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                                                               บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

  ในการศึกษาคนควาผูศึกษาคนควาไดกําหนดขั้นตอนในการดําเนนิการศึกษาคนควา
ตามลําดับตอไปนี้ 

3.1 ประชากร 
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3.3 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
3.4 วิธีการดําเนนิการทดลอง 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 
3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากร 
 
   ประชากร  ที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  ภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา  2550  ของนักเรียนโรงเรียนวดับางนางเล็ก จํานวนนักเรียน 20 คน ซ่ึงไดจากการเลือกแบบ
เจาะจง  
 

3.2 เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 
 3.2.1 แบบฝกพัฒนาการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย จํานวน 8 มาตราของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจยัสรางขึ้นเอง 

3.2.2  แบบทดสอบการอานคําที่มีตัวสะกดตามมาตราตวัสะกดไทยจํานวน 8 มาตรานักเรียน    
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อใชทดสอบกอนและหลังการทาํแบบฝก 
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3.3 การสรางและการหาคณุภาพเครื่องมือ 
  
 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา มีดังนี ้
 3.3.1.   การสรางแบบฝกการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย  
  1)  ศึกษารวบรวมความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยเรื่อง
การอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  ทฤษฏีที่เกี่ยวของและจิตวิทยาการเรียนการสอน จาก
เอกสาร ตํารา และประสบการณ   
  2)  ศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  วิชาภาษาไทย  เกี่ยวกับการ
อานคําในชั้นประถมศกึษาปที่  1  เกี่ยวกับรูปและเสียง พยัญชนะ สระ การอานสะกดคํา  อานออกเสียง
ถูกตอง  ชัดเจน   
  3)  ศึกษาหลักการสรางแบบฝก ที่เกี่ยวของกับหลักการสอนอานคําในวิชาภาษาไทย
  4)  การเลือกคํามาสรางแบบฝก  โดยนําคํามาจากหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐาน
ภาษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่  1  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2544  เลม  1 – 2   และคําในบัญชีคําพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
โดยหลักสูตรกําหนดใหนักเรียนตองเรียนรูคําทั้งสิ้น  600  คํา  ผูวิจัยไดคัดเลือกคําจํานวน  300  คํา  
เพื่อนํามาสรางแบบฝก  เปนคําที่มีตัวสะกดตามมาตราตัวสะกดไทย ทั้ง  8  มาตราและเปนคําพื้นฐานที่
สามารถเรียนรูคําอื่นๆไดตอไป 
  5)  ดําเนนิการสรางแบบฝกตามขั้นตอนดงันี้   
   (1) วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคเร่ืองคําที่มีตัวสะกด  ตามมาตราตัวสะกด
ช้ันประถมศึกษาปที่  1  แลวกําหนดเปนชุดของแบบฝก 8 ชุดประกอบดวยแบบฝกและแบบทดสอบ 

-  แบบฝกของแตละมาตราม ี10 แบบฝก ประกอบดวย แปลอักษรจากภาพ  
ฝกอานตัวสะกดในมาตราตาง ๆ ระบายสคีําตามมาตราที่กําหนด จับคูคําใหตรงกับภาพ สลับตัวอักษร
ใหมีความหมาย ตามมาตราตาง ๆ นําคําที่กาํหนดใหมาจบัคูใหไดความหมาย จับคูคํา อานคําที่สะกดได 
เลือกคําไปใสในประโยค เลือกคําในมาตราตาง ๆ จากบทกลอนที่กําหนดให 

- ทั้ง 10 แบบฝก ในแตละมาตรา มีจุดประสงค ดังนี้ 
   การรูจักคํา การเขาใจความหมายของคํา  การแปลตัวอักษรออกมาเปน 

ภาพ  การแปลสัญลักษณออกมาเปนคําพดู การผสมตัวอักษรออกมาเปนคํา  
   (2)  นําแบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้น เสนอตอประธานและกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหา ตลอดจนขอคําแนะนํามาปรับปรุงแกไข 
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 (3) นําแบบฝกที่ปรับปรุงแกไขแลวจากประธานและกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทานไดแก 

 1. ผูชวยศาตราจารย สมบูรณ  ศุภจริยาวัตร 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
2.  ผูชวยศาตราจารย สุดาพร  ไชยะ 

                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
3. อาจารยประกอบกูล  นาคพิทักษ 

