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บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมไทย เร่ือง ประเพณีไทย สําหรับนักเรียนไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนแบบศูนยการ
เรียนกับการสอนแบบปกติ  ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย  ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.3 การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4 วิธีดําเนนิการทดลอง 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 
3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง   
 

3.1.1  ประชากรท่ีใชในการวิจัย  ประชากรเปนนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ในภาค
เรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553  โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ  จํานวน 3 หองเรียน  รวม 65 คน   

3.1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนที่
เรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ในภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2553  
ในการศึกษาทดลอง ไดมาโดยการสุมอยางงาย (simple random sampling) จากจํานวน 2 หองเรียน 
คือ 

กลุมทดลอง จํานวน 1 หองเรียน  นักเรียน 25 คน 
กลุมควบคุม จํานวน 1 หองเรียน  นักเรียน 25 คน 

 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือเพื่อใชในการวิจัยมี  ดังนี้ 
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3.2.1 แผนการจัดการเรียนรู  แบบศูนยการเรียน 
3.2.2 แผนการจัดการเรียนรู  ตามปกติ 
3.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ประเพณีไทย 
3.2.4 ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน เร่ือง ประเพณีไทย 
 

3.3 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

3.3.1 การสรางแผนการจัดการเรียนรู  แบบศูนยการเรียน  ผูวิจัยไดดําเนินการ  ดังนี ้
3.3.1.1 ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียนจากเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ ซ่ึงจะไดแนวความคิดของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.3.1.2 ศึกษาหลักสูตรจุดมุงหมายของหลักสูตร จุดประสงครายวิชา และขอบขาย
เนื้อหา และเวลา กลุมสาระภาษาและวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

3.3.1.3 ศึกษาวัตถุประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาของ
วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวนทั้งส้ิน 4 หัวขอ เร่ือง คือ 
ประเพณียี่เปง  ประเพณีบุญบั้งไฟ  ประเพณีสงกรานต  ประเพณีแตงงาน  แลวกําหนดจุดประสงค
การเรียนรู  กระบวนการเรียนรูตามการสอนแบบศูนยการเรียน  ออกแบบการวัดประเมินผล        
ส่ือแหลงการเรียนรู 

3.3.1.4 การสรางแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูตาม
แบบการสอนแบบศูนยการเรียน  จํานวน 4  แผน 14 ชั่วโมง ประกอบดวย 

1) สาระสําคัญ 
2) มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
3) สาระการเรียนรู 
4) กิจกรรมการเรียนรู ซ่ึงแบงออกเปน 4 ขั้นตอนดังนี้ 

(1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
(2) ขั้นกิจกรรมการเรียนรู 

- ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
- ชม วีดิทัศน เร่ือง ประเพณีที่เกี่ยวของ 
- แจงผลการเรียนรูที่คาดหวังใหนักเรียนทราบ 
- แนะนําการใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียน 
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- แบงกลุมนักเรียนเขาทํากิจกรรมแตละรอบสถานี  
- นักเรียนแตละกลุมดําเนินกิจกรรมแตละศูนย 
- นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงาน 

(3) ขั้นสรุป 
(4) ขั้นประเมิน 

5) การวัดการประเมินผล 
3.3.1.5  นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น นําเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม  และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงมาแกไข 
3.3.1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขแลวนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญทางการสอน 

วิชาสังคมศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน 5 ทานตามรายชื่อที่เกี่ยวของ ตรวจพิจารณาดังนี้ 
1) อาจารยโสภิต แสนทวีสุข  ตาํแหนง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพูลเจริญ-

วิทยาคม 
2) อาจารยพรรณา แสงนภาเพญ็ ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพูล -

เจริญวิทยาคม 
3) อาจารยสุกัญญา การะเกด ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบางพลี-

ราษฎรบํารุง 
4) อาจารยวไิลลักษณ วิไลพล ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบางพลี- 

ราษฎรบํารุง 
5) อาจารยธันยานันท ธนรกัษแสงดี ตําแหนง ครูชํานาญการ โรงเรียนบางพลี- 

ราษฎรบํารุง 
3.3.1.7 ผูเชี่ยวชาญตรวจพิจารณาความถูกตอง สอดคลอง เหมาะสมกับผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรูและวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ และการประเมินผล โดยใช
แบบประเมินชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ นําความเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ย
โดยตองมีเกณฑไมต่ํากวา 3.51 ในการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอนแบบศูนย
การเรียน  

