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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
            ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดและ
แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือนําทักษะการคิดสู่การพัฒนาคุณภาพของโครงงานวิทยาศาสตร์                    
ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
ผู้วิจัยได้ดําเนินงานตามข้ันตอนดังน้ี 
            3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
            3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
            3.3 การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
            3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
            3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 
            ในการวิจัยคร้ังน้ีใช้ประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เขตคุณภาพ
ศรีมโหสถ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 7 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน โรงเรียนบ้านโคกพนมดี โรงเรียนวัดแสงสว่าง โรงเรียนวัดสระข่อย 
โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ โรงเรียนวัดไผ่งาม และโรงเรียนวัดคู้ลําพัน รวมนักเรียน 118 คน   
            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี  
อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2553 ซึ่งมีนักเรียน จํานวน 28 คน ได้มาโดยการเลือก           
แบบเจาะจง 
 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
            ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
                    3.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการคิด จํานวน 5 แผน 
                    3.2.2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ จํานวน 4 แผน 
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                    3.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง พืชรอบตัวเรา จํานวน 30 ข้อ 
                    3.3.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง พืชสมุนไพร จํานวน 30 ข้อ 
                    3.3.5 แบบประเมินคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 ชุด  
 
3.3 การสร้างและการหาคุณภาพเครือ่งมือ 
             
            ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้สร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ มีลําดับขั้นตอนดังน้ี 
            3.3.1 การสรา้งแผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการคิด 
            ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการคิด มีลําดับขั้นตอนดังน้ี 
                    1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เก่ียวกับ 
หลักการ จุดมุ่งหมายโครงสร้าง เวลาเรียน แนวทางการดําเนินการ การวัดและประเมินผล มาตรฐาน
การเรียนรู้ ศึกษาขอบข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  
                    2) ศึกษารายละเอียดทักษะการคิด 5 ทักษะ ตามแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2552, 
หน้า 273-317) ตามลําดับ คือ 1) การคิดอย่างมีเหตุผล 2) การคิดแก้ปัญหา 3) การคิดสร้างสรรค์  
4) การคิดลึกซึ้ง 5) การคิดวิเคราะห์ 
                    3) ศึกษาแนวการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้จากเอกสาร 21 วิธีจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนากระบวนการคิด (สุวิทย์ มูลคํา และ อรทัย มูลคํา, 2545, หน้า 39) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมต่างๆ ในแบบฝึกผู้วิจัยจึงได้ปรับแผนการสอนแบบฝึกทักษะการคิด แบ่งเป็น 5 แผน  
                     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การคิดเหตุผล  เวลา 3 ช่ัวโมง 
                     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การคิดแก้ปัญหา     เวลา 3 ช่ัวโมง 
                     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การคิดสร้างสรรค์       เวลา 3 ช่ัวโมง 
                     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การคิดลึกซึ้ง              เวลา 3 ช่ัวโมง 
                     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การคิดวิเคราะห์ เวลา 3 ช่ัวโมง 
             ส่วนประกอบต่างๆ ในแผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการคิดแต่ละแผน มีดังน้ี  
                        (1) ช่ือแผน 
                        (2) สาระ/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
                        (3) สาระสําคัญ 
                        (4) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                        (5) สาระการเรียนรู้ 
                        (6) กระบวนการเรียนรู้ 
                        (7) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
                        (8) การวัดผลประเมินผล 
                        (9) เกณฑ์การให้คะแนน 
                        (10) แบบฝึกทักษะการคิด ซึ่งแต่ละแผนใช้แบบฝึกทักษะการคิด ดังน้ี 
                              แผนที่ 1 ใช้ แบบฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล 
                              แผนที่ 2 ใช้ แบบฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา 
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                              แผนที่ 3 ใช้ แบบฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
                              แผนที่ 4 ใช้ แบบฝึกทักษะการคิดลึกซึ้ง   
                              แผนที่ 5 ใช้ แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
                    4) นําแผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการคิดเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน โดยใช้
แบบประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือ ตรวจพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงด้านความถูกต้อง 
