
  
บทที่ 3 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เป็น
การวิจัยเชิงทดลองโดยมีขั้นตอนด าเนินงานวิจัยดังต่อไปน้ี 

1. ขั้นวางแผน 
2. ขั้นปฏิบัติการ 
3. ขั้นตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล  

 

ขั้นวางแผน 
1. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน      
5 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ไม่ผ่านเกณฑ ์
 

ขั้นปฏิบตัิการ 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีไ้ด้แก ่
  1.1.1 แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์เรื่อง กลไกราคาใน

ระบบเศรษฐกิจ จ านวน 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ตลาด  ชุดที่ 2 กลไกราคา  ชุดที่ 3 ปัญหาทางเศรษฐกิจ   
  1.1.2  แบบทดสอบชนิดเลือก 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
2. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 แบบฝึกเสริมทักษะ 
ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ เศรษฐศาสตร์ เรื่อง 

กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 3 ชุด ได้ด าเนินการดังนี ้ 
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2.1.1 ศึกษาทฤษฎีและรูปแบบของการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ 
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

2.1.2 ศึกษาจุดมุ่งหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จากหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสนุันทา  

2.1.3 ศึกษารายละเอียดเนื้อหาสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์จาก
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ โดยน าเนื้อหาสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ เรื่อง กลไกราคา มาจัดท าแบบฝึก
เสริมทักษะ จ านวน 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 ตลาด  ชุดที่ 2 กลไกราคา  ชุดที่ 3 ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ   

2.1.4 จัดล าดับเนื้อหาและส่วนประกอบในแบบฝึกเสริมทักษะแต่
ละชุด ดังนี ้ 

2.1.4.1 จัดท าค าชี้แจง แนะน าการใช้แบบฝึก และ
จุดประสงค ์ 

2.1.4.2 จัดท าแบบฝึกเสริมทักษะ  
2.1.4.3 จัดท าแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และ

เฉลยค าตอบ  
2.1.4.4 จัดท าแบบเฉลยแบบฝึก  
2.1.4.5 จัดพิมพ์รูปเล่ม  

      2.1.5 น าแบบฝึกเสริมทักษะไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง 
และความครอบคลุมของเนื้อหา จ านวน 3 คน โดยผู้เชี่ยวชาญต้องประเมินโดยใช้แบบประเมิน         
5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง แบบฝึกเสริมทักษะมีความเหมาะสมในระดับดีมาก 

ระดับ 4 หมายถึง แบบฝึกเสริมทักษะมีความเหมาะสมในระดับด ี
ระดับ 3 หมายถึง แบบฝึกเสริมทักษะมีความเหมาะสมในระดับพอใช้ 
ระดับ 2 หมายถึง แบบฝึกเสริมทักษะมีความเหมาะสมในระดับควรปรับปรุง 
ระดับ 1 หมายถึง แบบฝึกเสริมทักษะมีความเหมาะสมระดับไม่ผ่านเกณฑ์ 
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เกณฑ์การประเมินความเหมาะสมของแบบฝึกเสริมทักษะ 

      ค่าเฉลี่ย   4.50 – 5.00     หมายถึง    แบบฝึกเสริมทักษะมีคุณภาพระดับดีมาก 
      ค่าเฉลี่ย   3.50 – 4.49     หมายถึง    แบบฝึกเสริมทักษะมีคุณภาพระดับดี 
      ค่าเฉลี่ย   2.50 – 3.49     หมายถึง    แบบฝึกเสริมทักษะมีคุณภาพระดับปานกลาง 
      ค่าเฉลี่ย   1.50 – 2.49     หมายถึง    แบบฝึกเสริมทักษะมีคุณภาพระดับพอใช้ 
      ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.49     หมายถึง    แบบฝึกเสริมทักษะมีคุณภาพระดับควรปรับปรุง 
โดยแบบฝึกเสริมทักษะมีคุณภาพระดับดีมาก (X̄ =4.82 , S.D.= 0.26) สรุปได้ว่าแบบฝึกเสริม

ทักษะมีคุณภาพระดับดีมากสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนได ้

          2.1.6 น าแบบฝึกเสริมทักษะที่ตรวจสอบแล้วมาแก้ไขปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
             2.1.7 จัดพิมพ์แบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  

