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บทคัดยอ 
  การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมาย เพื่อ 1)  พัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกด
คํายาก  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80   2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนกอนและหลังใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํายาก ช้ันประถมศึกษา
ปที่ 4 และ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกด
คํายาก  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  ประชากรและกลุมตัวอยางเปน กลุมเดียวกัน คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนบานหนองแวง   อําเภอบานกรวด   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย 
เขต 2  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2550  จํานวน 15  คน ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling) รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุมเดียว (One Group Pre- 
test  Post - test Design) 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  1) แบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํายาก 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  จํานวน  10  ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรูการ
อานและการเขียนสะกดคํายาก ที่ใชรวมกับแบบฝกเสริมทักษะ จํานวน 10 แผน 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากที่นักเรียนเรียนจบทุกแผนการเรียน ซ่ึงเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4  ตัวเลือก  จํานวน  30  ขอ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะเปน
แบบประมาณคา (Rating  Scales)  5  ระดับ  จํานวน  10  ขอ  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ ประสิทธิภาพของผลลัพธ  และการทดสอบสมมติฐานโดยใช  t-test   
 ผลที่คาดวาจะไดรับ คือ ไดแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํายาก  ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนบานหนองแวง ไดรับการพัฒนาทักษะการอานและการเขียนสะกดคํายากและเปนแนวทาง
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สําหรับครูและผูเกี่ยวของโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาในการสอนทักษะการอานและการเขียน
สะกดคํายาก ใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

คําสําคัญ :   แบบฝกทักษะ,  การอานและการเขียนสะกดคํายาก  
 

ABSTRACT 

 The purposes of this study were to:1) develop of skill exercises on reading and  
spelling difficult Thai words for Prathomsuksa 4 students with the effectiveness criteria of 80/80  2) 
measure the student’s achievement on reading and spelling after using the constructed  exercises ; 
and  3) study the satisfaction of the students on the constructed  exercises. The sample of the study 
was 15 students studying in Prathomsuksa 4 at Bannongwang school, Bankruad District, Buriram 
Educational Service Area 2, in the second semester of 2007. The research design was the one group 
pre-test post-test experiment. The research instrument consisted of 1) skill exercises on reading  and  
spelling difficult Thai words which was constructed  by the researcher; 2) ten lesson plans used 
along with the skill exercises; 3) an achievement tests used as the pre-test and the post- test of 1 
parts with 30 items for each part to the total of 30 items  and  4) a rating scaled questionnaire of 10 
items to measure the student’s satisfaction on the skill exercises.   

 The expected  results are that: 1) the skill exercises on reading  and  spelling difficult 
Thai words for Prathomsuksa  4 students will be developed;  

2) Prathomsuksa 4 students at Bannongwang, school have a chance to develop their reading and  
spelling difficult Thai words; and 3) the developed skill exercises on reading and spelling difficult 
Thai words will be useful for developing the skill exercises on reading and spelling difficult Thai 
words for primary levels.  

Keyword (S):  Skill Exercises, Reading  and  Spelling Difficult Thai Words 
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บทนํา 

