
บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการทดลอง 

 

 การทดลองครั้งนี้ไดศึกษาผลการใชเอกสารประกอบการเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษ โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน และการศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานลาดใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชัยภูมิ เขต 1 ท่ีใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life ซ่ึงผูรายงานได

ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1.  การกําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง 

2.  แบบแผนการทดลอง 

3.  การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการทดลอง 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

5.  การวิเคราะหขอมูล 

6.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.  ประชากร 

  ประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานลาดใหญ สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปการศึกษา 2556 ท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษการอาน      

อ22203 จํานวน 2 หองเรียน มีนักเรียนท้ังสิ้น 40 คน 

 2.  กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลอง 

  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานลาดใหญ สํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 เลือก 1 หองเรียน คือ มัธยมศึกษาปท่ี 2/1 จํานวน 20 คน เลือกโดยวิธี   

การสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)  (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 98-99) 
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แบบแผนการทดลอง 

 ในการทดลองครั้งนี้ ใชแผนการทดลอง One Group Pretest – Posttest Design เลือกกลุม

ตัวอยางแบบกลุม ทดสอบกอนทําการทดลอง และทดสอบหลังการทดลอง  (ลวน สายยศ; และ อังคณา 

สายยศ.  2538: 249) ดังนี้ 

 

ตาราง 2  แสดงรูปแบบท่ีใชในการศึกษาคนควา 

Pretest Treatment Posttest 

1T  X  2T  

 

 1T   หมายถึง  การสอบกอนการทดลอง (Pretest) 

 X   หมายถึง  การทดลอง (Treatment) 

 2T   หมายถึง  การสอบหลังการทดลอง (Posttest) 

 

การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 

 1.  เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง 

  เครื่องมือท่ีใชการทดลองครั้งนี้ ประกอบดวย 

  1.1  เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life จํานวน 8 เรื่อง 

  1.2  แผนการจัดการเรียนรูประกอบการใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ  

ชุด English in Daily Life จํานวน 18 แผนการเรียนรู 

  1.3  แบบทดสอบทายเรื่องจํานวน 8 ชุด ๆ ละ 10 ขอ 

  1.4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน ซ่ึงเปนแบบปรนัย

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 

  1.5  แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารประกอบ 

การเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life เปนแบบสอบถามใชมาตราสวนประมาณคา  

จํานวน 20 ขอ 
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 2.  การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

  2.1  เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life รายวิชา 

ภาษาอังกฤษการอาน อ22203 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผูรายงานไดดําเนินการสราง

ในภาคปลายปการศึกษา 2554 ดังนี้ 

   2.1.1  ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเอกสารประกอบการเรียน 

   2.1.2  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระ      

การเรียนรูภาษาตางประเทศ คูมือครู และหนังสือภาษาอังกฤษ เพ่ือหาขอบเขตของเนื้อหาในการสราง

เอกสารประกอบการเรียน 

   2.1.3  กําหนดเนื้อหา กําหนดจุดประสงค กิจกรรมการเรียนรู และจํานวนคาบท่ีสอน

ในแตละเรื่อง โดยผูรายงานเลือกขอมูลท่ีเก่ียวของกับเอกสารจริง ไดแก ปายและสัญลักษณ การซ้ือขาย       

การพยากรณอากาศ คําแนะนํา ฉลากยา ประกาศรับสมัครงาน กราฟ และการเดินทาง ซ่ึงเปนเนื้อหา  

ท่ีเปนประโยชนพบเห็นไดในชีวิตประจําวัน และนักเรียนยังสามารถนําเนื้อหาเหลานี้ไปประยุกตใช     

ในการดําเนินชีวิต 

   2.1.4  รางตนแบบเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

    1)  สวนนํา ประกอบดวย ปกนอก คํานํา สารบัญ คําชี้แจงสําหรับนักเรียน 

    2)  สวนเนื้อหา ประกอบดวยเนื้อหา 8 เรื่อง ในแตละเรื่องประกอบไปดวย ชื่อเรื่อง 

สาระสําคัญ มาตรฐานการเรียนรูและ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู ใบความรู (Handout) แบบฝก 

