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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methods research) เพื่อพัฒนาและ
บริหารกิจกรรมสงเสริมการอานของนักเรียนโรงเรียนบานทับราง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี  เขต  2  ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามขั้นตอนดังนี้ 
 3.1  ประชากร 
 3.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.3  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.4  วิธีดําเนินการวิจัย 
 3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.6  การวิเคราะหขอมูล  และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  ประชากร 
 
 ผูวิจัยไดกําหนดประชากรดังนี้ 
 ประชากร  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1- มัธยมศึกษาปที่  3  ภาคเรียนที่  2              
ปการศึกษา  2552  โรงเรียนบานทับราง  แยกเปนชวงชั้นที่ 1 จํานวน 100 คน  ชวงชั้นที่ 2 จํานวน 
100 คน และชวงชั้นที่  3  จํานวน 100  คน รวมนักเรียนทั้งหมด จํานวน  300  คน  ครู  จํานวน  17  
คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  13  คน  และผูปกครอง  จํานวน  300  คน  รวม
ทั้งสิ้น  630  คน ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้ศึกษาจากประชากร  
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 62

ตาราง 1  ประชากร 
 

ที่ ประชากร จํานวน (คน) 
1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 
2 ครู 17 
3 ผูปกครอง 300 
4 นักเรียน  
 -  ชวงชั้นที่  1 (ป.1 - ป.3) 100 
 -  ชวงชั้นที่  2 (ป.4 - ป.6) 100 
 -  ชวงชั้นที่  3 (ม.1 - ม.3) 100 

        รวม 630 

 

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
 1)  แบบทดสอบสถานการณ  เพื่อวัดลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่  1 -  มัธยมศึกษาปที่  3 
 2)  แบบสอบถาม  เพื่อวัดพฤติกรรมแสดงนิสัยรักการอาน   
 