3.3.1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นมาปรับปรุงแกไข  ตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ   

3.3.1.9 นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการทดลองตอไป 
ผูวิจัยไดทําการทดลอง (try out) ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
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1. การทดลองรายบุคคล (one by one testing) ทําการทดลองกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1/2 กลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน ที่ไดสุมไวแลว  ผูวิจัยเปนผูสอนโดยใชชุดการสอน
แบบศูนยการเรียน  เพื่อหาขอบกพรองแลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง 

2. การทดลองกลุมยอย (small group testing) ทําการทดลองกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1/3 กลุมตัวอยาง จํานวน 9 คน ที่ไดสุมไวแลว  ผูรายงานเปนผูสอนโดยใชชุดการ
สอนแบบศูนยการเรียน  เพื่อหาขอบกพรองแลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง 

3. การทดลองภาคสนาม (field  testing) นําชุดการสอนแบบศูนยการเรียนที่
ไดรับการปรับปรุงแกไขแลว  ไปทดลองกับนักเรยีนชั้นมัธยมปที่ 1 /1  โดยนําไปใหนักเรียนเรียน
ซ่ึงผูวิจัยเปนผูสอน  เมื่อเรียนจบแตละศูนยใหนักเรียนทําแบบทดสอบ  และเมื่อเรียนครบทุกศูนย
ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จากนั้นคํานวณหาคาประสิทธิภาพของ
เอกสารประกอบการเรียนที่สรางขึ้น (  E1/E2    ) 

3.3.2 แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ   สรางตามขั้นตอนดังนี ้
3.3.2.1 ศึกษาการจดักจิกรรมการเรียนการสอนจากแนวทางการจดักิจกรรม กลุม

สาระภาษาและวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนนานาชาติ ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  จากหลกัสูตรและสาระ
การเรียนรู วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 

3.3.2.2 ศึกษาวัตถุประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาของ
รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 

3.3.2.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคเรียนรู และเปนไป
ตามขั้นตอนการเรียนรู  จํานวน 4  แผน 14 ช่ัวโมงประกอบดวย 

1) สาระสําคัญ 
2) มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
3) สาระการเรียนรู 
4) กิจกรรมการเรียนรู ซ่ึงแบงเปน 4 ขั้นตอนดังนี้ 

(1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
(2) ขั้นกิจกรรมการเรียนรู 

- แบงกลุมนักเรียน ออกเปนกลุมเทาๆกัน 
- แจกใบความรู ใหแตละกลุมศึกษา เกี่ยวกับ ประเพณี 
- สงตัวแทนกลุมออกมารายงาน จากใบความรู 
- วิเคราะหประเพณีจาก กิจกรรม 

(3) ขั้นสรุป 
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(4) ขั้นประเมิน 
5) การวัดการประเมินผล 

3.3.2.4 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นนําเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม  และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงมาแกไข 

3.3.2.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขแลวนําเสนอตอผูเช่ียวชาญทางการสอน 
วิชาสังคมศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 5 ทาน  ตามรายชื่อที่เกี่ยวของ ตรวจพิจารณาดังนี้ 

1) อาจารยโสภิต แสนทวีสุข  ตาํแหนง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพูลเจริญ-
วิทยาคม 

2) อาจารยพรรณา แสงนภาเพญ็  ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพูล -
เจริญวิทยาคม 

3) อาจารยสุกัญญา การะเกด  ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบางพลี-
ราษฎรบํารุง 

4) อาจารยวไิลลักษณ วิไลพล  ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบางพลี- 
ราษฎรบํารุง 

5) อาจารยธันยานันท ธนรักษแสงดี  ตําแหนง ครูชํานาญการ โรงเรียนบางพลี- 
ราษฎรบํารุง 

3.3.2.6 ตรวจพิจารณาความถูกตอง สอดคลอง เหมาะสมกับผลการเรียนรูที่
คาดหวัง  สาระการเรียนรูและวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ส่ือ  และการประเมินผล  โดยใช
แบบประเมินชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ นําความเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ย
โดยตองมีเกณฑไมต่ํากวา 3.51  ในการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอนแบบ
ปกติ 

3.3.2.7 นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับแกตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญดานการ
เขียนขอความใหกระชับไดใจความชัดเจน 

