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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
และเจตคติตอวิทยาศาสตร  โดยใชการสอนตามหลักอริยสัจสี่และการสอนตามแบบปกติ  สําหรับ
นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 

3.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
3.2  แบบแผนในการทดลอง 
3.3  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
3.4  การสรางและการหาคณุภาพเครื่องมือวิจัย 
3.5  ขั้นตอนและวิธีดําเนนิการทดลอง 
3.6  การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  
3.1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัย  ประชากรเปนนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียน  รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน  ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2553   
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ (ลาดขวาง) จํานวน 11  หองเรียน  397  คน   

3.1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ(ลาดขวาง) ที่ลงทะเบียนเรียน 
รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ทําการตรวจสอบวานักเรียนทั้งหมด
มีความรูทางวิทยาศาสตรใกลเคียงกันโดยใหนักเรียนที่เปนประชากรทุกคนสอบโดยใชขอสอบวดัแวว

เนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร  นําผลการสอบมาพิจารณาตามลําดับขั้นคือ   ขั้นที่ 1 เลือก 2 หองที่มี
ผลการสอบตางจากคาเฉลี่ยไมเกิน ± 2 คะแนน เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ขั้นที่ 2 ใชวิธีการ
สุมอยางงาย  จากจํานวน 2 หองเรียน โดยการจับฉลากเพื่อแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุมคือ  
 กลุมทดลอง จํานวน  1 หองเรียน นักเรียน 30 คน สอนตามหลักอริยสัจส่ี 
 กลุมควบคุม จาํนวน  1 หองเรียน นักเรียน 30 คน สอนตามแบบปกต ิ
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3.2  แบบแผนในการทดลอง 
 
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง          

สองกลุมสอบกอน-สอบหลัง (Pretest -  Posttest  Control  Group Design) (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551,  
หนา 143) ซ่ึงมีแบบแผนการทดลองดังนี้ 
 

ตาราง 5   แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน การทดลอง สอบหลัง 
RE T1   X                 T2 
RC T1 -X T2 

 
R แทน การกําหนดกลุมตวัอยางแบบสุม 
E แทน กลุมทดลอง 
C แทน กลุมควบคุม 
T1 แทน คะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรกอนทดลอง  
T2 แทน คะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรหลังทดลอง 
X แทน การสอนตามหลักอริยสัจสี่  

  -X แทน การสอนตามแบบปกต ิ

 
3.3  เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
3.3.1  แผนการจัดการเรียนรูตามหลักอริยสัจสี่ 
3.3.2  แผนการจัดการเรียนรูตามแบบปกต ิ
3.3.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร  
3.3.4  แบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร 
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3.4  การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 
การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือวิจยั ผูวิจยัไดดําเนินการตามขัน้ตอนดังนี ้
3.4.1  แผนการจัดการเรียนรูตามหลักอริยสัจสี่  ดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังนี ้

  1)  ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักอริยสัจสี่จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ซ่ึงจะไดแนวความคิดของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
  2)  ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  
และคูมือการใชหลักสูตร หมวดวิชาสามัญ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
  3)  ศึกษาวัตถุประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาของรายวิชา
วิทยาศาสตรพื้นฐาน รหัส 2000-1401 แลวเรียบเรียงเนื้อหาสาระแบบบูรณาการ เรื่องความสําคัญ
ของทรัพยากรน้ํากับสิ่งแวดลอมและชีวิต ซ่ึงไดหัวขอเร่ืองจํานวน 5 หัวขอเร่ือง คอื ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ทรัพยากรน้ํา ปญหาและผลกระทบเกี่ยวกับน้ํา การรักษาดุลภาพของน้ํา
ในสิ่งมีชีวิต แลวกําหนดจุดประสงคการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรูตามหลักอริยสัจสี่ ออกแบบ
การวัดผลประเมินผล ส่ือ-แหลงการเรียนรู 
  4)  สรางแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและ
เปนไปตามขั้นตอนของการจัดการเรียนรูตามหลักอริยสัจสี่ จํานวน 5 แผน 15 ชั่วโมงประกอบดวย 

   (1)  สาระสําคัญ 
  (2)  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  (3)  จุดประสงคปลายทาง และจุดประสงคนําทาง 
  (4)  สาระการเรียนรู 

