
บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดแทรกใน

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และของส านักพิมพ์เอกชน จ าแนกตามระดับชั้น และสาระ วิธีการ

ด าเนินการวิจัยและรวบรวมข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

 4. การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่ได้รับ

อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  ตามประกาศการก าหนดสื่อการเรียนรู้ส าหรับเลือกใช้ใน

สถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 และตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่จัดพิมพ์ระหว่าง พ.ศ.2547-2553  โดยผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ

การใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาในโรงเรียน  จากคณะครูที่เข้าร่วมการอบรม

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาภาคฤดูร้อน  จ านวน 194 คน ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศ

ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2553     ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ซึ่ง

ผู้ตอบสามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ ผลดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 9 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาจ าแนกตามหน่วยงาน

ผลิต/ส านักพิมพ์ 

หน่วยงานผลิต/ส านักพิมพ์ จ านวน (คน) 
1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    กระทรวงศึกษาธิการ 

181 

2. ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด 54 
3. ส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด 47 
4. ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด 27 
5. ส านักพิมพ์ประสานมิตร จ ากัด 9 
6. ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 8 
7. อ่ืนๆ 21 
  

จากตารางที่ 9 ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือก

หนังสือเรียนที่โรงเรียนนิยมใช้ 3 อันอับแรก คือ หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่จัดท าโดยสถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ 

จ ากัด และส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด มาใช้ศึกษาวิจัยในครั้งนี้จ านวนทั้งสิ้น 18 เล่ม 

ดังนี้ 

1. หนังสือเรียนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 6 เล่ม มี

รายละเอียดดังน้ี 

1.1 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น  

ประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง 

จ านวนพิมพ์ 800,000 เล่ม   ปีที่พิมพ์ 2553   ราคา 57 บาท 

1.2 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น  

ประถมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่เจ็ด (พิมพ์

เพิ่มเติมครั้งที่ 3)  จ านวนพิมพ์ 200,000 เล่ม   ปีที่พิมพ์ 2552   ราคา 53 บาท 

1.3 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น  
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ประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่เจ็ด (พิมพ์

เพิ่มเติมครั้งที่ 1  จ านวนพิมพ์ 100,000 เล่ม   ปีที่พิมพ์ 2552   ราคา 58 บาท 

1.4 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น  

ประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง 

จ านวนพิมพ์ 800,000 เล่ม   ปีที่พิมพ์ 2553   ราคา 48 บาท 

1.5 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น  

ประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่เจ็ด (พิมพ์

เพิ่มเติมครั้งที่ 1) จ านวนพิมพ์ 120,000 เล่ม     ปีที่พิมพ์ 2552   ราคา 62 บาท 

1.6 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น  

ประถมศึกษาปีที่ 6   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2544   พิมพ์ครั้งที่หก    (พิมพ์

เพิ่มเติมครั้งที่ 1) จ านวนพิมพ์ 100,000 เล่ม   ปีที่พิมพ์ 2552   ราคา 79 บาท 

 2. หนังสือเรียนส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด จ านวน 6 เล่ม มีรายละเอียดดังน้ี  

  2.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้เรียบเรียง 

นายนิติกร ระดมและคณะ   (พิมพ์ครั้งที่ 2)   ราคา 95 บาท 

  2.2 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์    ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ผู้เรียบเรียง             

นางสิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์และคณะ   (พิมพ์ครั้งที่ 4)  ราคา 72 บาท 

  2.3 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์     ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ผู้เรียบเรียง             

นางสิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์และคณะ  (พิมพ์ครั้งที่ 6)   ราคา 78 บาท 

  2.4 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้เรียบเรียง 

นายนิติกร ระดมและคณะ   (พิมพ์ครั้งที่ 2)   ราคา 95 บาท 
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  2.5 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์    ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544     ผู้เรียบเรียง             

นางสิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์และคณะ   (พิมพ์ครั้งที่ 6)   ราคา 68 บาท 

  2.6 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์    ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2544   ผู้เรียบเรียง             

นางสิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์และคณะ   (พิมพ์ครั้งที่ 4)   ราคา 78 บาท 

 3. หนังสือเรียนส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด จ านวน 6 เล่ม มีรายละเอียดดังน้ี  

  3.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นบาน พุทธศักราช 2551 ผู้เรียบเรียง   

นางเพ็ญจันทร์      สุนทราจารย์     ปีที่พิมพ์ 2553   ราคา 78 บาท 

  3.2 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   ผู้เรียบเรียง  นางพรทิพย์ 

ยาวะประภาษ (พิมพ์ครั้งที่ 2)    ปีที่พิมพ์ 2552   ราคา 68 บาท 

  3.3 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ผู้เรียบเรียบ นางสิริพร 

ทิพย์คง (พิมพ์ครั้งที่ 4) ราคา 78 บาท 

  3.4 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    ผู้เรียบเรียบ   

นางดวงเดือน อ่อนน่วม   ปีที่พิมพ์ 2553   ราคา 95 บาท 

  3.5 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   ผู้เรียบเรียบ   นางสมจิต 

ชิวปรีชา (พิมพ์ครั้งที่ 2)   ปีที่พิมพ์ 2552   ราคา 88 บาท 

  3.6 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   ผู้เรียบเรียบ   นางสมจิต 

ชิวปรีชา (พิมพ์ครั้งที่ 2)   ปีที่พิมพ์ 2552   ราคา 88 บาท 

 

www.ssru.ac.th



56 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย มีลักษณะเป็นแบบวิเคราะห์ความสอดคล้อง ซึ่งผู้วิจัยได้

ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือโดยมีล าดับขั้นตอนดังน้ี  

 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประเภทตามหลักสูตรตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับ นิยาม ตัวชี้วัดและ

