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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
        การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาชุดการสอนอานจับใจความวิชาภาษาไทย  สําหรับนักเรียน            
ชั้นประถมศึกษาปที่  3  โรงเรียนคริสตธรรมศึกษา  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับดังตอไปนี้          
 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
           3.2  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจยั 
           3.3  สรางและทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวจิัย 
           3.4  รูปแบบการวิจัย 
           3.5  ระยะเวลาที่ใชในการวิจยั 
           3.6  การเก็บรวบรวมขอมูล 
           3.7  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

        3.1.1  ประชากร 
           ประชากรเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  โรงเรียนคริสตธรรมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 2551 
จํานวน  4  หองเรียน  รวม  97  คน 
        3.1.2  กลุมตัวอยาง 
           กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  โรงเรียนคริสตธรรมศึกษา  สังกัด  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 2551  
จํานวน  1  หองเรียน  คือหอง  ป.3/2  มี  24  คน  ซึ่งไดมาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง  (Purposive 
Sampling)  
 โดยหลักเกณฑการเลือกกลุ มตัวอยางครั ้งนี ้เนื ่องจากนักเรียนมีผลการเรียนรูว ิชา

ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ที่ใกลเคียงกัน  รวมถึงนักเรียนมีฐานะทางเศรษฐกิจ  
สังคม  วัฒนธรรม  ที่คลายคลึงกันในกลุม 
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3.2  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
 

        เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี  4  ชนิด  คือ 
           3.2.1  แผนการสอน 
           3.2.2  ชุดการสอนอานจับใจความวิชาภาษาไทย 
           3.2.3  ชุดฝกปฏิบัติการอานจับใจความวิชาภาษาไทย 
           3.2.4  แบบทดสอบวัดผลทางการอานจับใจความวิชาภาษาไทย 
 

3.3  สรางและทดสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
 
           3.3.1  การจัดทําแผนการสอน ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
                 1)  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  วิชาภาษาไทย  
ระดับ ช้ันประถมศึกษาปที่  3  โดยพิจารณาหลักการ  จุดมุงหมาย  โครงสราง  ความคิดรวบยอด       
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 
                 2)  จัดทําแผนการสอน  จํานวน  4  แผน  ดังนี้ 
                   แผนการสอนที่  1  ประเภทนิทานพื้นบาน  เร่ือง  ดาวลูกไก 
                  แผนการสอนที่  2  ประเภทสารคดี เร่ือง  นกเงือก 
                   แผนการสอนที่  3  ประเภทบทความ  เร่ือง  ผงชูรส 
                   แผนการสอนที่  4  ประเภทประกาศ  เร่ือง  การแขงขันกฬีาฟุตบอล  7  คน  ใน
โครงการกฬีาตานยาเสพตดิ 
   การเลือกเนื้อหา  ศึกษาเอกสารที่ เกี่ ยวของในหนังสือเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อนําเนื้อหามาจัดทําแผนการสอน โดยใชเกณฑการเลือก ดังนี้ 
    (1)  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
