
บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสรางชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคในกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เขียนเชิงสรางสรรค กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค
กับนักเรียนที่ใชแผนการสอนปกติและเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนเชิงสรางสรรคหลัง
เรียนของนักเรียนที่ใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคกับนักเรียนที่ใชแผนการสอนปกติ 
ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนในเขตอําเภอแมสะเรียง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 จํานวน 79 โรงเรียน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง ไดโดยวิธีการเจาะจงเลือกโรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง
บานโปง  เนื่องจากเปนโรงเรียนที่เอื้อตอการดําเนินงานวิจัย และ เปนที่ยอมรับของประชากรใน
พื้นที่ อีกทั้งยังเปนโรงเรียนที่มีผลงานทางดานวิชาการเปนเลิศอีกดวย เมื่อไดโรงเรียนแลว ผูวิจัยจึง
ทําการคัดเลือกหองเรียนโดยการจับฉลาก ซ่ึงไดกลุมตัวอยาง เปน 2 กลุม มาจากการสุมอยางงาย 
ดังนี้ 

1. กลุมทดลองเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง 
(บานโปง) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต 2 อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 23 คน 

2. กลุมควบคุมเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง 
(บานโปง) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต 2 อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 23 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 
1. ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 
2. แผนการสอนทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรค  

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1. ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค  

1.1 ผูวิจัยศึกษารายละเอียด เอกสาร ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเขียนเชิงสรางสรรค
และการสรางชุดฝก 

1.2 กําหนดองคประกอบของชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ดังนี้  
ชุดที่ 1 การสรางคํา มีจํานวน 15 แบบฝก เร่ิมตั้งแตแบบฝกที่ 1–15 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

แบบฝกที่ 1  เปนการหาประโยชนของสิ่งของที่กําหนดให 
แบบฝกที่ 2  เปนการสรางคําที่มีความหมายจากสระและตัวสะกด 
แบบฝกที่ 3  เปนการหาคําที่แสดงอาการที่เกี่ยวของกับภาพ 
แบบฝกที่ 4  เปนการหาคําที่มีลักษณะเกี่ยวของ 
แบบฝกที่ 5  เปนการหาคําที่แสดงถึงอารมณความรูสึก 
แบบฝกที่ 6  เปนการคิดหาคําที่เกี่ยวของกับคําที่กําหนดให 
แบบฝกที่ 7  เปนการคิดหาคําที่แกปญหา 
แบบฝกที่ 8  เปนการหาชื่อใหมของสิ่งของที่กําหนดให 
แบบฝกที่ 9  เปนการคิดที่เกี่ยวของกับภาพ 
แบบฝกที่ 10  เปนการเขียนคําประสมที่ขึ้นตนดวยคําที่กําหนดให 
แบบฝกที่ 11  เปนการหาคํามาเติมดานหนา ดานหลังของคําที่กําหนดให 
แบบฝกที่ 12  เปนการหาคํามาเติมดานหนา ดานหลังของคําที่กําหนดใหโดยเปนคํา

ใหม 
แบบฝกที่ 13  เปนการหาความหมายคลายกับคําที่กําหนดให 
แบบฝกที่ 14  เปนการหาคําตรงกันขามกับคําที่กําหนดให 
แบบฝกที่ 15  เปนการบอกสิ่งของที่อยูในกลุมเดียวกัน 
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ชุดที่ 2 การสรางประโยค มีจํานวน 11 แบบฝก เริ่มตั้งแตแบบฝกที่ 16–26 มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

