
 
 

บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
     การวจิยัเร่ืองพฒันาการอ่านการเขียนค าท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ 

และเทคนิคการสอนแบบเชิงพฤติกรรมส าหรับเด็กท่ีเรียนรู้ชา้ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1และ2 มีวตัถุประสงค ์  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะและเทคนิค
การสอนแบบเชิงพฤติกรรมส าหรับเด็กท่ีเรียนรู้ชา้ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1และ
2 เพือ่เปรียบเทียบความสามารถการอ่านการเขียนค าท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัส าหรับเด็กท่ีเรียนรู้ชา้ 
ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะและเทคนิคการสอนแบบเชิงพฤติกรรม ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
         1.  ประชากร ไดแ้ก่ โรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาเชียงใหม่เขต 1และ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 30 โรงเรียน 
         2.   กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  โรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1และ2 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2552 จ านวน 2 โรงเรียน ไดม้าโดยการ
เลือกแบบเจาะจง  โดยใชเ้กณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือกดงัน้ี   

          2.1  เป็นโรงเรียนท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสนใจและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา
งานการศึกษาพิเศษ 

          2.2   ครูผูส้อนมีความสนใจและพร้อมท่ีจะพฒันาการเรียนการสอนเพื่อพฒันา
นกัเรียนท่ีเรียนรู้ชา้  รายละเอียดของกลุ่มตวัอยา่งแสดงดงัตาราง  1  ดงัน้ี 
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ตำรำง 1  จ  านวนครูผูส้อนและจ านวนนกัเรียนท่ีเรียนรู้ชา้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 

   

            โรงเรียน จ านวนครูผูส้อน 
 (คน) 

จ านวนนกัเรียนท่ีเรียนรู้ชา้ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  (คน) 

1. วดัช่างเค่ียน 8 8 
2.  บา้นริมใต ้ 1 3 
     

รวม  9  11 
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
         เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 
                      1.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง  ไดแ้ก่   
                           1.1  คู่มือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการอ่านและการเขียนค าท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนัโดยใชแ้บบฝึกทกัษะและเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม 
                          1.2   ชุดพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 1 หน่วย 
ไดแ้ก่  หน่วยธรรมชาติร่ืนรมย ์ จ  านวน 3 เร่ือง คือ 1) ทอ้งฟ้าสีคราม 2) ฝงูสัตวช่ื์นบาน 
3)  ล าธารบา้นป่า  
           2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล   ไดแ้ก่   
                           2.1  แบบทดสอบการอ่านและการเขียนก่อนและหลงัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4   
จ  านวน 3  ฉบบั ไดแ้ก่ 1)  แบบทดสอบเร่ืองทอ้งฟ้าสีคราม 2)  แบบทดสอบเร่ืองฝงูสัตวช่ื์นบาน 
3) แบบทดสอบเร่ืองล าธารบา้นป่า 
                         

ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือวจิัย 
        1.  การสร้างคู่มือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการอ่านและการเขียนค าท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนั โดยใชแ้บบฝึกทกัษะและเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม     มีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 

    1.1  ศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียนที่เรียนรู้ช ้าหรือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดใน    
การจดัท าคู่มือ 
    1.2    สร้างคู่มือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการอ่านและการเขียนค าท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนั โดยใชแ้บบฝึกทกัษะและเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม มีลกัษณะเป็นเน้ือหา
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เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนรู้ช้าโดยแยกเป็นตอน ๆ รวม 2 ตอน  
ได้แก่ 
                    ตอนท่ี 1   แนวคิด หลกัการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการอ่านและ         
การเขียนค าท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั โดยใชแ้บบฝึกทกัษะและเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม      
                  ตอนท่ี 2  แนวทางการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะและ
เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม  และส่ือประกอบการเรียนการสอน เช่น  บตัรค า บตัรภาพ  เพลง  
เกม เป็นตน้ 

