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บทที่ 3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพือ่หาประสิทธิภาพของชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 75/75  เพือ่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนเรียน และหลังเรียนโดยใช      
ชุดฝกเสริมทกัษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร      
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีตอการเรียนโดยใชชุดฝกเสริม
ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษา
ปที ่ 6  ซึ่ งมีวิธีการดํา เนินการดังนี้  
         1. ประชากร 
         2. เครื่องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
         3. ขั้นตอนการดําเนินการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
           4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
            5.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
           6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในเรื่องนี้  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6     
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2557  โรงเรียนบานปงแมลอบ   อําเภอแมทา   จังหวัดลําพูน        
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  เขต 1 จํานวน 13 คน 

 

เครื่องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
            1. ชุดฝกเสริมทกัษะการกแกโจทยปญหาคณติศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที ่6  มีจํานวน  6  ชุด ดังนี้ 
                ชุดที่ 1  โจทยปญหาการบวก    จํานวน  3  ชั่วโมง 
                ชุดที่ 2  โจทยปญหาการลบ      จํานวน  3  ชั่วโมง 
                ชุดที่ 3  โจทยปญหาการบวก ลบระคน    จํานวน  2  ชั่วโมง 
                ชุดที่ 4  โจทยปญหาการคูณ                 จํานวน  3  ชั่วโมง 
                ชุดที่ 5  โจทยปญหาการหาร                 จํานวน  3  ชั่วโมง    
                ชุดที่ 6  โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  จํานวน  3  ชั่วโมง   

2. แผนการจัดการเรียนรู  เรือ่งทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษา    
ปที่  6  จํานวน   19  แผน                  

 

              3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ จํานวน  40 ขอ 
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            4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มตีอการเรียนโดยใชชุดฝกเสริมทกัษะการแก      
โจทยปญหาคณติศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที ่6     
จํานวน  1 ฉบับ  10  ขอความ มีลักษณะเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
ขั้นตอนการดําเนินการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

