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  บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

            การวิจัย  เร่ือง “การพัฒนาความสามารถในการอานสะกดคําตรงตามมาตราตัวสะกดไทย     
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 1”  ซ่ึงเปนการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุมเดยีวเปรยีบเทยีบกอนหลัง  
(One  Group  Pretest-Posttest)  ดังมีรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 
 3.1  ประชากร 
 3.2  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 3.3  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 3.4  การดําเนนิการทดลอง 
 3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.6  การวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  ประชากร 
 

                 ประชากรที่ทําการทดลองครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  โรงเรียนวัดหนองบัว   
อําเภอพนมสารคาม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2549  
จํานวน  10  คน     
          
3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

              เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 3 ชนิดคือ 
                3.2.1  แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เร่ือง  “การอานการสะกดคํา
ตามมาตราตัวสะกดไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1”  จํานวน  24  แผนการสอน   
               3.2.2  แบบฝก  เร่ือง  “การอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย  สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1” 
               3.2.3  แบบทดสอบการอานคําตามมาตราตัวสะกดไทย  แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีน  
ตามหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเรื่อง “การอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1 
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3.3  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 
          3.3.1  แผนจัดการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย  เร่ือง  “การอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย  
สําหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่  1”  มีรายละเอียดในการสรางดังนี้ 
                   1)  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับ
สาระการเรียนรู  สาระสําคัญ  หลักการ  เนื้อหา  ผลการเรียนรูที่คาดหวังเพื่อเปนแนวทางในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู 
                    2)  ศึกษาแนวการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
                    3)  ศึกษาคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทยและคูมือครูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษา
ปที่  1  และหนังสือแบบเรียนภาษาไทย  ชัน้ประถมศึกษาปที่ 1 
                    4)  ศึกษาคูมือการวัดผลประเมินผลการเรียนระดับประถมศึกษา  พุทธศักราช 2544 
เพื่อเปนแนวทางดานการวัดและประเมนิผล 
                    5)  ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  แนวคิด  วิธีการ  ขอเสนอแนะ  เอกสารงานวิจัย  ที่เกี่ยวของ  
เพื่อนํามาเปนขอมูลในการจดัการเรียนการสอน 
     6)  กําหนดรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรูโดยยึดองคประกอบของแผนการจัดการ 
เรียนรูเปนหลัก 

    7)  เขียนแผนการจัดการเรยีนรู  จํานวน  24  แผนการสอน 
    8)  เขียนแผนการจัดการเรียนรู  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย   

