดังภาคผนวก  ช) 
       (2)  คัดเลือกแบบทดสอบทีม่ีคาความยากงายระหวาง .20-.80 และคาอํานาจจําแนก  
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ตั้งแต .20  ขึ้นไป ( ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ.2543,หนา 196 ) ในการคัดเลือกครั้งนี้แบบทดสอบ
มีคาความยากงายอยูระหวาง  0.47- 0.77  ซ่ึงอยูในเกณฑทีก่ําหนดและแบบทดสอบมีคาอํานาจจําแนก 
อยูระหวาง  0.25 - 0.81 ซ่ึงอยูในเกณฑที่กาํหนด     
       (3)  นําแบบทดสอบที่คัดเลือกตามเกณฑในขอ (2)  จาํนวน  40  ขอ ไปทดสอบ
กับนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2  จํานวน  40  คน  แลวนํามาหาคา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชวิธีคูเดอร ริชารดสัน  สูตร   KR-20   
คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบควรมีคาความเชื่อมั่นตัง้แต  0.70   ขึ้นไปจึงจะเปนแบบทดสอบที่มีคา
ความเชือ่มั่นทีเ่หมาะสม (ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ.2543,หนา209) คาความเชือ่มั่นของแบบทดสอบนี้
มีคาเทากับ 0.92  ( รายละเอยีดดังภาคผนวก  ช ) 
 3.3.3  การสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  
  แบบสังเกตที่ผูวิจัยสรางขึ้น   เปนแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมในการเรยีน  
วิชาสังคมศึกษาใชสําหรับสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน  ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสังเกตพฤตกิรรมกลุม  
ดังนี ้
   1)  ศึกษาการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม   จากงานวจิัย ของวีรยทุธ   เลิศพลสถิต 
(2550,หนา 180)  เพื่อประเมนิพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนเปนรายกลุม   
  2)  สรางแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม โดยผูวิจยัไดปรับปรุงมาจาก  งานวจิัย    
ของวีรยุทธ    เลิศพลสถิต (2550,หนา 180)  แบบใหผูประเมินเลือกระดับคะแนนใหตรงกับพฤติกรรม 
ที่เปนจริงของผูเรียนมีทัง้หมด  5  ขอ คือ การกําหนดบทบาทหนาทีค่วามรับผิดชอบ  รวมแสดงความคิดเหน็  
สงงานทันตามกําหนดเวลา  การชวยเหลืองานภายในกลุมและการนาํเสนอผลงานมีระดับคะแนน  3  ระดับ  
และมีเกณฑการประเมินดวยวาผลการประเมินอยูในระดับดี  ปานกลางหรือปรับปรุงซึ่งผูวิจัยไดนาํ
แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมไวแนบทายแผนการจัดการเรยีนรูทกุแผน และผูวจิัยกจ็ะประเมนิ
พฤติกรรมการทํางานของกลุมของผูเรียนทุกครั้ง   เมื่อจบเนื้อหาในแตละเรื่องแลว  และแบบสังเกต
พฤติกรรมการทํางานกลุมนี้    ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการประเมินมาประกอบเปนขอมูลในการวดั
และประเมนิผลตามสภาพจริงตอไป  
  3)  นําแบบสังเกตพฤตกิรรมการทํางานกลุม    เสนอตอคณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ  
เพื่อขอความเห็นชอบแลวนาํไปจัดพิมพ   เพื่อใชเปนแบบสังเกตพฤตกิรรมการทํางานกลุมในการทดลอง
จริงตอไป ( รายละเอียดดังภาคผนวก  ซ ) 
 3.3.4  การสรางแบบสํารวจความคิดเห็น 
  แบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมการเรียนรูในการเรยีน  วชิาสังคมศกึษา   
ใชสําหรับสํารวจความคดิเหน็ผูเรียนถึงความรูสึกตอการจัดการเรียนการสอนของผูวิจัย  เมื่อผูเรียน 
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ไดเรียนจบเนือ้หาแลว  ผูวิจยัดําเนนิการสรางแบบสํารวจความคิดเห็น  ดังนี ้
   1)   ศึกษาการสรางแบบสํารวจความคดิเหน็  จากงานวิจยัของอธิราช   กุมารแกว ( 2548,
หนา 103-107 ) เพื่อสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรยีนการสอน 
  2)  สรางแบบสํารวจความคิดเห็น โดยผูวิจัยไดปรับปรุงมาจากงานวิจัยของอธิราช  กมุารแกว
(2548,หนา 103-107)  แบบสํารวจความคิดเห็นที่สรางขึ้นนั้นเปนแบบสํารวจความคิดเห็นแบบปลายเปด
ใหผูเรียนตอบแบบสํารวจความคิดเห็นตามความรูสึกของตนเอง  เพื่อผูวิจัยจะไดทราบถึงความรูสึก
ของผูเรียนวามีความรูสึกอยางไร  อยากใหผูสอนพัฒนาปรับปรุงแกไขวิธีการจดัการเรียนการสอน
อยางไรหรือชอบการสอนที่ผูวิจัยสอนอยูหรือไม  แบบสํารวจความคิดเห็นมีทั้งหมด  7  ขอ  ผูวิจัย
จะใหผูเรียนตอบแบบสํารวจความคิดเห็น  เมื่อผูเรียนไดเรียนจบเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู
ทั้ง  4  แผนแลว  เพื่อนําแบบสํารวจความคิดเห็นมาใชประกอบในการอภิปรายผล  เพ่ือใชขอมูลให
งานวิจัยของผูวิจัยมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ( รายละเอียดดังภาคผนวก  ซ ) 
   