                  1.3  น าคู่มือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการอ่านและการเขียนค าท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนั โดยใชแ้บบฝึกทกัษะและเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม ท่ีสร้างข้ึนไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ซ่ึงประกอบดว้ยครูผูส้อนนกัเรียนท่ีเรียนรู้ช้าหรือมีปัญหาทาง        
การเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการสอนนกัเรียนท่ีเรียนรู้ช้ามาแล้วอย่างน้อย  3  ปี 
ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษรวมทั้งอาจารยส์าขาการศึกษาพิเศษจาก
มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่   เป็นผูต้รวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและเน้ือหา 
รวมทั้งความชัดเจนของภาษาและ การส่ือความหมาย โดยพิจารณาจากความเห็นท่ีสอดคล้อง
ตรงกนัของผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่  3 คน  ข้ึนไปได้ค่าความสอดคล้อง (IOC) เท่ากบั 0.92 
 1.4   น าคู่มือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นพฒันาการอ่านการเขียนค าท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนัโดยใชแ้บบฝึกทกัษะและเทคนิคการสอนแบบเชิงพฤติกรรมส าหรับเด็กท่ีเรียนรู้ชา้         
ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญแล้วมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
และจดัท าเป็นฉบบัสมบูรณ์ 
 1.5 น าคู่มือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นพฒันาการอ่านการเขียนค าท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนัโดยใชแ้บบฝึกทกัษะและเทคนิคการสอนแบบเชิงพฤติกรรมส าหรับเด็กท่ีเรียนรู้ชา้ 
ฉบบัสมบูรณ์ให้ครูผูส้อนการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1และ2  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 8  คน ศึกษาและปฏิบติักิจกรรมเพื่อ
ตรวจสอบความชดัเจนใน การส่ือความหมายของภาษาของขอ้ความแต่ละตอน  ความยากง่าย     
ของเน้ือหา ล าดบัขั้นของการน าเสนอ   เน้ือหารวมทั้งเพื่อหาขอ้บกพร่องของคู่มือพฒันาการอ่าน        
การเขียนค าท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัโดยใชแ้บบฝึกทกัษะและเทคนิคการสอนแบบเชิงพฤติกรรม
ส าหรับเด็กท่ีเรียนรู้ชา้ แลว้ปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ข้ึนเพื่อใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป   
        2.  การสร้างชุดพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  มีขั้นตอน          
การสร้าง ดงัน้ี 
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                      2.1  ศึกษาเอกสาร  ต ารา  คู่มือครู  แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการสร้างชุดพฒันาทกัษะ
และแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียน รวมทั้งการจดัการเรียนการสอนการอ่านและการเขียน  
เพื่อก าหนดขอบเขตและรูปแบบของชุดพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียน  
                     2.2  พิจารณาคดัเลือกค าจากบญัชีค าตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจ้  านวนค า
ทั้งส้ิน 30 ค า แลว้น ามาจดัเป็นกลุ่มค าและจดัท าหน่วยการเรียนรู้ 1 หน่วย คือ หน่วยหมู่บา้น      
แสนสุข  รวมเน้ือหาในหน่วยจ านวนทั้งส้ิน  3  เร่ือง  คือ 

             เร่ืองท่ี  1   ทอ้งฟ้าสีคราม 
             เร่ืองท่ี  2   ฝงูสัตวช่ื์นบาน    
             เร่ืองท่ี  3   ล าธารบา้นป่า  

     2.3   สร้างชุดพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียน   ดงัน้ี 
   2.3.1  ชุดพฒันาทกัษะการอ่าน แต่ละเร่ืองประกอบดว้ย   

              1)  บญัชีค า  จ  านวน 10 ค า   
              2)  แบบฝึกอ่านท่ี  1 -10  อ่านจากภาพพร้อมค าและบอกความหมาย   

โดยก าหนดค าจากบญัชีค าแต่ละค า รวม 10  ค  าพร้อมให้ความหมายของค านั้น ๆ  และน าค าแต่ละ
ค านั้น มาแต่งประโยคเป็นประโยคความเดียวและประโยคความรวม เช่น 

                แบบฝึกอ่านท่ี  1.1  อ่านประโยคความเดียว 
                แบบฝึกอ่านท่ี  1.2  อ่านประโยคความรวม 
             3)  แบบฝึกอ่านท่ี  11 อ่านประโยค  น าประโยคความรวมท่ีอ่านแลว้มา

เรียงเป็นประโยคจากค าท่ี 1 ถึงค าท่ี 10  โดยไม่มีภาพประกอบ 
            4)  แบบฝึกอ่านท่ี  12  อ่านค าคลอ้งจอง   น าค าจากบญัชีค าทั้ง 10 ค า                

มาแต่งเป็นค าคลอ้งจอง 
            5) แบบฝึกอ่านท่ี  13  ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน  เป็นค าถามจ านวน 5 ขอ้