เร่ือง  “การอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย”  ดังจุดประสงคในการจัดกิจกรรมและเลือกกิจกรรม  
เตรียมสื่อและหาวิธีการประเมินผลใหสอดคลองกับจุดประสงค  และผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ใน
แผนการจัดการเรียนรู  มีองคประกอบดังตอไปนี้ 
                           (1)  สาระสําคัญ 
                            (2)  ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 
                            (3)  สาระการเรียนรู 
                            (4)  กจิกรรมการเรียนรู   
                            (5)  ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
                            (6)  การวัดผลประเมินผล 
 เมื่อไดศึกษาขอมูลดังกลาวแลว  ผูวิจัยไดสํารวจคําตามมาตราตัวสะกดไทยทั้ง  8  มาตรา  
จากหนังสือแบบเรียนภาษาไทย  เลม  1  และ เลม  2  ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงเปน
หนังสือที่นักเรียนใชเปนแบบเรียน  ตอจากนั้นไดดําเนินการสรางแบบฝกเปนใบงานทดสอบการอาน
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มาตราละ  10  คํา  จํานวน  8  มาตรา  แลวนําไปทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมทดลองเปนนักเรียน
โรงเรียนวัดหนองแหน  จํานวน  3  คน  ซ่ึงมีผลการเรียนออน  1  คน  ปานกลาง  1  คน  และเรียนเกง  
1  คน  จากผลการทดสอบอานคําบางคําไมเหมาะสม  ยากเกินไป  นักเรียนไมอยากอาน  ผูวิจัยได
นําปญหาตางๆ มาแกไขปรับปรุง  โดยใชวิธีการและกิจกรรมการฝกดังนี้ 
                  1)  สรางแบบฝกโดยใชหลักจิตวิทยาในการเรียนรู  คือเรียนจากงายไปหายาก  
เรียงจากสระเดี่ยว  สระอา  สระอิ  สระอี  สระอึ  สระอือ  สระอุ  สระอู  สระเอ  สระแอ  สระโอ  
เปนตน 
                 2)  ในการสอนใชกิจกรรมที่สนุกสนาน  เพื่อเราใจใหนักเรียนเกิดความสนใจใน
การอานคํา 
                 3)  ฝกโดยใชการอานบอยๆ พบเห็นคํานั้นบอย  เกิดความคุนเคยใชการอานแบบ
เทียบคํา 
                 4)  ใชการเลนเกมมกีารแขงขนักนั  ทาํใหเกดิความเราใจตืน่เตน  อยากเปนผูชนะบาง  
ก็จะมีความพยายามฝกอาน  สอนโดยใชนกัเรียนเปนศูนยกลาง 
                 5)  ในการแขงขันการอานคํา  ถานักเรียนอานไดมีการเสริมแรงโดยชมเชยและให
รางวัล  เปนการกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน 
 แบบฝกที่สรางขึ้นมีทั้งหมด  จํานวน  8  ชุด  คือ  แบบฝกการอานคําในมาตราตัวสะกดไทย  
8  มาตรา  คือ  แมกน  แมกม  แมกง  แมกก  แมกด  แมกบ  แมเกย  และแมเกอว  ซ่ึงประกอบดวย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และใบงาน  ดังนี้ 
   แบบฝกชุดที่  1  แบบฝกการอานคําในมาตราแมกน  ซ่ึงประกอบดวยแบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  3  แผน  คือ  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่  1  ที่  2   
ที่  3  ใบงานหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เปนการอานคําตามมาตราตัวสะกดไทย  จํานวน  
10  คํา  ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ประกอบดวยใบงาน  จํานวน  1  ใบงาน   
          แบบฝกชุดที่  2  แบบฝกการอานคําในมาตรา  แมกม  ซ่ึงประกอบดวย  แบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  3  แผน  คือ  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่  4  ที่  5  
ที่  6   ใบงานหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เปนการอานคําตามมาตราตัวสะกดไทย  จํานวน  
10  คํา  ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ประกอบดวยใบงาน  จํานวน  1  ใบงาน 
        แบบฝกชุดที่  3  แบบฝกการอานคําในมาตรา  แมกง  ซ่ึงประกอบดวยแบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  3  แผน  คือ  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ที่  7  ที่  8   
ที่  9  ใบงานหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เปนการอานคําตามมาตราตัวสะกดไทย  จํานวน  
10  คํา  ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบดวยใบงาน  จํานวน  1  ใบงาน 
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   แบบฝกชุดที่  4  แบบฝกการอานคําในมาตรา  แมกก  ซ่ึงประกอบดวยแบบทดสอบกอนเรยีน
และหลังเรียน  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  3  แผน  คือ  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 10  ที่  11 
ที่ 12  ใบงานหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เปนการอานคําตามมาตราตัวสะกดไทย  จํานวน  
10  คํา  ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบดวยใบงาน  จํานวน  1  ใบงาน 
    แบบฝกชุดที่  5  แบบฝกการอานคาํในมาตรา  แมกด  ซ่ึงประกอบดวยแบบทดสอบกอนเรยีน
และหลังเรียน  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  3  แผน  คือ  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ที่ 13  ที่ 14 
ที่ 15  ใบงานหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เปนการอานคําตามมาตราตัวสะกดไทย  จํานวน  
10  คํา  ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบดวยใบงาน  จํานวน  1  ใบงาน 
      แบบฝกชุดที่  6  แบบฝกการอานคําในมาตรา  แมกบ  ซ่ึงประกอบดวยแบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  3  แผน  คือ  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ที่ 16  ที่ 
17  ที่  18  ใบงานหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เปนการอานคําตามมาตราตัวสะกดไทย 
จํานวน  10  คํา  ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบดวยใบงาน  จํานวน  1  ใบงาน 
       แบบฝกชุดที่  7  แบบฝกการอานคําในมาตรา  แมเกย  ซ่ึงประกอบดวย  แบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  3  แผน  คือ  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่  19  ที่  20  ที่  21  ใบงานหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เปนการอานคาํตามมาตราตวัสะกดไทย  
จํานวน  10  คํา  ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบดวยใบงาน  จํานวน  1  ใบงาน 
 แบบฝกชุดที่  8  แบบฝกการอานคําในมาตรา  แมเกอว  ซ่ึงประกอบดวย  แบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  3  แผน  คือ  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่  22  ที่  23 ที่ 24 ใบงานหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เปนการอานคําตามมาตราตัวสะกดไทย  
จํานวน  10  คํา  ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบดวยใบงาน  จํานวน  1  ใบงาน 
            3.3.2  นําแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง  “การอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกด” ของหนังสือ
ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่  1  เสนอตอผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน  เพื่อพิจารณาประเมินตรวจสอบ
และใหขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข  ซ่ึงผูเชี่ยวชาญประกอบดวย 
                         1)  ผูชวยศาสตราจารยสมบูรณ  ศุภจริยาวัตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
เปนผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย 
                        2)  นางสุชัญญา  เกตุนวม  ตําแหนง คศ. 2  โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร  อําเภอ
พนมสารคาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  สําเร็จการศึกษาปริญญาโท
สาขาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  เปนผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและแผนการสอน 
                         3)  นางยาใจ  เจริญสุวรรณ  ตําแหนง คศ. 3  โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง  อําเภอ
พนมสารคาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  เปนผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย 



