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บทท่ี 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 

        การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยักึง่ทดลอง (Quasi Experimental Research) แบบหนึ่งกลุ่มวดั
ก่อนและหลงัเรยีน โดยมรีะเบยีบวธิกีารวจิยัดงันี้ 
        การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาทกัษะการเขยีนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะเขยีนตามค า
บอกส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนบ้านปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดั
พษิณุโลก ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
4. การวเิคราะหข์อ้มูล 
5. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล 

 
ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 

ประชากรในการวจิยั ไดแ้ก่นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ปีการศกึษา 2560 
โรงเรยีนภายในกลุม่เครอืขา่ยพฒันาคุณภาพการศกึษาวงัทอง 2 จ านวน 19 โรงเรยีน นกัเรยีน 
จ านวน 275 คน 

กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัคอืนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ปีการศกึษา 2560 
โรงเรยีนบา้นปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก จ านวน 14 คน เลอืกโดยวธิกีารสุม่
ตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 

2.1 แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอกจ านวน 5 แผน แผน 
ละ 4 ชัว่โมง รวม 20 ชัว่โมง 

2.2 แบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีน 
บา้นปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก จ านวน 5 ชดุ 

2.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษ ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  
จ านวน 20 ขอ้ 
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2.4 แบบสอบถามความพงึพอใจในการเรยีน โดยใชแ้บบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก 
 
การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

1. การสรา้งแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอกด าเนินการ 
ตามขัน้ตอนดงันี้ 

1.1 ศกึษาหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551ตวัชีว้ดัและ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 เพื่อน าไปสรา้งแผนการจดัการเรยีนรู้จ านวน 5 แผน ดงันี้ 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1 เรื่อง Parts of body 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่2 เรื่อง Colors 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่3 เรื่อง Animals 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่4 เรื่อง Family  
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่5 เรื่อง Jobs 

1.2 น าแผนการจดัการเรยีนรู้น าเสนอคณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธต์รวจ 
เพื่อพจิารณาแลว้เสนอผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อประเมนิความเหมาะสมของภาษา ความ
ชดัเจนในการใชภ้าษา สาระการเรยีนรูแ้ละจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้การวดัผลและประเมนิผล และ
พจิารณาความเหมาะสมของกจิกรรมการเรยีนรู้ที่ใชส้อนเพื่อน ามาปรบัปรุงแก้ไขผูเ้ชีย่วชาญ 
จ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

1.2.1 ดร.ทวศีกัดิ ์ขนัยศต าแหน่ง อาจารยค์ณะมนุษยศาสตรแ์ละ 
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 

1.2.2 ดร.ดษิยา ศภุราชโยธนิ ต าแหน่ง อาจารยค์ณะมนุษยศาสตรแ์ละ 
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 

1.2.3 ดร.คุณากร คงชนะ ต าแหน่ง อาจารยค์ณะมนุษยศาสตรแ์ละ 
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 

1.2.4 นางสาวนวลน้อย เทยีนหอม ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ  
สาขาวชิาภาษาองักฤษ  โรงเรยีนวดัจนัทรต์ะวนัออก สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 

1.2.5 นางกาญจนา อยูม่่วง ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ สาขาวชิา 
ภาษาองักฤษ  โรงเรยีนบา้นนาพราน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
พษิณุโลก เขต 2 
        เกณฑใ์นการประเมนิเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) ม ี5 ระดบัตามวธิขีอง 
ลเิคริท์ (บุญชม ศรสีะอาด. 2545:103) โดยถอืเกณฑก์ารประเมนิเป็นคะแนน ดงันี้ 
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  คะแนนเฉลีย่  แปลความหมาย 
  4.51–5.00  เหมาะสมมากทีสุ่ด  
  3.51–4.50  เหมาะสมมาก 
  2.51–3.50  เหมาะสมปานกลาง 
  1.51–2.50  เหมาะสมน้อย 

1.00 –1.50  เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
1.3 น าแผนการจดัการเรยีนรู้ทีผ่า่นการตรวจสอบและปรบัปรุงแลว้ไปใชท้ดลอง 

กบักลุ่มตวัอย่างต่อไป 
2. การสรา้งแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 

โรงเรยีนบา้นปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลกด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 
2.1 ศกึษาหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 และคู่มอื 

การจดัสาระการเรยีนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่4 และหนงัสอืเรยีนภาษาองักฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 

2.2 ศกึษาทฤษฎ ีหลกัการ ข ัน้ตอน เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา 
แบบฝึกทกัษะ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งและพฒันาแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก  

