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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 
                การวิจัย เร่ือง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู  เร่ือง การแปลงทาง
เรขาคณิต  โดยใชโปรแกรม  GSP  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย
ตามลําดับ  ดังตอไปนี้ 

3.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
3.3 การดําเนนิการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 

 

3.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
    3.1.1 ประชากร 

             ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน       
วัดบางวัว(สายเสริมวิทย) อําเภอบางปะกง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1  ภาคเรียน
ที่ 2  ปการศึกษา 2552  จํานวน 2 หองเรียน  รวมนักเรียน  60  คน  แตละหองโรงเรียนจัดนักเรียน
คละความสามารถเกง  ออน  ปานกลาง 
    3.1.2 กลุมตัวอยาง 
                          ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางจากประชากร  ที่เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน       
วัดบางวัว(สายเสริมวิทย)  อําเภอบางปะกง   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1          
ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2552  จํานวน 2 หองเรียน คือ หอง  ม. 2/1  และหอง  ม.2/2 รวมนักเรียน 
60 คน   ผูวิจัยไดกลุมตัวอยางมาโดยการสุมอยางงาย  (simple random sampling)  ใชวิธีจับฉลาก  
โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม   ไดเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2/1  โรงเรียนวัดบางวัว 
(สายเสริมวิทย)  จํานวน 30 คน  ซ่ึงจัดนักเรียนแบบคละสามารถเกง  ปานกลาง ออน โดยใชเกณฑ
การพิจารณาจากเกณฑการประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2552   
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3.2 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวจิัย 
 
    เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก   
                 3.2.1 การสรางและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
                          แผนการจัดการเรียนรู  เร่ือง  การแปลงทางเรขาคณิต  โดยใชโปรแกรม GSP  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  จํานวน 12  แผน   ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ประกอบดวย องคประกอบของ
แผนการสอน  ใบความรู  และใบกิจกรรม  โดยมีขั้นตอนในการสราง ดังนี้ 
             1) ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2544   และ
หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย)  จังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร   ชวงชั้นที่  3    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3     คําอธิบายรายวิชา    ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
มาตรฐานการเรียนรู  การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรูและการวัดผลประเมินผลดานเจตคติ
ทางคณิตศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   กระทรวงศึกษาธิการ 
(2546,  หนา 168-171)   
             2) ศึกษาเนื้อหา  เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต   จากคูมือครูและหนังสือเรียนสาระ 
การเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตร เลม1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี กระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงมีเนื้อหาดังนี้ 
                              (1) การเลือ่นขนาน  ใชเวลา  4  ชั่วโมง 

 -  ความหมายและสมบัติของการเลื่อนขนาน 
                                     -  สํารวจการเลื่อนขนาน 
                                     -  การเลื่อนขนานในระบบพิกดัฉาก 

  -  การนําความรูเร่ืองการเลื่อนขนานไปใช 
                              (2) การสะทอน  ใชเวลา  4  ช่ัวโมง 
                                     -  ความหมายและสมบัติของการสะทอน 
                                     -  สํารวจการสะทอน 
                                     -  การสะทอนในระบบพิกดัฉาก 
                                     -  การนําความรูเร่ืองการสะทอนไปใช 