3.4  วิธีดําเนินการทดลอง 
 

3.4.1  แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  ใชแบบแผนการทดลองแบบสองกลุม สอบกอน 

และสอบหลัง ( Randomized  Control  Group  Pretest  Posttest  Design )  มีลักษณะการทดลอง 
ดังตาราง 2  (ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ.2538,หนา 249)  
 
ตาราง  2  แบบแผนการทดลองแบบสองกลุม  สอบกอน-สอบหลัง  

 

กลุมตัวอยาง Pre-test   Treatment Post-test    
กลุมทดลองที่สอนแบบซิปปา T1 X1 T2 
กลุมทดลองที่สอนแบบโครงงาน T1 X2 T2 

 

 สัญลักษณที่ใชแทนแบบแผนการวจิัย 
  T1  แทน         สอบกอนเรียน 
  X1  แทน         การทดลองสอนแบบซิปปา 
  X2    แทน         การทดลองสอนแบบโครงงาน 
  T2  แทน         สอบหลังเรียน 
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ตาราง 3  แผนการจัดการเรยีนรูกลุมทดลองที่สอนแบบซิปปาและกลุมทดลองที่สอนแบบโครงงาน 
 

แผนการจัดการเรียนรู วัน เดือน ป 
 กลุมทดลองที่  1 กลุมทดลองที่  2 

จํานวน 
ชั่วโมง 

 

ทดสอบกอนเรียน 
หนวยที่  1  พลเมืองดีตามวถีิ 
                  ประชาธิปไตย 
แผนที่   1   เร่ือง  พลเมืองดี 
แผนที่   2   เร่ือง  พลเมืองดีตามวิถี 
                           ประชาธิปไตย 

 

ทดสอบกอนเรียน 
หนวยที่ 1  พลเมืองดีตามวิถี 
                  ประชาธิปไตย 
แผนที่   1   เร่ือง พลเมืองดี 
แผนที่   2   เร่ือง พลเมืองดีตามวิถี 
                           ประชาธิปไตย 

 
 
 

8 
 

4 
4 มิถุนายน 

2552 – 
กรกฎาคม 
2552 

หนวยที่  2  กฎหมายใกลตัว 
แผนที่    3  เร่ือง  ความรูเบื้องตน  
                   เกีย่วกับกฎหมาย 
แผนที่   4  เร่ือง  รัฐธรรมนูญ 
                  กับสังคมไทย 
แบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยที่  2  กฎหมายใกลตัว 
แผนที่    3  เร่ือง  ความรูเบื้องตน  
                   เกีย่วกับกฎหมาย 
แผนที่   4  เร่ือง  รัฐธรรมนูญ 
                  กับสังคมไทย 
แบบทดสอบหลังเรียน 

