
 

บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง 
โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
  1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 ห้องเรียน  
ซึ่งทุกห้องเรียนจัดนักเรียนคละความสามารถเหมือน ๆ กัน รวมนักเรียนทั้งหมด 105 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รวมนักเรียน 40 คน  
ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย 
การสุ่ม 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก ่
  1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้รูปแบบ 
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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  3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ 
  4. แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ 

กำรสร้ำงและหำคุณภำพเคร่ืองมือวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้รูปแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
  1.1 ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียน
มัธยมวาริชภูมิ พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยศึกษาเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คุณภาพ
ของผู้เรียน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้  
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับรูปแบบ 
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา   
  1.2 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา จ านวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีรายละเอียด 
แสดงดังตาราง 3 

ตาราง 3 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เวลาเรียน (คาบ) 
1 ระยะทางและการกระจัด 2 
2 อัตราเร็ว 2 
3 ความเร็ว 2 
4 การวัดอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวตรง 4 
5 ความเร่ง 2 
6 การตกแบบเสรี 2 
7 ความสัมพันธ์ระหว่างกราฟความเร็ว เวลากับ

ระยะทางส าหรับการเคลื่อนที่ในแนวตรง 
2 

8 สมการส าหรับค านวณหาปริมาณต่าง ๆ  
ของการเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร่งคงตัว 

2 
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   แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี  
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ หลักฐานการเรียนรู้ (ชิ้นงาน/ภาระงาน) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แต่ละแผน 
การจัดการเรียนรู้มีขั้นตอน ดังนี้ 
    1.2.1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการน าเข้าสู่บทเรียน  
โดยครูน าสื่อการสอนต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนรู้มาให้นักเรียนดู แล้วครูคอยตั้งค าถามกระตุ้น
ให้นักเรียนได้อภิปรายร่วมกัน อาจมีการเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เคยเรียนผ่านมาแล้ว เพื่อหา
ข้อสรุปน าเข้าสู่เนื้อหาที่จะเรียนขั้นต่อไป 
    1.2.2 ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) เป็นการเข้าใจในประเด็น 
หรือค าถามที่จะศึกษาอย่างถ่องแท้ แล้วลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศหรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจท าได้หลายวิธี เช่น ท าการทดลอง ท ากิจกรรม  
ศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอ 
ที่จะใช้ในขั้นต่อไป 
    1.2.3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นการตรวจสอบข้อมูล 
ข้อสนเทศท่ีได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและน าเสนอผลที่ได้จะอยู่ในรูปใดก็สามารถสร้าง
ความรู้และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ แล้วแทรกรูปแบบการสอนของโพลยา 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
     ขั้นที่ 1 เข้าใจปัญหา นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหา แล้วบอกได้ว่าสิ่งที่โจทย์ 
ก าหนดให้มีทั้งหมดกี่อย่าง อะไรบ้าง และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไร 
     ขั้นที่ 2 วางแผน นักเรียนบอกสูตรหรือสมการ การค านวณที่จะได้มา
ซึ่งค าตอบ มีการวางแผน ท าตามข้ันตอน ท าอะไรก่อน-หลัง และเปลี่ยนจากประโยคภาษา 
มาเป็นประโยคสัญลักษณ์ 
     ขั้นที่ 3 ด าเนินงานตามแผน นักเรียนค านวณหาค าตอบ พร้อมแสดง 
วิธีท า 
     ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลงาน นักเรียนระบุค าตอบและตรวจสอบค าตอบ
    1.2.4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการน าความรู้ที่สร้างข้ึนไป
เชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพ่ิมเติม หรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้
อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ และท าให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น 
    1.2.5 ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไรและมากน้อยเพียงใด 
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  1.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์    
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม แล้วน าข้อบกพร่องมาปรับแก้ไข ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
  1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน  
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ในด้านเนื้อหา สาระการเรียนรู้ 
ความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์ ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ เวลา การวัด
และประเมินผล ความเหมาะสมของภาษา โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) 
มี 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และ
เหมาะสมน้อยที่สุด โดยก าหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนของแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  
   เหมาะสมมากที่สุด  เท่ากับ 5 คะแนน 
   เหมาะสมมาก    เท่ากับ 4 คะแนน 
   เหมาะสมปานกลาง  เท่ากับ 3 คะแนน 
   เหมาะสมน้อย   เท่ากับ 2 คะแนน 
   เหมาะสมน้อยที่สุด  เท่ากับ 1 คะแนน 
   ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 
    1) ดร.พัชรี ครองกิจศิริ อาจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์ คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
    2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
วัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
    3) ดร.อุษา ปราบหงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
    4) นายวารินทร์ บัวภาค า ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  
    5) นางสุมาลัย บุญรักษา ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
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  1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบแล้ว มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
ของแผนการจัดการเรียนรู้ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ    
ลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543, หน้า 100) ดังนี้ 
   4.51–5.00 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมากที่สุด 
   3.51–4.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมาก 
   2.51–3.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง 
   1.51–2.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อย 
   1.00–1.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด 
    ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ
แผนการจัดการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับมากท่ีสุด สามารถน าไปใช้ในการเรียน
การสอนได้ 
  1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบแล้ว ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
รวมนักเรียน 40 คน 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้   
  2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การหาค่าความ
เที่ยงตรง ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบ (สมนึก ภัททิยธนี, 
2546, หน้า 202-220) 
  2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา สาระส าคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง  
วิชาฟิสิกส ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 53 ข้อ โดยสร้างข้อสอบเผื่อไว้ ผู้วิจัยเลอืกน าไปใช้จริงจ านวน 30 ข้อ  
ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ของทั้ง 8 แผนการจัดการเรียนรู้ แสดงรายละเอียด 
ดังตาราง 4 
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ตาราง 4 ก าหนดจ านวนข้อสอบที่ต้องการให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ 
           การเรียนรู้ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง/สาระการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู ้
จ านวนข้อสอบ 