 “ภาษาเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ  ประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเองซึ่งตองหวง
แหน  เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองใชมาแตโบราณ จึงสมควรอยางยิ่งที่จะตองรักษาไว”  พระราช
ดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 (กรมวิชาการ, 2539 : 7)     
 พระราชดํารัสที่อัญเชิญมานี้สะทอนใหเห็นวา  ภาษาไทยเปนสมบัติทางวัฒนธรรมที่เปน
เอกลักษณและภูมิปญญาของชาติ แสดงถึงความเปนเอกภาพและความเปนไทยของคนในชาติที่มี
ภาษาใชเปนของตนเอง   ภาษาไทยจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตและการดํารงอยูในสังคม
ของคนไทยเปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะใชภาษาเปนเครื่องมือในการถายทอดความรู ความคิด 
ความรูสึก ความเขาใจ ความตองการตาง ๆ ในชีวิตประจําวันแลวเรายังใชภาษาเปนเครื่องมือสําคัญใน
การติดตอส่ือสารทั้งที่เปนทางการ และไมเปนทางการดวยภาษาพูดและภาษาเขียน  นอกจากนี้การที่
คนไทยใชภาษาเดียวกัน ยังเปนการแสดงใหเห็นถึงความผูกพันความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันและความ
เปนเอกลักษณของชาติ  ที่คนไทยควรภาคภูมิใจโดยเฉพาะการแสดงถึงความเปนเอกราชของชาติไทย  
เรามีภาษาไทยซึ่งใชเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารระหวางคนไทยทั้งชาติทําใหเกิดความสะดวก
เกิดความเขาใจตรงกัน  การที่เรามีภาษาไทยรวมกันในคนหมูมาก  ทําใหทุกคนในชาติมีความรูสึก
เปนพวกเดียวกัน  จึงถือเปนความโชคดีของประเทศไทยเราที่ใชภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติมาโดย
ตลอด ซ่ึงเปนสิ่งที่ชาวไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเปนไทยของเรา   
 ทักษะการอานและการเขียนตางก็เปนปจจัยสงเสริมซึ่งกันและกันกลาวคือผูที่เขียน
ถูกตองชดัเจนก็จะเปนผูที่มีความสามารถในการอานดวย  ซ่ึงทักษะการอานและการเขียนตางก็มีสวน
สัมพันธกันอยางสูงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพราะการอานเปนเครื่องมือพื้นฐานที่
นักเรียนใชเรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ ดังที่สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2539, 2)  
ไดกลาวไววา  “การอานและการเขียนสะกดคําเปนพื้นฐานการเรียนรูที่สําคัญของนักเรียนในการ
เร่ิมตนฝกการอานและการเขียน”  ครูผูสอนจึงตองใหความสําคัญและพรอมที่จะแกไขขอบกพรองใน
การอานและการเขียนสะกดคําของนักเรียนตั้งแตเริ่มตน เพื่อใหนักเรียนสามารถใชทักษะการเขียน
เปนเครื่องมือในการสื่อความหมายเพื่อถายทอดความรู  อยางมีประสิทธิภาพจึงอาจกลาวไดวา  การ
อานการเขียนเปนทักษะทางภาษาที่สําคัญและจําเปนอยางมากในการดํารงชีวิตของคนในยุคปจจุบัน  
เพราะในขณะนี้เทคโนโลยีของโลกไดกาวหนาไปอยางรวดเร็วทั้งดานวัตถุ และดานวิทยาการ  จน
สภาพของสังคมกลายเปนสังคมแหงขาวสารขอมูล     คนในยุคนี้จะตองอานและเขียนเพิ่มมากขึ้น  
เพราะการอานและการเขียนเปนเครื่องมือสําคัญในการแสวงหาความรู  ซ่ึงจะทําใหคนไทยเปนผูที่ทัน
ตอเหตุการณที่เกิดขึ้น  ฉะนั้นคนเราจึงตองมีทักษะในการอานและการเขียน  กลาวคือตองอานได
คลองแคลวและเขียนไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาการอานและการเขียนมีความสําคัญยิ่งตอการดํารงชีวิต 