ท่ีครูอ่านใหน้กัเรียนฟังแลว้ใหน้กัเรียนตอบดว้ยวาจา    
  2.3.2  ชุดพฒันาทกัษะการเขียน   แต่ละเร่ืองประกอบดว้ย   

            1)  แบบฝึกเขียนท่ี  1  โยงภาพกบัค า 
            2)  แบบฝึกเขียนท่ี  2   เติมพยญัชนะหรือสระ 
            3)  แบบฝึกเขียนท่ี  3   เขียนค าจากภาพ 
            4)  แบบฝึกเขียนท่ี  4   เขียนค าใหเ้ป็นประโยค 
            5)  แบบฝึกเขียนท่ี  5   เรียงค าใหเ้ป็นประโยค 
            6)  แบบฝึกเขียนท่ี  6   แต่งประโยคจากภาพ 
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            7)  แบบฝึกเขียนท่ี  7   เลือกค าเติมในช่องวา่ง 
            8)  แบบฝึกเขียนท่ี  8   เขียนเร่ืองจากภาพ 
            9)  แบบฝึกเขียนท่ี  9   เขียนเร่ืองตามจินตนาการ 

                       2.4   ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนระหวา่งเรียนชุดพฒันาทกัษะการอ่านและ 
การเขียนแต่ละเร่ือง ดงัน้ี 
                             2.4.1  คะแนนชุดพฒันาทกัษะการอ่าน ดงัน้ี 

                              1)  แบบฝึกอ่านท่ี 1-10 อ่านค าศพัทไ์ดถู้กตอ้งให ้1 คะแนนและบอก
ความหมายของค าศพัทไ์ดถู้กตอ้งให ้1 คะแนนรวมเป็นแบบฝึกละ 2 คะแนน รวมทั้งส้ิน                    
20 คะแนน   

                              2)  แบบฝึกอ่านท่ี 1.1-10.1 อ่านประโยคความเดียวไดถู้กตอ้ง  
ให ้1 คะแนน รวมเป็นแบบฝึกละ 1 คะแนน รวมทั้งส้ิน  10   คะแนน   

                              3)   แบบฝึกอ่านท่ี 1.2-10.2  อ่านประโยคความรวมไดถู้กตอ้ง 
ให ้ 1  คะแนนรวมเป็นแบบฝึกละ 1 คะแนน รวมทั้งส้ิน 10  คะแนน   

                              4) แบบฝึกอ่านท่ี 11  อ่านประโยคไดถู้กตอ้งใหป้ระโยคละ 1 คะแนน  
รวม 10 ประโยค รวมเป็น10 คะแนน 

                              5)  แบบฝึกอ่านท่ี 13  ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน โดยใหอ่้านค าคลอ้งจอง
จากแบบฝึกอ่านท่ี 12  (หรือครูอ่านใหฟั้งก็ได)้ ถา้ตอบค าถามไดถู้กตอ้งให้ขอ้ละ 1 คะแนน รวม                   
5  ขอ้ รวมเป็น 5 คะแนน 
                             2.4.2  คะแนนชุดพฒันาทกัษะการเขียน  ดงัน้ี 

            1)  แบบฝึกเขียนท่ี  1 โยงภาพกบัค า  ท าไดถู้กตอ้งใหข้อ้ละ 1 คะแนน            
รวม  10  คะแนน 

            2)  แบบฝึกเขียนท่ี  2  เติมพยญัชนะหรือสระ  เติมไดถู้กตอ้งใหข้อ้ละ                    
1 คะแนน  รวม 10 คะแนน 

            3)  แบบฝึกเขียนท่ี  3  เขียนค าจากภาพ  เขียนไดถู้กตอ้งใหข้อ้ละ 1 คะแนน            
รวม 10 คะแนน 

            4)  แบบฝึกเขียนท่ี  4   เขียนค าใหเ้ป็นประโยค  เขียนไดถู้กตอ้งใหข้อ้ละ                      
1 คะแนน  รวม 10 คะแนน 

            5)  แบบฝึกเขียนท่ี  5   เรียงค าใหเ้ป็นประโยค เรียงค าไดถู้กตอ้งใหข้อ้ละ                     
1 คะแนน  รวม 10 คะแนน 
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            6)  แบบฝึกเขียนท่ี  6   แต่งประโยคจากภาพ   แต่งประโยคไดถู้กตอ้งให ้            
ขอ้ละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน 