(Worksheet) เรื่องละ 5 แบบฝก แบบทดสอบทายเรื่อง โดยมีเนื้อหาสําคัญของแตละเรื่อง ดังตาราง 3  
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ตาราง 3  แสดงเนื้อหาสําคัญของเอกสารประกอบการเรียน ชุด English in Daily Life   ท้ัง 8 เลม 

เรื่องท่ี เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู 

เรื่องท่ี 1:  Signs and Notices -  ใบความรูเก่ียวกับปายและสัญญาณประเภทตาง ๆ  

-  ไวยากรณเรื่อง Imperative Sentence 

-  นักเรียนสามารถเขียนเรื่องของตนเองโดยใชปายสัญญาณตาง ๆ  

เรื่องท่ี 2:  Go Shopping -  ใบความรูเก่ียวกับประเภทของรานคาและชนิดของสิ่งของ  

-  ประโยคตาง ๆ ท่ีใชในการซ้ือ-ขาย 

-  ชิ้นงานท่ีนักเรียนไดใชประโยคในการซ้ือ-ขาย 

เรื่องท่ี 3:  Weather Forecast -  ตัวอยางการพยากรณอากาศจากหนังสือพิมพ 

-  คําศัพทและประโยคท่ีใชในการพยากรณอากาศ 

-  การเขียนพยากรณอากาศในทองถ่ินของนักเรียน 

เรื่องท่ี 4:  Instructions -  ตัวอยางคําแนะนําตาง ๆ เชน การประกอบอาหาร คูมือ

เครื่องใชไฟฟา 

-  ไวยากรณเรื่อง Imperative Sentence การเขียนคําแนะนําโดย

ใชคําท่ีบงบอกลําดับท่ี ประโยคเง่ือนไข (if cause) 

-  กิจกรรมการเขียนคําแนะนํางาย ๆ ดวยตนเอง 

เรื่องท่ี 5:  Medicine Labels -  ความรูเก่ียวกับการอานฉลากยา อาการของโรคตาง ๆ  

-  คําศัพทเก่ียวกับยาและโรคภัยตาง ๆ ประโยคถาม-ตอบอาการ 

-  เขียนฉลากยาพรอมท้ังบอกอาการท่ียานั้น ๆ สามารถใชรักษาได 

เรื่องท่ี 6:  Job Applications -  ตัวอยางใบประกาศรับสมัครงาน และจดหมายสมัครงาน 

-  คําศัพทเก่ียวกับอาชีพตาง ๆ การประกาศรับสมัครงาน  

-  การเขียนจดหมายสมัครงานของนักเรียน 

เรื่องท่ี 7:  Graphs -  ใบความรูเก่ียวกับประเภทตาง ๆ ของกราฟ 

-  ประโยคและคําศัพทท่ีใชในการเขียนบรรยายกราฟ 

-  แปลงขอมูลตารางเปนกราฟและขอความ 

เรื่องท่ี 8:  Travel -  ตัวอยางแผนพับโฆษณาโรงแรม สถานท่ีทองเท่ียว 

-  การอานตางรางเดินรถโดยสารประจําทาง รถไฟ เครื่องบิน 

-  การวางแผนเท่ียวของตนเอง 
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  3)  สวนอางอิง ประกอบดวยบรรณานุกรม และเฉลยแบบฝกของแตละเรื่อง 

   2.1.5  นําเอกสารประกอบการเรียนท่ีสรางข้ึนเสนอผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบ              

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจน และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช       

โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) ของ ลิเคิรท (Likert)                

ซ่ึงมี 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด.  2545: 112) ดังนี้ 

     เหมาะสมมากท่ีสุด คะแนนเทากับ  5 

     เหมาะสมมาก  คะแนนเทากับ  4 

     เหมาะสมปานกลาง คะแนนเทากับ  3 

     เหมาะสมนอย  คะแนนเทากับ  2 

     เหมาะสมนอยท่ีสุด คะแนนเทากับ  1 

    รายนามผูเชี่ยวชาญ 

1) ดร.ศรีทัย  สุขยศศรี  ขาราชการบํานาญ อดีตศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2  

 ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

     2)  ผศ.สัญญา  จันทรอด  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 

      วิทยาเขตจังหวัดชัยภูมิ ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผลและการวิจัย 

     3)  นายทินรัตน  ชัยวิวัฒมงคล  ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 

