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บทที่ 3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ัน (QSCCS) ที่ส่งเสรมิความสามารถด้านภาษา                          
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนวัดบ้านทุง่สว่าง สกันักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7                
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ โดยข้ันตอนดังนี ้
  1. ขอบเขตการวิจัย 
  2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 
  3. การสร้างและการหาคุณภาพของเครือ่งมอืที่ใช้ในการวิจัย 
  4. ข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 
  5. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  6. การวิเคราะห์ข้อมลู 
  7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มประชากรศึกษา ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนวัดบ้านทุง่สว่าง ต าบลทุง่
สว่าง อ าเภอประทาย สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 7 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 24 คน 
 2. ผู้วิจัยและให้ข้อมลู  
  2.1 ผู้วิจัย นางพุฒิญารัศมิ์ วรรณสุข ครูผูส้อนกลุ่มสาระภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  
  2.2 ผู้ร่วมวิจัยและให้ข้อมลู ได้แก่  นางหญิงญาดา เกตุรัตน์ ครูผูส้อนประจ าช้ัน ป. 2  
นายณัฐพร  โยโพธ์ิ ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนวัดบ้านทุง่สว่าง 
 3. เนื้อหา 
  เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ ใช้สาระการเรียนรู้ภาษาไทย การอ่าน ฟัง ดู จับใจความ
ส าคัญ แยกแยะ  คาดการณ์ บอกข้อคิด รวมทั้งสามารถ พูด และเขียน สื่อสารให้ครบกระบวนการสื่อสาร 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดความสามารถดา้นภาษา โดยมีเนื้อหาที่มีกรอบเนื้อหา ดังนี ้
   -  นิทานหรือเรือ่งเกี่ยวกับทอ้งถ่ิน 

  -  เรื่องเล่าสั้นๆ หรือบทความสัน้ 
  -  บทเพลงและบทรอ้ยกรอง 

- ข่าวและเหตกุารณ์ในชีวิตประจ าวันในท้องถ่ินและชุมชน 
- โฆษณา และค าขวัญ 
- การอ่านข้อมลูจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ  
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 4. รูปแบบการวิจัย  
  การวิจัยในครัง้นี้ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research)  แบบบันไดเวียน
ของเคมมสิ(Kemmis)  (ประวิต  เอราวรรณ์. 2545 : 15) ซึ่งในการด าเนินการในแต่ละวงจรของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
   ข้ันที่ 1 ข้ันวางแผน (Plan) การด าเนินการในข้ันน้ี ได้แก่ การวางแผนเพื่อแกป้ัญหาและหรือ
เพื่อพฒันา ข้ันตอนน้ีต้องอาศัย  กลุ่มผู้เกี่ยวข้องหรือกลุ่มนกัวิจัยร่วมกันก าหนดแผนงานทีจ่ะน าไปใช้  ซึ่งแผน
ควรประกอบด้วยจุดประสงค์ของแผน ข้ันตอนและวิธีการ เครื่องมือและวิธีการประเมินผลความก้าวหน้า หรือ
ความส าเรจ็ การรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนอาจได้มาจากการสัมภาษณ์  การตรวจสอบและ
วิเคราะหเ์อกสาร กระบวนการกลุ่ม ฯลฯ  
   ข้ันที่ 2 ข้ันปฏิบัติการ (Act) การด าเนินการในข้ันน้ี ได้แก่ การปฏิบัติตามแผน นักวิจัยน า
แผนที่จัดท าข้ึนไปปฏิบัติในสภาพการณ์ท างานที่ประสบปัญหาอยู่ และมกีารรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติอย่าง
ละเอียดรอบคอบ  ซึ่งการรวบรวมข้อมลูนั้น อาจท าเป็นบันทึกประจ าวันหรืออนทุิน การท าตารางการ
ปฏิบัติงาน    การท าตารางวิเคราะห์และเวลาเป็นต้น  
   ข้ันที่ 3 ข้ันสังเกตการณ์ (Observe) การด าเนินการในข้ันน้ีได้แก่  การสังเกตผลเป็นการ
รวบรวมข้อมูลระหว่างและภายหลังการด าเนินงานตามแผน วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูอาจใช้วิธีการ
เชิงปริมาณ เช่น  การใช้แบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบวัด แบบบันทึกการสงัเกต แบบทดสอบ หรือวิธีการ
เชิงคุณภาพ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุม่ ฯลฯ ก็ได้ 
   ข้ันที่ 4 ข้ันสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) การด าเนินการในข้ันน้ีได้แก่  การส่องสะท้อนผล 
เมื่อได้ข้อมลูและผลการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดใช้แล้ว นักวิจัยรวมทัง้ผูเ้กี่ยวข้องต้องมีการร่วมกันพิจารณา
จุดเด่นจุดด้อยที่ต้องพัฒนา หรือแก้ไขต่อไป การรวบรวมข้อมูลในข้ันตอนน้ีอาจใช้แบบประเมินผลการ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุม่ หรือเทคนิค การระดมสมอง เปน็ต้น 
  
เครื่องมือท่ีใช้การวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ม ี2 ประเภท ดังนี ้
 1.เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรูป้ระกอบด้วย 
  1.1 ชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ัน (QSCCS) ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3  
 2. เครื่องมอืในการเก็บรวบรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
  2.1 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียน 
  2.2 แบบทดสอบย่อย 
  2.3 แบบประเมินผลระหว่างเรียน 
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  2.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้
  2.5 แบบแบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของคร ู
  2.6 แบบบันทึกผลหลังสอน 
 
การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมือ  
  
 1. ชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ัน ที่ส่งเสริมความสามารถดา้นภาษาประถมศึกษาปีที่ 3 มี่ขั้นตอน
การสร้างและหาคุณภาพดังนี ้
  1.1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องการมาตรฐาน ตัวช้ีวัด กลุ่มสาระภาษาเรียนรู้
ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนวัดบ้านทุ่งสว่าง ฉบบัปรับปรงุ2560               
และตัวช้ีวัดความสามารถด้านภาษา (ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2555)  
  1.2 ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี แนวการจัดสร้างชุดการเรียนรู้ ของนักวิชาการต่างๆ เช่น  
วิชัย วงศ์ใหญ่(2542)  ชัยยงศ์ พรหมวงศ์ (2545)  ไชยยศ เรืองสุวรรณ. (2553) บุญชม ศรีสะอาด(2538)               
เป็นต้น และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสร้างชุดการเรียนรู้ 
  1.3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัดการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน แหล่งต่าง ๆ เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(2555) วุฒิพงศ์ ค าเนตร(2558) , วนิชชา แม่นย า และทิพรัตน์ 
สิทธิวงศ์(2557) เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย และคณะ. (2557)ทิพรัตน์ สทิธิวงศ์ และธเนศ วงศ์นาม. (2558)  
สิรินาถ จงกลกลาง และคณะ. (2558). เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ัน  
  1.4  วิเคราะหส์าระการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ตัวช้ีวัด
ความสามารถด้านภาษา เพื่อจัดเนื้อหาในชุดการเรียนรู ้
 
ตาราง 7  วิเคราะห์หลักสูตร 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เนื้อหา ตัวช้ีวัด 
เรื่องเล่าสั้นๆ หรอืบทความ
สั้น หรือค าแนะน า 

หลากเรือ่งน่ารู ้ 1. บอกความหมายของค า และประโยคจากเรื่องที่อ่าน 
2. บอกความหมายของเครือ่งหมายสญัลกัษณ์ 
3. ตอบค าถามจากเรื่องอ่าน 
4. บอก เล่าเรื่องราวที่ได้จากอ่านอย่างง่าย ๆ 
5. คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนจากเรื่องที่อ่าน 
6. เขียนย่อเรื่องที่อ่านอย่างเหมาะสม 
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง เนื้อหา ตัวช้ีวัด 
ข่าวสาร เหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันในท้องถ่ิน
และชุมชน 

ฟังดูข่าวสาร 1. บอกความหมายของค า และประโยคจากเรื่องที่ฟัง ดู  
2. บอกความหมายของเครือ่งหมายสญัลกัษณ์ 
3. ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟัง ดู  
4. บอก เล่าเรื่องราวสรปุที่ได้จากการฟงั ดู อย่างง่าย ๆ 
5. คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน 
6. พูดแสดงข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงั ดู อย่างเหมาะสม 

นิทานหรอืเรื่องเล่าใน
ท้องถ่ินหรือชุมชน 

นิทานหรรษา 1. บอกความหมายของค า และประโยคจากเรื่องที่ฟัง         
และอ่าน 
2. ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟัง  และอ่าน 
3. เล่าหรือเขียนเรื่องย่อเรื่องราวที่ได้จากการฟัง และอ่าน
อย่างง่าย ๆ 
4. คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนจากเรื่องที่ฟัง และอ่าน 
6. น าข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงั ดู และอ่าน ไปเขียนเรื่องจาก
ภาพอยา่งเหมาะสม 

โฆษณา และค าขวัญ โฆษณา ค าขวัญ 1. บอกความหมายของค า และประโยคจากเรื่องที่ฟัง ดู 
และอ่าน 
2. บอกความหมายของเครือ่งหมายสญัลกัษณ์ 
3. ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน 
4. แสดงความคิดเห็นต่อโฆษณาอย่างเหมาะสม 
5. เขียนค าขวัญง่ายๆ ได้ 

การอ่านข้อมลูจากแผนภาพ 
แผนที่ และแผนภูม ิ

ภาพนัน้สื่อ
ความหมาย 

1. บอกความหมายของเครือ่งหมายสญัลกัษณ์ 
2. ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน 
3. เขียนแผนภูมิจากข้อมูลทีก่ าหนดให้ได้ ความเข้าใจ 
ข้อคิดเห็นจากเรื่องทีฟ่ัง ดู และอ่าน อย่างเหมาะสม 

บทเพลงและบทร้อยกรอง 
 

บทกลอน
สอนใจ 

1. บอกความหมายของค า และประโยคจากเรื่องที่ฟัง        
ดู และอ่าน 
2. ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน 
3. บอก เล่าเรื่องราวที่ได้จากการฟัง ดู และอ่านอย่างง่าย ๆ 
4. เขียนบทรอ้ยกรองข้อคิดเห็นจากเรือ่งทีฟ่ัง ดู และอ่าน 
อย่างเหมาะสม 

  