2.3 สรา้งแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก จ านวน 5 ชดุดงันี้  
ชดุที ่1 Parts of Body  
ชดุที ่2 Colors 
ชดุที ่3 Animals 
ชดุที ่4 Family 
ชดุที ่5 Jobs 

2.4 น าแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอกทีส่รา้งขึน้เสนอคณะกรรมการทีป่รกึษา 
วทิยานิพนธ์และผูเ้ชีย่วชาญชุดเดมิ เพื่อประเมนิและตรวจสอบความเหมาะสม ความตรงตาม
เนื้อหาเพื่อน ามาปรบัปรุง 
        เกณฑใ์นการประเมนิเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) ม ี5 ระดบัตามวธิขีอง 
ลเิคริท์ (บุญชม ศรสีะอาด. 2545:103) โดยถอืเกณฑก์ารประเมนิเป็นคะแนน ดงันี้ 

 คะแนนเฉลีย่  แปลความหมาย 
  4.51–5.00  เหมาะสมมากทีสุ่ด  
  3.51–4.50  เหมาะสมมาก 
  2.51–3.50  เหมาะสมปานกลาง 
  1.51–2.50  เหมาะสมน้อย 

1.00 –1.50  เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
2.5 น าแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอกที่ผา่นการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้
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กบันกัเรยีน เพื่อใหไ้ดป้ระสทิธภิาพตามเกณฑ ์75/75 ดงันี้ 
2.5.1 น าแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอกไปทดลองแบบเดีย่ว (Individual  

Tryout) กบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นม่วงหอม จ านวน 3 คน ซึ่งคดัเลอืกมาจากนักเรยีนเก่ง 1 คน 
ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน แล้วจงึน ามาค านวณหาประสทิธภิาพ ซึ่งได้ค่าประสทิธภิาพ 
E1/E2เท่ากบั 36.33/39.99 ซึ่งยงัไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตัง้ไว้ จึงน าแบบฝึกทักษะไป
ปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อน าไปทดลองใชแ้บบกลุ่มเลก็ต่อไป 

2.5.2 น าแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอกไปทดลองแบบกลุ่มเลก็ (Small  
Group Tryout) กบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นม่วงหอม จ านวน 9 คน ซึ่งคดัเลอืกมาจากนักเรยีนเก่ง 
3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คนแล้วจึงน ามาค านวณหาประสิทธิภาพ ซึ่งได้ค่า
ประสทิธภิาพ E1/E2เท่ากบั 58.60/57.32 ซึ่งยงัไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตัง้ไว ้จงึน าแบบฝึก
ทกัษะไปปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อน าไปทดลองใชภ้าคสนามต่อไป 

2.5.3 น าแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอกไปทดลองแบบภาคสนาม (Field  
Tryout) กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง จ านวน 30 คน แล้วจึงน ามาค านวณหา
ประสทิธิภาพ ซึ่งได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2เท่ากบั 75.23/76.06 ซึ่งตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
75/75ทีต่ ัง้ไว ้แสดงวา่แบบฝึกทกัษะมปีระสทิธภิาพได้มาตรฐานแล้ว จงึน าแบบฝึกทกัษะไปใช้
กบักลุ่มตวัอย่างต่อไป 

2.6 น าแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอกทีไ่ดป้ระสทิธภิาพตามเกณฑน์ าไปทดลอง 
กบักลุ่มตวัอย่างคอื นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4โรงเรยีนบ้านปากยาง อ าเภอวงัทอง 
จงัหวดัพษิณุโลก จ านวน 14 คน ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 

3. การสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก์ารเขยีนตามค าบอกด าเนินการตามขัน้ตอน  
ดงันี้ 

3.1 ศกึษาหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 และคู่มอื 
การจดัสาระการเรยีนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่4 และหนงัสอืเรยีนภาษาองักฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 

3.2 ศกึษาทฤษฎ ีหลกัการ แนวคดิ เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เป็น 
แนวทางในการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

3.3 สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก์ารเขยีนตามค าบอก มลีกัษณะเขยีนเป็นค า 
ตามค าบอก จ านวน 30 ขอ้ (ตอ้งการใชจ้รงิ 20 ขอ้) 