3.3.2.8 นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการวิจัยตอไป 
3.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จํานวน 30 ขอ มีคําถามที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและครอบคลุมสาระการเรียนรูโดย
ดําเนินการสราง  ตามหลักการของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา  

3.3.3.1 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปตรวจสอบดานความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตามรายชื่อที่เกี่ยวของ ตรวจพิจารณาดังนี้ 
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1) อาจารยโสภิต แสนทวีสุข  ตาํแหนง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพูลเจริญ-
วิทยาคม 

2) อาจารยพรรณา แสงนภาเพญ็  ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพูล-
เจริญวิทยาคม 

3) อาจารยสุกัญญา การะเกด  ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบางพลี-
ราษฎรบํารุง 

4) อาจารยวไิลลักษณ วิไลพล  ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรยีนบางพลี- 
ราษฎรบํารุง 

5) อาจารยธันยานันท ธนรักษแสงดี  ตําแหนง ครูชํานาญการ โรงเรียนบางพลี-
ราษฎรบํารุง 

พิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค โดยใชเกณฑการ
ประเมินดังนี้ 

คะแนน +1 สําหรับขอคําถามที่มีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
คะแนน   0 สําหรับขอคําถามที่ไมแนใจวามีความสอดคลอง กับจุดประสงค   

การเรียนรู 
คะแนน -1 สําหรับขอคําถามที่ไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
3.3.3.2 นําแบบทดสอบที่ไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนี

ความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (index of item objective 
congruence : IOC)   คัดเลือกขอสอบที่มีคา  IOC  ตั้งแต 0.6 ขึ้นไป  เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 

3.3.3.3 นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจผูเชี่ยวชาญและมคีา IOC ตั้งแต 0.6 ขึ้นไป 
ไปทดสอบกับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2553  ที่เรียนเนื้อหาที่ใชในการวิจัยแลว 
จํานวน 30 คน  เพื่อหาความถูกตองของแบบทดสอบ  แลวนําแบบทดสอบมาตรวจคําตอบ  โดยให
คะแนน 1 คะแนน  สําหรับขอคําตอบที่ถูก  และใหคะแนน 0 คะแนน  สําหรับขอที่ตอบผิด  หรือไม
ตอบ  หรือเกินกวา 1 คําตอบ (รายละเอียดดังภาคผนวก ง) 

3.3.3.4 นําผลคะแนนที่ไดนําไปวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจ
จําแนก (r) ของขอสอบแตละขอ    

3.3.3.5 นําแบบทดสอบที่มีคาความยากงาย (p)  ระหวาง .20 ถึง .80  และมีคา
อํานาจจําแนก ( r ) ตั้งแต .20 ขึ้นไป (รายละเอียดดังภาคผนวก ง)  

3.3.3.6 นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปใชในการทดลองตอไป 
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3.3.4 ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน เร่ือง ประเพณีไทย 
3.3.4.1 การสรางชุดการสอน แบบศูนยการเรียน 

1. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติและสาระการเรียนรู ภาษา
และวัฒนธรรมไทย 

2. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสรางชุดการสอนแบบศูนย
การเรียนเพื่อเปนแนวทางในการสรางชุดการสอน เร่ือง ประเพณีไทย 

3. ศึกษาและเลือกเนื้อหาสําหรับการสรางบทเรียน 
ในการศึกษาและเลือกเนื้อหาในครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกเนื้อหา จาก หลักสูตรและ

สาระการเรียนรู วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ือง ประเพณไทย ซ่ึงมี
เนื้อหา ทั้งหมด 4 เนื้อหา 

1) ชุดที่ 1 เร่ือง ประเพณียี่เปง 
2) ชุดที่ 2 เร่ือง ประเพณีบุญบั้งไฟ 
3) ชุดที่ 3 เร่ือง ประเพณสีงกรานต 
4) ชุดที่ 4 เร่ือง ประเพณีแตงงาน 

4. การสรางชุดการสอนแบบศูนยการเรียน ไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
กําหนดรูปแบบการสอน ซ่ึงประกอบดวย 

ก) คูมือการใชชุดการสอน  เปนสวนอธิบายรายละเอียดสวนประกอบของ
ชุดการสอน คําชี้แจงสําหรับครูและสิ่งที่ครูตองเตรียม ตลอดจนอธิบายบทบาทของนักเรียน 
ขั้นตอนสอนและการประเมินผล 