      โรงเรียนบานลาดใหญ ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร 

     4)  นางสัมฤทธิ์  คลังภูเขียว  ครูชํานาญการพิเศษภาษาอังกฤษ  

      โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาภาษาอังกฤษ 

     5)  Mr. Richard Matthew Dobney ครูผูสอนภาษาอังกฤษชาวตางประเทศ 

โรงเรียนบานลาดใหญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  

เขต 1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาภาษาอังกฤษ 

   2.1.6  กําหนดเกณฑการตัดสินใจประเมินคาเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ 

ชุด English in Daily life ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ของผูเชี่ยวชาญ โดยใชเกณฑดังนี้ บุญชม ศรีสะอาด  

(2546: 168) 
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     คาเฉลี่ย  การแปลคา 

   4.51 – 5.00 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

   3.51 – 4.50 มีความเหมาะสมมาก 

   2.51 – 3.50 มีความเหมาะสมปานกลาง 

   1.51 – 2.50 มีความเหมาะสมนอย 

   0.00 – 1.50 มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

  โดยใหคาเหมาะสมมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 ข้ึนไป จึงจะถือวาเปนเอกสาร

ประกอบการเรียนท่ีใชได ซ่ึงผลจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญตอเอกสารประกอบการเรียนท้ัง 8 เรื่อง

ไดคาเฉลี่ย 4.74 นั่นคือ มีความเหมาะสมมากท่ีสุด (รายละเอียดภาคผนวก ข หนา 126-142) หลังจาก

นั้นไดแกไขเอกสารประกอบการเรียนตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญในประเด็นตอไปนี้ 

     1)  ปรับปรุงการใชภาษาในประโยคคําสั่ง 

     2)  ปรับเปลี่ยนตัวอักษรใหอานงายข้ึน 

     3)  เพ่ิมภาพประกอบใหนาสนใจยิ่งข้ึน 

   2.1.7  นําเอกสารประกอบการเรียนไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  

    1)  ครั้งท่ี 1 ทดลองเดี่ยว (1:1) โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 

โรงเรียนบานลาดใหญ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 โดยเลือกแบบเจาะจงจํานวน 3 คน แยกเปน

นักเรียนเกง ปานกลาง และออนอยางละ 1 คน ใชเวลาทดลองควบคูกับแผน การจัดการเรียนรู ประเมิน

ดวยแบบทดสอบหลังเรียนเม่ือเรียนจบแตละเรื่อง และประเมินดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเม่ือเรียนจบทุกเรื่อง ผลการทดลองปรากฏวา ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  

มีประสิทธิภาพ 71.96/70.83 (รายละเอียดภาคผนวก ข หนา 206) แสดงวาประสิทธิภาพของเอกสาร

ประกอบการเรียนยังไมถึงเกณฑท่ีกําหนดไว และมีประเด็นท่ีตองปรับปรุงแกไขดังนี้คือ เนื้อหาไม

เหมาะสมกับเวลา นักเรียนทําไมทัน และคําศัพทบางคํายากเกินไป ผูรายงานจึงไดนําขอสังเกตมา

ปรับปรุงแกไข ตัดแบบฝกใหนอยลง และตัดคําศัพทท่ียาก ปรับภาษาใหงายข้ึน แลวจัดพิมพเอกสาร

ประกอบการเรียนท่ีแกไขแลวนําไปหาคุณภาพในข้ันตอไป 
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    2)  ครั้งท่ี 2 การทดลองแบบกลุมยอย (1:10) ผูรายงานไดนําเอกสารประกอบ 

การเรียนท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน     

บานลาดใหญ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 โดยใชเวลาหลังเลิกเรยีน 20 วัน ๆ ละ 1 ชั่วโมง  

กลุมตัวอยางเปนนักเรียน 9 คน คละนักเรียนเกง 3 คน ปานกลาง 3 คน และออน 3 คน ท้ังนี้ผูรายงาน

ไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอนการทดลองทุกประการ เม่ือทดลองเสร็จสิ้นแลว นําคะแนนไปหา

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 พบวาไดคาประสิทธิภาพ 76.35.18/75.28 (รายละเอียดภาคผนวก ข 

หนา 207) ผูรายงานไดสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนขณะเรียนอยางใกลชิด พบวา การใชภาษา