2.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยด าเนินการสร้าง

ตามล าดับขั้นตอน ดังนี ้
2.2.1 ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์สาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

2.2.2 ศึกษาเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการ
เรียนรู ้ 

2.2.3 สร้างแบบทดสอบตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งใช้ทดสอบ
นักเรียนทัง้ก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือตอบถูกได้ 1 คะแนน  ตอบผิดได้ 0 คะแนน 

                   15 - 30     คะแนน  ผ่านเกณฑ์  

 ต่ ากว่า 15 คะแนน  ไม่ผ่านเกณฑ ์
2.2.4 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ

เที่ยงตรง และความครอบคลุมของเนื้อหา จ านวน 3 คน  แล้วน ามาค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruece Index : IOC) จากนั้น
น ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ โดยมีเกณฑ ์ดังนี ้
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เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีดังน้ี  

คะแนน      1 หมายถึง   ใช้ได ้ 

คะแนน      0  หมายถึง  ไม่แน่ใจ  

คะแนน     -1  หมายถึง  แก้ไข  

เกณฑ์การแปลความหมายค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา มีดังน้ี  

คะแนน IOC ตั้งแต ่0.50 - 1.00 หมายถึง  มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้  

คะแนน IOC ตั้งแต ่0.00 - 0.49 หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

โดยการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

ค าถามกับจุดประสงค์ (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง กลไกราคาในระบบ

เศรษฐกิจ จ านวน 30 ข้อ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 เลือก โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินทั้ง 3 ท่าน 
พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.67 - 1.00 ซึ่ง

หมายความว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ มีความ

เทีย่งตรงใช้ได้ และสามารถน าแบบทดสอบไปใช้กับนักเรียนต่อไปได ้

2.2.5 น าข้อสอบมาตรวจสอบแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
2.2.6 จัดพิมพ์เพื่อเตรียมทดสอบนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
 

ขั้นตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ The single 
group pretest – posttest design (สุวิมล ติรกานันท,์ 2551: 21) 
 
ตารางที่ 3-1 แบบแผนการทดลอง 
 

Pre – test  Treatment Post – test 
O1 X O2 

 
เมื่อ O1  หมายถึง  ทดสอบก่อนเรียน 

X  หมายถึง  การทดลองใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ 
O2  หมายถึง  ทดสอบหลังเรียน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี  
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1. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) นักเรียน จ านวน 30 ข้อ เวลา 15 นาท ี 
2. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้

เศรษฐศาสตร ์เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ กับนักเรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง  
3. เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรูเ้ศรษฐศาสตร์ เรื่อง กลไกราคาในระบบ

เศรษฐกิจ ครบ 3 ชุดแล้ว จากนั้นให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 30 
ข้อ หลังเรียน (Post-test) โดยแบบทดสอบหลังเรียนเป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน  

4. เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลไปวิเคราะห์ผล
ต่อไป 

 
ขั้นวิเคราะหข์้อมูล 

ผู้วิจัยน าผลการทดสอบมาด าเนินการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ผู้วิจัยได้น าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับต่อไปน้ี 

1. วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้
สูตรดัชนีความสอดคล้อง IOC 

2. วิเคราะห์หาค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนที่ได้รับ
จากผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
3.1 สถิติพื้นฐาน 

    3.1.1 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยค านวณจากสูตร  
(สุวิมล ติรกานันท์, 2551: 201)     

     
N

x
X


  

 

   เมื่อ x   แทน ค่าเฉลี่ย 
    x   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
    N  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอยา่ง 
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3.1.2 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้
สูตร (สุวิมล ติรกานันท,์ 2551: 203) 

 
)1(

..

22





NN

xxN
DS  

   เมื่อ S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    2  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
    N แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอยา่ง 
 
   3.2 สถิติที่ใช้วเิคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 

การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้สูตรค่าความสอดคล้อง IOC (สุวิมล ติรกานันท,์ 2551: 148) 

N

R
IOC


  

 
เมื่อ       IOC    แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง

จุดประสงค์กับเน้ือหาหรือระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์ 
    

     R  แทน ผลรวมระหว่างคะแนนความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

      N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 

 
 