ข) แผนการสอน 
ค) แบบทดสอบประจําชุดการสอน 
ง) เฉลยแบบทดสอบประจําชุดการสอน 
จ) กระดาษคําตอบแบบทดสอบ 
ฉ) บัตรคําสั่ง 
ช) บัตรเนื้อหา 
ซ) บัตรกิจกรรม 
ฌ) บัตรเฉลยกิจกรรม 
ญ) แบบฝกหัดปฏิบัติ  

3.3.4.2 ทําการทดสอบรายบุคคล นําชุดการสอนแบบศูนยการเรียน ไปทดลองกับ
กลุมทดลองที่ 1  ซ่ึงเปนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553  
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โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร ตามแผนการทดลอง เพื่อหา
ขอบกพรองของชุดการสอนแบบศูนยการเรียน ในดานตางๆ โดยการบันทึกและสังเกตพฤติกรรม
ในขณะทดลอง และสัมภาษณถึงปญหาในการเรียน  ซ่ึงผูวิจัยพบวายังมีปญหาและสิ่งที่ตอง
ปรับปรุงแกไข ดังนี้ 

1. ภาพตางๆของบัตรเนื้อหาของชดุการสอนแบบศูนยการเรียน มีนอยเกินไป
และยังไมครบถวนสมบูรณ ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขครบถวนสมบูรณและเหมาะสมดี 

2. บัตรคําถามของชุดการสอนแบบศูนยการเรียน บางตอนไมชัดเจน และมี
คําผิดอยูบาง ผูวิจัยจึงไดทําการปรับปรุงแกไขเสร็จสมบูรณดี 

3. บัตรเฉลย มีคําผิดและบางตอนคําตอบยังตอบไมครอบคลุมผูวิจยั ไดทําการ
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

3.3.4.3 ทําการทดลองกลุมเล็ก นําชุดการสอนแบบศูนยการเรียน ที่ไดทําการ
ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองกับกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 9 คน 
โดยใหผูเรียนเริ่มทําแบบทดสอบกอนเรียน แบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 
ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลที่เปนขอบกพรอง และปญหาตางๆ ในขณะทดลอง การสังเกตขณะเรียน 
และการสัมภาษณนักเรียนปญหาที่พบ และส่ิงที่ตองปรับปรุง มีดังนี้ 

1. แบบทดสอบบางขอ คําถามมีเนื้อหาไมชัดเจนผูวิจัยไดทําการปรับปรุง
แกไขเรียบรอยแลว 

2. แบบทดสอบบางขอยาวเกินไป ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว 
ผูวิจัยทําการปรับปรุงแกไขใหสมบูรณขึ้น 

3. แบบทดสอบบางขอมีคําตอบที่คลุมเครือ หรือใกลเคียงกัน ขาดความชัดเจน 
ผูวิจัยนําไปปรับปรุงแกไขเรียบรอย 

3.3.4.4 ทําการทดลองครั้งที่ 3 ขั้นทดลอง 
นําชุดการสอนแบบศูนยการเรียน ที่ไดทําการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับ

กลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 25 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการ
สอนแบบศูนยการเรียน โดยใหผูเรียนทําแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน แลว
นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนยการเรียนเกณฑ 80/80 
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3.4 วิธีดําเนินการทดลอง 
 

3.4.1 แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงดําเนินการทดลองตามแบบแผนการ

ทดลองสองกลุมสอบกอน หลัง (pretest – posttest control group design)  ซ่ึงมีแบบแผนการทดลอง
ดังนี้ (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ, 2538, หนา 249)  
 

ตาราง 1  แบบแผนการทดลอง 
 

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

 

 
สัญลักษณที่ใชแทนแบบแผนการวจิัย 
R แทนการกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม 
E แทนกลุมทดลอง 
C แทนกลุมควบคุม 
T1 แทนคะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยกอนทดลอง 
T2 แทนคะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยหลังทดลอง 
X แทนการสอนแบบศูนยการเรียน 
~X แทนการสอนแบบปกติ 

 
3.4.2 การดําเนินการทดลอง 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง กลุมตัวอยางเปนนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษา    
ปที่ 1 ของโรงเรียนนานชาติคริสเตียนกรุงเทพ  ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยางงาย  ผูวิจัยดําเนินการสอน
เองในกลุมทดลองที่สอนแบบศูนยการเรียน  และกลุมควบคุมที่สอนแบบปกติ  ใชเวลาทดลองกลุมละ 
14 ช่ัวโมง  ไมรวมเวลาการสอนปฐมนิเทศ  ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีขั้นตอนการ
ดําเนินการทดลอง  ดังนี้ 