แบบฝกที่ 16  เปนการสรางคําจากอักษรที่กําหนดให 
แบบฝกที่ 17  เปนการนําคําไปเขียนเปนวลี 
แบบฝกที่ 18  เปนการนําคํามาแตงประโยค 
แบบฝกที่ 19  เปนการแตงประโยคจากภาพ 
แบบฝกที่ 20  เปนการดูภาพแลวเขียนวลีและประโยค 
แบบฝกที่ 21  เปนการดูภาพแลวเขียนประโยคบอกเลา 
แบบฝกที่ 22  เปนการดูภาพแลวเขียนประโยคคําถาม 
แบบฝกที่ 23  เปนการดูภาพแลวแตงเปนประโยคคําถาม คําตอบ และปฏิเสธ 
แบบฝกที่ 24  เปนการดูภาพแลวเขียนประโยคปฏิเสธ 
แบบฝกที่ 25  เปนการคิดหาคําเปรียบเทียบ 
แบบฝกที่ 26  เปนการเขียนส่ิงที่คลายกันของคํา 

 

ชุดที่ 3 การสรางขอความ มีจํานวน 12 แบบฝก เร่ิมตั้งแตแบบฝกที่ 27–38 มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

แบบฝกที่ 27  เปนการเขียนคําที่นึกถึงเมื่อเห็นภาพ 
แบบฝกที่ 28  เปนการดูภาพแลวตั้งชื่อเร่ือง 
แบบฝกที่ 29  เปนการดูภาพแลวตอบคําถาม 
แบบฝกที่ 30  เปนการตอบคําถามจากคําถามที่กําหนดให 
แบบฝกที่ 31  เปนการหาถอยคํามาเขียนคําโฆษณา 
แบบฝกที่ 32  เปนการเขียนคําพูดเชิญชวน 
แบบฝกที่ 33  เปนการเขียนคําขวัญ 
แบบฝกที่ 34  เปนการบอกประโยคของสิ่งของที่กําหนดให 
แบบฝกที่ 35  เปนการบอกเหตุผลส่ิงที่กําหนดให 
แบบฝกที่ 36  เปนการประเภทสิ่งของที่กําหนดให 
แบบฝกที่ 37  เปนการบอกเหตุผลส่ิงที่คลายกันของคําที่กําหนดให 
แบบฝกที่ 38  เปนการเขียนเรื่องราวจากความคิดของนักเรียน 
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ชุดที่ 4 การสรางเรื่องราว มีจํานวน 11 แบบฝก เร่ิมตั้งแตแบบฝกที่ 39–49 มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

แบบฝกที่ 39  เปนการเติมคําลงในชองวาง 
แบบฝกที่ 40  เปนการนําคําที่กําหนดมาเขียนเปนนิทาน 
แบบฝกที่ 41  เปนการเขียนบทสนทนาของตัวละคร 
แบบฝกที่ 42  เปนการเรียงลําดับเหตุการณตามภาพ 
แบบฝกที่ 43  เปนการนําคํามาเขียนเปนนิทาน 
แบบฝกที่ 44  เปนการเขียนบรรยายภาพ 
แบบฝกที่ 45  เปนการเขียนเรื่องที่ตนเองชอบ 
แบบฝกที่ 46  เปนการนําคําและภาพที่กําหนดใหมาแตงเปนนิทาน 
แบบฝกที่ 47  เปนการอานเรื่องแลวใหบอกความแปลกนาสนใจและขอคิดที่ไดจาก

การอาน 
แบบฝกที่ 48  เปนการดูรูปภาพแลวแตงนิทานใหนาสนใจพรอมทั้งตั้งชื่อเร่ือง 
แบบฝกที่ 49  เปนการเลาเรื่องจากประสบการณของตนเอง 

 

โดยเนื้อหาทั้ง 4 เร่ืองนี้จะยึดใหเด็กไดแสดงออกดานการเขียนเชิงสรางสรรคในดาน
ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน ความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ 
 

1.3 นําชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อขอคําแนะนําสวนที่ยังบกพรอง แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

1.4 นําชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน 
โดยพิจารณาจากตําแหนงทางวิชาการ ผลงานและความรูความสามารถทางดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยพิจารณาตามเนื้อหา 
รายการประเมิน จํานวน 17 รายการ พบวามีความสอดคลองทุกรายการ 