    (2)  เนื้อเรื่องมีความยาวเหมาะสมกับชวงความสนใจของนักเรียน 
    (3)  เนื้อเร่ืองที่นํามา นักเรียนไมเคยอานมากอน เพื่อไมใหนักเรียนเกิด
ความเบื่อหนาย มีการจัดกิจกรรมหลักที่เหมือนกัน คือ การอานจับใจความและการตอบคําถาม 
นอกจากนี้ไดมีการจัดกิจกรรมในแผนการสอนที่แตกตางไปตามลักษณะของขอเขียนแตละประเภท 
เชน ประเภทนิทาน เปนเรื่องเกี่ยวกับความกตัญู เหมาะสมกับการสอนคุณธรรมสําหรับนักเรียน 
ประเภทสารคดี เปนเรื่องเกี่ยวกับความซื่อสัตย ประเภทบทความ นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดไป
ปรับใชในชีวิตประจําวัน ประเภทประกาศ เปนเรื่องที่ใกลตัวนักเรียน สามารถเรียนรูไดทั้งในและ
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นอกหองเรียน ทําใหการเรียนเกิดความนาสนใจ เกิดความสนุกสนาน ไดจัดกิจกรรมในลักษณะที่
คลายกัน ไดแก การเขียนแผนผังความคิดและสรุปเรื่อง 
                 3)  นําแผนการสอนที่จัดทําแลว  เสนอตอประธานกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการ           
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณา   ตรวจสอบ  เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข 
                 4)  นําแผนการสอนมาปรับปรุงแลวนําเสนอเสนอตอประธานกรรมการที่ปรึกษา
และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  พิจารณาตรวจความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง  แลวจึงนําไปสอนกับ
กลุมตัวอยางตอไป 
        3.3.2  การสรางชุดการสอน ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
                 1)  ศึกษารายละเอียดของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางชุดการสอน 
ไดแก  รายละเอียดสวนประกอบตางๆ ของชุดการสอน  วิธีการสรางชุดการสอน  และส่ือประเภทตางๆ 
                 2)  ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาวิชาที่ใชสําหรับการสอนอานจับใจความซึ่งกําหนดไว
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  วิชาภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  3  
และคู มือการสอนวิชาภาษาไทยชั ้นประถมศึกษาปที ่  3   ของกรมวิชาการ   เพื ่อใชเปน
แนวทางในการสรางชุดการสอน  ประกอบดวย  นิทานพื้นบาน  สารคดี  บทความ  และประกาศ 
                3)  กําหนดจดุประสงคในการสอนอานจับใจความวิชาภาษาไทย 
                4)  สรางชุดการสอนอานจับใจความวิชาภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปที่  3  จํานวน  
4  ชุด  ใหสอดคลองกับหลักการและองคประกอบของการสรางชุดการสอน  เนื้อหาวิชาสําหรับ
อานจับใจความ  และทฤษฎีการสอนอานจับใจความ 
                 ชุดการสอนที่  1  ประเภทนิทานพื้นบาน  เร่ือง  ดาวลูกไก 
                 ชุดการสอนที่  2  ประเภทสารคดี  เร่ือง  นกเงือก 
                 ชุดการสอนที่  3  ประเภทบทความ  เร่ือง  ผงชูรส 
                  ชุดการสอนที่  4  ประเภทประกาศ  เร่ือง  การแขงขันกีฬาฟุตบอล  7  คน  ใน
โครงการกีฬาตานยาเสพตดิ 
                    ชุดการสอนแตละชุดมีองคประกอบดังนี้ (ชัยยงค  พรหมวงศ, 2539, หนา 16) 
                       (1)  คูมือครู 
                       (2)  บัตรคําสั่ง 
                       (3)  บัตรเนื้อหา 
                       (4)  บัตรกิจกรรม 
                       (5)  บัตรคําถาม 
                       (6)  บัตรเฉลย 