ในประโยคคําสั่งชัดเจน แตภาพบางภาพมีขนาดเล็ก และมีตัวอักษรอยูในภาพทําใหมองไมชัด จึงนํา

ขอสังเกตท่ีไดไปปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นไดจัดพิมพเอกสารประกอบการเรียนเพ่ือ

ดําเนินการในข้ันตอไป 

    3)  การทดลองภาคสนาม (1:100) ผูรายงานไดนําเอกสารประกอบการเรียนท่ี 

ปรับปรุงแกไขจากครั้งท่ี 2 ไปจัดทําเปนรูปเลม และนําไปทดลองกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนบานลาดใหญ จํานวน 30 คน โดยดําเนินการสอนใชเวลา

เสมือนทดลองจริง คือใชชวงเวลาหลังเลิกเรียนเวลา 15:30 – 16:30 น. ของทุกวัน ตั้งแตวันท่ี 5-30 

พฤศจิกายน 2555 เปนเวลา 20 วัน เม่ือหาคาประสิทธิภาพ ผลปรากฏวา คาประสิทธิภาพของเอกสาร

ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life มีคาเทากับ 1 2E E  = 82.03/81.17 

(รายละเอียดภาคผนวก ข หนา 208-209) ซ่ึงเปนคาท่ีไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนดคือ 80/80  

   2.1.8  จัดทําเอกสารประกอบการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพใหสมบูรณ สวยงาม เพ่ือ 

นําไปใชจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนบานลาดใหญ จํานวน 20 คน 

ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางจริง 

  2.2  แผนการจัดการเรียนรูประกอบการใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ 

ชุด English in Daily Life  

   2.2.1  จากการวิเคราะหผลการเรียนรูทักษะการอาน รายวิชา อ22203 ภาคเรียนท่ี 1 

ปการศึกษา 2554 ผลสัมฤทธิ์ทางการอานอยูในระดับท่ีไมนาพึงพอใจ เม่ือวิเคราะหในรายละเอียด 

พบวา การเลือกสื่อประกอบการเรียนนาจะมีปญหา เพราะเปนเรื่องใหอานและตอบคําถามจากบทอาน       

ไดสอบถามความคิดเห็นจากนักเรียน สวนใหญจะตอบวา เรียนรูจากสิ่งไกลตัว ทําใหจําคําศัพทไมได   
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จึงอานไมได ผูรายงานจึงไดพัฒนารูปแบบของสื่อการเรียนเปนเอกสารประกอบการเรียนท่ีใชเอกสาร

จริง นักเรียนเรียนแลวนําไปใชประโยชนไดในชีวิตจริง 

   2.2.2  ศึกษารายละเอียดโครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนอาน 

   2.2.3  วิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด เพ่ือจัดโครงสรางรายวิชา  

และเลือกเนื้อหาสาระการเรียนรู รวมท้ังวิธีการจัดการเรียนรู 

   2.2.4  สรางแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 20 แผน รวมการปฐมนิเทศ  

การทดสอบกอนเรียน ประเมินความพึงพอใจ และทดสอบหลังเรียนโดยการใชเอกสารประกอบการ

เรียนภาษาอังกฤษ  

    แผนการเรียนรูท่ี 1  ปฐมนิเทศ ทดสอบกอนเรียน 2  ชั่วโมง 

    แผนการเรียนรูท่ี 2, 3 เรื่อง  Signs and Notices 2  ชั่วโมง 

    แผนการเรียนรูท่ี 4, 5 เรื่อง  Go Shopping 2  ชั่วโมง 

    แผนการเรียนรูท่ี 6, 7 เรื่อง  Weather Forecast 2  ชั่วโมง 

    แผนการเรียนรูท่ี 8, 9 เรื่อง  Instructions  2  ชั่วโมง 

    แผนการเรียนรูท่ี 10, 11 เรื่อง  Medicine Labels 2  ชั่วโมง 

    แผนการเรียนรูท่ี 12, 13 เรื่อง  Job Applications 2  ชั่วโมง 

    แผนการเรียนรูท่ี 14, 15 เรื่อง  Graphs  2  ชั่วโมง 

    แผนการเรียนรูท่ี 16, 17 เรื่อง  Travel  2  ชั่วโมง 

    แผนการเรียนรูท่ี 18  ทดสอบหลังเรียน 

          ประเมินความพึงพอใจ 2  ชั่วโมง 

           รวม  20 ชั่วโมง 

 

