
บทที่ 3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอม สําหรับนักเรียนระดับชวงชัน้ที ่2 คร้ังนี้  เปนการศึกษาวิจัยในลักษณะของ 

การวิจยัและพฒันา (Research and Development)  ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

 ข้ันตอนที ่1 การสรางและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม  

เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 

 ข้ันตอนที ่2 การทดลองใชชดุกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที ่2 
 ข้ันตอนที ่3 การประเมินชุดกิจกรรมการเรยีนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที ่2 

 
ขั้นตอนที่ 1 การสรางและหาประสิทธภิาพชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
  เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม สําหรับนกัเรียนระดับชวงชัน้ที่ 2 
 

 ข้ันตอนนีม้ีจุดมุงหมายเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรยีนรูแบบมีสวนรวม 

เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี ้

  
 แหลงขอมูล 
 1.  การสรางชดุกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  ไดเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินความเหมาะสมของชุดกจิกรรมการเรียนรู  ดังนี ้
  1.1 รองศาสตราจารย ดร.สําราญ  มีแจง  อาจารยประจาํภาควิชาการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยนเรศวร 
  1.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารีรัตน  แกวอุไร  อาจารยประจําสาขาวชิาหลกัสูตร 
และการสอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยนเรศวร 
  1.3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรก  ธีระภูธร  อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลย ี
และส่ือสาร  คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยนเรศวร 
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  1.4 อาจารยพรพรรณ  ศรีทอง ศึกษานิเทศก 7  สํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาพิจิตร 
เขต 2  ผูรับผิดชอบงานพัฒนาการสอนสิง่แวดลอมศึกษาระดับจังหวัด 

  1.5 อาจารยวนิดา  จนัทรมณี  อาจารย 2 ระดับ 7  โรงเรียนบานโพธิป์ระทับชาง  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2  ครูผูสอนส่ิงแวดลอมศึกษาระดับโรงเรียน 

  2. การหาประสิทธิภาพชุดกจิกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ไดนําชุดกิจกรรมการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5  

โรงเรียนบานไหม สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาแมฮองสอนเขต 2  ปการศึกษา 2547 จํานวน 6 คน 

โดยใชนักเรยีนที่เรียนเกง ปานกลางและออน อยางละ 2 คน เพื่อตรวจสอบการสื่อความของภาษา

และความเหมาะสมของเวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรม แลวนําไปทดลองใชกับนักเรียน 

ชั้นประถมศกึษาปที ่5  โรงเรียนชุมชนบานผาผา  สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาแมฮองสอน เขต 2  

ปการศึกษา 2547  จํานวน 15 คน  ทดลองใชชุดกิจกรรมเพื่อหาประสทิธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2  จํานวน 3 ชุด  ประกอบดวย 

  ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่  1  ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม 

  ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่  2  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่  3  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 การดําเนินการสรางเครื่องมือ 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ผูวิจยั

ดําเนนิการสรางตามลําดับข้ันตอน  ดังภาพตอไปนี ้
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ภาพ 3  แสดงลําดับข้ันตอนการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม  

                                เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนระดับชวงชัน้ที่ 2 
 

 จากภาพ 3 มรีายละเอียดแตละขั้นตอน ดังนี ้

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของดานการจัดและพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดลอม

ศึกษา ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม และหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544  

ที่เกี่ยวของกบัส่ิงแวดลอมศึกษา การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเนนผูเรียน

เปนศูนยกลาง และจิตวทิยาการเรียนการสอน 
 2. วิเคราะหและบูรณาการสาระการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา ในหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 ชวงชัน้ที่ 2  พรอมทั้งกาํหนดพฤติกรรมการเรียนรู 

ตามน้าํหนักความสมัพนัธในแตละดาน  ซึ่งมีข้ันตอนดังตอไปนี ้  

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 

2. วิเคราะหหลักสูตรและกําหนดพฤติกรรมการเรียนรู 
ตามน้าํหนักความสมัพนัธในแตละดาน 

3. ศึกษาแนวคิดของนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 

4. วิเคราะหประยุกต แนวคดิ ทฤษฎี และออกแบบกระบวนการเรียนรู 

5. สรางชุดกิจกรรมการเรียนรูตามองคประกอบของชุดกจิกรรมที่กาํหนด 

6. เสนอกรรมการที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 

8. นําชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ไปทดลองใช 

7. ทดลองใชเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและหาประสิทธิภาพ 
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  2.1  กําหนดมาตรฐานการเรยีนรูชวงชัน้  

  2.2  กําหนดผลการเรียนรูทีค่าดหวงั 
  2.3  กําหนดสาระการเรียนรู 
  2.4  จัดทําคําอธิบาย  
  2.5  กําหนดสาระการเรียนรูในแตละชุดกจิกรรมการเรียนรู 
  2.6  วเิคราะหและกําหนดพฤติกรรมการเรยีนรูตามน้ําหนักความสัมพนัธในแตละดาน 
 เนื้อหาในชุดกจิกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แสดงไดดังภาพ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ  4 แสดงเนื้อหาในชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ 
                       และสิง่แวดลอม สําหรับนกัเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 

1.  วางแผนการเรียนรู 
2.  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
3.  สภาพแวดลอมกับการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

4.  สํารวจศึกษาสภาพแวดลอมรอบโรงเรียน 

5.  ความสัมพันธของสภาพแวดลอมกับการดํารงชีวิต 

6.  ขอมูล ขาวสารดานสิ่งแวดลอม 

1.  แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2.  การดําเนินชีวิตแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3.  การมีสวนรวมในการแกปญหาและสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
4.  การมีสวนรวมในการแกปญหาและสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติและ 

      ส่ิงแวดลอมในภูมิภาค 

2.  การใชทรัพยากรธรรมชาติและ 

     การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 

3.  เทคโนโลยีกับชีวิต 

  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1 ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 2 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่  3  
การอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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 3. วิเคราะหและประยุกตแนวคิด ทฤษฎ ีสูการจัดกระบวนการเรียนรู  โดยมีข้ันตอนดังนี ้
  3.1 วิเคราะห แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม ส่ิงแวดลอมศึกษา  
และการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

  3.2 วิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกบักิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา จากนักเรียน 

ชั้นประถมศกึษาปที ่5 และครูผูสอนส่ิงแวดลอมศึกษาในระดับชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสบเมย 

(คอนผ้ึง)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2  
  3.3 กําหนดหลักการ และจดุมุงหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม  

เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยผูวิจัยสงัเคราะหแนวคดิในขอ 3.1 กบั 3.2 ดังนี ้

  3.3.1 หลกัการ 
      1) สาระการเรยีนรูและกิจกรรมสอดคลองกับความสามารถ ความสนใจ  

และมีความยากงายพอเหมาะกับวัย โดยคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน 

    2) การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใหผูเรียน 

มีบทบาทและมีสวนรวมในกจิกรรมการเรียนรูใหมากที่สุด  

    3) เนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ไดลงมอืปฏิบัติ โดยผาน 

การรับรูอยางหลากหลาย ทัง้การฟง การพดู การซักถาม การสัมผัส และทดลองกิจกรรม  

    4) เปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสงัคมกับบุคคลและสิ่งแวดลอม

รอบตัว โดยจดับรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนรูที่กระตุนใหเกิดการเรียนรูและรอบรู   

เนนการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ  การเผชญิสถานการณและประยุกตความรูมาใช

ปองกันและแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม  
   3.3.2  จุดมุงหมาย 
    1) เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม 
    2) เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญและตระหนกัในปญหาสิ่งแวดลอม   

    3) เพื่อใหผูเรียนมทีักษะปฏบัิติในการปรับปรุงพฤติกรรมหรือการดําเนนิ

ชีวิตที่ไมกอใหเกิดปญหาสิง่แวดลอม พรอมทั้งรวมดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพสิง่แวดลอม 

    4) เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูแตละขั้นตอนและกิจกรรม 

  3.4 ออกแบบกระบวนการเรยีนรูโดย ผูวิจยัผสมผสานพืน้ฐานความคดิของทฤษฎ ี

การเรียนรูแบบมีสวนรวม และหลักการ จดุมุงหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา แลววิเคราะห ประยกุต 
สูกระบวนการเรียนรู 5 ข้ัน ดังภาพ  



 69 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  5 แสดงการออกแบบกระบวนการเรียนรูจากทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

                         และสิ่งแวดลอมศึกษา  
 
 
 

ยุทธวิธี 4 ดาว 

 

กระบวนการเรียนรู  

หลักการ 

ขั้นที่ 1  
สรางจิตสนใจ 

ขั้นที่ 5  
สรางกรอบสรุป 

ขั้นที่ 4  
พินิจตรวจสอบ

ขั้นที่ 3  
ขยายความคิด

ขั้นที่ 2  
ใหความหมาย 

ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

 

ยุทธวิธีที่ 1 : 
วิธีสอนแบบ 
ดาว 5 แฉก 

 
ยุทธวิธีที่ 3 : 
การแนะแนว 
และจิตวิทยา 

ยุทธวิธีที่ 2 : 

สรางสิ่งแวดลอม 
เพื่อกระตุนการเรียนรู 

ดวยตนเอง 

 

ยุทธวิธีที่ 4 : 

การประเมินผล 

หลักการ 

ส่ิงแวดลอมศึกษา 

จุดมุงหมาย 
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ภาพ  6 แสดงกระบวนการเรียนรูในชดุกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
                   เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
 