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

 

38 

                 ขอเสนอแนะในการตรวจแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและแบบทดสอบ  มีดังนี ้
                                (1)  การกําหนดกิจกรรมควรมีความหลากหลาย  เพื่อเราความสนใจของผูเรียน 
                             (2)  ใบงาน  คําที่นํามาใหฝกอาน  ควรเรียงลําดับจากงายไปหายาก 
                              (3)  ควรใชสระงาย  สระเดีย่ว ไดแก  สระอา  สระอิ  สระอี  สระอึ  สระอื  สระอุ  
สระอู  สระเอ  สระแอ  สระโอ เปนตน 
             3.3.3  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองสอนกับนักเรียน
โรงเรียนวัดหนองแหน  อําเภอพนมสารคาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  
จํานวน  9  คน  เปนนักเรียนเกง  3  คน  ปานกลาง  3  คน  เรียนออน  3  คน  แลวดําเนินการสอนตาม
ขั้นตอนหลังจากทดลองแลวนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข  เกี่ยวกับภาษา  เวลา  กิจกรรมแตละ
แผนการจัดการเรียนรู 
 

3.4  วิธีดําเนินการทดลอง 
 
             3.4.1  นําแผนการจัดการเรยีนรูที่ปรับปรุงแลวนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางคือ  นักเรยีน
โรงเรียนวัดหนองบัว  ช้ันประถมศึกษาปที่  1  จํานวน  10  คน 
            3.4.2  สอนตามแผนการจัดการเรียนรู  จํานวน  24  แผน  เปนเวลา  24  ช่ัวโมง  ใชสอนทุกวัน
ในเวลา  14.00  น.-15.00 น.  เปนชั่วโมงสอนซอมเสริม  สอนมาตราละ  3  ช่ัวโมง  จํานวน  8  มาตรา
ตัวสะกด  คือ  แมกน  แมกม  แมกง  แมกก  แมกด  แมกบ  แมเกย  และ  แมเกอว   
         3.4.3  การเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนแลวเปรียบเทียบ
ผลตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  และหาประสิทธิภาพของแบบฝกตามเกณฑประสิทธิภาพ
ที่ตั้งไว 
            3.4.4  หลังจากเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูจบแลวใหนักเรียนอานแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์  จํานวน  40  คํา  แลวหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
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ตาราง 1  การฝกอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกด 
 

คร้ังที่ วัน เดือน ป เร่ืองที่ฝก หมายเหต ุ
1 – 3 

 
 
 
 
 
 

4 – 6 
 
 
 
 
 

7 – 9 
 
 
 
 
 

10 – 12 
 
 
 
 
 

13 - 15 

1,2,3 พฤศจิกายน 
2549 
 
 
 
 
 
6,7,8 พฤศจิกายน  
2549 
 
 
 
 
9,10,13  
พฤศจิกายน  2549 
 
 
 
