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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 

  การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยไดวิจัยเร่ืองการพัฒนา
ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใชรูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  ซ่ึงมี
รายละเอียดวิธีการดําเนินการวิจัย เปน 3 ระยะ ดังนี้ 
              3.1 การศึกษาบริบทการจัดการศึกษาปฐมวัยดานความสามารถทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
       3.2 การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติในการพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัย 

        3.3 การศึกษาผลการพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใชรูปแบบการ
สอนภาษาแบบธรรมชาติ   
 

3.1 การศึกษาบริบทการจัดการศึกษาปฐมวัยดานความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
               ผูวิจัยศึกษาบริบทการจัดการศึกษาในการจัดการศึกษาปฐมวัยดานความสามารถทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดวยวิธีการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ และสังเกตการจัดการ
เรียนการสอน  
     3.1.1 ศึกษาเอกสาร สัมภาษณและ สังเกตการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
                   1) ศึกษาเอกสารของกรมการปกครองสวนทองถ่ินในสวนที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษา และขอมูลในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
บุรีรัมย 
                   2) สัมภาษณบุคลากร และสังเกตการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
โดยเลือกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เฉพาะศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเองและ
อยูในเขตเมืองเปนกลุมเปาหมายจํานวน 6 ศูนย ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวิมลวิทยา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานโคกเกา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไตรมิตรวิทยาคาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.บานบัว 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานหนองสองหอง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
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                                  (1) สัมภาษณบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นสัมภาษณที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และกระบวนการเรียนรู โดยสัมภาษณบุคลากรของศูนยพัฒนา     
เด็กเล็ก 6 ศูนย ศูนยละ 3 คน ประกอบดวย หัวหนาศูนย นักวิชาการประจําศูนย และผูดูแลเด็ก 
                        (2) สังเกตการจัดการเรียนการสอนของผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใชเวลา
ศูนยละ 1 สัปดาห มีประเด็นในการสังเกต 5 ประเด็น ไดแก การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการ
เรียนรูของเด็ก การจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก การบูรณาการการเรียนรู 
และสื่อการเรียนรู การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ความสัมพันธระหวางผูสอนกับ
ครอบครัวของเด็ก 
         3.1.2 การรวบรวบขอมูลบริบทการจัดการศึกษา 
                             1) ผูวิจัยศึกษาขอมูลจากเอกสารโดยศึกษาและสังเคราะหขอมูลพื้นฐานจาก
เอกสารทุติยภูมิ บทความทางวิชาการ ตํารา แหลงฐานขอมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เชื่อถือได ศึกษา
เอกสารราชการของกรมการปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งสวนกลางและองคการบริหารสวนตําบล และ
ขอมูลการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของจังหวัดบุรีรัมย 
สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ซ่ึงมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยแบง
ออกเปน 5 ประเภท คือ (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รับถายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ (อนุบาล 3 ขวบ)  (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รับถายโอนจากกรมการพัฒนา
ชุมชน (3) ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด / มัสยิด ท่ีรับถายโอนจากกรมการศาสนา (4) ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง (5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดตั้งเอง (เพิ่มเติม) สังเคราะหเอกสาร บริบทของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนยพัฒนา    
เด็กเล็กนําเสนอขอมูลในรูปของความเรียง 
         2) ผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (semi – structure interview) 
สัมภาษณหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6 คน นักวิชาการประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน      
