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บทที� 3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

  
 การศึกษาวจิยัเรื�อง การพฒันาหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื!นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวี
โดยการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎั
กลุ่มรัตนโกสินทร์ เป็นแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ในขั!นการพฒันา
หลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื!นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวีและการสร้างเครื�องมือ และเป็นแบบการ
วิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ในขั!นการประเมินหลกัสูตรทอ้งถิ�นนิทานพื!นบา้นที�
พฒันาขึ!น ดว้ยรูปแบบการทดลอง The One – Group Pretest – Posttest Design ซึ� งผูว้ิจยัแบ่งลาํดบั
ขั!นการดาํเนินงานออกเป็น 2 ขั!นตอน ดงันี!  
 

ขั�นที� 1 การพฒันาหลกัสูตรท้องถิ�นนิทานพื�นบ้านและสร้างเครื�องมอื (Development & 

Test Construction) 
 1. การพฒันาหลกัสูตรท้องถิ�นนิทานพื�นบ้าน (Development) 
  การสร้างหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื!นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวี ผูว้ิจยัดาํเนินการตาม
ขันตอนพฒันาหลกัสูตรของทาบา (Taba, 1972 : 12) ขันตอนในการออกแบบและพฒันาหลกัสูตร 
เพื(อใหเ้ป็นระบบและมีประสิทธิภาพไว ้7 ขันตอน คือ 
 ขั�นที� 1 วินิจฉัยความต้องการ ผูว้ิจยัดาํเนินการ ดงัรายละเอียดต่อไปนี!  
 1) ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื!นฐานเกี�ยวกบัสภาพการจดัการศึกษาในปัจจุบนั คุณภาพ
การศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั!นพื!นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย หลกัการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ  เนื!อหารายวิชา เพื�อกาํหนดเป้าหมาย 
และเป็นขอ้มูลสาํหรับการสร้างหลกัสูตรทอ้งถิ�นนิทานพื!นบา้น โดยศึกษาจากเอกสารหลกัสูตร 
และคู่มือการจดัการเรียนการสอน 
 2) ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบั
รูปแบบการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ที�เกี�ยวขอ้ง จิตวิทยาและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํมาใช้เป็น
พื!นฐานในการกาํหนดองค์ประกอบ และแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิ�น โดยการศึกษา 
จากแหล่งขอ้มูลที�เป็นเอกสาร ตาํรา ระบบอินเทอร์เน็ต งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง และนําขอ้มูล
ดงักล่าวมาสังเคราะห์ ทาํให้ไดแ้นวคิดและทฤษฎี ที�ใช้ในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิ�น 
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 3) การศึกษาข้อมูลจริงจากผูบ้ริหาร/ประธานกรรมการสถานศึกษา/คณะครูในเขา้ร่วม
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา, โรงเรียน
มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร และโรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยั
ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา) เพื�อศึกษาขอ้มูลจริงเกี�ยวกบั สภาพการจดัการศึกษา ความตอ้งการ
และความสนใจ รวมถึงสภาพปัญหาดา้นการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ดว้ยการจดัสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) 1 ครั! ง  
 4) การศึกษาขอ้มูลจริงจากนกัเรียนที�เป็นตวัแทนของกลุ่มประชากร (เป็นตวัแทนนกัเรียน
จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา, โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร และโรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา)  
เพื�อศึกษาขอ้มูลจริงเกี�ยวกบั ความสามารถทางวชิาภาษาไทย  ความตอ้งการและความสนใจ รวมถึง
สภาพปัญหาด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ด้วยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) 3 ครั! ง (1 ครั! ง / มหาวทิยาลยัราชภฏั) 
 ขั�นที� 2 กาํหนดจุดมุ่งหมาย ผูว้ิจยัดาํเนินการ ดงัรายละเอียดต่อไปนี!  