3.3  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 
                เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้มีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพ 
ดังนี้ 
 3.3.1   แบบทดสอบสถานการณ 
   1) ศึกษานิยาม  ทฤษฎี  และเอกสารที่เกี่ยวของ  เพื่อวิเคราะหพฤติกรรมของ 
ผูที่มีลักษณะนิสัยรักการอาน  นํามาเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดซ่ึง
ประกอบดวยความสนใจใฝรูในการอาน  ความสม่ําเสมอในการอาน  และเจตคติตอการอาน 
    (1)  ศึกษานิยาม  ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวของ 
    (2)  รวบรวมคํานิยาม  พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับลักษณะนิสัยรักการอาน 
    (3)  ระบุพฤติกรรมที่แสดงออกถึงลักษณะนิสัยรักการอาน 
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   2)  ศึกษารูปแบบเครื่องมือที่ใชวัดลักษณะนิสัยรักการอาน  ทฤษฎีที่ยึดเปนหลักใน
การสรางเครื่องมือ  และกําหนดเกณฑ  เพื่อพิจารณาวา  รูปแบบใดเหมาะสมที่สุด  ซ่ึงผูวิจัยเลือกใช
รูปแบบสถานการณ  เนื่องจากมีความเหมาะสมที่สุดในการวัดพฤติกรรม  หรือลักษณะของผูถูกวัด
ไดมากกวารูปแบบอื่น  และนําแบบทดสอบสถานการณของ  จิตรลดา  อารียสันติชัย  (2547, หนา 
113)  มาเปนแมแบบและปรับปรุงแกไขเพื่อใหเหมาะสมตอไป 
   3)  เขียนขอสอบตามนิยามของลักษณะนิสัยรักการอานในแตละดาน ลักษณะ
เครื่องมือเปนแบบสอบสถานการณ  โดยใหเลือกปฏิบัติในแตละสถานการณ  มีรูปแบบการตอบ
แบบกําหนดตัวเลือก  4  ตัวเลือก  ซ่ึงสอดคลองกับพฤติกรรมลักษณะนิสัยรักการอานใหผูตอบ
พิจารณาวาหากผูตอบเปนผูที่อยูในสถานการณนั้นจะเลือกปฏิบัติอยางไร 
   4)  การตรวจใหคะแนนเครื่องมือวัดลักษณะนิสัยรักการอานใชเกณฑการตรวจให
คะแนนยึดตามทฤษฎี  5  ขั้นของบลูม  แครชโวล  และมาเซียดังนี้ 
    คะแนน  4  สําหรับตัวเลือกที่แสดงถึงพฤติกรรมขั้นจัดระบบคุณคา และการ
สรางลักษณะนิสัยรักการอาน  เปนการจัดระบบคุณคาที่มีอยูในตัวเขาเปนระบบที่ถาวร 
    คะแนน  3  สําหรับตัวเลือกที่แสดงถึงพฤติกรรมขั้นสรางคุณคา  เปนการ
มองเห็นคุณคาของการตอบสนองตอส่ิงเราหรือประสบการณที่มี 
    คะแนน   2  สําหรับตัวเลือกที่แสดงถึงพฤติกรรมขั้นตอบสนอง   ความ
ปรารถนาหรือปฏิกิริยาที่จะโตตอบตอส่ิงเรานั้นอยางเต็มใจ  และเกิดความพึงพอใจ 
    คะแนน  1  สําหรับตัวเลือกที่แสดงถึงพฤติกรรมขั้นการรับรู  การใหความ
สนใจรับฟง  ตั้งใจติดตามเรื่องที่สนใจเรียนรู  แยกแยะสิ่งที่ตองการรับรูโดยยังไมไดรูรายละเอียด
ของปรากฏการณหรือส่ิงเรานั้น ๆ  
   5)  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเบื้องตน ดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา             
โดยผูเชี่ยวชาญ  เพื่อพิจารณาตรวจสอบวาในแตละขอวัดไดตรงกับพฤติกรรมแสดงลักษณะนิสัยรัก
การอานที่กําหนดไวหรือไม  แลวใหคะแนน  +1  เมื่อแนใจวาวัดไดตรง  ใหคะแนน  -1  เมื่อแนใจ
วาวัดไดไมตรง  และคะแนน  0  เมื่อไมแนใจ  จากนั้นนําผลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญไปคํานวณหาคา
ดัชนีความสอดคลอง  และคัดเลือกขอที่มีคาดัชนีตั้งแต  0.75  ขึ้นไปถือวา  ขอคําถามนั้นเปน
ตัวแทนลักษณะของกลุมพฤติกรรมนั้น  และนําเครื่องมือปรับปรุง  แกไข  กอนนําไปทดสอบ 
    ผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือมีรายช่ือดังนี้ 