3.4.2.1  ทําการทดสอบกอนเรียน  กับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  เปนเวลา 1 ชั่วโมง     
แลวบันทึกผลการสอบไวเปนคะแนนทดสอบกอนเรียนสําหรับการวิเคราะหขอมูล 
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3.4.2.2 ดําเนินการสอน  โดยผูวิจัยดําเนินการสุมตัวอยางดวยตัวเองโดยจัด
กิจกรรมใหเปนไปตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบศูนยการเรียน รวม 14 ช่ัวโมง  ดังนี้ 

- แผนจัดการเรียนรูที่ 1  เร่ือง ประเพณียี่เปง เวลา  3  ชั่วโมง 
- แผนจัดการเรียนรูที่ 2  เร่ือง ประเพณีบุญบั้งไฟ เวลา  3  ชั่วโมง 
- แผนจัดการเรียนรูที่ 3  เร่ือง ประเพณีสงกรานต เวลา  3  ชั่วโมง 
- แผนจัดการเรียนรูที่ 4  เร่ือง ประเพณีแตงงาน เวลา  3  ชั่วโมง 

3.4.2.3 ทําการทดสอบหลังเรียน  เมื่อส้ินสุดการสอนตามกําหนดของกลุมทดลอง 
กลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
หลังการเรียน ชุดเดียวกันที่ใชสอบกอนเรียน  โดยชั่วโมงสุดทายเปนการเรียน เปนเวลา 1 ช่ัวโมง
บันทึกผลคะแนนของนักเรียนเปนคะแนนสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยาง สําหรับการวิเคราะห
ขอมูล 

3.4.2.4 ตรวจผลการทดสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระสังคม
ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ  เพื่อทดสอบ
สมมุติฐานโดย ใชสถิติ คือ t - test  
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ตาราง 2   แสดงกําหนดการทดลองแบบศูนยการเรียน  เร่ือง ประเพณีไทย 
 

แผนที ่ กิจกรรม วัน  เดือน  ป เวลา 
 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 
 

1. ชี้แจงการใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียน 
2. ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนใช

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน 
3. ทดลองใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียน

เร่ืองประเพณียี่เปง 
 

4. ทดลองใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียน
เร่ืองประเพณีบุญบั้งไฟ 

 
5. ทดลองใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียน

เร่ืองประเพณีสงกรานต 
 

6. ทดลองใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียน
เร่ืองประเพณีแตงงาน 

 
7. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน 

วันจนัทร  ที่ 13 มี.ค. 54 
วันพฤหัส ที ่16 มี.ค. 54 
 
วันจนัทร  ที่ 20 มี.ค. 54 
วันพฤหัส ที ่23 มี.ค. 54 
วันจนัทร  ที่ 27 มี.ค. 54 
วันพฤหัส ที ่30 มี.ค. 54 
วันจนัทร  ที่ 18 เม.ย. 54
วันพฤหัส ที่ 21 เม.ย. 54 
วันจนัทร  ที่ 25 เม.ย. 54 
วันพฤหัส ที่ 28 เม.ย. 54 
วันจนัทร  ที่ 9 พ.ค. 54 
วันพฤหัส ที่ 12 พ.ค. 54 
วันจนัทร  ที่ 16 พ.ค. 54 
วันพฤหัส ที่ 20 พ.ค. 54 
วันจนัทร  ที่ 23 พ.ค. 54 
 

14.00 – 15.00 น. 
14.00 – 15.00 น. 

 
14.00 – 15.00 น. 
14.00 – 15.00 น. 
14.00 – 15.00 น. 
14.00 – 15.00 น. 
14.00 – 15.00 น. 
14.00 – 15.00 น. 
14.00 – 15.00 น. 
14.00 – 15.00 น. 
14.00 – 15.00 น. 
14.00 – 15.00 น. 
14.00 – 15.00 น. 
14.00 – 15.00 น. 
14.00 – 15.00 น. 
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ตาราง 3   แสดงกําหนดการทดลองแบบปกติ  เร่ือง ประเพณีไทย 
 

แผนที ่ กิจกรรม วัน  เดือน  ป เวลา 
 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 
 

1. ชี้แจงการสอนแบบปกติ 
2. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กอนเรียน 
3. การสอนแบบปกติ แผนการเรียนรูที่ 1 