 

 



76 
 

   2.2.5  องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน  

มีองคประกอบดังนี้ 

    1)  มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด 

    2)  จุดประสงคการเรียนรู 

    3)  สาระสําคัญ 

    4)  สาระการเรยีนรู 

    5)  ภาระงาน 

    6)  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

    7)  แผนการเรียนรู ทําเปนการจัดกิจกรรม 3 ข้ันตอน คือ ข้ันกอนการอาน  

ข้ันระหวางการอาน และข้ันหลังการอาน 

    8)  สื่อ/แหลงเรียนรู 

    9)  การวัดและประเมินผล 

    10)  ความเห็นและขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชา 

    11)  บันทึกหลังกิจกรรมการเรียนรู 

      ผลการจดักิจกรรม 

      ปญหา/อุปสรรค 

      วิธีการแกไข 

   2.2.6  นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีจัดทําแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญชุดเดิม (ท่ีตรวจเอกสาร 

ประกอบการเรียน) ตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสม โดยมีเกณฑการตรวจดังนี้ 

    1)  ความครบถวนขององคประกอบ 

    2)  ความชัดเจน และถูกตองตามจุดประสงคการเรียนรู 

    3)  ความสอดคลองของจุดประสงคกับเนื้อหา 

    4)  ความหลากหลายของกิจกรรม 

    5)  ความสอดคลองของสื่อการเรียนรู และวิธีการวัดประเมินผล โดยสอดคลองกับ 

จุดประสงคการเรียนรู 
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   2.2.7  นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีคาความเหมาะสม 

เฉลี่ยเทากับ 4.52 นั่นคือ มีความเหมาะสมมาก (รายละเอียดภาคผนวก ค หนา 213) และไดแกไข

ขอบกพรองในข้ันตนตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลว ไปเปนคูมือในการทดลองเพ่ือหาคุณภาพ 

ของสื่อการเรียนตามข้ันตอน 1:1, 1:10 และ 1:100 ในปการศึกษา 2555 โดยระหวางการทดลองแตละ

ข้ันตอนไดปรับปรุงแกไขขอบกพรองท่ีพบใหถูกตอง เพ่ือหาคุณภาพในข้ันตอนลําดับตอไป จนไดแผน

จัดการเรียนรูท่ีมีความสมบูรณพรอมท่ีจะนําไปใชเปนคูมือในการจัดการเรียนรูในปการศึกษา 2556 

ตอไป 

  2.3  การสรางและพัฒนาแบบทดสอบทายเรื่องของเอกสารประกอบการเรียน เริ่มใน 

เดือนภาคปลายปการศึกษา 2554 

   2.3.1  ศึกษาทฤษฏี วิธีการสรางแบบทดสอบจากหนังสือ เทคนิคการวัดและ 

การประเมินผลการเรียนของลวน สายยศ และอังคณา สายยศ  (2538: 170-176)การทดสอบและ

ประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ อัจฉรา วงศโสธร  (2544. 154-155) และ บัณฑิต  

ฉัตรวิโรจน  (2549: 196-197)  

   2.3.2  ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

เพ่ือการวัดประเมินผลใหถูกตองตรงตามตัวชี้วัด 

   2.3.3  ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู และสาระสําคัญของเอกสารประกอบการเรียนใน

แตละเลม แลวสรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับจุดประสงค และสาระสําคัญ เปนแบบปรนัย  

4 ตัวเลือก จํานวนเลมละ 10 ขอ 

   2.3.4  นําแบบทดสอบของเอกสารประกอบการเรียนท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ 

ทางดานการสอนภาษาอังกฤษจํานวน 5 ทานชุดเดิม เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาเลือก

ขอสอบท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาตั้งแตคา IOC  = 0.5 ข้ึนไป ผลปรากฏวาขอสอบทุกขอมีคา IOC  

ตั้งแต 0.60 ข้ึนไป (รายละเอียดภาคผนวก ข หนา 143-181) แตตองปรับปรุงการใชภาษาในตัวเลือก