พฤติกรรมบ่งชี้ 

 2. คัดแยกเฉพาะโจทย์ปัญหาจากหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้ง

ที่เป็นตัวอย่างและแบบฝึกหัดทั้งหมด โดยจัดกลุ่มตามล าดับเน้ือหา  

 3. พิจารณาโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content analysis) โดยค้นหาค า/กลุ่มค า/ข้อความที่สอดแทรกอยู่ในโจทย์ปัญหาด้วยการอ่านและ

พิจารณาอย่างระมัดระวังด้วยตนเอง แล้วขีดเส้นใต้ค า/กลุ่มค า/ข้อความส าคัญที่แสดงลักษณะ

จ าเพาะของคุณลักษณะเพื่อจัดกลุ่มตามประเภทของคุณลักษณะ  จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน

คณิตศาสตร์จ านวน 2 ท่าน ท าการตรวจสอบซ้ าเป็นรายข้อ อีก 2 คร้ัง  

 4.  รวบรวมค า/กลุ่มค า/ข้อความส าคัญที่ได้จากข้อ 3   มาสร้างเป็นแบบวิเคราะห์ความ

สอดคล้องระหว่างค า/กลุ่มค า/ข้อความส าคัญที่แสดงลักษณะจ าเพาะ กับคุณลักษณะแต่ละประเภท    

แล้วน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนปรัชญา ภาษาไทย คุณธรรมและ 

จริยธรรม ไม่น้อยกว่า 15 ปี จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content analysis) โดย

หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Item Objective Congruence Index) และใช้เกณฑ์พิจารณาดังนี้ 

 ค า/กลุ่มค า/ข้อความ ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5-1.00 คัดเลือกไว้ใช้ได้ 

 ค า/กลุ่มค า/ข้อความ ที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 พิจารณาตัดทิ้ง 

 5. หาค่าความ เชื่อมั่น (Reliability) ในการวิเคราะห์ความสอดคล้อง โดยน าแบบวิเคราะห์

นั้น  กลับมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมกระท าซ้ า โดยเว้นระยะห่าง 1 สัปดาห์   น าข้อมูลมาเปรียบเทียบ

ความสอดคล้องโดยถือเกณฑ์การบันทึกรอยคะแนนทั้งสองครั้งต้องตรงกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการบันทึกรอยคะแนน ซึ่งปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้  
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ตารางท่ี 10 จ านวนค า/กลุ่มค า/ข้อความ จ าแนกตามคุณลักษณะ 

คุณลักษณะ จ านวนค า/กลุ่มค า/ข้อความ ร้อยละ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 3 6.82 

2. ซื่อสัตย์สุจริต - 0 

3. มีวินัย 2 4.55 

4. ใฝ่เรียนรู้ 12 27.27 

5. อยู่อย่างพอเพียง 15 34.09 

6. มุ่งมั่นในการท างาน  4   9.09 

7. รักความเป็นไทย 1 2.27 

8. มีจิตสาธารณะ 7 15.91 

  

6. คัดเลือกโจทย์ปัญหาที่ปรากฏค า/กลุ่มค า/ข้อความที่แสดงคุณลักษณะจ าเพาะที่ผ่านการ

พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านปรัชญา  คุณธรรมและจริยธรรมแล้ว   โดยจ าแนกตามประเภท

คุณลักษณะ ระดับชั้น และผู้ผลิต   จากนั้นจึงอ่านและพิจารณาโจทย์ที่คัดเลือกซ้ าอีกครั้งเพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ 

7. น าโจทย์ปัญหาที่รวบรวมได้ในข้อ 6   มาสร้างเป็นแบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของ

โจทย์ปัญหา กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดแทรก    

 

การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล    

 1.การเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้  ผู้วิจัยน าแบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของโจทย์ปัญหา กับ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดแทรก ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นที่มีประสบการณ์ด้านการสอน

คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 25 ปี จ านวน 5 ท่าน (ผู้ทรงคุณวุฒิ1ท่าน  เป็นผู้ที่มีผลงานด้านการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมจนเป็นที่ยอมรับ   และปรากฏชื่อในฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิงคุณธรรม)   ท าการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Item Objective Congruence Index) และ

ใช้เกณฑ์พิจารณาดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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ค า/กลุ่มค า/ข้อความ ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5-1.00 คัดเลือกไว้ใช้ได้ 

 ค า/กลุ่มค า/ข้อความ ที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 พิจารณาตัดทิ้ง 

 2. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ในการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโจทย์ปัญหา กับ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดแทรก  โดยน าแบบวิเคราะห์ความสอดคล้องนั้น กลับมาให้

ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมกระท าซ้ า โดยเว้นระยะห่าง 1 สัปดาห์ แล้วน าข้อมูลมาเปรียบเทียบความ

สอดคล้องกัน  โดยถือเกณฑ์การบันทึกความคิดเห็นทั้งสองครั้ง ต้องตรงกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการบันทึกความคิดเห็น 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 น าโจทย์ปัญหาที่ผ่านการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  มาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ใช้ค่า

ร้อยละ  และน าเสนอในรูปตาราง แผนภูมิรูปวงกลม และแผนภูมิแท่ง   โดยจ าแนกตามประเภท

คุณลักษณะ  ระดับชั้น สาระหลัก และผู้ผลิต   

 

สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

1.ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC: Item Objective Congruence Index) 

 R
IOC  =  

N

  

เมื่อ   IOC    หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้องมีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 

       R   หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

        N         หมายถึง  จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 

                                                                  (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539: 247) 

2.ค่าร้อยละ 

               f
p =  100

N
  

เมื่อ    P   หมายถึง  ค่าร้อยละ 

          f   หมายถึง  ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 

         N   หมายถึง  จ านวนความถี่ทั้งหมด 
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