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บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 
               การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental  Research)  เร่ืองการสรางแบบฝกพัฒนา
ความสามารถในการอานจับใจความ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนวัดทาสะอาน 
“บูรณะสินอนุสรณ”  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 ผูวิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการ
วิจัย  ดังนี้ 

 3.1  กลุมตัวอยาง   
  3.2  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
      3.3  การสรางเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
    3.4  วิธีดําเนนิการวิจยั 
      3.5  การรวบรวมขอมูล 
   3.6  การวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  กลุมตัวอยาง 
 
                 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  โรงเรยีน
วัดทาสะอาน “บูรณะสินอนุสรณ”  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา  2549  จํานวน  
40  คน  เปนการเลือกแบบเจาะจง   
 

3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการรวบรวมขอมูล   
 

 3.2.1  แบบทดสอบกอนเรียนวัดความสามารถในการอานจับใจความ  (Pre-Test)  จํานวน  30  
ขอ  เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  โดยคัดเลือกขอท่ีมีระดับความยากงายระหวาง  0.2 
– 0.8  คาอํานาจจําแนกตั้งแต  0.2  ขึ้นไป  และคาความเชื่อมั่นอยูในเกณฑมาตรฐานคือ  0.7  ขึ้นไป  
(บุญชม  ศรีสะอาด,  2545,  หนา 82 ,86) 
 3.2.2  แบบฝกการอานจับใจความ  ประกอบดวยเนื้อหาที่เปนเพลง  โฆษณา  ขาว นิทาน
และสารคดีสําหรับเด็ก  กิจกรรมที่ใหนักเรียนฝกจับใจความใชวิธีการตางๆ ไดแกการตอบคําถาม  
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เรียงลําดับเหตุการณ  เขียนแผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิด  เลาเรื่อง และสรุปใจความ
สําคัญจากเรื่องที่อาน   
  3.2.3  แผนการเรียนรูการอานจับใจความจํานวน  15  แผน  ใชเวลาสอนแผนละ  1  ช่ัวโมง
แตละแผนประกอบไปดวย  สาระสําคัญ  จุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหา  กิจกรรมการเรียนรู  ส่ือ
การเรียนรู  และการประเมินผล 

  3.2.4  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจบัใจความหลังเรียนจํานวน  30  ขอ เปน
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  ซ่ึงเปนแบบทดสอบคูขนานกับฉบับแบบทดสอบกอนเรียน 

 