3.4 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก์ารเขยีนตามค าบอกทีส่รา้งขึน้เสนอต่อ 
คณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญชุดเดมิ เพื่อตรวจสอบเนื้อหาและความ
เหมาะสมเพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ข 
        เกณฑใ์นการประเมนิเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ม ี5 ระดบัตามวธิี
ของลเิคริท์ (บุญชม ศรสีะอาด. 2545:103) โดยถอืเกณฑก์ารประเมนิเป็นคะแนน ดงันี้ 
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 คะแนนเฉลีย่  แปลความหมาย 
  4.51–5.00  เหมาะสมมากทีสุ่ด  
  3.51–4.50  เหมาะสมมาก 
  2.51–3.50  เหมาะสมปานกลาง 
  1.51–2.50  เหมาะสมน้อย 

1.00 –1.50  เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
3.5 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีส่รา้งขึน้ ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญดา้น 

เนื้อหาเพื่อวดัความตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity)แลว้น าผลทีไ่ดม้าหาค่าดรรชนคีวาม
สอดคลอ้ง(Index of Items Objective Congruence:IOC) (ภาคผนวก ฉ ตารางที ่8 ) 

3.6 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมาปรบัปรุงแกไ้ขตามทีผู่เ้ชีย่วชาญ
ดา้นเนื้อหาเสนอแนะ 

3.7 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดสอบกบั 
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนบ้านแก่งจูงนาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แล้ว
น ามาตรวจให้คะแนน โดยตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผดิหรอืตอบไม่ชดัเจนหรอืไม่ตอบให้ 0 
คะแนนจากนัน้จงึน าคะแนนสูงสุดและต ่าสุดมาวเิคราะห์ เพื่อหาค่าความยากง่าย (Difficulty, p) 
โดยใชเ้กณฑ์ค่า p ต้องอยู่ระหว่าง 0.20 ถงึ 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination, r) โดยใช้
เกณฑค์่า r ตอ้งอยู่ระหวา่ง 0.20 ถงึ 1.00และค่าความเชือ่มัน่(Reliability)ของแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธิโ์ดยค านวณจากสูตรของ Kuder-Richardson(KR 20) ซึ่งงานวิจัยครัง้นี้มีค่า p          
อยู่ระหว่าง 0.3 ถึง 0.7 ค่า r อยู่ระหว่าง 0.4 ถึง 0.9 และมีค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.609 
(ภาคผนวก ฉ ตารางที ่9 ) 

4. การสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจในการจดัการเรยีนการสอนโดยใชแ้บบฝึก 
ทกัษะเขยีนตามค าบอก ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 

4.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจ เพื่อน ามาเป็นแนวทาง 
ในการสรา้งแบบสอบถามวดัความพงึพอใจ 

4.2 ศกึษาวธิสีรา้งแบบสอบถามและก าหนดรูปแบบสอบถามจากเอกสารและ 
งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง โดยผู้วจิยัก าหนดเป้าหมายการวดัความพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการ
สอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก 4 ดา้น ดงันี้ 

 4.2.1 เนื้อหา 
  4.2.2 การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
  4.2.3 สื่อการเรยีนการสอน 
  4.2.4 การวดัและประเมนิผล 

4.3 สรา้งแบบสอบถามชนิดมาตราประมาณค่า (Rating Scale) ม ี5 ระดบั 
ตามวธิขีองลเิคริท์ (บุญชม ศรสีะอาด. 2545:102) จ านวน 10 ขอ้ ดงันี้ 
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  5  คะแนน หมายถงึ  พอใจมากทีสุ่ด 
  4  คะแนน หมายถงึ  พอใจมาก 
  3  คะแนน หมายถงึ  พอใจปานกลาง 
  2  คะแนน หมายถงึ  พอใจน้อย 
  1  คะแนน หมายถงึ  พอใจน้อยทีสุ่ด 

4.4 น าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้เสนอต่อคณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์และ 
ผูเ้ชีย่วชาญชดุเดมิเพื่อพจิารณาเหมาะสมของขอ้ความ ความสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมที่ต้องการ
วดั ความเทีย่งตรงของแบบสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุง (ภาคผนวก ช ตาราง
ที ่11 ) 

4.5 ปรบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามทีผู่เ้ชีย่วชาญเสนอแนะ แลว้น าไปทดลองใช ้
กบักลุ่มเป้าหมาย แลว้น าผลการทดลองใชแ้บบสอบถามมาหาคุณภาพ 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
        การด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ผูว้จิยัได้ท าการทดลองในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 
2560 โดยเกบ็ขอ้มูลกบันักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปากยาง อ าเภอวงั
ทอง จงัหวดัพิษณุโลก ใช้เวลา20ชัว่โมง และทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 2 ชัว่โมง รวม
ทัง้สิน้ 22 ชัว่โมง รวม4สปัดาห ์โดยมขี ัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงันี้ 