1.5 นําชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคไปทดลองใชกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน 
เขต 2 จํานวน 45 คน ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝกโดยใชเกณฑ 70/70 ไดคา
ประสิทธิภาพเทากับ 75.00/71.85 
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2. แผนการสอนทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค  
2.1 ผูวิจัยศึกษารายละเอียด เอกสาร ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเขียนแผนการ

สอนดานทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค  
2.2 สรางแผนการสอนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการสอนดานทักษะการเขียน

เชิงสรางสรรค  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เนื้อหาในแผนการสอนจะแบงออกเปน 4 ชุด 
แตละชุดประกอบดวย ความคิดรวบยอด จุดมุงหมายทั่วไป เนื้อหา ในการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3-4  มาเปนหลัก มีจํานวน 26 แผน ใชเวลาทั้งหมด 26 ช่ัวโมง 
หรือ 78 คาบโดยแตละชุดมีแผนการสอนครบทุกแผนการสอนซึ่งแผนการสอนนี้จะประกอบดวย 
จุดมุงหมายทั่วไป จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม เนื้อหา กิจกรรมการเรียน แบบฝก ส่ือ การประเมินผล 
แผนการสอนทั้ง 4 ชุดมีรายละเอียดดังนี้ 
ชุดที่ 1  การสรางคํา จะมี 7 แผนการสอนยอย คือ 

แผนที่ 1   การสรางความคุนเคยกับนักเรียนและทําความเขาใจกับนักเรียน เรื่อง
การเขียนเชิงสรางสรรคและการสรางคําจากสิ่งที่กําหนดใหโดยใช
แบบฝกที่ 1 (เวลา 1 ช่ัวโมง)        

แผนที่ 2    การคําจากพยัญชนะ สระและตัวสะกดโดยใชแบบฝกที่ 2 (เวลา 1 
ช่ัวโมง) 

แผนที่ 3    ความหมายของคําและการสรางคําใหมจากสิ่งที่กําหนดใหโดยใชแบบ
ฝกที่ 4–6 (เวลา 1 ช่ัวโมง) 

แผนที่ 4    การสรางคําจากสิ่งที่กําหนดให (ตอ) โดยใชแบบฝกที่ 7–9 (เวลา 1 
ช่ัวโมง) 

แผนที่ 5    การสรางคําโดยนําคํามาประสมกันโดยใชแบบฝกที่ 10 (เวลา1 ช่ัวโมง) 
แผนที่ 6    การสรางคําใหมโดยวิธีการประสมคํา  การสรางที่มีความหมาย

คลายกันและตรงขามกัน โดยใชแบบฝกที่ 11-14 (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
แผนที่ 7  การเขียนสมาชิกของสิ่งที่อยูในกลุมเดียวกันโดยใชแบบฝกที่ 15 (เวลา 

1 ช่ัวโมง) 
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ชุดที่ 2  การสรางประโยค จะมีแผนการสอนยอย 5 แผน คือ 
แผนที่ 1   การเขียนประโยคจากอักษรที่กําหนดให โดยใชแบบฝกที่ 16 (เวลา 1 

ช่ัวโมง) 
แผนที่ 2   การสรางวลีและประโยคโดยใชแบบฝกที่ 17–20 (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
แผนที่ 3   การเขียนประโยคบอกเลา ประโยคคําถาม ประโยคคําตอบและประโยค

ปฏิเสธ จากสิ่งที่กําหนดให โดยใชแบบฝกที่ 21–24 (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
แผนที่ 4   การเขียนโดยใชถอยคําเปรียบเทียบโดยใชแบบฝกที่ 25 (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
แผนที่ 5   การเขียนประโยควาสิ่งของที่คลายกันเพราะอะไร โดยใชแบบฝกที่ 26 

(เวลา 1ช่ัวโมง) 
 

