
บทที่ 3  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

การพัฒนาหนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและ        

การแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา กอนและหลังเรียนโดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา และเพื่อศึกษาความคิดเห็น

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ที่มีตอจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา โดยมี

รายละเอียดในการดําเนินงานดังน้ี 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมลู 

 3.  การเกบ็รวบรวมขอมูล 

 4.  การวิเคราะหขอมลู 

 5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1          

ปการศึกษา 2560 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 11 จํานวน 3 หองเรียน จํานวน 105 คน  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1             

ปการศึกษา 2560 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 1 

หองเรียน รวม 35 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling)  

 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 1) หนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและ        

การแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
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โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 1 หนวย จํานวน 6 ช่ัวโมง 2) แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเรือ่ง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา จํานวน 1 ฉบับ รวม 

30 ขอ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 

ที่มีตอจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือโดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1.  หนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก       

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 

โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสกิขา จํานวน 1 หนวย มีข้ันตอนในการสรางและหาประสิทธิภาพของหนวย

การเรียนรู ดังน้ี 

  1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี 

เอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร

และการแบงเขตเวลาของโลกวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

  1.2 วิเคราะห เลือกและกําหนดเน้ือหาเพื่อนํามาจัดทําหนวยการเรียนรู เรื่อง 

เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

  1.3 สรางหนวยการเรยีนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 

โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา โดยในหนวยการเรียนรูจัดทําเปนแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 3 แผน 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 จํานวน 2 ช่ัวโมง แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 จํานวน 2 ช่ัวโมง แผนการจัด 

การเรียนรูที่ 3 จํานวน 2 ช่ัวโมง 

  1.4 นําแผนการเรียนรูของหนวยการเรียนรู เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตรและ         

การแบงเขตเวลาของโลก ที่ผูวิจัยสรางข้ึนเสร็จเรียบรอยแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณา

ตรวจสอบความถูกตองของแผน แลวนําไปปรับปรุงแกไข  

  1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูนําแผนการเรียนรูของหนวยการเรียนรู เรื่องเครื่องมือ

ทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก ที่แกไขเสร็จแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อ

ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรู โดยแบบประเมินความเหมาะสมมีลักษณะ

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังน้ี 
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    5 หมายถึง เหมาะสมมากทีสุ่ด 

    4 หมายถึง เหมาะสมมาก 

    3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 

    2 หมายถึง เหมาะสมนอย 

    1 หมายถึง เหมาะสมนอยทีสุ่ด 

   หาคาเฉลี่ยใชเกณฑการแปลความหมายคะแนนแบบมาตราสวนประมาณคา

ของลิเคิรท (Likert, 1961 อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 102 - 103) โดยพิจารณาคาเฉลี่ย ดังน้ี 

    คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูเหมาะสมมากทีสุ่ด 

    คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูเหมาะสมมาก 

    คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูเหมาะสมปานกลาง 

    คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูเหมาะสมนอย 

    คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูเหมาะสมนอยที่สุด 

   โดยผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู โดยผูเช่ียวชาญ  

5 คน พบวา แผนการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ย 4.26 อยูในระดับเหมาะสมมาก  

  1.4 ปรับปรุงหนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลา

ของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน                 

สุราษฎรพิทยา โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา  

  1.5 นําหนวยการเรียนรู เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โดย

จัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา ที่ปรับปรุงแกไขไปทดลองใชกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎรธานี และโรงเรียนเมืองสุราษฎรธานี ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย

ในครั้งน้ี แตมีพื้นฐานความรูและสภาพแวดลอมใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง เพื่อหาคาประสิทธิภาพ E1 

/E2 ตามเกณฑ 80/80 ซึ่งสอดคลองกับ บุญสม นุชสาย (2551) แลวนําแผนมาจัดการจัดการเรียนรู

เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

พื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาป 1 ไปใชกับกลุมทดลองในการวิจัยเพื่อหาคาประสิทธิภาพ E1/E2          

ตามเกณฑ 80/80 ที่ผูวิจัยกําหนดไว ซึ่งมีการทดลอง จํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี 

   ครั้งที่ 1 (One to One Tryout) (1:1:1) โดยทดลองกับนักเรียนที่มีระดับความรู

แตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง ออน อยางละ 1 คน ซึ่งจากการจัดประสบการณแบบกลุมคละความ 

สามารถ เพื่อใชพิจารณาความเหมาะสมและความยากงายของเน้ือหาแลวนําหนวยการเรียนรูเรื่อง 

เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎรธานี มาปรับปรุง 
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   ครั้งที่ 2 (Small Group Tryout) (3:3:3) โดยทดลองกับนักเรียนที่มีระดับ

ความรูแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง ออน อยางละ 3 คน ซึ่งจากการจัดประสบการณแบบกลุมคละ

ความสามารถ เพื่อใชพิจารณาความเหมาะสมและความยากงายของเน้ือหา แลวนําหนวยการเรียนรู 

เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเมืองสุราษฎรธานี โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา             

แลวนําไปปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณมากนําไปใชจริง  

 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบง

เขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 1 ฉบับ รวม 30 ขอ มีข้ันตอน           

ในการสราง ดังน้ี 

  2.1 วิเคราะหมาตรฐาน สาระการเรียนรู ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  2.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร        

และการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 1 ฉบับ รวม 50 ขอ 

เปนแบบทดสอบแบบปรนัย จํานวน 50 ขอ 

  2.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและ

การแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน 

ตรวจสอบ เพื่อใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ หาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543 : 117) 

  2.4 นําคะแนนที่ผูเช่ียวชาญลงความเห็นมาหาคา IOC ของขอสอบรายขอ เลือกขอสอบ

ที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต 0.50 ข้ึนไป โดยผลที่ไดพบวาขอสอบทั้ง 50 ขอ มีคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.80 และจึงเลือกขอสอบทั้ง 30 ขอ 

  2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เคยเรียนเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลา

ของโลกมาแลว จํานวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมเปาหมายไปหาคาความยากงาย และหาคาอํานาจจําแนก 

และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

  2.6 นําผลการทดลองมาวิเคราะหเปนรายขอโดยพิจารณาหาคาความยากงาย และ

คาอํานาจจําแนก พรอมกับคัดเลอืกเฉพาะขอที่มีคาอํานาจจําแนก 0.20 - 1.00 และมีคาความยากงาย

ตามเกณฑต้ังแต 0.20 - 0.80 ที่ครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู และคัดเลือกไว 30 ขอ 

  2.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและ

การแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไปใชเก็บรวบรวมคะแนนนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 
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 3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรู

แบบไตรสิกขา มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ          

โดยสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน จํานวน 1 ฉบับ มีข้ันตอนการสรางดังน้ี 

  3.1 ศึกษาหลักการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น จากเอกสารการวัดและประเมิน 

ผลตาง ๆ  

  3.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัด 

การเรียนรูแบบไตรสิกขา เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท 

(Likert, อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541 : 167) ขอคําถามจํานวน 10 ขอ โดยกําหนด 

คาระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นแตละชวงคะแนนและความหมาย ดังน้ี 

    ระดับ 1 หมายถึงเหมาะสม/เห็นดวย/พึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด  

    ระดับ 2 หมายถึงเหมาะสม/เห็นดวย/พึงพอใจอยูในระดับนอย  

    ระดับ 3 หมายถึงเหมาะสม/เห็นดวย/พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

    ระดับ 4 หมายถึงเหมาะสม/เห็นดวย/พึงพอใจอยูในระดับมาก  

    ระดับ 5 หมายถึงเหมาะสม/เห็นดวย/พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  

   สําหรับการใหความหมายของคาที่วัดได ผูคนควาไดกําหนดเกณฑที่ใชในการให

ความหมาย โดยการใหคาเฉลี่ยเปนรายดานและรายขอ ดังน้ี  

    1.00 - 1.50 หมายถึง เหมาะสม/เห็นดวย/พึงพอใจอยูในระดับนอยทีสุ่ด  

    1.51 - 2.50 หมายถึง เหมาะสม/เห็นดวย/พึงพอใจอยูในระดับนอย 

    2.51 - 3.50 หมายถึง เหมาะสม/เห็นดวย/พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

    3.51 - 4.50 หมายถึง เหมาะสม/เห็นดวย/พึงพอใจอยูในระดับ มาก  

    4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสม/เห็นดวย/พึงพอใจอยูในระดับมากทีสุ่ด 

  3.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นใหผูเ ช่ียวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบคาดัชนี         

ความสอดคลองของเครื่องมือ IOC (Index of Item Objectives Congruence) แลวเลือกคาดัชนี

ความสอดคลองต้ังแต 0.5 ข้ึนไป  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาพัฒนาหนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและ

การแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตาม

ข้ันตอน ดังน้ี 
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 1. ช่ัวโมงที่ 1 กอนการทดลอง ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา จํานวน 30 ขอ และครูผูสอนอธิบายข้ันตอน

