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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน สําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ผูวิจัยดําเนินการวิจัย
โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองที่แทจริง (true-experimental research) มีวัตถุประสงคหลัก คือ     
1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาจีนของนักศึกษาที่เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินกับนักศึกษาที่เรียน
ดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนเดิม 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา
ที่เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินระหวางกอนเรียนและหลังเรียน และ     
4) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษาที่เรียนดวยชุดการเรียนรู
ภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ผูวิจัยขอนําเสนอรายละเอียด
เกี่ยวกับการดําเนินการวิจัยเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3.3 การสรางเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
3.4 การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

3.1.1 ประชากร 
ประชากร ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ          

ราชนครินทรที่กําลังเรียนวิชาภาษาจีน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 รวมทั้งหมด 193 คน 
3.1.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทรที่กําลังเรียนวิชาภาษาจีนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 รวมทั้งหมด 70 คน         
ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบกลุม (cluster random sampling) เปนนักศึกษาจํานวน 2 หองเรียน หองละ 
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35 คน และทําการสุมอยางงาย (simple random sampling) โดยการจับสลาก สุมครั้งที่ 1 เปนกลุม
ทดลอง เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินและสุมครั้งที่ 2 เปนกลุมควบคุม
เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนเดิม โดยทั้งสองกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนใกลเคียงกัน
ตามภาคผนวก ข 

 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน         
มีทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้ 

3.2.1 ชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน 
3.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน 
3.2.3 แบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาภาษาจีน 

 

3.3 การสรางเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นใหมโดยมีขั้นตอนในการสรางและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

3.3.1 ชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถิ่น มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
1) ศึกษาหลักสูตร คูมือครู เอกสารหลักสูตรอื่นๆ 
2) ศึกษาทฤษฎี หลักการ เทคนิคและวิธีสรางชุดการเรียนรูจากเอกสารและงานวิจัย

ที่เกี่ยวของทั้งงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศ 
3) วิเคราะหหลักสูตร จุดประสงคการเรียนรู แบงเนื้อหาออกเปน 7 หนวย          

การเรียนรูและกําหนดคาบเรียนของแตละหนวยการเรียนรูเปน 4 คาบตอ 1 หนวยการเรียนรู 
4) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแนวคิดทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

โดยเนนกิจกรรมและการแสดงบทบาทสมมติ 
5) สรางชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน โดยมีองคประกอบ

ดังตอไปนี้ 
(1) คํานํา เปนสวนที่อารัมภบทถึงการจัดหนวยการเรียนรูของชุด                  

การจัดการเรียนรูและลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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(2) สารบัญ 
(3) คําแนะนําการใชชุดการเรียนรูภาษาจีนสําหรับครู 
(4) จุดประสงคการเรียนรู เปนสวนที่ระบุคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

หลังจากที่ไดเรียนรูเนื้อหาสาระและปฏิบัติตามกิจกรรมที่มีอยูในชุดการจัดการเรียนรูแลว 
(5) ใบความรูหรือเนื้อหาสาระที่บรรจุในแตละหนวยการเรียนรู มีทั้งหมด 7 

หนวยการเรียนรู ไดแก 
 

หนวยการเรียนรูที่ 1: พยัญชนะและวรรณยุกตของพินอิน และบทสนทนา เรื่องการทักทาย 
บรรจุในชุดการเรียนรูชุดที่ 1 ที่ตั้งของจังหวัดฉะเชิงเทรา 察程绍府的

地理位置  
หนวยการเรียนรูที่ 2: สระของพินอิน และบทสนทนา เร่ืองสถานที่ เวลา และตัวเลข บรรจุใน

ชุดการเรียนรูชุดที่ 2 ขอมูลท่ัวไปของจังหวัดฉะเชิงเทรา (1) 北柳府概

况(一)  

หนวยการเรียนรูที่ 3:  
 

กฎเกณฑในการอานและการเขียนพินอิน และบทสนทนา เร่ืองการซื้อ
สินคา บรรจุในชุดการเรียนรูชุดที่ 3 ขอมูลท่ัวไปของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
(2) 北柳府概况(二)  

หนวยการเรียนรูที่ 4:  
 

กฎเกณฑในการอานและการเขียนพินอิน  และบทสนทนา  เ ร่ือง   
การแนะนําครอบครัวและอาชีพของคนในครอบครัว บรรจุในชุด   
การเรียนรูชุดที่ 4 แมน้ําบางปะกงแหลงชีวิต 北柳四宝之生命之源-

邦巴公河  
หนวยการเรียนรูที่ 5: กฎเกณฑในการอานและการเขียนพินอิน และบทสนทนา เรื่องการถาม