ในสังคมปจจุบัน   ถึงแมวาทักษะทางการอานการเขียนจะมีความสําคัญอยางยิ่งดังที่ไดกลาวมาแลว  
แตจากการประเมินผลการเรียนรูพบวาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษายังอยูในระดับต่ํา การจัดการเรียนการสอนยังมีปญหาในดานตางๆ ดังผลการประเมินใน
ระดับชาติ (NT) โรงเรียนบานหนองแวงในปการศึกษา  2549  ช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ในวิชา
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 63.33  สวนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 31.25 และในระดับเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2 มีการสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2548  มีคาเฉลี่ยรอยละ 37.53  สําหรับคาเฉลี่ย
ในระดับโรงเรียน บานหนองแวง เพียงรอยละ 54.26  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2, 
2549 : 47)  จากผลการประเมินในทุกระดับจะเห็นวานักเรียนมีระดับคะแนนคอนขางต่ํา  นอกจากนี้
ปญหาที่พบจากสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในจังหวัดบุรีรัมยในปการศึกษา 2544 – 2545 
จากผลการประเมินพบวาการเรียนการสอนยังอยูในเกณฑไมนาพอใจโดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุมสาระภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ คือ รอยละ 44  (สํานักงานการประถมศึกษา  
จังหวัดบุรีรัมย, 2545 :170)  และทักษะที่เปนปญหา คือทักษะดานการอานและการเขียน จากขอมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปญหาในการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระภาษาไทยที่พบใน
ภาพรวมของประเทศและในระดับทองถ่ิน  ที่ผูวิจัยปฏิบัติงานอยูประกอบกับประสบการณในการ
สอนภาษาไทยมาตลอดระยะเวลา 13 ป ทําใหทราบปญหาที่เปนปจจัยสําคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทย  ในหลาย ๆ ดาน  โดยเฉพาะดานการอานและการเขียน  ถือเปนพื้นฐานสําคัญที่
นําไปสูการเรียนรูดานอื่นๆ พบสาเหตุวานักเรียนสวนใหญอานและเขียนคําไมถูกตอง  อาจจะเปน
เพราะวานักเรียนขาดความรูและทักษะพื้นฐานทางภาษา 
 จากสาเหตุของปญหาที่กลาวมาขางตนอาจสรุปไดวาการที่นักเรียนจะอานหรือเขียนให
ถูกตองไดนั้น จําเปนตองมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑทางภาษาในเรื่องตาง ๆ เหลานี้
เปนอยางดี  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวโดย
การสรางแบบฝกทักษะ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เร่ืองการอานและการเขียนสะกดคํายาก  ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4  ขึ้น  เพื่อนํามาทดลองใชในการพัฒนาทักษะดานการอานและการเขียนสะกดคํา
ในเรื่องตาง ๆ ที่นักเรียนมีปญหา  โดยรวบรวมคํายากในบทเรียนที่ไดพบจากการเรียน การสอน  มา
จัดทําเปนแบบฝกทักษะใหมีรูปแบบที่นาสนใจ  มีกิจกรรมการฝกปฏิบัติที่หลากหลายเพื่อกระตุนให
ผูเรียนเกิดความสนใจไมเกิดความเบื่อหนาย จัดเนื้อหาของแบบฝกใหเหมาะสมกับระดับความรู
ความสามารถของผูเรียนโดยหวังวาแบบฝกทักษะที่สรางขึ้นนี้  จะเปนเครื่องมือที่จะชวยในการพฒันา
ดานการอานและการเขียนของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํายาก ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