 

กระบวนการเรียนรู 

การสรางบรรยากาศในการเรียนรูใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจภายใน  

เกิดความสนใจ ตื่นตัว เต็มใจ ปรารถนาที่จะเรียนรู และกระตุนใหผูเรียน

เกิดความพรอมในการถายโยงความรูหรือประสบการณเดิมของผูเรียน 

กับความรูหรือประสบการณใหมในขั้นตอไป 

ขั้นที่ 1   สรางจิตสนใจ 

การใหความกระจาง หรือสรางความเขาใจในเนื้อหาสาระที่ไดตั้งเปน

ประเด็นสนใจไว ใหมีความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยอาศัยพื้นความรู 

ทักษะ เจตคติ คานิยมหรือประสบการณเดิมของผูเรียน มาชวย 

ในการสรางความเขาใจใหเกิดความแจมชัด 

ขั้นที่ 2   ใหความหมาย 

การนําประเด็นเนื้อหาที่ไดทําความเขาใจในขั้นใหความหมาย มาขยาย

ขอบเขตของขอความรูใหมีความละเอียด ชัดเจน และกวางขวางมากยิ่งขึ้น 

โดยเนนใหผูเรียนรวมกันศึกษา คนควา ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู

อยางจริงจัง ในรูปแบบกระบวนการกลุม แลวสรางสรรคออกมาเปน

ผลงานที่สะทอนใหเห็นถึงขอความรูที่ไดคนพบ

ขั้นที่ 3   ขยายความคิด 

การนําขอความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่คนพบหรือผลงานที่ได

รวมกันปฏิบัติมานําเสนอ สูเวทีการสนทนา อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู 

เพื่อเปนการตรวจสอบความรู ความเขาใจของสิ่งที่ไดรวมกันคนพบ  

วามีความสอดคลอง ถูกตอง และตั้งอยูบนหลักฐานแหงเหตุและผล   

ขั้นที่ 4   พินิจตรวจสอบ 

ขั้นที่ 5   สรางกรอบสรุป 
การรวมกันจัดระบบความรู ความคิด ทักษะกระบวนการหรือขอคนพบ

ตาง ๆ ที่ไดผานการตรวจสอบแลว ใหเปนระบบระเบียบ ลงขอสรุปใหเห็น

เปนภาพรวมของความคิดหรือองคความรูที่ชัดเจน  
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ตาราง  5  แสดงขั้นการจดักระบวนการเรียนรูในชุดกจิกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม  

 เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

กระบวนการเรียนรู 
หลักการ/ 
จุดมุงหมาย 

วิธีการและเทคนิค 
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 

ขั้นที่ 1 
สรางจิตสนใจ 

 

 

ยุทธวิธีที่ 1 วิธีสอนแบบดาว 5 แฉก  
ยุทธวิธีที่ 2 การสรางสิ่งแวดลอมเพื่อกระตุน

การเรียนรูดวยตนเอง 

ยุทธวิธีที่ 3 การแนะแนวและจิตวิทยา  
 

1. เพื่อสรางบรรยากาศในการเรียนรูให   

    ผูเรียนเกิดแรงจูงใจภายใน สนใจ ตื่นตัว  

    เต็มใจ ปรารถนาที่จะเรียนรู อยากเรียน    

    อยากปฏิบัติ  

2. เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความพรอมใน   

     การถายโยงความรูหรือประสบการณเดิม   

      ของผูเรียน กับความรูหรือประสบการณ 

      ใหมในขั้นตอไป 

-  การใชส่ือวัสดุ อุปกรณ และ 

   วิธีการ เชน ส่ือ CD-ROM    

   โปรแกรมสารสนเทศ 

-  เลาประสบการณประทับใจ 

   เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

-  สนทนา วิจารณตอกรณีศึกษา 

   สถานการณหรือสภาพปญหา 

   ดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น 

-  เพลงและเกมสิ่งแวดลอม 

-  การสนทนา ซักถาม ทายปญหา 

-  การแสดงบทบาทสมมติ  

ฯลฯ 

ขั้นที่ 2  
ใหความหมาย 

ยุทธวิธีที่ 1 วิธีสอนแบบดาว 5 แฉก  
ยุทธวิธีที่ 2 การสรางสิ่งแวดลอมเพื่อกระตุน

การเรียนรูดวยตนเอง 

ยุทธวิธีที่ 3 การแนะแนวและจิตวิทยา  

ยุทธวิธีที่ 4 การประเมินผล 
 

1. เพื่อใหผูเรียนไดทําความเขาใจในเนื้อหา   

สาระ ประเด็นสนใจใหมีความหมายแจมชัด 

2. เพื่อใหผูเรียนไดรวมกันสรางทางเลือกใน   

การศึกษาเรียนรู แลวกําหนดเปนประเด็น   

ศึกษา วิธีการ รูปแบบและกระบวนการ 

 เรียนรู ขอตกลงในการทํางาน 

3. เพื่อใหผูเรียนไดรวมกันวางแผนการ   

ดําเนินการศึกษา และมอบหมายหนาที่ 

รับผิดชอบ 

4. เพื่อใหผูเรียนเกิดการปรับปรุงคุณภาพ 

การเรียนรูอยางตอเนื่อง 

-  การอภิปราย ใหเหตุผล 

-  แสดงความคิดเห็น  

-  ระดมสมอง  

- มอบหมายหนาที่ 

-  คิดวิเคราะหสถานการณ 

-  คาดเดาเหตุการณ 

-  คิดแบบมีเสียง (Think aloud) 

ฯลฯ 



 72 

ตาราง 5  (ตอ) 
 

กระบวนการเรียนรู 
หลักการ/ 
จุดมุงหมาย 

วิธีการและเทคนิค 
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 

ขั้นที่ 3   
ขยายความคดิ 

ยุทธวิธีที่ 1 วิธีสอนแบบดาว 5 แฉก  

ยุทธวิธีที่ 2 การสรางสิ่งแวดลอมเพื่อกระตุน

การเรียนรูดวยตนเอง 

ยุทธวิธีที่ 3 การแนะแนวและจิตวิทยา 

ยุทธวิธีที่ 4 การประเมินผล 

1. เพื่อใหผูเรียนไดนําประเด็นเนื้อหาที่ได

รวมกันกําหนดมาขยายขอบเขตขอความรู 

ใหละเอียด ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อใหผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาม

หัวขอหรือประเด็น รูปแบบและกระบวนการ

ที่รวมกันกําหนด 

3. เพื่อใหผูเรียนไดรวมกันสรางสรรคผลงาน 

4. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการทํางาน

จากการปฏิบัติกิจกรรมกลุมและปรับปรุง

คุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

-  ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน เชน   

   ศึกษา คนควา สังเกต สํารวจ  

-  สัมภาษณผูรู 

-  คิดวิเคราะหหรือสังเคราะห    

-  ระดมสมอง 

-  แสดงความคิดเห็น 

-  วิพากษ วิจารณ 

-  อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู 

-  รับฟงการบรรยายจากวิทยากร 

-  การสรางสรรคผลงาน 

ฯลฯ 

ขั้นที่ 4 
พินิจตรวจสอบ 

ยุทธวิธีที่ 1 วิธีสอนแบบดาว 5 แฉก  

ยุทธวิธีที่ 3 การแนะแนวและจิตวิทยา 

ยุทธวิธีที่ 4 การประเมินผล 

1. เพื่อใหผูเรียนไดรวมกันนําเสนอผลงาน

กลุมที่ไดรวมกันสรางสรรคขึ้น 

2. เพื่อใหผูเรียนไดรวมกันตรวจสอบความรู 

ความคิดและทักษะกระบวนการที่ไดเรียนรู  

3. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการทํางาน

จากการปฏิบัติกิจกรรมกลุมและปรับปรุง

คุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

-  นําเสนอผลงาน 

-  อภิปราย  

-  แสดงความคิดเห็น 

-  วิพากษ วิจารณ 

-  แลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดและ 

    ประสบการณ 

-  รวมกันตรวจสอบความคิด 

-  หาเหตุผลสนับสนุน 

ฯลฯ 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

กระบวนการเรียนรู 
หลักการ/ 
จุดมุงหมาย 

วิธีการและเทคนิค 
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 

ขั้นที่ 5 
สรางกรอบสรุป 

ยุทธวิธีที่ 1 วิธีสอนแบบดาว 5 แฉก  

ยุทธวิธีที่ 3 การแนะแนวและจิตวิทยา 

ยุทธวิธีที่ 4 การประเมินผล 

1. เพื่อใหผูเรียนรวมกันสรุปเปนภาพรวมของ 

ความคิดรวบยอดหรือองคความรูที่ชัดเจน 

2. เพื่อใหผูเรียนสรุปผลการประเมินการ

ทํางานของสมาชิกและประเมินผลรวม

ความสําเร็จของกลุม  

3. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการทํางาน

จากการปฏิบัติกิจกรรมกลุมและปรับปรุง

คุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

-  ลงขอสรุปเปนขอเท็จจริง  

   ขอสันนิษฐานหรือความ 

   เกี่ยวพันเชื่อมโยง 

-  แสดงและถายทอดขอสรุปที่ได 

   ในรูปแผนที่ความคิด ผังมโนทัศน     

   แผนภูมิ ปายนิเทศ  นิทรรศการ     

   คําขวัญ รายงาน  บันทึกการเรียนรู  

   (Learning logs) 