และการบอกเสนทาง การแนะนําสถานที่ บรรจุในชุดการเรียนรูชุดที่ 5 
พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพอโสธร 北柳四宝之朝佛圣地-索通寺  

หนวยการเรียนรูที่ 6:  
 

กฎเกณฑในการอานและการเขียนพินอิน  และบทสนทนา  เ ร่ือง   
การแนะนําขอมูลเกี่ยวกับบุคคล บรรจุในชุดการเรียนรูชุดที่ 6 พระยา   
ศรีสุนทรปราชญภาษาไทย 北柳四宝之泰语教材之父-披耶希孙

通卧韩  
หนวยการเรียนรูที่ 7: กฎเกณฑในการอานและการเขียนพินอินและบทสนทนา  เ ร่ือง   

การทองเที่ยว บรรจุในชุดการเรียนรูชุดที่ 7 อางฤาไนปาสมบูรณ 北柳

四宝之热带雨林-昂日内野生动物保护区  
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(6) แบบฝกหัด 
(7) แผนการจัดการเรียนรูของชุดการเรียนรูภาษาจีน ซ่ึงในแตละแผนการ

จัดการเรียนรู ประกอบดวย 1) สาระสําคัญ 2) จุดประสงคการเรียนรู 3) สาระการเรียนรู 4) กิจกรรม
การเรียนการสอน 5) ส่ือที่ใชในการเรียนการสอนและอุปกรณประกอบการเรียนการสอน 6) การ
วัดผลและประเมินผล 7) คําถามประจําหนวย 

(8) แบบทดสอบของชุดการเรียนรู 
6) นําชุดการเรียนรูที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบแลวนํามาปรับปรุง

แกไขขอบกพรอง 
7) นําชุดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญ        

ในดานเนื้อหา หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู ตลอดจนผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาจีน จํานวน 5 
คน ประเมินดานเนื้อหาและแผนการจัดการเรียนรูของชุดการเรียนรู แลวปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

8) นําชุดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนําแลวไปเสนอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อขออนุมัตินําไปทดลองใช 

9) ทดลองใชและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  
(1) การทดลองใชชุดการเรียนรูภาษาจีนกับรายบุคคล 
ในการทดลองใชชุดการเรียนรูภาษาจีนกับรายบุคคลนี้  ผูวิจัยไดนําชุด             

การเรียนรูภาษาจีนที่สรางขึ้นไปใชกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยช้ันปที่ 5 ของคณะ          
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรจํานวน 1 คน เปนนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางและ   
ไมเคยเรียนเรื่องนี้มากอน ซ่ึงผูวิจัยเลือกมาแบบเจาะจง เปนนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับปานกลาง 
กระทําในชวงเวลา 8:30 – 11:50 น. จํานวน 4 คาบเรียน ในวันอังคารที่ 8, 15, 22, 29 มิถุนายน พ.ศ 
2553  และวันอังคารที่ 6, 13, 20 กรกฎาคม พ.ศ 2553 กอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยได
ช้ีแจงหลักการและเหตุผลกพรอมทั้งทําความเขาใจกับผูเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู ตลอดจน
อธิบายถึงลักษณะของเนื้อหาและระยะเวลาที่ใชในการเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนและแจงให
ทราบถึงวิธีการประเมินผลการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนทราบวาจะตองปฏิบัติตนอยางไรบางใน
กระบวนการเรียนรูคร้ังนี้ หลังจากนั้นทําการทดสอบกอนเรียน (pretest) กอนใชชุดการเรียนรู
ภาษาจีน ผูวิจัยไดบันทึกคะแนนเก็บไวเพื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียน
ดวยชุดการเรียนรูภาษาจีน จากนั้นดําเนินกิจกรรมการเรียนรูที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู 
หลังจากปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูครบทั้ง 7 หนวยการเรียนรูแลว จึงทําการทดสอบหลังเรียน 
(posttest) แลวบันทึกคะแนนเก็บไว จากนั้นผูวิจัยนําผลคะแนนที่ไดจาก การทําแบบทดสอบ
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ระหวางเรียน และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนรู
ภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน มาหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของ
ทองถ่ิน ไดคา E1/E2 เทากับ 73.57/72.50 ซ่ึงต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวในสมมติฐาน 80/80 ที่ตั้งไว 
จากการสังเกตของผูวิจัยในระหวางการทดลองกับนักศึกษารายบุคคลพบวา เนื้อหาในแตละหนวย
การเรียนรูมากเกินไป ทําใหผูวิจัยไมสามารถสอนเสร็จไดภายในเวลาที่กําหนด และคําอธิบายที่เปน
ภาษาไทยในแตละหนวยการเรียนรูไมชัดเจน ทําใหนักศึกษาไมเขาใจเนื้อหาในบทเรียน  