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

 44 

                       (7)  แบบฝกปฏิบัติ 
                       (8)  ส่ือการสอน 
              5)  นําชุดการสอนอานจับใจความวิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่  3  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอประธานกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา  และความเหมาะสมของชุดการสอน แลวปรับแกไข
ตามคําแนะนํา  แลวนําไปหาประสิทธภิาพตอไป 
               6)  ทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนอานจับใจความสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  3  โดยนําชุดการสอนที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา  2551  โรงเรียนคริสตธรรมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  โดยทําการทดลองดังนี้ 
                 (1)  ทําการทดลองแบบ   1:1  โดยนําชุดการสอนไปทดลองกับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่  3  หอง ป.3/3  โรงเรียนคริสตธรรมศึกษา  ที่มีผลการเรียนเกง  ปานกลาง  และ
ออน  อยางละ  1  คน  รวม  3  คน  เพื่อหาขอบกพรองในดานภาษา  ขั้นตอนในการเรียน  ความยากงาย
ของเนื้อหา  ความเหมาะสมของเวลาตอกิจกรรมในแตละชุดการสอน  โดยการสังเกตพฤติกรรม
พรอมกับบันทึกขอบกพรอง  แลวทําการแกไข  ซ่ึงขอบกพรองตางๆ ไดแก  ตองใชเวลามาก  นักเรียน
ไมเขาใจสํานวนภาษาที่ใชในคําส่ังบางคําสั่ง  ผูวิจัยไดปรับเปลี่ยนสื่อการสอนที่ใชในชุดการสอน  
และไดนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขใหเขาใจไดงายขึ้น 
                 (2)  ทดลองแบบกลุม  โดยนําชุดการสอนที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว  
ไปทดลองใชกับกลุมประชากรซึ่งเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  หอง ป.3/3  โรงเรียน
คริสตธรรมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จํานวน  8  คน  ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาขอบกพรองของชุดการสอน  โดยการสังเกตพฤติกรรม 
พรอมกับบันทึกขอบกพรอง  แลวทําการแกไข  ซึ่งการทดลองแบบนี้นักเรียนใชเวลานอยลงกวา
การทดลองแบบ  1:1  และนักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหามากขึ้น  ไมคอยมีความกังวลมากนัก   
การปฏิบัติกิจกรรมดําเนินไปดวยดี 
                 (3)  ทดลองภาคสนาม   โดยนําชุดการสอนที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว 
ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  หอง ป.3/2  โรงเรียนคริสตธรรมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 
2551  จํานวน  24  คน  แลวนําผลการทดลองมาคํานวณหาประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ 
80/80  (รายละเอียดในบทที่ 4) 
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        3.3.3  การสรางแบบทดสอบวัดผลทางการอานเพื่อจับใจความ  ตามขั้นตอนดังนี ้
               1)  ศึกษาตําราและเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษาและเทคนิคการเขียน
แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ 
                2)  วิเคราะหจุดประสงคของเนื้อหาเพื่อสรางแบบทดสอบใหมีความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
                3)  สรางแบบทดสอบตามเนื้อหา  และจุดประสงคที่กําหนดไว  โดยแบบทดสอบ
เปนแบบเลือกตอบจํานวน  20 ขอ 
        แบบทดสอบชุดที่ 1  การอานจับใจความประเภทนิทาน  เร่ืองดาวลูกไก  เร่ือง
พระไชยเชษฐตอนพระนารายณธิเบศรรับพอ  เร่ืองพระรถ – เมรี  เร่ืองหมาปา 
        แบบทดสอบชุดที่ 2  การอานจับใจความประเภทสารคดี  เร่ืองนกเงือก  เร่ือง
ไมกลายเปนหิน  เร่ืองตั๊กแตนกิ่งไม  เร่ืองผ้ึง 
        แบบทดสอบชุดที่ 3  การอานจับใจความประเภทบทความ  เร่ืองเมื่อเปนตา
แดง  เร่ืองผงชูรส  เร่ืองของยา  เร่ืองทาํไมสวมเสื้อผาขนสัตวแลวอุนดี 
        แบบทดสอบชุดที่ 4  การอานจับใจความประเภทประกาศ  เรื่องการประกวด
เรียงความในหัวขอเรื่องครูดีที่หนูรัก  เร่ืองประกาศการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คนในโครงการกีฬา
ตานภัยยาเสพติด  ประกาศโรงเรียนคริสตธรรมศึกษา เร่ืองการคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา
มูลนิธิคริสตจักรสะพานเหลือง  ประกาศโรงเรียนคริสตธรรมศึกษา เร่ืองกําหนดการเปดภาคเรียน 
ปดภาคเรียนประจําปการศึกษา 2551 
              4)  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้น  เสนอตอประธานกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไข 
              5)  นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา  โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองการ
วัด ซ่ึงกําหนดคะแนนความคิดเห็นจากการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิไวดังนี้  
                 + 1  = แนใจวาขอสอบตรงจุดประสงคขอนั้น 
                       0  = ไมแนใจวาขอสอบตรงจุดประสงคขอนั้น 
                  - 1  = แนใจวาขอสอบไมไดตรงจดุประสงคขอนั้น 
                6)  นําผลการพิจารณาความคิด เห็นของผูทรงคุณวุฒิแตละทานหาดัชนี

ความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรูโดยใชสูตร  IOC  (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 
2544, 154-155)  (รายละเอียดดังภาคผนวก ข) 
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                7)  เลือกแบบทดสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงค 
คือมีคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ .5  จัดทาํเปนแบบทดสอบฉบับจริง 
                8)  นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  หอง ป.3/3 
ปการศึกษา 2551 จํานวน  24  คน  ซ่ึงเปนหองที่ไมใชกลุมตัวอยาง  โรงเรียนคริสตธรรมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
                9)  นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนน แลวนําผลมาวเิคราะห 
                 (1)  วิเคราะหหาคาความยากงายของขอคําถามในแบบทดสอบ  (ลวน  สายยศ 
และอังคณา  สายยศ, 2538, หนา 210)  ความยากงาย  หมายถึง  สัดสวนของผูที่ตอบถูกขอนั้น เมื่อ
เทียบกับจํานวนคนทั้งหมด  จะมีคาตั้งแต .00-1.00  ถาเขาใกล  1  แสดงวาขอสอบนั้นงาย ถาเขาใกล  
0  แสดงวาขอสอบนั้นยาก  ที่เหมาะสมควรอยูระหวาง .20-.80  
                 (2)  วิเคราะหคาอํานาจจําแนกของขอคําถามในแบบทดสอบ   (สุรศักดิ์  
อมรรัตนศักดิ์, 2536, หนา 127)  อํานาจจําแนก  คือ  ความสามารถของขอคําถามที่จะแบงผูตอบ
ออกเปน  2  กลุม  คือ  กลุมเกงกับกลุมออน  ขอคําถามที่งายเกินไป  (ทุกคนตอบถูกหมด)  หรือขอ
คําถามที่ยากเกินไป  (ทุกคนตอบผิดหมด)  จะไมมีอํานาจจําแนก  คือไมสามารถแบงกลุมเกงและ
กลุมออนออกจากกันได  คาอํานาจจําแนก  จะมีคาตั้งแต –1.00 – 1.00  
                10)  คัดเลือกแบบทดสอบขอที่มีคาความยากงายระหวาง .20-.80  และมีคาอํานาจ
จําแนกตั้งแต .20 ขึ้นไป  มาใชเปนแบบทดสอบวัดผลทางการอานจับใจความวิชาภาษาไทย 
               11)  นําขอสอบที่ผานการหาคุณภาพความยากงาย คาอํานาจจําแนกแลว  ไปหาคา
ความเชื่อมั่น  โดยวิธี KR-20  ของคูเดอร-ริชารดสัน  (Kuder-Richardson)  (ลวน  สายยศ  และอังคณา  
สายยศ, 2538, หนา 197-200)  ซ่ึงไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.97 (ภาคผนวก ข) 
               12)  จัดทําเปนแบบทดสอบวัดผลทางการอานจับใจความวิชาภาษาไทย  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 

3.4  รูปแบบการวิจัย 
  
        รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยกึ่งทดลองแบบ  One Group Pre-Test  Post-Test  Design  
(พวงรัตน ทวีรัตน, 2536, หนา 65; อางถึงใน วิรงรอง อุดม, 2542, หนา 54)  ดังตาราง 1  กลุมตัวอยาง    
ที่จะใชเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  หอง ป.3/2  โรงเรียนคริสตธรรมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 24  คน  
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ตาราง 1  รูปแบบการวิจัย 
 

กลุม Pre – Test  Treatment Post – Test  

กลุมตัวอยาง T1 X T2 

     
       T1 แทน การทดสอบกอนการทดลอง 
              X แทน การทดลองสอนโดยใชชดุการสอนอานจับใจความวิชาภาษาไทย  
               ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
           T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง 
  

3.5  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  
        การวิจัยครั้งนี้ทดลองในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 2551  ใชเวลาในการทดลอง  12  ช่ัวโมง  
ทดลองสัปดาหละ  6  ช่ัวโมง  เปนเวลา  2  สัปดาห  ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
 
ตาราง 2  แสดงกําหนดวันและเวลาทดลอง 

 
 

สัปดาหที ่ วัน / เดือน / ป เวลา เร่ืองที่สอน 

สัปดาหที่ 1 วันจนัทรที่ 16 มิถุนายน 2551 08.00 – 09.00  

 วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2551 09.00 – 10.00 ดาวลูกไก 

 วันพุธที ่18 มิถุนายน 2551 11.00 – 12.00  

 วันพฤหัสบดทีี่ 19 มิถุนายน 2551 08.00 – 09.00 

 วันศุกรที่ 20 มิถุนายน 2551 08.00 – 10.00 

 
นกเงือก 
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ตาราง 2  (ตอ)  แสดงกําหนดวันและเวลาทดลอง 
 

 
 ชุดการสอนที่  1  ประเภทนทิานพื้นบาน  เรื่อง  ดาวลูกไก  ใชเวลาการสอน  3  ช่ัวโมง 
           ชุดการสอนที่  2  ประเภทสารคดี  เร่ือง  นกเงือก ใชเวลาการสอน  3  ช่ัวโมง 
           ชุดการสอนที่  3  ประเภทบทความ  เร่ือง  ผงชูรส ใชเวลาการสอน  3  ช่ัวโมง 
           ชุดการสอนที่  4  ประเภทประกาศ  เรื่อง  การแขงขันกีฬาฟุตบอล  7  คน ใน
โครงการกีฬาตานยาเสพตดิ  ใชเวลาการสอน  3  ช่ัวโมง 
 