ตาราง 7 (ต่อ) 
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  1.5 ยกร่างชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ัน ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา ส าหรบันักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 6 ชุด โดยแต่ละชุดมีองค์ประกอบดังนี ้
   1.5.1 คู่มือการใช้ ประกอบดัวย 
    -  ค าช้ีแจงส าหรับครู  
    -  บทบาทนักเรียน 
    -  การบริหารจัดการช้ันเรียน 
    -  แผนการการจัดการเรียนรู้แบบบันได  5 ข้ัน ดังนี ้
   1.5.2 บัตรเนื้อหา  
   1.5.3 บัตรกิจกรรม ประกอบด้วยบัตรกิจกรรมตามข้ันตอนการเรียนรู้ 
   1.5.4 แบบวัดและประเมินผล 
  1.6. น าเสนอร่างชุดการเรียนรู้น าเสนออาจารย์ทีป่รกึษางานวิจัย ตรวจสอบ ขอค าแนะน า
เบื้องต้นและมาปรบัปรุงตามข้อเสนแนะของอาจารยท์ี่ปรึกษา 
  1.7 น าชุดการเรียนรูพ้ร้อมแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เสนอผูเ้ช่ียวชาญประเมินความ
เหมาะสม จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่านได้แก่ 
   1.7.1 นายเกรียงศักด์ิ คัมภิรา คุณวุฒิ ศษ.บ.การประถมศึกษา ศษ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 7 รับผิดชอบงาน
ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการวิจัยและวัดผลการจดัการศึกษา ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการช้ันเรียน 
พฤติกรรมการเรียนรู้ และด้านการวิจัย 
   1.7.2 นางกฤษณา เสมหริัญ  คุณวุฒิ คบ.ภาษาไทย กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแก่น  ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร และการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   1.7.3 นางบุญญานันท์ นิลศิริ คุณวุฒิ คบ.ภาษาไทย  กศ.ม.การบริหารการศึกษา ต าแหน่งครู
วิทยฐานะช านาญการพเิศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพกิุลทอง สพป.นครราชสมีา เขต 7
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   1.7.4 นางถวิล ท านุ ครูช านาญการพิเศษ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดบ้านทุ่ง
สว่าง คุณวุฒิ คบ.เทคโนโลยีการศึกษา  ผู้เช่ียวชาญด้านสื่อนวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   1.7.5 นายเสกสรร วรรณสุข คุณวุฒิ กศ.บ. ภาษาไทย ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน                
บา้นโนนภิบาลโคกกลาง นักวิชาการผู้ตรวจทานเนื้อหาภาษาไทย ส านักพิมพ์อินพัล ผูเ้ช่ียวชาญด้านเนื้อหา
ภาษาไทย 
  1.8. วิเคราะหผ์ลการประเมินชุดการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม เท่ากบั 4.16 มีความ
เหมาะสมมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 และปรบัปรงุตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 
  1.9. จัดท าชุดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์เพื่อเตรียมน าไปใช้กบักลุ่มเป้าหมายต่อไป 
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 2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อมี
ข้ันตอนและการหาคุณภาพดังนี ้
  2.1 ศึกษานิยามและตัวช้ีวัดความสามารถด้านภาษา ส านักทดสอบทางการศึกษา (2555) เนื้อหา 
และแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการัดท าแบบทดสอบ 
  2.2. ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการสร้างแบบทดสอบแนวทางการการสร้างแบบทดสอบ (สมนึก 
ภัททิยธนี. 2541) แนวทางการการสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา จากส านักทดสอบทางการศึกษา
(2555) 
  2.3 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                            
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 จ านวน 40  ข้อ เพื่อจะคัดเลอืกข้อสอบที่มีคุณภาพไว้ใช้จริง 30 ข้อ 
  2.4  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทีส่ร้างขึ้น ให้อาจารย์ทีป่รึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อ
ค าถาม ค าตอบ กับตัวช้ีวัด เนื้อหาการเรียนรู้ และวัยนักเรียน 
  2.5  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สร้างขึ้น เสนอผูเ้ช่ียวชาญ  ด้านการวัดผล
ประเมินผล ตรวจสอบความถูกต้อง ในการออกข้อสอบและประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบั
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ดังนี้  
   2.5.1 นายไพฑูรย์ การเพียร คุณวุฒิ คบ.บรรณารักษ์ คม.ประถมศึกษา ศษ.ด.บรหิาร
การศึกษา ต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านตลาดไทร คณะท างานในการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผล
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักทดสอบการศึกษา ผู้เช่ียวชาญด้านแบบทดสอบองิมาตรฐาน 
   2.5.2 นายเกรียงศักด์ิ คัมภิรา คุณวุฒิ ศษ.บ.การประถมศึกษา ศษ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 7 รับผิดชอบงาน
ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการวิจัยและวัดผลการจดัการศึกษา ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการช้ันเรียน 
พฤติกรรมการเรียนรู้ และด้านการวิจัย 
   2.5.3 นางนันทินานันท์ ธนัทโรจนกุล คุณวุฒิ คบ.คณิตศาสตร์ ศษ.ม.บรหิารการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 7 ผูร้ับผิดชอบงาน
ด้านการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐานช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3  (NT) การวัดผลประเมินผล ผู้เช่ียวชาญด้านการ
วัดผลการศึกษา 
   2.5.4 นางพรรณราย วัฒนดิลกวิทย์ คุณวุฒิ กศ.บ.ภาษาไทย วิทยฐานะครูช านาญการพเิศษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ต าแหน่งครู ผูส้อนประจ าช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้เช่ียวชาญการทดสอบ
ความสามารถด้านภาษา 
   2.5.5 นายจักรี ศรีค า คุณวุฒิ คบ.ภาษาไทย กศ.ม.บรหิารการศึกษา ต าแหน่งครูช านาญ           
การพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนสูง ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
               2.6 น าแบบทดสอบที่ได้รบัการปะเมินจากผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะหห์าค่าดัชนี ความสอดคล้อง 
และตรวจสอบคุณภาพของสอบว่าใช้ได้หรือไม่ โดยข้อสอบที่จะน ามาใช้ต้องมีค่าเฉลี่ย จากการประเมินของ
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ผู้เช่ียวชาญตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป และน าข้อเสนอแนะจ าผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรงุให้มีความเหมาะสมด้านข้อค าถาม 
ค าตอบ การใช้ภาษา 