10 
6 
 

4 

 

  
 3.4.2  การดําเนินการทดลอง 
  การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  กลุมตัวอยางเปนนักเรียน   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
ของโรงเรียนพุทธโสธร  ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยางงาย   ผูวิจัยดําเนินการสอนเองในกลุมทดลองที่สอน
แบบซิปปา และกลุมทดลองที่สอนแบบโครงงาน ใชเวลาทดลองกลุมละ  18  ช่ัวโมง ไมรวมเวลา
การสอนปฐมนิเทศ  ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีขั้นตอนการดําเนินการทดลอง   ดังนี้ 
  1)  ระยะกอนการทดลอง 
     ผูวิจัยใหกลุมทดลองที่สอนแบบซิปปา  และกลุมทดลองที่สอนแบบโครงงาน 
ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึน้  ใชเวลา 1 ชั่วโมง โดยใชแบบทดสอบ     
ชุดเดียวกนัในการดําเนินการสอน   ผูวิจัยใชเนื้อเรื่องเดยีวกันแตวิธีสอนแตกตางกัน  คือ 
     (1)  กลุมทดลองที่สอนแบบซิปปา 
     (2)  กลุมทดลองที่สอนแบบโครงงาน 
  2)  ระยะดําเนนิการทดลอง 
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     ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง  ดังนี้ 
     (1)  กลุมทดลองที่สอนแบบซิปปา  หนวยการเรียนรูที่  1  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
และหนวยการเรียนรูที่  2  กฎหมายใกลตัวใชเวลาในการทดลองเปนเวลา 18  ช่ัวโมง  ตั้งแตเดือน
มิถุนายน  2552  ถึงเดือนกรกฎาคม  2552   
     (2)  กลุมทดลองที่แบบโครงงาน  เรื่องหนวยการเรียนรูที่ 1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
และหนวยการเรียนรูที่  2  กฎหมายใกลตัวใชเวลาในการทดลองเปนเวลา  18  ชั่วโมง  ตั้งแตเดือน
มิถุนายน  2552  ถึงเดือนกรกฎาคม  2552   
  3)  ระยะหลังการทดลอง 
   ผูวิจัยดําเนินการ  ดังนี ้
   ผูวิจัยทําการทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนักเรียนกลุมทดลองที่สอน
แบบซิปปาและกลุมทดลองที่สอนแบบโครงงานโดยการตรวจใหคะแนน  เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของทั้งสองกลุม  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนระหวาง
การสอนแบบซิปปาและการสอนแบบโครงงาน 
 

3.5  การวิเคราะหขอมูล  
 
 การวิจยัคร้ังนี้  ผูวิจัยไดวเิคราะหขอมูลแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รูป  เพื่อ 
  1) หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา สังคมศึกษา   กลุมทดลองที่สอนแบบซิปปา   เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช  t - test  (Dependent Samples)   
  2) หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชา สังคมศึกษา  กลุมทดลองที่สอนแบบโครงงาน  เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช  t - test (Dependent  Samples) 
  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่สอนแบบซิปปา 
และกลุมทดลองที่สอนแบบโครงงาน  โดยใช   pooled  t – test    เนื่องจากคาความแปรปรวนของ  
2   กลุมเทากัน 
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3.6  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิจยัคร้ังนี้  ผูวิจัยไดใชสถิติในการวเิคราะหขอมูล  ดงันี้ 
 1)  สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ 
  (1)  การหาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยการหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามแตละขอกับจุดประสงค ( IOC : Index  of  Item 
Objective Congruence ) โดยใชสูตร (สมนึก ภัททิยธนี. 2541, หนา 217–220)   ดังนี้ 
 

                      ΣRIOC =
N

 
 