    (1)  ดร.สมหมาย   สรอยนาคพงษ อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
    (2)  นางสมพร   ฤทธาภรณ      รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 
               การศึกษาชลบุรี เขต 2 
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    (3)  นายสําเนาว  ธนะสมบัติ    ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
        ชลบุรี เขต 2 
    (4)  นายประทีป  อนุเมธางกูร อาจารยพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
    (5)  นายชํานาญ  ดีรัศมี  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบอทอง 
   6)  นําเครื่องมอืที่สรางขึ้นทั้ง  3  ฉบับ  ไปทดสอบกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล        
บอทอง  จํานวน  30  คน  ที่ไมใชประชากร  เพื่อวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ  เพื่อหาจดุบกพรอง
ของเครื่องมือ  และคาอํานาจจําแนกรายขอโดยวิธีหาคาสหสัมพันธรายขอ (ภาคผนวก ข) จากนั้น 
จึงนําแบบทดสอบไปหาคาเชื่อมั่นทั้งฉบับ  ไดดังนี ้
    ฉบับที่  1  ความสนใจใฝรูในการอาน มีคาความเชื่อมั่น 0.78 
    ฉบับที่  2  ความสม่ําเสมอในการอาน มีคาความเชื่อมั่น 0.78 
    ฉบับที่  3  เจตคติตอการอาน  มีคาความเชื่อมั่น 0.79 
   7)  นําเครื่องมือที่คัดเลือกและปรับปรุง  แลวไปทดสอบกับประชากรตอไป 
 3.3.2  แบบสอบถาม  เพื่อวัดพฤติกรรมแสดงนิสัยรักการอาน  ซ่ึงปรับปรุงแบบสอบถาม
ของจิตรลดา อารียสันติชัย  (2547, หนา 118)  เปนเครื่องมือในการวิจัย  โดยใหครูประจําชั้นหรือ
ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประเมินคามีพฤติกรรมแสดงนิสัยรักการอาน
แตละขอในระดับใด  โดยมีรูปแบบตอบเปนมาตราสวนประมาณคา  (rating  scale) 
   การกําหนดน้ําหนักคะแนนของเครื่องมือวัดพฤติกรรมแสดงนิสัยรักการอานโดย
แตละระดับยึดเกณฑของ กรมวิชาการ  (2544, หนา 30 - 48) จากการศึกษาสภาพการอานของ
นักเรียน  ดานความถี่ในการอานและการใชเวลาอานหนังสือในแตละครั้งซึ่งสวนใหญรอยละ  
42.18  ใชเวลาครึ่งชั่วโมง ถึง  1  ช่ัวโมง ซ่ึงสามารถกําหนดเปน 5 ระดับ คือ  ทุกวันวันละ 1 ชั่วโมง
ขึ้นไป  2 - 3  วัน   ตอ  1  ช่ัวโมงขึ้นไป  สัปดาหละ 1  ชั่วโมงขึ้นไป  2 - 3  สัปดาหละ  1  ชั่วโมงขึ้น
ไป  และไมเคยอานภายใน  1  เดือน  กําหนดการใหความหมายลักษณะของพฤติกรรมแสดงนิสัยรัก
การอานไดดังนี้   ลิเคิรท(Likert) (Best and Kahn, 1993, p. 246) 
   เปนประจํา   มีคาเทากับ  5  คะแนน หมายถึง   การปฏิบัติทุกวัน  
   บอยครั้ง  มีคาเทากับ  4  คะแนน หมายถึง    การปฏิบัติ  2 - 3  วันตอคร้ัง 
   บางครั้ง  มีคาเทากับ  3  คะแนน หมายถึง    การปฏิบัติ 1 สัปดาหตอคร้ัง 
   นาน ๆ  คร้ัง มีคาเทากับ  2  คะแนน หมายถึง   การปฏิบัติ 2 - 3 สัปดาหตอ
คร้ัง 
   ไมเคย  มีคาเทากับ  1  คะแนน หมายถึง    ไมเคยปฏิบตัิภายใน  1 เดอืน 
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   เกณฑในการวิเคราะหและแปลผลพิจารณาจากคาเฉลี่ย  โดยกําหนดเกณฑการ
วิเคราะหไวดังนี้ (Best, 1993, p. 247) 
   4.51 – 5.00 หมายถึง  มีระดับพฤติกรรมนิสัยรักการอานเปนประจํา 
   3.51 – 4.50 หมายถึง  มีระดับพฤติกรรมนิสัยรักการอานบอยครั้ง 
   2.51 – 3.50 หมายถึง  มีระดับพฤติกรรมนิสัยรักการอานบางครั้ง 
   1.51 – 2.50 หมายถึง  มีระดับพฤติกรรมนิสัยรักการอานนานๆ  คร้ัง 
   1.00 – 1.50 หมายถึง  มีระดับพฤติกรรมนิสัยรักการอานไมเคย 
 