    (5)  กจิกรรมการเรียนรู ซ่ึงแบงออกเปน 4 ขั้นตอนดังนี ้
 ก.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 ข.  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู 
 ก)  ขั้นตอนที่ 1 กําหนดปญหา (ขั้นทกุข) 
 ข)  ขั้นตอนที่ 2 ตั้งสมมติฐาน (ขั้นสมุทัย) 
 ค)  ขั้นตอนที่ 3 ทดลองและเก็บขอมูล (ขั้นนิโรธ) 
 ง)  ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหขอมูลและสรุปผล (ขั้นมรรค) 
 ค.  ขั้นสรุป 
 ง.  ขั้นประเมนิ 
   (6)  ส่ือ/แหลงเรียนรู 
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   (7)  การวัดผลประเมินผล 
   (8)  เกณฑการวัดผลประเมนิผล 

 5)  นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นมา นําเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และนําขอเสนอแนะจุดบกพรองมาแกไข 
 6)  นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขแลวนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญทางการสอน

วิทยาศาสตร ปรัชญาทางศาสนา และส่ิงแวดลอม จํานวน 5 ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารย ชาญยุทธ    
คงภิรมยชื่น ดร.บุญยอด ศรีรัตนสรณ วาที่รอยตรีครูจํารูญ เบญจวรรณ ครูจํานงค อินทองคํา ครูลลิตา   
ศิริจุมพลพงษ ตรวจพิจารณาดังนี้ 

 ตรวจพิจารณาความถูกตองของผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรู
ใหตรงตามหลักสูตรที่กําหนดไว 

 ตรวจพิจารณาจุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู การวัดผลและประเมนิผล
ใหมีความเหมาะสมตามขั้นตอนของการจัดการเรียนรูตามหลักอริยสัจสี่ 

 โดยใชเกณฑการประเมินแผนการจัดการเรียนรูซ่ึงปรับปรุงมาจากแบบประเมินผล

แผนการสอนในงานวิจัยของ เกียรติศักดิ์  ชันตะ เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาและคุณลักษณะเพื่อพัฒนาสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ไดรับการสอน

แบบอริยสัจสี่กับการสอนตามปกติ (เกียรติศักดิ์  ชันตะ, 2546, หนา 72) แบบสอบถามมีลักษณะ
การตอบแบบมาตรประมาณคา จําแนกระดับความเห็นเปน 3 ระดับดังนี้  ดี  พอใช  ปรับปรุง 
ซ่ึงไดผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูตามหลักอริยสัจสี่ดังนี้ 
  ในระดับความเหมาะสมดาน สาระสําคัญมีคาเฉลี่ย  2.93 ระดับความเหมาะสมดี  
ดานจุดประสงคการเรียนรูมีคาเฉลี่ย 2.85 ระดับความเหมาะสม ดี  ดานเนื้อหามีคาเฉลี่ย 2.93 ระดับ
ความเหมาะสมดี  ดานกิจกรรมการเรียนรูมีคาเฉลี่ย 2.97 ระดับความเหมาะสมดี  ดานสื่อการเรียนรู
มีคาเฉลี่ย 3.00 ระดับความเหมาะสมดี ดานการวัดผลประเมินผลมีคาเฉลี่ย 2.93 ระดับความเหมาะสมดี  
สรุปรวมทุกดานมีคาเฉลี่ย 2.93 ระดับความเหมาะสม ในทุกดานคือระดับดี สามารถนําไปใช
ในการสอนได 
 7)  นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับแกตามคําแนะนําของผูเชีย่วชาญในดานการเขยีน
ขอความใหกระชับไดใจความชัดเจน ปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสมกับผูเรียน ปรับปรุงจุดประสงค
การเรียนรูใหครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู 

นําแผนการจดัการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชในการวิจัยตอไป 
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3.4.2  แผนการจัดการเรียนรูตามแบบปกติ  สรางตามขั้นตอนดังนี ้
  1)  ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
  2)  ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีพุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  
และคูมือการใชหลักสูตร หมวดวิชาสามัญ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