1. ท าการทดสอบก่อนเรยีนดว้ยแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่องการเขยีน 
ค าศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชแ้บบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอกจ านวน 20 ขอ้ ใชเ้วลา 30 นาท ี

2. ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก 
เป็นเวลา4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 ชัว่โมง รวม20ชัว่โมงโดยในแต่ละแผนนักเรียนจะต้องท า
แบบทดสอบก่อนเรยีน จ านวน 10ขอ้ จากนัน้นกัเรยีนจงึเรยีนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะเขยีนตามค า
บอกในแต่ละชดุจะประกอบไปดว้ยกจิกรรมเขยีนตามค าบอก จ านวน 4 กจิกรรม กจิกรรมละ 10 
คะแนน รวม 40 คะแนน หลงัจากนัน้นกัเรยีนจงึท าแบบทดสอบหลงัเรยีนทนัท ีจ านวน 10 ขอ้  

3. ท าการทดสอบหลงัเรยีน ดว้ยแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่องการเขยีน 
ค าศพัทภ์าษาองักฤษ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก จ านวน 20 ขอ้ใชเ้วลา 30 นาท ี

4. สอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้นปากยาง  
อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ทีม่ตี่อแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก 
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กำรวิเครำะหข้์อมูล 
        ในการวิจัยครัง้นี้  ผู้ว ิจ ัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปโดย
วเิคราะหข์อ้มูล ดงันี้ 

1. วเิคราะหห์าค่าประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบฝึกทกัษะเขยีน 
ตามค าบอก ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4โรงเรยีนบา้นปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดั
พษิณุโลก ตามเกณฑ ์75/75 โดยหาคะแนนระหว่างเรยีนของกระบวนการจดัการเรยีนรู้โดยใช้
แบบทดสอบระหวา่งเรยีน และคะแนนผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนโดย
ใชแ้บบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก แล้วหาค่าประสทิธภิาพ เพื่อเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์ที่ตัง้ไว้
โดยใชสู้ตร (ชยัยงค ์พรหมวงศ.์ 2537:140 - 145) 

2. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน โดยใชแ้บบ 
ฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก โดยใชส้ถติ ิt - test (Dependent Sample) ทดสอบความแตกต่าง
ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน(บุญชม ศรสีะอาด. 2545: 112) 

3. วเิคราะหผ์ลการตอบแบบประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 
4 โรงเรยีนบ้านปากยาง ที่มีต่อการเรยีนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก ซึ่งเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คอื มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
โดยน าผลการประเมนิมาตรวจใหค้ะแนน ดงันี้ (บุญชม ศรสีะอาด. 2545: 102) 

พงึพอใจมากทีสุ่ด  ให ้ 5 คะแนน 
พงึพอใจมาก  ให ้ 4 คะแนน 
พงึพอใจปานกลาง  ให ้ 3 คะแนน 
พงึพอใจน้อย  ให ้ 2 คะแนน 
พงึพอใจน้อยทีสุ่ด  ให ้ 1 คะแนน 

4. วเิคราะหค์วามพงึพอใจโดยหาค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายรายขอ้ น าไปเทยีบเกณฑ์การแปลความหมายที่เป็น
ระบบเดยีวกนักบัระบบตรวจใหค้ะแนน ดงันี้ (บุญชม ศรสีะอาด. 2545: 103) 
  4.51–5.00  พงึพอใจมากทีสุ่ด  
  3.51–4.50  พงึพอใจมาก 
  2.51–3.50  พงึพอใจปานกลาง 
  1.51–2.50  พงึพอใจน้อย 

1.00 –1.50  พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
 
สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะหข้์อมูล 
        ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มูลและใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มูลดงันี้  
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1. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหห์าคุณภาพเครื่องมอื 
1.1 การหาความเทีย่งตรง (Validity) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  

โดยวธิใีชสู้ตรดชันีคา่ความสอดคลอ้งกบั IOC (สมนึก ภทัทยิธานี. 2546: 166 - 167) ดงันี้ 
 
   IOC = ∑ R

N
 

 
 เมื่อ IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์บัเนื้อหาหรอื 

ระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์
  ∑ R แทน ผลรวมระหวา่งคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
  N แทน จ านวนผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 
 