                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
4. นางปนัดดา  มักสัมพันธ 

       รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ 
5. นายสุนทร  เชยช่ืน 

           ศึกษานิเทศก    เชี่ยวชาญ คศ. 4 
   (4)  การหาประสิทธิภาพของแบบฝกจะกําหนดเปนเกณฑที่ผูสอนคาดหมาย
วาผูเรียนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนที่พึงพอใจ โดยกําหนดเปนรอยละของผลเฉลี่ยของคะแนนการ
ทํางานและการประกอบกิจกรรมของผูเรียนทั้งหมดตอรอยละของคะแนนการทดสอบระหวางเรียน

และหลังเรียนของผูเรียนทั้งหมด นั้นคือ E1 E2 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธการกําหนด  E1 E2  ใหมีคาเทาใดนั้นใหผูสอนเปนผูพิจารณาตามความเหมาสม โดยปกติเนื้อหา
ที่เปนความรู ความจํา จะตั้งไว 80/80 , 85/85 , 90/90 ตามเกณฑมาตรฐานซึ่งผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
                                           ก. การทดลองแบบ  1:1 ผูวิจัยคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนวัดอรุณรังสี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550  ที่มีผลการเรียนออน ปานกลาง  เกง  จํานวน 3 
คน ทําการทดลองใชแบบฝกอานสะกดคําตามมาตรตัวสะกดไทย  ผลปรากฏวา นักเรียนทําแบบฝกไม
ทันเวลา  

ข. การทดลองแบบกลุม 1:10  ผูวิจัยคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  
โรงเรียนวัดอรุณรังสี  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550  ที่มีผลการเรียนออน ปานกลาง  เกง  จํานวน 3 
คน ทําการทดลองใชแบบฝกอานสะกดคําตามมาตรตัวสะกดไทย  ผลปรากฏวา นักเรียนมีความเขาใจ
มากขึ้น และทันเวลา 

(5) การทดลองภาคสนามกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  
โรงเรียนวัดบางนางเล็ก จํานวน 20 คน ดังแสดงไวใน บทที่ 4   
              ตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหา ตลอดจนขอคําแนะนําปรับปรุงแกไขแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจอีกครั้งหนึ่ง ในขั้นตอนนี้ผูเช่ียวชาญได ใหคําแนะนํา ในการปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับการใชภาษา
ในแบบฝก โดยใหใชภาษาที่เขาใจงาย เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนในระดับชั้น
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ประถมศึกษาปที่ 1  ปรับปรุงคําใหเหมาะสมไมวกวน ตลอดจนใหปรับปรุงแกไขคําที่สะกดไมถูกตอง 
เปนตน ซ่ึงผูวิจัยไดปรับปรุงตามคําแนะนําดังกลาว 
 3.3.2   สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอานคําที่มีตัวสะกดตามมาตรา
ตัวสะกดไทยเปนแบบทดสอบการอานออกเสียงจํานวน  80  คําซึ่งไดแกขอสอบ 80 ขอ  ผูวิจัยได
ดําเนินการสรางดังนี้   
  1)  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบความสามารถในการอานคํา  โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของรูปแบบคําและปริมาณขอทดสอบจากเอกสารที่เกี่ยวของ  ตามคูมือการประเมินผลการ
เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ,  2544 หนา 17) ในการอาน 
  2) สราง แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานออกเสียงสรางขึ้น  โดยนําคําที่มี
ตัวสะกดตามมาตราตัวสะกด  จํานวน 8  มาตรา  มาเรียบเรียงแบงเปน  8  ชุด  ชุดละ 10 ขอ  เพื่อสะดวก
และแมนยําในการตรวจสอบคะแนนการสอบอานออกเสียง  
  3) นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นเสนอตอประธานและกรรมการที่ปรึกษา จากนั้นนํามา
ปรับปรุงแกไข  แลวนําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง 
  4) ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใหดัชนี
ความสอดคลอง ระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองการวัด  จากการพิจารณาของ
ผูทรงคุณวุฒิ  5  ทาน  แตละทานพิจารณาลงความเห็นวาแบบทดสอบแตละชุดวัดจุดประสงคเชิง
พฤติกรรมที่ตองการวัดหรือไม  โดยกําหนดคะแนนความคิดเห็นดังนี้   
  แบบทดสอบที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู       ใหคะแนน +1 
  แบบทดสอบที่ไมแนใจวาสอดคลองกับจดุประสงคการเรียนรู  ใหคะแนน   0 
  แบบทดสอบที่ไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู       ใหคะแนน -1 
  นําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญในแตละขอไปหาคาดชันีความสอดคลองระหวาง