      (3) การหมุน  ใชเวลา  4  ช่ัวโมง 
                                     -  ความหมายและสมบัติของการหมุน 
                                     -  สํารวจการหมนุ 
                                     -  การหมุนในระบบพิกัดฉาก      
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                                     -  การนําความรูเร่ืองการหมุนไปใช 
                             รวมใชเวลาในการสอนทัง้หมด 12  ชั่วโมง   
            3) สรางแผนการจัดการเรียนรู  เรื่อง  การแปลงทางเรขาคณิต  แตละแผนประกอบ 
ดวยองคประกอบตางๆ  ดังนี้ 
                              (1) หัวเร่ือง   ประกอบดวย   ชื่อหนวยการเรียนรู   ช่ือวิชา   ช่ือเร่ือง   ช้ันเรียน  
จํานวนเวลาที่ใชสอนในแตละครั้ง 
                              (2) สาระสําคัญ 
                              (3) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
                              (4) จุดประสงคการเรียนรู 
                              (5) สาระการเรียนรู 
                              (6) กิจกรรมการเรียนรู 
                              (7) ส่ือและอุปกรณการเรียนรู 
                              (8) การวดัและประเมินผลการเรียนรู 
            4) สรางใบกิจกรรม เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต  ซ่ึงเปนกิจกรรมปฏิบัติการโดยใช
คอมพิวเตอรเปนอุปกรณในการเรียน 
                         5) นําแผนการจัดการเรียนรูและใบกิจกรรม  เร่ือง  การแปลงทางเรขาคณิต  โดยใช
โปรแกรม  GSP  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ตรวจความถูกตอง
เหมาะสม   และชี้แนะขอบกพรอง  พรอมทั้งขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุง 
                         6) นําแผนการจัดการเรียนรูและใบกิจกรรมที่ไดรับการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว   ไปใหผูเชีย่วชาญ   จํานวน  5  คน   (ดรูายละเอียดใน
ภาคผนวก ก)  ประเมินคุณภาพ  ตรวจพจิารณาดานเนื้อหา  จุดประสงค  กิจกรรมการเรยีนรู  โดยใช
แบบประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  (rating scale) คือ 
                           5     หมายถึง     เหมาะสมมากที่สุด 
                           4     หมายถึง     เหมาะสมมาก 
                           3     หมายถึง     เหมาะสมปานกลาง 
                           2     หมายถึง     เหมาะสมนอย 
                           1     หมายถึง     เหมาะสมนอยที่สุด 
                         นําผลการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉล่ีย  เพื่อใชเปนเกณฑในการยอมรับคุณภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู  โดยกําหนดเกณฑ ดังนี้ 
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   คาเฉลี่ย     4.50 – 5.00     หมายความวา     คุณภาพดีมาก 
   คาเฉลี่ย     3.50 – 4.49     หมายความวา     คุณภาพด ี
   คาเฉลี่ย     2.50 – 3.49     หมายความวา     คุณภาพปานกลาง              
   คาเฉลี่ย     1.50 – 2.49     หมายความวา     คุณภาพพอใช 
   คาเฉลี่ย     1.00 – 1.49     หมายความวา     คุณภาพปรับปรุง              
                         เกณฑในการยอมรับวาแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นมีคุณภาพหรือไม ผูวิจัย
กําหนดใหมีคาเฉลี่ยตั้งแต  3.50  ขึ้นไป  (ภาคผนวก ข,  ตาราง 8) 
                        7) นําแผนการจัดการเรียนรูและใบกิจกรรมที่ไดรับการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา                 
และขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ  ไปหาประสิทธิภาพตอไป โดยดําเนินการเปนระบบ  3  ขั้นตอน  
ดังนี้ 