 
14, 15, 16 
พฤศจิกายน  2549 
 
 
 
 
17, 20, 21  
พฤศจิกายน 2549 

แบบฝกชุดที่  1  แบบฝกอานคําตามมาตรา
ตัวสะกด  แมกน  
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ที่  1, 2, 3 
การอานคําตามมาตราตัวสะกด  แมกน  
ทดสอบกอนเรียน  อานใบงานที่  1, 2,3 
และทดสอบหลังเรียน 
 
แบบฝกชุดที่  2  แบบฝกอานคําตามมาตรา
ตัวสะกด  แมกม  แผนการจดัการเรียนรูที่  
4,5,6 การอานคําตามมาตราตัวสะกด  แม
กม  ทดสอบกอนเรียน  อานใบงานที่  
4,5,6ทดสอบหลังเรียน 
 
แบบฝกชุดที่  3  แบบฝกอานคําตามมาตรา
ตัวสะกด  แมกง  แผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรูที่  7,8,9  การอานคําตามมาตรา แม
กง ทดสอบกอนเรียน  อานใบงานที่  7,8,9  
ทดสอบหลังเรียน 
 
แบบฝกชุดที่  4  แบบฝกอานคําตามมาตรา
ตัวสะกด  แมกก  แผนการจดัการเรียนรูที ่
10, 11, 12 การอานคําตามมาตราตัวสะกด
แมกก  ทดสอบกอนเรียน  อานใบงานที่  
10,11,12  ทดสอบหลังเรียน 
 
แบบฝกชุดที่  5  แบบฝกการอานคําตาม
มาตราตัวสะกด  แมกด  แผนการจัดการ 
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ตาราง 1  (ตอ)  การฝกอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกด 
 

คร้ังที่ วัน เดือน ป เร่ืองที่ฝก หมายเหต ุ
 
 

 
 

16 - 18 
 
 
 
 
 

19 - 21 
 
 
 
 
 

22 - 24 

 
 
 
 
22, 23, 24  
พฤศจิกายน  2549 
 
 
 
 
27, 28, 29  
พฤศจิกายน  2549 
 
 
 
 
30 พฤศจิกายน 
2549 
1, 4 ธันวาคม 2549 

เรียนรูที่  13, 14, 15  การอานคําตามมาตรา
ตัวสะกด  แมกด  ทดสอบกอนเรียนอาน
ใบงานที่  13, 14, 15  ทดสอบหลังเรียน 
 
แบบฝกชุดที่  6  แบบฝกอานคําตามมาตรา
ตัวสะกด  แมกบ  แผนการจดัการเรียนรูที่  
16, 17, 18  การอานคําตามมาตราตัวสะกด  
แมกบ  ทดสอบกอนเรียน  อานใบงานที่  
16, 17, 18  ทดสอบหลังเรียน 
 
แบบฝกชุดที่  7  แบบฝกอานคําตามมาตรา
ตัวสะกด  แมเกย  แผนการจดัการเรียนรูที่  
19, 20, 21  การอานคําตามมาตราตัวสะกด  
แมเกย  ทดสอบกอนเรียน  อานใบงานที่  
19, 20, 21  ทดสอบหลังเรียน 
 
แบบฝกชุดที่  8  แบบฝกอานคําตามมาตรา
ตัวสะกด  แมเกอว  แผนการจัดการเรียนรู
ที่ 22,23,24 การอานคําตามมาตราตัวสะกด
แมเกอว  ทดสอบกอนเรียน  อานใบงานที่ 
22, 23, 24  ทดสอบหลังเรียน 

 

 