1.  การสรางชุดฝกเสริมทกัษะการแกโจทยปญหาคณติศาสตร ปญหาคณติศาสตร  เรื่อง ทักษะ
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่  6  ครูผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้   
     1.1  วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่  6   
     1.2  ศึกษาเอกสาร  งานวิจัย  วารสาร  สิ่งพิมพ  และตําราตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ    
การสรางชุดฝกเสริมทักษะ และการจัดทําชุดฝกเสริมทักษะ 
     1.3  ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เทคนิควิธีการที่เก่ียวของ เชน แนวการทางจัดกิจกรรมการ
เรียนรูคณิตศาสตร   ตลอดจนเทคนิคกรสอน การสรางนวัตกรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
และจิตวิทยาการเรียนรู 
                1.4  ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจากเอกสาร เว็บไซดและ
งานวิจัยตางๆ ตลอดจนปรึกษาผูที่มีความเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน 
                1.5  วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อการออกแบบโครงสราง และหนวยการเรียนรูคณิตศาสตร 
                1.6  วิเคราะหตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู   และความคิดรวบยอด  สมรรถนะสําคัญ  
คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อกําหนดชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง  ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่  6   
                1.7  ออกแบบชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง  ทักษะการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่  6   
                1.8  วิเคราะหตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู  และความคิดรวบยอด สมรรถนะสําคัญ  
คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อจัดทําแผนการเรียนรู  และพัฒนาสื่อการเรียนรู รวมทั้งเครื่องมือ    
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ที่ใชประกอบการใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร เรื่อง  ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่  6 
                1.9  วิเคราะหตัวชี้วัด สาระการเรียนรู และเนื้อหา แลวแบงเนื้อหาเปน 4 เรื่อง ดังนี้ 
                      1)  โจทยปญหาการบวกและการลบ 
                      2)  โจทยปญหาการคูณ 
                      3)  โจทยปญหาการหาร 
                      4)  โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
     1.10  สรางชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง  ทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่  6 จํานวน  6 ชุด  ใชเวลาเรียนทั้งหมด 17 ชั่วโมง  ซึ่งแตละ
ชุดประกอบดวย  คําชี้แจงชุดฝกเสริมทักษะ  ตัวอยาง  แบบฝกเสริมทักษะ  แบบทดสอบ เกณฑการ
ประเมิน และบรรณานุกรม 
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     1.11 นําชุดฝกเสริมทักษะทีส่รางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  ทานไดตรวจสอบความ
ถูกตอง  ซึ่งเปนครูผูสอนคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง
และเนื้อหา  รวมทั้งประเมินความเหมาะสมความสอดคลองของประเด็นตางๆ ของชุดฝกเสริมทักษะ
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  โดยกําหนดเกณฑการประเมิน  ดังนี้ 
                        5  หมายถึง  มีความเหมาะสมมากที่สุด 
                        4  หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 
                        3  หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
                        2  หมายถึง  มีความเหมาะสมนอย 
                        1  หมายถึง  มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 
                 และกําหนดเกณฑในการแปลผลของการประเมินชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ของผูเชี่ยวชาญ  ดังนี้ 
                        คาเฉลี่ย   4.51 – 5.00       มีความเหมาะสมมากที่สุด 
                        คาเฉลี่ย   3.51 – 4.50       มีความเหมาะสมมาก 
                        คาเฉลี่ย   2.51 – 3.50       มีความเหมาะสมปานกลาง 
                        คาเฉลี่ย   1.51 – 2.50       มีความเหมาะสมนอย 
                        คาเฉลี่ย   1.00 – 1.50       มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 
                 แลวนําชุดฝกเสริมการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร มาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญ โดยปรับแบบฝกเสริมทักษะบางขอใหมีความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน
ไมยากหรืองายเกินไป รวมทั้งปรับขนาดของอักษรและภาษาที่ใชใหเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6   
     1.12  หลังจากปรับปรุงแกไขชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง  
ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรแลวนําไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามข้ันตอน
ดังนี้ 
  1.12.1  ทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง (1 : 1)   ใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6       
ปการศึกษา  2556 โรงเรียนบานปงแมลอบ สาขาขุนกอง อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน จํานวน 3 คน             
ใชอัตราสวน  1 : 1 : 1  หมายถึง  เปนนักเรียนที่เรียนระดับเกง  1  คน  เรียนระดับปานกลาง  1 คน  
และเรียนระดับออน  1 คน  เพื่อตรวจสอบการสื่อความหมายของภาษาที่ใชในชุดฝกเสริมทักษะ     
โดยสังเกตวานักเรียนมีพฤติกรรมตอบสนองตอการเรียนในดานการใชเวลากับกิจกรรมการเรียน  
สํานวนภาษาที่ใช  ความยากงายของเนื้อหา  ลําดับขั้นตอนของเนื้อหาในชุดฝกเสริมทักษะการแก
โจทยปญหา  ความชัดเจนของคําสั่งและความนาสนใจของชุดฝกเสริมทักษะ  ซึ่งผลการทดลองพบวา  
ในการทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่งผูวิจัยไดพบขอบกพรองของชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  ในการทําชุดฝกเสริมทักษะ ชุดที่ 1 โจทยปญหาการบวก นักเรียนที่เรียนออนจะไม
สามารถทําแบบฝกเสริมทักษะได ครูจึงตองใหคําแนะนําและในดานการใชเวลานักเรียนกลุมออนจะ
ใชเวลาในการทําแบบฝกเสริมทักษะมากกวานักเรียนกลุมเกงและกลุมปานกลาง สวนนักเรียนกลุมเกง
ในการศึกษาชุดฝกเสริมทักษะ  ชุดที่ 1 จะใชเวลาในการทํากิจกรรมพอดีกับเวลาที่กําหนด            
แตชุดที่  2-6 จะเสร็จกอนเวลาที่กําหนดไว  จากปญหาดังที่ไดกลาวมาแลว จึงไดปรับปรุงแกไขชุดฝก
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เสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และนําชุดฝกเสริมทักษะการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร ไปทดลองกับนักเรียนกลุมเล็กตอไป   
  1.12.2 ทดลองแบบกลุมขนาดกลาง  (1 : 10) นําชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร เรื่อง  ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ไปทดลองกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานปงแมลอบ สาขาบานหวยฮอม  ปการศกึษา  2556  จํานวน  10 คน  
เปนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนเกง  3 คน ปานกลาง 4 คน  และออน 3 คน เพื่อหาขอบกพรอง
ของชุดฝกเสริมทักษะ  โดยดําเนินการทดสอบกอนเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการ
จัดการเรียนรูทั้ง 17 แผน และใหนักเรียนทํากิจกรรมตามชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ทั้ง  6 ชุด ตามลําดับ  และมีการทดสอบหลังเรียนแตละชุด และเมื่อเรียนครบทั้ง 6 ชุด  
ทําการทดสอบหลังเรียนโดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทักษะการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร ขณะดําเนินการสอนผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  จับเวลาใน    
การทํากิจกรรม ผลการทดลองพบวา ระยะเวลาที่ใชในการเรียนของนักเรียนทั้ง  3 กลุม  คือนักเรียน
กลุมเกง  กลุมปานกลาง  ใชเวลาศึกษากิจกรรมและทําแบบฝกเสริมทักษะบางแบบฝกเร็วกวา
นักเรียนกลุมออน  และผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดฝกเสริมการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  จํานวน 10 คน  แสดงดังตาราง 1 ดังนี้ 
ตาราง  2  ประสิทธิภาพของชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนใน 
             การทดลองกลุมเล็ก 
 