            ขั้นที่ 1  รายบุคคล    ทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2            
ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย) อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนที่เรียนเกง ปานกลางและออน  โดยคัดเลือกจากคะแนนสอบปลายภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552  ทดลองนอกเวลาเรียนปกติ จํานวน 3  คน  ผูวิจัยสังเกตและบันทึกผล
การเรียนของนักเรียน  เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการเรียน ความยากงายของเนื้อหาและใบกิจกรรม  
แลวนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข 
                         ขั้นที่ 2  กลุมยอย   นําแผนการจัดการเรียนรูและใบกิจกรรมที่ไดรับการปรับปรุง
แกไขแลวไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552 โรงเรียน    
วัดบางวัว(สายเสริมวิทย)  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  9  คน  
ที่มีระดับสติปญญาตางกัน  คือ เกง ปานกลาง และออน  โดยสุมตัวอยางอยางงายดวยวิธีการจับ
ฉลากจากนักเรียนกลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน  ผูวิจัยสังเกตและบันทึกเวลาในการเรียน
ของนักเรียน  นําผลมาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 
                         ขั้นที่ 3  ภาคสนาม    นําแผนการจัดการเรียนรูและใบกิจกรรมที่ไดรับการปรับปรุง
แกไขแลวไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552 โรงเรียน    
วัดบางวัว(สายเสริมวิทย)  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  30  คน   
คละผูเรียนทั้งเกง ปานกลาง และออน  โดยพิจารณาจากผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  
2552  เพื่อหาขอบกพรองทั้งหมดแลวนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชทดลองกับกลุมตัวอยาง 
                        8) นําแผนการจัดการเรียนรูและใบกิจกรรมที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลว  เสนอตอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธตรวจพจิารณาอีกครั้ง    แลวจึงนําไปทดลองใชกับนักเรียนกลุม
ตัวอยางตอไป                 
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          3.2.2 การสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                              แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต  เปน
แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชทดสอบกอนและหลังการเรียน  มีขั้นตอนการสรางและหา
คุณภาพ ดังนี้ 
                             1) ศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของบุญชม  ศรีสะอาด  (2545,  หนา 
53-66) เทคนิคการวัดผลการเรียนรูของลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543,  หนา 196-198) และ
การวัดผลและการประเมินผลวิชาคณิตศาสตรของสิริพร ทิพยคง (2545,  หนา 187-222) 
                             2) ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู  สาระ : เรขาคณิต  เร่ือง  การแปลงทาง
เรขาคณิต   จากคูมือครูสาระการเรียนรูพื้นฐาน   คณิตศาสตร  เลม 1   และหนังสือเรียนคณิตศาสตร
พื้นฐาน   เลม 1  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้
พื้นฐาน  พุทธศักราช 2544   จัดทําโดย   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
กระทรวงศกึษาธิการ         
                             3) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   เร่ือง  การแปลงทางเรขาคณิต    
แบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จํานวน  60  ขอ  ใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู 
                            4) นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ตรวจ
ความถูกตองเหมาะสม และชี้แนะขอบกพรอง  พรอมทั้งขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุง 
                            5) นําแบบทดสอบที่ไดปรับปรุงแกไขจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธ
แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน  5  คน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก)  ตรวจสอบความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู  โดยใชเกณฑการพจิารณา ดังนี ้ 
                              คะแนน  +1  สําหรับขอคําถามที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
                              คะแนน    0  สําหรับขอคําถามที่ไมแนใจวาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
                              คะแนน   -1  สําหรับขอคําถามที่ไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
                             จากนั้นนําคะแนนที่ไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 5 คน  มาหาคาดัชนี 
ความสอดคลอง  (IOC)  แลวคัดเลือกขอสอบที่มีคา  IOC  ตั้งแต  0.5  ขึ้นไป  จํานวน  45  ขอ 
(ภาคผนวก ข,  ตาราง 10) 
                           6) นําแบบทดสอบจํานวน   45  ขอ   ไปทดลองใชกบันักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  
จํานวน 30  คน ภาคเรยีนที่ 2  ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย)  อําเภอบางปะกง 
จังหวดัฉะเชิงเทรา ที่ใชแผนการจัดการเรยีนรู เร่ือง  การแปลงทางเรขาคณิต  โดยใชโปรแกรม GSP  
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                          7) วิเคราะหแบบทดสอบ จํานวน 45  ขอ  โดยนําแบบทดสอบที่ไดจากการสอบ มา
ตรวจใหคะแนน โดยขอที่ตอบถูกตองให 1  คะแนน  ขอที่ตอบผิด ไมตอบหรือตอบเกนิ  1  ตัวเลือก  
ให  0  คะแนน 
                        8) นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาความยากงาย (p)  และคาอํานาจจําแนก (r)  แบบ    
อิงกลุม  แลวคัดเลือกขอที่มีความยากงายตั้งแต  20%  ถึง  80%  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต  .20  
ขึ้นไป (กาญจนา วัฒายุ,  2544,  หนา 130-133)  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา แบบทดสอบทั้ง 45 
ขอ มีคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก อยูในเกณฑ  แสดงวา แบบทดสอบใชไดทุกขอ 
(ภาคผนวก ข,  ตาราง 12) 
                          9) นําแบบทดสอบที่มีคาความยากงายและคาอํานาจจาํแนกอยูในเกณฑ จํานวน  45  
ขอ  มาคํานวณเพื่อหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson 
20)  ผลการวิเคราะหขอมูลหาคาความเชือ่มั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ (45 ขอ) พบวา แบบทดสอบ
มีคาความเชื่อมั่น  .871 (ภาคผนวก ข,  ตาราง 12)                       

            10) นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรือ่ง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช
โปรแกรม  GSP  จํานวน  45  ขอ เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจพิจารณาอกีครั้ง  
แลวจึงนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
 

