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บทที ่3 

การด าเนินการวจิยั 
 

การวจิยัในคร้ังน้ีมีวธีิการด าเนินการวิจยัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดแบบแผนของการวจิยั 
2. ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3. ก าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
4. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
5. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

6. เก็บรวบรวมขอ้มูล 

7. วเิคราะห์ขอ้มูล 

8. ก าหนดสถิติในการใชว้เิคราะห์ขอ้มูล  
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

แบบแผนของการวจัิย 
การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action research) ใชก้ารวจิยัแบบ

กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (Pretest – Posttest Design) 

(ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2548, น. 249) ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่3 แบบแผนของการวจิยั 

 
กลุ่ม ทดสอบก่อน

เรียน 

เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทดสอบหลงัเรียน 

E T1 X T2 
 

เม่ือ  E  แทนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 T1  แทนการทดสอบก่อนการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 X แทนการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
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 T2  แทนการทดสอบหลงัการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร  
  ประชากรในการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 53 

โรงเรียน จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 965 คน อยูใ่นเขตอ าเภอดงัต่อไปน้ี 

1) อ าเภอแม่ริม จ านวน 5 โรงเรียน 

2) อ าเภอแม่แตง จ านวน 16 โรงเรียน 

3) อ าเภอสะเมิง จ  านวน 10 โรงเรียน 

4) อ าเภอพร้าว จ านวน 12 โรงเรียน 

5) อ าเภอสันทราย จ านวน 10 โรงเรียน 

ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่4  รายช่ือโรงเรียนและจ านวนนกัเรียนใน 5 อ าเภอ ท่ีเป็นประชากรในการวิจยั 
 

ล าดับที ่ อ าเภอ โรงเรียน จ านวนนักเรียนช้ัน ม.3 

1 แม่แตง บา้นเมืองก้ืด 14 

2 แม่แตง บา้นแม่ตะมาน 10 

3 แม่แตง ร ่ าเปิงวทิยา 30 

4 แม่แตง ชุมชนวดัช่อแล 31 

5 แม่แตง บา้นปางไมแ้ดง 13 

6 แม่แตง บา้นเป้าวทิยาคาร 12 

7 แม่แตง วดัปางมะกลว้ย 12 

8 แม่แตง ป่าแป๋วทิยา 19 

9 แม่แตง บา้นแม่ไคร้ 8 

10 แม่แตง วดับา้นเหล่า 9 

11 แม่แตง สบเปิงวทิยา 36 

12 แม่แตง วดัท่าขา้ม 7 

13 แม่แตง สันมหาพนวทิยา 30 
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14 แม่แตง ป่าจ้ีวงัแดงวทิยา 25 

15 แม่แตง บา้นปง 29 

16 แม่แตง บา้นปางหว้ยตาด 8 

17 แม่ริม บา้นสันคะยอม 19 

18 แม่ริม เจา้พอ่หลวงอุปถมัภ ์7 4 

19 แม่ริม บา้นทุ่งโป่ง 21 

20 แม่ริม บา้นแม่สา 10 

21 แม่ริม บา้นป่าต้ิว 18 

22 สะเมิง บา้นแม่ขะปู 18 

23 สะเมิง บา้นแม่ยางหา้ 16 

24 สะเมิง บา้นแม่โต๋ 47 

25 สะเมิง วดัง้ิวเฒ่า 16 

26 สะเมิง บา้นปางขมุ 1 

27 สะเมิง บา้นแม่แว 10 

28 สะเมิง วดัย ั้งเมิน 9 

29 สะเมิง บา้นแม่ตะละ 16 

30 สะเมิง บา้นแม่ลานค า 4 

31 สะเมิง บา้นป่าลาน 10 

32 พร้าว สหกรณ์ด าริ 14 

33 พร้าว ชุมชนบา้นโป่ง 5 

34 พร้าว พร้าวบูรพา 14 

35 พร้าว บา้นสันกลาง 7 

36 พร้าว บา้นแม่ป๋ัง 20 

37 พร้าว บา้นแม่เหียะ 19 

38 พร้าว บา้นขนุแจ๋ 3 

39 พร้าว บา้นสันปง 9 

40 พร้าว บา้นแม่ปาคี 12 

41 พร้าว บา้นหนองปิด 11 

42 พร้าว บา้นหลวง 4 
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43 พร้าว บา้นนาบุญโหล่งขอด 27 

44 สันทราย วดัแม่แกด้นอ้ย 50 

45 สันทราย บา้นศรีบุญเรือง 19 

46 สันทราย บา้นร่มหลวง 17 

47 สันทราย บา้นเจดียแ์ม่ครัว 24 

48 สันทราย สันทรายหลวง 68 

49 สันทราย บา้นหลกัปัน 28 

50 สันทราย บา้นแม่โจ ้ 30 

51 สันทราย บา้นบวกเปา 12 

52 สันทราย 
ชลประทานเข่ือนแม่กวงจิราธิวฒัน์

อุปถมัภ ์ 20 

53 สันทราย บา้นหนองไคร้ 40 

จ านวนรวม 965 

 

(ท่ีมา: ขอ้มูลจ านวนนกัเรียน ปีการศึกษา 2560, 2560) 

 