-  สรุปผลการประเมินการทํางาน 

   ของสมาชิกและกลุม 

-  นําเสนอผลการประเมินการ 

   ทํางานดวย กราฟ แผนภูมิ 
-  นําเสนอความสําเร็จและ    

   ขอควรปรับปรุงการทํางานกลุม 

ฯลฯ 

 
 4. สรางชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ตามองคประกอบที่กาํหนด  ดังรายละเอียดตอไปนี ้

  4.1 องคประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 
   4.1.1 หลักการ  
   4.1.2 จุดมุงหมาย 
   4.1.3 สาระการเรียนรู 

   4.1.4 กระบวนการเรียนรู 

   4.1.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
รายละเอียด  ดังภาพ 
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  4.2 สวนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 

   4.2.1  คูมือการใชชุดกิจกรรมการเรยีนรู สําหรับครูผูสอน ซึ่งประกอบดวย   

     4.2.1.1 คําชี้แจง 
     4.2.1.2 แนวดาํเนนิการจัดกระบวนการเรียนรู 

     4.2.1.3 สาระการเรียนรู 

      4.2.1.4 คําอธิบาย 
     4.2.1.5 ผังมโนทัศนแสดงสาระการเรียนรูในชุดกิจกรรมการเรียนรู 

     4.2.1.6 ขอแนะนําและบทบาทของครูผูสอน 

     4.2.1.7 วิธีการใชเอกสารชุดกิจกรรมการเรยีนรู 

     4.2.1.8 กําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     4.2.1.9 การวดัและประเมินผล 
   4.2.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม ในแตละชุดประกอบดวย 
    4.2.2.1 ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูในแตละชุดกิจกรรมการเรียนรู 

    4.2.2.2 คําชี้แจง โดยอธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนที่กาํหนด  

และการวัดและประเมินผลการเรียนรูในแตละชุด 
    4.2.2.3 คูมือนักเรียน โดยมคํีาชี้แจงที่ไดอธิบายสาระการเรียนรู   

เวลาที่ใชในกจิกรรมที่นกัเรยีนตองปฏิบัติ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู   
    4.2.2.4 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 13 แผน แตละแผน 
มีสวนประกอบ ดังนี ้  
     1) หัวเรื่อง กาํหนดเวลาเรียน 

     2) สาระสําคญั 

     3) สาระการเรยีนรู 

     4) จุดประสงคการเรียนรู 

     5) กิจกรรมการเรียนรู  

     6) ส่ือการเรียนรู / แหลงการเรียนรู 
     7) การวัดและประเมินผล 
 5. นําชุดกิจกรรมการเรียนรู ที่ผูวิจยัสรางขึน้  เสนอตอกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ   

เพื่อขอคําแนะนํา แกไขในสวนทีย่ังบกพรอง และนํามาปรับปรุงแกไข  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ทฤษฎกีารเรยีนรูแบบมสีวนรวม 

4. การจัดกระบวนการเรยีนรู
 

 ขั้นที ่1    สรางจิตสนใจ 

 ขั้นที ่2    ใหความหมาย 

 ขั้นที ่3   ขยายความคดิ 

 ขั้นที ่4   พินิจตรวจสอบ 

 ขั้นที ่5   สรางกรอบสรปุ 

 

ยุทธวิธี 4 ดาว
ยุทธวิธีที่ 1 วิธีสอนแบบดาว 5 แฉก 
ยุทธวิธีที่ 2 การสรางสิ่งแวดลอมเพื่อ   

                กระตุนการเรียนรูดวยตนเอง 

ยุทธวิธีที่ 3 การแนะแนวและจิตวิทยา 

ยุทธวิธีที่ 4 การประเมินผล 

สิ่งแวดลอมศึกษา 

จุดมุงหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา
เพื่อพัฒนาบุคคลในสังคมใหเกิดมีทั้งความตระหนัก 
ความรู เจตคติ ทักษะและการเขามีสวนรวม 
ในการแกปญหาสิ่งแวดลอม 

หลักการของสิ่งแวดลอมศึกษา
1. เปนการศึกษาเพื่อชีวิต  

2. เปนการศึกษาตลอดชีพ  

3. เปนการเรียนรูเพื่ออยูรวมกันของมนุษยชาติ  

4. เปนการเรียนรูเหตุการณปจจุบันและอนาคต  

5. เปนการสรางจริยธรรม  

6. เปนการเรียนในเชิงระบบ  

7. เปนการบูรณาการเนื้อหาการเรียน  

8. เปนการเรียนรูที่ผูเรียนจะตองมีสวนรวมในบทเรียน  

9. เปนการเรียนที่มุงสรางความตระหนัก เจตคติ 

    และคานิยมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  
10. เปนกระบวนเรียนแบบแกปญหา  

1. หลักการ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

2. จุดมุงหมาย 

5. การวัดและประเมินผล

หลักการ
ใหผูเรียนมีสวนรวมมากที่สุด  เกิดจิตใจที่ 
อยากคิด อยากรู อยากเห็น อยากปฏิบัติ และ
รวมทําดวยตนเอง เกิดการเรียนรูในสิ่งที่ครู 
อยากใหทํา ทั้งทางตรงและทางออมตลอดเวลา 

แนวคิด 
การเรียนการสอนที่เขาถึงจิตใจ เกิดการเรียนรู
ได  ตองใหผูเรียนมีสวนรวม โดยใหจิตใจเขา
รวม ตองวางเงื่อนไขทําใหจิตสุข เกิดปฏิกิริยา 
ในทางบวกตอขอมูล  จะเกิดการประทับใจ 
ในความทรงจําอยางรวดเร็วและทนนาน 3. สาระการเรียนรู 

 

ภาพ  7 แสดงองคประกอบของชุดกจิกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับนกัเรียนระดับชวงชัน้ที ่2 74 
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 6. นําชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธแลว  เสนอผูเชีย่วชาญ จํานวน  5  ทาน  เพือ่พิจารณาความเหมาะสมของ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูในดานตาง ๆ     

 7. ตรวจสอบและปรับแกตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  ดังตอไปนี ้ 
  คูมือการใชชุดกิจกรรมการเรยีนรู  โดยปรับเปล่ียนจากเวลาในการจัดกจิกรรม 
การเรียนรูจากจํานวนคาบเรยีนเปน ชัว่โมง 
  คูมือนักเรียน โดยเพิ่มหัวขอ ส่ิงทีน่ักเรียนตองเรียนรู ส่ิงทีน่ักเรียนตองปฏิบัติ  
และสิ่งที่ใชในการวัดและประเมินผลในคําชี้แจง 

  ชุดกิจกรรมการเรียนรู โดยเพิ่มเติมการอางอิงแหลงที่มาของเนื้อหาในเอกสารใบความรู  
 8. นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู ทดลองใชกับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5   

โรงเรียนบานไหม สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาแมฮองสอน เขต 2  ปการศึกษา 2547 จํานวน 6 คน 

โดยใชนักเรยีนที่เรียนเกง ปานกลางและออน อยางละ 2 คน เพื่อตรวจสอบการสื่อความของภาษา

และความเหมาะสมของเวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรม โดยผูวิจัยสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรูของ

นักเรียนอยางใกลชิด พรอมทั้งสัมภาษณผูเรียนและเฝาดูการปฏิบัติกิจกรรม แลวนาํขอบกพรอง 

มาปรับปรุงแกไข 
 9. นําชุดกิจกรรมการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5   
โรงเรียนชุมชนบานผาผา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2  ปการศึกษา 2547  

จํานวน 15 คน โดยเลือกนักเรียนที่เรียนเกง ปานกลาง และออน อยางละ 5 คน หาประสิทธิภาพรวม 

ของชุดกิจกรรมการเรียนรูทัง้ 3 ชุด โดยพจิารณาผลการเรียนรูดานความรูจากแบบฝกหัดทาย

กิจกรรมในแตละแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูของแตละชุด  ซึง่มีสัดสวนคะแนนในชุดกิจกรรม

การเรียนรูที่ 1-3 คือ 30:30:20 ตามลําดับ แลวนาํมาหารอยละของคะแนนรวมเฉลี่ยเปน 

คาประสิทธิภาพตัวแรก (E1) และผลการเรียนรูจากแบบทดสอบประเมนิผลการเรียนรูดานความรู  

เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหลังการใชชุดกิจกรรมการเรยีนรู โดยนาํมาหารอยละ 

ของคะแนนรวมเฉลี่ยเปนคาประสิทธิภาพตัวที่สอง (E2)   

 10. จัดทําชุดกิจกรรมการเรยีนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ฉบับสมบูรณ 
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 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนนี ้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 1. การสรางชดุกิจกรรมการเรียนรู  โดยหาคาความเหมาะสมของชุดกจิกรรมการเรียนรู  

โดยคํานวณหาคาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน จากการตอบแบบประเมินของผูเชี่ยวชาญ 

แลวเปรียบเทยีบกับเกณฑ  ดังนี ้
   คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถงึ  ชุดกิจกรรมการเรยีนรูมีความเหมาะสมมากทีสุ่ด 

   คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถงึ  ชุดกิจกรรมการเรยีนรูมีความเหมาะสมมาก 

   คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถงึ  ชุดกิจกรรมการเรยีนรูมีความเหมาะสมปานกลาง 

   คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถงึ  ชุดกิจกรรมการเรยีนรูมีความเหมาะสมนอย 

   คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถงึ   ชุดกิจกรรมการเรยีนรูมีความเหมาะสมนอยทีสุ่ด 

 กําหนดเกณฑข้ันต่ํา ในการพิจารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู  คือ 

ระดับความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญ มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ข้ึนไป และมคีาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ไมเกิน 1.00   
 2.  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู  ตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80  

โดยพิจารณาผลการเรียนรูดานความรูของผูเรียน จากแบบฝกหัดทายกิจกรรมในแตละแผน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูของแตละชุด  ซึง่คํานวณสัดสวนคะแนนไดจากผลการเรียนรูที่คาดหวงั 

ในชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1-3 เปน 30:30:20 ตามลําดบั และพิจารณาจากผลการเรียนรู 
ดานความรูจากแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรูดานความรู เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอม หลังการใชชุดกจิกรรมการเรียนรู แลวหาคาประสิทธิภาพตามลําดับข้ันตอน ดังตอไปนี ้

  2.1 นาํคะแนนผลการเรียนรูดานความรูจากแบบฝกหัดทายกิจกรรมในแตละแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูของแตละชุด หาคารอยละของคะแนนรวมเฉลี่ยเปนคา E1 
  2.2 นาํคะแนนผลการเรียนรูดานความรูจากจากแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู

ดานความรู เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาคารอยละของคะแนนรวมเฉลี่ย เปนคา E2 
 
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใชชุดกิจกรรมการเรยีนรูแบบมีสวนรวม 
  เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม สําหรับนกัเรียนระดับชวงชัน้ที่ 2 

  
 ข้ันตอนนีม้ีจุดมุงหมาย เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานความรูและดานเจตคติ  

กอนและหลังการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2  ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี ้
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 แหลงขอมูล 
 กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 5  โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2547  จํานวน 22 คน 
 แบบแผนการวิจัย 
 ในการทดลองครั้งนี้  ผูวิจยัดําเนนิการตามแบบแผนการทดลอง  กลุมเดียวทดสอบ  

กอน-หลัง (One Group Pretest-Posttest Design)  (รัตนะ  บัวสนธ, 2544. หนา 62)  

ลักษณะของแบบแผนการทดลอง  แสดงสญัลักษณดังภาพ  

 

    
 

ภาพ  8 แสดงแบบแผนการทดลองที่ใชในการวิจยั 
 
โดยที่    Gr        แทน กลุม 
   O1        แทน การประเมนิผลการเรียนรูดานความรูและดานเจตคต ิ

     กอนการใชชุดกิจกรรมการเรยีนรู  

   T          แทน การใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม  

     เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   O2          แทน การประเมนิผลการเรียนรูดานความรูและดานเจตคต ิ

     หลังการใชชุดกิจกรรมการเรยีนรู  
 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย   

  1. เครื่องมือประเมินผลการเรียนรูดานความรู (Knowledge) คือ แบบทดสอบ

ประเมินผลการเรียนรูดานความรู เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  2. เครื่องมือประเมินผลการเรียนรูดานเจตคติ (Attitude) คือ แบบวัดเจตคติ 

ตอส่ิงแวดลอม 

  3. เครื่องมือประเมินผลการเรียนรูดานการปฏิบัติ (Practice) คือ แบบประเมิน 

การปฏิบัติงานรายบุคคล จากการสรางผลงานหรือชิน้งาน จากแฟมสะสมผลงานทัง้ฉบับ   

และแบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
  4. เครื่องมือประเมินการมีสวนรวม (Participatory) คือ แบบประเมินการมีสวนรวม 

 

Gr  O1 T O2 
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 การดําเนินการสรางเครื่องมือ 
 การสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรยีนรู  ผูวิจยัดําเนินการตามขัน้ตอนดังภาพ   

ตอไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 9  แสดงขั้นตอนการสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรยีนรูในชุดกจิกรรมการเรียนรู 
               แบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 
 
 จากภาพ  มีรายละเอียดแตละขั้นตอน ดังนี ้

 1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา และทฤษฎีการเรียนรู 

แบบมีสวนรวม การวัดและประเมินผลการเรียนรู  การประเมินตามสภาพจริง  การวดัภาคปฏิบัติ   

การประเมนิโดยใชแฟมสะสมงาน (Portfolio  Assessment)  แนวทางการใหคะแนน  

(Rubric Score) และพฤติกรรมการเรียนรูตามน้าํหนักความสมัพนัธในแตละดานทีไ่ดจาก 

การวิเคราะหหลักสูตร พรอมทั้งกรอบแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมที่กาํหนด 
 2. ดําเนินการสรางเครื่องมือวัดและประเมนิผลการเรียนรูผูเรียนในแตละดาน ดังตอไปนี้ 

  2.1  เครื่องมือวัดและประเมนิผลการเรียนรูดานความรู (Knowledge)  

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 

2. ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูตามน้ําหนักความสัมพันธแตละดานจากการวเิคราะหหลกัสูตร 

3. ศึกษากรอบแนวคิดของกิจกรรมดานสิง่แวดลอมศึกษาทีก่ําหนด 

4. สรางเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูในแตละดาน 

ดานความรู ดานเจตคติ ดานการปฏิบัติ ดานการมีสวนรวม 

แบบทดสอบประเมินผล

การเรียนรูดานความรู 

แบบวัดเจตคติ 
ตอส่ิงแวดลอม  

แบบประเมิน 

การปฏิบัติ 
แบบประเมิน 

การมีสวนรวม 

5. เสนอกรรมการที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 

6. ทดลองใชเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและวิเคราะหคุณภาพ 

7. จัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรยีนรูผูเรียนฉบบัสมบูรณ 
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   2.1.1 แบบทดสอบประเมินผลการเรียนรูดานความรู เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ ตามน้ําหนกัความสัมพันธระหวาง 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังกับเนื้อหาที่ไดจากการวิเคราะหหลักสูตร  ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู

ทั้ง 4 ดาน คือ (1) ความรู ความจาํ  (2) ความเขาใจ  (3) การนาํไปใช  (4) การวิเคราะห    
   2.1.2 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้น  เสนอกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ   

เพื่อขอคําแนะนําแกไขในสวนทีย่ังบกพรอง แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

   2.1.3 นําแบบทดสอบที่ไดปรับปรุง แกไข ตามขอเสนอแนะของกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ  เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน  5  ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) จากคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item-objective congruence) ระหวางแบบทดสอบ

วัดความรูกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ไดคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.60 ถึง 1.00  

   2.1.4 ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  แลวนาํไปทดสอบกับ 

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5  โรงเรียนบานไหม สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2  

ปการศึกษา 2547  จํานวน 30 คน    

   2.1.5 นาํผลการทดสอบหาคาความยาก โดยพิจารณาคาความยากเปนรายขอ  

ไดคาความยากอยูระหวาง  .13 ถึง .83 และคาอํานาจจาํแนก โดยใชดัชนีเบรนนอน (Brennan)  

ไดคาอํานาจจาํแนกอยูระหวาง  -.08 ถึง .75  คัดเลือกขอสอบที่มคีาความยากตั้งแต .20 ถึง .80 

และคาอํานาจจําแนกตัง้แต .20 ข้ึนไป ไดขอสอบจํานวน 46 ขอ มีคาความยากอยูระหวาง  

.20 ถึง .80 และคาอํานาจจาํแนก .22 ถงึ .75 จํานวน 46 ขอ โดยตัดขอ 4, 10, 30, 38, และ 46   

หาคาความเทีย่ง  (Reliability) ตามวิธีของโลเวต (Lovett) ไดคาความเที่ยง เทากับ .85 
   2.1.6 จัดทาํเปนแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฉบับสมบูรณ  เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
  2.2  เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูดานเจตคติ (Attitude) 
   2.2.1 แบบวัดเจตคติตอส่ิงแวดลอม เปนมาตรวัดเจตคติตามวิธีของ ลิเคอรท 

(Likert) ประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิง่ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเหน็ดวย

และไมเห็นดวยอยางยิง่ มีขอความตามรายการ 28 ขอ  โดยวัดเจตคติตอส่ิงแวดลอมตาม 

จุดมุงหมายของชุดกิจกรรมการเรยีนรู 
 
   2.2.2 นําแบบวัดเจตคติที่ผูวจิัยสรางขึน้ เสนอกรรมการทีป่รึกษาวทิยานิพนธ 

เพื่อขอคําแนะนํา แกไขในสวนทีย่ังบกพรอง แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
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   2.2.3 นําแบบวัดเจตคติที่ปรับปรุง แกไข ตามขอเสนอแนะของกรรมการที่

ปรึกษาวทิยานิพนธแลว เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน  5  ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  

จากคาดัชนีความสอดคลองระหวางเนื้อหาของแบบวดัเจตคติตอส่ิงแวดลอมกับจดุมุงหมายของ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ไดคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง .60 ถึง 1.00  
   2.2.4 ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปวัดกับนกัเรียน 

ชั้นประถมศกึษาปที ่5  โรงเรียนบานไหม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2  
ปการศึกษา 2547 จํานวน 30 คน  เพื่อหาคาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ โดยใช สหสัมพันธระหวาง

คะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่หกัขอนัน้แลว (Corrected Item Total Correlation)  ไดคา 