ชุดที่ 3   การสรางขอความ จะมีแผนการสอนยอย 5 แผน คือ 
แผนที่ 1   การเขียนประโยคจากอักษรที่กําหนดให โดยใชแบบฝกที่ 27 (เวลา 1 

ช่ัวโมง) 
แผนที่ 2   การเขียนขอความจากความคิดหลายแนวทางที่มีตอส่ิงที่กําหนดให 

โดยใชแบบฝกที่ 28-33 (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
แผนที่ 3   การประยุกตใชประโยชนจากสิ่งที่กําหนดให โดยใชแบบฝกที่ 34 

(เวลา 1 ช่ัวโมง) 
แผนที่ 4   การเขียนวิเคราะหส่ิงที่กําหนดใหอยางมีเหตุผล โดยใชแบบฝกที่         

35–37 (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
แผนที่ 5   การเขียนขอความ โดยใชแบบฝกที่ 38 (เวลา 1 ช่ัวโมง) 

 

ชุดที่ 4   การสรางเรื่อง จะมีแผนการสอนยอย 9 แผน คือ 
แผนที่ 1   การเขียนคําลงในชองวางของเรื่อง โดยใชแบบฝกที่ 39 (เวลา 1 ช่ัวโมง)  
แผนที่ 2   การนําคําที่กําหนดใหมาเขียนเปนเรื่องราว โดยใชแบบฝกที่ 40 (เวลา 1 

ช่ัวโมง)  
แผนที่ 3   การเขียนบรรยายบทสนทนาของตัวละคร โดยใชแบบฝกที่ 41 (เวลา 1 

ช่ัวโมง)  
แผนที่ 4   การเขียนเรียงลําดับเหตุการณตามภาพ โดยใชแบบฝกที่ 42 (เวลา 1 

ช่ัวโมง) 
แผนที่ 5   การแตงเรื่องจากภาพ โดยใชแบบฝกที่ 43 (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
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แผนที่ 6   การเขียนบรรยายภาพตอเนื่องเปนเรื่องราว โดยใชแบบฝกที่ 44 (เวลา 1 
ช่ัวโมง) 

แผนที่ 7   การเขียนเรื่องจากหัวขอที่กําหนดใหและจากจินตนาการ โดยใชแบบ
ฝกที่ 45 (เวลา 1 ช่ัวโมง) 

แผนที่ 8   การเขียนนิทานจากภาพและคําที่กําหนดให โดยใชแบบฝกที่ 46–48 
(เวลา 1 ช่ัวโมง) 

แผนที่ 9   การเขียนเลาประสบการณ โดยใชแบบฝกที่ 49 (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
แผนการสอนทั้งหมดนี้ใชเวลาในการสอนรวม 26 คร้ัง คร้ังละ 1 
ช่ัวโมง 

 

2.3 นําแผนการสอนเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อขอคําแนะนํา
สวนที่ยังบกพรอง แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

2.4 นําแผนการสอนเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยพิจารณาจาก
ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานและความรูความสามารถทางดานการจัดกิจกรรมกลุมสาระภาษาไทย 
เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยพิจารณาตามเนื้อหา รายการประเมิน จํานวน 17 รายการ 
พบวามีความสอดคลองทุกรายการ   

2.5 นําแผนการสอนไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
ทองสวัสดิ์วิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 จํานวน 45 คน ซ่ึงไมใชกลุม
ตัวอยาง โดยแผนการสอนที่นําไปทดลองใชนั้นผูวิจัยไดคัดเลือกไปทดลองใชเปนบางแผนเทานั้น 
 

3. แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค   
3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับเอกสารตําราตางๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ

สอนเชิงสรางสรรคและการสรางแบบทดสอบ 
3.2 กําหนดเนื้อหาตามองคประกอบ คือ ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน  

ความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ  
3.3 สรางแบบทดสอบ เปนแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 2 ตอน ประกอบดวย   