 2. กลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified 

sampling) โดยท าบญัชีรายช่ือของโรงเรียนทั้งหมด แลว้แบ่งโรงเรียนออกตามพื้นท่ี ได้
ทั้งหมด 5 อ าเภอ ไดแ้ก่ 1) อ าเภอแม่ริม 2) อ าเภอแม่แตง 3) อ าเภอสะเมิง 4) อ าเภอพร้าว และ 
5) อ าเภอ    สันทราย จากนั้นจึงท าการสุ่มตวัอยา่งโดยแยกประชากรออกเป็นอ าเภอ แลว้จึงท าการ
สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย  (Simple random sampling) โดยใหเ้ลขก ากบัโรงเรียนทุก
โรงเรียน ดว้ยถือวา่ทุกๆ โรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีโอกาสจะ
ถูกเลือกเท่าๆ กนั โดยผูว้ิจยัจบัสลากจากรายช่ือโรงเรียนในแต่ละอ าเภอตามสัดส่วนจ านวนของ
นกัเรียนในโรงเรียน จากนั้นใชสู้ตรค านวณหาขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของเครจซีและมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan, 1970)  

ไดข้นาดตวัอยา่งเท่ากบั 274.9473 หรือเท่ากบั 275 คน 
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ภาพที ่5 สูตรค านวณหาขนาดตวัอยา่งของเครซ่ีและมอร์แกน 

 

จากนั้นผูว้จิยัไดจ้บัฉลากโรงเรียนในอ าเภอดงักล่าว ตามตามสัดส่วนของจ านวน
โรงเรียนในแต่ละอ าเภอ เพื่อใหไ้ดจ้  านวนนกัเรียนจากทัว่ทั้งเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 2 ตามจ านวนขนาดของตวัอยา่งท่ีเหมาะสม และเม่ือจบัฉลากแลว้ไดน้กัเรียนจ านวน 
277 คน จากโรงเรียนจ านวน 12 โรงเรียนใน 5 อ าเภอ ดงัน้ี 

1) อ าเภอแม่ริม จ านวน 1 โรงเรียน ไดแ้ก่ 

โรงเรียน บา้นป่าต้ิว ต าบลสันโป่ง  
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 18 คน 

2) อ าเภอแม่แตง จ านวน 4 โรงเรียนไดแ้ก่ 
โรงเรียน ร ่ าเปิงวทิยา ต าบลข้ีเหล็ก  
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 30 คน 

โรงเรียน สันมหาพนวทิยา ต าบลสันมหาพน 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 30 คน 

โรงเรียน บา้นแม่ตะมาน ต าบลแม่แตง 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 10 คน 

โรงเรียน ป่าจ้ีวงัแดงวทิยา ต าบลอินทขิล  
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 25 คน 

3) อ าเภอสะเมิง จ  านวน 2 โรงเรียน ไดแ้ก่ 

โรงเรียน บา้นแม่ลานค า ต าบลสะเมิงใต ้
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 4 คน 

โรงเรียน บา้นแม่โต๋ ต าบลบ่อแกว้ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 47 คน 
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4) อ าเภอพร้าว จ านวน 3 โรงเรียน ไดแ้ก่ 
โรงเรียน บา้นนาบุญโหล่งขอด ต าบลโหล่งขอด  
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 27 คน 

โรงเรียน บา้นแม่ป๋ัง ต าบลแม่ป๋ัง  
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 20 คน 

โรงเรียน บา้นแม่เหียะ ต าบลแม่แวน  
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 19 คน 

5) อ าเภอสันทราย จ านวน 2 โรงเรียน ไดแ้ก่ 
โรงเรียน บา้นศรีบุญรือง ต าบลป่าไผ ่
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 19 คน 

โรงเรียน บา้นหลกัปัน ต าบลสันนาเมง็ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 28 คน 

  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิยมีดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่5 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

โรงเรียน ทีอ่ยู่ 
จ านวน 

นักเรียน ม. 3 

หมายเหตุ 

ชาย หญงิ รวม  

1. บา้นป่าต้ิว ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม 7 11 18  

2. ร ่ าเปิงวทิยา  ต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง 17 13 30  

3. สันมหาพนวทิยา  ต าบลสันมหาพน อ าเภอแม่
แตง 

18 12 30 
 

4. บา้นแม่ตะมาน ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง 4 6 10  

5. ป่าจ้ีวงัแดงวทิยา ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง 16 9 25  

6. บา้นแม่ลานค า  ต าบลสะเมิงใต ้อ าเภอสะเมิง 0 4 4  

7. บา้นแม่โต๋  ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอสะเมิง 22 25 47 2 หอ้ง 
8. บา้นนาบุญโหล่ง

ขอด  
ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว 

11 16 27 
 

9. บา้นแม่ป๋ัง  ต าบลแม่ป๋ัง อ าเภอพร้าว 5 15 20  
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10. บา้นแม่เหียะ  ต าบลแม่แวน อ าเภอพร้าว 9 10 19  

11. บา้นศรีบุญเรือง  ต าบลป่าไผ ่อ าเภอสันทราย 8 11 19  

12. บา้นหลกัปัน  ต าบลสันนาเมง็ อ าเภอสัน
ทราย 

14 14 28 
 

รวม 131 146 277  

 

จากตารางท่ี 5 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมาจาก 12 โรงเรียน เป็นชาย 131 

คน เป็นหญิง 146 คน รวมทั้งหมด 277 คน  
อยา่งไรก็ตาม หลงัจากการศึกษาทดลองส้ินสุดลง ผูว้จิยัสามารถเก็บขอ้มูลจากนกัเรียนท่ีท า

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ตลอดจนท าแบบฝึกหดัท่ีคะแนนน ามาใชใ้นการหา
ประสิทธิภาพบทเรียน อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ ส าหรับใชใ้นการประมวลผลในการหาคุณภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการหาคุณภาพขอ้สอบจ านวน 252 คน ซ่ึง Hair, Black, 