  2.4 คัดเลือกแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ไปทดสอบกบันักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 น าผลมากความยาก(p) อ านาจจ าแนก(B) โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากอยูร่ะหว่าง 
0.2-0.8  มาหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรของโลเวท (บุญชม ศรีสะอาด,2545) เนื่องจากเป็นแบบทดสอบแบบ
อิงเกณฑ ์คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากทีร่ะดับ 0.75  ข้ึนไป 
  2.9 น าแบบทดสอบมีคุณภาพมาตรวจสอบความถูกต้องอกีครั้งอีกครั้ง 
  2.10 จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบบัสมบรูณ์เพื่อเตรียมน าไปใช้กบักลุม่เป้าหมายต่อไป 
 3. แบบทดสอบย่อย เป็นแบบทดสอบที่ใช้ในการประเมินผลแต่ละวงรอบ จ านวนชุดละ 10 ข้อ เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 
   1. ศึกษานิยามและตัวช้ีวัดความสามารถด้านภาษา และวิเคราะห์ จุดประสงค์ เนื้อหาในการ
จัดการเรียนรู้แต่ละเรือ่ง จัดท ากรอบเนือ้หาแบบทดสอบ 
   2. ศึกษาหลักการอ่านสร้างแบบทดสอบวัดความสามารด้านภาษา  เพื่อให้เข้าใจแนวการ
สร้างแบบดสอบด้านน้ี 
   3. สร้างแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ตามตัวช้ีวัดความสามารถด้านภาษาเรื่องละ 10 ข้อ
   4. ตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับค าถูกค าผิด ข้อค าถาม ค าตอบ ความเหมาะสมของการใช้
ภาษา  
   5. น าเสนออาจารย์ทีป่รกึษาเพื่อตรวจสอบ แล้วน ามาปรบัปรุงก่อนเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 
   6. น าแบบทดสอบทีส่ร้างข้ึนพรอ้มทัง้แบบประเมินความความเหมาะสม ให้ผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกันที่ตรวจสอบแบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาก่อนเรียน หลงัเรียน 
ค่าเฉลี่ย  4.54  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.43 ความเหมาะสมมากที่สุด 
   8. คัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพตามผลการวิเคราะห์ มาจัดท าเป็นต้นฉบบัเพือ่เตรียมน าไปใช้
กับกลุ่มเป้าหมาย 
  4. แบบประเมินผลงานนักเรียน 
    1.  ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ทีผู่้วิจัยสร้างข้ึนและศึกษาการจัดกจิกรรมการเรียนรู้           
เพื่อก าหนด จุดมุ่งหมาย และกรอบการประเมิน 
    2. ศึกษาทฤษฎีและแนวทางการประเมินผล โดยการสร้างแบบประเมินผลชนิดก าหนด
รายละเอียดการให้คะแนน ( Scoring Rubrics)  ของกรมวิชาการ (2545 : 32 – 71)เพื่อน าไปเป็นแนวทาง
ก าหนดขอบข่าย ประเด็น รายละเอียดในการประเมิน  
    3. สร้างแบบประเมินผลการเขียน ชนิดก าหนดรายละเอียดการให้คะแนน  (Scoring 
Rubrics)  โดยก าหนดรายละเอียดการให้คะแนนเป็นข้อยอ่ย บ่งช้ีคุณภาพของผลงาน  ด้วยถ้อยค าที่ง่าย 
กระชับ ชัดเจน ก าหนดระดบั  คุณภาพเป็น 4 ระดบั ได้แก่ ปรับปรงุ  พอใช้  ดี  ดีมาก  (กรมวิชาการ. 2545 : 
32 – 71 ) 
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    4. น าแบบประเมินทักษะการเขียนเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 
ด้านภาษา เนื้อหาที่ใช้ และความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
    5.น าแบบประเมินผลการเขียนเสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านตรวจสอบความเหมะสม
ของภาษา เนื้อหาที่ใช้ และความสอดคล้องกจิกรรมการเรียนรู้ 
    6. น าแบบประเมินการเขียนมาปรับปรงุตามค าแนะน า 
    7. ปรับปรงุตามค าแนะน า ตรวจสอบความสมบรูณ์ แล้วจึงจดัพิมพ์ฉบบัสมบูรณ์ 
  2.5 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้   มีวิธีการสร้างและการคุณภาพ ดังนี้ 
    1. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 ที่สรา้งขึ้นเพื่อก าหนดจุดมุ่งหมาย
ของแบบสังเกต ข้ันตอนการสังเกต พฤติกรรมทีจ่ะสังเกต เครื่องมอืที่ใช้ในการสังเกต และผู้ทีจ่ะสงัเกต 
    2. ศึกษาแนวการสร้างแบบสังเกตจาก อรนุช ศรีสะอาด  (2546: 43 - 46)  เกี่ยวกับ
ขอบข่าย วิธีสร้าง การด าเนินการ มาปรับสร้างแบบสงัเกตพฤติกรรมของผู้วิจัย 
    3. เขียนแบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบมีโครงสร้าง  
    4. น าแบบสังเกตพฤติกรรมทีส่ร้างข้ึน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสม
รูปแบบ เนื้อหา และภาษาที่ใช้ 
    5. น าแบบสังเกตพฤติกรรมทีส่ร้างข้ึน เสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
ความเหมาะสมของรปูแบบ เนือ้หา และภาษาที่ใช้ 
    6. น าแบบสังเกตพฤติกรรมที่ได้รบัการปรับปรุงมาจัดพมิพ์ฉบับสมบรูณ์ เพื่อใช้เกบ็
รวบรวมข้อมูลร่วมกันกบัแผนการจัดการเรียนรู้ 
   8.3.2.6 แบบสัมภาษณ์นักเรียน  มีวิธีการสร้างและการคุณภาพ ดังนี้ 
    1.2.1  ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ก าหนดจุดมุ่งหมาย ขอบข่าย รูปแบบ วิธีการ
สร้างแบบสัมภาษณ์ 
    1.2.2 ศึกษาแนวการสร้างแบบสัมภาษณ์ของ อรนุช  ศรีสะอาด(2546 : 46 – 50)            
เพื่อเป็นแนวทางสร้างแบบสัมภาษณ์ มาเป็นแนวการสร้างแบบสัมภาษณ์ของผู้วิจัย 
    1.2.3  เขียนแบบสัมภาษณ์นักเรียน เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยใช้ค าถาม 
ง่าย ๆ มีภาษาที่กระชับ  มีค าตอบใหเ้ลือกและใหเ้หตผุล 