การปฏิบัติตนและการเรียนรูแบบไตรสิกขาใหนักเรียนเขาใจ 

 2. ช่ัวโมงที่ 2 - 5 ผูวิจัยดําเนินการสอนกลุมตัวอยางโดยใชหนวยการเรียนรูที่สรางข้ึน 

จํานวน 1 หนวยการเรียนรู โดยใหนักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามข้ันตอนการจัดการ

เรียนรูโดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

 3. ช่ัวโมงที่ 6 เมื่อสิ้นสุดการทดลองสอนแลว นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ไปทดสอบนักเรียนอีกครั้ง จากน้ันนําผล        

ที่ไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 

 4. ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

จากน้ันนําผลที่ไดรับไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 

ในการวิเคราะหขอมูลการจัดการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลา

ของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใชหนวยการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติสําหรับขอมูลทางสังคมศาสตร ตามข้ันตอนดังน้ี 

 1. คาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร

และการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา         

ปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตามเกณฑ 80/80 โดยใชรอยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด, 2547 : 55 - 56)  

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขต

เวลาของโลก วิชาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน      

สุราษฎรพิทยา โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ดวยการทดสอบคาที

แบบไมอิสระ (t-test for Dependent Sample) (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540 : 166) 

 3. วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา           

ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา โดยใชคาเฉลี่ย (Percentage) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2547 : 85 - 87) 
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สถิติท่ีใชท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาดัชนีความ

สอดคลอง สถิติทดสอบคาที ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวยการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

 1. คาเฉลี่ย (Percentage) คํานวณจากสูตรของบญุชม ศรีสะอาด (2547 : 55 - 56)  
 

    X  = 
N

X
 

                 

  เมื่อ X   แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 

   X แทน ผลรวมของคะแนน 

   N แทน จํานวน 
 

 2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คํานวณจากสูตรของบุญชม            

ศรีสะอาด (2547 : 85 - 87) 
 

   S.D. = 
1)N(N

X)(XN 22


   

 

  เมื่อ S.D แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   X2 แทน ผลรวมกําลงัสองของคะแนน 

   (X)2 แทน ผลรวมของคะแนนยกกําลังสอง  

   N แทน จํานวนคน 
 

 3. คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) คํานวณจาก

สูตรของบุญชม ศรีสะอาด (2547 : 85 - 87)  
 

   IOC = 
R

N
 

 

  เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ  

   R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  

   N  แทน จํานวนของผูเช่ียวชาญ  
 

 4. สถิติทดสอบคาที (t-test Paired) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและ

หลังคํานวณจากสูตรของพวงรัตน ทวีรัตน (2540 : 166) 
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   t = 

1n
D)(Dn

D
22


 

  

 

  เมื่อ t  แทน คาที 

   D  แทน ผลตางของคะแนน 

   n  แทน จํานวนคน 
 

 5. หาประสิทธิภาพของหนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบง    

เขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน           

สุราษฎรพิทยา โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

  80 ตัวแรก (E1) หมายถึง คาเฉลี่ยรอยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนทําไดจาก

แบบทดสอบระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชหนวยการเรียนรู วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

  80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง คาเฉลี่ยรอยละ 80 ของคะแนนที่นักศึกษาทําไดจาก

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการใชหนวยการเรียนรู วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา  
 

 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) = 100

A
N
X   

 

เมื่อ E1 แทน  คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนที่นักเรียนทําไดจากแบบทดสอบระหวางการจัดการ

เรียนรูโดยใชหนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขต

เวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

 X  แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดจากแบบทดสอบระหวางการจัดการเรียนรูโดยใช

หนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

 A  แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหวางการจดัการเรยีนรูโดยใชหนวยการเรยีนรู

เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 โรงเรียน                      

สุราษฎรพิทยาโดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

 N  แทน  จํานวนผูเรียน 
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 ประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) = 100

B
N
Y   

 

เมื่อ E2  แทน คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนที่นักศึกษาทําไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

หลังการใชหนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลา

ของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

 Y  แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการใชหนวย     

การเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชา      

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

 B  แทน คะแนนเต็มจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการใชหนวยการเรียนรู เรื่อง 

เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา   

โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

 N  แทน จํานวนผูเรียน  
 

การคํานวณหาคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

แตละแผนการจัดการเรียนรู การวิเคราะหหาคาประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) ใชสูตร

ของกูดแมนและชไนเดอร (Goodman & Schneider, 1980 : 30 - 34) ดังน้ี 
 

ดัชนีประสทิธิผล = รอยละของผลรวมของคะแนนหลังเรยีน – รอยละของผลรวมของคะแนนกอนเรียน 

100 – รอยละของผลรวมของคะแนนกอนเรียน  

 

 