3.4  วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 วิธีดําเนินการวิจัย  แบงออกไดตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 3.4.1 ขั้นตอนที่  1  ศึกษาการบริหารกิจกรรมสงเสริมการอานของนักเรียนโรงเรียน 
บานทับรางโดยการสังเกตดวยการใชแบบสังเกตพฤติกรรมเกี่ยวกับการอาน  และสัมภาษณผูมีสวน
เกี่ยวของกับกิจกรรมสงเสริมการอาน 
 3.4.2 ขั้นตอนที่  2  พัฒนาและบริหารกิจกรรมสงเสริมการอานของนักเรียนโรงเรียน
บานทับราง  โดยใชเทคนิคกระบวนการการประชุมอยางมีสวนรวมและสรางสรรค และหลักการ
เรียนรูแบบรวมมือกัน โดยการเชิญผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมาประชุมรวมกัน  คือ  ครูผูสอน  
ผูปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สภานักเรียน ซ่ึงมีขั้นตอนยอย  ดังนี้   
   1) ความพึงพอใจ  
    (1)  การเขาใจสถานการณสภาพที่แทจริง  โดยการเชิญผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
มาประชุมรวมกัน  คือ  ครูผูสอน  จํานวน  17  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน  13  
คน  ประธานสภานักเรียนจํานวน  1  คน ซ่ึงมีขั้นตอนยอย  ดังนี้   การเขาใจสถานการณสภาพที่
แทจริง  และสรางวิสัยทัศน  สภาพที่คาดหวังในอนาคต  โดยประชุมปรึกษาหารือสภาพปจจุบันถึง
ปญหาของการอาน  เร่ิมดวยการแบงคณะครูเปนกลุมตามสายชวงชั้น  คือ 
     กลุมที่  1  ครูชวงชั้นที่  1 (ป.1 – ป.3)   
     กลุมที่  2  ครูชวงชั้นที่  2 (ป.4 – ป.6) 
     กลุมที่  3  ครูชวงชั้นที่  3 (ม.1 – ม.3) 
เมื่อแบงกลุมแลวใหแตละกลุมหาปญหาการอานของนักเรียนแตละชวงชั้นของตนเองที่มีอยูใน
ปจจุบัน  สําหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประธานสภานักเรียนคอยสังเกตการณ
ใหคําเสนอแนะชี้แนวทาง  หลังจากนั้นใหแตละกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็นถึงความคาดหวังวา
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ในอนาคตจะใหนักเรียนของตนเปนอยางไรบางในการอานโดยแตละกลุมสื่อเปนภาพนําเสนอให
เห็นเปนภาพที่ชัดเจนในผลของการดําเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   
   2)  การสงอิทธิพล   
    คิดหากลวิ ธี  ชวยกันคิดและเลือกกิจกรรมที่สงเสริมการอานที่ทําใหมี
ประสิทธิภาพโดยเนนกิจกรรมที่เนนหลักการเรียนรูแบบรวมมือกัน และจัดความสําคัญจําแนก
กิจกรรม โดยเมื่อพบปญหาแลวใหแตละกลุมวางแผนหากิจกรรมสงเสริมการอานที่เนนหลักการ
เรียนรูแบบรวมมือกันเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการสงเสริมการอาน จากนั้นจึงชวยกัน
เลือกกิจกรรมที่เห็นวามีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนกับนักเรียน และเหมาะสมกับนักเรียนในชวง
ชั้นของตนเอง  กิจกรรมสงเสริมการอานที่เหมาะสมจะนําไปทดลองใชมีดังนี ้
    ชวงชั้นที่  1 (ป.1 – ป.3) 
     (1)  ตะกราเคลื่อนที่ 
     (2)  พี่เลานิทานใหนองฟง 
     (3)  พี่สอนนอง 
     (4)  การคิดปรศินาคําทาย 
     (5)  ยอดนักอาน 
     (6)  คาราโอเกะเพื่อการอาน 
     (7)  ตนไมรักการอาน 
     (8)  บันทกึกิจกรรมการอานของหน ู
     (9)  วางทกุงานอานทุกคน 
     (10)  การเลานทิานกับการพฒันาเด็กโดยใชส่ือประกอบ 
    ชวงชั้นที่  2 (ป.4 – ป.6)   
     (1)  สํานวน  สุภาษิต  คําพังเพย 
     (2)  แฟนพันธุแท  76  จังหวดั 
     (3)  ตลาดนดัทางปญญา 
     (4)  หนอนหนงัสือ 
     (5)  การคิดปรศินาคําทาย 
     (6)  ตอบปญหาสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 
     (7)  อานหนังสือใหนองฟง 
     (8)  คาราโอเกะเพื่อการอาน 
     (9)  การสรางนิทานภาพเลมเล็ก 
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     (10)  บันทกึกจิกรรมการอานของหน ู
     (11)  พี่สอนนอง 
     (12)  ตะกราเคลื่อนที่ 
    ชวงชั้นที่  3  (ม.1 – ม.3)   
     (1)  สํานวน  สุภาษิต  คําพังเพย  