ความเหมาะสม และความสอดคล้องขององค์ประกอบของแผน ประกอบด้วย ด้านสาระสําคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลแล้วนํา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เทคนิค IOC (รายละเอียด             
ดังภาคผนวก ข หน้า 109) โดยอาศัยดุลยพินิจของผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน โดยมีเกณฑ์ดังน้ี  
                          + 1 ถ้าแน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเน้ือหา  
                             0 ถ้าไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเน้ือหา 
                           - 1 ถ้าแน่ใจว่าจุดประสงค์ไม่สอดคล้องกับเน้ือหา 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยอาศัยดุลยพินิจของผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ได้แก่ 
                         (1)  นางลัดดาวัลย์ ทัพกิฬา ตําแหน่งผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียน 
บ้านโคกพนมดี จังหวัดปราจีนบุรี 
                        (2) นายบัณฑิต สุขวิลัย ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
                        (3)  นางนภาพร อากาศ ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 
                        (4) นายโสภณ ผาสุก ตําแหน่งครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่  
จังหวัดปราจีนบุรี 
                        (5) นางสาวเมธาวี มาสแสง ตําแหน่งครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาล 
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
                    5) ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ 
                    6) นําแผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการคิดไปใช้กับกลุ่มประชากร ได้แก่ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเขตคุณภาพศรีมโหสถ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 27 คน ที่ใช้ในการทดสอบแบบเด่ียว (1:1) จํานวน 3 คน 
ประกอบด้วยนักเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน นักเรียนที่เรียนระดับปานกลาง 1 คน และนักเรียนที่เรียนอ่อน 
1 คน  ได้ผลการทดสอบยังไม่ดีจึงนํามาปรับปรุงแก้ไข หลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้วนํามาทดสอบ        
แบบกลุ่ม (1:3) จํานวน 9 คน ประกอบด้วย นักเรียนที่เรียนเก่ง 3 คน นักเรียนที่เรียนระดับปานกลาง          
3 คน และนักเรียนที่เรียนอ่อน 3 คน ได้ผลการทดสอบยังต้องปรับปรุงแก้ไข หลังจากปรับปรุงแก้ไข
แล้วนํามาใช้แบบภาคสนาม (1:100) ประกอบด้วย นักเรียนที่เหลือซึ่งมีทั้งนักเรียนที่เรียนเก่ง           
เรียนระดับปานกลาง และเรียนอ่อนรวมกันทั้งหมด 15 คน แล้วนําแผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ทักษะการคิดมาปรับปรุงอีกครั้งก่อนนําไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
            จากขั้นตอนดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยได้แผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการคิด ที่มีคุณภาพ
สามารถนําไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยต่อไป 
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                    7) วิธีการให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง พืชรอบตัวเรา
ก่อนและทําแบบฝึกทักษะการคิด 5 ชุด รวม 15 ช่ัวโมง ในแบบฝึกแต่ละชุดเปิดโอกาสให้นักเรียน        
ฝึกคิดและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ คะแนนท่ีได้จากการฝึกทักษะการคิดนํามาจัดกลุ่มนักเรียน
เพ่ือทําแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์   
            3.3.2 การสรา้งแผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร ์
                    1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เก่ียวกับ
หลักการ จุดมุ่งหมายโครงสร้าง เวลาเรียน แนวทางการดําเนินการ การวัดและประเมินผล มาตรฐาน
การเรียนรู้ ศึกษาขอบข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
                    2) วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4            
เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือหาสาระ ความคิดรวบยอดและตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  
                    3) ศึกษาแนวการสอนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือให้
สอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ในแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยจึงได้ปรับแผนการสอนโครงงาน
วิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 4 แผน  
                    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โครงงานประเภทสํารวจ  
                                  (กิจกรรมการสํารวจพืชสมุนไพร)        เวลา 3 ช่ัวโมง 
                    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โครงงานประเภททดลอง 
                                  (กิจกรรมการสกัดสมุนไพรกําจัดแมลง)         เวลา 3 ช่ัวโมง 
                    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
                                  (กิจกรรมประดิษฐ์ยากันยุงจากสมุนไพร)     เวลา 3 ช่ัวโมง 
                    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภททฤษฎี 
                                  (การสรุปแนวคิดที่ได้จากการทําโครงงาน)               เวลา 3 ช่ัวโมง 
             การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มีส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกโครงงาน
วิทยาศาสตร์แต่ละแผน มีดังน้ี  
                        (1) ช่ือแผน 
                        (2) สาระ/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
                        (3) สาระสําคัญ 
                        (4) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                        (5) สาระการเรียนรู้ 
                        (6) กระบวนการเรียนรู้ 
                        (7) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