สร้าง ต้องการ 
1. ระยะทางและการกระจัด - อธิบายความหมายและบอกเส้นทางของระยะทาง 

การกระจดัจากสถานการณ์ที่ก าหนดได ้ 6 3 
2. อัตราเร็ว - อธิบายความหมายของอัตราเร็ว อัตราเร็ว

ขณะหนึ่งและอัตราเร็วเฉลี่ยได ้ 6 3 
3. ความเร็ว - อธิบายความหมายของความเร็ว ความเร็ว

ขณะหนึ่งและความเร็วเฉลี่ยได ้
6 3 

4. การวัดอตัราเร็ว 
ของการเคลื่อนที่ในแนวตรง 

- อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แนวตรงและปริมาณ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ได ้

5 3 

5. ความเร่ง - บอกความหมายและสมการที่ใช้ในการค านวณ 
หาความเร่งได ้

5 3 

- อธิบายลักษณะการเคลื่อนทีข่องวัตถุท่ีเกิด
ความเร่งได ้

5 3 

6. การตกแบบเสร ี - อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่และปริมาณ 
ที่เกี่ยวข้องกับการตกแบบเสรไีด ้

5 3 

- อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างขนาดความเร็ว
ขณะหนึ่งกับเวลา ของวัตถุท่ีเคลื่อนท่ีภายใต ้
แรงโน้มถ่วงของโลก 

5 3 

7. ความสัมพันธ์ระหว่าง
กราฟความเร็ว เวลากับ
ระยะทางส าหรับการเคลื่อนที่
ในแนวตรง 

- บอกความแตกต่างของขนาดระยะทางและการ
กระจัดในการเคลื่อนที่ท่ีไม่กลบัทิศทางและ 
การเคลื่อนที่ท่ีมีการกลับทิศทางได้ 

5 3 

8. สมการส าหรับค านวณ 
หาปริมาณต่าง ๆ ของการ
เคลื่อนทีใ่นแนวตรง 
ด้วยความเร่งคงตัว 