บางขอ ผูรายงานไดทําการปรับปรุงแกไขตัวเลือกตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญทุกประเด็น และจัดพิมพ

ขอทดสอบทายเรื่องไวเปนขอทดสอบทายบท (Posttest) ของเอกสารประกอบการเรียนแตละเลมเพ่ือ

ใชในการทดลองตอไป 
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  2.4  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน 

   เปนแบบทดสอบใชวัดผลกอนและหลังการทดลอง เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ดานทักษะการอาน โดยมีข้ันตอนและวิธีการสรางแบบทดสอบดังนี้ 

   2.4.1  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบจากหนังสือ การทดลองและประเมินผลการเรียน 

การสอนภาษาอังกฤษของ อัจฉรา วงศโสธร  (2544. 154-155) และสํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐาน

การศึกษา  (2545: 44) 

   2.4.2  ศึกษาและวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูของเอกสารประกอบการเรียน

ภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life แตละเรื่อง เพ่ือนํามาสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

   2.4.3  สรางขอทดสอบตามตารางวิเคราะหเนื้อหาการเรียนรู และจุดประสงค 

การเรียนรู เปนขอทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 52 ขอ ใหคะแนนขอละ 1 คะแนน คะแนน

รวม 52 คะแนน ใชเวลา 60 นาที 

   2.4.4  นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญ 

ชุดเดิม ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา โดยพิจารณาแตละขอวา มีความสอดคลองกับจุดประสงค

การเรียนรูหรือไมใชเกณฑการพิจารณาดังนี้  

  คะแนน +1  หมายความวา  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

  คะแนน  0   หมายความวา  ไมแนใจวาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 

  คะแนน -1   หมายความวา  ไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

    นําคาการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ มาหาคาดัชนีความสอดคลอง  (พวงรัตน  

ทวีรัตน.  2540: 117) ระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู โดยผูรายงานเลือกขอท่ีมีคาดัชนี

ความสอดคลองตั้งแต 0.60 ข้ึนไป (รายละเอียดภาคผนวก ง หนา 256-258) 

   2.4.5  จัดพิมพแบบทดสอบท่ีเลือกไว แลวนําไปทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

เพ่ือหาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกของขอสอบ โดยใชเทคนิค 50% ในการแบงกลุมสูง   

กลุมต่ํา  (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 211) คัดเลือกขอทดสอบท่ีมีคาความยากงาย 

ตั้งแต 0.25-0.75 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 ข้ึนไป ไดแบบทดสอบจาํนวน 40 ขอ (รายละเอียด

ภาคผนวก ง หนา 260-262)  
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   2.4.6  นําแบบทดสอบท่ีไดคาความยากงาย และอํานาจจําแนกตามเกณฑไปทดสอบ 

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไมใชกลุมตัวอยางอีกครั้งหนึ่ง นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคา  

ความเชื่อม่ันโดยวิธีคูเดอร ริชารดสัน (Kuder-Richardson) ใชสูตร KR-20  (ลวน สายยศ; และ อังคณา  

สายยศ.  2538: 197-198) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบเทากับ 0.84 (รายละเอียดภาคผนวก ง 

หนา 263-264) 

   2.4.7  จัดพิมพแบบทดสอบท่ีวิเคราะหหาความเชื่อม่ันแลวใหเปนฉบับสมบูรณ      

เพ่ือการนําไปใชในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือในข้ันการทดลอง 1:1 1:10 1:100 และกลุม

ตัวอยางจริง 

  2.5  สรางแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน

ภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life  

   2.5.1  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกับหลักการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของพวงรัตน  

ทวีรัตน  (2540: 98-103) บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์  (2549: 141-143) ลวน สายยศ และอังคณา  

สายยศ  (2538: 183-184) 

   2.5.2  สรางแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน  

ภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life ซ่ึงเปนขอความเก่ียวกับการแสดงความรูสึกของนักเรียนท่ีมีตอ

การใชเอกสารประกอบการเรียน การเห็นประโยชน และคุณคา เปนแบบมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ 

จํานวน 20 ขอ แบงเปน 4 ดาน คือ ดานเนื้อหา กระบวนการเรียนรู ภาพและภาษา และการวัดและ 