เลขที่ 
คะแนนระหวางเรียนจากชุดฝกเสริมทักษะ 

การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ชุดที่ 
คะแนน
ทดสอบ
หลังเรียน 

(40) 
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 รวม 

90 90 90 82 86 86 524 
1 77 79 80 73 74 75 458 34 
2 78 79 78 72 73 74 454 35 
3 79 80 77 73 74 74 457 32 
4 60 62 65 55 58 59 359 26 
5 71 76 72 69 69 68 425 34 
6 66 60 64 54 56 58 358 26 
7 70 72 73 66 68 70 419 33 
8 60 61 61 53 58 57 350 25 
9 74 70 72 65 66 67 414 36 
10 73 70 70 66 69 67 415 34 
รวม 708 709 712 646 665 669 4109 315 

คาเฉลี่ย 70.80 70.90 71.20 64.60 66.50 66.90 410.90 31.50 
คาเฉลี่ยรอยละ 78.67 78.78 79.11 78.78 77.33 77.79 78.41 78.75 

E1/E2  =  78.41/78.75 
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จากตาราง 2  คะแนนการทําชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน
ในการทดลองกลุมเล็กมีคาเฉลี่ยเทากับ 410.90  คิดเปนรอยละ 78.41 สวนคะแนนจากการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 31.50 คิดเปนรอยละ 78.75 และประสิทธิภาพ
ของชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร (E1/E2 )  มีคาเทากับ 78.41/78.75 

จากการทดลองกลุมเล็ก ผูวิจัยไดพบขอบกพรองของการใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร จึงไดใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

   1.13  นําชุดฝกเสริมทักษะที่ไดปรับปรุงแกไขมาใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนบานปงแมลอบ  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2557 จํานวน  13 คน 

2. การสรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  มีขั้นตอนใน
การสราง ดังนี้ 
               2.1 ศึกษาขอบขายเนื้อหาของการสรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่องทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เอกสารการสอนคณิตศาสตรและงานวิจัยที่เกี่ยวของ    
เพื่อเปนแนวทางจัดทําขอบขายเนื้อหาและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง 
ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

2.2 วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
เพื่อเปนกรอบในการจัดทําหนวยการเรียนรู 

2.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร           
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 19 แผน  โดยแตละแผนมีองคประกอบคือสาระสําคัญ มาตรฐานการ
เรียนรู  ตัวชี้วัด  จุดประสงคการเรียนรู  สาระการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู  สื่อและแหลงเรียนรู 
การวัดผลและประเมินผล โดยที่แผนการจัดการเรียนรูที่จัดทํามีขอบขาย ดังนี้ 

     แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การทดสอบกอนเรียน 
      แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การวิเคราะหและวางแผนแกโจทยปญหาการบวก              

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การแสดงวิธีทําและหาคําตอบจากโจทยปญหา   
                                             การบวก 
      แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การสรางโจทยปญหาการบวก 
      แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหและวางแผนแกโจทยปญหาการลบ 
      แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง การแสดงวิธีทําและหาคําตอบจากโจทยปญหา   
                                             การลบ 
      แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง การสรางโจทยปญหาการลบ 
      แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง การแกโจทยปญหาการบวก ลบระคน 
      แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เรื่อง การสรางโจทยปญหาการบวก ลบระคน 
      แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เรื่อง การวิเคราะหและวางแผนแกโจทยปญหาการคูณ 
      แผนการจัดการเรียนรูที ่11 เรื่อง การแสดงวิธีทําและหาคําตอบโจทยปญหา 
                                               การคูณ  
      แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 เรื่อง การสรางโจทยปญหาการคูณ (ตอ) 
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      แผนการจัดการเรียนรูที่ 13 เรื่อง การวิเคราะหและวางแผนแกโจทยปญหา 
                                               การหาร  
      แผนการจัดการเรียนรูที่ 14 เรื่อง การแสดงวิธีทําและหาคําตอบโจทยปญหา 
                                               การหาร 
      แผนการจัดการเรียนรูที่ 15 เรื่อง การสรางโจทยปญหาการหาร 
      แผนการจัดการเรียนรูที่  16 เรื่อง การแกโจทยปญหาการบวก ลบ  คูณ หารระคน 
      แผนการจัดการเรียนรูที่ 17 เรื่อง การแสดงวิธีทําและหาคําตอบโจทยปญหา 
                                               การบวก ลบ คูณ หารระคน  
      แผนการจัดการเรียนรูที่ 18 เรื่อง การสรางโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ  
                                              หารระคน 
      แผนการจัดการเรียนรูที่ 19 เรื่อง การทดสอบหลังเรียน 
2.4 นําแผนการจัดการเรียนรู  เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร                

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนครูผูสอนคณิตศาสตร จํานวน 5 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและเนื้อหา ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของ
ประเด็นตางๆ ของแผนการจัดการเรียนรู  ไดแก สาระสําคัญ  มาตรฐานการเรียนรู   ตัวชี้วัด 
จุดประสงคการเรียนรู  สาระการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู  สื่อการเรียนรู และการวัดผลประเมินผล 
โดยกําหนดเกณฑการประเมินแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

               5   หมายถึง      ดีมาก 
               4   หมายถึง      ดี 
               3   หมายถึง      ปานกลาง 
               2   หมายถึง      ปรับปรุง 
               1   หมายถึง      ใชไมได 
กําหนดเกณฑในการแปลผลของการประเมินแผนการจัดการเรียนรู เรื่องทักษะการแก

โจทยปญหาคณิตศาสตร โดยผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
               คาเฉลี่ย   4.51 – 5.00      อยูในระดับดีมาก 

                              คาเฉลี่ย   3.51 – 4.50      อยูในระดับด ี
                              คาเฉลี่ย   2.51 – 3.50      อยูในระดับปานกลาง 
                              คาเฉลี่ย   2.51 – 2.50      อยูในระดับปรับปรุง 
                              คาเฉลี่ย   1.00 – 1.50      ควรจัดทําใหม 