 1.2.4  น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นให้อาจารยท์ี่ปรึกษา  ตรวจสอบเหมาะสมของรูปแบบ 
เนื้อหา ภาษาที่ใช้ การตั้งค าถามเพื่อสัมภาษณ์ 
    1.2.5 น าแบบสัมภาษณ์นักเรียนเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความ
เหมาะสมของรปูแบบ เนื้อหาและภาษาที่ใช้ 
    1.2.6 น าแบบสัมภาษณ์นักเรียนที่ได้รบัการปรับปรุง  จัดพมิพ์ฉบับสมบรูณ์เพือ่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลร่วมกันกบัแผนการจัดการเรียนรู้ 
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1.3 แบบบันทึกหลังสอนของผู้วิจัย  มีวิธีการสร้างและการคุณภาพ ดังนี้ 
    1.3.1   ศึกษาการกิจกรรมการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  และการเขียนแผนการสอน
ของส าลี รักสุทธีและคนอื่นๆ (2546 :16 –22) เพื่อเป็นแนวก าหนดการวางรูปแบบแบบบันทึกหลงัสอน 
    1.3.2  ศึกษารูปแบบและวิธีการเขียนแบบบันทึกหลังสอน เพื่อเป็นแนวทางสร้างแบบ
บันทึกหลงัสอนของผู้วิจัย 
                         1.3.3 เขียนแบบบันทึกหลักสอนโดยมคี าช้ีแจง และถ้อยค าบ่งกรอบการบันทึก  

     1.3.4 น าแบบบันทึกหลังสอนเสนออาจารยท์ี่ปรึกษา  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบ 
    1.3.5 น าแบบบันทึกหลังสอน เสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
รูปแบบ 
    1.3.6 น าแบบบันทึกหลังสอน ที่ได้รับการปรบัปรุง จัดพมิพฉ์บับสมบรูณ์ เพื่อใช้เกบ็
รวบรวมข้อมูลร่วมกันกบัแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยน้ี ด าเนินการ เพื่อพฒันานักเรียนให้มีความสามารถด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการ
เขียน  ใช้วิธีการตามวงจรของการวิจัยปฏิบัตกิาร 4 ข้ันตอน ดังนี้ข้ันวางแผน (Plan) ข้ันปฏิบัติการ (Observe) 
ข้ันสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) ด าเนินการปฏิบัติซ้ า 3 วงรอบโดยใช้เนือ้หาในหน่วยการเรียนเรียนรู้เป็น
ตัวก าหนด   มีการวางแผนการด าเนินการวิจัยทั้งระบบและด าเนินการเก็บข้อมูลในการวิจัย 
 ข้ันตอนที่ 1 วางแผน Planning 
  1. ประชุม ระดมความคิดเห็น และวางแผน เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้ ด้านการพฒันาการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน จากข้อมูลผลสัมฤทธ์ิ รายงานการประเมิน
ตนเองของโรงเรียน ผลการทดสอบระดบัต่าง ๆ  เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง กลุ่มผูร้่วมวิจัยและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสอน สื่อนวัตกรรม เนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมิน   
  2. การด าเนินการวางแผนก าหนดช่วงเวลา และบทบาทหนา้ที่ของผูร้่วมวิจัยและให้ข้อมลู ในการ
ร่วมสงัเกต เก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ ข้ันตอนการวางแผนผู้วิจัยและผูร้่วมวิจัยร่วมกัน
ก าหนดแนวทางแผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ ท าความเข้าใจกับครผููส้อน ครูทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ห้องสมุด และคณะครูในโรงเรียนเพื่อเข้าใจแนวทางการท าวิจัย และวางแผนด าเนินการจัดกจิกรรมการเรียนรู้
ดังนี้ 
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ตาราง 8 วางแผนการด าเนินการวิจัยวงรอบที่ 1 
 

ข้ันตอน เป้าหมาย กิจกรรม เครื่องมือ วิธีการ เวลา ผู้เกี่ยวข้อง 

ข้ันที่ 1 
วางแผน 
(Plan) 

ได้แผนการ
จัดการวิจัยใน
วงรอบที่ 1 
เรื่อง หลาก
เรื่องน่ารู ้
ฟังดูข่าวสาร  
นิทานหรรษา 

1.ระดมความคิดของผู้
ร่วมวิจัย วางแผน
แก้ปัญหาและพฒันา 
2.จัดท าแผนการ
ด าเนินการงาน 
3. เตรียมเครื่องมือใน
การจัดการเรียนรู้และ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แบบบันทึกการ
ประชุม 
 