 1) ผูว้ิจยันาํขอ้วินิจฉยัจากขันตอนที( 1 ร่วมกบัการใชส้าระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตวัชี วดัระดบัชันมธัยมศึกษาปีที( 1 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามแนวทางหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นพืนฐานของการกําหนดการเขียนร่าง
วตัถุประสงคแ์ละจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรทอ้งถิ(นนิทานพืนบา้น โดยมีรายละเอียด ดงันี  
  1.1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรท้องถิ�น (หลกัการ) 
    1. เป็นการศึกษาเพื�อความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
    2. เป็นการศึกษาเพื �อส่งเสริมการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมประเภท 
นิทานพื!นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวี ซึ� งเป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ 
    3. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาและเรียนรู้โดยการเรียนการสอนภาษาไทย
แบบธรรมชาติ สามารถพฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาติอย่างเต็มศกัยภาพ 
    4. เป็นหลกัสูตรที�มีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ครูผูส้อน นกัเรียน และเพื�อนร่วมชั!นเรียน ทั!งยงัมีความยืดหยุ่น ดา้นสาระ เวลา และการจดัการ
เรียนรู้ 
  1.2) จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดมุ่งหมาย) 
  มาตรฐานการเรียนรู้ ของหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื!นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวี
มุ่งผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ต่อไปนี!  
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    1. เห็นคุณค่าของนิทานพื!นบา้นซึ� งถือเป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ�นของบรรพบุรุษ
มาแต่ครั! งสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์ 
    2. มีทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพิ�มมากขึ!น และสามารถ
ใช้ประกอบการสื�อสารในชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
    3. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ภูมิปัญญาไทย และการอยู่ร่วมกนั
อย่างสันติสุข สามารถทาํงานร่วมกนัไดโ้ดยยึดหลกัการพึ�งพาอาศยัซึ� งกนัและกนั พร้อมทั!ง
ยอมรับในความแตกต่างของกนัและกนั 
    4. รักทอ้งถิ�น และประเทศชาติ มีความรับผิดชอบในหน้าที�ของตนเอง และมี
จิตอาสามุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิ�งที�ดีงามให้แก่สังคม 
 2) นาํร่างวตัถุประสงค์หลกัสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้ ไปให้ผูเ้ชี�ยวชาญประเมิน 
โดยผูเ้ชี�ยวชาญ ประกอบดว้ยนกัพฒันาหลกัสูตรจาํนวน 5 คน และนกัการศึกษา จาํนวน 5 คน 
 3) นาํผลการประเมินร่างวตัถุประสงค์หลกัสูตรและจุดประสงค์การเรียนไปปรับแก้
ขอ้ความให้สามารถอธิบายความหมายการเรียนรู้ให้ชดัเจน ถูกตอ้ง และเหมาะสม 
 ขั�นที� 3 คัดเลือกเนื�อหาสาระ ผูว้ิจยัดาํเนินการ ดงัรายละเอียดต่อไปนี!  
 1) ผูว้ิจยัร่างเนือหาสาระ จากนิทานพืนบา้น จากการวิเคราะห์เอกสารขอ้มูลพืนฐานดา้น
ภาษาไทย และการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ ซึ� งเนื!อหาที�กาํหนดตอ้งสอดคลอ้งกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ และกลุ่มผูเ้รียน ซึ� งในการคดัเลือกควรคาํนึงถึงสิ�งดงัต่อไปนี!  
   ประเด็นที� 1 เป็นเนื!อหาที�ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เกี�ยวกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�นสมยักรุง
รัตนโกสินทร์ประเภทนิทานพื!นบา้น 
   ประเด็นที� 2 เป็นเนื!อหาที�เสริมสร้างผลสัมฤทธิb ทางการเรียนวิชาภาษาไทย และ
ส่งเสริมทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนซึ� งเป็นทกัษะพื!นฐานที�สาํคญัสาํหรับการใช้
ภาษาไทยเพื�อการสื�อสารในชีวิตประจาํวนั 
 2) เขียนร่างเนื!อหาสาระนิทานพื!นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวี ซึ� งเป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในตน้
รัชสมยักรุงรัตนโกสินทร์ และจาํแนก สาระการเรียนรู้ออกเป็น 4 เรื�อง ไดแ้ก่ 1) การพูดแสดง
ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี�ยวกบัเรื�องที�ฟัง, 2) การอ่านออกเสียงและการอ่านจบัใจความ
สาํคญั, 3) การการเขียนบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ และ 4) ความงามและคุณค่าของภาษา 
 3) นาํร่างเนื!อหาสาระนิทานพื!นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวี รวมถึงรายละเอียดในขอ้ 2ไปให้
ผูเ้ชี�ยวชาญประเมิน โดยผูเ้ชี�ยวชาญ ประกอบดว้ยนกัพฒันาหลกัสูตรและการสอนภาษาไทย 5 
คน  
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 4) นาํผลการประเมินร่างเนื!อหาสาระนิทานพื!นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวี รวมถึงรายละเอียด
ในขอ้ 2 ไปปรับแกข้อ้ความให้ชดัเจน ถูกตอ้ง และเหมาะสม 
 ขั�นที� 4 จัดเนื�อหาสาระ ผูว้ิจยัดาํเนินการ ดงัรายละเอียดต่อไปนี!  
 1) นาํร่างเนื!อหาสาระนิทานพื!นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวี รวมถึงรายละเอียดในขอ้ 3 มาจดั
เนื!อหาให้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที�กาํหนดไวแ้ลว้ กาํหนดระยะเวลาแต่ละเนื!อหาให้
เหมาะสม โดยคาํนึงถึงความต่อเนื�อง ความยากง่ายของเนื!อหา วุฒิภาวะ ความสามารถ และความ
สนใจของผูเ้รียน 
 2) นาํร่างเนื!อหาสาระที�จดัเรียงแลว้ ให้ผูเ้ชี�ยวชาญประเมิน โดยผูเ้ชี�ยวชาญ ประกอบดว้ย
นกัพฒันาหลกัสูตรและการสอนภาษาไทย 5 คน 
 3) นาํผลการประเมินจดัเรียงเนื!อหาสาระนิทานพื!นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวี มาใช้จดัเรียง
เนื!อหาให้มีความสอดคลอ้งเหมาะสม 
 ขั�นที� 5 คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ ผูว้ิจยัดาํเนินการ ดงัรายละเอียดต่อไปนี!  
 1) เขียนร่างประสบการณ์การเรียนรู้ โดยคดัเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ผูส้อน
หรือผูเ้กี�ยวขอ้งจะตอ้งเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัเนื!อหาวิชา และจุดประสงค์
ของหลกัสูตร โดยเน้นการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ การจดัการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือ การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ และการช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั 
 2) นาํร่างประสบการณ์การเรียนรู้ที�เลือกไว ้ให้ผูเ้ชี�ยวชาญประเมิน โดยผูเ้ชี�ยวชาญ 
ประกอบดว้ยนกัพฒันาหลกัสูตรและการสอนภาษาไทย 5 คน 
 3) นาํผลการประเมินร่างประสบการณ์การเรียนรู้โดยผูเ้ชี�ยวชาญ มาปรับแกใ้ห้มีความ
สอดคลอ้งเหมาะสม 
 ขั�นที� 6 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผูว้ ิจยัดาํเนินการ จดัลาํดบั ขั!นตอน ประสบการณ์
การเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีความสอดคลอ้งกบัสาระเนื!อหา พร้อมกบัมีความต่อเนื�อง และผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากที�สุด 
 ขั�นที� 7 กําหนดสิ�งที�จะประเมินและวิธีการประเมินผล ผูว้ิจยัดาํเนินการดงัรายละเอียด
ต่อไปนี!  
 การประเมินการพฒันาหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื!นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวีโดยการ
เรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สําหรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎักลุ่ม
รัตนโกสินทร์ โดยสิ�งที�ประเมินคือ สาระของหลกัสูตร ทรัพยากรของหลกัสูตร การจดัหลกัสูตร 
และผลที�ไดจ้ากการจดัหลกัสูตรโดยให้ผูเ้ชี�ยวชาญประเมินจากแบบถามประมาณค่า 5 ระดบั ซึ� ง
สอบถามเกี�ยวกบัคุณภาพของหลกัสูตรทอ้งถิ�น ซึ� งมีการวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถามดา้น
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ความเที�ยงตรงเชิงเนื!อหา (Content Validity) ด้วยการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของรายการ
ประเมินกบัจุดมุ่งหมาย ตามความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ (IOC) จาํนวน 5 คน และวิเคราะห์คุณภาพ
ดา้นความเชื�อมั�น (Reliability) ด้วยการทดลองใช้กบันักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนสุนนัทา จาํนวน 30 คน 
 2. การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย (Test Construction) 