ตอนที่ 1  วัดองคประกอบการเขียนเชิงสรางสรรค มีจํานวน 6 ขอ 
1. ความคลองแคลวในการใชคําและใชความคิด 
2. ความยืดหยุนในการใชภาษา 
3. ความคลองในการคิดแบบโยงความสัมพันธ 
4. ความคลองในการแสดงความคิดออกมาเปนถอยคํา 
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5. ความคิดริเร่ิม                                                                            
6. ความละเอียดรอบคอบในการคิดเพื่อใหแนวคิดบางอยาง

ปรากฏรูปรางขึ้นโดยแตละเรื่องจะมีขอสอบ จํานวน 5 ขอเทาๆ กัน 
ตอนที่ 2 วัดทักษะรวมการเขียนเชิงสรางสรรคโดยบรรยายภาพเปน

เร่ืองราว จํานวน 1 ขอ 
 

3.4 นําแบบทดสอบเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3.5 ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
3.6 นําแบบทดสอบการเขียนเชิงสรางสรรคไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 
จํานวน 45 คน ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาคาความยาก ไดคาความยากระหวาง .35  ถึง .56 คา
อํานาจจําแนก ระหวาง .28 ถึง .92 และคาความเที่ยง เทากับ .76 แบบทดสอบทั้ง 2 ชุดนี้ ใชวัดกอน
และหลังการใชชุดฝกเมื่อครบทุกแผนการสอนแลว 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยใชเวลาในการ
ดําเนินการ 26 ชั่งโมง เร่ิมทําการทดลองตั้งแตวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2549 
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 

1. ติดตอประสานงานกับทางโรงเรียนที่จะดําเนินงานวิจัยเปนการสวนตัวกอนนํา
หนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยไปยังผูอํานวยการโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารและผูอํานวยการโรงเรียน
อนุบาลแมสะเรียง (บานโปง) เพื่อแจงใหทราบและขอความรวมมือในการดําเนินการทดลอง 

2. ผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและการทดลองครั้งนี้
เปนการทดลองแบบสองกลุม วัดผล 2 ครั้ง คือ กอนทดลองและหลังทดลอง (Pretest–Posttest 
Control Group Design) ยุทธ ไกยวรรณ (2544:158)  

Pre-test Treatment Post-test 
RE     01 X 02 

RC     01 - 02
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RE     หมายถึง กลุมทดลอง 

RC    หมายถึง กลุมควบคุม 

01      หมายถึง การวัดผลกอนการทดลอง  

02      หมายถึง การวัดผลหลังการทดลอง 

X      หมายถึง การทดลอง 
 

3. ใชแบบทดสอบกอนการใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคและหลังการใช
ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค   

4. ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคตามแผนการ
สอนที่สรางขึ้น   

5. เมื่อเสร็จสิ้นการสอนตามแผนการสอนทุกแผนแลวก็ทดสอบภายหลังการสอน 
โดยใชแบบทดสอบเดียวกัน  

6. รวบรวมคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนและหลังการสอนเพื่อนําไป
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ แลวนําเสนอในรูปของตารางและความเรียง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําเร็จรูปทาง
สถิติเพื่อวิเคราะหหาคาสถิติ ดังนี้ 

1. นําแบบทดสอบกอนและหลังการใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคมา
ตรวจสอบโดยใชวิธีการวิเคราะหหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 
5 คน โดยใชสูตร 
 

IOC  =      ΣR
                                                             N 

IOC คือ   ดัชนีความสอดคลอง 
R คือ   คะแนนการพจิารณาของผูเชี่ยวชาญ 

ΣR คือ   ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
N คือ   จํานวนผูเชี่ยวชาญ  
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เกณฑการใหคะแนนของผูเชี่ยวชาญ 
+1 แนใจวาขอสอบนั้นวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไว 
0 ไมแนใจวาขอสอบขอนั้นวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไว 
-1  แนใจวาขอสอบขอนั้นไมไดวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไว 