      3.2.3 การสรางและหาคณุภาพของแบบวัดเจตคติท่ีมีตอการเรียนคณิตศาสตร   
                        แบบวัดเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง 
การแปลงทางเรขาคณิต   เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยาง  มีขั้นตอนใน  
การสรางและหาคุณภาพ ดังนี้ 
                         1) ศึกษาความหมายของเจตคติและวิธีการวัดเจตคติของธีรวุฒิ เอกะกลุ  (2549, หนา 
1-2, 19-20)   และเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ (2546,  หนา 168-171) 
                         2) ศึกษาการสรางแบบวัดเจตคติของธีรวุฒิ  เอกะกุล  (2549,  หนา 54-60)   ซ่ึงเปน
แบบวัดเจตคตติามวิธีของลิเคอรท  (Likert) โดยใชขอคําถามที่เปนขอความทางบวก 
                        3) สรางแบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนคณติศาสตร จํานวน  30 ขอ  ลักษณะของแบบ
วัดเจตคติเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ ขอความเปนขอความทางบวก มี
เกณฑการตรวจใหคะแนน  ดังนี ้
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    ระดับ  5       หมายถึง        มากที่สุด 
    ระดับ  4       หมายถึง        มาก 
    ระดับ  3       หมายถึง        ปานกลาง 
    ระดับ  2       หมายถึง        นอย 
    ระดับ  1       หมายถึง        นอยที่สุด 
                        4) นําแบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร  จํานวน  30 ขอ  ที่สรางขึ้นเสนอตอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   ตรวจความถูกตองเหมาะสม  และชี้แนะขอบกพรองพรอมทั้ง
ขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุง 
                        5) นําแบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร  จํานวน 30 ขอ  ที่ไดปรับปรุงแกไข
จากคณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธแลว  ไปใหผูเชี่ยวชาญ   จํานวน  5   คน   (ดรูายละเอียดใน
ภาคผนวก ก)    ประเมินและตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสราง  (construct validity)  โดยใช
เกณฑการพิจารณา  ดังนี ้ 
                             คะแนน  +1  เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นสามารถวัดความคิดเห็นนั้นได 
                             คะแนน    0  เมื่อไมแนใจวาขอคําถามนั้นสามารถวัดความคิดเห็นนั้นได 
                             คะแนน   -1  เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นไมสามารถวัดความคิดเห็นนั้นได 
                        6) นําคะแนนที่ไดรับการประเมินและตรวจสอบจากผูเชีย่วชาญ 5  คน  มาหาคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับความคิดเห็น   ถาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ที่คํานวณได
มากกวาหรือเทากับ  0.5  แสดงวาขอคําถามนั้นมีความตรง  แตถาคา  IOC  ต่ํากวา  0.5  ใหปรับปรุง
ขอคําถามใหม  ผลการประเมินพบวา  ขอคําถามทั้ง 30  ขอ ผานเกณฑ   
                        7) นําแบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร จํานวน 30 ขอ ใหผูเชีย่วชาญจํานวน 
5 คน   ตรวจสอบความเหมาะสมระหวางขอคําถามกับความคิดเห็น   โดยพิจารณาขอคําถามทีละขอ  
ตามเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
                           คะแนน     5      สําหรับขอคําถามที่เหมาะสมมากที่สุด 
                           คะแนน     4      สําหรับขอคําถามที่เหมาะสมมาก 
                           คะแนน     3      สําหรับขอคําถามที่เหมาะสมปานกลาง 
                           คะแนน     2      สําหรับขอคําถามที่เหมาะสมนอย 
                           คะแนน     1      สําหรับขอคําถามที่เหมาะสมนอยที่สุด 
                        8) นําคะแนนของผูเชี่ยวชาญทุกคน  มาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐาน  
แลวคัดเลือกขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยตั้งแต   4.50  ขึ้นไป  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานไมเกิน  1.00  ซ่ึง
เปนขอคําถามที่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและเที่ยงตรงตามโครงสรางไว   
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                         จากผลการประเมินและตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ  พบวา ขอคําถามบางขอมี
ขอบกพรองตองปรับปรุงแกไข  ผูวิจัยจึงคัดเลือกไว  15  ขอ ซ่ึงเปนขอคําถามที่ผานเกณฑ (คา IOC)  
และเปนขอคําถามที่ไมพบขอบกพรอง (ภาคผนวก ข,  ตาราง 11)    
                        9) นําแบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร  จํานวน  15  ขอ  ไปทดลองใช  (try 
out)  กับนกัเรยีนที่ไมใชกลุมตวัอยาง  จํานวน 30  คน   ภาคเรียนที่  2   ปการศึกษา  2552   โรงเรียน
วัดบางวัว(สายเสริมวิทย)    อําเภอบางปะกง   จังหวดัฉะเชงิเทรา   ที่ใชแผนการจัดการเรียนรู   เร่ือง    
การแปลงทางเรขาคณิต   โดยใชโปรแกรม GSP   และนําผลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบ
วัดเจตคติทั้งฉบับ  โดยหาสมัประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบัค  (Cronbach)  ไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ  .702    
                      10) นําแบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร  จํานวน  15  ขอ  มาปรับปรุงแกไข
แลว เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจพจิารณาอีกครั้ง  แลวจึงนําไปใชกับนักเรยีน
กลุมตัวอยางตอไป                 
 

