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บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 

  การวิจยั เร่ือง การใชเอกสารจริงในการพัฒนาความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับ  ดังนี ้
 3.1  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
  3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
  3.3  การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.4  การดําเนนิการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.5  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 
 

3.1  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 3.1.1  ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในงานวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดบางวัว
(สายเสริมวิทย)  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552  จํานวน  
3 หองเรียน  รวมนักเรียน  90  คน  แตละหองมีการจัดการเรียนแบบคละความสามารถออน  
ปานกลาง  เกง 
 3.1.2  กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง  ผูวิจัยเลือกจากกลุมประชากรที่เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย)  อําเภอบางปะกง  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 
ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552  ไดมาโดยการสุมอยางงาย  (simple random sampling)  โดยใช
วิธีการจับฉลาก  1  หองเรียนเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6/2  จํานวน  30  คน 
 3.1.3  ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง 
                ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเวลาในการทดลอง  5  สัปดาห  สัปดาหละ  3  ช่ัวโมง  รวมท้ังหมด  
15  ช่ัวโมง  ในภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2552 
 

 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



64 
 

3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจยัคร้ังนี้มี  3  ชนิด  ดังนี ้
 3.2.1  แผนการจัดการเรียนรู 
 แผนการจัดการเรียนรูการสอนอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริง  จํานวน  15  แผน 
แผนละ  1  ช่ัวโมง  รวม 15  ช่ัวโมง 
 3.2.2  แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ  จํานวน  30  ขอ  ใชวัดกอน
และหลังการทดลอง 
 3.2.3  แบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการสอนอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริง 
 

3.3 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 
 3.3.1  การสรางและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู  
   ผูวิจัยไดดําเนนิการตามข้ันตอนดังนี้   
 1)  ศึกษาหลักสูตรข้ันพื้นฐาน  หลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2  (ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6)  ขอบขายของเนื้อหาวิชา  ผลการเรียนรู
ท่ีคาดหวังการวัดและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  2544 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 ค, หนา 5)  
 2)  ศึกษาและเลือกเนื้อหาที่ใชในการสอนจากเอกสารหลักสูตรภาษาตางประเทศ  
โดยอาศัยหัวขอเร่ืองท่ีกําหนดไวในคุณภาพผูเรียนเปนหัวขอเร่ืองจากท่ีสภายุโรป  (Council of  Europe) 
ไดศึกษาวิจัยไววา  ผูเรียนภาษาตางประเทศในระดับส่ือสารไดควรเรียนเร่ืองหลักๆ หรือประเด็นหลักๆ 
14  เร่ือง  ผูวิจัยเลือกมา  5  หัวขอเร่ือง  โดยยึดหลักในการเลือกจากเรื่องที่นักเรียนมีความคุนเคย 
พบเห็นอยูในชีวิตประจําวันโดยหนวยการเรียนรูท่ีเลือกไวมีดังนี้ 
 (1)  Food  and  drink 
 (2)  Shopping 
 (3)  Free  time   
 (4)  Advertisements 
  (5)  School 
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              3) สํารวจและเลือกเอกสารจริง  ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับหัวขอท่ีเลือกไว  ซ่ึงพบเห็น
อยูในชีวิตประจําวันเชน  การตูน  ปายประกาศ  โฆษณา  สัญลักษณ ขาว  นิทาน เมนูอาหาร  กีฬา 
โดยใหมีเนื้อหาความยากงายของคําศัพทเหมาะสมกับระดับช้ันเรียน  
       4)  นําเนื้อหาท่ีเลือกไวเสนอตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูเช่ียวชาญ
การสอนภาษาอังกฤษ  ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของเน้ือหา 
  5)  ศึกษา  และสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  จํานวน  15  แผน  ซ่ึงแผนการสอน
แตละแผนประกอบดวยหัวขอดังนี ้

                 (1)  เนื้อหาจากเอกสารจริง 
                 (2)  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู  โดยใหเหมาะสมกับเนื้อหาของเอกสารจริง

แตละประเภทท่ีเลือก  และสามารถวัดความสามารถในการอานแปลความหมาย  เขาใจความ  สรุปเร่ือง  
เรียงลําดับเหตุการณ  ตอบคําถามจากส่ิงท่ีอาน  แสดงความคิดเห็นและถายโอนขอมูลได 

                 (3)  กิจกรรมการเรียนการสอน  ผูวิจัยกําหนดข้ันตอนการสอนโดยยึดหลักเกณฑ
และแนวคิดในการจัดกิจกรรมการสอนอานตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสารของสุมิตรา  อังวัฒนกุล 
(2540, หนา 178 -179)  ซ่ึงมีข้ันตอน  ดังนี้ 
 ก.  กิจกรรมกอนการอาน (pre-reading activities)  เปนการสรางความสนใจ 
และปูพื้นความรู  ในเร่ืองท่ีอานตัวอยางกิจกรรมในข้ันนี้  ไดแก 
 ก)  ใหคาดคะเนเร่ืองท่ีจะอาน  เปนการกระตุนใหผูเรียนคิดถึงความรูเดิม 
แลวนํามาสัมพันธกับเร่ืองท่ีอาน  การคาดคะเนอาจจะผิดหรือถูกก็ได 
                                       ข)  ใหเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท  โดยดูจากประโยคขางเคียง 
หรือจากรูปภาพ  และการแสดงทาทาง 
                                    ข.  กิจกรรมระหวางการอาน  (while - reading - activities)  เปนการทํา 
ความเขาใจโครงสรางและเนือ้ความในเร่ืองที่อาน  กิจกรรมในขั้นนี้  ไดแก 
      ก)  ใหลําดับเร่ืองโดยใหตัดเร่ืองออกเปนสวนๆ (strip story)  อาจจะเปน
ยอหนาหรือเปนประโยคกไ็ด  แลวใหผูเรียนในกลุมลําดับขอความกันเอง 
      ข)  เขียนแผนผังโยงความสัมพันธของเนื้อเร่ือง  (semantic  mapping)   
      ค)  เติมขอความลงไปในแผนผังของเน้ือเร่ือง  (graphic  organizer) 
       ง)  เลาเร่ืองโดยสรุป 
 ค.  กิจกรรมหลังการอาน  (post – reading – activities)  เปนการตรวจสอบ
ความเขาใจของผูเรียนกิจกรรมท่ีทําอาจจะเปนการถายโยงไปสูทักษะอ่ืนๆ เชน  ทักษะการพูด  และ
การเขียนก็ได  โดย 
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 ก)  ใหแสดงบทบาทสมมุติ 
 ข)  ใหเขียนเร่ือง  หรือเขียนโตตอบ  เชน  เขียนจดหมาย  เขียนบทสนทนา 
เขียนแบบฟอรม  วาดรูป  เปนตน 
 ค)  พูดแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับเร่ืองท่ีอาน 
 6)  ตรวจหาคุณภาพโดยนําแผนการสอนที่สรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญในสาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษตรวจ  และนํามาแกไขปรับปรุง 
 7)  นําแผนการสอนท่ีตรวจสอบคุณภาพแลวไปทดลองใชสอนกับนกัเรียนท่ีไมใช
กลุมตัวอยางเพ่ือหาขอบกพรอง  และเวลาท่ีเหมาะสมของลําดับข้ันตอนการสอน  แลวนํามาปรับปรุง
แกไข กอนจะนําแผนไปใชกับกลุมตัวอยาง 
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รายการเอกสารจริงที่นํามาใชในการทดลอง 

หนวย แผนการสอน ประเภทของเอกสาร แหลงที่มา 
1.Food and  
   Drink 

แผนที่  1  Top Ten Thai Food 
แผนที่  2  How To Make Food  
                (Pad ka prao) 
แผนที่  3  Eating Out 
แผนที่  4  Menu  

-  แบบรายงานการสํารวจ 
รานอาหาร 

-  แผนภาพแสดงวิธีการทําอาหาร 
- โฆษณาจากนิตยสาร  
- เมน ู

-  http://www.Thaiwaysmagazine.com/ 
-  http://www.Yummy 4 us/tag/pad- ka-prao/ 
 

-   PATTAYA expat, 2009, p.17 

-  http://www.eslpartyland.com 

2. Shopping แผนที่  5  Going  Shopping 
แผนที่  6 Adam and his family went shopping 

-  บทเรียนออนไลน 
-  การตูนเสริมบทเรียน 

-  http://www.Speaking thai.com 
-  Get Set Go 4 p. 23 

3. Free time   แผนที่  7  The Dog and the Shadow 
แผนที่  8  I  love  sports 
แผนที่  9  This  Made  Me  Laugh 
แผนที่  10 The Dangers of Smoking 

-  Aesop’s Fable 
-  หนังสือเสริมประสบการณ 
-  นิตยสาร  
-  News 

-  IDEA  , 2009,  p. 33 
-  New  interchange, 2000 ,p. 60 
-  PATTAYA expat, 2010, p. 14 
-  IDEA, 2010, p. 16 

4.Advertistment แผนที่  11  Advertisements 
แผนที่  12  Signs 
แผนที่  13  Signs 

-  กลองผลิตภัณฑตางๆ 
-  เอกสารการสอนออนไลน 
-  เอกสารการสอนออนไลน 

-  กลองน้ําผลไม กลองยากนัยุง พลาสเตอรยา 
-  http://www.leosignage.com 
-  http://www.leosignage.com 

5. School แผนที่  14  Time  Table 
แผนที่  15  Adam goes to school 

-  ตารางเวลาการเดินทาง 
-  การตูนเสริมบทเรียน   

-  หนังสือการทองเที่ยว What’s on  
   PATTAYA ?    
-  Get Set Go 4, p. 35 
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 3.3.2  การสรางและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ   
               ผูวิจัยดําเนินการสรางตามข้ันตอนตอไปนี ้
 1)  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบจากหนังสือแนวทางการสรางขอสอบภาษาอังกฤษ 
(อัจฉรา วงศโสธร,  2538,  หนา 24-25)  การทดสอบและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
(อัจฉรา วงศโสธร, 2544, หนา 43)  และการประเมินผลการอาน  (Anderson, 2000, p. 198) 
 2)  ศึกษา  และวิเคราะหหลักสูตร  เนื้อหา  และจุดประสงคการเรียนรูท่ีใชในการทดลอง
เพื่อนําไปใชในการสรางแบบทดสอบ 

              3)  คัดเลือกเนือ้หาท่ีเปนเอกสารจริงจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ  นิตยสาร  ส่ิงตีพิมพ  
โฆษณา  ฉลากแนะนําการใชผลิตภัณฑตางๆ การตูนจากหนังสือนิตยสาร  สัญลักษณ  ปายประกาศ  
ขอมูลทาง  internet  โดยใหมีความยากงายของคําศัพทและโครงสรางเหมาะสมกับนักเรียนระดับ      
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
 4)  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ  1  ฉบับ  จํานวน  60  ขอ 
เปนขอสอบแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  ตอบถูกได  1  คะแนน  ตอบผิดได  0  คะแนน  ใหครอบคลุมเนื้อหา
และจุดประสงคการเรียนรู 
  5)  นําแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ

ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา  โดยพิจารณาวาสอดคลองกับเนื้อหาและ
จุดประสงคการเรียนรูหรือไม  โดยใชเกณฑการพิจารณาดังนี้ 
 คะแนน   + 1  สําหรับขอทดสอบท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 คะแนน      0  สําหรับขอทดสอบท่ีไมแนใจวาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 คะแนน    – 1  สําหรับขอทดสอบท่ีไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
  6)  นําคะแนนท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ  5  คน  มาหาคา  IOC  (item  objective 
congruence)  แลวคัดเลือกขอสอบที่มีคา  IOC  ตั้งแต  0.5  ข้ึนไป  จํานวน  40  ขอ 
 7)  นําแบบทดสอบจํานวน  40  ขอ  ไปทดลองใชกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ  
  8)  นําแบบทดสอบท่ีไดจากการทดลองมาวิเคราะหหาคาความยากงาย  (p)  และ
หาคาอํานาจจําแนก  (r)  โดยใชเทคนิค  27%  ของกลุมสูง  และกลุมตํ่าของจุง  เตห  ฟาน  (Chung-Teh Fan) 
และเปดตารางความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก  (r)  จากตารางวิเคราะหขอสอบของจุง  เตห  ฟาน  
คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย  .20 -.80  และคาอํานาจจําแนก  0.2  ข้ึนไป  จํานวน  30  ขอ 
  9)  หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตรของคูเดอร  ริชารดสัน  (Kuder-
Richardson)  สูตร  KR.-20 
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                        10)  นําแบบทดสอบท่ีผานการวิเคราะหไปใชทดสอบกับกลุมตัวอยาง 
 3.3.3  การสรางและหาประสิทธิภาพของแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอการสอนอาน
ภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริง  
       ผูวิจัยดําเนินการดังนี้   
 1)  ศึกษาหลักการสราง  แบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการสอนอานภาษาอังกฤษ
โดยใชเอกสารจริง  ซ่ึงแบบวัดดังกลาวจะใชมาตราสวนประมาณคา  (rating  scale)  5  ระดับ  ตามวิธี
ของลิเคิรท  (Likert’s  scale)   
   เห็นดวยอยางยิ่ง แสดงวา นักเรียนเหน็ดวยกับขอความนั้นอยางยิ่ง 
   เพราะขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือ 
   ความคิดเหน็ของนักเรียนอยางยิ่ง 
   เห็นดวย แสดงวา นักเรียนเหน็ดวยกับขอความนั้นมาก 
                                                                                  เพราะขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือ 
   ความคิดเหน็ของนักเรียนเปนสวนใหญ 
   ไมแนใจ แสดงวา นักเรียนไมแนใจกับขอความนั้น  
   เพราะขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือ 
   ความคิดเหน็ของนักเรียนเปนสวนนอย 
   ไมเห็นดวย แสดงวา นักเรียนไมเหน็ดวยกับขอความน้ันเพราะ 
   ขอความนั้นไมตรงกับความรูสึกหรือ 
   ความคิดเหน็ของนักเรียนในระดับปานกลาง 
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง แสดงวา นักเรียนไมเหน็ดวยอยางยิ่งเพราะขอความนั้น

   ไมตรงกับความรูสึกหรือความคิดเห็นอยางยิ่ง 
 2)  สรางแบบวัดเจตคติ  จํานวน  15  ขอ  เพื่อท่ีจะศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการสอน
อานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริง  ซ่ึงกําหนดการใหคะแนนแตละระดับไวดังนี ้
  เห็นดวยอยางยิ่ง  ให 5 คะแนน 
  เห็นดวย   ให 4 คะแนน 
  ไมแนใจ   ให 3 คะแนน        
  ไมเห็นดวย   ให 2 คะแนน 
       ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ให 1 คะแนน 
  การวิเคราะหเจตคติใชการแปลคาเฉล่ียเปนระดับของเจตคติในเชิงบวก  และเชิงลบ
ตามวิธีการของพวงรัตน  ทวีรัตน  (2543, หนา 45)  ซ่ึงมี  5  ระดับ  ดังนี้ 
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 เจตคติในเชิงบวก 
   คาเฉล่ีย  4.51-5.00 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 
   คาเฉล่ีย  3.51-4.50 หมายถึง เห็นดวย 
   คาเฉล่ีย  2.51-3.50 หมายถึง ไมแนใจ 
   คาเฉล่ีย  1.51-2.50 หมายถึง ไมเห็นดวย 
   คาเฉล่ีย  1.00-1.50 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
  เจตคติในเชิงลบ 
   คาเฉล่ีย  4.51-5.00 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
   คาเฉล่ีย  3.51-4.50 หมายถึง ไมเห็นดวย 
   คาเฉล่ีย  2.51-3.50 หมายถึง ไมแนใจ 
   คาเฉล่ีย  1.51-2.50 หมายถึง เห็นดวย 
   คาเฉล่ีย  1.00-1.50 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง  
  3)  นําแบบวัดเจตคติท่ีสรางขึ้น  จํานวน  15  ขอไป  ใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
และผูเช่ียวชาญ  5  ทาน  ตรวจสอบความเหมาะสมของการใชภาษา แลวนํามาปรับปรุงแกไขตอไป 
  4)  นําแบบวัดเจตคติท่ีตรวจแกไขแลว  ไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง  หลังจบ
การทดลองทันที 
 

3.4  การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมลู 

 
 เพื่อใหการเกบ็รวบรวมขอมูลและการทดลองงานวจิยัเปนไปตามข้ันตอน  ผูวิจยัไดดาํเนนิการ
เก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ 
 1)  ปฐมนิเทศนักเรียนในช้ันเรียน  เพื่อแจงใหทราบถึงวัตถุประสงค  และขั้นตอน             
การดําเนินการทดลอง  
 2)  ทําการทดสอบกอนเรียน  (pre-test)  กับกลุมตัวอยาง  โดยใชแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ  ซ่ึงเปนแบบปรนัย  จํานวน  30  ขอ  ใชเวลาทดสอบ  1  ช่ัวโมง 
 3)  ดําเนินการทดลอง  โดยผูวิจัยเปนผูสอนกลุมตัวอยาง  โดยใชแผนการสอน
อานท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  โดยใชเนื้อหาบทอานท่ีเปนเอกสารจริง  ดําเนินการตามข้ันตอนการจัดกิจกรรม
การสอนอานที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู  เมื่อจบในแตละแผนจะตรวจสอบความรู
ดวยการใหทํากิจกรรมในรูปของใบงานซ่ึงแตละแผนจะมี  1 -2  ใบงาน  คะแนนเต็ม  10  คะแนน  
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ผูวิจัยดําเนินการสอน  จนครบทุกแผนตามตารางสอนสัปดาหละ  3  ช่ัวโมง  รวมทั้งหมด  5  สัปดาห  
เปนเวลา  15  ช่ัวโมง 
 4)  หลังจากเสร็จส้ินการทดลอง  ทําการทดสอบกับกลุมตัวอยาง  โดยใชแบบทดสอบ
ฉบับเดียวกับกอนการทดลอง  ใชเวลาทดสอบ  1  ช่ัวโมง 
 5)  เม่ือส้ินสุดการทดลอง  ใหนักเรียนกลุมตัวอยางตอบแบบวัดเจตคติท่ีมีตอการสอน
อานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริง 
                   6)  นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห  โดยวิธีการทางสถิติ  เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 

3.5  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 
 
 3.5.1  การวิเคราะหขอมูล 
              1)  หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูการสอนอานภาษาอังกฤษโดยการใช
เอกสารจริง  ตามเกณฑท่ีกําหนด  75/75 
              2)  เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยาง
กอนและหลังการทดลอง โดยใช  t-test  for dependent  sample 
              3)  หาคาเฉล่ียจากแบบวัดเจตคติของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีตอการสอนอานภาษาอังกฤษ

โดยการใชเอกสารจริงหลังการทดลองเสร็จส้ิน 
 3.5.2  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สถิติท่ีใชหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
   1)  หาคาดชันคีวามสอดคลองระหวางเน้ือหากับจดุประสงคการเรียนรูจากแบบทดสอบ
โดยใชสูตร  IOC  (พวงรัตน  ทวีรัตน, 2543, หนา 117) 

 

∑=
N
RIOC  

 
     IOC         คือ    ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
       R          คือ    คะแนนของผูเช่ียวชาญ                            
 ∑R        คือ    ผลรวมของคะแนนของผูเช่ียวชาญแตละคน 

    N          คือ   จํานวนผูเช่ียวชาญ  
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h

lu

N
ffr −

=

 2)  หาคาความยากงาย  และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอาน  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545,  หนา 84-85) 
 (1)  หาคาความยากงายของขอสอบ  
 

 สูตร                           
lh

lu

NN
ffP

+
+

=  

 
    เม่ือ p  แทน ระดับความยากงายของแบบทดสอบ 
      fu  แทน จํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง 
      fl  แทน จํานวนผูตอบถูกในกลุมตํ่า 
      Nh  แทน จํานวนนักเรียนท้ังหมดในกลุมสูง 
      Nl  แทน จํานวนนักเรียนท้ังหมดในกลุมตํ่า 
 