- บอกสมการที่ใช้ในการค านวณหาปริมาณต่าง ๆ 
ของการเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร่งคงตัวได ้

5 3 

รวม 53 30 
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  2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ ความเหมาะสมของตัวเลือก และภาษาที่ใช้ แล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะในส่วนที่ยังบกพร่อง 
  2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 53 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมเพ่ือประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
และความสอดคล้องกับตัวชี้วัดโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
   +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้อง/ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
     0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้อง/ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามไม่มีความสอดคล้อง/ไม่ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.6 วิเคราะห์ข้อมูล หาค่าดชันีความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตรหาค่า IOC (Index of Item 
Objective Congruene) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 63) เพ่ือหาผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งหมด แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยดูดัชนีค่าความสอดคล้องและผู้วิจัยพิจารณาคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า 
IOC ตั้งแต่ 0.60–1.00 พบว่าได้แบบทดสอบที่อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงที่ใช้ได้ จ านวน 53 ข้อ  
มีค่าเฉลี่ยสอดคล้องเท่ากับ 0.89  
  2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปใช้ 
(Try–out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่เคยเรียน เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง 
ผ่านมาแลว้ จ านวน 40 คน ใช้เวลาในการทดสอบ 120 นาที น ากระดาษค าตอบทีน่ักเรียนตอบ
มาตรวจให้คะแนน โดยข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดให้ 0 คะแนน เมื่อตรวจให้คะแนน
แล้วน ามาวิเคราะห์ผล ดังนี้ 
   2.7.1 วิเคราะห์หาค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ 
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, หน้า 48) โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก ระหว่าง 0.28–0.80 
และมคี่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20–0.65 จ านวน 30 ข้อ 
   2.7.2 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (rtt) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้วิธีการ
ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR20) (บุญชม ศรีสะอาด, 2543, หน้า 89) ผลการวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่น (rtt) ทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.81 ถือว่าใช้ได ้ 
  2.8 น าแบบทดสอบที่วิเคราะห์หาคุณภาพแล้ว จ านวน 30 ข้อ ไปใช้ในการเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 
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 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ 
  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
   3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการวัดความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ การหาค่าความเที่ยงตรง ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น 
ของแบบทดสอบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 
   3.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา สาระส าคัญและจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 
   3.3 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ 
แบบอัตนัย จ านวน 6 ข้อ ที่มีลักษณะให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแกโ้จทย์ปัญหา 
ในสถานการณ์ท่ีก าหนด ตามขั้นตอนรูปแบบการสอนของโพลยา ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ 1) เข้าใจ
ปัญหา 2) วางแผน 3) ด าเนินงานตามแผน และ 4) ตรวจสอบผลงาน ผู้วิจัยได้ก าหนดจ านวน
ข้อสอบที่ต้องการให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ แสดงรายละเอียด 
ดังตาราง 5 

ตาราง 5 ก าหนดจ านวนข้อสอบที่ต้องการให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์     
           การเรียนรู้ ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ 

เรื่อง/สาระการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู ้ จ านวนข้อสอบ 
1. ระยะทางและการกระจัด - ค านวณหาค่าของระยะทางและการกระจดั 

จากสถานการณ์ที่ก าหนดไว ้
1 

2. อัตราเร็ว - ค านวณหาอัตราเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วขณะหนึ่ง 
จากสถานการณ์ที่ก าหนดได ้

1 
3. ความเร็ว - ค านวณหาความเร็วเฉลี่ยและความเร็วขณะหนึ่ง

จากสถานการณ์ที่ก าหนดได ้
4. การวัดอัตราเร็ว 
ของการเคลื่อนทีใ่นแนวตรง 

- ค านวณหาอัตราเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วขณะหนึ่ง 
จากจุดบนแถบกระดาษได ้

1 

5. ความเร่ง - ค านวณหาความเร่ง ความเร่งเฉลี่ยและความเร่ง
ขณะหนึ่ง จากสถานการณ์ที่ก าหนดได ้