   3)  ศึกษาวัตถุประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาของรายวิชา
วิทยาศาสตรพื้นฐาน รหัส 2000-1401 แลวเรียบเรียงเนื้อหาสาระแบบบูรณาการ เรื่องความสําคัญของ
ทรัพยากรน้ํากับส่ิงแวดลอมและชีวิต ซ่ึงไดหัวขอเร่ืองจํานวน 5 หัวขอเร่ืองคือ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ทรัพยากรน้ํา ปญหาและผลกระทบเกี่ยวกับน้ํา การรักษาดุลภาพของ
น้ําในสิ่งมีชวีิต แลวกําหนดจุดประสงคการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรูตามแบบปกติ ออกแบบ
การวัดผลประเมินผล ส่ือ-แหลงการเรียนรู 
  4)  สรางแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และเปนไปตาม
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู จํานวน 5 แผน 15 ชั่วโมง ประกอบดวย 

 (1)  สาระสําคัญ 
 (2)  ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 
 (3) จุดประสงคปลายทาง และจุดประสงคนําทาง 
 (4)  สาระการเรียนรู 
 (5)  กจิกรรมการเรียนรู ซ่ึงแบงออกเปน 4 ขั้นตอนดังนี ้

 ก.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  ข.  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู 

 ก)  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นสรางความสนใจ 
 ข)  ขั้นตอนที่ 2 สํารวจและคนหา 
 ค)  ขั้นตอนที่ 3 อธิบายและลงขอสรุป 
 ง)  ขั้นตอนที่ 4 ขยายความรู 
  ค.  ขั้นสรุป 
  ง.  ขั้นประเมนิ 
 (6)  ส่ือ/แหลงเรียนรู 
 (7)  การวัดผลประเมินผล 
 (8)  เกณฑการวัดผลประเมินผล 
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 5)  นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นมา นําเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และนําขอเสนอแนะจุดบกพรองมาแกไข 
 6)  นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขแลวนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร 

ปรัชญาทางศาสนา และส่ิงแวดลอม  จํานวน 5 ทานดังไดกลาวแลวขางตน    
 ตรวจพิจารณาความถูกตองของผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรู

ใหตรงตามหลักสูตรที่กําหนดไว 
 ตรวจพิจารณาจุดประสงคการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู  การวัดผลและประเมินผล

ใหมีความเหมาะสมตามขั้นตอนของการจดัการเรียนรูตามแบบปกต ิ
 โดยใชเกณฑการประเมินแผนการจัดการเรียนรูซ่ึงปรับปรุงมาจากแบบประเมินผล

แผนการสอนในงานวิจัยของ เกียรติศักดิ์  ชันตะ เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาและคุณลักษณะเพื่อพัฒนาสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ไดรับการสอน

แบบอริยสัจสี่กับการสอนตามปกติ (เกียรติศักดิ์  ชันตะ, 2546, หนา 72) แบบสอบถามมีลักษณะ
การตอบแบบมาตรประมาณคา จําแนกระดับความเห็นเปน 3 ระดับดังนี้  ดี  พอใช  ปรับปรุง
ซ่ึงไดผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูตามแบบปกติ ดังนี้ 
  ในระดับความเหมาะสมดาน สาระสําคัญมีคาเฉลี่ย 2.93 ระดับความเหมาะสม ดี 
ดานจุดประสงคการเรียนรูมีคาเฉลี่ย 2.85 ระดับความเหมาะสม ดี ดานเนื้อหามีคาเฉลี่ย 2.93 ระดับ
ความเหมาะสม ดี ดานกิจกรรมการเรียนรูมีคาเฉลี่ย 2.97 ระดับความเหมาะสม ดี ดานสื่อการเรียนรู
มีคาเฉลี่ย 2.90 ระดับความเหมาะสม ดี ดานการวัดผลประเมินผลมีคาเฉลี่ย 2.93 ระดับความเหมาะสม 
ดีสรุปรวมทุกดานมีคาเฉลี่ย 2.90 ระดับความเหมาะสม ในทุกดานคือระดับ ดี สามารถนําไปใช
ในการสอนได 
  7)  นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับแกตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญในดาน
การเขียนขอความใหกระชับไดใจความชัดเจน ปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสมกับผูเรียน ปรับปรุง
จุดประสงคการเรียนรูใหครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู 

นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชในการวจิัยตอไป 
3.4.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

4 ตัวเลือกมีคําถามที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและครอบคลุมสาระการเรียนรู
โดยดําเนินการสราง ตามหลักการของการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร 
 1)  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ดังไดกลาวแลวขางตน พิจารณาความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามของแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรูโดยใชเกณฑการประเมินดังนี้ 
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 คะแนน   +1    สําหรับขอคําถามที่มีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 คะแนน     0     สําหรับขอคําถามที่ไมแนใจวามีความสอดคลองกับจุดประสงค