อํานาจจําแนกอยูระหวาง -.02 ถึง .79  คัดเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 ข้ึนไป  
ไดขอความตามรายการ จํานวน 20 ขอ มคีาอํานาจจาํแนกอยูระหวาง .21 ถึง .79 โดยตัดขอ 8, 9, 

11, 14, 15, 20, 21 และ 22 หาคาความเที่ยงแบบสมัประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  

ไดคาความเทีย่ง เทากับ .88 
   2.2.5 จัดทําเปนแบบวัดเจตคติตอส่ิงแวดลอมฉบับสมบูรณ  เพื่อใช 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
  2.3  เครื่องมือวัดและประเมนิผลการเรียนรูดานการปฏบัิติ (Practice) ประกอบดวย 

   2.3.1 แบบประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล จากการสรางผลงานหรือชิน้งาน

เพื่อจัดทาํแฟมสะสมผลงาน  รายละเอียดดงัตอไปนี้ 
     2.3.1.1 แนวทางการใหคะแนนผลงานหรอืชิ้นงาน ในประเด็นดังนี ้
   - ความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระการเรียนรู   

   - การเห็นความสําคัญของสิง่แวดลอม   
   -  ความหวงใยและใสใจกับส่ิงแวดลอม  
   - คุณภาพของผลงาน 
       - ความประณตีและทํางานสาํเร็จตามกาํหนด 
      2.3.1.2 กําหนดรายการผลงานหรือชิ้นงานที่ตองปฏิบัติรายบุคคล  

ตามกําหนดในแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู เพื่อจัดทาํเปนแฟมสะสมผลงาน ดังนี ้

 - ผลงานรายบุคคลชิ้นที ่1 ผังมโนทัศนสรุปแผนการเรียนรู   

ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูที ่1 วางแผนการเรียนรู 

  
      - ผลงานรายบคุคลชิ้นที่ 2 ส่ิงแวดลอมประเภทตาง ๆ   

ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูที ่2 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอม   
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      - ผลงานรายบคุคลชิ้นที่ 3 ภารกิจนกัสํารวจ   

ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูที ่3 สภาพแวดลอมกบัการดํารงชวีติของสิ่งมีชีวิต  
และแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูที ่4 สํารวจสภาพแวดลอมรอบโรงเรียน  

      - ผลงานรายบคุคลชิ้นที่ 4 ผังมโนทัศนแสดงความสมัพนัธ

ระหวางสิง่แวดลอมทางธรรมชาติกับส่ิงแวดลอมทางวฒันธรรมในทองถิ่น ตามแผนการจัดกจิกรรม 

การเรียนรูที่ 5 ความสมัพนัธระหวางสภาพแวดลอมกับการดํารงชีวิต   
      - ผลงานรายบคุคลชิ้นที่ 5 บันทกึขาวความรูส่ิงแวดลอม   

ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูที ่6 ขอมูล ขาวสารดานสิง่แวดลอม   
      - ผลงานรายบคุคลชิ้นที่ 6 ผังมโนทัศนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมในภูมิภาคตาง ๆ  ตามแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรูที่ 7  ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมในภูมิภาค  
      - ผลงานรายบคุคลชิ้นที่ 7 เรียงความ เร่ือง สภาพชุมชน 

ในอนาคต  ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูที ่8 การใชทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
ส่ิงแวดลอม  
      - ผลงานรายบคุคลชิ้นที่ 8 ขอพิจารณาในการเลือกใชเทคโนโลยี

ส่ิงของเครื่องใชหรือวิธกีารทีไ่ดจากเทคโนโลยี  ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 9  เทคโนโลยี

กับชีวิต   
      - ผลงานรายบคุคลชิ้นที่ 9 วิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมในทองถิน่  ตามแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรูที่ 10 แนวทางการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
      - ผลงานรายบคุคลชิ้นที่ 10 “ตอไปไมทําอีก” ตามแผน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 11 การดําเนนิชีวิตตามแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม   
      2.3.1.3 การจดัทําแฟมสะสมผลงาน โดยใหผูเรียนสรางสรรคผลงานหรือ

ชิ้นงานตาง ๆ ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูทีก่ําหนด แลวจัดทาํเปนแฟมสะสมผลงาน โดยมี

รายละเอียด ดังนี ้

      1) แนวทางการใหคะแนนแฟมสะสมผลงานทั้งฉบับ ตามประเด็น

ดังตอไปนี้ 
      - อธิบายเหตุผลในการเลือกชิ้นงาน 
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      - ความครอบคลุมของเนื้อหา 

      - การจัดการระบบและความมีระเบียบเรยีบรอย 

      - ความเพียรพยายาม 
      - ความคิดสรางสรรค 
      - ความชัดเจนและความสมบูรณของแผนสรุปนักเรียน 
       2) กระบวนการจัดทําแฟมสะสมผลงาน มข้ัีนตอน 4 ข้ัน ดังนี ้
        (1) ข้ันการวางแผนการจัดทาํแฟมสะสมผลงาน ในขั้นนีผู้วิจัย

ไดศึกษาจุดหมายของหลักสูตร สภาพแวดลอมของโรงเรียน สอบถามความตองการของผูเรียน 

กําหนดคุณภาพของผลการเรียนรูที่คาดหวงัของผูเรียนและไดรวมกับนกัเรียนกําหนดรายละเอียด

เกี่ยวกับการจัดทําแฟมสะสมผลงาน เชน แนวทางการใหคะแนน เกณฑในการประเมินแฟมสะสม

ผลงาน และกาํหนดรายการผลงานหรือชิน้งาน โดยมีชิ้นงานทัง้สิ้น 10 ชิ้น ดังนี ้ 

          ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1   จาํนวน   5   ชิ้น 
          ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 2   จาํนวน   3   ชิ้น 
          ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 3   จาํนวน   2   ชิ้น  

       (2) ข้ันการสรางและเก็บรวบรวมผลงานในแฟมสะสมผลงาน

ชั่วคราว ในขั้นนี้จะเปนการใหผูเรียนสรางสรรคชิ้นงาน และประเมินผลงานดวยตนเอง เพื่อน 
และครูผูสอนแลวเก็บรวบรวมผลงานตามกําหนดในรายการผลงานหรือชิ้นงานในแฟมสะสม

ผลงานชั่วคราว 

        (3) ข้ันการคัดเลือกและทบทวน ปรับปรุงผลงานของผูเรียน  
ในขั้นนี้ผูวิจัยและนักเรียนไดรวมกันพิจารณาคัดเลือกผลงาน โดยใหอิสระในการตัดสินใจคัดเลือก

ผลงาน ที่นกัเรียนชอบ ดีที่สุด และสะทอนถึงเนื้อหาสาระ ในเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ขณะเดียวกนัยงัเปดโอกาสใหผูเรียนไดปรับปรุงผลงานทีไ่ดคัดเลือกเพื่อจัดทําเปน 
แฟมสะสมผลงาน ซึง่มีผลงานที่คัดเลือกดังนี ้
         ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1   จาํนวน  4  ชิ้น 
         ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 2   จาํนวน  2  ชิ้น 
         ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 3   จาํนวน  2  ชิ้น  

        (4) ข้ันการแสดงความคิดเหน็ และประเมนิคาของผลงาน ใน

ข้ันตอนนี้จะใหผูเรียนไดเขียนแสดงความคิดเหน็หรือความรูสึกตอผลงาน เปนการเปดโอกาสให
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ผูเรียนไดประเมินผลงานของตนอยางไมเปนทางการ และสรุปการประเมินผลรวมของแฟมสะสม

ผลงาน แลวจดัทําแฟมสะสมผลงานฉบับสมบูรณ พรอมกับการตกแตงใหสวยงามอยางอิสระ  

และไดกําหนดองคประกอบของแฟมสะสมผลงาน ดังตอไปนี้ 

       - ปก 
       - คํานาํ 

       - ประวัติสวนตัว 
       - สารบัญ 

       - ชิ้นงานที่ผานการคัดเลือก 
       - ความคิดเหน็ของตนเอง 

       - จุดเดน จุดดอยของแฟมสะสมผลงาน 
       - ความคิดเหน็ของผูทีเ่กี่ยวของ 
    2.3.2 แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม เพื่อประเมนิกระบวนการปฏิบัติ

กิจกรรมกลุมของผูเรียนในทกุกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งมีแนวทางการใหคะแนน ตามประเด็นดังนี ้
   - การวางแผนการปฏิบัติงาน  
   - การปฏิบัติงาน  
   - บทบาทของสมาชิก  
   - คุณภาพของผลงาน 

     - ความประณตีและทํางานสาํเร็จตามกาํหนด  
   2.3.3 นําแบบประเมินการเรยีนรูดานการปฏิบัติกิจกรรมกลุม  แบบประเมิน 

การปฏิบัติงานรายบุคคล แนวทางการใหคะแนน และกาํหนดรายการผลงานหรือชิน้งานที่ตอง

ปฏิบัติรายบุคคล เสนอตอกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ เพื่อขอคําแนะนาํแกไข ในสวนทีย่ัง

บกพรอง และนํามาปรับปรุงแกไข 
   2.3.4 นําแบบประเมนิการเรยีนรูดานการปฏิบัติกิจกรรมกลุม แบบประเมนิ 
การปฏิบัติงานรายบุคคล แนวทางการใหคะแนน และกาํหนดรายการผลงานหรือชิน้งานที่ตองปฏิบัติ

รายบุคคลที่ปรับปรุง แกไข ตามขอเสนอแนะของกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธแลว  เสนอ