                        (8) การวัดผลประเมินผล 
                        (9) เกณฑ์การให้คะแนน 
                        (10) แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งแต่ละแผนใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ดังน้ี 
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                        แผนที่ 1 ใช้ แบบฝึกโครงงานประเภทสํารวจ  
                                   (กิจกรรมการสํารวจพืชสมุนไพร)   
                        แผนที่ 2 ใช้ แบบฝึกโครงงานประเภททดลอง 
                                   (กิจกรรมการสกัดสมุนไพรกําจัดแมลง) 
                        แผนที่ 3 ใช้ แบบฝึกโครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
                                   (กิจกรรมประดิษฐ์ยากันยุงจากสมุนไพร) 
                        แผนที่ 4 ใช้ แบบฝึกโครงงานประเภทหฤษฎี 
                                   (การสรุปแนวคิดที่ได้จากการทําโครงงาน) 
                    4) นําแผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ             
5 ท่าน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือ ตรวจพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงด้าน
ความถูกต้อง ความเหมาะสม และความสอดคล้องขององค์ประกอบของแผน ประกอบด้วย ด้าน
สาระสําคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล
แล้วนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เทคนิค IOC (รายละเอียด
ดังภาคผนวก ข หน้า 112) โดยอาศัยดุลยพินิจของผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน โดยมีเกณฑ์ดังน้ี 
                        + 1 ถ้าแน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเน้ือหา  
                           0 ถ้าไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเน้ือหา 
                         - 1 ถ้าแน่ใจว่าจุดประสงค์ไม่สอดคล้องกับเน้ือหา 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยอาศัยดุลยพินิจของผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ได้แก่ 
                         (1)  นางลัดดาวัลย์ ทัพกิฬา ตําแหน่งผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียน 
บ้านโคกพนมดี จังหวัดปราจีนบุรี 
                        (2) นายบัณฑิต สุขวิลัย ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
                        (3)  นางนภาพร อากาศ ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 
                        (4) นายโสภณ ผาสุก ตําแหน่งครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่  
จังหวัดปราจีนบุรี 
                        (5) นางสาวเมธาวี มาสแสง ตําแหน่งครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาล 
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
                    5) ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ตามคําแนะนํา
ของผู้เช่ียวชาญ 
                    6) นําแผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ไปใช้กับกลุ่มประชากร 
ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเขตคุณภาพศรีมโหสถ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัด
ปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 27 คน ที่ใช้ในการทดสอบแบบเด่ียว (1:1) 
จํานวน 3 คน ประกอบด้วยนักเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน นักเรียนที่เรียนระดับปานกลาง 1 คน และ
นักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน  ได้ผลการทดสอบยังไม่ดีจึงนํามาปรับปรุงแก้ไข หลังจากปรับปรุงแก้ไข
แล้วนํามาทดสอบแบบกลุ่ม (1:3) จํานวน 9 คน ประกอบด้วย นักเรียนที่เรียนเก่ง 3 คน นักเรียนที่
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เรียนระดับปานกลาง 3 คน และนักเรียนที่เรียนอ่อน 3 คน ได้ผลการทดสอบยังต้องปรับปรุงแก้ไข 
หลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้วนํามาใช้แบบภาคสนาม (1:100) ประกอบด้วย นักเรียนที่เหลือซึ่งมีทั้ง
นักเรียนที่เรียนเก่ง เรียนระดับปานกลาง และเรียนอ่อนรวมกันทั้งหมด 15 คน แล้วนําแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์มาปรับปรุงอีกครั้งก่อนนําไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้        
ในการวิจัย  
            จากข้ันตอนดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยได้แผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มี
คุณภาพ สามารถนําไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยต่อไป 
            3.3.3 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พืชรอบตัวเรา 
            แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง พืช
รอบตัวเรา โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิด กับผู้เรียนที่เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือประเมิน
ว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในตัวช้ีวัด เป็นแบบทดสอบปรนัย 
ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ข้อ ต้องการจริง 30 ข้อ ซึ่งผู้วิจัย ดําเนินการสร้างตามข้ันตอนดังน้ี 
                    1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎี และวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนชนิดเลือกตอบจากหนังสือการวิจัยและการวัดผลการศึกษา การศึกษาการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิแบบอิงกลุ่ม (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 56-98) เพ่ือใช้ในการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                    2) ศึกษาหลกัสูตร สาระการเรียนรู้ คู่มือครู แบบเรียนวิทยาศาสตร์ มาตรฐาน 
การเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
                    3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือหา สาระสําคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เร่ือง พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 กําหนดจํานวนข้อสอบ 
ที่จะสร้าง 
                    4) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน เร่ือง 
พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยเป็นแบบทดสอบแบบ
ปรนัย ชนิดเลือกตอบจํานวน 50 ข้อ 
                    5) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนที่สร้างขึ้นเสร็จ 
แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการเพ่ือตรวจสอบพิจารณาข้อบกพร่อง แล้วนํามา
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน 
                    6) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน มาปรับปรุง 
ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการ เสนอต่อผู้เช่ียวชาญพิจารณา           
ความสอดคล้องและความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา   
                    7) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ 
5 ท่าน (ช่ือในภาคผนวก ข หน้า 108) และมีความเที่ยงตรงไปใช้ 
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                    8) วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ โดยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่องพืชรอบตัวเรา ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ทดลองกับนักเรียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 27 คน แล้วนําผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความยากง่าย(p) และค่าอํานาจจําแนก 
(r) โดยนําผลการทดลองมาตรวจให้คะแนน แล้วเรียงลําดับกระดาษคําตอบจากคะแนนมากไปยัง
คะแนนน้อย เพ่ือแบ่งเป็น กลุ่มสูงและกลุ่มตํ่า โดยใช้เทคนิค 50% (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 
84-86)  
                    9) พิจารณาคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์แล้ว 
จํานวน 30 ข้อ โดยครอบคลุมเน้ือหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด มีความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.52 
ถึง 0.89 และมีค่าอํานาจจําแนก (r) ต้ังแต่ 0.29 ถึง 0.79 (รายละเอียดของผลการวิเคราะห์ดูได้จาก
ภาคผนวก ข ตารางที่ 11 หน้า 118)  
                    10) นําแบบทดสอบที่ได้รับการวิเคราะห์ความยากรายข้อแล้วจัดทําเป็นแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน นําแบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง          
พืชรอบตัวเรา จํานวน 30 ข้อ ที่คัดไว้ไปวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน          
(KR-20)  
                    11) จัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเรื่อง พืชรอบตัวเรา ฉบับสมบูรณ์ โดยนํา
แบบทดสอบที่หาค่าความเช่ือมั่นแล้วมาจัดทําเป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนําไปทดสอบก่อนและหลังเรียน
ต่อไป (รายละเอียดของผลการวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นดูได้จากภาคผนวก ข หน้า 120-122) 
            3.3.4 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พืชสมุนไพร 
            แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง           
พืชสมุนไพร โดยใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ กับผู้เรียนที่เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4             
เพ่ือประเมินว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในตัวช้ีวัด                
เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ข้อ ต้องการจริง 30 ข้อ ซึ่งผู้วิจัย ดําเนินการ
สร้างตามข้ันตอนดังน้ี 
                    1) ศึกษาหลักสูตร สาระการเรียนรู้ คู่มือครู แบบเรียนวิทยาศาสตร์ มาตรฐาน           
การเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
                    2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา สาระสําคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เรื่อง พืชสมุนไพร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 กําหนดจํานวนข้อสอบ          
ที่จะสร้าง 
                    3) ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชนิดเลือกตอบจาก
หนังสือการวิจัยและการวัดผลการศึกษา การศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิแบบอิงกลุ่ม 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 56-98) เพ่ือใช้ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                    4) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง พืชสมุนไพร กลุ่มสาระ          
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบจํานวน 
50 ข้อ 
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                    5) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สร้างขึ้นเสร็จแล้วเสนออาจารย์         
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการเพ่ือตรวจสอบพิจารณาข้อบกพร่อง แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขให้มี
ความเหมาะสมย่ิงข้ึน 
                    6) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มาปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการ เสนอต่อผู้เช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้องและความเที่ยงตรง 
เชิงเน้ือหา   
                    7) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ  
5 ท่าน (ช่ือในภาคผนวก ข หน้า 108) และมีความเที่ยงตรง ไปใช้ 
                    8) วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ โดยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ืองพืชสมุนไพร ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ทดลองกับนักเรียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
27 คน แล้วนําผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความยากง่าย(p) และค่าอํานาจจําแนก (r) โดยนํา
ผลการทดลองมาตรวจให้คะแนน แล้วเรียงลําดับกระดาษคําตอบจากคะแนนมากไปยังคะแนนน้อย 
เพ่ือแบ่งเป็น กลุ่มสูงและกลุ่มตํ่า โดยใช้เทคนิค 50% (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 84-86)  
                    9) พิจารณาคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบฝึกทักษะโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการวิเคราะห์แล้ว จํานวน 30 ข้อ โดยครอบคลุมเน้ือหา และพฤติกรรมที่   