3.3 การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

 
                  การวิจัยคร้ังนี้  เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi - experimental research) ดําเนิน         
การทดลองแบบกลุมเดี่ยวสอบกอนและสอบหลัง (one group pretest posttest design) มีลักษณะ 
การทดลองดังตาราง 4 (พวงรัตน ทวีรัตน,  2540,  หนา 60-61) 
 
ตาราง 4  แบบแผนการทดลอง one group pretest posttest design 
 

สอบกอนเรียน ทดลอง สอบหลังเรียน 

1Τ  Χ  
2Τ  

 
 
                      ความหมายของสัญลักษณ 
 Χ  แทน การเรียนการสอนโดยใชโปรแกรม GSP  
 1Τ  แทน การทดสอบกอนการทดลอง (pretest) 
 2Τ  แทน การทดสอบหลังการทดลอง (posttest) 
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                ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
                3.3.1 ผูวิจัยเตรียมความพรอมดานคอมพิวเตอร  โดยใชหองคอมพิวเตอรเปนสถานที่
ทดลอง  อุปกรณตางๆ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน 31 เครื่อง (นักเรียน 30 เครื่อง และผูวิจัย 1 
เครื่อง) ไดติดตั้งโปรแกรม GSP แลว   CD ใบกิจกรรมและใบความรู สําหรับนักเรียน จํานวน 30  
แผน และ CD ใบกิจกรรม ใบความรู และเฉลยสําหรับผูวิจัย จํานวน 1 แผน  และเครื่องโปรเจคเตอร  
ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
                3.3.2 ผูวิจัยเตรียมความพรอมของนักเรียนในการใชโปรแกรม GSP  กอนทําการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู  โดยฝกใหนักเรียนรูจักและฝกการใชงานของโปรแกรม GSP เบื้องตนใน
สวนที่จําเปนในการเรยีนรู เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต    
                3.3.3 กอนเรียนเนื้อหาหลักแตละเรื่อง  ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน  30  คน  ซ่ึง
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2522 โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย) 
อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซ่ึงแตละเรื่องเปน
แบบทดสอบปรนัย  4  ตัวเลือก  ดังนี้ 
                     1) การเลื่อนขนาน  จํานวน  15  ขอ  ใชเวลา  20  นาที 
                     2) การหมุน จํานวน 15  ขอ  ใชเวลา  20  นาที 
                     3) การสะทอน  จํานวน 15  ขอ  ใชเวลา  20  นาที 
                     รวมแบบทดสอบทั้ง  3  เร่ือง  เปนจํานวน  45  ขอ   
                3.3.4 หลังจากสอบกอนเรียนทั้ง  3  เร่ืองแลว ผูวิจัยดําเนินการสอนนักเรยีนกลุมตัวอยาง 
ดวยการจัดกิจกรรมการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู  เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต  โดยใช
โปรแกรม  GSP  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชเวลาสอนตาม
ตารางสอน สัปดาหละ  3  ชั่วโมง   จํานวน  4  สัปดาห  รวมเปน 12  ชั่วโมง  ในแตละชั่วโมงจะมี
การเก็บคะแนนจากใบกิจกรรมเพื่อเปนคะแนนประสิทธิภาพกระบวนการ (E1)         
                3.3.5 หลังจากเรียนแตละเร่ืองจนครบระยะเวลาที่กําหนดแลว (เร่ืองละ 4 ชั่วโมง)  ผูวิจัย
ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อเปนคะแนนประสิทธิภาพ