ผลปรากฏวา ผูเชี่ยวชาญใหปรับปรุงวิธีการวัดผลและเกณฑการประเมินใหสอดคลอง
กับจุดประสงคการเรียนรู  รวมทั้งปรับกิจกรรมบางกิจกรรมใหเหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 6 ในแตละแผนการจัดการเรียนรู จึงไดนําแผนการเรียนรูมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญเพื่อใหชัดเจนขึ้น  และนําไปใชสอนกับกลุมเปาหมายที่ศึกษาตอไป 
           3.  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร จํานวน  1 ฉบับ  เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  ฉบับละ 50 ขอ             
มีขั้นตอนในการสราง ดังนี้ 
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     3.1  ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสารและตํารา ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบเพื่อ
กําหนดกรอบแนวคิดและโครงสรางของแบบทดสอบ 
     3.2  วิเคราะหเนื้อหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่  6  เรื่อง  ทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร เพื่อนําขอมูลมาสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรตามราย
จุดประสงคทีต่ั้งไว จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  ฉบับละ 50  ขอ 
     3.3  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  5 คน ซึ่งเปนครูผูสอนคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษา   
ปที่ 6 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสรางแลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของ
จุดประสงคการเรียนรูกับแบบทดสอบแตละขอ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
                      3.3.1 นําขอคําถามแตละขอในแบบทดสอบไปใหผูเชีย่วชาญ จํานวน 5 ทาน 
พิจารณาวาแบบทดสอบแตละขอมีความเทีย่งตรงตามเนื้อหาและโครงสรางสิง่ตองการวัดหรือไม 
                      3.3.2 นําผลการตัดสินของผูเชี่ยวชาญทุกทานมาสรุป โดยการแจกแจงความถี ่   
ในแตละขอคําถามวามีผูเชี่ยวชาญเห็นวาวัดไดตรงเนื้อหาและโครงสรางทีต่องการวัดกีค่น ไมตรงกีค่น 
                      3.3.3 ตัดสินความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหาและความเทีย่งตรงเชิงโครงสรางแตละขอ 
คําถาม โดยใชเกณฑการวิเคราะหหาดัชนีความสอดคลอง  IOC  โดยพิจารณาคา  0.50  ขึ้นไป       
ผลการตรวจสอบไดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร จํานวน 40 ขอ (รายละเอียดดังภาคผนวก  ค หนา 130 - 131) 
     3.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  ไปทดลองใชนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 26 ลําพูน      
ปการศึกษา  2556  จํานวน  50  คน  เพื่อหาคาดังนี ้
                     3.4.1 เพื่อหาความยากงาย 
                       3.4.2 เพื่อหาคาอํานาจจําแนก      
                       3.4.3 เพื่อหาคาความเชื่อมั่น     
                3.5  การหาความเชื่อม่ันของขอสอบทัง้ฉบับ วิเคราะหโดยใชสูตร KR – 20 ซึ่งการหาคา
ความเชื่อมั่น วิธีนี้จะใชแบบทดสอบฉบับเดียวไปทดสอบกับผูสอบครั้งเดียว โดยมีการใหคะแนนเปน
ระบบ 0 - 1 คือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน ไดแบบทดสอบคณิตศาสตรกอนและหลัง
เรียนของหนวยการเรียนรู แบบปรนัย จํานวน 40 ขอ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ 
0.71 (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หนา 122 - 124) 
               3.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร มาหาคาความยากงาย (p)  และคาอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอ โดยใชเทคนิค 27% 
โดยเปดตารางสําเร็จรูปของจูง เตห ฟาน  แลวเลือกเฉพาะขอที่มีคาความยากงาย ระหวาง 0.20 - 
0.80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ไดแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทักษะ  
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร จํานวน 40 ขอ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาและตัวชี้วัด มีคา p และ r       
อยูในชวง p = 0.48 - 0.60 , r = 0.32 - 0.80 (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หนา 120 - 121) 
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            4. สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดฝกเสริมทักษะ
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ครูผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้  
               4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางแบบสอบถามพึงพอใจ 
                4.2 วิเคราะหเนื้อหาที่วัด เลือกรูปแบบเครื่องมือที่วัด 
                4.3 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยใช
ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด  พึงพอใจ
มาก  พึงพอใจปานกลาง  พึงพอใจนอยท่ีสุด โดยมีรายการประเมินจํานวน 10 ขอ ดังตอไปนี้   
                     1)  การเรียนวิชานี้ทําใหเกิดความรูความเขาใจอยางชัดเจน 
                     2)  เนื้อหาวิชานี้มีความสําคัญตอการนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน 
                     3)  เทคนิคการจัดการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
                     4)  สื่อการเรียนการสอนหลากหลายและชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตาม
จุดประสงค 
                     5)  นักเรียนไดรับความชวยเหลือจากครูผูสอนในบทเรียนนี้มาก นอยเพียงใด 
                     6)  กิจกรรมการเรียนรูเนนใหนักเรียนไดปฏิบัติและสรางองคความรูดวยตนเอง 
                     7)  นักเรียนมีโอกาสในการคิดแกปญหาละรวมกันตัดสินใจ 
                     8)  กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนมีวินัยมีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบ    
และมีความคิดสรางสรรค 
                     9)  นักเรียนมีความพอใจในบรรยากาศการเรียนรู และมีความสุขกับการเรียนวิชานี ้
                   10)  นักเรียนรูสึกวาจํานวนแบบฝกมากนอยเพียงใด     
              4.4 นําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน  พิจารณาตรวจสอบขอความ และภาษาที่ใช
เพื่อใหมีความชัดเจน และเหมาะสมกับงานวิจัย แลวนํามาปรับปรุงแกไข ซึ่งจากการตรวจ พบวามีขอ
แกไขในเรื่องภาษาและความชัดเจนเล็กนอย ครูผูวิจัยจึงไดแกไขใหเหมาะสมตามคําแนะนําที่ได 
รวมทั้งคํานวณหาคา IOC และคัดเลือกขอความที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ซึ่งไดขอความ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จํานวน  10 ขอ ซึ่งมีคา  IOC  อยูระหวาง 0.60 – 1.00  
(รายละเอียดดังภาคผนวก ค)                
              4.5  นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปใชกับนักเรียนที่เปนประชากรตอไป 
  