3.3  การสรางเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
  
    3.3.1  การสรางและหาประสิทธิภาพแบบฝก  ผูวิจยัไดดาํเนินการดังตอไปนี ้
         1)  ศึกษาการจัดสาระการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
        2)  ศึกษาเอกสาร  ตํารา  ทฤษฎี  หลักเกณฑ  และเทคนิคตางๆ ที่ใชในการสราง
และหาประสิทธิภาพแบบฝก 
        3)  เลือกเนื้อหาที่จะใชในการสรางแบบฝก  ที่เหมาะสมกับระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่  4  (กรมวิชาการ,  2546,  หนา 69)  โดยแบงเนื้อหาดังนี้ 
     (1)  การอานจับใจความจากเพลง  ไดแก เพลงเตา  งู และ กา  เพลงตาอินกะตานา  
และเพลงผูใหญลี 
    (2)  การอานจับใจความจากโฆษณา  ไดแก  การอานฉลากยาแกปวดลดไข  
การอานโฆษณาขาวเกรียบกุงมโนราห  และการโฆษณานมผงตราหมี 
    (3)  การอานจับใจความจากขาว  ไดแก  ขาวการใชชอนกลางปองกันอันตราย  
มะนาวแปนยักษ  และการใชสมุนไพรกําจัดปลวก 
    (4)  การอานจับใจความจากนิทาน  ไดแก  เร่ืองราชสีหกับหนู  เร่ืองลูกกตัญู
และเรื่องเพื่อนของคิด 
    (5)  การอานจับใจความจากสารคดีสําหรับเด็ก  ไดแก  เร่ืองเรือผีหลอก  เร่ือง
หิ่งหอย  และเรื่องดอกอัญชัน 
        4)  กาํหนดวิธีการวัดความเขาใจจากเนื้อเรือ่งที่อาน  เพื่อเปนแนวทางในการสราง
แบบฝกดังนี ้
    (1)  ตอบคําถามจากเรื่องที่อาน 
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    (2)  ลําดับเหตกุารณจากเรื่องที่อาน 
    (3)  เขียนแผนผังความคิด  และแผนภาพโครงเรื่อง 
    (4)  สรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน 
         5)  ผูวิจยัดําเนนิการสรางแบบฝกตามขั้นตอนดังนี ้
     (1)  แบบฝกมีการกําหนดโครงสรางประกอบดวย  เนื้อหา  กิจกรรม  และการ
ประเมินผล   
     (2)  การเลือกเนื้อหาที่ใชฝกมีหลายรูปแบบ  ไดแก  เพลง  โฆษณา  ขาว  นทิาน
และสารคดีสําหรับเด็ก  เพื่อจูงใจใหนักเรียนเกิดความสนใจ  การจัดลําดับในการฝกจะเรียงลําดับ
จากงายไปหายาก  เนื้อหาไมซับซอน  เขาใจงายและเปนเรื่องใกลตัว  เหมาะสมกับวัยของนักเรียน   
     (3)  กิจกรรมที่ใชในการฝกมีการกําหนดไวหลายรูปแบบ  เพื่อไมใหนักเรียน
เกิดความเบื่อหนาย  มีการจัดกจิกรรมหลักที่เหมือนกันคือ  การอานในใจ  การอภิปราย  และการตอบ
คําถาม  นอกจากนี้ไดมีการจัดกิจกรรมในแบบฝกที่แตกตางไปตามลักษณะของขอเขียนแตละประเภท  
เชน  เพลงและนิทาน  มีการแสดงบทบาทสมมุติ  ทําใหบทเรียนนาสนใจ  เกิดความสนุกสนาน  มี
การคนหาความหมายของคําศัพทที่ยาก  มีการเลาเรื่อง  และเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  เนื้อหาที่เปน
โฆษณามีลักษณะพิเศษ  เปนขอความที่ส้ัน  กะทัดรัด  เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  ไดกําหนดใหมี
กิจกรรมการทําแผนผังความคิด  และการเขียนสรุปเรื่อง  สวนเนื้อหาประเภทขาวและสารคดีเปน
ขอเขียนที่มีลักษณะใกลเคียงกัน  ไมมีตวัละคร  ไดจัดกิจกรรมในลักษณะที่คลายกัน  ไดแกการเขียน
แผนผังความคิดและการสรุปเรื่อง  เปนตน   
     (4)  การประเมินเปนการประเมินตามสภาพจริง  จากการสังเกต  การทํากิจกรรม  
การตรวจผลงานของนักเรียน  และการตรวจแบบทดสอบหลังเรียน  โดยมีการกําหนดเกณฑการ
ประเมิน  เชน  การประเมินพฤติกรรมการอานในใจ  นักเรียนตองปฏิบัติไดไมนอยกวาระดับ  1  
การประเมินการพูดเลาเรื่อง  นักเรียนตองผานเกณฑระดับพอใชขึ้นไป  การประเมินการเขียนสรุป
เร่ือง และแบบทดสอบหลังเรียน  นักเรียนตองปฏิบัติไดไมนอยกวารอยละ  80  
         6)  นําแบบฝกที่ผูวิจยัสรางขึ้นเสนอตอประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  
เพื่อตรวจสอบรูปแบบและเนือ้หา  ตลอดจนขอคําแนะนาํมาปรับปรุงแกไข 
          ในขั้นตอนน้ีประธานและกรรมการไดใหปรับปรุงในดานการใชภาษาในแบบฝก  
ใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  แกไขการพิมพสะกดคําใหถูกตอง  ซ่ึงผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนําดังกลาว 
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       7)  นําแบบฝกที่ปรับปรุงแกไขแลวจากประธานและกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ  
ไปใหผูทรงคณุวุฒิ  จํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหา  ตลอดจนขอคําแนะนําปรับปรงุ
แกไข  แลวนําไปใหผูทรงคณุวุฒิตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 
         ในขั้นตอนนี้ผูทรงคุณวุฒิไดปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับการใชภาษาในแบบฝก  โดย
ใหใชภาษาที่เขาใจงาย  เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  4   
ปรับปรุงคําถามใหเหมาะสมไมถามวกวน  ตลอดจนใหปรับปรุงแกไขคําที่เขียนสะกดไมถูกตอง  
การฉีกคํา  เปนตน  ซ่ึงผูวิจัยไดปรับปรุงตามคําแนะนําดังกลาว 
    8)  นําแบบฝกที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบประสิทธิภาพตามขั้นตอน (ชัยยงค   
พรหมวงศ, 2544 ก, หนา 494)  ดังนี้   
     (1)  นําแบบฝกไปทําการทดลองกับนักเรียนเปนรายบุคคล  จํานวน  3  คน
โรงเรียนวัดบางแสม  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ซ่ึงเปนนักเรียนที่มีระดับความสามารถ
เกง  ปานกลาง  และออน  เพื่อดูความเหมาะสมของกิจกรรม  เวลาที่ใช  ความยากงายของเนื้อหา  
ความชัดเจนของภาษา   