การประเมินผล โดยกําหนดเกณฑคะแนนดังนี้ 

    พึงพอใจมากท่ีสุด  5  คะแนน 

    พึงพอใจมาก  4  คะแนน 

    พึงพอใจปานกลาง  3  คะแนน 

    พึงพอใจนอย  2  คะแนน 

    พึงพอใจนอยท่ีสุด  1  คะแนน 

    ในการพิจารณาวานักเรียนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใช   

เอกสารประกอบการเรียนอยูในระดับใด พิจารณาจากคาเฉลี่ย โดยกําหนดเกณฑการแปลผล        

ความพึงพอใจของคาเฉลี่ย ดังนี้ 
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   คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

   คาเฉลี่ยระหวาง 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมาก 

   คาเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

   คาเฉลี่ยระหวาง 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจนอย 

   คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.51  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

   2.5.3  นําแบบสอบถามความพึงพอใจใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน (คณะเดิม) ตรวจสอบ 

ความเหมาะสมของขอสอบถามแบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนภาษาอังกฤษ     

การอานโดยใชเอกสารประกอบการเรียน ซ่ึงพบวาแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับท่ีผูรายงานสรางข้ึน

มีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.57 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.07 (รายละเอียด

ภาคผนวก ฉ หนา 296-297) 

   2.5.4  นําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน 

ภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2  

ปการศึกษา 2555 โรงเรียนบานลาดใหญ จํานวน 30 คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันโดยใชการวิเคราะห 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach)  (ลวน สายยศ; และ 

อังคณา สายยศ.  2538: 200-202) ไดคาความเชื่อม่ัน 0.77 (รายละเอียดภาคผนวก ฉ หนา 300-303) 

   2.5.5  จัดพิมพเปนฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปใชรวบรวมขอมูลกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 

จริงในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 

 

การเก็บรวบรวมขอมลู 

 ผูรายงานไดดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางจริง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 

20 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 ตั้งแตวันท่ี 21 เดือน พฤษภาคม ถึงวันท่ี 8 เดือน ตุลาคม 

ตามข้ันตอนดังนี้ 

 1.  ชี้แจงวิธีการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily  

Life รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 2.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน ไปทดสอบกับนักเรียนกอน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู แลวบันทึกผลการทดสอบไวเปนคะแนนกอนเรียน 
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 3.  ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีจัดทําไว และบันทึก 

คะแนนระหวางเรียน 

 4.  หลังจากท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จสิ้นตามท่ีวางแผนไวแลว นําแบบทดสอบวัดผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน ไปทดสอบกับนักเรียน แลวบันทึกผลการทดสอบไว           

เปนคะแนนหลังเรียน 

 5.  นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติ เปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนดานทักษะการอานของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชเอกสาร

ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  

 6.  นําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน 

ภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 สําหรับนักเรียน      

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 20 ขอ ไปสอบถามนักเรียนเม่ือเสร็จการทดลองใชเอกสารประกอบ        

การเรียนเสร็จแลว 

 

การวิเคราะหขอมูล 

  ในการทดลองครั้งนี้ ไดวางแผนการวิเคราะหขอมูลในการทดลองการเรียนโดยใชเอกสาร

ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life ดังนี้ 

  1.  หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily 

Life ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามเกณฑ 80/80 

  2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 2 กอนและหลังเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life เพ่ือ

เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน ดวยสถิติ

ทดสอบคาที (t-test Dependent) 

  3.  วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการเรียนโดยใช 

เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ ประกอบดวย 

  1.  การหาคาเฉลี่ย (Mean) ของเอกสารประกอบการเรยีนภาษาอังกฤษ คะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน และคะแนนผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  

ใชสูตรตอไปนี้ (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 73) 

 

X
X

N
= ∑  

 เม่ือ X  แทน  คาเฉลี่ย 

       X∑  แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

  N  แทน  จํานวนนักเรียน 

 

  2.  การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดานทักษะการอานและคะแนนการประเมินเอกสารประกอบการเรียน แผนจัดการเรียนรู 

และความพึงพอใจของนักเรียน ใชสูตรตอไปนี้ (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 79) 

 

)N(N
X)(XNDS

1

22
..

