
บทที ่ 3 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
 
 การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการให้เหตุผล การจดัการเรียนรู้ท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ กบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนควนเนียงวิทยา  ผูวิ้จยัมีวิธีการด าเนินการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

1.1 ประชำกร คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนควนเนียงวิทยา  
 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 900 คน 

1.1 1.2 กลุ่มตัวอย่ำง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนควนเนียงวิทยา  
 ปีการศึกษา 2560  จ ำนวน 108 คน ก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
G*Power 3.1 ก ำหนดสัดส่วนจ ำนวนนกัเรียนและใชก้ำรสุ่มอยำ่งง่ำย โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ประมาณขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ G*Power 3.1  
โดยก ำหนดให ้ ค่ำขนำดอิทธิพล(Effect size) ระดบัปำนกลำงเท่ำกบั 0.15  

   ค่ำควำมน่ำจะเป็นของควำมคลำดเคล่ือนในกำรทดสอบประเภทท่ี 1 ( )  
เท่ำกบั .05 

   ค่ำอ ำนำจกำรทดสอบ(1- ) เท่ำกบั .90 และจ ำนวนตวัแปรท ำนำย เท่ำกบั 4 
 โดยกำรวิเครำะห์หำขนำดกลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัยในคร้ังน้ีด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ G*Power 3.1 ท ำใหไ้ดข้นำดกลุ่มตวัอยำ่งท่ีตอ้งกำรจ ำนวน 108 คน ดงัภำพท่ี 3.1 
 
 
 



 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3.1  การค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ G*Power 3.1 
 

 ขั้นท่ี 2 ก าหนดสัดส่วนจ านวนนกัเรียนในแต่ละห้องเรียนเป็นสัดส่วนกบัจ านวนนกัเรียน
ของประชากรในห้องเรียนนั้นๆ ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ,2 และ 3 เพื่อให้ไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของการวิจยัคร้ังน้ีรวม 108  คน โดยใชสู้ตร(กญัจนา ลินทรัตนศิริกุล, 2555, น.3-36) 

     n =  N
Ni ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งรวม 

    เม่ือ ni     แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่มยอ่ย 
     Ni    แทน สมาชิกประชากรแต่ละกลุ่มยอ่ย 
     N   แทน จ านวนสมาชิกรวมของประชากรทั้งหมด 

 ผูว้ิจยัไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง นกัเรียนจ าแนกตามระดบัชั้นเรียนและหอ้งเรียน  
ดงัตารางท่ี 3.1 
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ระดบัชั้น หอ้งเรียน จ านวนประชากรในห้องเรียน ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 1/1 40 5108900

40 =  

1/2 41 5108900
41 =  

1/3 39 5108900
39 =  

1/4 38 5108900
38 =  

1/5 40 5108900
40 =  

1/6 38 5108900
38 =  

1/7 37 4108900
37 =  

1/8 39 5108900
39 =  

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 2/1 40 5108900
40 =  

2/2 39 5108900
39 =  

2/3 38 5108900
38 =  

2/4 38 5108900
38 =  

2/5 37 4108900
37 =  

2/6 38 5108900
38 =  

2/7 37 4108900
37 =  

2/8 36 4108900
36 =  

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 3/1 38 5108900
38 =  

3/2 37 4108900
37 =  

3/3 35 4108900
35 =  

3/4 36 4108900
36 =  

3/5 35 4108900
35 =  

3/6 32 4108900
32 =  

3/7 37 4108900
37 =  

3/8 35 4108900
35 =  

รวม 900 n = 108 

ตารางท่ี 3.1  ขนาดกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนจ าแนกตามระดบัชั้นเรียนและหอ้งเรียน 
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 ขั้นท่ี 3 ใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย สุ่มนกัเรียนจากหอ้งเรียนตามจ านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง
ของแต่ละห้องเรียนท่ีไดจ้ากการคิดสัดส่วนในขั้นท่ี 2 เพื่อใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัต่อไป 
 

2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 เคร่ืองมือการวิจยัมีดงัน้ี 
 2.1 แบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผล  
 2.2 แบบสอบถามการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
 2.3 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์  
 2.4 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  
 2.5 แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
 