   การทดลองในขัน้นี้พบวา  ตองใชเวลามาก  นักเรียนไมเขาใจสาํนวนภาษาบางคําถาม 
ในแบบฝก  ผูวิจัยไดปรับเปลี่ยนวิธีการถามและไดนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขแบบฝกใหเขาใจ
งายขึ้น 
     (2)  นําแบบฝกที่ปรับปรุงแกไขแลวจากการทดลองครั้งที่ 1 ไปทดลองกลุมยอย
กับนักเรียนจํานวน  10  คน  โรงเรียนวัดบางแสม  โดยจัดนักเรียนที่มีระดับความสามารถเกงจํานวน  
3  คน  ปานกลาง  4  คน  ออน  3  คน  ที่ไมใชนักเรียนกลุมที่ทําการทดลองครั้งที่  1  เพื่อตรวจสอบ  สังเกต  
และบันทึกขอบกพรองที่พบ แลวนําไปปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 
       การทดลองในขั้นนี้พบวานักเรียนใชเวลาในการทําแบบฝกนอยกวาการทดลอง
ในขั้นรายบุคคล  การปฏิบัติกิจกรรมดําเนินไปดวยดี   
             (3)  ขั้นการทดลองภาคสนาม  โดยผูวิจัยนําแบบฝกที่แกไขเรียบรอยแลวทั้งใน
ดานเนื้อหา  รูปแบบ  สํานวน  ตลอดจนขั้นตอนตางๆ จากการทดลองรายบุคคล  และการทดลองกลุมยอย  
ไปดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับกลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนโรงเรียนวัดทาสะอาน 
“บูรณะสินอนุสรณ”  จํานวน  40  คน  เมื่อนักเรียนทํากิจกรรมทุกแบบฝกแลวจึงนําแบบทดสอบ
หลังเรียนวัดความสามารถการอานจับใจความมาใหนักเรียนทํา  พรอมทั้งตรวจใหคะแนนเพื่อหา
ประสิทธิภาพของแบบฝก  เกณฑที่ใชในการปรับปรุงคุณภาพของแบบฝก  พิจารณาจากการทําแบบฝก  
และทําแบบทดสอบวัดความสามารถการอานจับใจความ  โดยใชเกณฑ  80 / 80  (ชัยยงค  พรหมวงศ,  
2544 ก, หนา 494) 80 ตัวแรก หมายถึง รอยละของจํานวนนักเรียนในการทําแบบฝกผานอยางนอย