                      เกณฑขอบเขตของ p  และความหมาย 
     0.80 – 1.00  เปนขอสอบท่ีงายมาก 
     0.60 – 0.79 เปนขอสอบท่ีคอนขางงาย (ใชได) 
     0.40 – 0.59 เปนขอสอบท่ีงายพอเหมาะ (ใชไดดี) 
     0.20 – 0.39 เปนขอสอบท่ีคอนขางยาก (ใชได) 
     0.00 – 0.19 เปนขอสอบท่ียากมาก 

 
 (2)  หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ 
 
 สูตร 
 
 

       เม่ือ  r  แทน คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ 
       fu  แทน จํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง 
       fl  แทน จํานวนผูตอบถูกในกลุมตํ่า 
       Nh  แทน จํานวนนักเรียนท้ังหมดในกลุมสูง 
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1E ×

∑
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    เกณฑขอบเขตของ  r  และความหมาย 
    0.40  ข้ึนไป  คาอํานาจจําแนกสูง  คุณภาพของขอสอบดีมาก 
    0.30 – 0.39 คาอํานาจจําแนกปานกลาง  คุณภาพของขอสอบดีพอสมควร 
    0.20 – 0.29 คาอํานาจจําแนกคอนขางตํ่า  คุณภาพขอสอบพอใชได 
    0.00 – 0.19 คาอํานาจจําแนกตํ่า  คุณภาพขอสอบไมควรนํามาใช 

 
   3)  คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน  โดยใชแบบของ 
คูเดอร –ริชารดสัน  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หนา 89) 
 
 สูตร KR – 21 
                    tt 

                                    
 เม่ือ   rtt แทน คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 
           k แทน จํานวนขอสอบ 
           p แทน สัดสวนของคนตอบถูกในแตละขอ 
           q            แทน สัดสวนของคนตอบผิดในแตละขอ = 1- p 
          S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 
 3.5.2  สถิติท่ีใชในการตรวจสอบสมมติฐาน 
  1)  หาประสิทธิภาพของบทอานประกอบแผนการจัดการเรียนรู  (E1/E2)  โดยคํานวณ         
คารอยละ  (วาโร  เพ็งสวัสดิ์, 2546, หนา 43) 
                      (1)  หาคา E1      สูตร  
             
 
 
 
     E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ  
   ∑X   แทน คะแนนรวมของแบบฝกหัด หรืองาน 
     A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกช้ินรวมกัน 
     N  แทน จํานวนนักเรียน 
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100
B
N

F

2E ×

∑

=

                     (2)  หาคา    E2   สูตร              
       
 
 
 
 
 E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธไดจากคะแนนเฉล่ียของการ

     ทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนท้ังหมด 
 ∑F  แทน คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน 
 B  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
 N  แทน จํานวนนักเรียน 
 
  2)  เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีไดรับการสอนอาน
ดวยเอกสารจริง กอน และ หลังการทดลองโดยใช  t – test  for dependent sample (บุญชม  ศรีสะอาด,  
2545, sนา 113) 
 

1
)( 22

−

−
=

∑∑
∑

n
DDn

D
t  

 
 เม่ือ           df = n-1     
       D  คือ   ความแตกตางระหวางคะแนนกอนและหลัง 
     ∑D  คือ   ผลรวมของผลตางของคะแนนหลังการเรียน
            กับกอนการเรียน 
     ∑D 2      คือ   ผลรวมของผลตางยกกําลังสองของคะแนน 
        หลังการเรียนกับกอนการเรียน 
               n   คือ   จํานวนนักเรียน 
 
    3)  ศึกษาเจตคติตอการสอนอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริงโดยการแปลคาเฉล่ีย
เปนระดับของเจตคติ 
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   รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ ใชแบบการวิจัยกึ่งทดลอง  แบบ  one  group  pre-test  post- test  design 
(พวงรัตน  ทวรัีตน, 2543, หนา 60-61)  ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  รูปแบบการวิจยั 
  

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
ER T1 X T2 

 
 ความหมายของสัญลักษณ 
  ER แทน     กลุมตัวอยางแบบสุม 
  T 1 แทน          การสอบกอนการทดลอง  (pre - test) 
  T 2        แทน          การสอบหลังการทดลอง  (post – test) 
  X           แทน          การสอนอานโดยใชเอกสารจริง  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์