    เมื่อ IOC แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกบัเนื้อหา 
                                                                     หรือระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 
                      ∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญทั้งหมด 
                N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
  (2)  การหาคาความยากงายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โดยใชสูตร  
(สมนึก  ภัททยิธนี.2541,หนา 213)  ดังนี ้

                 p  =  
N
R  

   เมื่อ p แทน     คาความยากของขอสอบ 

     R แทน    จํานวนคนตอบถูก 

     N แทน    จํานวนคนทั้งหมด 
  (3)  การหาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชสูตร 
เบรนแนน ( Brennan ) โดยวธีิดัชนี  B  ( B - Index หรือ Brennan  Index )  (บุญชม  ศรีสะอาด.
2545,หนา 87)   ดังนี ้

     B  =  
1N

U  - 
2N

L  
 

   B  แทน     อํานาจจําแนกของขอสอบ 
   1N  แทน     จํานวนคนรอบรู (หรือสอบผานเกณฑ)    
   2N  แทน     จํานวนคนไมรอบรู (หรือสอบไมผานเกณฑ) 
   U  แทน     จํานวนคนรอบรู (หรือสอบผานเกณฑ) ตอบถูก  
   L  แทน     จํานวนคนไมรอบรู (หรือผูสอบไมผานเกณฑ) ตอบถูก  
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  (4)  การหาความเชื่อมั่นของแบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน   วิชา สังคมศึกษา  
ใชวิธีหาคาความเชื่อมั่นของคูเดอร   ริชารดสัน  โดยใชสูตร  KR-20  (บุญชม  ศรีสะอาด.2545,หนา 
92 )  ดังนี ้

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑

21
1 t

tt S
pq

n
nr

 
 

   เมื่อ r   แทน      ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบับ  
     n   แทน      จํานวนขอของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
     p   แทน      อัตราสวนของผูตอบถูกในขอนั้น 
            q        แทน        อัตราสวนของผูตอบผิดในขอนั้น 

       
2

tS   แทน      ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 
 

 2)  สถิติพื้นฐาน  ไดแก 
  (1)  คาเฉลี่ย (Arithmetic  Mean) โดยใชสูตร (บุญชม  ศรีสะอาด.2545,หนา 102) ดังนี้ 
 

                                    X    =   
N

X∑  

       เมื่อ X  แทน คาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
              ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนในกลุมตวัอยาง 

            N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 

  (2)  คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  โดยใชสูตร  
(บุญชม  ศรีสะอาด.2545, หนา 103)   ดังนี้ 
 

               S.D.  =   
( )

( )1

22

−

−∑ ∑
NN

XXN
 

 

    เมื่อ S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     X แทน คะแนนแตละคน 
     ∑ 2X  แทน ผลรวมคะแนนแตละคนยกกําลังสอง 
     ( )2X∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
     N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
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 3)  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน   
  (1)  เปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน ใชสูตร  t - test (Dependent 
Samples)  (บุญชม  ศรีสะอาด.2545, หนา 109 )   ดังนี ้

( )
)1(

=
∑ ∑

∑
22

n
DDn

D
t  

 
 

 เมื่อ  t แทน คาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกบัคาวิกฤติเพื่อทราบความมีนัยสําคัญ 

    D แทน ผลตางของคะแนนระหวางกอนและหลัง 
    n  แทน จํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 

  (2)  เปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วชิาสังคมศึกษาของกลุมทดลองที่  1   
และกลุมทดลองที่ 2   ใชสูตร  pooled  t - test (บุญชม  ศรีสะอาด.2545, หนา 112 )   
 

t  =    

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+

−+

−+−

−

nnnn
snn

xx
S

2121

2

22
2

11

21

11
2

)1()1(
 

 
  df  =  221 −+nn  
 

 เมื่อ t      แทน     คาสถิติที่ใชในการพิจารณา t  - distribution 
              1X , 2X     แทน     คาเฉลี่ยของกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 

          2
1s , 2

2s   แทน     คาความแปรปรวนของคะแนนในกลุมที ่1 และกลุมที่ 2 
      n1 , n2   แทน     ขนาดของกลุมตัวอยางในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 
  df  แทน   ช้ันแหงความเปนอิสระ 

 
 