            7)  แบบฝึกเขียนท่ี  7   เลือกค าเติมในช่องวา่ง  เลือกค าไดถู้กตอ้งใหข้อ้ละ                     
1 คะแนน  รวม 10  คะแนน 
                                       8)  แบบฝึกเขียนท่ี  8  เขียนเร่ืองจากภาพ  ใชค้  าท่ีก าหนดใหแ้ต่งประโยค
ไดถู้กตอ้งใหป้ระโยคละ 1 คะแนน  (คะแนนรวมข้ึนอยูก่บัจ  านวนค าท่ีก าหนดในแต่ละแบบฝึก) 

           9)  แบบฝึกเขียนท่ี  9  เขียนเร่ืองตามจินตนาการ 10  คะแนน  โดยก าหนด
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
                                            9.1)  ช่ือเร่ือง  ตั้งช่ือเร่ืองไดส้อดคลอ้งกบัภาพ ให ้ 2  คะแนน   

                 9.2) วาดภาพประกอบสอดคลอ้งกบัเร่ือง  ให ้ 2  คะแนน 
                                            9.3)  เขียนเน้ือหาสอดคลอ้งกบัภาพและเรียบเรียงเน้ือหาเป็นล าดบั
ต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนัตลอด ให ้ 3   คะแนน 
                                9.4)   มีความคิดจินตนาการให้ 3  คะแนน 

 2.5    น าชุดพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนท่ีเป็นแบบฝึกทกัษะการอ่านการเขียนท่ี
สร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน  5  คน ซ่ึงเป็นศึกษานิเทศกท่ี์รับผดิชอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และครูผูส้อนการศึกษาพิเศษ  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและเน้ือหา  ได้ค่าความ
สอดคล้อง (IOC) เท่ากบั 0.94 จากนั้นได้น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ
ตามขอ้เสนอแนะวา่ รูปภาพไม่ชดัเจนมีจ านวนมากเกินไป ในดา้นการใชเ้วลานกัเรียนใชเ้วลาใน
การท าชุดพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนมากกวา่ท่ีก าหนด จากปัญหาดงัท่ีได ้
กล่าวมาแลว้ จึงไดป้รับปรุงแกไ้ขชุดพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียน ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

2.6  น าชุดพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนท่ีเป็นแบบฝึกทกัษะการอ่าน 
การเขียนท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 0.94 ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
          3.   การสร้างแบบทดสอบการอ่านและการเขียนก่อนและหลงัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  หน่วยธรรมชาติร่ืนรมย ์  จ านวน  3 ฉบบั  มีขั้นตอน การสร้างดงัน้ี 
 3.1  ศึกษาหลกัการทฤษฏี เอกสารและต ารา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง 

แบบทดสอบเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดและโครงสร้างของแบบทดสอบ  
                               3.2  พิจารณาและคดัเลือกค าจากบญัชีค าของชุดพฒันาทกัษะการอ่าน 
และการเขียนแต่ละหน่วยเพื่อน ามาสร้างแบบทดสอบการอ่านและการเขียนก่อนและหลงัเรียน 
แต่ละหน่วย             
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                  3.3  สร้างแบบทดสอบการอ่านและการเขียนก่อนและหลงัเรียน จ านวน 3 ฉบบั 
โดยใชค้  าตามบญัชีค าพื้นฐานของแต่ละหน่วยท่ีพิจารณาคดัเลือกแลว้ ซ่ึงแบบทดสอบแต่ละฉบบัมี 

6 ตอน  ดงัน้ี 
                     3.3.1   แบบทดสอบการอ่าน  ตอนท่ี 1-3   รวม   20  คะแนน  ดงัน้ี 
                                ตอนท่ี  1  อ่านค าท่ีก าหนดให ้ 5 ค า  ๆ  ละ  1  คะแนน  
                                ตอนท่ี  2  อ่านประโยคความรวม  5  ประโยค ๆ ละ  2  คะแนน  
                                ตอนท่ี  3  ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน  5  ค าถามๆ ละ  1  คะแนน   
                     3.3.2   แบบทดสอบการเขียน  ตอนท่ี  4-6   รวม  20  คะแนน  ดงัน้ี 
                                ตอนท่ี  4  เติมพยญัชนะหรือสระ 5  ค า ๆ ละ 1  คะแนน  
                                ตอนท่ี  5 เติมค าใหเ้ป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ 5 ประโยค ๆ ละ 1 คะแนน  
                                ตอนท่ี  6  เลือกค าเติมในช่องวา่งของประโยค 10  ค า ๆ ละ  1  คะแนน  