ผูเชี่ยวชาญ  จาํนวน  5  ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา โดยพจิารณาความเหมาะสม 

ของแบบประเมินการเรยีนรูดานการปฏิบัติกิจกรรมกลุม พรอมทัง้แนวทางการใหคะแนน ไดคาเฉลีย่ 

อยูระหวาง 4.40 ถงึ 5.00 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.00 ถึง 0.55 แบบประเมนิ 
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การปฏิบัติงานรายบุคคล พรอมทัง้แนวทางการใหคะแนน  และกาํหนดรายการผลงานหรือชิน้งานที่

ตองปฏิบัติรายบุคคล ไดคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.00 ถงึ 5.00  คาความเบีย่งเบนมาตรฐานอยูระหวาง 

0.00 ถงึ 0.71 
   2.3.5 ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลวจัดทําเปนแบบประเมิน 

การเรียนรูดานการปฏิบัติกจิกรรมกลุม และแบบประเมนิการปฏิบัติงานรายบุคคล  เพื่อใช 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
  2.4  เครื่องมือวัดและประเมนิผลการมีสวนรวม (Participatory)  
   2.4.1 แบบประเมินการมีสวนรวม พรอมทัง้แนวทางการใหคะแนนการมีสวนรวม  

เพื่อประเมนิพฤติกรรมการมสีวนรวมในกจิกรรมการเรียนรูตาง ๆ ของผูเรียน  ตามประเด็นดังนี ้
     - การรวมวางแผนการเรียนรู 
   - การรวมวิเคราะห อภิปรายและแสดงความเหน็ในกระบวนการเรียนรู 
     - การรวมศึกษาคนควาประเด็นการเรียนรูตามแผนการที่ไดรวมกนักําหนด 
     - การรวมสรางสรรคและการนําเสนอผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
     - การรวมลงขอสรุปองคความรู  

    2.4.2 นําแบบประเมินการมีสวนรวม และแนวทางการใหคะแนนที่ผูวจิัยสรางขึ้น 

เสนอกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อขอคําแนะนํา แกไขในสวนที่ยังบกพรอง แลวปรับปรุงแกไข 
    2.4.3 นําแบบประเมินการมสีวนรวม และแนวทางการใหคะแนนที่ปรับปรุง แกไข 

ตามขอเสนอแนะของกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธแลว เสนอผูเชี่ยวชาญ  จาํนวน  5 ทาน  

เพื่อตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา โดยพิจารณาความเหมาะสมของแบบประเมินการมีสวนรวม 

และแนวทางการใหคะแนน ไดคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.60 ถึง 5.00 คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

อยูระหวาง 0.00 ถึง 0.89    
    2.4.4 ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  แลวจัดทําเปนแบบประเมิน 

การมีสวนรวมฉบับสมบูรณ  เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 
 การดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยดําเนนิการทดลองใชชดุกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม สําหรับนกัเรียนระดับชวงชั้นที ่2  กับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5   

โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผ้ึง) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2  ภาคเรียนที่ 2  

ปการศึกษา 2547 จํานวน 22 คน ซึง่มีลําดับข้ันตอนการทดลอง ดังนี ้
 1. ชี้แจงวัตถุประสงคและรายละเอียดอื่น ๆ  เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูใน 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหนักเรียนทราบ  

พรอมทัง้ประเมินผลการเรียนรูผูเรียนกอนการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู  โดยใชแบบทดสอบ

ประเมินผลการเรียนรูดานความรู เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแบบวัดเจตคติ 

ตอส่ิงแวดลอม เพื่อใชเปนคะแนนกอนเรียน 
 2. ดําเนินการทดลองใชชุดกจิกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง  โดยใชเวลาในการทดลองของคาบเรียนกลุมสาระ 

การเรียนรูวิทยาศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และกลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชพีและเทคโนโลยี ตามกําหนดในแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู ซึ่งมทีั้งสิน้ 

13 แผน แตละแผนการจัดการเรียนรู ใชเวลาครั้งละ 1-3 ชั่วโมง ใชเวลาในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู 13 คร้ัง ต้ังแตวนัที่ 10 พฤศจิกายน  ถึง วนัที ่23  ธันวาคม พ.ศ. 2547   โดยสลับเวลาใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูในภาคเชา-บาย ดังนี ้
 

ตาราง 6 แสดงเวลาการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรยีนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดลอม ตามกําหนดในแผนการจัดการเรียนรู 
 

ครั้งที่/ 
วัน เดือน ป 

เวลา/ 
จํานวนคาบ 

แผนการจัดการเรียนรู / 
สาระการเรียนรู 

จันทร  
8 พฤศจิกายน 2547 

09.00 –10.30 น.
ชี้แจงวัตถุประสงคและรายละเอียด 

ประเมินผลการเรียนรูกอนเรยีน (Pretest) 

คร้ังที่ 1  
พุธ   

10 พฤศจิกายน 2547 

ภาคเชา 

9.00-10.00 น. 

1 ชั่วโมง 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1  
สิ่งมีชวีิตกับสิ่งแวดลอม 

แผนที่ 1 วางแผนการเรียนรู 
คร้ังที่ 2  
พฤหัสบดี  

11 พฤศจิกายน 2547 

ภาคเชา 

9.00-10.00 น. 

1 ชั่วโมง 

แผนที่ 2 ความรูเบื้องตนเกีย่วกับ

ส่ิงแวดลอม 

คร้ังที่ 3  
จันทร  

15 พฤศจิกายน 2547 

ภาคบาย 

13.00-15.00 น. 

2 ชั่วโมง 

แผนที่ 3  สภาพแวดลอมกับการดํารงชวีิต

ของสิ่งมีชวีิต 

 

ตาราง 6 (ตอ) 
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ครั้งที่/ 

วัน เดือน ป 
เวลา/ 

จํานวนคาบ 
แผนการจัดการเรียนรู / 

สาระการเรียนรู 

คร้ังที่ 4  
พฤหัสบดี 

18 พฤศจิกายน 2547 

ภาคบาย 

13.00-16.00 น. 

3 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4  สํารวจ

สภาพแวดลอมรอบโรงเรียน 

คร้ังที่ 5  
ศุกร  

19 พฤศจิกายน 2547 

ภาคเชา 

9.00-11.00 น. 

2 ชั่วโมง 

แผนที่ 5 ความสัมพนัธของสภาพแวดลอม

กับการดํารงชวีิต 

คร้ังที่ 6 
พฤหัสบดี 

25 พฤศจิกายน 2547 

ภาคบาย 

13.00-15.00 น.

2 ชั่วโมง 

แผนที่ 6  ขอมูล ขาวสารดานสิ่งแวดลอม 

คร้ังที่ 7  

จันทร  

29 พฤศจิกายน 2547 

ภาคเชา 

9.00-11.00 น. 

2 ชั่วโมง 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 2 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

แผนที่ 7 ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมในภูมิภาค 

คร้ังที่ 8  
พุธ  

1 ธันวาคม 2547 

ภาคเชา 

9.00-11.00 น. 

2 ชั่วโมง 

แผนที่ 8  การใชทรัพยากรธรรมชาติและ

การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 

คร้ังที่ 9  
ศุกร  

3 ธันวาคม 2547 

ภาคเชา 

9.00-11.00 น. 

2 ชั่วโมง 

แผนที่ 9  เทคโนโลยกีับชีวิต 

คร้ังที่ 10  
พุธ  

15  ธันวาคม  2547 

ภาคบาย 

13.00-15.00 น. 

2 ชั่วโมง 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 2 
การอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม 
แผนที่ 10  แนวทางการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

ตาราง 6 (ตอ) 
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ครั้งที่/ 
วัน เดือน ป 

เวลา/ 
จํานวนคาบ 

แผนการจัดการเรียนรู / 
สาระการเรียนรู 

คร้ังที่ 11  
จันทร 

 20 ธันวาคม  2547 

ภาคบาย 

13.00-15.00 น. 

2 ชั่วโมง 

แผนที่ 11  การดําเนินชีวิตแนวทางการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

คร้ังที่ 12  
พุธ 22 ธันวาคม 2547 

ภาคเชา 

9.00-11.00 น. 

2 ชั่วโมง 

แผนที่ 12  การมีสวนรวมในการแกปญหา

และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

คร้ังที่ 13  
พฤหัสบดี 23 ธันวาคม  2547 

ภาคบาย 

13.00-15.00 น. 