6 คน และผูดูแลเด็กเล็ก (ครู) จํานวน 6 คน เปนการสัมภาษณผูที่มีความเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดบุรีรัมย โดยมีการนัดหมาย
การสัมภาษณลวงหนาและมีการบันทึกเทปการสัมภาษณ เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหบริบท ปญหา 
และความตองการในการดําเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอไป 
         3) การสังเกตการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยสังเกตการจัดการเรียนการสอนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง เปนเวลาศูนยละ 1 สัปดาห สังเกต
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กิจกรรมการจัดประสบการณในชวงเวลา 8.30 – 11.00 น. ตั้งแตกิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ 
         3.1.3 การวิเคราะหขอมูล 
                            ในการดําเนินการวิเคราะหขอมูลบริบทการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดบุรีรัมย ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
                            1) ผูวิจัยวิเคราะหเอกสาร จากเอกสาร ตํารา แหลงขอมูลทางวิชาการและขอมูล
สารสนเทศจากหนวยราชการ และนํามาเขียนเปนประเด็น เพื่ออธิบายบริบทการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดบุรีรัมย ประเด็นปญหา และความตองการของหัวหนาศูนย 
นักวิชาการ ผูดูแลเด็กที่ตองการจะพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสรุปวิเคราะห โดยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) และ เขียนสรุปผลเปน  
ความเรียง 
                            2) การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณหัวหนาศูนย นักวิชาการ ผูดูแลเด็กใน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดบุรีรัมย แบบไมเปนทางการและไมมีโครงสราง โดยการถอดเทป
สัมภาษณ ไดบริบท ปญหา และความตองการที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
         3) การวิเคราะหจากการสังเกตการจัดการเรียนการสอนของผูดูแลเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก โดยการวิเคราะห สรุปผลการจัดการเรียนการสอน และเขียนสรุปแยกเปนประเด็น 
 
3.2 การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัย 
          3.2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาธรรมชาติ 
  ศึกษาแนวคิดการสอนภาษาแบบธรรมชาติของกูดแมน ศึกษาหลักการของนัก
การศึกษาไทยที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาแบบธรรมชาติของอารี สัณหฉวี บุษบง ตันติวงศ         
พัชรี โยธิน และ นฤมล เนียมหอม  และศึกษามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา
สังกดัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กับมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
          3.2.2 การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
                 1) การกําหนดหลักการสอนภาษาแบบธรรมชาติในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีวิธีการ
ในการกําหนดหลักการแยกเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 
                              ประเด็นที่ 1 ศึกษาแนวคิดการสอนภาษาแบบธรรมชาติของกูดแมน และ
หลักการของนักการศึกษาของไทย คืออารี สัณหฉวีและนฤมล เนียมหอม นํามาวิเคราะห ผูวิจัย
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เลือกประเด็นการจัดการสอนตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติเปนหลักการสําคัญ 2 ประการ 
คือ 
   (1) Environment คือ การจัดสภาพแวดลอมใหกับเด็กไดมีความคุนเคยกับภาษา
อยางมีความหมาย ไดแก การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน ดวยการเพิ่มสื่อในมุมตาง ๆ เชน ในมุม
หนังสือ ไดเพิ่มหนังสือนิทานที่มีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก เชน นิทานเรื่องเสือขี้อาย เร่ืองแรด 
ขี้งอน เร่ืองตลาดน้ํา...อํ้า! อรอย เรื่องแมไกกะลูกไก เปนตน และพิมพตัวอักษรภาษาไทยตามชื่อ
เร่ืองของหนังสือนิทานแลวจัดวางหนังสือนิทานใหตรงกับชื่อเรื่องของหนังสือนิทานนั้นๆ เพื่อให
เด็กไดสรางความคุนเคย กับตัวอักษร นอกจากนี้ยังเพิ่มมุมวิทยาศาสตร ผูวิจัยไดนําแวนขยาย ขวด
พลาสติกใสบรรจุดวยวัสดุที่แตกตางกันเพื่อใหเด็กฝกการสังเกต คิดและมีประเด็นในการพูดคุยกับ
เพื่อน ๆ และยังไดเพิ่มอุปกรณของเลนในมุมบาน เชน ชุดรีดผา ชุดทําอาหาร และชุดเครื่องแตงตัว 
เปนตน  
   (2) Teacher Role คือ บทบาทครูในการจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอน
ภาษาแบบธรรมชาติครูมีบทบาท ไดแก จัดกิจกรรมใหเด็กมีพื้นฐานจากประสบการณจริง เปด
โอกาสใหเด็กไดส่ือสาร ใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน และผูสอนดวยการปฏิบัติกิจกรรมทาง
ภาษารวมกัน ใหกําลังใจ การเปนแบบอยางที่ดี การใชคําพูดใหเด็กเกิดความมั่นใจ และการ
เสริมแรงทางดานบวกใหกับเด็กปฐมวัย เพื่อใหเด็กรูสึกปลอดภัย และตองจัดกิจกรรมที่มีลักษณะ
เปนบูรณาการการใชภาษาทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
   ประเด็นที่ 2 ศึกษามาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัยใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามมาตรฐานที่ 8 ใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตัวบงชี้ที่ 7 ใหนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินเอา
มาใชในการเรียนการสอน และ มาตรฐานที่ 9ใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยาง
หลากหลาย ตัวบงชี้ที่ 6 ใหมีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรควัฒนธรรม ประเพณีและ        
ภูมิปญญาไทย และศึกษามาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  มาตรฐานที่ 7 
รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย  
   วัฒนธรรม (culture) เปนเรื่องที่มีความนาสนใจ ผูวิจัยจึงไดเลือกวัฒนธรรมที่มี
ความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตความเปนอยูของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดบุรีรัมย  
ประกอบดวยวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถ่ินในเรื่องที่เกี่ยวกับอาหาร คือไขเค็มลําปลาย
มาศ กุงจอมประโคนชัย และวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการแตงการและอาชีพของคนในจังหวัด
บุรีรัมย คือ ผาไหม ตัวไหมและ ใบหมอน ผูวิจัยไดนําประเพณีที่เกี่ยวของกับจังหวัดบุรีรัมยมาให
เด็กปฐมวัยไดเรียนรูดวย คือ ประเพณีการขึ้นเขาพนมรุง ประเพณีการแขงเรือ ประเพณีการแขงวาว  
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    สรุป ผูวิจัยไดกําหนดเลือกหลักการการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ที่จะใชในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก คือ การจัดสภาพแวดลอม (Environment) บทบาทครู (Teacher Role) และวัฒนธรรม 
(Culture)  
                     2) การกําหนดการเรียนการสอน 
                          หลักการสอนภาษาธรรมชาติในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ผูวิจัยสรางขึ้น (ETC) คือ 
การจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมภาษาอยางมีความหมาย บทบาทครู และวัฒนธรรมของจังหวัด
บุรีรัมยแลว ผูวิจัยไดนํามาพัฒนาเปนรูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แต
เนื่องจากแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติเปนปรัชญาแนวคิด ไมใชวิธีการสอนภาษาอยางที่เขาใจ
ผิดกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงนํารูปแบบการสอนของนักการศึกษาจํานวน 2 ทาน คือ จอยสและวีลกับ   
กานเยมาศึกษาเพื่อพัฒนาเปนรูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยเลือก
ขั้นตอนวิธีการสอนจํานวน 5 ขั้นตอน คือ (1) สรางความคุนเคยกับภาษา (2) กระตุนความสนใจของ
ผูเรียน  (3) การสรางความเชื่อมโยง (4) การใหขอมูลปอนกลับ (5) การประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียน   
   จากนั้นผูวิจัยนํารูปแบบการสอนภาษาแบบธรรมชาติในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
ไดมาจัดทําเปนแผนการจัดประสบการณการสอนภาษาแบบธรรมชาติ โดยผูวิจัยไดวิเคราะห
โครงสรางการจัดประสบการณการฟงและการพูดตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดวย แนวคิด หลักการ จุดประสงค วิธีสอน กิจกรรมการเรียนรู ประเมินผล 
นําแผนการจัดประสบการณไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ ปรับแกตามคําแนะนํา 
เพื่อนําไปใชทดลองกับเด็กปฐมวัยกลุมตัวอยางในระยะที่ 3 ตอไป 
 
3.3 ศึกษาผลการพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใชรูปแบบการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติ   
              ศึกษาผลการพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใชรูปแบบการสอนภาษา
แบบธรรมชาติในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การวิจัยคร้ังนี้ใชรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองโดยวัดผลกอนและ
หลังการทดลอง (The One Group Pretest – Posttest Design) กําหนดขอบเขตในการวิจัย มีดังนี้ 
         3.3.1 กลุมตัวอยาง 
                เปนเด็กปฐมวัย อายุ 4 ป ที่กําลังศกึษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย จํานวน 21 คน 
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   3.3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
                             แผนการจัดประสบการณการสอนภาษาแบบธรรมชาติ เปนการนํารูปแบบการ
สอนแบบภาษาธรรมชาติที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาเพื่อใชในการพัฒนาความสามารถทางภาษาใหกับเด็ก
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การจัดกิจกรรมเปนการจัดตามหลักการสอนภาษาแบบธรรมชาติใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ (1) การจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน (2) บทบาทครู เปนแบบอยางที่ดี