3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

      ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการประเมนิผลการอานของนักเรียนโดยทดสอบการอาน 
กอนเรียน  และหลังจากไดสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลวไดทดสอบหลังเรียน  ไดทํา
การทดสอบดวยตนเอง  โดยมีวิธีการตามขั้นตอนดังนี้ 
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             3.5.1  นําแบบทดสอบการอานกอนเรียนและหลังเรียน  การอานคําตามมาตราตัวสะกดไทย  
8  มาตรา  ชุดที่  1  ถึง  ชุดที่  8  ไปทดสอบกับนักเรียนแลวบันทึกผลการอาน  อานถูกได  1 คะแนน   
(อานสะกดคําไดตรงตามมาตรา)  อานผิดได  0  คะแนน (อานออกเสียงเปนตัวสะกดอื่นหรืออาน
ออกเสียงผิด) 
             3.5.2  ฝกการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย  ตั้งแตแบบฝก  ชุดที่  1  ถึง  ชุดที่  8  
รวมเวลา  24  คร้ัง  คร้ังละ  1  ชั่วโมง  รวม  24  ชั่วโมง  ไดดําเนินการตามลําดับดังนี้ 
                         คร้ังที่  1-3  ใชแบบฝกชุดที่  1  คือ  แบบฝกการอานคําตามมาตราตัวสะกด  แมกน  
ซ่ึงประกอบดวย แบบทดสอบการอานกอนเรียน  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  3  แผน  ในแตละแผน
มีใบงานใชในการฝกอาน  3  ใบงาน  ฝกนักเรียน  3  ช่ัวโมง  แลวอานแบบทดสอบหลังเรียน  คําที่มี
มาตราตัวสะกดมาตรา  แมกน 
                         คร้ังที่  4-6  ใชแบบฝกชุดที่  2  คือ  แบบฝกอานคําตามมาตราตัวสะกด  แมกม  ซ่ึง
ประกอบดวย  แมกม  ซ่ึงประกอบดวยแบบทดสอบการอานกอนเรียน  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
3  แผน  ในแตละแผนมีใบงานใชในการฝกอาน  3  ใบงาน  ฝกนักเรียน  3  ชั่วโมง  อานแบบทดสอบ
หลังเรียน  คําที่มีตัวสะกด  มาตรา  แมกม 
                         ครั้งที่  7-9  ใชแบบฝกชุดที่  3  คือ  แบบฝกอานคําตามมาตราตัวสะกด  แมกง  ซ่ึง
ประกอบดวย  แบบทดสอบการอานกอนเรียน  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  3  แผน  ในแตละแผน
มีใบงานที่ใชในการฝกอาน  3  ใบงาน  ฝกนักเรียน  3  ชั่วโมง  แลวอานแบบทดสอบหลังเรียนคําที่
มีตัวสะกด  มาตราแมกง 
                         คร้ังที่  10-12  ใชแบบฝกชุดที่  4  คือ  แบบฝกอานคําตามมาตราตัวสะกด  แมกก  
ซ่ึงประกอบดวย  แบบทดสอบกอนเรียน  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  3  แผน  ในแตละแผนมี
ใบงานที่ใชในการฝกอาน  3  ใบงาน  ฝกนักเรียน  3  ชั่วโมง  แลวอานแบบทดสอบหลังเรียน  คําที่มี
ตัวสะกดในมาตรา  แมกก 
                         คร้ังที่  13-15 ใชแบบฝกชุดที่  5  คือ  แบบฝกอานคําตามมาตราตัวสะกด  แมกด  ซ่ึง
ประกอบดวย  แบบทดสอบกอนเรียน  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  3  แผน  แตละแผนมีใบงาน
ที่ใชในการฝกอาน  3  ใบงาน  ฝกนักเรียน  3  ช่ัวโมง  แลวอานแบบทดสอบหลังเรียนคําที่มีตัวสะกด
ในมาตราแมกด 
                     ครั้งที่  16-18  ใชแบบฝกชุดที่  6  คือ  แบบฝกอานคําตามมาตราตัวสะกด  แมกบ  ซ่ึง
ประกอบดวยแบบทดสอบกอนเรียน  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  3  แผน  ในแตละแผนมีใบงาน
ที่ใชในการฝกอาน  3  ใบงาน  ฝกนักเรียน  3  ช่ัวโมง  แลวอานแบบทดสอบหลังเรียนคําที่มีตัวสะกด
ในมาตรา  แมกบ 
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                 ครั้งที่  19-21  ใชแบบฝกชุดที่  7  คือ  แบบฝกอานคําตามมาตราตัวสะกด  แมเกย  ซ่ึง
ประกอบดวย  แบบทดสอบกอนเรียน  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  3  แผน  ในแตละแผนมีใบงาน
ที่ใชในการฝกอาน  3  ใบงาน  ฝกนักเรียน  3  ชั่วโมง  แลวอานแบบทดสอบหลังเรียน  คําที่มี
ตัวสะกดในมาตรา  แมเกย 
                 คร้ังที่  22-24  ใชแบบฝกชุดที่  8  แบบฝกอานคําตามมาตราตัวสะกด  แมเกอว  ซ่ึงประกอบดวย  
แบบทดสอบกอนเรียน  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  3  แผน  ในแตละแผนมีใบงานที่ใชในการ
ฝกอาน  3  ใบงาน  ฝกนักเรียน  3  ช่ัวโมง  แลวอานแบบทดสอบหลังเรียนคําที่มีตัวสะกดในมาตรา  
แมเกอว 
 