ประชุมผู้ร่วม
วิจัย 

ส.ค. ผู้เกี่ยวข้อง 
ผู้ร่วมวิจัย 

ข้ันที่ 2 
ปฏิบัต ิ
(Action) 

จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแผน 

1.จัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้
 

1.ชุดการการ
เรียนรู ้
2.แบบทดสอบ
ย่อย 
3.แบบ
ประเมินผลงาน 

1.จัดกิจกรรม
การเรียนรู ้
2;ทดสอบก่อน
เรียน หลังเรียน 
3.ประเมินผล
งาน 

ก.ย. ผู้วิจัย 
นักเรียน 

ข้ันที่ 3
สังเกต 
(Observ
e) 

เก็บรวบรวม
ข้อมูล 

1.สังเกตพฤติกรรมการ
สอนของคร ู
2.สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
4.สัมภาษณ์นักเรียน 

1.แบบสงัเกต
พฤติกรรมการ
สอน 
2.แบบสงัเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
3.แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 
4.แบบสมัภาษณ์
นักเรียน 

1. สังเกต
พฤติกรรมการ
สอนและบันทกึ
สิ่งทีม่ีผลต่อการ
เรียนรู ้
2.สังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้และ
บันทึกสิ่งทีม่ีผล
ต่อการเรียนรู ้
3.สอบถาม
ความเห็นหลัง
เรียน 
4.สัมภาษณ์
หลงัเรียน 

ก.ย. ผู้วิจัย 
ผู้ร่วมวิจัย 
นักเรียน 
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ข้ันตอน เป้าหมาย กิจกรรม เครื่องมือ วิธีการ เวลา ผู้เกี่ยวข้อง 

ข้ันที่ 4 
สะท้อน
ผล 
(Reflex) 

ได้ข้อค้นพบ 
ปัญหาและ
แนวทางพัฒนา 

1.วิเคราะหผ์ลการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
2.สังเคราะห์ข้อมลูเป็น
ข้อค้นพบ ปัญหา และ
แนวทางพัฒนา 

1.แบบบันทึกการ
ประชุม 

1.ประชุมทีม
วิจัย 

ก.ย.
ตุลาคม 

ผู้วิจัย 
ผู้ร่วมวิจัย 

 
 ข้ันตอนที่ 2 ปฏิบัติการ(Action) 
  ในข้ันตอนน้ีเป็นการด าเนินการจัดกจิกรรมการเรียนรู้และเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้เครื่องมือ             
ที่สร้างข้ึน ตามเป้าหมายการด าเนินการ และเนื้อหาในการจดุกิจกรรมเรียนรู้ ดังนี้ 

1. แจ้งจุดประสงค์และแนวทาง ข้ันตอนการจัดการเรียนรูพ้ัฒนาความสามารถด้านภาษา การใช้ 
ชุดการเรียนรู้บันได 5 ข้ัน การเกบ็รวบรวมข้อมลู  

2. ทดสอบก่อนเรียน โดยแบบทดสอบย่อวัดความสามารถด้านภาษา ก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้บันได 5 ข้ันตอน ตามแผนการจัดการเรียนรู ้  
4.  ใช้แบบเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลงานนักเรยนตาม 

ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ข้ัน   
5. ทดสอบหลังเรียนโดยแบบทดสอบย่อวัดความสามารถด้านภาษา หลังเรียน จ านวน 10 ข้อ 
 

 ข้ันตอนที่ 3 สังเกตการณ์ (Observation) 
   ข้ันตอนน้ีเป็นการตรวจสอบสภาพการด าเนินงานทั่วไปของการด าเนินการวิจัย เพือ่เกบ็ข้อมลู
การด าเนินงาน ความร่วมมือการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  ใช้เครื่องมือตรวจสอบ 
ได้แก่ ข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน – หลงัเรียน  แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  แบบสังเกตพฤติกรรม
การสอน แบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์ โดยผู้ร่วมวิจัยเป็นผูส้ังเกตผลและเกบ็ข้อมลู 
   ผู้ร่วมวิจัยเป็นผูส้ังเกตการณ์ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจดบันทึกพฤติกรรมการ
สอนของครู พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน แล้วจดบันทกึพฤติกรรม พฤติการณ์ทีเ่กิดข้ึน ส่งผลต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ สอบถามความเห็นนักเรียนหลังเรียนโดยสอบถามนกัเรียนทุกคน เลือกสัมภาษณ์นักเรียนที่
มีพฤติกรรมที่น่าสนใจ เพื่อได้ข้อมูลเชิงลึกในถึงการแสดงพฤติกรรมในการเรียนรู้ 
  ข้ันตอนที่ 4 สะท้อนผล (Reflex) 
   การด าเนินการวิจัยในข้ันตอนน้ีเป็นการสรุปสภาพและผลการด าเนินงาน  เพื่อศึกษาข้อ
ค้นพบ เป็นแนวทางการพฒันาในการปฏิบัติงานจรงิ จัดท ารายงานการวิจัย 
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   ผู้วิจัยและผูร้่วมวิจัยด าเนินการรวบรวมเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในวงรอบที่ 1     
โดยข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ผลการทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ข้อมูลเชิงคุณภาพได้แก่ ผลการประเมินงาน  
แบบสงัเกตพฤติกรรมการสอน พฤติกรรมการเรียนรู้  แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ จัดหมวดหมู่แล้ววิเคราะห์
ข้อมูลแต่ละประเภท  ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติวิจัย ข้อมลูเชิงคุณภาพใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้าคือข้อมลู
ด้านเวลา สถานที่ บุคคล ผูร้่วมวิจัย  และทฤษฎี  จัดระบบข้อมูล แจกแจงและวิเคราะห์ข้อมลูแบบบรรยาย 
สรปุข้อมลูแบบอุปนัย 
  สะท้อนผลการวิเคราะห์ข้อมูลในวงรอบที่ 1 เป็นข้อสรปุแบบอุปนัย และระบุข้อค้นพบ ปญัหา 
และแนวทางพฒันา เพื่อเป็นสารสนเทศในการวางแผนการปฏิบัติในวงรอบที่ 2 ต่อไป  
 