1.2 การหาค่าความยากง่าย (difficulty : p)ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนโดยใชสู้ตร (วาโร เพง็สวสัดิ.์ 2551:238) ดงันี้ 
 

   P  =
RH + RL

NH + NL
 

 
 เมื่อ  P แทน ค่าความยากของขอ้สอบ 
   RH แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงทีต่อบถูก 
   RL แทน จ านวนคนในกลุ่มต ่าทีต่อบถูก 
   NH แทน จ านวนคนทัง้หมดในกลุ่มสูง  
   NL แทน จ านวนคนทัง้หมดในกลุ่มต ่า 
 

1.3 การหาค่าอ านาจจ าแนก (discrimination : r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน โดยใชสู้ตร (วาโร เพง็สวสัดิ.์ 2551:238) ดงันี้ 
 

   𝑟 =   
RH − RL

NH
 

 
 เมื่อ  𝑟 แทน ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ 
   RH แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงทีต่อบถูก 
   RL แทน จ านวนคนในกลุ่มต ่าทีต่อบถูก 
   NH แทน จ านวนคนทัง้หมดในกลุ่มสูง 
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1.4 การหาค่าความเชือ่มัน่ (reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ 
เรยีน โดยใชสู้ตรKR-20 ของ คูเดอร–์ รชิารด์สนั (Kuder - Richardson) (วาโร เพง็สวสัดิ.์ 
2551:239)ดงันี้ 
 

   𝑟𝑡𝑡  =   𝐾

𝐾−1
[1 − ∑ 𝑝𝑞

𝑠𝑡
2 ] 

 
เมื่อ  𝑟𝑡𝑡 แทน ค่าความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ 

K แทน จ านวนขอ้สอบ 
   p แทน สดัส่วนของคนตอบถูกในแต่ละขอ้ 
   q แทน สดัส่วนของคนตอบผดิในแต่ละขอ้ 
   St2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 
 

2. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก ่
2.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) ใชสู้ตร (บุญชม ศรสีะอาด. 2545: 104) ดงันี้ 

        

        P = f

N
× 100 

 
เมื่อ  P แทน รอ้ยละ 

 f แทน ความถีท่ีต่อ้งการแปลงใหเ้ป็นรอ้ยละ 
 N แทน จ านวนความถีท่ ัง้หมด 
 

2.2 ค่าเฉลีย่ (Mean) ของคะแนนโดยใชสู้ตร (บุญชม ศรสีะอาด. 2545: 105) 
ดงันี้ 
 

       �̅� = ∑ X

N
 

 
 
 เมื่อ     �̅�   แทน ค่าเฉลีย่ 
       ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุ่ม 
       N   แทน จ านวนคนในกลุม่ 
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2.3 ค่าส่วนค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  โดยใชสู้ตร  
(บุญชม ศรสีะอาด. 2545: 105) ดงันี้  
 

      S.D. = √n ∑ X2−(∑ X)2

n(n−1)
 

   
 เมื่อ     S.D.  แทน  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
       X แทน คะแนนแต่ละตวั 
       n แทน   จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
         แทน   ผลรวม 
 

3. การวเิคราะหห์าค่าประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบฝึกทกัษะ 
ตามเกณฑ ์75/75(เผชญิ กจิระการ. 2544: 49)ดงันี้ 
  

   E1  =  
∑ X
N
A

 ×100
      

 
เมื่อ  E1 แทน ประสทิธภิาพของกระบวนการ 

             ∑ X แทน คะแนนรวมของผูเ้รยีนจากแบบฝึกหดั 
   N แทน จ านวนของผูเ้รยีน 
   A แทน คะแนนเตม็ของแบบฝึก 
          

       
E2  =  

 

∑ 𝑓
N
B

 ×100
 

 
  

เมื่อ  E2 แทน ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์
   ∑ f แทน คะแนนรวมของการทดสอบหลงัเรยีน  

 N แทน จ านวนของผูเ้รยีน 
   B แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรยีน 
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4. สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมุตฐิาน 
เปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน โดยใช ้t – test แบบ 
Dependent Samples (บุญชม ศรสีะอาด. 2545: 112)โดยใชสู้ตรดงันี้ 
 

      t  = ∑ D

√n ∑ D2− (∑ D)2

(n−1)

 

 
เมื่อ    t  แทน ค่าสถติทิีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบกบัค่าวกิฤตเพื่อทราบความมนียัส าคญั 
    D  แทน ค่าผลต่างระหวา่งคู่คะแนน 
    n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างหรอืจ านวนคู่คะแนน  
  


