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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงทดลอง เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การอานคําศัพทภาษาไทย 

โดยใชการจัดการเรยีนรูดวยเกมรวมกับแบบฝกทักษะการอานคําศัพท สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 3 ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน ดังนี้ 

  3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 3.3 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
 3.1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 10 โรงเรียน

ในเขตคุณภาพกบินทรบุรี 8 อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 126 คน  

  3.1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี อําเภอกบินทรบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 

ปการศึกษา 2555 จํานวนนกัเรียน 24 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

  

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ดังนี้ 

 3.2.1 กิจกรรมเกมการพัฒนาทักษะการอานคําศัพทภาษาไทย จํานวน 12 เกม 

 3.2.2 แผนการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูดวยเกมรวมกับแบบฝกทักษะการอาน

คําศัพทภาษาไทย จํานวน 12 แผน 

 3.2.3 แบบฝกทักษะการอานคําศัพทภาษาไทย จํานวน 12 แบบฝก 
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 3.2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานคําศัพทภาษาไทย จํานวน 30 ขอ 

 

 

 

 

3.3 การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 

 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย  

 3.3.1 การสรางกิจกรรมเกมการพัฒนาทักษะการอานคําศัพทภาษาไทย ดําเนินการตามข้ันตอน 

ดังนี้ 

  1) ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดวัฒนารังษี กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย หนังสือภาษาไทยชุดภาษาเพ่ือชีวิตชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 เก่ียวกับคํา ความหมายของคํา 

เอกสารท่ีเก่ียวของกับเกมภาษาไทย แลวกําหนดจุดมุงหมาย คําศัพท ท่ีใชในการสรางกิจกรรมเกม

และไดขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญในการสอนภาษาไทย เพ่ือสราง

กิจกรรมเกมการพัฒนาทักษะการอานคําศัพทภาษาไทย 

  2) สรางเกมการพัฒนาการอานคําศัพทภาษาไทยใหสอดคลองกับสาระการเรียนรู

ภาษาไทยท้ังหมดมี 12 กิจกรรมเกม ดังนี้ 

 (1) เกมรวมคํา  

  (2) เกมลกูไกหาแม 

  (3) เกมคนหาตัวสะกด  

  (4) เกมนักคาน  

  (5) เกมอักษรซอนคํา  

  (6) เกมดอกไมดนตรี  

  (7) เกมสรางคํานําสนุก  

  (8) เกมเซียมซีเสี่ยงคํา  

  (9) เกมสลับจับวาง  

  (10) เกมรวมพลังสรางคํา 

  (11) เกมคนหามหาสมบัติ  

  (12) เกมตอบัตรจัดแถว  
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  3) ไดแบงรูปแบบเกมท้ัง 12 เกมเปน 4 กลุมคํา ดังนี้ 

   เกมท่ี 1-3 ใชกลุมคําท่ี 1 พัฒนาการอานคําประวิสรรชนีย 

   เกมท่ี 4-6 ใชกลุมคําท่ี 2 พัฒนาการอานคําท่ีไมประวิสรรชนีย 

   เกมท่ี 7-9 ใชกลุมคําท่ี 3 พัฒนาการอานคําท่ีใชตัวสะกดแมกน 

   เกมท่ี 10-12 ใชกลุมคําท่ี 4 พัฒนาการอานคําท่ีใชตัวสะกดแมกด 

  4) นําเกมการพัฒนาทักษะการอานคําศัพทภาษาไทยไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 

เพ่ือพิจารณาความถูกตองและความเหมาะสมของเกมเพ่ือพัฒนาทักษะการอานคําศัพทภาษาไทยกับ

กิจกรรมเกมการพัฒนาทักษะการอานคําศัพทภาษาไทย ตลอดจนความยากงายของเกม และความนาสนใจ

ของเกม แลวปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

  5) นําเกมการพัฒนาทักษะการอานคําศัพทภาษาไทยท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขไปทดลอง

ใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที 3 โรงเรียนบอทองวิทยา เขตคุณภาพกบินทรบุรี 8 ปการศึกษา 2555 

จํานวนนักเรียน 30 คน เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมกับผูเรียน วิธีการเลน ความเหมาะสมของเวลา 

นําผลท่ีไดมาปรับปรุง แกไขขอบกพรอง พบวาคําศัพทมีความยากเกินไปสําหรับนักเรียนในภาคเรียนท่ี 1 

จึงทําการเปลี่ยนคําศัพทใหมตามความเหมาะสมกอนนําไปใชจริง 

  6) นําเกมการพัฒนาทักษะการอานคําศัพทภาษาไทยมาทดลองกับกลุมตัวอยาง

โดยบรรจุลงในแผนการจัดการเรียนรู  

 3.3.2 การสรางแผนการจัดการเรยีนรู โดยใชการจัดการเรียนรูดวยเกมรวมกับแบบฝกทักษะ

การอานคําศัพทภาษาไทย การพัฒนาทักษะการอานคําศัพทภาษาไทย โดยใชการจัดการเรียนรูดวยเกม 

ดําเนินการดังนี้ 

  1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทยและหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดวัฒนารังษี ศึกษามาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด ขอบขาย

เนื้อหาสาระการวัดผลและประเมินผลการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

  2) ศึกษาการจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนจากหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนวัดวัฒนารังษี 

  3) ศึกษาจุดมุงหมายและคําพ้ืนฐานท่ีสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กําหนดของชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

  4) เขียนแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือฝกทักษะการอานคําศัพทภาษาไทย จํานวน 12 แผน

ตามลําดับข้ันตอนของแผนการสอน ดังนี้   

  ข้ันท่ี 1 มาตรฐานการเรียนรูและสาระแกนกลาง  

  ข้ันท่ี 2 สาระสําคัญ  

  ข้ันท่ี 3 ตัวชี้วัด 
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  ข้ันท่ี 4 สาระการเรยีนรู  

  ข้ันท่ี 5 กระบวนการจัดการเรียนรูประกอบดวยข้ันตอนการสอน 4 ข้ัน ไดแก 

 (1) ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 (2) ข้ันสอน ฝกทักษะดวยกิจกรรมเกม 

 (3) ข้ันสรุป 

 (4) ข้ันประเมินผล 

  5) นาํแผนการจัดการเรียนรู ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือพิจารณาความถูกตอง 

และความเหมาะสมของผูเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลตรวจสอบ

หาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคลองของจุดประสงค (IOC) ไดคาความสอดคลองของ

จุดประสงคระหวาง 1.00 (ภาคผนวก จ หนา 128) แลวปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

  6) นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีปรับปรุงแลว ไปใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง

จํานวน 30 คน  

  7) นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีทดลองใชมาปรับปรุงภาษาเพ่ือจัดทําเปนแผนการจัด 

การเรียนรูท่ีสมบูรณสําหรับนําไปใชในการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 24 คน 

 

 

 3.3.3 การสรางแบบฝกทักษะการอานคําศัพทภาษาไทย มีวิธีดําเนินการดังนี้ 

  1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร

สถานศึกษา โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

  2) ศึกษามาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด ขอบขายเนื้อหาสาระการวัดผลและประเมินผล 

การจัดทําแบบฝกทักษะเพ่ือใชวัดทักษะการอาน   

  3) ศึกษาจุดมุงหมายและคําพ้ืนฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กําหนด จํานวน 1,210 คํา แตไดคัดเลือกมาเฉพาะคําท่ีใชในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 

120 คํา และแบบเรียนชุดภาษาเพ่ือชีวิต ของชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

  4) กําหนดแบบฝกทักษะวัดทักษะการอานคําศัพท จํานวน 12 แบบฝก แบบฝกละ 

10 คํา มีคําพ้ืนฐานที่ถูกตองทั้งพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ตัวสะกด และเปนคําที่มีความหมาย 