 เครื(องมือที(ใชใ้นการวจิยัครั งนี มี 4 ชนิด ไดแ้ก่ 
  1. หลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื!นบา้นเรื�องหลวชิยัคาว ี 
  2. แผนการจดัการเรียนรู้  
  3. แบบวดัผลสัมฤทธิE ทางการเรียนวิชาภาษาไทย แบบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
จาํนวน 40 ขอ้ ใชจ้ริง จาํนวน 30 ขอ้ 
  4. แบบวดัเจตคติ เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) 5 ระดบั สร้าง
จาํนวน 30 ขอ้ ใชจ้ริง จาํนวน 20 ขอ้ 
 การสร้างและหาคุณภาพเครื�องมือ การสร้างและหาคุณภาพเครื( องมือที(ใช้ในการวิจยัมี
รายละเอียด ดงันี  
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั!นพื!นฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี 
Taba (1972) และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ
  1.2 วิเคราะห์และกาํหนดสาระการเรียนรู้เพื�อนาํมาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ซึ� งใช้
การสอนโดยการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติและให้ผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเหมาะสมของวตัถุประสงค์ เนื!อหาสาระ ขั!นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ระยะเวลา กิจกรรมผูส้อน กิจกรรมผูเ้รียน และเครื�องมือที�ใชป้ระเมินผลการเรียนรู้        
  1.3 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 
  1.4  นําแผนการจัดการเรียนรู้ที�ส ร้างเสร็จเ รียบร้อยแล้ว  เสนอต่อที�ปรึกษา
โครงการวจิยัเพื�อตรวจสอบความถูกตอ้ง และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 
  1.5  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญ 5 ท่าน เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งดา้น
ความเที�ยงตรงเชิงเนื!อหา (Content Validity) และนาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) โดยกาํหนดคะแนนการพิจารณา ดงันี!  
   ใหค้ะแนนเป็น  1 ถา้แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 0
   ใหค้ะแนนเป็น  0 ถา้ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
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   ให้คะแนนเป็น  -1  ถา้แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
   จากนั! นนําผลการตอบของผู ้เ ชี� ยวชาญแต่ละคนมาคํานวณหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC) 
  1.6  ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญ 5 ท่าน 
  1.7 สุ่มแผนการจดัการเรียนรู้ที�ปรับแกไ้ขแลว้จาํนวน 1 แผน ไปทดลอง (Try Out) กบั
นกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งแต่มีสภาพการจดัการ
เรียนรู้ ตลอดจนคุณลกัษณะของผูเ้รียนใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง เพื�อหาขอ้บกพร่อง ความเหมาะสม
กบัเวลา และวธีิการดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
  1.8  ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ให้สมบูรณ์มากยิ�งขึ!นจากขอ้บกพร่องที�คน้พบ ใน
ด้านความเหมาะสมกับเวลา ด้านวิธีดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และนําเสนอ
ผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์อีกครั! งก่อนนาํไปทดลองใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
  1.9 จดัพิมพแ์ผนการจดัการเรียนรู้เพื�อนาํไปใชเ้ป็นเครื�องมือในการประเมินรูปแบบ
การสอนที�พฒันาขึ!น 
 2. แบบวดัผลสัมฤทธิ+ทางการเรียนวชิาภาษาไทย มีขันตอนการสร้างดงันี  
  2.1 ศึกษาเอกสาร ตาํรา บทความ และงานวิจยัที(เกี(ยวขอ้งกบัแบบวดัผลสัมฤทธิE
ทางการเรียน 
  2..2  ศึกษานิยามศพัทเ์ฉพาะผลสัมฤทธิE ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เพื(อใชใ้นการสร้าง
แบบวดั 
  2.3 สร้างแบบวดัให้ครอบคลุมเนือหาและจุดประสงค์ที(จะทดสอบโดยแบบวดั
ผลสัมฤทธิE ทางการเรียนเป็นแบบวดัที(ประกอบดว้ยขอ้ความที(มีลกัษณะเป็นเนือสาระที(จดัการเรียน
การสอน และเป็นปัญหา ขอ้โตแ้ยง้สถานการณ์ หรือขอ้มูลที(ไดจ้ากนิทานพืนบา้นเรื(องอื(น ๆ ที(มี
ลกัษณะเดียวกนักบัเนือสาระที(จดัการเรียนการสอน ให้นกัเรียนตอบแบบวดัผลสัมฤทธิE ทางการ
เรียนที(ผูว้จิยัสร้างขึนเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ ตอ้งการใชจ้ริง 30 ขอ้ ในแต่ละขอ้จะ
มีคาํตอบที(ถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว การตรวจให้คะแนนแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์มี