ในการใชภาษา อํานวยความสะดวก และใหการเสริมแรง (3) วัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย ผูวิจัย
ไดจัดใหเด็กเรียนรูดวยการจัดประสบการณ เชน หนวยกระยาสารท  หนวยไขเค็มลําปลายมาศ 
หนวยตัวไหม หนวยใบหมอน หนวยชาง เปนตน 
                   3.3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
       1) แผนการจัดประสบการณการสอนภาษาธรรมชาติ มีวิธีการตรวจสอบคุณภาพ
ดังนี้ 
                                   (1) นําแผนการจัดประสบการณไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน คือ ผูชวย
ศาสตราจารย    ดร.คนึง  สายแกว ผูชวยศาสตราจารยมัลลิกา เจริญพจน และอาจารยภิญญดาพัชญ  
เพ็ชรรัตน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดประสบการณการสอน
ภาษาธรรมชาติ 
         (2) ผลการตรวจสอบ  คือ ตองปรับแกจุดประสงค กิจกรรมการเรียนรู 
ประเมินผล 
                                   (3) นํามาปรับปรุงแกไขตามที่ไดรับคําแนะนํา 
          (4) นําไปทดลองใชกับเด็กปฐมวัยที่มีลักษณะเชนเดียวกับกลุมตัวอยางที่จะ
ศึกษา  
                                   (5) นําผลที่ไดมาปรับปรุงแผนการจัดประสบการณการสอนภาษาธรรมชาติ
ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  
                                    (6) นําไปใชกับกลุมตัวอยางเปนระยะเวลา 16 สัปดาห จัดประสบการณ    
การเรียนการสอน 16 หนวยการเรียนรู ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 
                       2) แบบวัดความสามารถทางภาษาดานการฟง การพดู ของเด็กปฐมวัยอายุ 4 ป เปน
แบบวัดเชิงปฏิบัติการ แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 วัดความสามารถทางภาษาดานการฟง โดย
ใหเด็กปฐมวัยปฏิบัติตามคําพูดของผูวิจัย จํานวน 11 ขอ ตอนที่ 2 วัดความสามารถทางภาษาดาน
การพดู โดยใหเด็กปฐมวัยสังเกตภาพ แลวพูดหรือเลาเรื่องตามภาพที่เด็กเห็น จํานวน 6 ภาพ 
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                                  แบบวัดความสามารถทางภาษาดานการฟง การพูด มีวิธีการตรวจสอบคุณภาพ
ดังนี้ 
                                  (1) การตรวจสอบเครื่องมือ นําแบบทดสอบไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน 
คือผูชวยศาสตราจารย  ดร .คนึง   สายแกว   ผูชวยศาสตราจารยมัลลิกา  เจริญพจน  และ                  
อาจารยภิญญดาพัชญ  เพ็ชรรัตน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับความเที่ยงตรง (Validity)  ของขอคําถามโดย
ใหผูทรงคุณวุฒิตรวจดูขอคําถามตางๆ วามีความสอดคลองกับความสามารถทางภาษาที่ตองการ
ศึกษาหรือไม และประเด็นตางๆ ที่ถามครอบคลุมหรือไม  
                                  (2) ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาใช เกณฑคาดัชนีความ
สอดคลอง ซ่ึงตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0.50   (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ, 2545, หนา 179)   ผล
ปรากฏวาไดขอคําถามที่มีคาดัชนี ความสอดคลองตั้งแต 0.70 – 1.00 หลังจากนั้นนําแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยไปทดลองใช  (Try out) กับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 อายุ     
4 ป ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบัวทอง จํานวน 20 คน เพื่อคัดเลือกขอคําถามที่มีคุณภาพที่
เหมาะสม การหาคาความยากงาย (Difficulty) ใชเกณฑคาความยากงายโดยคัดเลือกขอคําถามที่มีคา
ความยากงาย แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาดานการฟง มีคาความยากงายระหวาง        
0.50 – 0.75  และ แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาดานการพูด  มีคาความยากงายระหวาง  
0.45 – 0.75  การหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) ที่มีคาอํานาจจําแนก แบบทดสอบวัด
ความสามารถทางภาษาดานการฟง มีคาอํานาจจําแนกระหวาง    0.30 – 0.70  และ แบบทดสอบวัด
ความสามารถทางภาษาดานการพูด  มีคาอํานาจจําแนกระหวาง     0.30 – 0.60  การหาคาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ใชเกณฑคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรของ  คูเดอร – ริชารดสสัน   สูตร KR. – 21 
(พิสณุ ฟองศรี, 2549, หนา  180) ผลปรากฏวาไดคาความเชื่อมั่น แบบทดสอบวัดความสามารถทาง
ภาษาดานการฟง มีคาความเชื่อมั่น 0.84 และ แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาดานการพูด มี
คาความเชื่อมั่น 0.81 
           3.3.4 การวิเคราะหผลการพัฒนาความสามารถทางภาษา 
                              1) การหาคาคะแนนความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดของเด็ก
ปฐมวยั ใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
                              2) การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถทางภาษาดานการฟงและการ
พูดของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทดลองใชสถิต t – test for dependent samples  