ต้องการวัด มีความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.52 ถึง 0.89 และ มีค่าอํานาจจําแนก (r) ต้ังแต่ 0.29 ถึง 
0.79 (รายละเอียดของผลการวิเคราะห์ดูได้จากภาคผนวก ข ตารางที่ 14 หน้า 123)  
                    10) นําแบบทดสอบท่ีได้รับการวิเคราะห์ความยากรายข้อแล้วจัดทําเป็นแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน นําแบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง                
พืชสมุนไพร จํานวน 30 ข้อ ที่คัดไว้ไปวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน            
(KR-20)  
                    11) จัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเรื่อง พืชสมุนไพร ฉบับสมบูรณ์ โดยนํา
แบบทดสอบที่หาค่าความเช่ือมั่นแล้วมาจัดทําเป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนําไปทดสอบก่อนและหลังเรียน
ต่อไป (รายละเอียดของผลการวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นดูได้จากภาคผนวก ข หน้า 125-127) 
            3.3.5 แบบประเมินคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ 
                    1) ผู้วิจัยสร้างแบบแบบประเมินคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบของ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 1 ชุด มีลักษณะแบ่งระดับคะแนนเป็น        
5 ช่อง 5 ระดับ มีรายละเอียดดังน้ี 
                        ระดับคะแนน 5 เท่ากับ ดียอดเย่ียม หมายถึง นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ทํา ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ เขียนรายงานได้ อธิบาย อภิปรายปาก
เปล่าได้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  
          ระดับคะแนน 4 เท่ากับ ดีมาก หมายถึง นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน การทํา 
ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ เขียนรายงานได้ อธิบาย อภิปรายปาก
เปล่าได้ 
          ระดับคะแนน 3 เท่ากับ ดี หมายถึง นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทํา           
ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ เขียนรายงานได้  
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          ระดับคะแนน 2 เท่ากับ พอใช้ หมายถึง นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทํา 
ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์  
          ระดับคะแนน 1 ควรปรับปรุง หมายถึง มีความเข้าใจในการทํา 
                    หัวข้อการประเมินหลักทั้งหมด 7 หัวข้อ  ดังน้ี 
                        (1) การคิดและระบุเรื่องหรือปัญหาที่จะทําโครงงาน จํานวน  10  คะแนน       
                        (2) การศึกษาเอกสารและแหล่งข้อมูล  จํานวน  10  คะแนน                      
                        (3) การจัดทําเค้าโครงของโครงงาน  จํานวน  15  คะแนน  
                        (4) การลงมือทําโครงงาน   จํานวน  10  คะแนน 
                        (5) การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  จํานวน  15  คะแนน 
                        (6) การเขียนรายงาน   จํานวน  20  คะแนน 
                        (7) การเสนอผลงานและการจัดแสดงโครงงาน จํานวน  20  คะแนน 
                    2) นําแบบประเมินคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจพิจารณา 
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงด้านภาษา เน้ือหา และความเหมาะสม
แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เทคนิค IOC มีเกณฑ์ดังน้ี  
                        + 1 ถ้าแน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเน้ือหา  
                           0 ถ้าไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเน้ือหา 
                         - 1 ถ้าแน่ใจว่าจุดประสงค์ไม่สอดคล้องกับเน้ือหา 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยอาศัยดุลยพินิจของผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ได้แก่ 
                        (1)  นางลัดดาวัลย์ ทัพกิฬา ตําแหน่งผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียน 
บ้านโคกพนมดี จังหวัดปราจีนบุรี 
                        (2) นายบัณฑิต สุขวิลัย ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
                        (3)  นางนภาพร อากาศ ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 
                        (4) นายโสภณ ผาสุก ตําแหน่งครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่  
จังหวัดปราจีนบุรี 
                        (5) นางสาวเมธาวี มาสแสง ตําแหน่งครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาล 
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
                    3) นําแบบประเมินคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่านแล้วไปทดลองใช้ประเมินแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์กับนักเรียน                     
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเขตคุณภาพศรีมโหสถ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 
โรงเรียนวัดแสงสว่าง โรงเรียนวัดสระข่อย โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ โรงเรียนวัดไผ่งาม และโรงเรียน
วัดคู้ลําพัน รวมนักเรียน 118 คน แล้วนําแบบประเมินคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์มาปรับปรุง         
อีกคร้ัง นําผลไปให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงด้านภาษา 
เน้ือหา และความเหมาะสม ก่อนการนําไปใช้จริงในการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์กับกลุ่มตัวอย่าง
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ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี อําเภอศรีมโหสถ 
จังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2553 ซึ่งมีนักเรียน จํานวน 28 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
ต่อไป 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
            การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ในตาราง 1 ดังน้ี 
 