1 

6. การตกแบบเสร ี - - 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

เรื่อง/สาระการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู ้ จ านวนข้อสอบ 
7. ความสัมพันธ์ระหว่างกราฟ
ความเร็ว เวลากับระยะทาง
ส าหรับการเคลื่อนที่ในแนวตรง 

- ค านวณหาระยะทางและขนาดของการกระจัด 
จากพ้ืนท่ีใต้กราฟได ้ 1 

8. สมการส าหรับค านวณ 
หาปริมาณต่าง ๆ ของการ
เคลื่อนที่ในแนวตรง 
ด้วยความเร่งคงตัว 

- ค านวณหาปรมิาณต่าง ๆ ของการเคลื่อนที่ 
ในแนวตรงด้วยความเร่งคงตัวได ้

1 

รวม 6 
 

   3.4 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโ้จทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ที่สร้างขึ้น
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 
ของภาษา ความเท่ียงตรงด้านเนื้อหา ว่าข้อสอบแต่ละข้อสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
หรือไม่ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
    +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้อง/ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
      0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้อง/ตรงตามจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 
     -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามไม่มีความสอดคล้อง/ไม่ตรงตามจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 
   3.5 น าแบบประเมินความเหมาะสมตามแนวทางการให้คะแนนของแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการให้คะแนนเพื่อความเป็นปรนัย โดยใช้เกณฑ์
การประเมิน ดังนี้ 
    เหมาะสมมากที่สุด  เท่ากับ 5 คะแนน 
    เหมาะสมมาก    เท่ากับ 4 คะแนน 
    เหมาะสมปานกลาง  เท่ากับ 3 คะแนน 
    เหมาะสมน้อย   เท่ากับ 2 คะแนน 
    เหมาะสมน้อยที่สุด  เท่ากับ 1 คะแนน 
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   3.6 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ 
ที่ได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ ค านวณหาค่าดัชนี 
ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อสอบ 
ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60–1.00 พบว่าได้แบบทดสอบที่เข้าเกณฑ์ จ านวน 6 ข้อ มีค่าเฉลี่ยสอดคล้อง 
เท่ากับ 0.93 
   3.7 น าแบบประเมินความเหมาะสมตามแนวทางการให้คะแนนของแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบแล้ว มาวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยของแบบประเมิน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ 
ลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543, หน้า 100) ดังนี้ 
    4.51–5.00 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมากที่สุด 
    3.51–4.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมาก 
    2.51–3.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง 
    1.51–2.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อย 
    1.00–1.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด 
     ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น 
ต่อแบบประเมินความเหมาะสมตามแนวทางการให้คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 อยู่ในระดับ
มากที่สุด สามารถน าไปใช้ในการให้คะแนนได้ 
   3.8 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์  
ไปทดลองใช้ (Try–out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่เคยเรียน เรื่องการเคลื่อนที่
แนวตรง ผ่านมาแล้ว จ านวน 40 คน ใช้เวลาในการทดสอบ 120 นาที น ากระดาษค าตอบที่
นักเรียนตอบแล้วมาตรวจให้คะแนน โดยให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ แล้วน ามาวิเคราะห์ผล 
   3.9 วิเคราะห์หาค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบที่สร้างขึ้น
เป็นรายข้อ โดยใช้สูตรของ (Whitney and Sabers, 1970 อ้างถึงใน ส าราญ ก าจัดภัย, 2560, 
หน้า 262-266) โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก ระหว่าง 0.29–0.45 และข้อสอบ 
ทีม่ีค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง 0.48–0.90  
   3.10 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา  
(α–Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 
   3.11 น าแบบทดสอบที่วิเคราะห์หาคุณภาพแล้ว จ านวน 6 ข้อ ไปใช้ใน 
การเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 
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 4. แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
  4.1 ศึกษาคู่มือการวัดผลประเมินผลจิตวิทยาศาสตร์ (สถานบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546, หน้า 131–142)  
  4.2 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ 
  4.3 วิเคราะห์จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ต้องการวัด ในแต่ละแผนการจัด 
การเรียนรู้ แสดงรายละเอียดดังตาราง 6 