การพิจารณา IOC จะตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0.5 จึงจะถือวาวัดไดสอดคลองกัน 
2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบการเขียนเชิงสรางสรรค

ใชสูตร Coefficient Alpha ดังนี้ 
 

rtt  =     k                 1  -  ∑Si 
2 

          k - 1            St 
2  

 

rtt แทน ความเชื่อมั่น 
k แทน จํานวนขอสอบ 
Si แทน ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 
St แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

∑ แทน ผลรวม 
 (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์,2531:138) 

 

3. หาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคโดยเปรียบเทียบกับ
เกณฑมาตรฐาน 70/70 มีสูตรดังนี้ 
 

E 1    =                 หรือ   E 1    =                    
100×

∑

A
N

X

 
×

A
X 100

 
 
 

E 1  คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
 คือ  ผลรวมของคะแนนที่ไดจากการวัดระหวางเรียน 
A       คือ   คะแนนเต็มของแบบทดสอบกอนเรียน 
N คือ    จํานวนผูเรียน 

 
 
 
 

∑ X
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E   =   หรือ   E2   =    2

100×

∑

B
N

Y

 
100×

B
Y

  
 
E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธไดจากคะแนนเฉลี่ยของการทํา

แบบทดสอบหลังเรียนของผูเรียนทั้งหมด 
    คือ ผลรวมของคะแนนที่ไดจากการทดสอบหลังเรียน 
B คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 

 

เกณฑที่ยอมรับวานวัตกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพ คือ ดานความรู ความจํา 

E 1 / E2 มีคา 80/80 ขึ้นไป ดานทักษะปฏิบัติ E 1  /E2 มีคา 70 /70 ขึ้นไป โดยที่ E 1 / E2 ตองไม
แตกตางกันเกินกวารอยละ 5 

ปรับปรุงชุดฝกทักษะ โดยนําผลจากการหาประสิทธิภาพมาพิจารณา ดังนี้ 

1) ถาประสิทธิภาพดานความรู ความจํา E 1 /E2 มีคาต่ํากวา 80 ลงไป ตองนํา
นวัตกรรมไปปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

2) ถาประสิทธิภาพดานทักษะปฏิบัติ E 1 /E2 มีคาต่ํากวา 70 ลงไป ตองนํา
นวัตกรรมไปปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
 

4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเขียนเชิงสรางสรรค กอนเรียนกับหลังเรียนระหวาง
นักเรียนที่ใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคและนักเรียนที่ใชแผนการสอนปกติโดยการ
ทดสอบที (t-test Independent) มีสูตรดังนี้ 
 

t =      ∑D 

                     n  ∑D2 – ( ∑D) 2

        n  -  1  
 

df = n  -  1 
 
 
 
 

∑ Y
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D แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
N แทน จํานวนคู 

∑D2 แทน ผลรวมของ D แตละตวัยกกําลังสอง 

(∑D) 2 แทน ผลรวมของ D ทั้งหมดยกกําลังสอง 
(อางใน ดร.ยทุธ ไกรวรรณ,2544:160) 

 

5. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเขียนเชิงสรางสรรค หลังเรียนระหวางนักเรียนที่ใช
ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคกับนักเรียนที่ใชแผนการสอนปกติโดยการทดสอบที                   
(t-test Independent) มีสูตรดังนี้ 
 

t =   X1   -   X2

       S1
2  

+   S2
2

                    n1          n2  

  
t  แทน ความแตกตางของคาเฉลี่ย 
X1  แทน คาคะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุม 
X2  แทน คาคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลอง     
S1

2  แทน ความแปรปรวนของกลุมควบคุม                         
S2

2  แทน ความแปรปรวนของกลุมทดลอง 
n1  แทน จํานวนนักเรียนกลุมควบคุม 
n2  แทน จํานวนนักเรียนกลุมทดลอง 

(อางใน ดร.กาญจนา วัฒนาย,ุ2544:83–84) 
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