
บทท่ี 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 ในการวิจัย การพัฒนาชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ                 
มีวิธีการด าเนินวิจัยดังนี้  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
     1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
           ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มที่มีปัญหา
การอ่านการเขียนค าพ้ืนฐาน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 
ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

เด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มที่มีปัญหาการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐาน ที่ก าลังศึกษาอยู่
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่                  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวนทั้งสิ้น 10 คน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง       
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด ดังนี้ 

1. ชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน 
1.1 คูม่ือชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน 
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1.1.1 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง 
ชีวิตประจ าวัน 

1.1.2 แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง 
ชีวิตประจ าวัน 

2. แบบประเมินชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน 
3. แบบทดสอบทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน  

 

กำรสร้ำงและหำคุณภำพของเคร่ืองมือ  
1. ชุดกำรสอนค ำพื้นฐำนประกอบรูปภำพจริง เรื่อง ชีวิตประจ ำวัน ผู้วิจัยได้สร้ำงขึ้นโดย

ปฏิบัติตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นประโยชน์ในการสร้างชุดการสอน           

ค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน 
1.2 ด าเนินการสร้างชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน ดังนี้ 

1.2.1 ชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวันจะมีแผนการ
ฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน ทั้งหมด 20 แผน ดังนี้ 

1.2.1.1 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง เต่า 

1.2.1.2 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง แพะ 

1.2.1.3 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง วัว 

1.2.1.4 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง เสือ 

1.2.1.5 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง จิงโจ้ 

1.2.1.6 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง ข่า 

1.2.1.7 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง
เรื่อง ถั่ว 

1.2.1.8 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง คะน้า 
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1.2.1.9 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง
เรื่อง ชะอม 

1.2.1.10 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง ตะไคร้ 

1.2.1.11 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง ทุเรียน 

1.2.1.12 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง มะยม 

1.2.1.13 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง มังคุด 

1.2.1.14 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง ละมุด 

1.2.1.15 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง มะละกอ 

1.2.1.16 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง เคียว 

1.2.1.17 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง กระป๋อง 

1.2.1.19 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง แก้วน้ า 

1.2.1.19 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง ตะกร้า 

1.2.1.20 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง นาฬิกา 

 1.2.2 เขียนแผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง 
ชีวิตประจ าวันในแต่ละแผนตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

1.2.2.1 จุดประสงค์ 
1.2.2.2 เนื้อหา 
1.2.2.3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.2.2.4 สื่อการสอน 
1.2.2.5 ประเมินผล 
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 1.2.3 การใช้แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง ชีวิตประจ าวันมีข้ันตอนดังนี ้

1.2.3.1 ครูพูดคุยกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มที่มีปัญหาการอ่านการ
เขียนค าพ้ืนฐาน ก่อนเข้าสู่บทเรียนและเริ่มโยงไปถึงเรื่องที่จะสอน 
   1.2.3.2 ครูน าสื่อและอุปกรณ์ ประกอบการท ากิจกรรมในเรื่องที่จะสอนมาให้
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษกลุ่มที่มีปัญหาการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐาน คนละ 1 ชุด 

1.2.3.3 ครูอธิบายให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มที่มีปัญหาการอ่านการเขียน
ค าพ้ืนฐาน เข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในเรื่องที่จะเรียน 

1.2.3.4 ครูสาธิตการท ากิจกรรมในเรื่องที่จะเรียนให้กับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษกลุ่มท่ีมีปัญหาการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐาน 

1.2.3.5 ครูให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มที่มีปัญหาการอ่านการเขียนค า
พ้ืนฐาน ท ากิจกรรมด้วยตนเอง ถ้ายังไม่เข้าใจและท าผิดให้ครูอธิบายและสาธิตการท ากิจกรรมใหม่อีก
ครั้งหลังจากนั้นให้ท าด้วยตนเอง 

1.2.3.6 ครูให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มที่มีปัญหาการอ่านการเขียนค า
พ้ืนฐาน ท าแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน
หลังจากท ากิจกรรมเสร็จแล้ว 
 1.2.4 ชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวันจะมีแบบฝึก
ทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวันทั้งหมด 20 แบบฝึก ดังนี้  

1.2.4.1 แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง          
เรื่อง เต่า 

1.2.4.2 แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง             
เรื่อง แพะ 

1.2.4.3 แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง             
เรื่อง วัว 

1.2.4.4 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง เสือ 

1.2.4.5 แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง  
เรื่อง จิงโจ้ 

1.2.4.6 แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง ข่า 
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1.2.4.7 แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง ถั่ว 