เกณฑ์ดงันี  คือ คาํตอบถูกในแต่ละขอ้จะให้คะแนนขอ้ละ 1 คะแนน ถา้ตอบผิดแต่ละขอ้จะให้ 0 
คะแนน ถา้ตอบมากกวา่ 1 ขอ้หรือไม่ตอบให ้0 คะแนน 
  2.4  นําแบบวดัผลสัมฤทธิE ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เสนอผูเ้ชี(ยวชาญชุดเดิม
ตรวจสอบความเหมาะสมของสถานการณ์ ความชดัเจนของคาํถาม และให้ขอ้เสนอแนะเพื(อแกไ้ข
ปรับปรุง แลว้นาํผลการตรวจสอบของผูเ้ชี(ยวชาญมาหาค่าความสอดคลอ้งขอ้คาํถามกบันิยามศพัท์
เฉพาะ 
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  2.5 นําแบบวดัที(ผ่านการพิจารณาจากผูเ้ชี(ยวชาญมาพิมพ์เป็นแบบวดัผลสัมฤทธิE
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย แลว้นาํไปทดลองวดั (Try-out) กบันกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนสุนนัทาที(ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน แลว้นาํผลการทดลองมาหาคุณภาพแบบวดั 
  2.6 หาคุณภาพแบบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์แบบอิงกลุ่ม โดยวิเคราะห์แบบวดัเป็น
รายขอ้ เพื(อหาค่าความยาก (p) และอาํนาจจาํแนก (r) เลือกขอ้ที(มีค่าความยากตังแต่ .20 ถึง .80 และ
ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ตังแต่ .20 ถึง 1.00 ไวใ้ช ้จาํนวน 30 ขอ้  
  2.7 นาํแบบวดัจาํนวน 30 ขอ้ หาค่าความเชื(อมั(นโดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์ และ   
ริชาร์ดสัน (Kuder and Richardson)  
  2.8 นาํแบบวดัผลสัมฤทธิE ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที(ปรับปรุงหลงัการ Try–out หา
ค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก และค่าความเชื(อมั(นให้ผูเ้ชี(ยวชาญตรวจสอบเพื(อให้เกิดความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์มากยิ(งขึนอีกครั ง ก่อนนาํไปทดสอบจริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
  2.9 จดัพิมพแ์บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิE ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื(อใชจ้ริงกบักลุ่ม
ตวัอยา่งต่อไป 
 3. แบบวัดเจตคติต่อการกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ�นที�
พัฒนาขึ7น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ 5 ระดบั จาํนวน 1 ฉบบั สร้างแบบวดัจาํนวน 30 ขอ้ 
ตอ้งการใชจ้ริง 20 ขอ้ มีขันตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดงันี  
  3.1 ศึกษาเอกสาร ตาํรา บทความ และงานวิจยัที(เกี(ยวขอ้งกบัแบบวดัเจตคติ เพื(อ
วเิคราะห์คุณลกัษณะขอบข่ายและจุดประสงคข์องแบบวดั 
  3.2 ศึกษานิยามศพัทเ์ฉพาะของแบบวดัเจตคติ เพื(อใชใ้นการสร้างแบบวดัเจตคติ 
  3.3 สร้างแบบวดัเจตคติเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ มากที(สุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที(สุด การให้คะแนนแบบวดัแบ่งออกเป็นขอ้ความดา้นนิมานและขอ้ความดา้น
นิเสธ การให้คะแนนดา้นนิมาน คือ 5 4 3 2 และ 1 ตามลาํดบั ส่วนการให้คะแนนดา้นนิเสธให้
คะแนนกลบักนักบัดา้นนิมาน คือ 1 2 3 4 และ 5 ตามลาํดบั จาํนวน 25 ขอ้ ตอ้งการใชจ้ริงดา้นละ 20 
ขอ้  
  3.4 นาํแบบวดัเจตคติ เสนอผูเ้ชี(ยวชาญชุดเดิมเพื(อตรวจสอบความเหมาะสมของ
ขอ้ความและความเที(ยงตรง ใหข้อ้เสนอแนะเพื(อปรับปรุงแกไ้ข 
  3.5 นาํแบบวดัเจตคติที(ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี(ยวชาญแลว้ไปทดลองใช้
กบันกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ที(ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน 
แลว้นาํผลที(ไดม้าวเิคราะห์คุณภาพค่าอาํนาจจาํแนก 
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  3.6 วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบวดัรายขอ้โดยใช้สัมประสิทธิE สหสัมพนัธ์อยา่งง่าย
แลว้พิจารณาขอ้ที(มีนยัสาํคญัทางสถิติที(ระดบั .05 
  3.7 นาํแบบวดัเจตคติที(คดัเลือกไว ้ หาค่าความเชื(อมั(น (α) ทังฉบบั โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิE แอลฟา (Alpha Coefficient) 
  3.8 นาํแบบวดัเจตคติที(ปรับปรุงแกไ้ขหลงัการทดลองใช ้และหาค่าความเชื(อมนัแลว้ 
เสนอผูเ้ชี(ยวชาญเพื(อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์อีกครั งก่อนนําไปทดลองใช้จริงกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
  3.9 จดัพิมพแ์บบวดัเจตคติเป็นฉบบัจริง เพื(อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
 