 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
 2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล เป็นแบบทดสอบท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นเพื่อวดั
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ มีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดงัน้ี 
       2.1.1 ศึกษาแนวคิดและรูปแบบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์จาก 
ฉวีวรรณ  เศวตมาลย ์(2544, น. 69 – 70) รุ่งฟ้า  จนัทร์จารุภรณ์ (2555, น. 9-16 ถึง 9-20) วิเชียร  
เลาหโกศล (2545, น. 1-6) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546 , น. 4) 
Baroody (1993  p. 2 – 61) และ  O’Daffer (1990 p. 378)    และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถใน
การใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์  เพื่อก าหนดนิยามของความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
       2.1.2 เขียนข้อค าถามให้สอดคล้องกับนิยาม มีลักษณะเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 
ตวัเลือก จ านวน 16 ขอ้ 
       2.1.3 ตรวจสอบความตรงเชิ งเน้ื อหา(content validity) โดยน าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการให้เหตุผลให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน (ดงัรายช่ือในภาคผนวก ก.) พิจารณาความ
สอดคล้องของข้อค าถามกับนิยาม โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item - Objective 
Congruence: IOC) เกณฑก์ารพิจารณาขอ้ค าถามท่ีมีคุณภาพควรมีค่าดชันีความสอดคลอ้งมากกวา่หรือ
เท่ากบั 0.50 จากการหาดชันีความสอดคลอ้งพบวา่มีค่าอยู่ระหวา่ง 0.60 – 1.00 
       2.1.4 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลท่ีอยูใ่นเกณฑไ์ปทดลองใชก้บั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 20 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 20 คน และนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 20 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพขอ้สอบเป็นรายขอ้และทั้งฉบบั ส าหรับการ
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ตรวจสอบคุณภาพขอ้สอบเป็นรายขอ้พิจารณาจากค่าความยาก(p) และค่าอ านาจจ าแนก(r) โดย
เกณฑ์การพิจารณาขอ้สอบควรมีค่าความยากอยู่ในช่วง 0.2-0.8 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้น
ไป จากการตรวจสอบคุณภาพขอ้สอบเป็นรายขอ้พบว่ามีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.30 – 0.78  และ
ค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหว่าง 0.28 – 0.52 ส่วนคุณภาพขอ้สอบทั้งฉบบัพิจารณาจากค่าความเท่ียงโดย
ใชสู้ตร KR20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) ไดค้่าความเท่ียงเท่ากบั 0.78 
       2.1.5 จดัพิมพแ์บบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผล ฉบบัสมบูรณ์เพือ่น าไป 
ใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 
 2.2 แบบสอบถามการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัพฒันา
และปรับปรุงมาจากแบบสอบถามการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ของจารุวรรณ เฮ้าทา 
(2546) จ าเนียร  แซ่ อ่ึม (2547) แฉล้ม  อินวารี (2552) และสุชาดา  พรหมจิตร (2553) เป็น
แบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า (rating scale)  5 ระดบั คือ ปฏิบติัมากท่ีสุด ปฏิบติัมาก ปฏิบติั
ปานกลาง ปฏิบัติน้อย และปฏิบัติน้อยท่ีสุด จ านวน 15 ข้อ เพื่อสอบถามการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัของครูผูส้อนคณิตศาสตร์ มีขั้นตอนดงัน้ี 
       2.2.1 ปรับปรุงภาษาเพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมกับนิยามตวัแปร ตวับ่งช้ีการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของครูท่ีจะวดัจากการศึกษาหลกัการและแนวคิดจากส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 น. 29-31)  และเหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่าง แลว้น าไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน(ดังรายช่ือในภาคผนวก ก.) พิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสมของ
เน้ือหา ภาษาท่ีใช้ ความครอบคลุมและตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง
ของข้อค าถามกับนิยามตัวแปรและตัวบ่งช้ีการสอนของครูท่ีจะวดั(Index of Item - Objective 
Congruence: IOC) โดยเกณฑก์ารพิจารณาขอ้ค าถามท่ีมีคุณภาพควรมีค่าดชันีความสอดคลอ้งมากกว่า
หรือเท่ากบั 0.50 จากการหาดชันีความสอดคลอ้งพบวา่ทุกขอ้ค าถามมีค่าเท่ากบั 1.00 
       2.2.2 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 60 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 20 คน นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 20 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 20 คน ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  แล้วน าผลท่ีได้มาวิ เคราะห์ เพื่ อตรวจสอบค่าความเท่ี ยง (reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบั โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
ไดค้่าความเท่ียงเท่ากบั 0.76  
       2.2.3 จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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 2.3 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์  เป็น
แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างขึ้นเพื่อสอบถามนกัเรียนเก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
เรียนคณิตศาสตร์ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า (rating scale)  5 ระดบั คือ 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง จ านวน 10 ขอ้ มีขั้นตอนการ
สร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดงัน้ี 
       2.3.1 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับนิยามตวัแปร มิติของการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ห รือตัวบ่ ง ช้ี ท่ี จะวัด  และเหมาะสมกับกลุ่ มตัวอย่างจาก  Bandura (1977) โดยผู ้วิจัยส ร้าง
แบบสอบถามแล้วน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน(ดังรายช่ือในภาคผนวก ก.)  พิจารณาความ
ถูกตอ้ง ความเหมาะสมของเน้ือหา ภาษาท่ีใช ้ความครอบคลุมและความตรงเชิงเน้ือหา โดยใชด้ชันี
ความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบันิยามตวัแปรและมิติของการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีจะวดั 
(Index of Item - Objective Congruence: IOC) โดยเกณฑ์การพิจารณาขอ้ค าถามท่ีมีคุณภาพควรมีค่า
ดชันีความสอดคลอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั 0.50 จากการหาดชันีความสอดคลอ้งพบวา่ทุกขอ้ค าถามมีค่า
เท่ากบั 1.00 
       2.3.2 น าแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ ไป
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 60 คนประกอบด้วย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 20 คน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 20 คน และ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 20 คน แลว้น าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบค่าความเท่ียง 
(reliability).ของแบบสอบถามทั้ งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (-coefficient) ของ      
ครอนบาค(Cronbach) ไดค้่าความเท่ียงเท่ากบั 0.78 
       2.3.3 จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 
 2.4 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั
สร้างขึ้นเพื่อสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน มีลกัษณะเป็นแบบ
มาตรประเมินค่า (rating scale)  5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด จ านวน 10 
ขอ้ มีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดงัน้ี 
       2.4.1 ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ และหลกัการ
สร้างแบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดของ กศฤวรรณ  
ประเสริฐสิทธ์ิ (2551, น. 24-25) จิราภรณ์ ตั้ งกิตติภาภรณ์(2532, น. 106-107) และ McCelelland 
(1953, pp. 207-250) เพื่อก าหนดนิยามตวัแปรท่ีตอ้งการวดัและตวับ่งช้ีลกัษณะผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 