ตาราง 6 วิเคราะห์จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ต้องการวัดตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

จิตวิทยาศาสตร ์
แผนการจดัการเรียนรู ้

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ความสนใจใฝ่รู ้ √ √ √  √  √ √ 
2. ความรับผดิชอบ √ √ √  √  √ √ 
3. ความมุ่งมั่นอดทนและเพียรพยายาม    √  √   
4. ความมีเหตผุล √ √ √  √    
5. ความมีระเบียบและรอบคอบ    √  √ √ √ 
6. ความซื่อสัตย ์    √     
7. ความประหยดั    √     
8. ความใจกว้าง ร่วมแสดงความคดิเห็นและ 
รับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่นได้อยา่งสร้างสรรค ์

     √   

 

  4.4 สร้างแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท 
(Likert’s Rating scale) ก าหนดคุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์ที่ต้องการสร้างแบบวัด  
ซึ่งให้ครอบคลุม พฤติกรรม 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความสนใจใฝ่รู้ 2) ความรับผิดชอบ  
3) ความมุ่งมั่นอดทนและเพียรพยายาม 4) ความมีเหตุผล 5) ความมีระเบียบและรอบคอบ  
6) ความซื่อสัตย์ 7) ความประหยัด และ 8) ความใจกว้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
  4.5 น าข้อความคุณลักษณะพฤติกรรม 8 ด้าน ไปสร้างแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 40 ข้อ โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert 
แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน  
แสดงรายละเอียด ดังตาราง 7  
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ตาราง 7 เกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ 

ข้อความ เชิงนิมาน เชิงนิเสธ 
มากที่สุด 

มาก 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อยที่สุด 

5 
4 
3 
2 
1 

1 
2 
3 
4 
5 

 

  4.6 น าแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นเสนอต่อที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความชัดเจนของภาษา และความสอดคล้องระหว่างข้อความ 
กับเนื้อหา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
  4.7 น าแบบทดสอบวัดจิตวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
ชุดเดิม จ านวน 5 ท่าน เพ่ือประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) พิจารณา
ความเหมาะสม ความชัดเจนของภาษา และความสอดคล้องระหว่างข้อความกับเนื้อหา  
  4.8 วิเคราะห์ข้อมูล หาค่าดัชนีความสอดคล้อง เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 
ความชัดเจนของภาษา และความสอดคล้องระหว่างข้อความกับเนื้อหา โดยใช้สูตรหาค่า IOC 
(Index of Item Objective Congruene) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 63) เพ่ือหาผลรวม
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยดูดัชนีความสอดคล้อง และพิจารณาคัดเลือก
แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60–1.00 มีค่าเฉลี่ยสอดคล้องเท่ากับ 0.96  
เป็นแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงที่ใช้ได้ 
  4.9 น าแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ที่แก้ไขแล้วไปใช้ (Try–out) กับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จ านวน 40 คน ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มเดียวกับที่ท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์  
  4.10 น าผลมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้วิธี Item total Correlation 
แล้วพิจารณาคัดเลือกแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ที่มีค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง 0.22–0.72 
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O1                  X                  O2 

  4.11 น าผลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ทั้งฉบับ 
โดยใช้วิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 
117) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.92 
  4.12 น าแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ที่วิเคราะห์หาคุณภาพแล้ว ไปใช้ในการเก็บข้อมูล 
กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. แบบแผนกำรทดลอง 
  แบบแผนการทดลองใช้รูปแบบการทดลองกลุ่มเดียว และมีการวัดก่อนการทดลอง 
1 ครั้ง และหลังการทดลอง 1 ครั้ง (One Group Pretest Posttest Design) เขียนเป็นรูปแบบ
การทดลองดังนี้ 
 