2 ชั่วโมง 

แผนที่ 13  การมีสวนรวมในการแกปญหา

และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

จันทร 27 ธนัวาคม  2547 09.00 –11.00 น. ประเมินผลการเรียนรูหลังเรียน(Post test) 
 

 3. เมื่อเสร็จส้ินการใชชุดกจิกรรมการเรียนรูแลว  ประเมนิผลการเรียนรูผูเรียนหลงัการใช

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (Posttest) ดวยแบบทดสอบประเมนิผลการเรียนรูดานความรู เร่ือง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแบบวัดเจตคติตอส่ิงแวดลอม  ซึง่เปนฉบบัเดียวกับ 

การประเมนิผลการเรียนรูกอนเรียน เพื่อใชเปนคะแนนหลังเรียน   
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ในขัน้ตอนการทดลองใชชดุกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจยัไดดําเนินการ

วิเคราะหขอมูล  ดังตอไปนี ้
 1. ผลการเรียนรูดานความรู 
  1.1  นําผลการสอบดวยแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรูดานความรู เร่ือง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกอนและหลังเรียนของนักเรียนทั้ง 22 คน ตรวจใหคะแนนโดย

ใหขอถูกได 1 คะแนน ขอผิด ไมตอบหรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือก ให 0 คะแนน จากนั้นนําคะแนน

ผลการเรียนรูดานความรู  หาคาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐานและผลตางของคะแนนกอนเรยีน 

กับหลงัเรียนของนักเรียนแตละคน  
 
  1.2  เปรียบเทยีบคะแนนผลการเรียนรูดานความรูจากแบบทดสอบประเมินผล 
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การเรียนรูดานความรู เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกอนกบัหลังเรียน วิเคราะห 

ทางสถิติดวยการทดสอบความมนีัยสาํคญัของคาเฉลีย่ผลตางโดยการทดสอบคาที  

(t-test dependent)  
 2. ผลการเรียนรูดานเจตคติ 
  2.1  นําผลการวัดเจตคติดวยแบบวัดเจตคติตอส่ิงแวดลอมกอนและหลังเรียนของ

นักเรียนทัง้ 22 คน ตรวจใหคะแนนโดยใหคะแนน  5, 4, 3, 2  และ 1 ในระดับความคดิเห็น  

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยทีสุ่ด ตามลําดับ จากนัน้นาํคะแนนผลการวดัเจตคติของ

นักเรียนแตละคน หาคาเฉลีย่ คาความเบีย่งเบนมาตรฐานและผลตางของคะแนนกอนกับหลังเรียน  
  2.2  เปรียบเทยีบคะแนนผลการเรียนรูดานเจตคติจากแบบวัดเจตคติตอส่ิงแวดลอม 

กอนกับหลังเรียน วิเคราะหทางสถิติดวยการทดสอบความมนีัยสาํคญัของคาเฉลีย่ผลตาง   

โดยการทดสอบคาที    
 3. ผลการเรียนรูดานการปฏิบัติ 

  3.1 นําคะแนนผลการเรียนรูดานการปฏบัิติงานรายบคุคล จากแบบประเมิน 

การปฏิบัติงานรายบุคคล จากการสรางผลงานหรือชิน้งานเพื่อจัดทาํแฟมสะสมผลงาน โดยนํา

ชิ้นงานของนกัเรียนแตละชิ้น ทัง้ 22 คน ตรวจใหคะแนนตามแนวทางการใหคะแนน  แลวหา

คาเฉลี่ย แลวแปลงคาเปนคาเฉลี่ยรอยละ เพื่อนาํมาเปรียบเทียบกับเกณฑคาเฉลี่ยรอยละ 

(วนิดา  จนัทรมณี, 2545. หนา 79)  ดังนี ้
   คาเฉลี่ยรอยละ 68.00 – 100 หมายถงึ   คุณภาพดี 
   คาเฉลี่ยรอยละ 34.00 – 67.00   หมายถงึ   คุณภาพพอใช 
   คาเฉลี่ยรอยละ 0.00 – 33.00   หมายถงึ   คุณภาพควรปรับปรุง 

  3.2 ประเมินแฟมสะสมผลงานโดยรวมทั้งฉบับของนักเรยีนทั้ง 22 คน ตรวจใหคะแนน 

ตามแนวทางการใหคะแนนแฟมสะสมผลงานทัง้ฉบับ  แลวนําคะแนนของนกัเรียนทุกคนที่ได  

หาคาเฉลี่ย แลวแปลงคาเปนคาเฉลี่ยรอยละ เพื่อนํามาเปรียบเทียบกบัเกณฑคาเฉลี่ยรอยละ ดังนี ้

   คาเฉลี่ยรอยละ 68.00 – 100 หมายถงึ   คุณภาพด ี
   คาเฉลี่ยรอยละ 34.00 – 67.00   หมายถงึ   คุณภาพพอใช 
   คาเฉลี่ยรอยละ 0.00 – 33.00   หมายถงึ   คุณภาพควรปรับปรุง 

  3.3 นําคะแนนผลการเรียนรูดานการปฏบัิติกิจกรรมกลุม จากแบบประเมินการเรยีนรู 

ดานการปฏิบัติกิจกรรมกลุม  ซึ่งมีการใหคะแนนระหวางเรียนในทกุกจิกรรมการเรียนรูของนกัเรียน 
แตละคน ตามแนวทางการใหคะแนน  แลวหาคาเฉลี่ย แลวแปลงคาเปนคาเฉลี่ยรอยละ เพื่อนาํมา 
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เปรียบเทียบกบัเกณฑคาเฉลี่ยรอยละ ดังนี ้
   คาเฉลี่ยรอยละ 68.00 – 100 หมายถงึ  การปฏิบัติกิจกรรมกลุม 

        อยูในเกณฑดี 

   คาเฉลี่ยรอยละ 34.00 – 67.00 หมายถงึ  การปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
        อยูในเกณฑพอใช 
   คาเฉลี่ยรอยละ 0.00 – 33.00 หมายถงึ  การปฏิบัติกิจกรรมกลุม 

        อยูในเกณฑควรปรับปรุง 
 4. ผลการมีสวนรวม  

  4.1 นาํคะแนนการมีสวนรวมของนักเรียนทุกคน ที่ไดจากแบบประเมนิการมีสวนรวม 

มารวมคะแนน และหาคาเฉลี่ย  
  4.2 นําคาเฉลีย่คะแนนการมีสวนรวมแปลงคาเปนคาเฉลี่ยรอยละ เพื่อนาํมา

เปรียบเทียบกบัเกณฑคาเฉลี่ยรอยละ ดังนี ้
   คาเฉลี่ยรอยละ 68.00 – 100 หมายถงึ  การมีสวนรวมอยูในเกณฑดี 

   คาเฉลี่ยรอยละ 34.00 – 67.00  หมายถงึ  การมีสวนรวมอยูในเกณฑพอใช 
   คาเฉลี่ยรอยละ 0.00 – 33.00   หมายถึง  การมีสวนรวมอยูในเกณฑควรปรับปรุง 
 
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม  
  เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมสําหรับนกัเรียนระดับชวงชัน้ที่ 2 
 

 ข้ันตอนนีม้ีจุดมุงหมาย เพื่อประเมินชุดกจิกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม  

เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2  มีสาระสาํคัญ ดังนี ้
 
 แหลงขอมูล 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู คือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 

ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2547  โรงเรียนอนบุาลสบเมย (คอนผึง้) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แมฮองสอน เขต 2   จํานวน  22  คน 
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 เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
 แบบประเมินชดุกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอม สําหรับนักเรียนระดับชวงชัน้ที ่2 
 
 วิธีดําเนินการสรางเครื่องมือ 
  1. ศึกษาเอกสารที่เกีย่วของดานการประเมิน วิธีสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

ในการประเมนิและกําหนดขอบขายเนื้อหา ตามกรอบแนวคิดในการประเมิน ดังตอไปนี ้

  1.1  ดานปจจยันําเขา 
   1.1.1  คูมือนกัเรียนมีขอแนะนําที่ชัดเจน เขาใจงาย 

   1.1.2  มกีารกาํหนดบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน

อยางชัดเจน   
   1.1.3  เอกสารใบงานมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมและชดัเจน  

   1.1.4  เอกสารใบงานอานแลวมีความเขาใจในกิจกรรมที่ตองปฏิบัติ 

   1.1.5  เอกสารใบงานมีภาพประกอบที่ชัดเจน   
   1.1.6  เนื้อหาที่กําหนดในกจิกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับนักเรียน 

   1.1.7  เวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับ 

สาระการเรียนรู  
   1.1.8  ส่ือประกอบกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสม 

   1.1.9  จาํนวนแบบฝกหัดในแตละกิจกรรมมีความเหมาะสม 
   1.1.10 แบบฝกหัดมีความยากงายพอเหมาะกับนักเรียน 

  1.2  ดานกระบวนการ 
   1.2.1  กิจกรรมการเรียนรูมีข้ันตอนเรียงลําดับจากงายไปยาก สามารถปฏิบัติได  

   1.2.2  กิจกรรมการเรียนรูเปนกิจกรรมที่นกัเรียนสามารถปฏิบัติไดอยางแทจริง 
   1.2.3  กิจกรรมการเรียนรูเนนการปฏิบัติงานดวยตนเองและปฏิบัติงานกลุม 

อยางเดนชัด  
   1.2.4  กิจกรรมการเรียนรูเปนการเรียนรูรวมกันระหวางนกัเรียนกับเพื่อน 
   1.2.5  กิจกรรมการเรียนรูมกีารตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนดวยวิธีการ 
ที่หลากหลาย  

  1.3  ดานผลผลิต 
   1.3.1  นักเรียนมีความพงึพอใจในกิจกรรมการเรียนรูที่ไดปฏิบัติ  
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   1.3.2  นักเรียนเกิดความตืน่ตัวและกระตอืรือรนกับกิจกรรมที่ไดปฏิบัติ  

   1.3.3  นักเรียนเหน็ความสําคัญของสาระการเรียนรูและกิจกรรมทีน่ักเรียน 

ไดปฏิบัติ  
   1.3.4  นักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมอยางเต็มความสามารถ  

   1.3.5  นักเรียนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการเรียนรู 

ไดอยางอิสระ  

 2. สรางแบบประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอม สําหรับนกัเรียนระดับชวงชัน้ที ่2 ซึ่งเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