ผลลัพธ (E2)   เร่ืองละ 15 ขอ รวม 3  เร่ือง  45 ขอ ใชเวลาทดสอบเรื่องละ 20  นาที 
                 3.3.6 เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนและการทดสอบครบทั้ง  3  เร่ืองแลว  ใหนักเรยีนกลุม
ตัวอยางตอบแบบวัดเจตคติทีม่ีตอการเรียนคณิตศาสตร  เร่ือง  การแปลงทางเรขาคณติ  โดยใช
โปรแกรม GSP   จํานวน  15  ขอ                        
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                3.3.7 ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดทั้งหมด  ไดแก   คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คะแนนระหวางเรียนจากใบกิจกรรม  และคะแนนจาก
แบบวัดเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร  มาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ  เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ที่ตั้งไว  (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) 
 

3.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 
 
   3.4.1 การวิเคราะหขอมูล 
              1) การหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู  โดยนําคะแนนระหวางเรียนซึ่งได
จากใบกิจกรรม   และคะแนนหลังเรียนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   มาหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  80/80  โดยใชคาสถิติ  E1/E2    
                     2) การวิเคราะหขอสอบเพื่อหาคาความยากงาย  (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบ 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไดวิเคราะหโดยใชจาํนวนคนที่ทําถูกในกลุมเกงและกลุมออน 
                3) การทดสอบกอนเรียน  (pretest)  และทดสอบหลังเรียน  (posttest)  ในกลุมตวัอยาง
โดยการหาคาเฉล่ีย  ( X )  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (S.D.)   ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียน  ดวยการทดสอบสมมติฐาน  ใชสถิติ  t - dependent test   
                     4) นําแบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร  มาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  โดยกําหนดเกณฑคาเฉลี่ย (พวงรัตน ทวีรัตน,  2540,  หนา 77) ดังนี ้
  คาเฉลี่ย     4.50 – 5.00     หมายถึง     เห็นดวยมากที่สุด 
  คาเฉลี่ย     3.50 – 4.49     หมายถึง     เห็นดวยมาก 
  คาเฉลี่ย     2.50 – 3.49     หมายถึง     เห็นดวยปานกลาง              
  คาเฉลี่ย     1.50 – 2.49     หมายถึง     เห็นดวยนอย 
  คาเฉลี่ย     1.00 – 1.49     หมายถึง     เห็นดวยนอยที่สุด 
 
                3.4.2 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล   

       1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู   โดยใชคาสถิติ  E1/E2 
            (กองวจิัยทางการศกึษา  กระทรวงศึกษาธิการ,  2545,  หนา 63-64) 
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                                            E1    =   100×
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛∑

A
n
X

    

 
 
                                E1       คอื   ประสิทธิภาพของกระบวนการไดจากคะแนนเฉลี่ยของคะแนน 
                                                  ระหวางเรียนของนักเรียนทั้งหมด 
                             X∑     คือ    ผลรวมของคะแนนนักเรยีนระหวางเรียน 
                               A       คือ    คะแนนเต็มของแบบวดั 

                   n       คือ   จํานวนนักเรียนกลุมตวัอยาง 
 
 

                                           E2    =      100×
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛∑

B
n
Y

 

 
 
                                E2      คือ   ประสิทธิภาพของผลลัพธไดจากคะแนนเฉลี่ยของ 
                                                 การทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมด 
                              Y∑     คือ   คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน 
                               B       คือ   คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 

                   n       คือ   จํานวนนักเรียนกลุมตวัอยาง 
 
                     2) หาคาดัชนีความเหมาะสมระหวางขอคําถามกับความคิดเห็น  จากคะแนนของ
ผูเชี่ยวชาญ โดยหาคาเฉลี่ยเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                          (1) คาเฉลี่ยเลขคณิต  คํานวณโดยใชสูตร  
                               (กาญจนา วัฒายุ,  2544,  หนา 66) 
 

                                                        X     =    
n
X∑  
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                   X        คือ     คาเฉลี่ย   
                   X        คือ     คะแนนดิบ 
                   X∑     คือ     ผลรวมของคะแนนดบิของนักเรียน 
                    n         คือ     จํานวนนกัเรียนกลุมตัวอยาง 
 

                           (2) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  คํานวณโดยใชสูตร 
                                 (กาญจนา วัฒายุ,  2544,  หนา 73) 
 
 

                                             S.D.   =    
)1(

)( 22

−
− ∑∑

nn
XXN  

 
 