Babin and Anderson (2016) เสนอวา่หากขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์มีจ านวนนอ้ยกวา่ร้อย
ละ 10 สามารถด าเนินการวเิคราะห์ต่อไปได ้ ดงันั้นในการน าเสนอผลการวิจยั จึงน าเสนอผล
การศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 252 คน เป็นชาย 114 คน เป็นหญิง 138 คน  
 

 

 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีมี 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพฒันา
ทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง ทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการทดสอบ
โอเน็ตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผงัแบบทดสอบ (Test 

Blueprint) แนวขอ้สอบโอเน็ตวชิาภาษาองักฤษ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

หลงัจากการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ ขอ้สอบมุ่งวดัทกัษะ
ภาษาองักฤษผูเ้รียนตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัต่อไปน้ี และเพื่อความเขา้ใจและใหส่ื้อสารตรงกนั 
หลกัสูตรไดมี้การก าหนดรหสัก ากบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2552) 



77 

 

ต 2.3 ม.3/3 
 

 ม.3/3 ตวัช้ีวดัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ขอ้ท่ี 3 

2.3      สาระท่ี 2  มาตรฐานขอ้ท่ี 3 

ต         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2. สาระที ่1 ภาษาเพือ่การส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1  เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดง

ความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 

ต 1.1 ม. 3/1  ปฏิบติัตามค าขอร้อง ค าแนะน าค าช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟังและ
อ่าน 

ต 1.1 ม. 3/2  อ่านออกเสียง ขอ้ความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ 
ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน   

ต 1.1 ม. 3/3  ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ใหส้ัมพนัธ์กบั
ประโยค และขอ้ความท่ีฟังหรืออ่าน   

ต 1.1 ม. 3/4  เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจความส าคญั รายละเอียดสนบัสนุน และ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตวัอยา่งประกอบ   

มาตรฐาน ต 1.2  มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ต 1.2 ม. 3/1 สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่างๆ ใกลต้วั
สถานการณ์  ข่าว  เร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม และส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม 

ต 1.2 ม. 3/2   ใชค้  าขอร้อง  ใหค้  าแนะน า  ค  าช้ีแจง และค าอธิบายอยา่ง
เหมาะสม 

ต 1.2 ม. 3/3   พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ  เสนอและใหค้วามช่วยเหลือ
ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอยา่งเหมาะสม  

ต 1.2 ม. 3/4  พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูล  อธิบาย เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่าน อยา่งเหมาะสม 

ต 1.2 ม. 3/5   พดูและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเอง
เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ  กิจกรรมประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์พร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบอยา่ง
เหมาะสม 
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มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ือง
ต่างๆ          โดยการพดูและการเขียน       

ต 1.3 ม. 3/1 พดูและเขียนบรรยายเก่ียวกบัตนเองประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เร่ือง/
ประเด็นต่างๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม  

ต 1.3 ม. 3/2 พดูและเขียนสรุปใจความส าคญั แก่น สาระ หวัขอ้เร่ืองท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์เร่ือง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม 

ต 1.3 ม. 3/3 พดูและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมประสบการณ์  และ
เหตุการณ์พร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบ 

 

สาระที ่2 ภาษาและวฒันธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และ
น าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 

ต 2.1 ม. 3/1 เลือกใชภ้าษา  น ้าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกบับุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคม   และวฒันธรรม  ของเจา้ของภาษา      

ต 2.1 ม. 3/2 อธิบาย เก่ียวกบัชีวติ ความเป็นอยู ่ขนบธรรมเนียม  และประเพณี ของ
เจา้ของภาษา   

ต 2.1 ม. 3/3 เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ 
มาตรฐาน ต 2.2   เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และน ามาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม                                                                         
ต 2.2 ม. 3/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งการออก

เสียงประโยคชนิดต่างๆ  และการล าดบัค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

ต 2.2 ม. 3/2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งชีวติความ
เป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของเจา้ของภาษา กบัของไทย และ น าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 

จากสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ดงักล่าว สามารถแจกแจงเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนเรียนรู้และ
ทกัษะท่ีเกิดจากการเรียนดงัต่อไปน้ี 

 สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
 

ตารางที ่6  มาตรฐานท่ี ต 1.1 เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ  และแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล  
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ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 

1.ปฏิบติัตามค าขอร้อง  
ค  าแนะน า  ค  าช้ีแจง  และ
ค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน 

ค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง
และค าอธิบายในการ
ประดิษฐก์ารบอกทิศทาง 
ป้ายประกาศต่าง ๆ การใช้
อุปกรณ์ 

ปฏิบติัตามค าสั่ง  ค  าขอร้อง  ค  า
ช้ีแจง  และค าอธิบายได ้
 

2. อ่านออกเสียงขอ้ความ 
ข่าว โฆษณา และบทร้อย
กรองสั้น ๆ ถูกตอ้งตาม
หลกัการอ่าน   

1. ขอ้ความ ข่าวโฆษณา
และบทร้อยกรอง 
2. การใชพ้จนานุกรม 

3. หลกัการอ่านออกเสียง 
  

1. อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว
โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ   
2. อ่านออกเสียงพยญัชนะ
และสระภาษาองักฤษ  เสียง
หนกัเบา  สูงต ่าในค าและ
ประโยค  แบ่งวรรคตอนในการ
อ่าน   
3. อ่านบทร้อยกรองตาม
จงัหวะ 

3. ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียง รูปแบบต่าง   ๆ  
ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยค และ
ขอ้ความท่ีฟังหรืออ่าน  
 