แบบทดสอบกบัจุดประสงคการเรียนรู (ภาคผนวก ค) 
  5) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปใหอาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 
  ไมไดวิเคราะหหาคาความยากงายและอํานาจจําแนกของแบบทดสอบเนื่องจากเปน

เด็กเล็กและไมไดผานการเรียนในชวงชั้นปฐมวัยเด็กจึงไมมีความสามารถในการอานทุกคําได   
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3.4.    วธิีดําเนินการทดลอง 
 
 3.4.1  แบบแผนการทดลอง การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองซึ่งดําเนินการทดลองตาม
แบบแผนการวิจัยแบบ One – Group Pretest-Posttest Design (ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ,  2538, 
หนา 249) 
 
ตาราง  1 แบบแผนการทดลอง 
 

 กลุม  ทดสอบกอน  ทดลอง   ทดสอบหลัง  
 

 

   E          T1        X            T2 

 
  สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 
  E แทน กลุมทดลอง 
  T1 แทน การทดสอบกอนการทดลอง 
  X แทน การเรียนโดยใชแบบฝกการอานที่มีตัวสะกดตามมาตราตัวสะกด 
  T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง 
 
 3.4.2  วิธีดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยไดทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  ภาคเรียนที่  2  
ปการศึกษา  2550  โรงเรียนวัดบางนางเล็ก  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก  จํานวน  20   คน  โดย
ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตัวเอง  ใชเวลาสอนแบบฝกชุดละ  5   ชั่วโมง  รวมระยะเวลาสอนทั้งหมด  40  
ช่ัวโมง  ซ่ึงดําเนินการดังตอไปนี้ 

                        1)    ทําการทดสอบนักเรียนกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบความสามารถในการอาน
มาตราตัวสะกดไทย จํานวน 8 มาตรา   มาตราละ 10 คํา  
                        2)   ดําเนินการทดลองใชแบบฝกกับประชากรกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน ตาม
ขั้นตอน 
   3) หลังจากทําแบบฝกทั้ง 8 มาตรา ใหนกัเรียนทดสอบความสามารถในการอาน

มาตราตัวสะกดไทยอกีครั้ง 
   4)  รวบรวมขอมูลตรวจใหคะแนนแลวนําไปวิเคราะหเพือ่แปลผลทางสถิติ 
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5)   สรุปและอภิปรายผลผลสัมฤทธิ์ทางการอานชุดเดียวกับการทดสอบกอนเรียนเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนสอนและหลังสอน ดวยแบบฝกที่สรางขึ้นแลวนํา
คะแนนการสอบทั้งสองครั้งของกลุมประชากรมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ 

 
3.5  การวิเคราะหขอมลู 
 

3.5.1  การวิเคราะหขอมูลคํานวณโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 1) สถิติที่ใชในการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกการอานคําที่มีตัวสะกดตามมาตรา
ตัวสะกดไทย  80/80   ดังนี ้
  80   ตัวแรก    หมายถึง   ประสิทธิภาพของกระบวนการวัดจากแบบฝกหัด 
  80   ตัวหลัง    หมายถึง   ประสิทธิภาพของผลลัพธวัดจากผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน 
โดยใชสูตร  E1/E2 (ชัยยงค  พรหมวงศ, 2520, หนา  51) 
 

E1 = 100×
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛∑

A
N

x

 

E2 = 100×
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛∑

B
N

F

 
 

  เมื่อ  E1   คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
E2  คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

  คือ คะแนนรวมของแบบฝกหัด 
                             คือ คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน 

A  คือ คะแนนเต็มของแบบฝกทุกเรือ่งรวมกัน 
B  คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
N  คือ จํานวนผูเรียน 

 2)  คิดคารอยละของจํานวนนักเรียนที่มีคะแนนผานเกณฑที่กําหนดเพือ่หาประสิทธิ์ภาพ 80 
ตัวหลัง 
 3)  เปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทยกอนและหลงัการใช
แบบฝกที่ผูวิจยัสรางขึ้น 
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3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยเลือกวิเคราะหขอมูลที่
สอดคลองกับความมุงหมายและสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้ 
    3.6.1  สถิติพื้นฐานเพื่อหาคาประสิทธิภาพของแบบทดสอบแบบฝกมาตราตัวสะกดไทยใช
คารอยละ และคาเฉลี่ย 
    3.6.2  การเปรียบเทียบแบบทดสอบแบบฝกมาตราตัวสะกดไทย จํานวน 8 มาตรา ระหวาง

กอนเรียนและหลังเรียนใชคาเฉลี่ย (μ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และคาที ( t - test for Dependent 
Samples) 
 