ตาราง 1  วันที่และเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

วัน / เดือน / ปี เวลา 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม / เครื่องมือ 

สัปดาห์ที่ 1 
1 กุมภาพันธ์ 2554 

 
2 กุมภาพันธ์ 2554 
 

    
09.30 – 10.30  น. 

 
09.30 – 10.30  น. 

 

 
1 
 
1 

 

 
ทดสอบการทําโครงงานวิทยาศาสตร์          
ตามความสนใจก่อนเรียน 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเร่ือง พืชรอบตัวเรา
ก่อนเรียนแบบฝึกทักษะการคดิ  
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

วัน / เดือน / ปี เวลา 
จํานวน
ชั่วโมง กิจกรรม / เครื่องมือ 

สัปดาห์ที่ 1 (ต่อ) 
3 กุมภาพันธ์ 2554 

 
09.30 – 10.30  น. 

 
1 

 
จัดการเรียนรู้ตามแผนที ่1 การคิดเหตุผล 
ใช้แบบฝึกทักษะการคิดชุดที่ 1 

สัปดาห์ที่ 2 
8 กุมภาพันธ์ 2554 
9 กุมภาพันธ์ 2554 

10 กุมภาพันธ์ 2554 

    
09.30 – 10.30  น. 
09.30 – 10.30  น.
09.30 – 10.30  น. 

 
1 
1 
1 

 
จัดการเรียนรู้ตามแผนที ่2 การคิด
แก้ปัญหา 
ใช้แบบฝึกทักษะการคิดชุดที่ 2 
ใช้แบบฝึกทักษะการคิดชุดที่ 2 

สัปดาห์ที่ 3 
14 กุมภาพันธ์ 2554 
 
15 กุมภาพันธ์ 2554 

    
09.30 – 10.30  น. 

 
09.30 – 11.30  น. 

 
1 
 
2 

 
จัดการเรียนรู้ตามแผนที ่3 การคิด
สร้างสรรค์ 
ใช้แบบฝึกทักษะการคิดชุดที่ 3 

สัปดาห์ที่ 4 
21 กุมภาพันธ์ 2554 
22 กุมภาพันธ์ 2554 

    
09.30 – 10.30  น. 
09.30 – 11.30  น. 

 
1 
2 

 
จัดการเรียนรู้ตามแผนที ่4 การคิดลึกซึ้ง 
ใช้แบบฝึกทักษะการคิดชุดที่ 4 

สัปดาห์ที่ 5 
28 กุมภาพันธ์ 2554 
1 มีนาคม 2554 

    
09.30 – 10.30  น. 
09.30 – 11.30  น. 

 
1 
1 
1 

 
จัดการเรียนรู้ตามแผนที ่5 การคิดวิเคราะห์ 
ใช้แบบฝึกทักษะการคิดชุดที่ 5 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนแบบฝึก
ทักษะการคิด เรื่อง พืชรอบตัวเรา  
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

วัน / เดือน / ปี เวลา 
จํานวน
ชั่วโมง กิจกรรม / เครื่องมือ 

สัปดาห์ที่ 6 
2 มีนาคม 2554 
 
 
 
3 มีนาคม 2554 

    
09.30 – 10.30  น. 