1. ประโยคขอ้ความและ
ความหมายเก่ียวกบัตนเอง
ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร 
เคร่ืองด่ืม เวลาวา่งและ
นนัทนาการ สุขภาพและ
สวสัดิการ การซ้ือขาย ลมฟ้า
อากาศ การศึกษาและอาชีพ 
การเดินทาง วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
2. การตีความและถ่านโอน
ขอ้มูลใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียง 

1.  เขียนประโยคและ
ขอ้ความเก่ียวกบัตนเอง  
ครอบครัว โรงเรียน
ส่ิงแวดลอ้ม  อาหาร  เคร่ืองด่ืม 
เวลาวา่ง  เป็นตน้ 

2.  ตีความโดยถ่ายโอนขอ้มูล
จากสัญลกัษณ์  เคร่ืองหมาย  
แผนภูมิ  แผนผงั  ตาราง  ภาพ
สัตว ์ ส่ิงของ  บุคคล  สถานท่ี
ต่าง ๆได ้

4. เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง การจบัใจความส าคญั 1. จบัใจความส าคญัและ
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ใจความส าคญั  รายละเอียด
สนบัสนุน และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและ
อ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  
พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและ
ยกตวัอยา่งประกอบ 

 รายละเอียดจากเร่ืองท่ีไดฟั้ง
และอ่านในส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. แสดงความคิดเห็นและให้
เหตุผลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและ
อ่าน 

 

 ตารางที่ 7 มาตรฐานท่ี ต 1.2 มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สึก และความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 

1. สนทนาและเขียน
โตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  
เร่ืองต่าง ๆ ใกลต้วั 
สถานการณ์  ข่าว  เร่ืองท่ีอยู่
ในความสนใจของสังคม
และส่ือสารอยา่งต่อเน่ือง
และเหมาะสม  

การส่ือสารระหวา่งบุคคล 
เช่น การทกัทาย กล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การ
พดูแทรกอยา่งสุภาพ การ
ชกัชวน การแลกเปล่ียน
ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ือง
ใกลต้วั สถานการณ์ต่าง ๆใน
ชีวติประจ าวนั 

สนทนาและโตต้อบขอ้มูล
เก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่าง ๆ ใกล้
ตวั 
 

2. ใชค้  าขอร้อง ให้
ค  าแนะน า   ค  าช้ีแจง และ
ค าอธิบายอยา่งเหมาะสม 

ค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง 
และค าอธิบาย ท่ีมีขั้นตอน
ซบัซอ้น 

 

 

1. รู้จกัและใชค้  าขอร้อง  
ค  าแนะน า ค  าช้ีแจงและ
ค าอธิบายไดเ้หมาะสม 

2. ลกัษณะของภาษาท่ี
แตกต่างกนัในเร่ืองค าขอร้อง  
ค  าแนะน า  ค  าช้ีแจงและ
ค าอธิบายท่ีมีขั้นตอนซบัซอ้น 

3.  พดูและเขียนแสดง
ความตอ้งการ  เสนอและให้
ความช่วยเหลือตอบรับและ
ปฏิเสธการใหค้วาม

ประโยคท่ีแสดงความ
ตอ้งการเสนอและใหค้วาม
ช่วยเหลือ ตอบรับปฏิเสธการ
ใหค้วามช่วยเหลือใน

พดูและเขียนแสดงความ
ตอ้งการเสนอและใหค้วาม
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การใหค้วามช่วยเหลือใน
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ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง 
ๆ  อยา่งเหมาะสม 

สถานการณ์ต่างๆ 

 

สถานการณ์ต่างๆ  เช่น  
Please….. /  

…..,please / I’d  

like…../ I  need…./ 

May / Can / Could 

….? 

/Yes……/Please  

do………/ 

Certainly / Yes of  

course / I’m  sorry , 

but…… etc. 

4. พดูและเขียนเพื่อขอและ
ใหข้อ้มูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
หรืออ่านอยา่งเหมาะสม 

ค าศพัท ์ส านวนภาษา
ประโยค และขอ้ความท่ีใชใ้น
การขอและใหข้อ้มูล 

 

พดูและเขียนส านวน ประโยค 
และขอ้ความในการขอและให้
ขอ้มูลอธิบายเปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีฟังหรืออ่าน 

5. พดูและเขียนบรรยาย
ความรู้สึก และความคิดเห็น
ของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่าง 
ๆ  กิจกรรม ประสบการณ์ 
และข่าว/เหตุการณ์  พร้อม
ทั้งใหเ้หตุผลประกอบอยา่ง
เหมาะสม 

ภาษาแสดงความรู้สึก  ความ
คิดเห็นและใหเ้หตุผล
ประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดี
ใจ  เสียใจ มีความสุข เศร้า 
รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียง
ดงั ดี ไม่ดี จากข่าว เหตุการณ์  

1. พดูและเขียนบรรยาย
ความรู้สึก  ความคิดเห็นและ
ใหเ้หตุผลประกอบเก่ียวกบั
เร่ืองราวและกิจกรรมต่างๆท่ี
ใกลต้วั 

 

 

 

 

ตารางที ่8 มาตรฐานท่ี ต 1.3 น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ 
โดยการพดูและการเขียน 

 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 

1. พดูและเขียนบรรยาย การบรรยายเก่ียวกบัตนเอง พดูและเขียนบรรยายเก่ียวกบั
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เก่ียวกบัตนเอง  
ประสบการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์  /เร่ือง/ ประเด็น
ต่างๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจ
ของสังคม 

 

 

 

 

ตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว  
เหตุการณ์  ประเด็นท่ีอยูใ่น
ความสนใจของสังคม  เช่น  
การเดินทาง  การรับประทาน
อาหาร  การเล่นกีฬา  ดนตรี  
การฟังเพลง  การอ่านหนงัสือ  
การศึกษา  การท่องเท่ียว  
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 