1.2.4.8 แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง คะน้า 

1.2.4.9 แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง ชะอม 

1.2.4.10 แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง
เรื่อง ตะไคร้ 

1.2.4.11 แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง
เรื่อง ทุเรียน 

1.2.4.12 แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง
เรื่อง มะยม 

1.2.4.13 แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง
เรื่อง มังคุด 

1.2.4.14 แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง
เรื่อง ละมุด 

1.2.4.15 แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง
เรื่อง มะละกอ 

1.2.4.16 แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง
เรื่อง เคียว 

1.2.4.17 แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง
เรื่อง กระป๋อง 

1.2.4.19 แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง
เรื่อง แก้วน้ า 

1.2.4.19 แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง
เรื่อง ตะกร้า 

1.2.4.20 แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง
เรื่อง นาฬิกา 

1.2.5 การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง 
ชีวิตประจ าวันท าตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
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1.2.5.1 ศึกษาแผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบ
รูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน เพ่ือสร้างแบบฝึกให้สอดคล้องกับแผนการฝึก 

1.2.5.2  แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง ชีวิตประจ าวัน ประกอบไปด้วย ค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน จ านวน   
20 ค าเพ่ือให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษกลุ่มท่ีมีปัญหาการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐาน ฝึกอ่านและเขียน 
 2. แบบประเมินชุดกำรสอนค ำพื้นฐำนประกอบรูปภำพจริง เรื่อง ชีวิตประจ ำวัน 
ผู้วิจัยได้สร้ำงข้ึนโดยปฏิบัติตำมขั้นตอน ดังนี้ 
 2.1 แบบประเมินชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน จะ
ประเมิน (1) สื่อ (2) แผนการฝึก (3) แบบฝึกทักษะ  
 2.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นประโยชน์ ในการสร้างแบบ
ประเมินชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน  
 2.3 สร้างแบบประเมินชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน 
 2.4 หาคุณภาพของชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน 
โดยวิธีการดังต่อไปนี้  
  2.4.1 น าชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวันไปหา
คุณภาพเครื่องมือโดยเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ดังต่อไปนี้ 
 2.4.1.1 ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านสื่อการสอน อาจารย์กิตตินันท์ หอมฟุ้ง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 2.4.1.2 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประเมินและการวิจัย อาจารย์ทิพย์เกสร 
กัมปนาท อาจารย์ประจ าหลักสูตรการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 
 2.4.1.3 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาพิเศษ ผศ.ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ 
หัวหน้าภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2.4.2 จากนั้นน าค่าการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คนมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of consistency : IOC) โดยใช้สูตรของโรวิเนลลีแลแฮมแบลลตัน (ล้วน สายยศ
และอังคณา สายยศ,2543 : 248-249) 

2.4.3 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน พบว่า แบบประเมินชุดการสอน
ค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน มีค่า IOC เท่ากับ 0.84 แสดงว่าชุดการสอน             
ค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน สามารถน ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได ้    
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 3. แบบทดสอบทักษะกำรอ่ำนกำรเขียนค ำพื้นฐำนประกอบรูปภำพจริง เรื่อง 
ชีวิตประจ ำวัน ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นโดยปฏิบัติตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้  
     3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ เป็นประโยชน์ ในการสร้าง
แบบทดสอบทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน 

3.2 สร้างแบบทดสอบทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง 
ชีวิตประจ าวัน 50 ข้อ  

3.3 หาคุณภาพของแบบทดสอบทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพ
จริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน มีวิธีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

3.3.1 น าแบบทดสอบทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง ชีวิตประจ าวัน ที่มีจ านวนข้อสอบมากกว่าจ านวนข้อสอบที่ก าหนดจ านวน 50 ข้อและเกณฑ์การ
ให้คะแนน ไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน คือ (1) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อการสอน อาจารย์           
กิตตินันท์ หอมฟุ้ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่  (2) ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านการประเมินและการวิจัย อาจารย์ทิพย์ เกสร กัมปนาท                    
อาจารย์ประจ าหลักสูตรการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏเชียงใหม่                       
(3) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาพิเศษ ผศ.ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ หัวหน้าภาควิชาการศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือพิจารณาลงความคิดเห็นว่าแบบทดสอบแต่ละข้อ
ตรงกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการวัดหรือไม่ 

3.3.2 จากนั้นน าค่าการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คนมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of consistency : IOC) โดยใช้สูตรของโรวิเนลลีแลแฮมแบลลตัน (ล้วน สายยศ
และอังคณา สายยศ,2543 : 248-249) 