ขั�นที� 2 การประเมนิหลกัสูตรท้องถิ�น  (Evaluation) 
 ในการวจิยัครั! งนี! เป็นการวิจยัการพฒันาทดลอง (Experimental development) ผูว้ิจยักาํหนด
ขอบเขตการวจิยั ดงันี!  
 1. ประชากร  

 ประชากรที�ใชใ้นการ คือ นกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์ ที�
เปิดการเรียนการสอนในระดบัชั!นมธัยมศึกษาตอนตน้ (มธัยมศึกษาปีที� 1-3) โดยกาํหนดเฉพาะ
นกัเรียนในระดบัชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์
รวมมีจาํนวนทั!งหมด 576 คน จาํแนกได ้ดงันี!  
 1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา เปิดการเรียนการสอนในระดบัชั!น
มธัยมศึกษาตอนตน้ และตอนปลาย ซึ� งในระดบัชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 แบ่งออกเป็น 5 ห้องเรียน รวม
มีนกัเรียนทั!งหมดจาํนวน 226 คน  
 2) โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา เปิดการเรียนการสอนใน
ระดบัชั!นมธัยมศึกษาตอนตน้ และตอนปลาย ซึ� งในระดบัชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 แบ่งออกเป็น 3 
หอ้งเรียน รวมมีนกัเรียนทั!งหมดจาํนวน 150 คน  
 3) โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครเปิดการเรียนการ
สอนในระดบัชั!นมธัยมศึกษาตอนตน้ และตอนปลาย ซึ� งในระดบัชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 แบ่งออกเป็น 
4 หอ้งเรียน รวมมีนกัเรียนทั!งหมดจาํนวน 200 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง  

 นกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์ในระดบัชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา,โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับา้น
สมเด็จเจา้พระยา และโรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร โดยใช้
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หลกัการตามทฤษฎี Taro Yamaneโดยกาํหนดค่าของความเชื�อมั�นร้อยละ 95 และระดบัค่าของ
ความคลาดเคลื�อนที�ยอมรับไดร้้อยละ 5 ซึ� งคาํนวณจาํนวนนกัเรียนไดท้ั!งหมด 150 คน ซึ� งจาํแนก
ออกเป็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ห้องเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา และโรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัพระนคร โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน รวมจาํนวนมีนกัเรียน 3 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 50 คน 
ดว้ยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
 3. ตัวแปรที�ใช้ในการศึกษา 

  3.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนการสอนตามขั!นตอนการพฒันาหลักสูตรภูมิ
ปัญญาท้องถิ�นนิทานพื!นบ้านเรื� องหลวิชัยคาวีโดยการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ 
สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มรัตนโกสินทร์ 
  3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิb ทางการเรียนวิชาภาษาไทย และเจตคติต่อหลกัสูตรภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�นที�พฒันาขึ!น 
 4. ขอบเขตด้านเนื�อหา 

 ผูว้ิจยักาํหนดนิทานพื!นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวี ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ซึ� ง
จาํแนกเนื!อหาออกเป็น 4 เรื�องไดแ้ก่ 
 1) การพดูแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรคเ์กี�ยวกบัเรื�องที�ฟัง 
 2) การอ่านออกเสียงและการอ่านจบัใจความสาํคญั 
 3) ความงามและคุณค่าของภาษา 
 4) การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ 
 5. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 ผูว้จิยัศึกษาเนื!อหา และประเด็นสาํคญัของสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัชี! วดั
ในแต่ละขอ้ แลว้นาํมาเขียนแผนการการเรียนรู้จาํนวน 4 แผนการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ละ 2 คาบ
เรียน/สัปดาห์ คาบเรียนละ 60 นาที ซึ� งจดัการปฐมนิเทศการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร
ทอ้งถิ�นนิทานพื!นบา้นที�พฒันาขึ!น และทดสอบก่อนเรียน และเมื�อเรียนครบ 4 แผนการเรียนรู้ ผูว้ิจยั
ดาํเนินการสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกบัผูเ้รียนอีกครั! งและให้นกัเรียนทาํแบบวดัผลสัมฤทธิb ทางการ
เรียนหลงัเรียน รวมจาํนวนคาบเรียนทั!งหมด 12 คาบเรียน 
 การวจิยัครั! งนี! ผูว้ิจยัทาํการทดลองในภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2557 โดยกาํหนดระยะเวลา
ในการทดลองทั!งหมด 12 คาบเรียน เริ�มตั!งแต่วนัพุธที� 11 กรกฎาคม – วนัศุกร์ที� 14 กนัยายน พ.ศ. 
2557 
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 6. การดําเนินการทดลอง 

 ในการดาํเนินการทดลอง ผูว้จิยัดาํเนินการตามขั!นตอน ดงันี!  
  1.  ขั�นก่อนทดลอง  
  เป็นการปฐมนิเทศเพื�อเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ และทดสอบก่อนเรียน ดงันี!  
    1.1  ชี!แจงหลกัการ และวตัถุประสงคห์ลกัสูตรและจุดประสงคก์ารเรียนรู้แก่ผูส้อน 
และนกัเรียน 
   1.2  ชี! แจงขอบเขตของเนื!อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และหลกัเกณฑ์การประเมินผล
แก่ผูส้อน และนกัศึกษา   
   1.3  ใหน้กัเรียนที�เป็นกลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิb ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย ก่อนเรียน (Pre - test)  
  2.  ขั�นทดลอง  
  ผูว้ิจยัดาํเนิน การจดัการเรียนการสอนตามขั!นตอนการพฒันาหลักสูตรภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�นนิทานพื!นบา้นเรื� องหลวิชัยคาวีโดยการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สําหรับ
นกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์ และจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการ
เรียนรู้ที�สร้างไว ้
  3.  ขั�นประเมินผล (Evaluation)  
  ผูว้จิยัประเมินหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�พฒันาขึ!นโดยการวดั ดงันี!  
   3.1 วดัผลสัมฤทธิb ทางการเรียนวชิาภาษาไทยหลงัเรียน 
   3.2 วดัเจตคติของนกัเรียนที�มีต่อหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื!นบา้นเรื�องหล
วชิยัคาวซึี� งโดยการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ 
 การวเิคราะห์ข้อมูล ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย 
              1. สถิติที�ใช้ตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 

                1.1  ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้วิเคราะห์ความเที�ยงตรงเชิง
เนื!อหาดาํเนินการโดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของ
แผนการจดัการเรียนรู้ 
   1.2  ตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัผลสัมฤทธิb ทางการเรียนดาํเนินการดงันี!  
    1)  วิเคราะห์ความเที�ยงตรงเชิงเนื!อหาโดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) ของแบบทดสอบ 
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    2)  วเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบวดั 
    3)  วิเคราะห์ค่าความเชื�อมั�นของวดัที�เป็นแบบปรนยัใช้สูตร KR - 20 (Kuder 
Richardson - 20) 
  2.  สถิติที�ใช้วเิคราะห์ข้อมูล 

   2.1  การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบวดัผลสัมฤทธิb ทางการเรียน โดยเปรียบเทียบก่อน
เรียนและหลงัเรียนดว้ยการใช้หลกัสูตรทอ้งถิ�นที�พฒันาขึ!น โดยค่าสถิติที�ใช้มีดงันี!  ค่าร้อยละ (%) 
ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิb ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน ด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที (t-test for Dependent 
Samples) (Welkowitz, 1971 : 143)  
    

 