 43 

       2.4.2 สร้างแบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใชภ้าษาท่ี
สอดคลอ้งและครอบคลุมกบันิยามตวัแปร ตวับ่งช้ีลกัษณะผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท่ีจะวดั และ
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าไปให้ผู ้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน(ดังรายช่ือในภาคผนวก ก.)   
พิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสมของเน้ือหา ภาษาท่ีใช้ ความครอบคลุมและความตรงเชิง
เน้ือหา โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบันิยามตวัแปรและตวับ่งช้ีลกัษณะผูท่ี้มีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิท่ีจะวดั  (Index of Item - Objective Congruence: IOC) โดยเกณฑก์ารพิจารณาขอ้ค าถามท่ี
มีคุณภาพควรมีค่าดชันีความสอดคลอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 จากการหาดชันีความสอดคลอ้งพบว่า
ทุกขอ้ค าถามมีค่าเท่ากบั 1.00 
       2.4.4 น าแบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ไปทดลองใชก้บั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 20 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 20 คน และนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 20 คน แลว้น าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบค่าความเท่ียง (reliability) 
ของแบบสอบถามทั้ งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (-coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach) ไดค้่าความเท่ียงเท่ากบั 0.86 
       2.4.5 จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 
 2.5 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบท่ีผูว้ิจยั
สร้างขึ้นเพื่อทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ มีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพ ดงัน้ี 
       2.5.1 ศึกษาแนวคิด ลกัษณะของปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีดี และหลกัการสร้างปัญหาทาง
คณิตศาสตร์จาก มะลิวรรณ โคตรศรี (2547, น.16-17 อา้งอิงจาก Krulick and Rudnick, 1993 pp. 10-
11) และสภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (อุษาวดี จนัทรสนธิ, 2555, น. 10-34 ถึง10-
35 อา้งอิงจาก National Council of Teachers of Mathematics,1991 pp. 25-31) เพื่อก าหนดนิยามของ
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
       2.5.2 เขียนข้อค าถามให้สอดคล้องกับนิยามและตัวช้ีวดัตามมาตรฐานของสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551(ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) มีลกัษณะเป็นสถานการณ์ปัญหาจ านวน 5 ปัญหา 
โดยแต่ละปัญหาจะมีค าถามย่อย 4 ขอ้ เป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก รวมทั้งหมดจ านวน 20 
ขอ้  
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       2.5.3 ตรวจสอบความตรงเชิ งเน้ื อหา(content validity) โดยน าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน(ดงัรายช่ือในภาคผนวก ก.)  
พิจารณาความสอดคลอ้งของข้อค าถามกับนิยาม โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item - 
Objective Congruence: IOC) โดยเกณฑ์การพิจารณาข้อค าถามท่ีมีคุณภาพควรมีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 จากการหาดชันีความสอดคลอ้งพบวา่มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.60 -  1.00 
       2.5.4 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีอยู่ในเกณฑ์
ไปทดลองใช้กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 60 คน ประกอบดว้ย 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 20 คน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 20 คน และ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 20 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพขอ้สอบเป็นรายขอ้และทั้งฉบบั 
ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพขอ้สอบเป็นรายขอ้พิจารณาจากค่าความยาก(p) และค่าอ านาจจ าแนก
(r) โดยเกณฑ์การพิจารณาขอ้สอบควรมีค่าความยากอยู่ในช่วง 0.2-0.8 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 
0.2 ขึ้นไป จากการตรวจสอบคุณภาพขอ้สอบเป็นรายขอ้พบวา่มีค่าความยากอยู่ระหวา่ง 0.48 – 0.66 
และค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหว่าง 0.20 – 0.72 ส่วนคุณภาพขอ้สอบทั้งฉบบัพิจารณาจากค่าความเท่ียง
โดยใชสู้ตร KR20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน(Kuder-Richardson) ไดค้่าความเท่ียงเท่ากบั 0.77 
 2.5.5 จดัพิมพแ์บบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ฉบบัสมบูรณ์ 
เพื่อน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

2. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ผูวิ้จยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.1 จัดเตรียมเคร่ืองมือการวิจัยให้พร้อมและเพียงพอกับจ านวนนักเรียนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 3.2 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในชั่วโมงว่างและชั่วโมงบูรณาการระดับชั้ นของ
โรงเรียน โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลตอ้งก าหนดช่วงเวลาให้ห่างกนัอย่างน้อย 2 ชั่วโมง 
ส่วนแบบสอบถามการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และแบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ให้
นกัเรียนท าในช่วงท่ีนกัเรียนท าแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบบัเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 3.3 น าแบบทดสอบและแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจให้คะแนนและตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของการตอบ แลว้น าผลมาลงรหสัเพื่อน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาจดักระท าและวิเคราะห์ขอ้มูลตาม
ขั้นตอน ดงัน้ี 
 4.1 น าขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ทั้งหมดมาลงรหสั แลว้น ามาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารตรวจ
ท่ีก าหนดไว ้และป้อนขอ้มูลเพื่อเตรียมวิเคราะห์ต่อไป 
 4.2 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ เพื่อหาค่าสถิติต่างๆ ดงัน้ี 
  4.2.1 วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ (Preliminary Data Analysis) เพื่อให้ทราบลกัษณะของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  
  4.2.2 ทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ดงัน้ี 
   1) วิเคราะห์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามโดยใช้สูตร
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และท าการทดสอบ
นยัส าคญั (Test of Significance) ของสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) 
   2) วิเคราะห์ตวัแปรท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 
 

 
 

 
 
 