    2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังใชแบบฝกทักษะ 

การอานและการเขียนสะกดคํายาก  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  

 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการอานและการเขียน 

สะกดคํายาก  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมาย  คือ เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะ กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย เร่ือง การอานและการเขียนสะกดคํายาก  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนบานหนองแวง
อําเภอบานกรวด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2  ที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน
และการเขียนสะกดคํายาก  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับ  ดังนี้ 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.  ประชากร   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้   คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4     

โรงเรียนบานหนองแวง  อําเภอบานกรวด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2  ที่กําลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550  จํานวน 15  คน   
   2.  กลุมตัวอยาง คือ  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยใชประชากรเปนกลุม
ตัวอยาง 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือการในเก็บรวบรวมขอมูล  เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองมี 4  ชนิด ไดแก 
 1.  แบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํายาก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  จํานวน  10  ชุด     
 2.  แผนการจัดการเรียนรูการอานและการเขียนสะกดคํายาก  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 10  แผน   
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น  เพื่อใชวัด
ความสามารถในการอานและการเขียนสะกดคํายากของนักเรียน  หลังจากที่นักเรียน  เรียนจบทุก
แผนการเรียนซ่ึงเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จํานวน 30 ขอ 
 4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการอานและการเขียน
สะกดคํายากเปนแบบประมาณคา (Rating  Scales)  5  ระดับ  จํานวน 10 ขอ 
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 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
การสรางแบบฝกทักษะ  แผนการจัดการเรียนรู  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํายาก 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4   ผูวิจัยไดดําเนินการโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี้ 
 1. ศึกษาทฤษฎีและรูปแบบของการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย จากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ 
 2. ศึกษาจุดมุงหมายของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ธรรมชาติวิชาภาษาไทย  มาตรฐาน
การเรียนรู  สาระการเรียนรู  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานหนองแวง 
 3. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาคํายากในหนังสือเรียนสาระภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต  ภาษา
พาที และวรรณคดีลํานํา ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  
กระทรวงศึกษาธิการ มาจัดทําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 4.  นําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่สรางเสร็จแลวเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
ตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา โครงสรางและภาษาและใหขอเสนอแนะ 
 5. นําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  ตรวจสอบ เสนอแนะ 
มาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
 6.   นําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน
ตรวจสอบความเหมาะสม  แลวนําขอมูลจากแบบประเมินคุณภาพมาหาคาเฉลี่ยระดับผลการประเมิน
โดยผูเชี่ยวชาญ   
  7. นําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว  ใหคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง  แลวนํามาปรับปรุง  เพื่อใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
 8. นําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่ปรับปรุงแลวไปทดลอง (Try  Out)  หาประสิทธิภาพ
รวมกับเครื่องมืออ่ืน ๆ โดยดําเนินการดังนี้ 
  1.8.1  การหาประสิทธิภาพเปนรายบุคคล  (1 : 1)  ขั้นตอนนี้ผูวิจัยนําเครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัย  ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหนองแวง  อําเภอบานกรวด  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต 2  ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง  โดยเปนเด็กเกง  1 คน  เด็กปาน
กลาง 1 คน และเด็กออน 1 คน ขณะทําการทดลองผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  
จากนั้นนําขอมูลจากการสังเกตมาปรับปรุงแกไข  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยใหมีคุณภาพตอไป    
  1.8.2  การหาประสิทธิภาพเปนกลุมหรือกลุมเล็ก  (1 : 10)  ซ่ึงในขั้นตอนนี้สามารถใช
นักเรียนที่เปนกลุมทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องมือไดตั้งแต  6-12 คน ผูวิจัยเลือกนักเรียน
จํานวน 9 คน ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง และเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 โรงเรียนบานหนองแวง  
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อําเภอบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย  โดยเปนเด็กเกง 3  คน  เด็กปานกลาง 3 คน  และเด็กออน  3  คน  ใน
ขั้นตอนนี้ผูวิจัยนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ที่ผานการทดลองเปนรายบุคคล (1 : 1) และแกไข
ปรับปรุงแลว มาทดลอง ขณะทําการทดลองผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  จากนั้นนํา
ขอมูลจากการสังเกตมาปรับปรุงแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัยใหมีคุณภาพตอไป    
  1.8.3  การหาประสิทธิภาพภาคสนามหรือกลุมใหญ ซ่ึงเปนนักเรียนทั้งชั้นหรือท้ังหมด
ที่มีในหองนั้น ๆ  ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยนํา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย(1 : 10)  มาทดลองใชกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานถนนโคกใหญ  อําเภอบานกรวด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บุรีรัมย เขต 2  ซ่ึงเปนนักเรียนทั้งหองเรียน  จํานวน 26  คน  เสมือนการใชทดลองจริง   
แตไมใชนักเรียนกลุมตัวอยางขณะทําการทดลองผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน จากนั้น
นําขอมูลจากการสังเกตมาปรับปรุงแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัยใหมีคุณภาพตอไป  
 9. นําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว  ใหคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง  แลวนํามาปรับปรุง  เพื่อใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
 10. นําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ที่ปรับปรุงแลไปจัดพิมพเปนฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชกับ
กลุมตัวอยางตอไป  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้ 
 1.  ทดสอบความรูกอนการใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํายาก        ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหนองแวง  อําเภอบานกรวด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  
เขต 2  ซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 2. ใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและแบบฝกทักษะการอานและการเขียน           
สะกดคํายาก  สอนนักเรียนซึ่งเปนกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยเปนผูสอนเอง 
 3.  เมื่อเรียนจบบทเรียนทั้งหมดแลว ทําการทดสอบนักเรียนดวยแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ ฉบับเดิม 
 4. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการอานและการเขียน   
สะกดคํายาก โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test  Post-test Design 
 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากการทดลอง ดังนี้ 
 1.  วิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํายาก 
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 2. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํายาก 
 3.  วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการอานและการเขียน  
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  สถิติพื้นฐาน  ไดแก การหาคารอยละ  คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือ  ไดแก 
  2.1  การหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ  โดยวิเคราะหหาประสิทธิภาพของ
แบบฝกทักษะ  ตามเกณฑ  80/80  ใชสูตร   
    