     (2)  แฟนพันธุแท  76  จังหวดั 
     (3)  ตลาดนดัทางปญญา 
     (4)  หนอนหนงัสือ 
     (5)  การคิดปรศินาคําทาย 
     (6)  ตอบปญหาสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 
     (7)  อานหนังสือใหนองฟง 
     (8)  คาราโอเกะเพื่อการอาน 
     (9)  วเิคราะหขาว 
     (10)  การสรางนิทานภาพเลมเล็ก 
     (11)  บันทกึกจิกรรมการอานของหน ู
     (12)  เสียงตามสาย 
     (13)  พี่สอนนอง 
     (14)  ตะกราเคลื่อนที่ 
    3)  การควบคุม  
     วางแผนหาผูรับผิดชอบและจัดทําแผน/กิจกรรม/โครงการ  เมื่อไดกิจกรรม
สงเสริมการอานที่เหมาะกับชวงชั้นแตละชั้นแลว  กว็างแผนหาผูรับผิดชอบกิจกรรมและรวมกัน 
วางแผนการดาํเนินงานของแตละกจิกรรม  สําหรับผูรับผิดชอบกิจกรรมแตละชวงชัน้มอบหมายให
ครูรับผิดชอบดังนี ้
      ชวงชั้นที่  1 (ป.1 – ป.3) มอบหมายใหครูรับผิดชอบ  จํานวน  3  คน  คือ 
      1.  นางสาวสุลาวัลย  กําพฒุ 
     2.  นางสาวกญัญา  สถาวร 
     3.  นางสาวบญุมี  รักชาต ิ
     ชวงชั้นที่  2 (ป.4 – ป.6)  มอบหมายใหครูรับผิดชอบ  จํานวน  3  คน  คือ 
     1.  นางสาวชูใจ  ทิมเมือง 
     2.  นายวนิัย  หางแกว 
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     3.  นายชัยพจน  ผสมทรัพย 
     ชวงชั้นที่  3 (ม.1 – ม.3)  มอบหมายใหครูรับผิดชอบ  จํานวน  6  คน  คือ 
     1.  นางวิมล  จนัทโภโต 
     2.  นายวิชาญ  เรือนคํา 
     3.  นางเจษฎา  มินตา 
     4.  นายพลัชปรัชญ  ศรีสมบูรณกนก 
     5.  นางสาวนุกลู  ช่ืนชม 
     6.  นายศิริพงษ  จันทโภโต 
  3)  ขั้นตอนที่  3  ดําเนินกิจกรรมสงเสริมการอานที่ไดคิดและไดเลือกไว โดยใช
ระยะเวลา ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552  ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ถึง เดือน มีนาคม 
2553  
  4)  ขั้นตอนที่  4  หลังการดําเนินกิจกรรมเสร็จ  เชิญผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายมารวม
ประชุมสรุปประเมินผลการดําเนินงาน  และหาขอบกพรองของกิจกรรม  จากนั้นประเมินกิจกรรม
สงเสริมการอานวากิจกรรมใดที่ทุกคนพึงพอใจและเห็นวาประสบผลสําเร็จมากที่สุดไปหานอย
ที่สุด   
  5) ขั้นตอนที่ 5 หลังการทดลองใชกิจกรรมสงเสริมการอานของนักเรียนเรียบรอยทุก
กิจกรรม ก็ประเมินผลพฤติกรรม และเจตคตินิสัยรักการอานของนักเรียนดวยแบบทดสอบ
สถานการณ ทดสอบกับนักเรียน กลุมตัวอยาง ทุกระดับชั้น สําหรับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 ใหครู
ประจําชั้น เปนผูอานแบบทดสอบใหนักเรียนฟงแลวใหนักเรียนตอบแบบทดสอบ  และใช
แบบสอบถามวัดพฤติกรรมนิสัยรักการอานโดยสอบถามครูประจําชั้น   ผูปกครอง  และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพรอมกับนําเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน                   
ปการศึกษา  2551  มาเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปการศึกษา  2552 (แสดง
ในรูปแผนภูมิ ที่ 1)  เพื่อดูผลพัฒนาทางการเรียน  ซ่ึงการดําเนินงานโครงการสงเสริมการอานจะ
เปนตัวชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นและสรุปรูปแบบการบริหารกิจกรรม
สงเสริมการอานของนักเรียนโรงเรียนบานทับราง  โดยใชเทคนิคกระบวนการการประชุมอยางมี
สวนรวมและสรางสรรค  AIC  และหลักการเรียนรูแบบรวมมือกัน  
  6)  ขั้นตอนที่  6  สรุปรูปแบบการบริหารกิจกรรมสงเสริมการอานของโรงเรียน            
บานทับรางโดยใชเทคนิคกระบวนการการประชุมเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมและสรางสรรค  
และหลักการเรียนรูแบบรวมมือกัน ไดโครงการสงเสริมการอานที่ประกอบดวยกิจกรรมสงเสริม
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การอาน ที่จะนําไปดําเนินการสงเสริมการอานใหประสบผลสําเร็จและทําใหนักเรียนมีพฤติกรรม
รักการอานเพิ่มขึ้น   
 