การเรียนรู 
 คะแนน    -1     สําหรับขอคําถามที่ไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 2)  นําแบบทดสอบที่ไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนี

ความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (Index of Consistency : IOC) 
แลวคัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC ตั้งแต 0.6 ขึ้นไปเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร  
 3)  นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและมีคา IOC ตั้งแต 0.6 ขึ้นไป 
นําไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 2 ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ
(ลาดขวาง) ที่เรียนเนื้อหาที่ใชในการวิจัยแลวจํานวน 100 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
แลวนําแบบทดสอบมาตรวจคําตอบโดยใหคะแนน 1 คะแนน สําหรับขอที่ตอบถูก และใหคะแนน 0  
สําหรับขอที่ตอบผิด หรือไมตอบ หรือตอบเกินกวาหนึ่งคําตอบ 
 4)  นําผลคะแนนที่ไดไปวิเคราะหหาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) 
ของขอสอบแตละขอ โดยใชเทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน และจากบัญชีตารางวิเคราะหขอสอบรายขอ
ของจุง เตห ฟาน (ภัทรา  นิคมานนท,  2543,  หนา 315) 
 5)  นําแบบทดสอบที่มีคาความยากงาย  (p) ระหวาง .20 ถึง .80  และมีคาอํานาจ
การจําแนก (r) ตั้งแต  .20 ขึ้นไป คัดเลือกไวเปนแบบทดสอบจํานวน 40 ขอ มาวิเคราะหคาความเชื่อมั่น
โดยใชสูตร KR-20  ของคูเดอร ริชารดสัน ไดคาความเชื่อมั่น .81 
 6)  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรไปใชกบักลุมตัวอยางตอไป 
 3.4.4  แบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร  เปนแบบประเมินจากงานวิจัยของ นางสาวนิภาภรณ               
เชยวัดเกาะ เร่ืองผลการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  
ความคงทนในการเรียนและเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน (นิภาภรณ  
เชยวัดเกาะ,  2545, หนา 121-127) แบบสอบถามมีลักษณะการตอบแบบมาตรประมาณคา จําแนกระดับ
ความเห็นเปน 4 ระดับดังนี้  เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง        

นําแบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร ไปใหนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่ 2 
ภาคการศึกษา 2553 ทดลองใชประเมินตนเองเพื่อนําผลการประเมินมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น  
โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .81 
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3.5  ขั้นตอนและวิธีดําเนินการทดลอง 

 
 ในการดําเนินการทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 
 3.5.1  ทําการทดสอบกอนเรียน กับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบสอบถามวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร ในชั่วโมงแรกของการเรียน
การสอนตามแบบปกติของกลุมควบคุม และตามหลักอริยสัจสี่ของกลุมทดลอง  เปนเวลา 1 ชั่วโมง  
แลวบันทึกผลการสอบไวเปนคะแนนทดสอบกอนเรียนสําหรบัการวิเคราะหขอมูล       

 3.5.2  ดําเนินการสอน โดยผูวิจัยดําเนินการสอนกลุมตัวอยางดวยตนเองโดยจัดกิจกรรม
ใหเปนไปตามรูปแบบการจัดการเรียนรูตามหลักอริยสัจสี่ รวม 15 ชั่วโมง ดังแสดงในตาราง 6 
 
ตาราง 6 แสดงรายละเอียดการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูตามหลักอริยสัจสี่ และการสอน 
              ตามแบบปกต ิ
 

แผนการจัดการเรียนรู 
วันเดือนป 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
จํานวนชั่วโมง 

 
8.20-11.20 วนัพุธ 

ทดสอบกอนเรียนและ 
วัดเจตคติตอวทิยาศาสตร 

8.20-11.20 วนัพฤหัสบด ี
ทดสอบกอนเรียนและ 
วัดเจตคติตอวทิยาศาสตร 

1 

แผนการจัดการเรียนรูที่  1  
เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม   

แผนการจัดการเรียนรูที่  1  
เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม   