   
 
   
  เมื่อ     

1E           แทน   ประสิทธิภาพขอกระบวนการเรียนการสอน 
   ∑ 1x     แทน   คะแนนรวมของแบบทดสอบทายแบบฝก 
      1A             แทน   คะแนนรวมของแบบทดสอบทุกชิ้นรวมกัน 
            N        แทน   จํานวนนักเรียน 
  
 
 
  เมื่อ           2E     แทน   ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 
    2X     แทน   คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ไดจาการทําแบบทดสอบ 
                                                                หลังจากที่เรียนไปแลว 
     2A     แทน   คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
    N       แทน   จํานวนผูเรียน 
 (ชัยยงค  พรหมวงศ,  2537 : 916) 

  2.2  การหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index  of  Congruence: IOC) 
   2.2.1  หาคาดัชนีความสอดคลอง  ของแบบฝกทักษะการอานและการเขียน
สะกดคํายาก 
   2.2.2  หาคาดัชนีความสอดคลอง  ของแผนการจัดการเรียนรูการอานและ 
การเขียนสะกดคํายาก 
   2.2.3  หาคาดัชนีความสอดคลอง  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
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ทางการเรียนการอานและการเขียนสะกดคํายาก 
      
   
 
  เมื่อ    IOC      แทน    ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับเนื้อหา 
                 หรือระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงค 
    ∑R     แทน     ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
     N        แทน    จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
 (สมนึก  ภัททิยธนี,  2549 : 220) 
   
   2.3  การหาคาความยากงาย  (Difficulty)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน  โดยใชสูตร 
 
              
                            
     เมื่อ         P       แทน           ระดับความยากงาย 
    uR        แทน          จํานวนคนกลุมสูงที่ตอบถูก 
    lR         แทน           จํานวนคนกลุมต่ําที่ตอบถูก 
    f           แทน           จํานวนคนในกลุมสูงหรือกลุมต่ําซ่ึงเทากัน 
 
  2.4  การหาคาอํานาจจําแนก  (Discrimination)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  โดยใชวิธีของ  โลเวท  (Lovett)  ดังนี้ 
 
 
                   
  เมื่อ          B          แทน        อํานาจจําแนก 
          U          แทน         จํานวนผูรอบรูหรือสอบผานเกณฑที่ตอบถูก 
           L          แทน         จํานวนผูไมรอบรูหรือสอบไมผานเกณฑที่ตอบถูก 
    1N         แทน         จํานวนผูรอบรูหรือสอบผานเกณฑ 
    2N        แทน          จํานวนผูไมรอบรูหรือสอบไมผานเกณฑ 
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2.5 การหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)  โดยใชวิธีของ  โลเวท  (Lovett)  สูตร                  
 