3.6  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

        การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลกระทําในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2551 
โดยไดเตรียมนักเรียนกลุมตัวอยาง  กอนการเก็บขอมูล  1  วัน  ชี้แจงและใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่  กิจกรรมการเรียนการสอนและการแบงกลุมของนักเรียน  ซ่ึงครูจะแจงรายชื่อ
สมาชิกกลุมใหนักเรียนทราบกอนดําเนินการทดลอง  การเก็บรวบรวมขอมูลปฏิบัติตามขั้นตอน 
ดังนี้ 
           3.6.1  ทําการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนอานจับใจความ  สําหรับนักเรียน         
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

สัปดาหที ่ วัน / เดือน / ป เวลา เร่ืองที่สอน 

สัปดาหที่ 2 วันจนัทรที่ 23 มิถุนายน 2551 08.00 – 09.00  

 วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2551 09.00 – 10.00 ผงชูรส 

 วันพุธที ่25 มิถุนายน 2551 11.00 – 12.00  

 วันพฤหัสบดทีี่ 26 มิถุนายน 2551 08.00 – 09.00 
การแขงขันกฬีา 
ฟุตบอล 7 คน 

 วันศุกรที่ 27 มิถุนายน 2551 08.00 – 10.00 
ในโครงการกฬีา 
ตานยาเสพตดิ 
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           3.6.2  ทําการทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนการสอนอานจับใจความ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 
              3.6.3  ดําเนินการสอนนักเรียนกลุมตัวอยาง  ใชชุดการสอนอานจับใจความที่ทําการ
ทดสอบประสิทธิภาพแลว ใชเวลาในการสอน  12  ชั่วโมง  สอนสัปดาหละ  6  ช่ัวโมง  เปนเวลา  2 
สัปดาห  
                3.6.4  ทําการทดสอบหลังจากการสอนโดยใชชุดการสอนสิ้นสุดลง 
                3.6.5  นํากระดาษคําตอบของนักเรยีนมาตรวจใหคะแนน  ซ่ึงมีเกณฑใหคะแนน  ดงันี ้
                 ตอบถูกให  1  คะแนน 
                 ตอบผิดให  0  คะแนน 
                3.6.6  นําขอมูลทั้งหมดที่ไดไปทําการวิเคราะหขอมูล 
 

3.7  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
        3.7.1  สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ 
             1)  การหาความเที่ยงตรง  (Validity)  ของแบบทดสอบวัดผลทางการอานจับใจความ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  โดยใชสูตรดัชนีความสอดคลอง  IOC  ระหวางแบบทดสอบ
กับจุดประสงค  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ, 2527, หนา 69) 
             2)  การหาคาความยากงาย  (Difficulty)  ของแบบทดสอบวัดผลทางการอาน 
จับใจความ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ, 2538, หนา 210) 
             3)  การหาคาอํานาจจําแนก  (Discrimination)  ของแบบทดสอบวัดผลทางการอาน
จับใจความ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 (สุรศักดิ์  อมรรัตนศักดิ์, 2536, หนา 127) 
        3.7.2  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
             1)  สถิติที่ใชหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  E1/E2  (ชัยยงค  พรหมวงศ, 2539, 
หนา 119) 

 

E1 = 

  
Σ X 

 N   

    A  
    x   100  
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E2 = 

  
Σ F 

 N   

    B  
    x   100  

 
              เมื่อ     E1 แทน คะแนนเฉลี่ย คิดเปนรอยละอยางนอยรอยละ 80  
    จากการทําแบบฝกปฏิบัติระหวางเรยีน 

                E2 แทน คะแนนเฉลี่ย คิดเปนรอยละอยางนอยรอยละ 80  
     จากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 

              Σ X แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบฝกปฏิบัติ 

              Σ F แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
                N แทน จํานวนผูเรียน 
               A แทน คะแนนเต็มของแบบฝกปฏิบัติทั้งหมดรวมกัน 
               B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
 

            2)  สถิติสําหรับเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียนระหวางกอนและหลังใช
ชุดการสอน  โดยสถิติทดสอบที  (dependent-pair sample t-test)  (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หนา 109)  
ดังนี้ 

 

    t =  
( )
1

22

−

−∑ ∑
∑

n
DDn

D
 

 
              เมื่อ  t แทน  คาสถิติทดสอบที 
   D แทน คาผลตางระหวางคูคะแนน 
   n แทน  จํานวนคูคะแนนของกลุมตัวอยาง 
 