เร่ืองประเพณียี่เปง 
 

4. การสอนแบบปกติ แผนการเรียนรูที่ 2 
เร่ืองประเพณีบุญบั้งไฟ 

 
5. การสอนแบบปกติ แผนการเรียนรูที่ 3 

เร่ืองประเพณีสงกรานต 
 

6. การสอนแบบปกติ แผนการเรียนรูที่ 4 
เร่ืองประเพณีแตงงาน 

 
7. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน 

วันอังคาร ที ่14 มี.ค. 54 
วันศุกร     ที ่17 มี.ค. 54 
 
วันอังคาร ที ่21 มี.ค. 54 
วันศุกร     ที่ 24 มี.ค. 54 
วันอังคาร ที ่28 มี.ค. 54 
วันศุกร     ที่ 31 มี.ค. 54 
วันอังคาร ที่ 19 เม.ย. 54 
วันศุกร     ที่ 22 เม.ย. 54 
วันอังคาร ที่ 26 เม.ย. 54 
วันศุกร     ที่ 29 เม.ย. 54 
วันอังคาร ที ่10 พ.ค. 54 
วันศุกร     ที่ 13 พ.ค. 54 
วันอังคาร ที่ 17 พ.ค. 54 
วันศุกร     ที่ 21 พ.ค. 54 
วันอังคาร ที่ 24 พ.ค. 54 
 

14.00 – 15.00 น. 
14.00 – 15.00 น. 

 
14.00 – 15.00 น. 
14.00 – 15.00 น. 
14.00 – 15.00 น. 
14.00 – 15.00 น. 
14.00 – 15.00 น. 
14.00 – 15.00 น. 
14.00 – 15.00 น. 
14.00 – 15.00 น. 
14.00 – 15.00 น. 
14.00 – 15.00 น. 
14.00 – 15.00 น. 
14.00 – 15.00 น. 
14.00 – 15.00 น. 

 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจยัคร้ังนี้  ผูวิจัยไดวเิคราะหขอมูลแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รูป  เพื่อ 

1) หาคาประสิทธิภาพ  จากชุดการสอนแบบศูนยการเรียน วิชาภาษาและวัฒนธรรม
ไทย เร่ือง ประเพณีไทย ของกลุมทดลอง โดยใชสูตรเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 คิดเปนรอยละ 80   
80 ตัวแรก หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทั้งหมดทําแบบฝกหัดในระหวางเรียนถูก สูตร
เกณฑประสิทธิภาพ 80/80 คิดเปนรอยละ 80   80 ตัวหลัง หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียน
ทั้งหมดทําทดสอบหลังเรียนถูก คิดเปนรอยละ 80 
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2) หาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จากคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย เรื่อง ประเพณีไทย ของกลุมทดลองที่ไดรับการสอนแบบ
ศูนยการเรียนเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียนโดยใช t – test (dependent Samples)  

3) หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จากคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย เร่ือง ประเพณีไทย ของกลุมทดลองที่สอนแบบศูนยการเรียน 
และกลุมควบคุมที่สอนตามแบบปกติเปรียบเทียบโดยใช t – test (independent Samples)  
 

3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
1) สถิติที่ใชในการวิเคราะหคณุภาพของเครื่องมือ 

(1) หาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนยการเรียน ตามเกณฑมาตรฐาน 
80/80 โดยใชสูตร E1/E2 เพื่อทดสอบสมมติฐาน (เสาวนีย สิกขาบัณฑิต, 2528 ,หนา 294 – 295) 

80 ตัวแรก หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทั้งหมดทําแบบฝกหัดใน
ระหวางเรียนถูก คิดเปนรอยละ 80   

80 ตัวหลัง หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทั้งหมดทําทดสอบหลังเรียนถูก 
คิดเปนรอยละ 80 

 

E1 =  

Σx
N
A

 ×100 

 
เมื่อ    E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการทีจ่ัดในชุดการสอนแบบศูนย

การเรียนเพิ่มเติมคิดเปนรอยละจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 
 Σx แทน คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดหลังเรียน 

 A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัด 

  N แทน จํานวนผูเรียน 
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E2 =  

ΣF
N
B

 ×100 

  
เมื่อ  E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ คิดเปนรอยละจากการทาํ 

แบบทดสอบหลังเรียน 
 ΣF แทน คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 B  แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัด 
 N  แทน จํานวนผูเรียน 