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

35 

รอยละ  80  และ80  ตัวหลัง  หมายถึง  รอยละของจํานวนนักเรียนในการทําแบบทดสอบหลังเรียน
วัดความสามารถการอานจับใจความถูกตองอยางนอยรอยละ  80 
     การหาประสิทธิภาพของแบบฝกจะกําหนดเปนเกณฑที่ผูสอนคาดหมายวาผูเรียน
จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนที่พึงพอใจ  โดยกําหนดเปนเปอรเซ็นตของผลเฉลี่ยของคะแนนการทํางาน
และการประกอบกิจกรรมของผูเรียนทั้งหมดตอเปอรเซ็นตของการทดสอบหลงัเรียนของผูเรียนทั้งหมด  
นั่นคือ E1/E2  คือประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ  การกําหนด E1/E2  ใหมี
คาเทาใดนั้นใหผูสอนเปนผูพิจารณาตามความพอใจ  โดยปกติเนื้อหาที่เปนความรูความจําจะตั้งไว  
80/80,  85/85  หรือ  90/90  สวนเนื้อหาที่เปนทักษะหรือเจตคติอาจตั้งไวต่ํากวานี้  เชน  75/75  แตอยางไร
ไมควรตั้งเกณฑไวต่ํา  เพราะตั้งเกณฑไวเทาใดก็มักไดผลเทานั้น   
  3.3.2  การสรางแบบทดสอบวดัความสามารถในการอานจับใจความกอนเรียนและหลังเรียน  
ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

   1)  ศึกษาหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปที่ 4  พุทธศักราช  2544  และคูมือครูเพื่อใชเปน 
แนวทางในการทําแบบทดสอบ  (กรมวิชาการ,  2544,  หนา 25-27) 
  2)  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด  4  ตัวเลือก จากเอกสารและ
ตําราเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนขอสอบ  แลวนําวิธีการสรางแบบทดสอบทายเรื่องโดยยึดหลักการวดัผลตาม
วัตถุประสงคของ Bloom  (สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย,  2544, หนา 21-23)  โดยวัดพฤติกรรมการเรียนรู
ขั้นพื้นฐาน  ไดแกความรู  ความเขาใจ  และการนําไปใช  
  3)  สรางแบบทดสอบกอนเรียนวัดความสามารถในการอานจับใจความ  จํานวน  50  ขอ 
และแบบทดสอบหลังเรียนวัดความสามารถในการอานจับใจความ   จํานวน  50  ขอ  เปน
แบบทดสอบคูขนาน  แบบทดสอบทั้ง  2  ฉบับมีความเชื่อมั่นในระดับเดียวกันคือ  0.78  เพราะวัด
ในเนื้อหาและจุดประสงคเดียวกัน  มีความยากและความแปรปรวนเทากัน  (บุญชม  ศรีสะอาด,  
2545,  หนา 87) 
   4)  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความกอนเรียน  และหลังเรียนที่
สรางขึ้นไปปรึกษาอาจารยผูควบคุมปริญญานิพนธ  และผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรง
จํานวน  3  ทาน  โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงค  ซ่ึงกําหนด
คะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ  ไวดังนี้ (ยุทธ  ไกยวรรณ,  2545,  หนา  159)   
    + 1 =   แนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้น 
    0   =   ไมแนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้น 
  - 1 =   แนใจวาขอสอบไมวัดจดุประสงคขอนั้น 
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    5)  นําผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิแตละทาน  บันทึกหาคาคะแนน
ความคิดเห็นเปนรายขอ  หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  การหาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
แบบทดสอบกับจุดประสงคและเนื้อหา  ไดคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต  
0.50  ไว  นอกจากนี้ผูทรงคุณวุฒิไดปรับปรุงในสวนของการใชภาษาที่ยากเกินความสามารถของ
นักเรียน  แกไขตัวเลือกที่แนะคําตอบและการเขียนสะกดคําใหถูกตอง  ผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุง
ตามคําแนะนําดังกลาวแลว 
      6)  นําแบบทดสอบกอนเรียนวัดความสามารถในการอานจับใจความ  ไปทดลองใช
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนวัดบางวัว  “สายเสริมวิทย”  อําเภอบางปะกง  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  จํานวน  50  คน  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนวัดบางแสม  อําเภอบางปะกง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน  50  คน  และนําแบบทดสอบหลังเรียนพัฒนาความสามารถในการอาน
จับใจความไปทดสอบกับกลุมเดียวกัน  โดยเวนชวงหางหนึ่งสัปดาห  
     7)  นําผลการทดสอบมาวิเคราะหแบบทดสอบรายขอโดยหาความยาก (P)  และคา 
อํานาจจําแนก  (r)  แบบทดสอบที่เลือกไวเปนแบบทดสอบที่มีคาความยากอยูระหวาง  0.2-0.8  และ
คาอํานาจจําแนกตั้งแต  .20  ขึ้นไป   

  8)  คัดเลือกขอทดสอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑและปรับปรุงแกไขบางขอ  เพื่อวัด 
ความสามารถการอานจับใจความฉบับละ  30  ขอ 

      9)  จัดทําแบบทดสอบเปนฉบับสมบูรณนําไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 4  โรงเรียนวัดบางวัว “สายเสริมวิทย”  จํานวน  50 คน  และโรงเรียนวัดบางแสม   จํานวน  50 คน  

10) นําคะแนนจากการทดลองใชคร้ังที่  2  หาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีหาความสอดคลอง 
ภายในของแตละฉบับ  โดยใชสูตร KR20  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545,  หนา 88)  ผลปรากฏวา  แบบทดสอบ
กอนเรียนพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความ มีคาความเชื่อมั่น  0 .78  และแบบทดสอบหลังเรียน
พัฒนาความสามารถในการอานจับใจความ  มีความเชื่อมั่น  0.78  ซ่ึงสรุปไดวาแบบทดสอบทั้ง  2  ฉบับ  
มีคาความเชื่อมั่นอยูในเกณฑมาตรฐานสามารถนําไปใชได  

 3.3.3  การสรางแผนการเรียนรูการอานจับใจความ 
 การสรางแผนการเรียนรูการอานจับใจความ  มีจํานวน  15  แผน  ผูวิจัยไดดําเนินการสราง 

แผนการเรียนรูตามขั้นตอน  ดงันี ้
        1)  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2544 

         2)  ศึกษาการจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2544    
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  3)  ศึกษาการประเมินผลภาษาไทย   
   4)  สรางแผนการเรียนรู  จํานวน  15  แผน  เพื่อใชในการสอน  15  คร้ังๆ ละ ช่ัวโมง  
ซ่ึงแตละแผนประกอบไปดวย  สาระสําคญั  จุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหา  กิจกรรมการเรียนรู  ส่ือ
การเรียนรู  และการประเมนิผล   

     5)  นําแผนการเรียนรูที่สรางขึน้  เสนอตอคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ  และ
ผูทรงคุณวุฒิจาํนวน  3  ทาน  เพื่อตรวจสอบความสอดคลองระหวางจดุประสงค  เนือ้หา  กิจกรรม
การเรียนการสอน  และการประเมินผล  ซ่ึงไดรับคําแนะนําจากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  
และผูทรงคุณวุฒิ  ใหปรับปรุงเกี่ยวกับขอความที่เปนจดุประสงค  และการประเมินผล   
    6)  นําแผนการเรียนรูไปทดลองสอนกับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียน
วัดบางแสม  จํานวน  25  คน  เพื่อหาขอบกพรองเกี่ยวกับเนื้อหา  กิจกรรมการเรียนรู  เวลาที่ใช  และ
ความเหมาะสมของสื่อการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผล  แลวนาํมาปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
    7)  นําแผนการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวมาตรวจสอบความถูกตอง  เพื่อนําไปใชจริง 
 