2. พดูและเขียนสรุป
ใจความส าคญั/   แก่นสาระ  
หวัขอ้เร่ืองท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์เร่ือง/ข่าว/
เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยู่
ในความสนใจของสังคม 

การจบัใจความส าคญัจาก
เร่ือง ข่าว เหตุการณ์ 
สถานการณ์ท่ีอยูใ่นความ
สนใจของสังคม 

 

สรุปใจความส าคญัและ
วเิคราะห์แก่นสาระ  หวัขอ้เร่ือง  
ข่าว  เหตุการณ์ท่ีอยูใ่นความ
สนใจของสังคม โดยการพดู
และเขียน 

 

3. พดูและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม 
ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบ 

 การแสดงความคิดเห็นและ
การใหเ้หตุผล 
 

พดูและเขียนแสดงความ
คิดเห็นพร้อมให้เหตุผล
ประกอบกิจกรรม  
ประสบการณ์และเหตุการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม  
 

ตารางที ่9 มาตรฐานท่ี ต 2.1 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและ
น าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 
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ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 

1. เลือกใชภ้าษา  น ้าเสียง
และกิริยาท่าทาง เหมาะกบั
บุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคมและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

การเลือกใชภ้าษา  น ้าเสียงและ
กิริยาท่าทางในการสนทนา
ตามมารยาทสังคมและ
วฒันธรรมเจา้ของภาษา 

ใชภ้าษา น ้าเสียง และกิริยา
ท่าทาง เหมาะกบับุคคล ตาม
มารยาทสังคม 

และโอกาส 

2. อธิบายเก่ียวกบัชีวติ
ความเป็นอยู ่ 
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจา้ของภาษา 

ชีวติความเป็นอยู ่
ขนบธรรมเนียม และประเพณี
ของเจา้ของภาษา 

อธิบายเก่ียวกบัความเป็นอยู ่
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจา้ของภาษา 

3. เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทาง
ภาษาและวฒันธรรมตาม
ความสนใจ 

กิจกรรมทางภาษา เช่น การ
เล่นเกม  การร้องเพลง  การเล่า
นิทาน และการแสดงบทบาท
สมมติ 

เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทาง
ภาษาและวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษาดว้ยความสนใจ 

 

ตารางที ่ 10 มาตรฐานท่ี ต 2.2  เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทยและน ามาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 

1. เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหวา่งการออก
เสียงประโยคชนิดต่าง ๆและ
การล าดบัค าตามโครงสร้าง
ประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

1. การเปรียบเทียบและการ
อธิบายความเหมือนความ
แตกต่างระหวา่งการออกเสียง
ประโยคชนิดต่าง ๆ ของ
เจา้ของภาษากบัของไทย 
2. การใชเ้คร่ืองหมายวรรค
ตอนและการจดัล าดบัค าตาม
โครงสร้างประโยค 

บอกความเหมือนและความ
แตกต่างระหวา่งการออก
เสียงประโยคชนิดต่าง ๆ 
และการล าดบัค าตาม
โครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
 

2. เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหวา่งชีวติ
ความเป็นอยูแ่ละ

การเปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือน และความ
แตกต่างระหวา่งชีวติความ
เป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของ

เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหวา่งวถีิชีวติ
ความเป็นอยูข่องเจา้ของ
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วฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษากบัของไทย และ
น าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 

เจา้ของภาษากบัของไทย   
 

ภาษาและของไทยพร้อมทั้ง
น าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียน
ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวท่ี้ 80/80 ตาม
ลกัษณะและธรรมชาติของวิชาภาษาองักฤษ 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล   
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  

1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
1) การวจิยัน้ีใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อสัมภาษณ์ครูผูส้อนวชิา

ภาษาองักฤษระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 12 โรงเรียน และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาองักฤษเป็นรายบุคคล เก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรมน าเขา้สู่
บทเรียนเพื่อเช่ือมโยงเน้ือหา หวัขอ้ท่ีจะใชส้อน การล าดบัเน้ือหา กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ส่ือ
ประกอบกิจกรรม ลกัษณะแบบฝึกหดั ส่ิงท่ีควรเนน้ในบทเรียน การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  

2)  นอกจากน้ียงัใชใ้นการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group interview) 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นในการท าแบบทดสอบโอเน็ตวชิาภาษาองักฤษ โรงเรียน
ละ 5-10 คน   

2. ขอ้สอบโอเน็ตปีการศึกษา 2559 เป็นขอ้สอบท่ีสถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติเผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์http://www.niets.or.th/ เม่ือวนัท่ี 17 มี.ค. 2560 โดย
ผูว้จิยัน ามาใชเ้พื่อทดสอบพื้นฐานความรู้ดา้นภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนการทดลอง 

3. แบบทดสอบวดัทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2560 ก่อนและหลงัการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนซ่ึงผา่นการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน (ภาคผนวก ก) 

เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 1 ค าตอบ จ านวน 50 ขอ้ 100 คะแนน เวลาท าการสอบ 90 นาที 
  

http://www.niets.or.th/
http://www.niets.or.th/
http://www.niets.or.th/th/content/view/4369
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4. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับแบบประเมินคุณภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 นั้น 
ผูว้จิยัไดน้ าแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, น. 58) มาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้าง
เคร่ืองมือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ี โดยใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั โดยพิจารณาตามองคป์ระกอบหลกัต่อไปน้ี  

1) ส่วนน าของบทเรียน 

2) เน้ือหาของบทเรียน 

3) การใชภ้าษา 
4) การออกแบบระบบการเรียนการสอน 

5) ส่วนประกอบดา้นมลัติมีเดีย 
6) การออกแบบปฏิสัมพนัธ์ 

 

โดยมีค่าความหมายดงัน้ี 

ระดบั 5   หมายถึง  ดีมาก 
ระดบั 4   หมายถึง  ดี 
ระดบั 3   หมายถึง  ปานกลาง 
ระดบั 2   หมายถึง  พอใช ้

ระดบั 1   หมายถึง  ควรปรับปรุง 
ส าหรับความหมายของค่าท่ีวดั มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามแบบของ ลิเคอร์ท 

(Likert, 1932) โดยใชค้่าเฉล่ียของผลคะแนนเป็นตวัช้ีวดัตามเกณฑใ์นการวิเคราะห์ ตาม
แนวคิดของ เบสท ์(Best, 1997, p 190) ไดแ้ก่ 

ระดบั 5 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  4.50 – 5.00  หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 

ระดบั 4 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.50 – 4.49  หมายถึง มีคุณภาพดี 

ระดบั 3 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.50 – 3.49 หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 
ระดบั 2 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีคุณภาพพอใช ้

ระดบั 1 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.49 หมายถึง มีคุณภาพควร
ปรับปรุง 
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การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี ขอน าเสนอตามล าดบัของการสร้างโดยเร่ิม

จาก การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เม่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์แลว้จึงท าการสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ
ตามดว้ยการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและ
หลงัการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

 

1. การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีขั้นตอนการสร้างดงัต่อไปน้ี 

1) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อ
น ามาสร้างค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ในสองประเด็น ไดแ้ก่ 

1.1) ดา้นเน้ือหาของทกัษะภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นต่อการท า
แบบทดสอบโอเน็ตของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

1.2) ดา้นการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเหมาะสมกบั
ความตอ้งการและพื้นฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

2) สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
3) น าแบบสัมภาษณ์ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง 3 ท่าน (ภาคผนวก ก) ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Validity) ดา้นความถูก
ตอ้ง ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้และความครบถว้นของเน้ือหา และความสอดคลอ้งของแบบ
สัมภาษณ์ดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency: IOC) โดยมีเกณฑก์าร
พิจารณาคือ  

 

 

เห็นวา่สอดคลอ้งเหมาะสม ใหค้ะแนน +1 

เห็นวา่ไม่แน่ใจ   ใหค้ะแนน   0 

เห็นวา่ไม่สอดคลอ้งเหมาะสม ใหค้ะแนน  -1 

โดยวคิ  านวณค่าตามสูตรต่อไปน้ี 

IOC  =  ∑R  

     N 

เม่ือ  ∑R แทนผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
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 N แทนจ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

4) น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณแลว้เลือกค่าดชันีความ
สอดคลอ้งตั้งแต่ .50 ข้ึนไป ผลปรากฏวา่ความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1 (ภาคผนวก ข) 
แสดงวา่แบบสอบสัมภาษณ์น้ีสามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลได ้

 

2. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษส าหรับการ
สอบโอเน็ตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษส าหรับการสอบ
โอเน็ตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีขั้นตอนการสร้างดงัต่อไปน้ี 

1) ศึกษาเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

2) ศึกษาขั้นตอนการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยในท่ีน้ีไดศึ้กษา
ขั้นตอนการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ Alessi and Trollip (1991 อา้งใน 
ถนอมพร (ตนัพิพฒัน์) เลาหจรัสแสง, 2542, น. 30-39) และน ามาพฒันาบทเรียนตาม
ขั้นตอนต่อไปน้ี 

1.1) ก าหนดจุดประสงคข์องบทเรียนคือเพื่อสอนเสริมในการ
แกปั้ญหาการขาดทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เม่ือผูเ้รียนเรียนจบแลว้จะมี
ทกัษะภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นต่อการท าแบบทดสอบโอเน็ตวชิาภาษาองักฤษ 

1.2) ก าหนดรายละเอียดของเน้ือหาจากการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การลงเก็บขอ้มูลภาคสนาม พร้อมทั้งศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผงัแบบทดสอบ (Test 

Blueprint) แนวขอ้สอบโอเน็ตวชิาภาษาองักฤษ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เอกสาร บทความ 
และงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  

1.3) ออกแบบบทเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน 9 ขั้นของโร
เบิร์ต กาเย ่ (Gagne, Briggs and Wager, 1992) ท่ียดึหลกัการน าเสนอเน้ือหาและ
จดักิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฎิสัมพนัธ์ ประกอบดว้ย 

1.3.1) เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention)  

1.3.2) บอกวตัถุประสงค ์(Specify Objective)  

1.3.3) ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior 

Knowledge)  
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1.3.4) น าเสนอเน้ือหาใหม่ (Present New 

Information)  

1.3.5) ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning)  

1.3.6) กระตุน้การตอบสนองบทเรียน (Elicit 

Response)  

1.3.7) ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Provide Feedback) 

1.3.8) ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance)  

1.3.9) สรุปและน าไปใช ้(Review and Transfer)  

 

1.4) ออกแบบล าดบัของการน าเสนอของบทเรียนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสามารถตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียน
และการประเมินและแกไ้ขการออกแบบเป็นระยะโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การสอนภาษาองักฤษ ผูเ้ช่ียวชาญการออกแบบและโดยนกัเรียน 

1.5) เขียนผงังาน (Flowchart ) เพื่อเรียบเรียงขอ้มูลเก่ียวกบั
โปรแกรมเพื่อแสดงภาพรวมและล าดบัของบทเรียน 

1.6) สร้างสตอร่ีบอร์ด (Storyboard) เพื่อน าเสนอเน้ือหา
ขอ้ความและส่ือในรูปแบบต่างๆ ท่ีนกัเรียนจะไดเ้ห็นบนหนา้จอลงบนกระดาษ ไดแ้ก่ เน้ือหา 
รูปแบบการน าเสนอ ผลป้อนกลบั ค าแนะน า ค  าช้ีแจง ขอ้ความเรียกความสนใจ ภาพน่ิงและ
ภาพเคล่ือนไหว ล าดบัการน าเสนอบทเรียนแต่ละหน่วยการเรียนตามกระบวนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ ไดแ้ก่ การทดสอบก่อนเรียน การน าเขา้สู่เน้ือหาบทเรียน การเสริมความเขา้ใจในเน้ือหา การ
ท าแบบฝึกหดั และการทดสอบหลงัเรียน 

1.7) น าสตอร่ีบอร์ดไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาจ านวน 3 ท่าน และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 3 ท่าน (ภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง เหมาะสม และน าขอ้เสนอแนะมาแกไ้ขพฒันาบทเรียนต่อไป 

1.8) เลือกซอฟแวร์ (Software) ท่ีใชใ้นการสร้างบทเรียน 
จดัเตรียมทรัพยากรท่ีตอ้งการใช ้ เช่น ขอ้ความ บทสนทนา บทอ่าน ขอ้สอบ แบบฝึกหดัต่างๆ 
ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงประกอบ แลว้ลงมือสร้างโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาระบบดงัต่อไปน้ี  

1.8.1) ดา้นความสวยงามและส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน    

      1.8.1.1) ซอฟตแ์วร์ตกแต่งรูปภาพ Adobe 

Photoshop เวอร์ชัน่ CS6  
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         1.8.1.2) ซอฟตแ์วร์จดัการภาพท่ีเป็นเวก็เตอร์ Adobe 

Illustrator เวอร์ชัน่ CS6                         

 1.8.1.3) ซอฟตแ์วร์สร้างภาพเคล่ือนไหว Adobe Flash 

Profressional เวอร์ชัน่ CS6 

1.8.2) ดา้นการผลิตส่ือมลัติมีเดียต่างๆ 

  1.8.2.1) ซอฟตแ์วร์จดัการเสียงบนัทึก (Audio File)  

1.8.3) ดา้นการผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

  1.8.3.1) ซอฟตแ์วร์สร้างส่ือ Adobe Flash Profressional 

เวอร์ชัน่ CS6  

    1.8.3.2) ซอฟตแ์วร์สร้างเวบ็ไซต ์Adobe 

Dreamweaver เวอร์ชัน่ CS6  

     1.8.3.3) ซอฟตแ์วร์จดัเก็บฐานขอ้มูล phpMyAdmin เวอร์
ชัน่ 10  

 1.8.3.4) ภาษาท่ีใชเ้ขียน Script PHP  

 

1.9) น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ภาษาองักฤษและการสอนภาษาองักฤษ จ านวน 3 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 3 ท่าน (ภาคผนวก ก) เพื่อท าการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ดา้น
ความเท่ียงตรงของเน้ือหา และเทคนิคกระบวนการ  
     1.10) น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนมาทดสอบประสิทธิภาพ
แบบรายบุคคล (Individual tryout) ตามเกณฑ ์60/60 กบันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2  ท่ีไม่อยูใ่นกลุ่มตวัอยา่ง คือ 
นกัเรียนโรงเรียนบา้นหนองไคร้ ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 คน โดยแบ่งเป็น
นกัเรียนท่ีมีระดบัความสามารถเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน โดยพิจารณาจาก
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษในภาคการศึกษา 1/2560 เพื่อตรวจสอบ
ระยะเวลาการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน น าคะแนนระหวา่งเรียนและหลงัเรียนไปหา
ประสิทธิภาพ (E1/E2) ของบทเรียน แลว้น าผลมาปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใหมี้
ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  
   1.11) ปรับปรุงแกไ้ขค าถามตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
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  3. การสร้างแบบทดสอบทกัษะภาษาองักฤษส าหรับการสอบโอเน็ตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3 

  แบบทดสอบทกัษะภาษาองักฤษส าหรับการสอบโอเน็ตของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีขั้นตอนการสร้างดงัต่อไปน้ี 

3.1 การศึกษาผงัแบบทดสอบ (Test Blueprint) วชิา
ภาษาองักฤษ การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary 

National Educational Test) ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ าแนกตามสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ ท่ีใชใ้นการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะภาษาองักฤษเพื่อใชส้ าหรับการวจิยัใน
คร้ังน้ี 

3.2  สร้างค าถามเป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
(Multiple choice) จ านวน 75 ขอ้  

3.3  น าแบบทดสอบไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ภาษา ความสอดคลอ้งของเน้ือหาและตรงตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดัจากดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item-Objective Congruence; IOC) ไดค้่าเฉล่ียของดชันีความ
สอดคลอ้งเท่ากบั 0.94 โดยขอ้สอบแต่ละขอ้ไดค้ะแนนความสอดคลอ้งมากกวา่ 0.5 หมายความ
วา่ขอ้สอบใชไ้ดทุ้กขอ้ (Rovinelli and Hambleton, 1977) (รายระเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ง)  