    
   O1 หมายถึง การทดสอบวัดผลสมฤทธิ์ทางการเรียน วัดความสามารถ 
ในการแก้โจทย์ปัญหาและการวัดจติวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  
เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบ 
การสอนของโพลยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
   X หมายถึง การทดลองการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่
แนวตรง โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   O2 หมายถึง การทดสอบวัดผลสมฤทธิ์ทางการเรียน วัดความสามารถ 
ในการแก้โจทย์ปัญหาและการวัดจิตวิทยาศาสตร์ หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  
เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบ 
การสอนของโพลยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

 2. ข้ันตอนด ำเนินกำรทดลอง 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 40 คน 
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาทั้งหมด 18 ชั่วโมง ระยะเวลา  
6 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชั่วโมง ไม่นับรวมการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยผู้วิจัยด าเนินการ
ทดลองด้วยตนเองตามข้ันตอน ดังนี้ 
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   4.1 ผู้วิจัยให้นักเรียนท าการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ และแบบวัด 
จติวิทยาศาสตร์ แล้วบันทึกคะแนนก่อนเรียนเก็บไว้ เพ่ือเปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน 
   4.2 ด าเนินการทดลองสอนตามกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่
แนวตรง โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เป็นกลุ่มทดลอง 
   4.3 หลังจากการทดลองสิ้นสุดลงจึงด าเนินการสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ และ
แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับใช้ทดสอบก่อนเรียน เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ และจิตวิทยาศาสตร์ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่
แนวตรง โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ตามเกณฑ์ 75/75 
  2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้สถิต ิt–test ชนิด Dependent Samples 
  3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียนโดยใช้สถิติ t–test ชนิด Dependent Samples 
  4. วิเคราะห์เปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียน 
และหลังเรียนโดยใช้สถิติ t–test ชนิด Dependent Samples และวิเคราะห์ระดับจิตวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การแปล
ความหมาย ดังนี้  
      ค่าเฉลี่ย      ระดับจิตวิทยาศาสตร์ 
   4.51–5.00     มากที่สุด 
   3.51–4.50      มาก 
   2.51–3.50      ปานกลาง 
   1.51–2.50     น้อย 
   1.00–1.50     น้อยที่สุด 
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สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 1. สถิติพื้นฐำน 
  1.1 ร้อยละ (Percentage) เป็นการเทียบความถ่ีหรือจ านวนที่ต้องการกับความถ่ี
หรือจ านวนทั้งหมดที่เทียบเป็น 100 จากสูตรต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 101) 

100=
N

f
P  

   เมื่อ P แทน ร้อยละ 
     f แทน ความถี่ของคะแนนที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
     N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
  1.2 ค่าเฉลี่ย (mean) ค านวณจากสูตรต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 102) 

N

X
X


=  

   เมื่อ X  แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
      X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     N  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มทดลอง 
  1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เป็นสูตรที่ใช้เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนสอนและหลังสอน โดยค านวณได้จากสูตร  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 106–108) 

 
   เมื่อ S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     X  แทน ข้อมูลหรือคะแนนแต่ละตัว 
     N  แทน จ านวนข้อมูลหรือคะแนนทั้งหมด 
       แทน ผลรวม 

 2. สถิติตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย 
  2.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 
จุดประสงค์กับเนื้อหา หรือระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (Index of item objective congruence) 
ของกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถ 
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ในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์และแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ โดยวิธีของโรวิเนลลี (Rovinelli) 
และอาร์เค แฮมเบิลตัน (R.K. Hambleton) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 63) 

N

X
IOC


=  

   เมื่อ IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระว่าง จุดประสงค์กับเนื้อหา 
            หรือระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
      X  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
     N   แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
  2.2 หาค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ค านวณจากสูตรต่อไปนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, หน้า 98) 

N

RR
p LU +
=  

2/N

RR
r LU −
=  

   เมื่อ p  แทน ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ 
     r  แทน ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 
     RU  แทน จ านวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มสูง 
     RL  แทน จ านวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มต่ า 
     N  แทน จ านวนคนทั้งในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 
  2.3 หาค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบอัตนัย โดยใช้สูตร 
(Whitney and Sabers, 1970 อ้างถึงใน ส าราญ ก าจัดภัย, 2560, หน้า 262–265) 

p =  

 