ซ่ึงวัดโดยการใชแบบฝกวัดทักษะท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยไดกําหนดคําไวเปน 4 กลุมคํา ดังนี้ 

 แบบฝกวัดทักษะการอานท่ี 1-3 ใชกลุมคําท่ี 1 อานออกเสียงคําประวิสรรชนีย 

 แบบฝกวัดทักษะการอานท่ี 4-6 ใชกลุมคําท่ี 2 อานออกเสียงคําท่ีไมประวิสรรชนีย 

 แบบฝกวัดทักษะการอานท่ี 7-9 ใชกลุมคําท่ี 3 อานออกเสียงคําท่ีใชตัวสะกดแมกน 
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 แบบฝกวัดทักษะการอานที่ 10-12 ใชกลุมคําที่ 4 อานออกเสียงคําท่ีใชตัวสะกด

แมกด 

  5) เขียนแบบฝกทักษะการอานคําศัพทภาษาไทย จํานวน 12 แบบฝก แตละแบบฝก

ทําการทดสอบเม่ือเรียนจบแตละแผนการจัดการเรียนรู 

  6) นําแบบฝกทักษะการอานคําศัพทท่ีผูวิจัยออกแบบนําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน

ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาความถูกตองและเหมาะสมของคําศัพท สอดคลองกับเนื้อหา และ

การวัดประเมินผล ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยใชดัชนีความสอดคลอง ( IOC) 

ไดคาความสอดคลองเทากับ 1.00 (ภาคผนวก จ หนา 127) แลวปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ

  7) นําแบบฝกทักษะการอานคําศัพทท่ีปรับปรุงแลว ไปใชกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง

จํานวน 30 คน  

  8) นําแบบฝกทักษะการอานคําศัพทท่ีทดลองใชแลวมาปรับปรุงคําศัพทเพ่ือจัดทําให

ถูกตองและสมบูรณสําหรับนําไปใชในการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 24 คน 

 3.3.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานคําศัพทภาษาไทย ใชเปนแบบประเมินผลกอนเรียน

และหลังเรียน ซ่ึงเปนชุดเดียวกัน วัดผลสัมฤทธิ์การอานคําศัพทภาษาไทย โดยใชการจัดการเรียนรู

ดวยเกม ดําเนินการดังนี้ 

  1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คูมือการสอนวิชา

ภาษาไทย หนังสือแบบเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษาชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของกรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

  2) ศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เยาวดี วิบูลยศรี, 2540,

หนา 1-276) 

   3) รวบรวมคํายากจากหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ชุดพ้ืนฐานภาษา ชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 3 จํานวน 120 คํา โดยผานความเห็นชอบของผูเชี่ยวชาญ 

  4) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาการอานคําศัพทภาษาไทย จํานวน 60 ขอ 

เม่ือคัดเลือกความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญแลว เหลือ 30 ขอ ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

ใหครอบคลุมเนื้อหาและระดับพฤติกรรมท่ีตองการวัดโดยใชทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนรู 

  5) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานคําศัพทภาษาไทย จํานวน 30 ขอ ไปให

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา

โดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 (ภาคผนวก จ หนา 129) 

แลวนําขอเสนอแนะและคําแนะนําตางๆ ของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรงุแกไข 

  6) นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง

ไมใชกลุมทดลองจํานวน 30 คน จากโรงเรียนบอทองวิทยา เขตคุณภาพกบินทรบุรี 8  
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  7) ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบท่ีนักเรียนทํา โดยใหคะแนน 1 คะแนน สําหรับขอท่ี

ตอบถูก และให 0 คะแนนสําหรับขอท่ีตอบผิด 

  8) นําแบบทดสอบวิเคราะหรายขอเพ่ือหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r)  