    
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัยน้ี ผู้วิจัยก าหนดการเก็บรวบรวมข้อมลูจากข้อมลูการปฏิบัตจิริงใน
ภาคสนามกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นวงรอบปฏิบัตกิารในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 6 แผน ด าเนินการใน 3 
วงรอบ เพื่อใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเครื่องมือ 2 ประเภท คือ เครือ่งมือเกบ็ข้อมลูเชิงคุณภาพ 
ได้แก่ แบบสังเกตการณ์สอน แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบสัมภาษณ์ แบบการสอนของครู เครื่องมือ
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ แบบทดสอบย่อยท้ายวงรอบ ผู้วิจัยด าเนินการในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้

1. ปฐมนิเทศและทดสอบก่อนเรียน โดยด าเนินการกอ่นการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ และไม่
รวมเป็นเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ ด าเนินการเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจแนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ความส าคัญของการเรียนรู้ บทบาทนกัเรียน บทบาทครูการใช้เวลาในการทดสอบต้อง
ใช้เวลามาก เนื่องจากเป็นนักเรียนที่มปีัญหาทางการเรียนรู้   

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงรอบที่ 1  ผู้วิจัยด าเนินการสอน และผูร้่วมวิจัยคอยสังเกต         
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยมีการสงัเกตพฤติกรรมการสอน แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และการ
สัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง  ผู้วิจัยและผูร้่วมวิจัยน าข้อมลูจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาท า การวิเคราะห์
วิจารณ์เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขไปปรับปรงุ 

3. น าข้อมูลที่ได้จากการเกบ็ข้อมลูในระหว่างด าเนินการ ด้วยการเครื่องมือต่าง ๆ มาแจก
แจงวิเคราะห์การด าเนินการในวงรอบที่ 1 เพื่อให้เห็นสภาพการด าเนินการ และผลการด าเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การหาข้อปรับปรงุแนวการจัดการเรียนรู้ในวงรอบที่ 1 

4. ร่วมประชุมกบัผูร้่วมวิจัยและก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในวงรอบที่ 2 ปรับปรุง
เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน 

5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรที่ 2 ผู้วิจัยด าเนินการสอน และผู้ร่วมวิจัยคอยสงัเกตการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีการสงัเกตพฤติกรรมการสอน แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  และการสมัภาษณ์
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แบบมีโครงสร้าง  ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยน าข้อมลูจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมา  ท าการวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อให้
ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขไปปรับปรงุ 

6. สอบถามวัดความพึงพอใจ ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หลงัเรียน 
7. น าข้อมูลจากการทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาก่อนเรยีน – หลงัเรียน                  

ทั้ง 2 วงรอบมาวิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินการ ศึกษาข้อสังเกต  ที่ค้นพบ ปัญหาและแนวทางพัฒนา
งานวิจัยครั้งต่อไป 

8. สรปุผลการวิจัย และรายงานผลการวิจัย 
 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจัยครัง้ใช้เครื่องมือหลากหลาย เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนผู้วิจัยรายละเอียด
การใช้เครื่องมือวิจัยดังนี ้
 
ตาราง 9 แสดงรายละเอียดการใช้เครื่องมือวิจัย 
 

วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

เครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

ผู้เกบ็รวบรวม
ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมลู ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. ทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 

แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ            
ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ผู้วิจัย นักเรียน ก่อนเรียนและหลงั
เรียน 

1 สังเกตพฤติกรรม 
การสอน 

แบบสงัเกตพฤติกรรม
การสอน 

ผู้ร่วมวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ขณะจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

2. พฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียน 

แบบสงัเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน 

ผู้วิจัย 
ผู้ร่วมวิจัย 

ผู้ร่วมวิจัย ขณะจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

3. สัมภาษณ์นักเรียน แบบสมัภาษณ์ ผู้วิจัย                           
ผู้ร่วมวิจัย 

นักเรียน หลงัจัดกจิกรรมครบ
วงรอบปฏิบัต ิ

4. สอบถามความพึง
พอใจ 

แบบสอบถาม ผู้ร่วมวิจัย นักเรียน หลงัจัดกจิกรรมครบ
วงรอบปฏิบัต ิ

5. ศึกษาบันทึกหลัง
สอนของคร ู

5. ศึกษาบันทึกหลัง
สอนของคร ู

ผู้วิจัย ผู้วิจัย เมื่อจบแต่ละ
แผนการจัดกจิกรรม 

6. ประเมินผลงาน 6. แบบประเมินผลงาน ผู้วิจัย นักเรียน ระหว่างจัดกจิกรรม
การเรียนรู ้

7. ทดสอบย่อยก่อน
เรียนและหลังเรียน 

7. แบบทดสอบกอ่น
เรียน 

ผู้วิจัย นักเรียน ก่อนและหลงัจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
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N