 
(2) หาคาเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตรคา

ดัชนีความสอดคลอง  IOC (index  of  item objective congruence)โดยใชสูตร  
(สมนึก ภัททิยธนี. 2541, หนา 217–220)   ดังนี ้
 

                      IOC = 
ΣR

N
 

 

    เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกบัเนื้อหา 
 หรือระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 

                       ΣR  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
                N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

 
(3) หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โดยใชเทคนิค 
27% ของ จุง เตห ฟานและจากบัญชีตารางวิเคราะหขอสอบรายขอ จุง เตห ฟาน  
(ภัทรา   นิคมานนท,2543, หนา 315) โดยใชสูตร  ดังนี้ 
 

                 p  =  
R

N
 

   เมื่อ p แทน   คาความยากของขอสอบ 

     R แทน    จํานวนคนตอบถูก 

     N แทน    จํานวนคนทั้งหมด 
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(4) หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสูตร 
KR-20 ของคูเดอร  ริชารดสัน (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หนา 197-198)   
      
  r =         1 -  
  
  
 เมื่อ  rtt   แทน      ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบับ  
    n   แทน      จํานวนขอของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
    p   แทน      อัตราสวนของผูตอบถูกในขอนั้น 
         q     แทน       อัตราสวนของผูตอบผิดในขอนั้น 
        St

2   แทน      ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 
   
  S 2 =    n      ΣX2   -    (ΣX )2 

 
 

2) สถิติพื้นฐาน  ไดแก 
(1) หาคาเฉลี่ย  โดยใชสูตร  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 105) 

      Σ X  
   

      เมื่อ  X          คือ คะแนนเฉลี่ย          
               Σ X       คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

  N          คือ จํานวนนักเรียน 
 

(2) หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจากการตอบแบบทดสอบ
โดยใชสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545,หนา 103)  ดังนี้ 
       
     
 

     

X = N

tt 

n 
n - 1 St

2
 

t 
  n (n – 1) 

Σpq 

  S.D.            = 
NΣX2  -  (ΣX)2 

N(N-1) 
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 เมื่อ  S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      X แทน คะแนนแตละคน 
      แทน ผลรวมคะแนนแตละคนยกกําลังสอง 
      แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
      N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 

3) สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช  t – test (dependent Samples) 
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2540, หนา 248) 

(1) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลงัเรียน ใชสูตร t – test (dependent 
Samples)(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2540, หนา 248)  ดังนี ้

 

    
ΣD

nΣD2-(ΣD)2

(n-1)

       

                   
เมื่อ td  =     คาสถิติที่จะใชเปรียบเทยีบกับคาวกิฤติ เพื่อทราบความมีนยัสําคัญ 

       D         =     ผลตางของคะแนนระหวางกอนและหลัง 
       n        =     จํานวนนกัเรียนกลุมตัวอยาง 

                   
(2) สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน  โดยใช  t – test (independent Samples) 
 

    ใชสูตร       ti = 
x1- x2

Sp
2(

1
n1

+
1

n2
)
  

df = n1+n2-2 

df        แทนชัน้แหงความเปนอิสระ   (degree of freedom) 

 เมื่อ   1X , 2X     แทนคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1, 2 

                               

= td 

ΣX2 
(ΣX)2 
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  Sp
2     แทนความแปรปรวนรวม   (Pooled variance) 

  Sp
2  =  

n1-1 S1
2+ n2-1 S2

2

n1+n2-2
 

n1   , n2     แทนขนาดของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1, 2 

 (3) การหาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชสูตร 
เบรนแนน ( Brennan ) โดยวธีิดัชนี  B  ( B - index หรือ Brennan  index )   
(บุญชม  ศรีสะอาด.2545,หนา 87)   ดังนี้ 
      
 

    B  แทน     อํานาจจําแนกของขอสอบ 
   N1  แทน     จํานวนคนรอบรู (หรือสอบผานเกณฑ)    
   N2  แทน     จํานวนคนไมรอบรู (หรือสอบไมผานเกณฑ) 
   U  แทน     จํานวนคนรอบรู (หรือสอบผานเกณฑ) ตอบถูก  
   L  แทน     จํานวนคนไมรอบรู (หรือผูสอบไมผานเกณฑ) ตอบถูก 

 
 
 

U 
N1 

 L 
N2 

  -  ( )   B      = 