จํานวน 1 ฉบับ  แลวเสนอกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ เพื่อขอคําแนะนาํ แกไขในสวนทีย่ัง

บกพรอง และนํามาปรับปรุงแกไข 
 3. ปรับปรุงแกไขตามตามขอเสนอแนะของกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  แลวจัดพมิพ

แบบประเมินชดุกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ฉบับสมบูรณ เพื่อนาํไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 
 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ในการประเมนิชุดกิจกรรมการเรียนรูนี้  ผูวิจัยไดใหผูเรียนกรอกแบบประเมินชุดกจิกรรม

การเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียน 

ระดับชวงชัน้ที ่2  หลังจากเสร็จส้ินการทดลอง    
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากการกรอกแบบประเมนิ   

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรบันักเรียน

ระดับชวงชัน้ที ่2  ที่ไดใชชุดกิจกรรมการเรยีนรู  มีลําดับข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 1. นําแบบประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรูตรวจสอบความสมบูรณ และตรวจใหคะแนน 

โดยมีการใหคะแนน ดังตอไปนี้  
  ระดับความเหมาะสมมากทีสุ่ด   ใหคะแนน   5   คะแนน 

  ระดับความเหมาะสมมาก  ใหคะแนน   4   คะแนน 

  ระดับความเหมาะสมปานกลาง   ใหคะแนน   3   คะแนน 

  ระดับความเหมาะสมนอย    ใหคะแนน   2   คะแนน 

  ระดับความเหมาะสมนอยทีสุ่ด   ใหคะแนน   1   คะแนน 
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 2. นําผลการใหคะแนน  หาคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวเปรียบเทยีบกับ

เกณฑ โดยแปลความหมาย ดังตอไปนี้ 

  คาเฉลี่ยระหวาง 4.50  – 5.00  หมายถงึ ชุดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสม

     มากที่สุด 

  คาเฉลี่ยระหวาง 3.50  – 4.49  หมายถงึ ชุดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสม

     มาก  
  คาเฉลี่ยระหวาง 2.50  – 3.49  หมายถงึ ชุดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสม

     ปานกลาง 

  คาเฉลี่ยระหวาง 1.50  – 2.49  หมายถงึ ชุดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสม

     นอย  

  คาเฉลี่ยระหวาง 1.00  – 1.49  หมายถงึ ชุดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสม

     นอยที่สุด 

 เกณฑข้ันต่าํในการพิจารณาวาชุดกิจกรรมการเรียนรู มคีวามเหมาะสม คือ ความคดิเห็น

ของนักเรียนทีเ่รียนโดยใชชดุกิจกรรมการเรียนรู มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ข้ึนไป  

และมีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกนิ 1.00 
 
สถิติที่ใชในการวิจยั 
 
1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมอื 
 1.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบ

ประเมินผลการเรียนรูดานความรูกับจุดประสงคเชิงพฤตกิรรม และแบบวัดเจตคติตอส่ิงแวดลอม

กับจุดมุงหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู  (ปราณี  ทองคาํ, 2539. หนา 232)  ซึ่งมีสูตรดังนี ้
 
 

 
 

  เมื่อ IOC  คือ  คาความสอดคลองของแบบประเมินผลการเรียนรู 
    ∑R คือ  ผลรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
     N  คือ  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

N
RIOC ∑=
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โดยกําหนดเกณฑการพิจารณา ดังนี ้
 +1 เมื่อแนใจวาขอคําถามเกี่ยวกับแบบประเมินผลการเรียนรู (KA)  

  มีความสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤตกิรรม/จุดมุงหมายของชุดกจิกรรม 

 0 เมื่อไมแนใจวาขอคําถามเกีย่วกับแบบประเมินผลการเรยีนรู (KA)  

  มีความสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤตกิรรม/จุดมุงหมายของชุดกจิกรรม 

 -1 เมื่อเมื่อแนใจวาขอคําถามเกี่ยวกบัแบบประเมินผลการเรียนรู (KA)  

  ไมมีความสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม/จดุมุงหมายของชุดกิจกรรม 

 1.2 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยหาคาดัชนีความเหมาะสมของชุดกิจกรรม 

การเรียนรู แบบประเมินการเรียนรูดานการปฏิบัติกิจกรรมกลุม และแบบประเมินการปฏิบัติงาน

รายบุคคล  โดยการหาคา X   และ  SD  
 1.3  หาประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม E1/E2 (ชัยยงค  พรหมวงศ, 2532. หนา 495)  
 
 

 
 
 
 
 

  เมื่อ E1  คือ  รอยละของคะแนนเฉลี่ยการทําแบบฝกหัดทายกิจกรรม  
    E2  คือ  รอยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลงัเรียนที่เรียนดวย 
         ชุดกิจกรรมการเรียนรู  
    ∑X คือ  คะแนนรวมจากการทาํแบบฝกหัดทายกิจกรรม  
    ∑F คือ  คะแนนรวมจากการทดสอบหลังเรียนที่เรียนดวย 
         ชุดกิจกรรมการเรียนรู 
    A  คือ  คะแนนเต็มของการทําแบบฝกหัดทายกิจกรรม  
    B  คือ  คะแนนเต็มจากการทดสอบหลังเรียน 

    N  คือ  จํานวนผูเรียน 
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 1.4  การหาคาความยากของแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีสูตรดังนี ้ (เทียมจันทร  พานิชยผลินไชย, 2539. 

หนา 218)   
 

  

  เมื่อ P  คือ  คาความยาก 
    R  คือ  จํานวนผูตอบถูก 
    N  คือ  จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

 
 1.5  การหาคาอํานาจจาํแนกของแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใชดัชนีเบรนนอน (Brennan)  ซึง่มีสูตรดังนี ้  
(เทียมจนัทร  พานิชยผลินไชย, 2539. หนา 210)   
 

 

  เมื่อ B  คือ  คาอํานาจจาํแนก 
    U  คือ  จํานวนนักเรียนทีท่ําขอสอบขอนั้นถกูของกลุมที่ผานเกณฑ 
    L  คือ  จํานวนนักเรียนทีท่ําขอสอบขอนั้นถกูของกลุมที่ไมผานเกณฑ 

    n1  คือ  จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ 

    n2  คือ  จํานวนนักเรียนที่ไมผานเกณฑ 

 1.6  การหาคาความเทีย่งของแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใชวิธีของโลเวต (Lovett)  ซึง่มีสูตรดังนี ้  
(เทียมจนัทร  พานิชยผลินไชย, 2539. หนา 199)   
 

  
 

  เมื่อ rCC  คือ  คาความเที่ยง 
    X  คือ  คะแนนของแตละคน 
    k  คือ  จํานวนขอสอบ 

    C  คือ  คะแนนเกณฑ หรือจุดตัดของแบบทดสอบ 
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 1.7  การหาคาอํานาจจาํแนกของแบบวัดเจตคติตอส่ิงแวดลอม โดยใชสหสัมพันธระหวาง

คะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่หกัขอนัน้แลว (Corrected Item Total Correlation)  ซึ่งมีสูตรดังนี ้ 
(เกษม  สาหรายทพิย, 2539. หนา 158-167)   
 

  

 
  เมื่อ rI(X-I) คือ  คาอํานาจจาํแนก 
    I  คือ  คะแนนรายขอ (Item Score) 
    X  คือ  คะแนนรวม (Total Score) 
    X-I  คือ  คะแนนรวมที่ไดหักเอาคะแนนของขอนัน้ออกไปแลว 
    n  คือ  จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
 1.8  การหาคาความเทีย่งของแบบวัดเจตคติตอส่ิงแวดลอม โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา  

(Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach)  ซึง่มสูีตรดังนี ้ ( พวงรัตน  ทวีรัตน, 2543. หนา 

125)   
 
 

  

  เมื่อ α  คือ  คาความเที่ยง  

    S 
i
2  คือ  ความแปรปรวนของคะแนนรายขอ 

    S 
t
2  คือ  ความแปรปรวนของคะแนนรวม   

    n  คือ  จํานวนขอของแบบวัด 
 
2. สถิติบรรยาย 
 2.1 คาเฉลี่ย (เทียมจนัทร  พานิชยผลินไชย, 2539. หนา 48)   
 

 

  เมื่อ X    คือ  คาเฉลี่ยของขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยาง 
    ∑X คือ   ผลรวมทัง้หมดของคะแนน 
    n  คือ   จํานวนขอมูลทั้งหมดในกลุมตัวอยาง 
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 2.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535. หนา 103) 

 

 

  
  เมื่อ SD  คือ  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    ∑X2 คือ  ผลรวมของคะแนนยกกําลงัสอง 

    (∑X)2 คือ  กําลังสองของคะแนนผลรวม 

    n  คือ  จํานวนขอมูลทั้งหมด 
 
3. สถิติอางอิง 
 เปรียบเทียบผลการเรียนรูดานความรูและดานเจตคติ กอนกับหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม

การเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนระดับชวงชัน้ที ่

2  โดยการทดสอบท ี(t-test dependent) ซึ่งมีสูตรดังนี ้(ชูศรี  วงศรัตนะ, 2541. หนา 193) 
 
 
 
 
 

  เมื่อ t   คือ  คาสถิติทดสอบ 

    D  คือ  คะแนนความแตกตางระหวางคะแนนแตละคู 

    n   คือ   จํานวนคู 
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