                               S.D.     คือ     สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
                              X∑     คือ     ผลรวมของคะแนนดิบของนกัเรียน 
                              2X∑   คือ     ผลรวมของคะแนนดิบของนักเรียนแตละคนยกกําลังสองทีละตัว                               

                    n      คือ     จํานวนนักเรยีนกลุมตัวอยาง              
 
                     3) หาคาความยากงาย  (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร  
                          (กาญจนา วฒัายุ,  2544,  หนา 133) 
             
                          

                          ความยากงาย  (p)  =    
กลุม ียนทั้งสองจํานวนนักเร

100× มทั้งสองกลุ ที่ตอบถูกผลรวมของผู  

 
 
                     4) หาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร  
                           (กาญจนา วฒัายุ,  2544,  หนา 130) 
 

                         คาอํานาจจําแนก (r)  =   
กลุมต่ํา)หรือ(บกลุมสูงจํานวนผูตอ

กกลุมต่ําจํานวนตอบถู-กกลุมสูงจํานวนตอบถู  
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              5) หาคาดชันีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใชสูตร  
IOC  (กองวจิยัทางการศึกษา  กระทรวงศกึษาธิการ,  2545,  หนา 65) 
 
 

                                                           IOC  =   
n
R∑  

 
 
                              IOC คือ    ดัชนีความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงค 
                                R      คือ    คะแนนของผูเชี่ยวชาญ 
                             R∑     คือ    ผลรวมของคะแนนของผูเชี่ยวชาญแตละคน 
                               n     คือ    จํานวนผูเชี่ยวชาญ   
                     
              6) หาคาดชันีความสอดคลองของแบบวัดเจตคติที่มตีอการเรียนคณิตศาสตร  โดยใช
สูตร  IOC  (กาญจนา วัฒายุ,  2544,  หนา 116) 
 
 

                                                            IOC  =   
n
R∑  

 
 
                                IOC คือ    ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับความคิดเหน็  
                                R      คือ    คะแนนของผูเชี่ยวชาญ 
                             R∑     คือ    ผลรวมของคะแนนของผูเชี่ยวชาญแตละคน 
                               n     คือ    จํานวนผูเชี่ยวชาญ   
 
                    7) หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใชสูตร KR-20 
ของคูเดอร  ริชารดสัน (บุญชม ศรีสะอาด,  2545,  หนา 88-89)    
 

                                               rtt        =     ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
∑

21
1 s

pq
k

k  
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                                       rtt        คือ     ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
                                       k      คือ     จํานวนขอสอบ 
                                       p      คือ     สัดสวนของผูตอบถูกในขอหนึ่งๆ 

                                                         =  
n
R    เมื่อ  R  แทนจํานวนผูตอบถูกในขอนั้น   

                                                                      และ  n  แทนจํานวนผูสอบ 
                                       q      คือ     สัดสวนของผูตอบผิดในขอหนึ่งๆ  =  1 - p 
                                       2s    คือ     ความแปรปรวนของคะแนน 
 
                       8) หาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติที่มตีอการเรียนคณิตศาสตร  โดยหา           
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - cocfficient)  ของครอนบัค (Cronbach)   
                            (บุญชม ศรีสะอาด,  2545,  หนา 99)    
 

                                      α      =     ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

−
∑

2

2

1
1 t

i

s
s

k
k  

 
 
                                       α          คือ     คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
                                       k         คือ     จํานวนขอของแบบวัดเจตคต ิ
                                    ∑ 2

is    คือ     ผลรวมของความแปรปรวนของแตละขอ 
                                      2

ts        คือ     ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 
                     9) เปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลงัเรียน  โดยคํานวณจากสูตร  
t - test  แบบ  dependent sample  (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ,  2540,  หนา 248) 
 
                                    

                                     t   =    

1
)( 22

−
− ∑∑

∑

n
DDn

D   
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                 โดยมี     df    =   n  - 1 

 

                            ∑D      คือ     การนําเอาผลตางของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรก 
                                                                ของนักเรียนแตละคนมาบวกกัน 

                     n       คือ     จํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง 
                            ∑ 2D   คือ     การนําเอาผลตางของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรก  
                                                               ของนักเรียนแตละคนยกกําลังสองแลวนํามาบวกกัน                                  
             ( )2∑D     คือ การนําเอาผลตางของคะแนนครั้งแรกกับครั้งหลัง 

ของนักเรียนแตละคนมาบวกกันแลวจึงยกกําลังสอง 
  n  - 1   คือ แทนชั้นแหงความเปนอิสระ (df)                             
 
 
 
 
 

 