 
10.30 – 11.30  น. 

 
09.30 – 10.30  น. 

 
 

10.30 – 11.30  น. 

 
1 

 
1 

 
1 
 
 
1 

 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนแบบฝึก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ืองพืชสมุนไพร  
จัดการเรียนรู้ตามแผนที ่1 โครงงาน
ประเภทสํารวจ 
ใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 
เร่ือง“การสํารวจสมุนไพรที่ใช้ในการกําจัด
แมลง” 
จัดการเรียนรู้ตามแผนที ่2 โครงงาน
ประเภททดลอง 

สัปดาห์ที่ 7 
9 มีนาคม 2554 
 
10 มีนาคม 2554 

    
09.30 – 11.30  น. 

 
09.30 – 10.30  น. 

 
10.30 – 11.30  น. 

 
2 
 
1 

 
1 

 
ใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 
เร่ือง “การสกัดสมุนไพรกําจัดแมลง” 
จัดการเรียนรู้ตามแผนที ่3 โครงงาน
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 
เร่ือง “การประดิษฐ์ยากันยุงกับแมลงจาก
สมุนไพร” 

สัปดาห์ที่ 8 
16 มีนาคม 2554 
 
 
 
17 มีนาคม 2554 

    
09.30 – 10.30  น. 

 
10.30 – 11.30  น. 

 
09.30 – 10.30  น. 

 
10.30 – 11.30  น. 

 
1 

 
1 
 
1 
 
1 

 
จัดการเรียนรู้ตามแผนที ่4 โครงงาน
ประเภททฤษฎีหรือแนวคิด  
ใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4 
เร่ือง “สมุนไพรกําจัดแมลง” 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเรียนแบบ
ฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ืองพืชสมุนไพร 
ทดสอบการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ตาม
ความสนใจหลงัเรียน 

  
           จากตาราง 1 ผู้วิจัยดําเนินการโดยให้นักเรียนทดสอบทําโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความ
สนใจก่อนแล้วทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง พืชรอบตัวเรา ก่อนเรียนแบบฝึกทักษะการคิด 
ผู้ วิจัยสอนตามแผนที่ 1-5 เมื่อเรียนจบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง                 
พืชรอบตัวเรา แล้วนําคะแนนเก็บไว้วิเคราะห์ผล หลังจากน้ันผู้วิจัยให้นักเรียนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียน เร่ือง พืชสมุนไพร ก่อนเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยสอนตามแผนที่ 1-4 
เมื่อเรียนจบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง พืชสมุนไพร หลังเรียนแล้วนําคะแนนเก็บไว้
วิเคราะห์ผล จากน้ันผู้วิจัยใช้แบบประเมินคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนโดยปรับปรุง
จากแบบประเมินคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใช้ประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน นําผลมาเปรียบเทียบคุณภาพโครงงาน
วิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไป             
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
             
            ในการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิด
และแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 
อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ผู้วิจัยขอเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 5 ตอน ดังน้ี 
            3.5.1 วิเคราะห์การสร้างแบบฝึกทักษะการคิด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มี
ประสิทธิภาพ 80/80 โดยการหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ (E1/E2) 
            3.5.2 วิเคราะห์การสร้างแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 โดยการหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ (E1/E2) 
            3.5.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พืชรอบตัวเรา ระหว่างก่อนและ
หลังการใช้แบบฝึกทักษะการคิด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ ค่าเฉล่ีย 
( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที (t–test) 
            3.5.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พืชสมุนไพร ระหว่างก่อนและหลัง
การใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ 
ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที (t–test) 
            3.5.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังการใช้ 
แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 วิเคราะห์
ด้วยค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที (t–test) 
 
3.6 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
             
            ในการวิจัยคร้ังนี้ กําหนดสถิติที่ใช้ในการวิจัยดังน้ี 
            3.6.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
                    1) การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือ โดยตรวจสอบหาค่า IOC 
ตามสูตร ดังน้ี (วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2544, หน้า 87-88) 
 
                                             IOC     =    R  
                                N 
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                    เมื่อ    IOC     แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเน้ือหา 
        R    แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 

              N        แทน  จํานวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
                    2) การหาค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 84-86) โดยใช้สูตรดังน้ี 
                      การหาค่าระดับความยาก   
 