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ครูผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนโดยใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  
เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวนทั้งหมด 19 ชั่วโมง      
(ในเดือนมกราคม) และเก็บรวบรวมขอมูลตลอดเวลาการทําวิจัย ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2557 
โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
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1. นําชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไปใชจริงกับนักเรียน 

2. รวบรวมขอมูลจากนักเรียนในการใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียน รวมทั้งแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการเรียน
โดยใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

    2.1 กอนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ครูผูวิจยัใหนักเรียน
ที่เปนประชากรทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pre - test) 

    2.2 ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการเรียนรูโดยใชเรื่อง ทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน  19 แผนการจัดการเรียนรู และ 6 ชุดฝกเสริม
ทักษะ รวม 19 ชั่วโมง 

    2.3 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเรื่อง ทักษะการ
แกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ครบแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
(Post - test) 

    2.4 ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตรโดยใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

การรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในชั้นเรียนนี้ ไดแก การรวบรวมผลการทํากิจกรรมโดยใช
ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  การทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
(Post - test) และการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดฝกเสริม
ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  
 
การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหประสิทธิภาพของชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ตามเกณฑ 
75/75 โดยใชคาเฉลี่ยรอยละ 

2. วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ทําการวิเคราะหจากคะแนนผลการทดสอบกอนและหลังเรียนโดยใชคารอยละและ
คาเฉลี่ยรอยละ 

3. วิ เคราะหระดับแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใช       
ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร      
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการแปลผลการวิเคราะห
โดยภาพรวม ใชเกณฑดังนี้ (หนูมวน  รมแกว, 2549 : 67) 
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                พึงพอใจมากท่ีสุด                            5      คะแนน 
                           พึงพอใจมาก                                 4       คะแนน 
                           พึงพอใจปานกลาง                          3       คะแนน 
                           พึงพอใจนอย                                2       คะแนน 
                           พึงพอใจนอยทีสุ่ด                           1       คะแนน 
                    คาเฉลี่ยกําหนดดังนี้ 
                          คาเฉลี่ยตั้งแต       4.51 – 5.00        หมายความถึง         พึงพอใจมากท่ีสุด 
                          คาเฉลี่ยตั้งแต       3.51 – 4.50        หมายความถึง         พึงพอใจมาก 
                          คาเฉลี่ยตั้งแต       2.51 – 3.50        หมายความถึง         พึงพอใจปานกลาง 
                          คาเฉลี่ยตั้งแต       1.51 – 2.50        หมายความถึง         พึงพอใจนอย 
                          คาเฉลี่ยตั้งแต       1.00 – 1.50        หมายความถึง         พึงพอใจนอยที่สุด 