    
   
  เมื่อ       ccr              แทน           ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอิงเกณฑ 
        K              แทน           จํานวนขอสอบของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
       iX              แทน           คะแนนสอบของนักเรียนแตละคน 
        C              แทน           คะแนนจุดตัดของแบบทดสอบ  ( 18=C ) 
 (สมนึก  ภัททิยธนี,  2549 : 230)   

3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน 
  3.1  หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํายาก   
ช้ันประถมศึกษาปที่  4  ตามเกณฑ  80/80 
   3.1.1  วิเคราะหคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกด
คํายาก  ช้ันประถมศึกษาปที่  4  ตามเกณฑ  80/80โดยใชสูตรดังนี้   
    3 . 1 . 1 . 1  ทดสอบสมมติฐานการหาคา  1E  
                            เมื่อ    t       แทน          คาสถิติที่ใชเปรียบเทียบกับคา
วิกฤต  เพื่อทราบ 
                            ความมีนัยสําคัญ 
           1X       แทน          คะแนนเฉลี่ยที่คิดเปนรอยละของแบบฝกทักษะ 
    0µ        แทน          เกณฑประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะที่กําหนดไว 
                                                                         คือ  รอยละ  80 
    1s          แทน         สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่คิดเปนรอยละของคะแนน 
                            แบบฝกทักษะ 
    1n          แทน         จํานวนแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา 

   3.1.1.2  ทดสอบสมมติฐานการหาคา  2E  
 
                          
  
 
 
 เมื่อ   t   แทน    คาสถิติที่ใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤต  เพื่อทราบความมีนัยสําคัญ 

∑
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         2X    แทน     คะแนนเฉลี่ยที่คิดเปนรอยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ 
  0µ    แทน     เกณฑประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะที่กําหนดไวคือ  รอยละ  80
  2s      แทน    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่คิดเปนรอยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ 
  2n      แทน    จํานวนนักเรียนของกลุมตัวอยาง 
 (ชูศรี  วงษรัตนะ,  2546 : 146) 

  3.2  สถิติทดสอบสมมติฐานคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะ 
การอานและการเขียนสะกดคํายาก  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4   โดยใชสูตรดังนี้  (ชูศรี  วงษรัตนะ,  2546 
: 146) 
 
  
                          
 
 
 เมื่อ     t     แทน  คาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตเพื่อทราบความมีนัยสําคัญ 
   0µ    แทน   เกณฑประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะที่กําหนดไวคือ  รอยละ  20
          X      แทน   รอยละของคะแนนเฉลี่ยของผลตางระหวางเรียนและกอนเรียน 
    s      แทน   คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่คิดเปนรอยละของแบบทดสอบ 
    วัดผลสัมฤทธิ์ 
  n        แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 (ชูศรี  วงษรัตนะ,  2546 : 146) 
 

3.3  ทดสอบสมมุติฐานรอยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจระดับมาก  
 
                       
 
 
 
     เมื่อ      t      แทน  คาสถิติที่ใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤต  เพื่อทราบความมีนัยสําคัญ 
     p      แทน  คาสัดสวนของจํานวนนักเรียนที่มีความพึงพอใจระดับมาก 
     

0p        แทน  คาสัดสวนของจํานวนนักเรียนที่มีความพึงพอใจระดับมาก 
             ตามเกณฑที่ตั้งไวในสมมุติฐานการวิจัยเทากับ  .80 
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     0q      แทน  01 p−  
      n      แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง        
  (ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ,  2544 : 250)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ไดแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํายาก  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหนองแวง ไดรับการพัฒนาทักษะการอาน
และการเขียนสะกดคํายาก 

3. เปนแนวทางสําหรับครูและผูเกี่ยวของโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาในการสอน
ทักษะการอานและการเขียนสะกดคํายาก  ใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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