3.6  การวิเคราะหขอมูล 
 
 3.6.1  การหาประสิทธิภาพของแบบฝก 
 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดลองหาประสิทธิภาพของแบบฝกตามเกณฑมาตรฐานมาหา
ประสิทธิภาพของแบบฝก  70/70  ซ่ึงเปนเกณฑของคะแนนภาคปฏิบัติ 
 

           70  ตัวแรก  คาํนวณจาก 

                              การหาประสิทธิภาพ  E 1  =         1001 ×
Σ

A
N
F              

 70  ตัวแรก  คือ  คารอยละของนักเรียนที่ทําใบงานในการฝกแตละชุดผานเกณฑที่กําหนด 
  E 1   หมายถึง  ประสิทธิภาพของการทําใบงานในแบบฝกแตละชดุผานเกณฑที่กําหนด 
  F1    หมายถึง  จํานวนคะแนนการทําใบงานในแบบฝกแตละชุด 
  N     หมายถึง  จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
  A      หมายถึง  คะแนนเต็ม 
 

          70  ตัวหลังคํานวณจาก 

                   การหาประสิทธิภาพ  E2   =  1002 ×
Σ

A
N
F                                                                     

       70    ตัวหลัง  คือ  คารอยละของนักเรียนที่ทําแบบทดสอบหลังเรียนแตละชุดผานเกณฑที่
กําหนด       
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  E 2   หมายถึง  ประสิทธิภาพของการทําใบงานในแบบฝกแตละชุดผานเกณฑที่กําหนด 
  F2     หมายถึง  จํานวนคะแนนการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
  N      หมายถึง  จํานวนนักเรียนทั้งหมด         
 เมื่อผูวิจัยไดดําเนินการหาประสิทธิภาพของแบบฝกภาษาไทยโดยวิธีดังกลาวเสรจ็ลงแลว
และไดคาประสิทธิภาพของแบบฝกตามเกณฑประสิทธิภาพที่ตั้งไว  จากนั้นผูวิจัยดําเนินการหา
ประสิทธิภาพของแบบฝกโดยวิธีการหาคารอยละของผลตางของคะแนนทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียนโดยเทียบผลตางของคะแนนทดสอบกอนเรียนกับเกณฑประสิทธิภาพของแบบฝก
ที่ตั้งไว 
             3.6.2  การเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
                ในการวิเคราะหขอมูลการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  และการทําแบบฝก  ใชการหา
คารอยละของคะแนนที่นักเรียนทํากอนเรียนและหลังเรียน  การเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียน  และ
หลังเรียน  การทําแบบฝก  โดยใชสูตร  t - test  แลวนํามาวิเคราะหเปนชดุการฝกตามแบบฝก  8  มาตรา  
เพื่อทราบการพัฒนาของการอานกอนเรียนและหลังเรียน 

สูตรการทดสอบคา  t - test  (กาญจนา  วัฒายุ, 2545, หนา 96) 
 

( )
1

22

−
Σ−Σ

Σ
=

n
DDn

Dt  

 
            t           =      การทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
            D          =     ความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนแตละคน              
            D2         =     ความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนแตละคนยก     
                                 ยกกําลังสอง 
            ΣD       =      ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรยีนและหลังเรียนของนักเรียน 
                                 ทุกคน 
            ΣD2           =     ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรยีนและหลังเรียนของนักเรียน 
                                 แตละคนยกกําลังสอง 
            (ΣD)2    =     ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนและหลงัเรียนของนักเรียนทุกคน 
                                 ยกกําลังสอง 
            nΣD2     =     จํานวนนักเรียนคณูผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนแตละคนยกกําลังสอง 


