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บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

ระเบียบวิธีการวิจยั 

การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิกึง่ทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบ
หนึ่งกลุ่มวดัก่อนและหลงัเรยีน (One-Group Pretest Posttest Design) (พวงรตัน์ ทวรีตัน์, 
2545) โดยมรีะเบยีบวธิกีารวจิยัดงันี้   

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์  1) เพื่อสรา้งและหาประสทิธภิาพแบบฝึกการอ่านจบั
ใจความส าคัญจากสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้แผนผังความคิดส าหรับนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนบา้นใหมเ่จรญิผลพทิยาคม อ าเภอครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80   2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิด์้านการอ่านจับใจความส าคัญจากสิ่งพิมพ์
ภาษาองักฤษโดยใช้แผนผงัความคดิส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีนบ้าน
ใหม่เจรญิผลพทิยาคม อ าเภอครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั ก่อนและหลงัการใช้แบบฝึก ผู้วจิยัได้
ด าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้   

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3. การสรา้งและการหาประสทิธภิาพของเครือ่งมอื 
4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5. การวเิคราะหข์อ้มลู 
6. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

1.  ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง  
1.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ในอ าเภอ 

ครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 38 จ านวน 2 โรงเรยีน 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม และโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1          
ปีการศกึษา 2560 จ านวน 212 คน 
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1.2 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 
โรงเรยีนบา้นใหม่เจรญิผลพทิยาคม อ าเภอครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั จ านวน 30 คน ซึง่ไดม้าโดย
การเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 1 หอ้งเรยีน  

วิธีเลือกกลุ่มตวัอย่าง มขีัน้ตอน ดงันี้  
1. เลอืกโรงเรยีนแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คอื โรงเรยีนบ้านใหม่   

เจรญิผลพทิยาคม อ าเภอครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั 
2. เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 1 หอ้งเรยีน คอื

นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 หอ้ง 2/1 โรงเรยีนบา้นใหม่เจรญิผลพทิยาคม อ าเภอครีมีาศ 
จงัหวดัสุโขทยั จ านวน 30 คน เพื่อน ามาหาประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความ
ส าคญัจากสิง่พมิพภ์าษาองักฤษโดยใชแ้ผนผงัความคดิ  

ระยะเวลาในการวิจยั  
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทดลองครัง้นี้ผูว้จิยัไดด้ าเนินการท าการทดลองในภาคเรยีนที ่1         

ปีการศกึษา 2560 โดยใชเ้วลาในการทดลอง 4 สปัดาห์ๆ  ละ 6 คาบๆ ละ 60 นาท ี (จ านวน 24 
คาบๆ ละ 60 นาท)ี  

 
 

2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครือ่งมอืทีใ่ชก้ารวจิยัครัง้นี้  แบ่งเป็น  3  ประเภทดงันี้ 

1. แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้ธิกีารแผนผงัความคดิ 
2. แบบฝึกทกัษะด้านการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพ์ภาษาองักฤษโดยใช้

แผนผงัความคดิ ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนบา้นใหม่เจรญิผลพทิยาคม 
อ าเภอครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั จ านวน 8 ชุด ดงันี้ 

2.1 Mind Map : Happy birthday 
2.2 Mind Map : Healthy Drinking 
2.3 Mind Map : Turtle and Tortoise 
2.4 Mind Map : Rules  
2.5 Mind Map : Lighthouses 
2.6 Mind Map : Plants 
2.7 Mind Map : George Washington 
2.8 Mind Map : The Cat                     

3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ ด้านการอ่าน       
จบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพ์ภาษาองักฤษโดยใช้แผนผงัความคดิ ส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนบา้นใหมเ่จรญิผลพทิยาคม อ าเภอครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั  ดงันี้  
สรปุจบัใจความส าคญั  : Mind Map The Basic Idea Skill. / News Paper 
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3. การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ       
1. สรา้งแผนการจดัการเรยีนรู้ ส าหรบัแบบฝึกทกัษะแต่ละชุด จากหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 โครงสรา้งของแผนการจดัการเรยีนรู้ ประกอบด้วย มาตรฐานการเรยีนรู ้   
ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั  สาระการเรยีนรู้  จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ สาระส าคญั กระบวนการ
จดัการเรยีนรู้ เครื่องมอืวดัและประเมนิผล เรื่อง การอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพ์
ภาษาองักฤษโดยใชแ้ผนผงัความคดิ จ านวน 2 แผนการเรยีนรู ้8 กจิกรรมการเรยีนรู ้ใชเ้วลาใน
การสอนแต่ละแผนการเรยีนรูแ้ผนละ 3 คาบ  คาบเรยีนละ 60 นาท ีรวม 24 คาบเรยีน  ผูว้จิยั
ไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 

1.1 ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ตวัชีว้ดัและ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)               
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  เพื่อน าไปสรา้งแผนการจดัการเรยีนรู ้จ านวน 2 แผน ดงันี้ 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง Past Times 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่2 เรือ่ง That’s entertainment! 

1.2 น าแผนการจดัการเรยีนรูน้ าเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธต์รวจเพื่อ 
พจิารณาแลว้เสนอผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อประเมนิความถูกต้องเชงิเนื้อหา ขอ้บกพร่อง 
และพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สอน เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข 
ประกอบดว้ย 

 ดร.ทวีศักดิ ์  ขันยศ อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
พบิลูสงคราม จงัหวดัพษิณุโลก เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสอนภาษาองักฤษ 

 ดร.ดิษยา  ศุภราชโยธนิ อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
พบิลูสงคราม จงัหวดัพษิณุโลก เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษาศาสตร ์และภาษาองักฤษ 

 ดร.คุณากร  คงชนะ อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
พบิลูสงคราม จงัหวดัพษิณุโลก เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสอนภาษาองักฤษ 

 ดร.อารยี ์ ปรดีกุีล อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 
จงัหวดัพษิณุโลก เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูรและการสอน 

 นางสาวมะยุร ี กูดเมอืง ครูช านาญการพเิศษ โรงเรยีนบ้านใหม่เจรญิผลพทิยาคม 
หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) 

เกณฑ์ในการประเมนิความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สอน เป็นแบบ 
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) ม ี5 ระดบัตามวธิขีองลเิคริท์ (บุญชม ศรสีะอาด, 2545) โดย
ถอืเกณฑก์ารประเมนิเป็นคะแนน ดงันี้ 
     คะแนนเฉลีย่  แปลความหมาย 
     4.51 – 5.00  เหมาะสมมากทีสุ่ด  
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     3.51 – 4.50  เหมาะสมมาก 
     2.51 – 3.50  เหมาะสมปานกลาง 
     1.51 – 2.50  เหมาะสมน้อย 
     1.00 – 1.50  เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 

1.3 น าแผนการจดัการเรยีนรูท้ีผ่่านการตรวจสอบและปรบัปรุงแล้วไปใช้ทดลอง
กบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

2. สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ ดา้นการอ่านจบั
ใจความส าคัญจากสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้แผนผังความคิด ส าหรบันักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนบา้นใหม่เจรญิผลพทิยาคม อ าเภอครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั จ านวน 8 
ชุด ด าเนินตามขัน้ตอน ดงันี้ 

2.1 ศกึษาการสรา้งแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จากหนังสอืเทคนิคการ
วดัและประเมนิผล เอกสารประกอบการเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษ 

2.2 สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การอ่านจบัใจความส าคญัจาก
สิง่พมิพภ์าษาองักฤษโดยใชแ้ผนผงัความคดิ มลีกัษณะเป็นเนื้อเรือ่งจ านวน  8  ชุด  

2.3 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีส่รา้งขึน้ ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญดา้น
เนื้อหา เพื่อวดัความตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) แลว้น าผลทีไ่ดม้าหาค่าดรรชนีความ
สอดคลอ้ง(Index of Items Objective Congruence:IOC) (ภาคผนวก ฉ ตารางที ่8 ) 

2.4 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมาปรบัปรุงแก้ไขตามทีผู่เ้ชีย่วชาญ
ดา้นเน้ือหาเสนอแนะ 

2.5 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีป่รบัปรุงแก้ไขแลว้ไปทดสอบกบั
นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรยีนวิชาภาษาอังกฤษ3 (อ22101)มาแล้ว ภาคเรยีนที่ 1        
ปีการศึกษา 2560 โรงเรยีนบ้านใหม่เจรญิผลพิทยาคม อ าเภอครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั จ านวน   
30 คน น าคะแนนสงูสุดและต ่าสุดมาวเิคราะห ์เพื่อหาค่าความความยากง่าย (Difficulty, p) โดย
ใชเ้กณฑค์่า p ตอ้งอยูร่ะหว่าง 0.20 – 0.80  ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination, r) โดยใชเ้กณฑ์
ค่า r ต้องอยู่ระหว่าง 0.20 – 1.00 และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิ ์โดยค านวณจากสูตรของ Kuder-Richardson (KR20) ซึ่งงานวจิยัครัง้นี้มคี่า p อยู่
ระหว่าง 0.3 – 0.7 ค่า r อยู่ระหว่าง 0.4 – 0.9 และมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.794     
(ภาคผนวก ฉ ตารางที ่9) 

3. สร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้
แผนผงัความคดิ ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนบา้นใหม่เจรญิผลพทิยาคม 
อ าเภอ   ครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 
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3.1 ศกึษารายละเอยีดหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 และคู่มอื
การจดัสาระการเรยีนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหนังสือเรียน
ภาษาองักฤษ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2   

3.2 ศกึษาทฤษฎ ีหลกัการ ขัน้ตอน และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาแบบฝึก 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางพฒันาแบบฝึกทกัษะการการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพภ์าษาองักฤษ
โดยใชแ้ผนผงัความคดิ  

3.3 ศกึษาเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง รายละเอยีดเกี่ยวกบัหลกัการและวธิกีารสรา้งแบบ
ฝึกทกัษะจากเอกสาร ต ารา และงานวจิยั เพื่อเป็นแนวทางในการจดัเนื้อหาและการสรา้งแบบฝึก
ทกัษะ เลอืกเนื้อหาทีใ่ชใ้นการสอน เนื้อหาทีใ่ชใ้นการทดลองครัง้นี้ไดม้าจากการเลอืกสรรเนื้อหา
จากหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ข่าวต่าง ๆ ที่สนใจ วารสาร 
นิตยสาร  สื่อโฆษณาที่ชื่นชอบและน่าสนใจ โดยมคีวามยากง่ายของค าศัพท์ ส านวน และ
โครงสรา้งของประโยคเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
เพื่อน ามาสรา้งแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพภ์าษาองักฤษโดยใชแ้ผนผงั
ความคดิ 

3.4 สรา้งแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพภ์าษาองักฤษโดยใช้
แผนผงัความคดิจ านวน 8 ชุด ดงันี้ 
    แบบฝึกทกัษะชุดที ่1 จ านวน 3 คาบ   Mind Map : Happy Birthday 

แบบฝึกทกัษะชุดที ่2 จ านวน 3 คาบ   Mind Map : Healthy Drinking 
แบบฝึกทกัษะชุดที ่3 จ านวน 3 คาบ  Mind Map : Turtle and Tortoise 
แบบฝึกทกัษะชุดที ่4 จ านวน 3 คาบ  Mind Map : Rules  
แบบฝึกทกัษะชุดที ่5 จ านวน 3 คาบ  Mind Map : Lighthouses 
แบบฝึกทกัษะชุดที ่6 จ านวน 3 คาบ  Mind Map : Plants 
แบบฝึกทกัษะชุดที ่7 จ านวน 3 คาบ  Mind Map : George Washington 
แบบฝึกทกัษะชุดที ่8 จ านวน 3 คาบ  Mind Map : The Cat            

3.5 น าแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพภ์าษาองักฤษโดยใช้
แผนผงัความคดิที่สร้างขึ้นไปน าเสนอคณะกรรมการที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญชุด
เดมิตรวจ และแก้ไขขอ้บกพร่องแล้วน ามาปรบัปรุงเกณฑ์ในการประเมนิเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ม ี5 ระดบั ตามวธิขีอง  ลเิคริท์ (บุญชม ศรสีะอาด, 2545) โดยถอื
เกณฑก์ารประเมนิเป็นคะแนน ดงันี้ 

คะแนนเฉลีย่  แปลความหมาย 
4.51 – 5.00  เหมาะสมมากทีสุ่ด  
3.51 – 4.50  เหมาะสมมาก 
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2.51 – 3.50  เหมาะสมปานกลาง 
1.51 – 2.50  เหมาะสมน้อย 
1.00 – 1.50  เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 

3.6 น าแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพภ์าษาองักฤษโดยใช้ 
แผนผงัความคดิทีผ่่านการปรบัปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองใชก้บันักเรยีนทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างต่อไป 
เพื่อใหไ้ดป้ระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 ดงันี้ 

3.6.1 น าแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพภ์าษาองักฤษ 
โดยใชแ้ผนผงัความคดิไปทดลองแบบเดีย่ว (Individual Try out) กบันักเรยีนโรงเรยีนครีมีาศ
พทิยาคม จ านวน 3 คน ซึง่คดัเลอืกมาจากนักเรยีนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน 
แลว้จงึน ามาค านวณหาประสทิธภิาพ ซึง่ไดค้่าประสทิธภิาพ E1/E2 เท่ากบั 33.74/56.66 ซึง่ยงั
ไมไ่ดต้ามเกณฑม์าตรฐานทีต่ ัง้ไว ้จงึน าแบบฝึกทกัษะไปปรบัปรุงแก้ไขเพื่อน าไปทดลองใชแ้บบ
กลุ่มเลก็ต่อไป 

3.6.2 น าแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพ์ภาษาองักฤษ
โดยใชแ้ผนผงัความคดิไปทดลองแบบกลุ่มเลก็ (Small Group Try out) กบันักเรยีนโรงเรยีน   
ครีมีาศพทิยาคม จ านวน 9 คน ซึง่คดัเลอืกมาจากนักเรยีนเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 
3 คน แล้วจงึน ามาค านวณหาประสทิธภิาพ ซึ่งได้ค่าประสทิธภิาพ E1/E2 เท่ากบั 52.84/70.69 
ซึง่ยงัไมไ่ดต้ามเกณฑม์าตรฐานทีต่ ัง้ไว ้จงึน าแบบฝึกทกัษะไปปรบัปรงุแก้ไขเพื่อน าไปทดลองใช้
ภาคสนามต่อไป 

3.6.3 น าแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพ์ภาษาองักฤษ
โดยใช้แผนผงัความคดิไปทดลองแบบภาคสนาม (Field Try out) กบันักเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2/2โรงเรยีนบา้นใหม่เจรญิผลพทิยาคม จ านวน 30 คน แลว้จงึน ามาค านวณหา
ประสทิธภิาพ ซึ่งได้ค่าประสทิธภิาพ E1/E2 เท่ากบั 81.42/83.08 ซึ่งตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 ทีต่ัง้ไว้ แสดงว่าแบบฝึกทกัษะมปีระสทิธภิาพไดม้าตรฐานแลว้ จงึน าแบบฝึกทกัษะไปใช้
กบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

3.7 น าแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพภ์าษาองักฤษทีไ่ด ้
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์น าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง คอื นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
2/1 โรงเรยีนบา้นใหมเ่จรญิผลพทิยาคม อ าเภอครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั จ านวน 30 คน   
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4. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจ ัยได้ท าการทดลอง ในภาคเรียนที่ 1             

ปีการศึกษา 2560  โดยเก็บข้อมูลกับนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรยีนบ้านใหม ่ 
เจรญิผลพทิยาคม อ าเภอครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั ใชเ้วลา 22 คาบ และทดสอบก่อนเรยีนและหลงั
เรยีน 2 คาบ รวมทัง้สิน้ 24 คาบ รวม 4 สปัดาห ์โดยมขีัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงันี้ 

1.  ท าการทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) ดว้ยแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่อง
การอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพภ์าษาองักฤษโดยใชแ้ผนผงัความคดิจ านวน 20 ขอ้ 

2.  ด าเนินการสอนด้วยแผนการจดัการเรยีนรู้ โดยใช้แบบฝึกทกัษะการอ่าน     
จบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพ์ภาษาองักฤษในห้องเรยีนเป็นเวลา 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 6 คาบ 
รวม 24 คาบ คาบละ 60 นาท ีนักเรยีนเรยีนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจาก
สิง่พมิพภ์าษาองักฤษในแต่ละชุดแลว้น าผลการท าแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจาก
สิง่พมิพภ์าษาองักฤษมาตรวจใหค้ะแนน จ านวน 1 ชุด ชุดละ 20 คะแนน หลงัจากนัน้นักเรยีน
จงึท าแบบทดสอบหลงัเรยีนในแต่ละแบบฝึกทนัท ีจ านวน 10 ขอ้  

3. ท าการทดสอบหลงัเรยีน (Posttest) ด้วยแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่อง
การการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพภ์าษาองักฤษโดยใชแ้ผนผงัความคดิจ านวน 20 ขอ้ 

4. น าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิ
 
5. การวิเคราะหข้์อมลู 

ในการวิจยัครัง้นี้ ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพวิเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปโดย
วเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

1. วเิคราะหห์าค่าประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรู ้ โดยใช้แบบฝึกทกัษะ
การอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพ์ภาษาองักฤษโดยใช้แผนผงัความคดิส าหรบันักเรยีนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรยีนบ้านใหม่เจรญิผลพิทยาคม อ าเภอคีรมีาศ จงัหวดัสุโขทยั  ตาม
เกณฑ ์80 / 80 โดยหาคะแนนระหว่างเรยีนของกระบวนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้แบบทดสอบ
ระหว่างเรยีน และคะแนนทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนด้วยแผนการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพ์ภาษาองักฤษโดยใช้แผนผงั
ความคิด  แล้วหาค่ าประสิทธิภาพ เพื่ อ เปรียบเทียบกับ เกณฑ์ที่ตั ้ง ไว้ โดยใช้สูต ร                  
(ชยัยงค ์ พรหมวงศ,์ 2537)  

2. วิเคราะห์คะแนนของนักเรยีนโดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) แลว้วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดย
ใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพภ์าษาองักฤษโดยใชแ้ผนผงัความคดิโดย
ใชส้ถติ ิt - test (Dependent Sample) ทดสอบความแตกต่างของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
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6.สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูและใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู
ดงันี้ 

1. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหห์าคุณภาพเครือ่งมอื 
1.1  การหาความเทีย่งตรง (Validity) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ 

เรยีน โดยวธิใีชส้ตูรดชันีค่าความสอดคลอ้งกบั IOC (สมนึก ภทัทยิธานี, 2546) ดงันี้ 

         IOC = 
N

R  

    เมือ่    IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างจดุประสงคก์บั 
เนื้อหาหรอืระหว่างขอ้สอบกบัจดุประสงค์ 

        R  แทน ผลรวมระหว่างคะแนนความคดิเหน็ของ 
ผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 

        N  แทน จ านวนผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 
1.2  การหาค่าความยากงา่ย (difficulty : p) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีน โดยใชส้ตูร (วาโร เพง็สวสัดิ,์ 2551) ดงันี้ 

 

                                         =  

    เมือ่      แทน ค่าความยากของขอ้สอบ 
          แทน จ านวนคนในกลุ่มสงูทีต่อบถูก 
          แทน จ านวนคนในกลุ่มต ่าทีต่อบถูก 
          แทน จ านวนคนทัง้หมดในกลุ่มสงู      

  แทน จ านวนคนทัง้หมดในกลุ่มต ่า 
1.3 การหาค่าอ านาจจ าแนก (discrimination : r) ของแบบทดสอบวดัผล 

สมัฤทธิท์างการเรยีน โดยใชส้ตูร (วาโร เพง็สวสัดิ,์ 2551) ดงันี้ 

                                

      

เมือ่      แทน ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ 
          แทน จ านวนคนในกลุ่มสงูทีต่อบถูก 
          แทน จ านวนคนในกลุ่มต ่าทีต่อบถูก 
          แทน จ านวนคนทัง้หมดในกลุ่มสงู 
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1.4 การหาค่าความเชื่อมัน่ (reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียน โดยใช้สูตร KR-20 ของ คูเดอร์ – รชิาร์ดสนั (Kuder - Richardson)              
(วาโร เพง็สวสัดิ,์ 2551) ดงันี้ 
 

                      

เมือ่      แทน ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 
  แทน จ านวนขอ้สอบ 

          แทน สดัส่วนของคนตอบถูกในแต่ละขอ้ 
          แทน สดัส่วนของคนตอบผดิในแต่ละขอ้ 
          แทน ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 
 

2. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ 
2.1  ค่าเฉลีย่ (Mean) ของคะแนนโดยใชส้ตูร (บุญชม ศรสีะอาด, 2545)  

ดงันี้ 

         X    =  
N

X  

  เมือ่    X    แทน   ค่าเฉลีย่ 
       X   แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุ่ม 
        N   แทน   จ านวนคนในกลุ่ม 

2.2  ค่าส่วนค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  โดยใชส้ตูร   
(บุญชม ศรสีะอาด, 2545) ดงันี้   

      S.D.   =   
1)n(n

X)(Xn 22



 
 

   เมือ่        S.D.    แทน  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
          X        แทน   คะแนนแต่ละตวั 
          n         แทน   จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
               แทน  ผลรวม 
 

3. การวเิคราะห์หาค่าประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรู้โดยใช้แบบฝึก
ทกัษะตามเกณฑ ์80/80 (เผชญิ กจิระการ, 2544) ดงันี้ 
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    สตูร 1  
  

100
A

N

X

E1 



     
 

 

   
เมือ่    E1   แทน  ประสทิธภิาพของกระบวนการ 

      x  แทน  คะแนนรวมของผูเ้รยีนจากแบบฝึกหดั 
       N  แทน  จ านวนของผูเ้รยีน 
       A  แทน  คะแนนเตม็ของแบบฝึก 
 

   สตูร 2     
100

B

NE 2 

 f

 

  

   เมือ่    E2   แทน  ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์
        ƒ  แทน  คะแนนรวมของการทดสอบหลงัเรยีน 
       N  แทน  จ านวนของผูเ้รยีน 
       B  แทน  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรยีน 
 

4.  สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตุฐิาน 
เปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยใช ้t – test  

แบบ Dependent Samples (บุญชม ศรสีะอาด,  2545) โดยใชส้ตูรดงันี้ 

 

t = 
 

 1

DDn

D

22



 



n

 

 

  เมือ่   t   แทน  ค่าสถติทิีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบกบัค่าวกิฤตเพื่อทราบความ

           มนีัยส าคญั 

      D   แทน  ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน 

      n   แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่งหรอืจ านวนคู่คะแนน  