                           p     = Ru  +   Rl 

                         2f 

 

      เมื่อ     p      แทน  ระดับความยาก 
               Ru     แทน  จํานวนคนกลุ่มสูงที่ตอบถูก 
               Rl      แทน  จํานวนคนกลุ่มตํ่าที่ตอบถูก 
               f       แทน  จํานวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มตํ่าซึ่งเท่ากัน 
                     การหาค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ 
 

               r      = Ru    -    Rl 
                                                     f 
 

      เมื่อ     r       แทน  ค่าอํานาจจําแนก 
               Ru      แทน  จํานวนคนกลุ่มสูงที่ตอบถูก 
                             Rl       แทน  จํานวนคนกลุ่มตํ่าที่ตอบถูก 

                              f       แทน  จํานวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มตํ่าซึ่งเท่ากัน 

                    3) วิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สูตร 
ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) โดยใช้สูตรดังน้ี 
 

                                                rtt
 

]1[
1 2

ts

pq

k

k 


  

 
                    เมื่อ KR – 20  แทน  ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
                   k   แทน  จํานวนข้อของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
                   P   แทน  อัตราส่วนของผู้ตอบถูกในข้อน้ัน 
                   q   แทน  อัตราส่วนของผู้ตอบผิดในข้อน้ัน 
                  2

ts  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
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            3.6.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      
                 1) คะแนนเฉล่ีย (mean) โดยใช้สูตร ดังน้ี (ไพศาล วรคํา, 2552, หน้า 311) 
 

                            X     =    x 
                                                         n         
 
                     เมื่อ      X    คือ  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
                x   คือ  ผลรวมของคะแนนทั้ง N จํานวน 
              n     คือ  จํานวนนักเรียนในกลุม่ตัวอย่าง 
                    2) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviations) โดยใช้สูตร ดังน้ี  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 108) 
 

                               S.D.    =  

                                 n(n-1) 
 
     เมื่อ      S.D.  =  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  x²  =  ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังสอง 
  x   =  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  n      =  จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
                    3) ทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติของคะแนนเฉล่ียก่อนและหลังเรียนโดยใช้สูตร            
(รัตนะ บัวสนธ์, 2552, หน้า 109) 
 

                           t       =              D            
     

                                                              n – 1 
 

                    เมื่อ     t   =  การตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
                                  D   =  ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนแต่ละคน 
                                 D  =  ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
                                      ของนักเรียนทุกคน 
                                 D2   =  ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
                                       แต่ละคนยกกําลังสอง 
                                D2  =  ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
                                       ของนักเรียนแต่ละคนยกกําลังสอง 

,df  =  n -1  22
  DDn

 2
2  XXn
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   X2 

 

E2  =               100 

                            (D)2 =  ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
                                       ทุกคนยกกําลังสอง 
                            nD2 =  จํานวนนักเรียนคูณผลรวมของความแตกต่างของคะแนน 
                                        ก่อนเรียนและหลังเรียน 
                             df    =  องศาหรือช้ันความเป็นอิสระ 
                             n – 1 =  จํานวนนักเรียน ลบ 1 
                     4) ประสิทธิภาพของแบบฝึก โดยใช้สูตรการคํานวณ E1/E2 (รัตนะ บัวสนธ์, 2552,         
หน้า 103) 
 
 
 
 
                     เมื่อ  E1  หมายถึง ประสทิธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝกึ 
                                โครงงานวิทยาศาสตร์โดยคิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ียทีไ่ด้จากการ 
                                ทาํกิจกรรมระหว่างเรียน 
                             X1 หมายถึง คะแนนรวมของผู้เรียนทุกคนจากการทํากิจกรรม 
                                ระหว่างเรียนซึ่งมีลักษณะเป็นการวัดผลเป็นระยะๆ แต่ละชุด 
            n    หมายถึง จํานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
            A    หมายถึง คะแนนเต็มระหว่างเรียนของแบบฝึกทุกชุดรวมกัน 
 
 
 
 

   
           E2    หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์โดยคิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ีย 
                 ที่ได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 
                 แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์     
           X2  หมายถึง คะแนนรวมของผู้เรียนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

           n     หมายถึง  จํานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
           B     หมายถึง  คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 

   
 X1 

 

E1  =               100 
n 

A

n 

B