X
X




การวิเคราะห์ข้อมูล  
 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูทัง้เพือ่ทราบกระบวนการปฏิบัติ ตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ 
โดยวิเคราะหเ์ชิงประมาณและคุณภาพ 2 วงรอบ ดังนี้ ซึ่งมรีายละเอียดดงันี ้
       1. ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ การรวบรวมคะแนนจากเครื่องมือวัดที่เป็นปริมาณ ได้แก่                
คะแนนของนักเรียนจากผลการท าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน แบบทดสอบย่อยก่อนเรียนและ
หลงัเรียนแต่ละครั้ง ที่ใช้ทดสอบเพื่อประเมินผลสรปุ ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X) ร้อยละ(P) 
เพื่อตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้เชิงปริมาณของแต่ละวงรอบ ตรวจสอบประสิทธิภาพของแผนตามเกณฑ์ 
80/80 รวมทั้ง การหาค่าดัชนีประสทิธิผลของกจิกรรมการเรียนรู ้
  2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า มาแจกแจงข้อค้นพบในบรรยายวิเคราะห์ สรุป
แบบอุปนัย จากข้อมลูทีร่วบรวมจากเครื่องมือเหล่าน้ี ได้แก่ แบบบันทึกหลังสอน แบบสมัภาษณ์ แบบสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน แบบสงัเกตพฤติกรรมการสอนของครู และข้อค้นพบต่างๆ ให้เกิดความชัดเจน            
เพื่อใหเ้ห็นถึงผลของการแก้ปญัหาอันจะน าไปสู่การพฒันาต่อไป 
 
สถติิท่ีใช้ในการวิจัย 
    

1. สถิติพื้นฐาน  ได้แก่ 

1.1 ค่าร้อยละ  (Percentage)  (บญุชม  ศรีสะอาด, 2545) 

100
f

P
N

    

   เมื่อ P แทน   ร้อยละ 
     f   แทน   ความถ่ีหรือจ านวนข้อมูลที่ตอ้งการหาร้อยละ 
    N   แทน   จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 

1.2  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) (บุญชม   ศรีสะอาด, 2545) 
 
 
 
เมื่อ  X   แทน ค่าเฉลี่ย 

X  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

N  แทน จ านวนคนทั้งหมดในกลุม่เป้าหมาย   
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         1.3 เบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545)    

 
)(

)(
..

1NN

XXN
DS

22






  

เมื่อ      ..DS          แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  X           แทน    คะแนนแต่ละคน  

        2X       แทน    ผลรวมคะแนนแต่ละคนยกก าลงัสอง 

      2X )(        แทน    ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลังสอง 

   N          แทน      จ านวนนักเรียนในกลุม่เป้าหมาย 
2. การหาคุณภาพเครือ่งมอื 

2.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบแต่ละข้อโดยใช้สูตร  IOC (Index  
of Item Objective Congruence) (บุญชม   ศรีสะอาด, 2545) 
 

   
N

R
IOC 

  

  เมื่อ      IOC   แทน   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   R แทน คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
  N แทน จ านวนผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 

  2.2 การหาค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้สูตร (บุญชม 
ศรีสะอาด. 2545: 84)  

    
f

RR
P lu

2


                      

   เมื่อ P     แทน     ระดับความยากง่าย 

   uR   แทน    จ านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 

   lR      แทน     จ านวนคนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 

    f   แทน    จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ าซึ่งเท่ากัน 

 
  2.3 การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา ข้อสอบรายข้อใช้วิธี
วิเคราะห์แบบองิเกณฑ์ของเบรนแนน (Bernnan) (บุญชม   ศรีสะอาด, 2545)  ดังนี ้  

   
21 N

L
N
U

B    
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  เมื่อ B แทน ค่าอ านาจจ าแนก      
 U แทน จ านวนผู้รอบรู้หรือผูส้อบผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก 
 L  แทน จ านวนผู้ไม่รอบรู้หรือผูส้อบไม่ผ่านเกณฑท์ี่ตอบถูก 

  N1 แทน จ านวนผู้รอบรู้ที่สอบผ่านเกณฑ ์    
  N2  แทน  จ านวนผู้ไม่รอบรู้หรือผูส้อบไม่ผ่านเกณฑ์ 
  2.4 การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการของ โลเวท (Lovett)  (บุญชม   ศรี
สะอาด, 2545)  ดังนี้ 

 

     
   

 




 2

i

2
i    i

cc Cx1k
xxK

1r  

 
เมื่อ  ccr  แทน ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

   K แทน จ านวนข้อสอบ 
  Xi แทน คะแนนของแต่ละข้อ 

   C แทน คะแนนเกณฑ์หรือจุดตัดของแบบทดสอบ 
 3.  หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑป์ระสทิธิภาพ  
จากสูตรค านวณ (เผชิญ กจิระการ. 2541 : 49) 
 
 
    
  
  เมื่อ       1E   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
        x  แทน คะแนนรวมของการท ากจิกรรมทุกแผนการจัดการเรียนรู้
ร่วมกัน 
        A แทน     คะแนนเต็มของการท ากิจกรรมทุกแผนการจัดการเรียนรู้
ร่วมกัน 
        N แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
   
 
 
  เมื่อ     แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
        แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัเรียน 
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     B   แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
     N   แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
 
 การหาค่าดัชนีประสทิธิผล (Effectiveness Index : E.I.) มีสูตร ดังนี้ เผชิญ กิจระการ  
และสมนึก ภัททิยธนี (2545 : 30 – 36) 

      ( E.I.)  =   
p

PP
total

1

21




 

 

   เมื่อ p
1
  แทน  ผลรวมของคะแนนกอ่นเรียนทุกคน 

      p
2
   แทน  ผลรวมของคะแนนหลงัเรียนทุกคน 

     Total  แทน ผลคูณของจ านวนนักเรียนกับคะแนนเต็ม  
 

 
 
 
 
 
 