3.4  วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิทดลอง  (exprimental  research)  ใชแบบแผนการทดลอง 
One  Group  Pretest-Posttest  Design  ดังตารางตอไปนี ้
 
ตาราง 1  แสดงแบบแผนการทดลอง 
 

สอบกอน ตัวแปรอิสระ สอบหลัง 

T1 X T2 

 
(ที่มา : ยุทธ  ไกยวรรณ,  2545,  หนา 126)  
  
ความหมายของสัญลักษณ 
 T1  แทน  การสอบกอนการทดลอง  (pretest) 
 X  แทน  การสอนโดยใชแบบฝกพัฒนาความสามารถการอานจับใจความ   
 T2  แทน  การทดสอบหลังการทดลอง  (posttest) 
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 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองดวยตนเองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนวัดทาสะอาน 
“บูรณะสินอนุสรณ” สํานักงานเขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา  เขต  1  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2549  ทดลอง  
15  คร้ัง  ใชเวลาทั้งสิ้น  5  สัปดาห  มีขั้นตอนดังนี้ 
    1)  กอนทดลอง  ผูวิจัยทําการทดสอบกอนเรียน  (Pre-Test)  กับนักเรียนกลุมตัวอยาง  
โดยใชแบบทดสอบกอนเรียนพัฒนาความสามารถการอานจับใจความที่ผูวิจัยสรางขึ้น  แลวบันทึก
ผลการสอบไวเปนคะแนนกอนเรียน    

  2)  ดําเนินการทดลอง  โดยผูวิจัยสอนกลุมตัวอยาง  จัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอน
ในแผนการเรียนรู  แลวบันทึกคะแนนจากการทําแบบฝกเปนคะแนนระหวางเรียน 

  3)  เมื่อส้ินสุดการทดลอง  ผูวิจัยทดสอบหลังเรียน  (Post -Test)  กับนักเรียนกลุมตวัอยาง  
โดยใชแบบทดสอบพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความ  แลวบันทึกผลการทดสอบไวเปน
คะแนนหลังเรียน   

4)  เปรียบเทียบคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  วิเคราะห
ผลตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทั้งสองครั้งดวยวิธีทางสถิติ 
  5)  หาประสิทธิภาพของแบบฝกโดยนําผลคะแนนจากการทําแบบฝก  และผลคะแนน
จากการทาํแบบทดสอบหลังเรียนพัฒนาความสามารถการอานจับใจความ  มาคํานวณหาประสิทธิภาพ  
ไดคาประสิทธิภาพ  84.06 / 86.25  สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 
 

3.5  การรวบรวมขอมูล 
 
                ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  มีขั้นตอนดังนี ้

   3.5.1  เก็บคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนพัฒนาความสามารถการอานจับใจความ   
 3.5.2  เก็บคะแนนจากการทําแบบฝกทายบทเรียน 
 3.5.3  เกบ็คะแนนจากการทาํแบบทดสอบหลังเรียนพฒันาความสามารถการอานจับใจความ   

 
3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจยัคร้ังนี้   ผูวิจัยไดวเิคราะหขอมูล  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
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 3.6.1  การหาประสิทธิภาพของแบบฝก 
  หาคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 

3.6.2  การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ 
 1)  หาคาความยากงาย  (P)   

  2)  หาคาอํานาจจําแนก  (r) 
 3)  หาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร  Kuder  Richardson  Formula  20 

3.6.3  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1)  หาคาเฉลี่ย  (Mean) 
 2)  หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 

  3)  เปรียบเทยีบความแตกตางของคะแนนกอน และหลังการทดลอง โดยใช t- test  
แบบ  Dependent  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