3.3.3 คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีที่ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จ านวน  40 ข้อ 
3.3.4 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน พบว่า แบบทดสอบทักษะการ

อ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวันมีค่า IOC เท่ากับ 0.66 จ านวน             
8 ข้อและมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 จ านวน 42 ข้อ ซึ่งมีค่า IOC ในภาพรวมทั้งหมด เท่ากับ 0.95              
แสดงว่าแบบทดสอบทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน 
สามารถน ามาใช้ทดสอบเพ่ือวัดทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง 
ชีวิตประจ าวันเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้ 

3.3.5 เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน (แบบทดสอบทักษะการอ่านการเขียนค า
พ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน) 
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             ใช้แนวทางของกรมวิชาการ (กรมวิชาการ,2545) โดยผู้วิจัยเทียบเป็น
คะแนนดังนี้ 
        16 – 20 หมายถึง ดีมาก 
        14 – 15 หมายถึง ดี 
       12 – 13 หมายถึง ปานกลาง 
      10 – 11 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 
                        0 – 9 หมายถึง ต่ ากว่าเกณฑ์ข้ันต่ า 
 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 1. แบบแผนกำรทดลอง 
    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองแบบ One Group Pretest-
Posttest Design (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ,2543) ดังนี้ 
ตำรำง 3.1 แบบแผนการทดลอง 

กลุ่ม สอบก่อน 
(Pretest) 

ทดลอง 
(Treatment) 

สอบหลัง 
(Posttest) 

E T1 X T2 

 

  
 เมื่อ E แทน เด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มที่มีปัญหาการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐาน 
โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
      X แทน การสอนโดยใช้ ชุ ดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง 
ชีวิตประจ าวัน 
      T1 แทน การทดสอบทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง 
ชีวิตประจ าวัน ก่อนการทดลอง  
      T2  แทน การทดสอบทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง 
ชีวิตประจ าวัน หลังการทดลอง  
 2. ขั้นกำรด ำเนินกำรทดลอง 
  2.1 ศึกษาค้นคว้าจาก ต ารา หรือเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องปัญหาทักษะการอ่านการ
เขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และติดต่อประสานงานกับ
บุคลากรในโรงเรียนแกนน าเรียนร่วมในสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ คือ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย  



54 
 

  2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือวางแผนร่วมกับครูผู้สอน ผู้ปกครองใน
โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย (Focus group) ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
   2.2.1 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงคือเด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มที่มีปัญหา
การอ่านการเขียนค าพ้ืนฐาน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 
ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวนทั้งสิ้น 10 คน  
   2.2.2 จัดท าแบบประเมินพื้นฐานของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
   2.2.3 วิเคราะห์การอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษกลุ่มที่มีปัญหาการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐาน  
  2.3 จัดท าชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน ประกอบไปด้วย 

2.3.1 คู่มือชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน 
2.3.1.1 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง 

ชีวิตประจ าวัน 
2.3.1.2 แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง 

ชีวิตประจ าวัน 
2.3.2 แบบประเมินชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน 
2.3.3 แบบทดสอบทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง 

ชีวิตประจ าวัน  
  2.3 ก่อนด าเนินการทดลองผู้วิจัยขอให้คณะครุศาสตร์ออกหนังสือเพ่ือเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 คน ในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและขออนุญาตผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองที่มีนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองเครื่องมือ 
  2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือวางแผนร่วมกับครูผู้สอน ผู้ปกครองใน
โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย (Focus group) ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560  
   2.4.1 ชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน (การน าชุดการสอนไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง) 
   2.4.2 ทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่ม
ที่มีปัญหาการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐาน (กระบวนการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา)             
 2.5 การทดสอบทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน ก่อน
การทดลอง  ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 กับกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงคือเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษกลุ่มที่มีปัญหาการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐาน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน 
วัดแม่แก้ดน้อย ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวนทั้งสิ้น 
10 คน ใช้เวลา 30 นาที เป็นเวลา 1 วัน 
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      2.6 ท าการสอนโดยใช้ชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวันตั้งแต่             
วันพุธที ่13 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึงวันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560 สัปดาห์ละ 3 – 5 วัน ใช้เวลา 30 นาที 
ในแต่ละครั้งหลังจากที่ท าการสอนเสร็จจะทดสอบทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง ชีวิตประจ าวัน ระหว่างการทดลอง รวมทั้งหมด 20 ครั้ง กับกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงคือเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษกลุ่มที่มีปัญหาการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐาน จ านวนทั้งสิ้น 10 คน ใช้เวลา 10 นาที  