        D =   หรือ D =  
 

   เมื่อ p  แทน ดัชนีความยากของข้อสอบที่ต้องการหาค่า 
     D  แทน ดัชนีอ านาจจ าแนกของข้อสอบที่ต้องการหาค่า 
     SH  แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มสูงในข้อสอบข้อนั้น 
     SL  แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มต่ าในข้อสอบข้อนั้น 
     Xmax แทน คะแนนสูงสุดที่ทั้งสองกลุ่มท าได้ 
     Xmin แทน คะแนนต่ าสุดที่ทั้งสองกลุ่มท าได้ 
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     NT  แทน จ านวนผู้สอบทั้งกลุ่มสูงและกลุ่มต่ ารวมกัน 
     NH  แทน จ านวนผู้สอบทั้งหมดในกลุ่มสูง 
     NL   แทน จ านวนผู้สอบทั้งหมดในกลุ่มต่ า และ NH = NL 
  2.4 หาอ านาจจ าแนกของแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ โดยวิธี Item total Correlation 
ค านวณโดยใช้สูตรสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเปียร์สัน ดังนี้ 

rXY =  

   เมื่อ X  แทน คะแนนรวม 
     Y  แทน คะแนนรายข้อ 
     N  แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
  2.5 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (rtt) ทั้งฉบับของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตามวิธีของคูเดอร์–ริชาร์ดสัน (Kuder–Richardson)  
โดยใช้สูตร KR–20 ของ Kuder Richardson 20 (บุญชม ศรีสะอาด, 2543, หน้า 104) ดังนี้ 













−
−

=


2

1

1
1 s

pq

n

n
rtt

 

   เมื่อ ttr   แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
     n  แทน จ านวนข้อสอบ 
     p  แทน สัดส่วนของคนที่ท าถูกในแต่ละข้อ 
     q  แทน สัดส่วนของคนที่ท าผิดในแต่ละข้อ คือ 1 - p 
     2

1s   แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 

โดย      
2

1s =  

   เมื่อ X  แทน คะแนนของนักเรียน 
     N  แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
  2.6 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์และแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ทั้งฉบับ ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach)  

โดยใช้วิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (–Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 117) ดังนี้ 
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  = 












 
−

− 2ts

2
is1

1k
k  

   เมื่อ   แทน ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาในที่นี้คือค่าความเชื่อมั่น 
     k  แทน จ านวนข้อของแบบทดสอบ 

     
2
is  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแบบทดสอบรายข้อ 

      2
tS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบับ 

 3. สถิติตรวจสอบประสิทธิภำพของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
  การวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  
เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบ 
การสอนของโพลยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สูตร E1/E2 ซ่ึง E1 เป็นประสิทธิภาพของ
กระบวนการ และ E2 เป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (เผชิญ กิจระการ, 2544, หน้า 44-51) ดังนี้ 

A

N

X

E

100

1



=


 

   เมื่อ 1E   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
      X  แทน คะแนนรวมของแบบฝึกหัด หรือของแบบทดสอบย่อย 
           ทุกชุดของผู้เรียนทั้งหมด 
     A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดทุกชุดรวมกัน 
     N  แทน จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

B

N

X

E

100

2



=



 

   เมื่อ 2E  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
      X  แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนทั้งหมด 
     B  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
     N  แทน จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
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 4. สถิติตรวจสอบสมมติฐำน 
  สมมติฐานข้อที่ 2, 3 และ 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา
วิชาฟิสิกส์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ที่ได้รับการสอนโดยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 
เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบ 
การสอนของโพลยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้ t–test แบบไม่อิสระ 
(Dependent Sample) ค านวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 112–118) 

)1(

)( 22

−

−
=





n

DDn

D
t  

   เมื่อ t แทน ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต จากตารางการแจก 
          แจงปกติ เพ่ือทราบความมีนัยส าคัญ 
     D แทน ค่าผลต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 
     n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคู่คะแนน 
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