  9) คัดเลือกแบบทดสอบเฉพาะขอท่ีมีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20-0.80 และ

มีคาอํานาจจาํแนก (r) ตั้งแต 0.20 ข้ึนไป ซ่ึงในแบบทดสอบฉบับนี้มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 

0.22-0.77 และมีคาอํานาจจําแนก (r) อยูท่ี 0.22 - 0.42 (ภาคผนวก จ หนา 126)  

  10) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ารอานคําศัพทภาษาไทยท่ีคัดเลือกแลวจํานวน 30 ขอ

ไปคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน ไดคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับเทากับ 0.77 (ภาคผนวก จ 

หนา 126) แลวนําไปทดสอบจริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 24 คน 

   

3.4 การเก็บรวบรวมขอมลูและการดําเนินการทดลอง 

 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การอานคําศัพทภาษาไทย 

โดยใชการจัดการเรียนรูดวยเกมรวมกับแบบฝกทักษะการอานคําศัพท สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 3 ดังนี้ 

  3.4.1 แบบแผนการทดลอง 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบ one group pretest-posttest design (ลวน 

สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หนา 250) ดังนี้ 

 

ตาราง 1  แบบแผนการทดลอง 

 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

E T1 X T2 
             

            E    แทน  กลุมทดลอง 

            T1   แทน  การทดสอบกอนการทดลอง 

            X    แทน  การพัฒนาทักษะการอานคําศัพทภาษาไทย โดยใชการจัดการเรียนรูดวยเกม  

            T2   แทน การทดสอบหลังการทดลอง 

 3.4.2 วิธีดําเนินการวิจัย 

   1) ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามข้ันตอนดังนี้ ชี้แจงใหนักเรียนทราบถึงจุดประสงค 

รายละเอียดข้ันตอนตางๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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   2) ทําการทดสอบกอนการทดลองโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานคําศัพท

ภาษาไทย จํานวน 30 ขอ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 24 คน 

   3) ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 เปนเวลา 12 ชั่วโมง 

12 กิจกรรมเกม ใชการปฏิบัติกิจกรรมเกมในเวลาเรียนปกติ วิชาภาษาไทย รวมทั้งสิ้น 12 แผน 

ตามกําหนดการสอน ดังนี้ 

 

ตาราง 2  การดําเนินการทดลอง ตามแผนการจัดการเรียนรู 12 แผน 

 

 

 3.4.3 ทําการทดสอบหลังการพัฒนาทักษะการอานคําศัพทภาษาไทยโดยใชกิจกรรมเกม

รวมกับแบบฝกทักษะการอานคําศัพท ดวยแบบทดสอบวิธีการสอบและวิธีตรวจใหคะแนนเชนเดียวกับ

กอนการทดลองวิเคราะหขอมูล 

 3.4.4 นําผลท่ีไดจากการทดสอบเปรียบเทียบกอนเรียนและหลังเรียน การพัฒนาทักษะ

การอานคําศัพทภาษาไทยโดยใชกิจกรรมเกมรวมกับแบบฝกทักษะการอานคําศัพท มาตรวจสอบและ

วิเคราะหเปรียบเทียบผลการฝก 

 

 

 