      2.7 เมื่อสิ้นสุดการสอนคาบสุดท้ายแล้ว ท าการทดสอบหลังการทดลอง ในวันพฤหัสบดี              
ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2560 โดยใช้การทดสอบทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง 
ชีวิตประจ าวันฉบับเดียวกันกับก่อนการทดลอง 
            2.8 น าข้อมูลที่ได้จากการการทดสอบทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง 
ชีวิตประจ าวัน ก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลองและหลังการทอลอง มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิตติ่อไป 
 

ตำรำงท่ี 3.2 แสดงก าหนดการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง 
ชีวิตประจ าวัน 

 

สัปดำห์ที่ ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

1 

1 13/กันยายน/2560 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบ
รูปภาพจริง เรื่อง เต่า 

2 14/กันยายน/2560 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบ
รูปภาพจริง เรื่อง แพะ 

3 15/กันยายน/2560 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบ
รูปภาพจริง เรื่อง วัว 

 
 
2 
 

1 18/กันยายน/2560 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบ
รูปภาพจริง เรื่อง เสือ 

2 19/กันยายน/2560 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบ
รูปภาพจริง เรื่อง จิงโจ้ 

3 20/กันยายน/2560 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบ
รูปภาพจริง เรื่อง ข่า 

4 21/กันยายน/2560 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบ
รูปภาพจริง เรื่อง ถั่ว 

5 22/กันยายน/2560 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบ
รูปภาพจริง เรื่อง คะน้า 
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ตำรำง 3.2 (ต่อ)  
 
สัปดำห์ที่ ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

3 

1 25/กันยายน/2560 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบ
รูปภาพจริง เรื่อง ชะอม 

2 26/กันยายน/2560 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบ
รูปภาพจริง เรื่อง ตะไคร้ 

3 27/กันยายน/2560 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบ
รูปภาพจริง เรื่อง ทุเรียน 

4 28/กันยายน/2560 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบ
รูปภาพจริง เรื่อง มะยม 

5 29/กันยายน/2560 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบ
รูปภาพจริง เรื่อง มังคุด 

4 

1 2/ตุลาคม/2560 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบ
รูปภาพจริง เรื่อง ละมุด 

2 3/ตุลาคม/2560 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบ
รูปภาพจริง เรื่อง มะละกอ 

3 4/ตุลาคม/2560 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบ
รูปภาพจริง เรื่อง เคียว 

4 5/ตุลาคม/2560 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบ
รูปภาพจริง เรื่อง กระป๋อง 

5 6/ตุลาคม/2560 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบ
รูปภาพจริง เรื่อง แก้วน้ า 

5 1 9/ตุลาคม/2560 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบ
รูปภาพจริง เรื่อง ตะกร้า 

2 10/ตุลาคม/2560 แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบ
รูปภาพจริง เรื่อง นาฬิกา 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1. ศึกษาผลการใช้ชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่ อง ชีวิตประจ าวัน                
เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ         
ท าการวิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. การเปรียบเทียบทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ ก่อนและหลังใช้ชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน                  
เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สถติิที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพื้นฐำน 

1. 1 ค่าร้อยละ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ.2547: 267) 
 

  P = 100 

 
     เมื่อ  P   แทน    ค่าร้อยละ 
          f แทน ความถี่ท่ีต้องการหาค่าร้อยละ 
          N แทน ความถี่ท้ังหมด 
 

1.2  ค่าคะแนนเฉลี่ย ค านวณจากสูตร (พิชิต ฤทธิ์จรูญ.2547: 267) 
 

           
N
X

             
 

เมื่อ   แทน คะแนนเฉลี่ย 
  X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 N  แทน จ านวนข้อมูล 
 

 1.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)  ค านวณจากสูตร (บุญชม  ศรีสะอาด,2545:106) 
 

    S.D.  =  
)1(

)( 22



 
NN

xxN
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   เมื่อ     S.D.   แทน     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
              x  แทน      ผลรวมของคะแนนในกลุ่ม 
              2x  แทน      ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
               N  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
 
2. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์เครื่องมือ 

การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of consistency:IOC) 
โดยใช้สูตรของโรวิเนลลีแลแฮมแบลลตัน (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ,2543 : 248-249 ; อ้างอิงจาก 
Rowinelli and Hambbleton,1997) 

 

              IOC  =    

 
เมื่อ   IOC   แทน   ดัชนีความสอดคล้องมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 

     แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
    N     แทน   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 