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา หรือดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบ
กับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม และคาความสอดคลองของชุดฝกเสริมทักษะ บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ  
(อางในวาโร  เพ็งสวัสดิ์  2546, หนา  88)  คํานวณไดจากสูตร ดังนี้   

                                                                    R 
                                                      N 

เมื่อ   IOC    แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับเนื้อหา 

              R    แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
                N     แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
             หมายเหตุ  คา  IOC  ที่เหมาะสมใชไดอยูระหวาง  0.50 ถึง 1.0  
 

2.  หาคาความยากงายของแบบทดสอบ ใชสูตรการคํานวณดังนี้(พวงรัตน  ทวีรัตน , 2543 
: 129)       
  P   =     n 
     N 
     เมือ่ P    แทน   ความยากงายของคําถามแตละขอ 
  n    แทน   จํานวนคนที่ตอบถูกในขอแตละขอ 
  N    แทน   จํานวนคนที่ตอบขอสอบทั้งหมด 
              หมายเหตุ  คาความยากงายที่เปนไดตั้งแต  0  ถึง  1  และคาความยากงายที่เหมาะสม
ของขอสอบที่ใชไดอยูระหวาง  0.2  ถึง  0.8   
 
 
 

IOC     = 
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3. หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบใชสูตรการคํานวณดังนี้ (พวงรัตน  ทวีรัตน , 2543 
: 130) 
      r   =     Ru-Re  
                  N/2 
     เมื่อ   r      แทน    คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ 
            Ru     แทน    จํานวนผูทีต่อบถูกขอนั้นในกลุมเกง 
                        Re    แทน    จํานวนผูทีต่อบถูกขอนั้นในกลุมออน 
            N/2   แทน   ครึ่งหนึ่งของจํานวนคนในกลุมเกงและกลุมออน 
 

4. หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร  ริชารทสัน  
(อางใน วาโร  เพ็งสวัสดิ์  2546, หนา  88)                
  

ttr =           k                pq  

             k -   1         St
2 

  
ttr      แทน    คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

   k      แทน    จํานวนขอสอบ 
                          p      แทน    สัดสวนจํานวนผูตอบถูกในขอหนึ่ง ๆ  
                          q      แทน    สัดสวนของผูตอบผิดในขอ หนึ่ง ๆ = 1- p 
              S2      แทน     ความแปรปรวนของคะแนนขอสอบ 
                หมายเหตุ  คาความเชื่อม่ันที่ใชไดควรมีคาตั้งแต   0.60 – 1.00  

                 คาความเชื่อม่ันที่เปนไปไดมีคาตั้งแต   0.00 – 1.00   
     

 5. หาประสิทธิภาพของชุดฝกเสริมทักษะโดยใชสูตร E 1/ E 2 โดยใชสูตรการคํานวณ ดังนี้   
(อางในวาโร  เพ็งสวัสดิ์, 2546: 43 - 46)   

               E 1       =   

    เมื่อ E1      แทน    ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ 75 ตัวแรก 

  X   แทน     คะแนนรวมของแบบฝกหัดของนักเรียน 
  A       แทน    คะแนนเต็มแบบฝกหัดทั้งหมด 
  N      แทน     จํานวนผูเรียน  

              E 2        =  100  
B
N

F





 

    เมื่อ E2 คือประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ 75 ตัวหลัง 

  F คือคะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียน 
  B คือคะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 

100 
A
N

x





1 - 

 N  คือจํานวนผูเรียน 
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 6. หาคาเฉลี่ย (Mean) คํานวณโดยใชสูตรดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด , 2545 : 105) 

                            =    X 
              N 

    เมื่อ     แทน คาเฉลี่ย 

  X แทน ผลรวมของคะแนนแตละคน 
   N แทน จํานวนนักเรียนที่เขาสอบ 
            7. หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  คํานวณโดยใชสูตรดังนี้   
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 106-107) 

                    ใชสูตร    
2

22






    

                เมื่อ                 แทน     สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                         แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

           แทน    ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
        N       แทน    จํานวนคะแนนทั้งหมด 
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