สัปดาห วัน เวลา แผนการสอน ชื่อกิจกรรมเกม 

1 จันทร 08.30-09.30 น. แผนการสอน 1 เกมรวมพลังสรางคํา 

 อังคาร 09.30-10.30 น. แผนการสอน 2 เกมคนหามหาสมบัติ 

 พุธ 08.30-09.30 น. แผนการสอน 3 เกมสลับจับวาง 

 พฤหัสบดี 09.30-10.30 น. แผนการสอน 4 เกมตอบัตรจัดแถว 

 ศุกร 08.30-09.30 น. แผนการสอน 5 เกมเซียมซีเสี่ยงคํา 

2 จันทร 08.30-09.30 น. แผนการสอน 6 เกมเรียงคําทําความ 

 อังคาร 09.30-10.30 น. แผนการสอน 7 เกมนักคาน 

 พุธ 08.30-09.30 น. แผนการสอน 8 เกมสรางคํานําสนุก 

 พฤหัสบดี 09.30-10.30 น. แผนการสอน 9 เกมดอกไมดนตรี 

 ศุกร 08.30-09.30 น. แผนการสอน 10 เกมคนหาคํา 

3 จันทร 08.30-09.30 น. แผนการสอน 11 เกมลูกไกหาแม 

 อังคาร 09.30-10.30 น. แผนการสอน 12 เกมอักษรซอนคํา 
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3.5 สถติิที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 3.5.1 หาคาสถิติพ้ืนฐานท่ีใชวิเคราะหขอมูล มีดังนี้ 

  การหาคาเฉลี่ย คํานวณจากสูตร 

 

    X   =   
n
X∑

 

   

   เม่ือ   X    แทน  คาเฉลี่ย 

         ∑ X   แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

             n   แทน  จํานวนนกัเรียนในกลุมตัวอยาง 

 

การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

   S.D.    =    ( )1nn
XXn 22

−
∑ ∑− )(

 

 

 เม่ือ     S.D.   แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

         ∑ 2X   แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
        2X )(∑   แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 
     n      แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 

    

3.5.2 สถิติท่ีใชหาคุณภาพของเครื่องมือ 

  หาคาความยากงายของขอสอบ (บุญเรียง ขจรศิลป, 2534ก, หนา 116) โดยใชสูตร 

ดังนี้ 

 

 
N

RR
   p LU +=  

 

  เม่ือ   p   แทน  คาความยากงายของแบบทดสอบเปนรายขอ 

                         RU  แทน  จํานวนคนท่ีตอบถูกในกลุมสูง 
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     RL  แทน  จํานวนคนท่ีตอบถูกในกลุมต่ํา  

    N  แทน  จํานวนคนท้ังหมดท่ีทําขอสอบ 

 

 

 

  หาคาอํานาจจําแนกของขอสอบโดยใชสูตร 
   

N
RR

r LU −=  

 

เม่ือ  r แทน  คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบเปนรายขอ 

     RU แทน จํานวนคนท่ีตอบถูกในกลุมสูง 

     RL แทน จํานวนคนท่ีตอบถูกในกลุมต่ํา  

     N แทน จํานวนคนในกลุมสูงและกลุมต่ํา 
 

  หาคาความเชื่อม่ันแบบคูเดอร–ริชารดสัน โดยใช KR-20 โดยใชสูตร 

          

    R  = 
1K

K
−   







 ∑− 2S
pq

1  

 

 เม่ือ R แทน คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

     K แทน จํานวนขอสอบ 

     p แทน สัดสวนของคนท่ีทําขอสอบนั้น 

     q แทน สัดสวนของคนท่ีทําขอสอบนั้นผิด 

     S 2 แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบท้ังฉบับ 

                                       ∑ pq  แทน ผลรวมของขอสอบทุกขอท่ีไดจากคา p คูณกับ q 

 

3.5.3 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 

เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการอานคําศัพทภาษาไทย โดยใชกิจกรรมเกมกอนฝก

และหลังฝก โดยใช t-test แบบ dependent samples 
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   t   =  

1n
DDn

D

22

−
∑ ∑−

∑
)(

    

 

เม่ือ    t แทน  ความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

∑D  แทน  ผลรวมของความแตกตางคะแนนกอนเรียน 
  และหลังเรียนของแตละคน 

2D∑  แทน  ผลรวมของความแตกตางคะแนนกอนเรียน 
  และหลังเรียนของแตละคนยกกําลังสอง 

                                         2D)(∑  แทน ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและ 
  หลังหลังเรียนของแตละคนท้ังหมดยกกําลังสอง 

   n แทน  จํานวนนกัเรียน 