3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1)  ขั้นตอนที่ 1  ประชุมปฏิบัติการคณะครู  เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของการสงเสริมการ
อาน  และใหดําเนินการสํารวจพฤติกรรมของนักเรียน ดวยแบบสังเกตพฤติกรรมแสดงนิสัย 
รักการอาน   
 2)  ขั้นตอนที่ 2  ขอความรวมมือจากคณะครู  และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย โดยการ
ประชุมชี้แจงใหทราบวัตถุประสงคและดําเนินการตามรูปแบบ การประชุมปฏิบัติการ อยางมีสวน
รวมและสรางสรรค และหลักการเรียนรูแบบรวมมือกัน หลังจากนั้นดําเนินการตามขั้นตอนเทคนิค
วิธีการดังกลาว โดยเชิญกลุมตัวอยางที่เกี่ยวของมาประชุม  ณ โรงเรียนบานทับราง  ประชุมเกี่ยวกบั
โครงการสงเสริมการอาน  เพื่อหากิจกรรมสงเสริมการอานที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับชวงชั้น 
แตละชวงชั้นมาดําเนินการทดลองใช หลังการทดลองใชเสร็จสิ้นประเมินพฤติกรรมนิสัย                   
รักการอาน ดวยแบบทดสอบสถานการณ  จํานวน 300  ชุด  และแบบสอบถามวัดพฤติกรรมนิสัย            
รักการอานของนักเรียนซึ่งประเมินโดยครูประจําชั้น จํานวน 17 ชุด คณะกรรมการสถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน จํานวน  13 ชุด และผูปกครอง จํานวน 300 ชุด รวมทั้งสิ้น 630 ชุด โดยมอบหมายใหครู
ประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง  มัธยมศึกษาปที่ 3 เปนผูดูแลควบคุมการตอบแบบทดสอบ และ
แบบสอบถามจากผูปกครองและคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยสามารถรับแบบทดสอบ
และแบบสอบถามคืนครบทุกฉบับ 
 

3.6  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยการตรวจสอบขอมูลแบบ 
สามเสา  (triangulation)  และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยพรรณนาวิเคราะห  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  มีดังนี้  คาเฉลี่ย  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความถี่ รอยละ 
 