−
∑ ∑−

=  

 เม่ือ ..DS  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 X  แทน  คะแนนของนักเรียนแตละคน 

 N  แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

      ∑ X  แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

 

  3.  การหาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ของขอสอบในแบบทดสอบใน

เอกสารประกอบการเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยใชสูตรดัชนีสอดคลองระหวางขอสอบกับ

จุดประสงคการเรียนรู IOC  (Item Objective Congruence) (พวงรัตน ทวีรัตน.  2540: 117) 
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N
RIOC ∑=     

    เม่ือ IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลอง 

      ∑R  แทน  คะแนนรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

      N   แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 

 

   4.  หาคาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษชุด English in 

Daily Life โดยใชสูตร 21 / EE  ซ่ึงคํานวณจากสูตรตอไปนี้  (ชัยยงค พรหมวงศ.  2543: 495) 

 

100
     

1 ×=

∑

A
N

X

E  

    เม่ือ 1E   แทน  รอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีนักเรียนท้ังหมดทําแบบฝกหัดหรือ 

         แบบทดสอบทายเรื่องรวมกัน 

  ∑ X  แทน  คะแนนของนักเรียนท่ีไดจากแบบฝกหัดและแบบทดสอบ  

                        ทายเรื่องรวมกัน 

  A  แทน  คะแนนเต็มของแบบฝกหัดและแบบทดสอบทายเรื่องรวมกัน 

  N   แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

 

100
     

2 ×=

∑

B
N

Y

E  

    เม่ือ 2E  แทน  รอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีนักเรียนท้ังหมดทํา 

         แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 

  ∑Y  แทน  คะแนนรวมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 

  B   แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิห์ลังเรียน 

  N   แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด 
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   5.  การหาคาความยากงาย ( p ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอาน โดยใช

สูตรตอไปนี้ (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 209-210) 

 

N
Rp      =  

    เม่ือ p   แทน  ดัชนีความยาก 

      R   แทน  จํานวนผูท่ีทําขอสอบขอนั้นถูก 

      N   แทน  จํานวนคนท้ังหมด 

 

   6.  การหาคาอํานาจจําแนกรายขอ ( D ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โดยใชสูตรตอไปนี้ (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 210-211) 

 

2

     N
RRD LU −

=  

    เม่ือ D   แทน  ดัชนีอํานาจจําแนก 

      UR  แทน  จํานวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุมเกง 

      LR  แทน  จํานวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุมออน 

      N   แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน 

 

   7.  คาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสูตร 

KR-20 ของ Kuder-Richardson Method ซ่ึงคะแนนแตละขอตองอยูในลักษณะท่ีถาทําถูกได 1 

คะแนน ทําผิดได 0 คะแนน โดยใชสูตรดังนี้ (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 197-198)  
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21
1tt

pqn
n Sr

 
= − −  

∑  

    เม่ือ   ttr    =   คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  

      n      =   จํานวนขอของแบบทดสอบ 

      p     =   สัดสวนของผูเรียนท่ีตอบถูกในแตละขอ  

      q      =   สัดสวนของผูเรียนท่ีตอบผิดในแตละขอ = 1 p−  

      2S     =   คาความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ  

    โดย 

( )
( )1

     
22

2

−

−
= ∑∑

NN
XXN

S  

    เม่ือ X     =    คะแนนแตละคนท่ีตอบถูก 

      ∑ X  =    ผลรวมของคะแนนของผูเรียนท่ีตอบถูก 

                         N    =    จํานวนผูเขาเรียนท้ังหมด 

 

  8.  คาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ (Reliability) ของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี

ตอเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life โดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์ 

แอลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีการของ ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach)  ดังสูตรตอไปนี้      

(ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 200-202) 
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    เม่ือ α   แทน  คาความเชื่อม่ัน 

      n   แทน  จํานวนขอของเครื่องมือวัด 

      2
iS∑ แทน  ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

      2
tS   แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
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 9.  การหาคาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช

เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life ประเภท t-test (Dependent 

Samples) โดยใชสูตรดังนี้ (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2536: 104) 
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    เม่ือ t   แทน  การแจกแจงแบบที 

      D   แทน  ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

      N   แทน  เปนจํานวนคู (จํานวนนักเรียนท่ีทําการสอบ 2 ครั้ง) 