จากปญหาขางตน ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขดังนี้ 
ผูวิจัยไดปรับปรุงเนื้อหาในแตละหนวยการเรียนรูใหนอยลง ปรับเพิ่มเติม

คําอธิบายที่เปนภาษาไทยในแตละหนวยการเรียนรูใหมากขึ้น เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาใจเนื้อหา
ในชุดการเรียนรูไดงายขึ้น และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูของแตละหนวยการเรียนรูใหเหมาะ
กับระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

(2) การทดลองใชชุดการเรียนรูภาษาจีนกับกลุมเล็ก 
ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนรูภาษาจีนที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาจีนชั้นปที่ 1 ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร จํานวน 15 คน 
เปนนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง ไมใชผูที่ทดลองเปนรายบุคคล และไมเคยเรียนเรื่องนี้มากอน ซ่ึง
ผูวิจัยไดเลือกมาแบบเจาะจง เปนนักศึกษากลุมเกง 5 คน ปานกลาง 5 คน และกลุมออน 5 คน 
กระทําในชวงเวลา 8:30 – 11:50 น. จํานวน 4 คาบ เรียนทุกวันจันทรที่ 2, 9, 16, 23, 30 สิงหาคม 
พ.ศ 2553 และวันจันทรที่ 6, 13 กันยายน พ.ศ 2553 ดําเนินการทดลองโดยใชวิธีการเดียวกันกับ
แบบรายบุคคล แตในการทดสอบหลังเรียนแตละหนวยการเรียนรูจะปฏิบัติในคาบเรียนถัดไปใน
สัปดาหตอไป หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองของการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนรูภาษาจีนแลว 
ผูวิจัยนําผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียน และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์หลังเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน มาหาประสิทธิภาพ
ของชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินอีกครั้ง ไดคา E1/E2 เทากับ 82.24/83.33 ซ่ึงสูง
กวาเกณฑที่กําหนดไวในสมมติฐาน คือ 80/80 จากการสังเกตของผูวิจัยในระหวางการทดลองกับ
นักศึกษากลุมเล็ก พบวา คําศัพททายบทของแตละหนวยการเรียนรูไมเพียงพอ ทําใหนักศึกษาไม
เขาใจความหมายในบทเรียน รูปภาพในชุดการเรียนรูไมเพียงพอ และคําอธิบายที่เปนภาษาไทยใน
แตละหนวยการเรียนรูไมชัดเจน ทําใหนักศึกษาไมเขาใจเนื้อหาในบทเรียน 

จากปญหาขางตน ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขดังนี้ 
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ผูวิจัยไดปรับปรุงเพิ่มเติมคําศัพททายบทของแตละหนวยการเรียนรูและแปล
ความหมายคําศัพท ปรับเพิ่มรูปภาพที่ใชในชุดการเรียนรูภาษาจีน ปรับเพิ่มเติมคําอธิบายเปน
ภาษาไทยในแตละหนวยการเรียนรูใหมากและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

จากการทดลองและปรับปรุงแกไข ผูวิจัยไดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเหมาะ
สําหรับนําไปทดลองกับกลุมตัวอยางได  

(3) การทดลองใชชุดการเรียนรูภาษาจีนกับกลุมตัวอยาง 
นําชุดการเรียนรูภาษาจีนที่ไดรับการปรับปรุงแกไขไปใชกับนักศึกษาที่เปน

กลุมทดลอง เปนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปที่ 1 ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
ราชนครินทรจํานวน 35 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553  
 

3.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการเรียนรูภาษาจีน มีขั้นตอน       
ในการสรางดังนี้ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการเรียนรูภาษาจีนเปน
แบบทดสอบที่ใชประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนกอนและหลังการใชชุดการเรียนรู
ภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางดังตอไปนี้ 

1) ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบจากเอกสาร ตําราวิชาการตาง ๆ 
2) วิเคราะหหลักสูตร วิเคราะหเนื้อหา กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและเขียน

แผนการจัดการเรียนรู 
3) ดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการเรียนรู

ภาษาจีน เปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ใหครอบคลุมเนื้อหาและ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ตามหลักการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบลูม (Bloom) โดย
วัดความสามารถดานพุทธิพิสัย ไดแก ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห            
การสังเคราะหและการประเมินคา (พวงรัตน ทวีรัตน,  2543,  หนา 96 - 97) 

4) นําแบบทดสอบที่สรางขึ้น ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบดานเนื้อหาจํานวน 3 ทาน 
โดยหาคุณภาพเครื่องมือดานความตรงเชิงเนื้อหา แลวพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามกับ
จุดประสงคการเรียนรูที่ตองการวัด  โดยใชหลักเกณฑการใหคะแนนดังนี้  (รายละเอียด                   
ดังภาคผนวก ข) 

ขอคําถามที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 
ขอคําถามที่ไมแนใจวาสอดคลองกับจดุประสงคการเรียนรู 0 
ขอคําถามที่ไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู -1 
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นําผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญในแตละขอไปหาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู โดยใชสูตร IOC (Item Objective Congruence) พบวา ทุกขอ มี
คา IOC เทากับ 1.00 (รายละเอียดดังภาคผนวก ข) 

5) นําแบบทดสอบไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวนําไป
ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 

6) นําแบบทดสอบที่ผานการคัดเลือกและปรับปรุงแกไข ไปทดลองใชกับนักศึกษา        
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 30 คน แลวนําผลการทดสอบมาวิเคราะหหาคาความยาก (p) และคาอํานาจ
จําแนก (r)  

7) คัดเอาเฉพาะขอสอบที่มีคาความยาก (p) ตั้งแต 0.20 ถึง 0.80 และคาอํานาจ
จําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป (ศิริชัย กาญจนวาสี,  2545,  หนา 78) 

8) นําแบบทดสอบที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเที่ยงของเครื่องมือ (reliability) ดวย
วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)  

9) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการเรียนรูภาษาจีนไปใชจริง
กับกลุมตัวอยาง 
  

ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน สามารถเขียนเปน
แผนภูมิขั้นตอนการสรางไดดังภาพ 2 
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ภาพ 2 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 
 
 

ศึกษาหลักสูตร วิเคราะหเนื้อหา กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
และสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร 

สรางแบบทดสอบโดยยึดตารางวิเคราะหหลักสูตร 

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ 
ตรวจพิจารณาแบบทดสอบ/แกไขปรับปรุง 

วิเคราะหหาคา  IOC แลวคัดเลือกขอสอบ 

ทดสอบหาคุณภาพของขอสอบโดยวิเคราะห 
หาคาความยากและคาอํานาจจําแนก  

คัดเลือกขอสอบตามเกณฑที่กําหนด  

หาคาความเที่ยงของแบบทดสอบ 

ไดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใชในการวิจัย  
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3.3.3 แบบวัดเจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาจีน มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 
แบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาภาษาจีนที่ใชประเมินความคิดเห็นของผูเรียน

หลัง   การใชชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน ผูวิจัยไดสรางเปนแบบประเมินความ
คิดเห็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคอรท (Likert’s scale) มขีั้นตอนในการสรางดังตอไปนี้ 

1) วิเคราะหการสรางแบบวัดเจตคติและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยของลวน สายยศ
และอังคณา สายยศ (2543,  หนา 183 -186) 

2) สรางแบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนภาษาจีน ตามแบบมาตราการวัดของลิเคอรท 
(Likert) จํานวน 40 ขอ ไดขอคําถามในดานตางๆ ดังนี้ 

(1) ความรูสึกที่มีตอวิชาภาษาจีน 
ขอคําถามเชิงนิมาน 10 ขอ ไดแกขอที่ 1, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19 
ขอคําถามเชิงนิเสธ 10 ขอ ไดแกขอที่ 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 18, 20 
(2) ความรูสึกที่มีตออาจารยผูสอนวิชาภาษาจีน 
ขอคําถามเชิงนิมาน 10 ขอ ไดแกขอที่ 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 20 
ขอคําถามเชิงนิเสธ 10 ขอ ไดแกขอที่ 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 19 

3) กําหนดน้ําหนักในการตรวจใหคะแนนการตอบแบบวัดเจตคติของแตละขอ
คําถาม ดังนี้ 

ขอคําถามเชิงนิมาน 
เห็นดวยอยางยิ่ง 5 คะแนน 
เห็นดวย 4 คะแนน 
ไมแนใจ 3 คะแนน 
ไมเห็นดวย 2 คะแนน 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1 คะแนน 

ขอคําถามเชิงนิเสธ 
เห็นดวยอยางยิ่ง 1 คะแนน 
เห็นดวย 2 คะแนน 
ไมแนใจ 3 คะแนน 
ไมเห็นดวย 4 คะแนน 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 5 คะแนน 

(บุญชม ศรีสะอาด,  2535,  หนา 99-100) 
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เมื่อไดผลการตอบของแบบวัดเจตคติรวมทั้งฉบับแลวจึงคิดคาคะแนนเฉลี่ย 
จากนั้นนําคะแนนเฉลี่ยที่ไดมาแปลความหมายเปนระดับเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาภาษาจีนของ
นักศึกษา ดังนี้ 

คะแนน     4.50-5.00     แปลวา     มีเจตคติที่ดีมาก 
คะแนน     3.50-4.49     แปลวา     มีเจตคติที่ดี 
คะแนน     2.50-3.49     แปลวา     มีเจตคติที่เปนกลาง 
คะแนน     1.50-2.49     แปลวา     มีเจตคตทิี่ไมดี 
คะแนน     1.00-1.49     แปลวา     มีเจตคติที่ไมดีมาก 

4) นําแบบวัดเจตคติไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการวัดเจตคติ
จํานวน 5 ทานเพื่อพิจารณาและตรวจสอบความตรงดานเนื้อหาของขอคําถามที่จะวัด ดูความ
เหมาะสมของสํานวนดานภาษาที่ใช พรอมทั้งใหคะแนนขอคําถามแตละขอ โดยประเมินเปน
รายบุคคล ตามเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ขอคําถามที่สามารถวัดไดตามจุดประสงคหรือประเด็น ให        +1 
ขอคําถามที่ไมแนใจวาวัดไดตามจุดประสงคหรือประเด็น ให        0 
ขอคําถามที่ไมสามารถวัดไดตามจุดประสงคหรือประเด็น ให      -1 

5) หาคุณภาพเครื่องมือ โดยนําคะแนนของผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 คนที่ประเมินมาหา
คาเฉลี่ย สําหรับขอความแตละขอ โดยใชสูตร IOC (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ,  2544,  หนา 154-155) ซ่ึงแบบ
วัดเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาภาษาจีนที่ผานเกณฑมีจํานวน 40 ขอ (รายละเอียดดังภาคผนวก ข) 

6) นําแบบวัดเจตคติมาปรับปรุงแกไขตามที่อาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญได
เสนอแนะ 

7) นําแบบวัดเจตคติที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเที่ยงของเครื่องมือ (reliability) 
ดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)  

8) นําแบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาภาษาจีนไปใชจริงกับกลุมทดลอง 

 
3.4 การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ในการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังนี้ 

ผูวิจัยดําเนินการสอนทั้ง 2 กลุม โดยกลุมทดลองใหเรียนแบบใชชุดการเรียนรูภาษาจีน
โดยใชบริบทของทองถ่ิน สวนกลุมควบคุมเรียนแบบใชชุดการเรียนรูภาษาจีนเดิม ซ่ึงใชเวลาใน  
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การทดลอง 2 กลุม กลุมละ 7 สัปดาหๆ ละ 4 คาบ รวม 56 คาบ ดําเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนทั้ง 2 กลุม การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองที่แทจริง  
(true-experimental research) ซ่ึงดําเนินการทดลองตามแบบแผน randomized control group pretest-
posttest design มีลักษณะการทดลอง ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1   แบบแผนการทดลอง randomized control group pretest-posttest design 

 

กลุม วัดกอน ทดลอง วัดหลัง 

RE T1E X T2E 

RC T3C - T4C 

 
สัญลักษณที่ใชในการทดลอง 

RE แทน การสุมนักศึกษาเขากลุมทดลอง 
 RC แทน การสุมนักศึกษาเขากลุมควบคุม 
 T1E แทน การวัดกอนเรียนในกลุมทดลอง 
 T2E แทน การวัดหลังเรียนในกลุมทดลอง 
 T3C แทน การวัดกอนเรียนในกลุมควบคุม 
 T4C แทน การวัดหลังเรียนในกลุมควบคุม 
 X แทน การจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน 

 
3.4.1 การดําเนนิการทดลอง 

1) ระยะกอนการทดลอง ผูวิจัยทําการทดสอบกอนเรียน (pretest) โดยใหกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวัดเจตคติวิชาภาษาจีน
โดยถือเอาคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบนั้นเปนคะแนนกอนการทดลอง (pretest) 

2) ระยะทดลอง ผูวิจัยใหนักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมเรียนวิชาภาษาจีน 
โดยกลุมทดลอง เรียนโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูและแบบเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนโดย
ใชบริบทของทองถ่ิน และกลุมควบคุม เรียนโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูและแบบเรียนดวยชุด
การเรียนรูภาษาจีนเดิม เปนเวลากลุมละ 7 สัปดาห ๆ ละ 4 คาบ รวม 56 คาบ โดยไมรวมเวลาที่ใช
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สําหรับการทดสอบกอนเรียน 1 ชั่วโมง และทดสอบหลังเรียน 1 ช่ัวโมง ซ่ึงผูวิจัยเปนผูดูแลและ
ดําเนินการทั้งหมด ดังรายละเอียดในตาราง 2 
ตาราง 2   กําหนดการสอนของกลุมตัวอยาง 

 
วัน/เดือน/ป เวลา กลุมตัวอยาง เนื้อหา 
20 ต.ค.2553 
18 ต.ค.2553 

 

9:30-10:30 น. 
9:30-10:30 น. 

กลุมทดลอง 
กลุมควบคุม 

การทดสอบกอนเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบวัดเจตคติวิชาภาษาจีน 

3 พ.ย.2553 
 

 

8:30-11:50 น. 
 

กลุมทดลอง พยัญชนะและวรรณยุกตของพินอิน และบทสนทนา เรื่อง 
การทักทาย บรรจุในชุดการเรียนรูชุดที่ 1 ที่ต้ังของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 察程绍府的地理位置 

1 พ.ย.2553 
 

8:30-11:50 น. 
 

กลุมควบคุม พยัญชนะและวรรณยุกตของพินอิน และบทสนทนา เรื่อง 
การทักทาย 

10 พ.ย.2553 
 

8:30-11:50 น. 
 

กลุมทดลอง สระของพินอิน และบทสนทนา เรื่อง สถานที่ เวลา และ
ตัวเลข บรรจุในชุดการเรียนรูชุดที่ 2 ขอมูลทั่วไปของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา(1) 北柳府概况(一)  

8 พ.ย.2553 
 

8:30-11:50 น. 
 

กลุมควบคุม สระของพินอิน และบทสนทนา เรื่อง สถานที่ เวลา และ
ตัวเลข 

17 พ.ย.2553 8:30-11:50 น. 
 

กลุมทดลอง กฎเกณฑในการอานและการเขียนพินอิน และบทสนทนา 
เรื่อง การซื้อสินคา บรรจุในชุดการเรียนรูชุดที่ 3 ขอมูล
ทั่วไปของจังหวัดฉะเชิงเทรา(2) 北柳府概况(二)  

15 พ.ย.2553 8:30-11:50 น. 
 

กลุมควบคุม กฎเกณฑในการอานและการเขียนพินอิน และบทสนทนา 
เรื่อง การซื้อสินคา 

24 พ.ย.2553 8:30-11:50 น. 
 

กลุมทดลอง กฎเกณฑในการอานและการเขียนพินอิน และบทสนทนา 
เรื่อง การแนะนําครอบครัวและอาชีพของคนในครอบครัว 
บรรจุในชุดการเรียนรูชุดที่ 4 แมน้ําบางปะกงแหลงชีวิต
北柳四宝之生命之源-邦巴公河 

22 พ.ย.2553 8:30-11:50 น. 
 

กลุมควบคุม กฎเกณฑในการอานและการเขียนพินอิน และบทสนทนา 
เรื่อง การแนะนําครอบครัวและอาชีพของคนในครอบครัว 
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ตาราง 2 (ตอ)  กําหนดการสอนของกลุมตัวอยาง 
    

วัน/เดือน/ป เวลา กลุมตัวอยาง เนื้อหา 
1 ธ.ค.2553 

 
 

 

8:30-11:50 น. 
 

กลุมทดลอง กฎเกณฑในการอานและการเขียนพินอิน  และบท
สนทนา เรื่อง การถามและการบอกเสนทาง การแนะนํา
สถานที่ บรรจุในชุดการเรียนรูชุดที่ 5 พระศักดิ์สิทธิ์
หลวงพอโสธร 北柳四宝之朝佛圣地-索通寺  

29 พ.ย.2553 
 

8:30-11:50 น. 
 

กลุมควบคุม กฎเกณฑในการอานและการเขียนพินอิน  และบท
สนทนา เรื่อง การถามและการบอกเสนทาง การแนะนํา
สถานที่ 

8 ธ.ค.2553 
 

8:30-11:50 น. 
 

กลุมทดลอง กฎเกณฑในการอานและการเขียนพินอิน  และบท
สนทนา เรื่อง การแนะนําขอมูลเกี่ยวกับบุคคล บรรจุใน
ชุดการเรียนรูชุดที่ 6 พระยาศรีสุนทรปราชญภาษาไทย
北柳四宝之泰语教材之父-披耶希孙通

卧韩  
13 ธ.ค.2553 

 
8:30-11:50 น. 
 

กลุมควบคุม กฎเกณฑในการอานและการเขียนพินอิน  และบท
สนทนา เรื่อง การแนะนําขอมูลเกี่ยวกับบุคคล 

15 ธ.ค.2553 
 

8:30-11:50 น. 
 

กลุมทดลอง กฎเกณฑในการอานและการเขียนพินอิน  และบท
สนทนา เรื่อง การทองเที่ยว บรรจุในชุดการเรียนรูชุดที่ 
7 อางฤาไนปาสมบูรณ 北柳四宝之热带雨林-

昂日内野生动物保护区  
20 ธ.ค.2553 

 
8:30-11:50 น. 
 

กลุมควบคุม กฎเกณฑในการอานและการเขียนพินอิน  และบท
สนทนา เรื่อง การทองเที่ยว 

15 ธ.ค.2553 
20 ธ.ค.2553 

 

12:30-13:30 น. 
12:30-13:30 น. 
 

กลุมทดลอง 
กลุมควบคุม 

การทดสอบหลังเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบวัดเจตคติวิชาภาษาจีน 

 
3) ระยะหลังการทดลอง ผูวิจัยไดทําการทดสอบหลังเรียน (posttest) โดยใหกลุม

ทดลองและกลุมควบคุม ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติที่มีตอการ
เรียนวิชาภาษาจีนโดยถือเอาคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบนั้นเปนคะแนนหลังการทดลอง 
(posttest) 
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4) นําคะแนนในขอ 1) และ ขอ 3) มาเปรียบเทียบและทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว 
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 

3.4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการสรางและพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน ซ่ึงไดจัดกิจกรรม

การเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารในครั้งนี้ ไดดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยแบงออกเปน 2 ขั้นตอนใหญๆ ดังนี้ 

1) การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุด         
การเรียนรูภาษาจีน 

ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการเรียนรูภาษาจีน
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบกับนักศึกษาที่ไดเรียนวิชาภาษาจีน
เบื้องตนสําหรับครูโดยที่ไมใชกลุมตัวอยางแตมีลักษณะและสภาพแวดลอมที่คลายคลึงกับกลุม
ตัวอยางเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก (discrimination) และคาความยาก (difficulty) 
และหาคาความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการเรียนรูภาษาจีนกอน
นําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง รายละเอียดมีดังนี้ 

(1) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการเรียนรูภาษาจีน        
ที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบกับนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชา
ภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ที่ไดเรียนวิชาภาษาจีนเบื้องตนสําหรับ
ครูแลว จํานวน 30 คน 

(2) นําผลจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการเรียนรู
ภาษาจีนของแตละคนมาทําการตรวจใหคะแนนโดยใหคะแนนเปน 1 กับขอคําถามที่ตอบถูก และ
ใหคะแนนเปน 0 กับขอคําถามที่ตอบผิดหรือเวนไวไมตอบ แลวนําคะแนนของแตละคนที่ไดมา
วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก (discrimination) และคาความยาก (difficulty) โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป จากการวิเคราะหหาคาความยากของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของชุดการเรียนรูภาษาจีนฉบับนี้แลวมีคาความยาก (p) อยูระหวาง 0.37 - 0.77 และคาอํานาจจําแนก 
(r) อยูระหวาง 0.22 - 0.52 ซ่ึงมีรายละเอียดดังตาราง 3 
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ตาราง 3   คาความยาก (p) และ คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง   
การเรียนของชุดการเรียนรูภาษาจีน 

 
ขอท่ี คาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) ขอท่ี คาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) 

1 0.73 0.44 21 0.77 0.25 
2 0.77 0.29 22 0.77 0.25 
3 0.73 0.45 23 0.77 0.23 
4 0.73 0.44 24 0.73 0.35 
5 0.77 0.39 25 0.70 0.39 
6 0.57 0.31 26 0.60 0.31 
7 0.73 0.27 27 0.73 0.35 
8 0.57 0.50 28 0.47 0.24 
9 0.77 0.28 29 0.63 0.49 

10 0.37 0.22 30 0.53 0.33 
11 0.73 0.26 31 0.73 0.23 
12 0.60 0.49 32 0.53 0.28 
13 0.63 0.42 33 0.50 0.36 
14 0.73 0.26 34 0.73 0.45 
15 0.77 0.25 35 0.73 0.34 
16 0.77 0.52 36 0.57 0.43 
17 0.77 0.32 37 0.73 0.43 
18 0.77 0.43 38 0.73 0.51 
19 0.73 0.38 39 0.73 0.39 
20 0.73 0.29 40 0.77 0.24 

 
จากตาราง 3 พบวาคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการเรียนรูภาษาจีนมีดังตอไปนี้ 
คาความยาก (p) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการเรียนรูภาษาจีนมีดังนี้ 

 ขอสอบที่มีคาความยาก อยูระหวาง 0.20 - 0.39 (คอนขางยาก)  จํานวน   1  ขอ 
 ขอสอบที่มีคาความยาก อยูระหวาง 0.40 - 0.59 (ปานกลาง)  จํานวน   7  ขอ 

ขอสอบที่มีคาความยาก อยูระหวาง 0.60 - 0.80 (คอนขางงาย)  จํานวน 32 ขอ 
สรุปไดวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการเรียนรูภาษาจีนฉบับนี้มีคา

ความยากคอนขางงาย  
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คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการเรียนรูภาษาจีน        
มีดังนี้ 

ขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20 - 0.29 (พอใช)  จํานวน 15  ขอ 
ขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.30 - 0.39 (ดี)  จํานวน 12  ขอ 
ขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.40 ขึ้นไป (ดีมาก)  จํานวน 13  ขอ 
สรุปไดวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการเรียนรูภาษาจีนฉบับนี้มีคา

อํานาจจําแนกอยูในเกณฑที่ดี 
(3) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการเรียนรูภาษาจีน        

ที่ไดวิเคราะหความยากและอํานาจจําแนกแลวมาหาคาความเที่ยง ดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ผลการวิเคราะหพบวา ความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการเรียนรูภาษาจีน มีคาเทากับ 0.87 

(4) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการเรียนรูภาษาจีน        
ที่หาคาความเที่ยงแลวไปทดลองใชจริง 

 
2) การเก็บรวบรวมขอมูลของแบบวัดเจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาจีน 

ผูวิจัยไดนําแบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาภาษาจีนที่ไดรับการปรับปรุง
แกไขแลวไปวัดกับนักศึกษาที่ไดเรียนวิชาภาษาจีนเบื้องตนสําหรับครูโดยที่ไมใชกลุมตัวอยางแตมี
ลักษณะและสภาพแวดลอมที่คลายคลึงกับกลุมตัวอยางเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเที่ยง
ของแบบวัด   เจตคติที่มีตอการเรียนวิชาภาษาจีนกอนนําไปใชจริงกับกลุมทดลองดวยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ผลการวิเคราะหพบวา ความ
เที่ยงของแบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาภาษาจีนมีคาเทากับ 0.73 แลวนําแบบวัดไปใชเก็บ
รวบรวมขอมูลกับนักศึกษาที่เปนกลุมทดลอง โดยใหนักศึกษาทําแบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนวิชา
ภาษาจีนกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน  

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 
 นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 3.5.1 สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบท
ของทองถ่ินและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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1) คาความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน ดวยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 

2) คาความตรงโดยการประเมินความสอดคลองระหวางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง โดยใชสูตร IOC (Item Objective Congruence) 

3) คาความยาก (p) และอํานาจจําแนก (r) 
4) ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน ตามเกณฑ

มาตรฐาน 80/80 ใชสูตร E1/E2 
 
   E1 =  
 

 
E1  แทน  ผลรวมเฉลี่ยของคะแนนจากผลการเรียนรูระหวางใชชุดการเรยีนรู

ภาษาจนี 

ΣX แทน  คะแนนรวมของนักศกึษาทุกคนที่ไดจากแบบทดสอบระหวางเรียน 

N แทน  จํานวนนักศึกษา 
A แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหวางเรียนทุกชดุรวมกัน 

   
 
   E2 = 

 
 

E2 แทน  ผลรวมเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์  
หลังใชชุดการเรียนรูภาษาจนี 

ΣY แทน  คะแนนรวมของการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังใช            

ชุดการเรียนรูภาษาจนี 
N แทน  จํานวนนักศึกษา 
B แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 
 
 

N 
ΣY 

B 
X   100 

A 

ΣX 
X   100 N 
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3.5.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1) การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของ

นักศึกษาที่ใชชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินกับนักศึกษาที่ใชชุดการเรียนรูเดิม
ภายหลังการเรียนโดยใชสถิติทดสอบดวยการทดสอบคาทีชนิดกลุมตัวอยางที่เปนอิสระตอกัน 
(independent samples t-test) 

2) การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของ
นักศึกษาที่เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินกอนเรียนและหลังเรียน โดยใช
สถิติทดสอบดวยการทดสอบคาทีชนิดกลุมตัวอยางที่สัมพันธกัน (paired samples t-test)  

3) การเปรียบเทียบคะแนนเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษาที่ใช  
ชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติทดสอบดวย
การทดสอบคาทีชนิดกลุมตัวอยางที่สัมพันธกัน (paired samples t-test)  
  