2 

แผนการจัดการเรียนรูที่  2  
เร่ือง ระบบนิเวศ   

แผนการจัดการเรียนรูที่  2  
เร่ือง ระบบนิเวศ   

3 

แผนการจัดการเรียนรูที่  3  
เร่ือง ทรัพยากรน้ํา   

แผนการจัดการเรียนรูที่  3  
เร่ือง ทรัพยากรน้ํา   

3 

28  มิถุนายน 
2553 
ถึง 

6 สิงหาคม  
2553 

แผนการจัดการเรียนรูที่  4  
เร่ือง ปญหาและผลกระทบ
เกี่ยวกับน้ํา    

แผนการจัดการเรียนรูที่  4  
เร่ือง ปญหาและผลกระทบ
เกี่ยวกับน้ํา    

3 
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ตาราง 6 (ตอ)  แสดงรายละเอียดการสอนตามแผนการจดัการเรียนรูตามหลักอริยสัจส่ี และการสอน 
                       ตามแบบปกต ิ
     

แผนการจัดการเรียนรู 
วันเดือนป 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
จํานวนชั่วโมง 

 
แผนการจัดการเรียนรูที่  5  
เร่ือง การรักษาดุลภาพของน้าํ
ในสิ่งมีชีวิต 

แผนการจัดการเรียนรูที่  5  
เร่ือง การรักษาดุลภาพของน้าํ
ในสิ่งมีชีวิต 

2 

 
ทดสอบหลังเรียนและ         

วัดเจตคติตอวทิยาศาสตร 
ทดสอบหลังเรียนและ         

วัดเจตคติตอวทิยาศาสตร 
1 

 
3.5.3  ทําการทดสอบหลังเรียน  เมื่อส้ินสุดการสอนตามกําหนดการทดลอง กลุมตัวอยาง

ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และใชแบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตรหลัง
การเรียน ชุดเดียวกันกับที่ใชสอบกอนเรียน  โดยใชชั่วโมงสุดทายของการเรียน เปนเวลา 1 ช่ัวโมง
บันทึกผลคะแนนของนักเรียนเปนคะแนนสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยาง สําหรับการวิเคราะหขอมูล 

3.5.4  ตรวจผลการทดสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และขอมูลจาก
แบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
โดยใชสถิติ คือ  t-test  

 
3.6  การวิเคราะหขอมูล 

  
การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร

และแบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร เพื่อ 
3.6.1  หาคาความเชื่อม่ันความเชื่อม่ันของแบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร  โดยใชสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาช (Cronbach alpha coefficient)     
3.6.2  หาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จากคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของกลุมทดลองที่ไดรับการสอนตามหลักอริยสัจส่ีเปรียบเทียบคะแนน
กอนเรียนและหลังเรียนโดยใช t-test (Dependent t-test) 
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3.6.3  หาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จากคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองที่สอนตามหลักอริยสัจสี่ และกลุมควบคุมที่สอน
ตามแบบปกติเปรียบเทียบโดยใช  t-test (Independent t-test) 

3.6.4  หาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จากคะแนนวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร
ของนักเรียนกลุมทดลองที่สอนตามหลักอริยสัจสี่และกลุมควบคุมที่สอนตามแบบปกติ เปรียบเทียบ
โดยใช  t-test (Independent t-test) 

การวิจัยในครั้งนี้ผูวจิัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 
3.6.5  สถิติท่ีใชตรวจสอบคณุภาพเครื่องมอืท่ีใชในการทดลอง  ไดแก 

 1)  หาคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
โดยใชสูตรคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
 2)  หาคาความยากงาย (p)  และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชเทคนิค 27% ของจุง เตห ฟาน จากตารางวิเคราะหขอสอบของ 
จุง เตห ฟาน (ภัทรา นิคมานนท, 2543, หนา 315) 
 3)  หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
ใชวิธีหาคาความเชื่อมั่นของคูเดอร ริชารดสันโดยใชสูตร KR-20  
 4)  หาความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติตอวทิยาศาสตร โดยคํานวณคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาช (Cronbach alpha coefficient)   
 3.6.6  สถิติพืน้ฐาน ไดแก 

 1)  หาคาคะแนนเฉลี่ย  
  2)  หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3.6.7  สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 
   1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอน
ตามหลักอริยสัจสี่กอนเรียนและหลังเรียน ดวยสถิติ  t-test (Dependent t-test)  
   2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอน
ตามหลักอริยสัจสี่ กับการสอนตามแบบปกติ ดวยสถิติ  t-test (Independent t-test) 
   3)  เปรียบเทียบเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามหลักอริยสัจสี่
กับการสอนตามแบบปกติ ดวยสถิติ  t-test (Independent t-test) 

 
 

 