 3.4  น าแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบบั ท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  5  คน   
ซ่ึงเป็นศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานดา้นการวดัผลประเมินผลและครูผูส้อนการศึกษาพิเศษ ท่ีมี
ประสบการณ์ในการสอนมาแล้วอย่างน้อย  3  ปี เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและ
โครงสร้างแล้วน ามาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งเท่ากบั 0.92 
  3.5 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้และมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 
0.92 ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งทั้งสองโรงเรียนในภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา  2552    
 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
         รูปแบบการทดลองเป็นการทดลองกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลงัเรียน                     
มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดงัน้ี    
                          1.  ครูผูส้อนจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านและการเขียนโดยใช้แบบฝึก
ทกัษะและเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมและส่ือประกอบการสอนตามแนวทางท่ีก าหนดในคู่มือ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้  

             2.  น าแบบทดสอบการอ่านและการเขียนหน่วยธรรมชาติร่ืนรมยจ์  านวน 3  
ฉบบัมาทดสอบก่อนเรียน 

          3.  ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การอ่านและการเขียนตามแผนการสอน 
เฉพาะบุคคล(IIP) และฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนดว้ยชุดพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียน 
แต่ละหน่วย  ขณะครูด าเนินการสอน  ผูว้จิยัไดส้ังเกตพฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรม 
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N 
  R              

การเรียนของนกัเรียนและบนัทึกขอ้มูลท่ีพบเพื่อประกอบการอภิปรายผล 
            4.   เม่ือด าเนินการสอนแต่ละหน่วยและนกัเรียนไดฝึ้กทกัษะจากชุดพฒันาทกัษะ 
การอ่านและการเขียนแต่ละหน่วยจบแลว้  ท าการทดสอบหลงัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบ 
ฉบบัจ านวน 3 ฉบบัทดสอบหลงัเรียน  
        

กำรวเิครำะห์ข้อมูล    
                      1.  วเิคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะและเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม 
โดยใชค้่าเฉล่ียร้อยละ 
                      2.  วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถการอ่านการเขียนค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั
ส าหรับเด็กเรียนรู้ชา้ ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะและเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม 
 

สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล    
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
1.  สถิติพื้นฐาน  ไดแ้ก่            

 ค่าร้อยละ                                      
                                                  

 
  ค่าเฉล่ีย  ( X )  =        
                                             
  เม่ือ   X     แทน  ค่าเฉล่ีย 
           X   แทน  ผลรวมของคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบ   
            N      แทน  จ านวนของแบบทดสอบ 
2.  สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
การหาค่าดชันีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาหรือดชันีความสอดคลอ้ง (พวงรัตน์ ทวรัีตน์,2540, 

หนา้ 117) ค  านวณไดจ้ากสูตร  ดงัน้ี  
 
   
  สูตร IOC =            

             

=     คะแนนท่ีได ้

คะแนนเตม็ 

X 

 N 

X  100 
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100 
A 
N  100  B 

N E1    E2    

   IOC คือ ดชันีความสอดคลอ้ง 
   R คือ คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 
   R       คือ ผลรวมคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน 
   N คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด  
  3. การหาประสิทธิภาพชุดพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนท่ีเป็นแบบฝึกทกัษะการอ่าน 
การเขียนค าท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั ใชสู้ตร  E1/ E2 (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2532, หนา้ 495) ตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพร้อยละ 80/80 ดงัน้ี 

          คะแนนระหวา่งเรียน      คะแนนหลงัเรียน 
  
 
 
 
   E1    แทนร้อยละของคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งในระหวา่งเรียนของชุดพฒันา
ทกัษะการอ่านและการเขียนท่ีเป็นแบบฝึกทกัษะการอ่านการเขียนค าท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
   E2   แทนร้อยละของคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งในการทดสอบหลงัเรียนของชุด
พฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนท่ีเป็นแบบฝึกทกัษะการอ่านการเขียนค าท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
   X   แทนค่าเฉล่ียของนกัเรียนในการสอบก่อนเรียนชุดพฒันาทกัษะการอ่านและ         
การเขียนท่ีเป็นแบบฝึกทกัษะการอ่านการเขียนค าท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
   F   แทนคะแนนรวมของกลุ่มตวัอยา่งในการสอบหลงัเรียน 
   A    แทนคะแนนเตม็ของการทดสอบก่อนเรียน 
   B  แทนคะแนนเตม็ของการทดสอบหลงัเรียน 
   N  แทนจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 
 

 

                   X 
 

 

                   F 
 

 