3.4  น าแบบทดสอบไปทดลองใชก้บันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2  ท่ีไม่อยูใ่นกลุ่มตวัอยา่ง คือ 
นกัเรียนโรงเรียนบา้นหนองไคร้ ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน แลว้น า
คะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์คุณภาพแบบทดสอบเป็นรายขอ้ เพื่อหาความยากง่ายและหาค่าอ านาจ
จ าแนก วเิคราะห์โดยใชเ้ทคนิค 50% median split (ภาคผนวก ง) 

  หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกโดยใชเ้กณฑ์ต่อไปน้ี 

  ค่าความยากง่าย(P)  

   .81 - 1.00    หมายความวา่    ง่ายมาก ควรตดัทิ้ง  
                    .61 - .80 หมายความวา่ ง่ายพอใชไ้ด ้ 
                   .51 - .60 หมายความวา่    ค่อนขา้งง่าย ดี  
                     .50      หมายความวา่    ยากง่ายพอเหมาะ ดีมาก  
                   .40 - .49 หมายความวา่ ค่อนขา้งยาก ดี  
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                   .20 - .39 หมายความวา่    ยาก พอใชไ้ด ้ 
                   .00 - .19 หมายความวา่ ยากมาก ควรตดัทิ้ง 

 

ค่าอ านาจจ าแนก(R)   

0 .40 ข้ึนไป     หมายความวา่ จ าแนกไดดี้มาก  
0.30 - 0.39      หมายความวา่ จ าแนกพอใช ้แต่ควรปรับปรุง 
0.20 - 0.29 หมายความวา่    จ าแนกไดน้อ้ย ควรปรับปรุงอีกคร้ัง
หน่ึง  
ต ่ากวา่ 0.19 หมายความวา่ จ าแนกไม่ดี ไม่ควรใช ้

  จากการวเิคราะห์ไดข้อ้สอบท่ีมีค่าความยากง่ายเหมาะสมคือระหวา่ง 0.20 – 

0.80 จ านวน 75 ขอ้ และมีค่าอ านาจจ าแนกอยูใ่นระดบัท่ีใชไ้ดมี้จ านวน 28 ขอ้ (รายละเอียด
แสดงในภาคผนวก ง)  

 

 

 

3.5  ค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability ; r) ของ
แบบทดสอบโดยใชก้ารวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach's 

Alpha Coefficient)  

     เกณฑก์ารแปลผลความเช่ือมัน่มีดงัน้ี (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552, น. 

144)  

0.00 – 0.20  ความเช่ือมัน่ต ่ามาก/ไม่มีเลย  
0.21 – 0.40  ความเช่ือมัน่ต ่า  
0.41- 0.70  ความเช่ือมัน่ปานกลาง  
0.71 – 1.00  ความเช่ือมัน่สูง 

  จากการวเิคราะห์ ขอ้สอบทั้งฉบบัมีความเช่ือมัน่ปานกลาง คือค่าความเช่ือมัน่
ระหวา่ง 0.41- 0.70 หลงัจากพิจารณาเป็นรายขอ้ไดข้อ้สอบท่ีสามารถน ามาใชไ้ดก้บักลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 50 ขอ้ (ภาคผนวก ง) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้น ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
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1. สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อใชส้ัมภาษณ์ครูผูส้อนวชิาภาษาองักฤษ
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 12 โรงเรียน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
สอนภาษาองักฤษเป็นรายบุคคล เก่ียวกบัเน้ือหาบทเรียน  และเพื่อใชใ้นการสัมภาษณ์กลุ่ม 
(Group interview) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความ
ตอ้งการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นในการท าแบบทดสอบ
โอเน็ตวชิาภาษาองักฤษ 

2. ลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองตามโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 12 โรงเรียน 

3. น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์เพื่อสรุปลกัษณะเน้ือหาบทเรียนท่ีเหมาะสมและความ
ตอ้งการของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

4. ศึกษาขอ้สอบโอเน็ตวชิาภาษาองักฤษระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัช้ีวดั ก าหนดรายละเอียดของเน้ือหาจากการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงเก็บขอ้มูล
ภาคสนาม พร้อมทั้งศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผงัแบบทดสอบ (Test Blueprint) แนวขอ้สอบ
โอเน็ตวชิาภาษาองักฤษ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เอกสาร บทความ และงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

5. สร้างแบบทดสอบวดัทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปี
การศึกษา 2560 ก่อนและหลงัการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แลว้น าไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อหาคุณภาพขอ้สอบ โดยการตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษา ความ
สอดคลอ้งของเน้ือหาและตรงตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดัจากดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

6. ปรับปรุงแกไ้ขค าถามตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

7. น าแบบทดสอบไปทดลองใชก้บันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2  ท่ีไม่อยูใ่นกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียน
โรงเรียนบา้นหนองไคร้ ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน แลว้น าคะแนนท่ี
ไดม้าวเิคราะห์คุณภาพแบบทดสอบเป็นรายขอ้ เพื่อหาความยากง่ายและหาค่าอ านาจจ าแนก 
วเิคราะห์โดยใชเ้ทคนิค 50% median split และค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability ; r) ของแบบทดสอบโดยใชก้ารวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach's Alpha Coefficient)  

8. คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีคุณภาพเพื่อใชส้ าหรับกลุ่มตวัอยา่ง 
9. สร้างแบบฝึกหดัท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้สอบ และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงพื้นท่ีมา

ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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10. ออกแบบล าดบัของการน าเสนอของบทเรียนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงโครงสร้าง
ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสามารถตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียนและการ
ประเมินและแกไ้ขการออกแบบเป็นระยะโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอน
ภาษาองักฤษ ผูเ้ช่ียวชาญการออกแบบและโดยนกัเรียน 

11.  เขียนผงังาน (Flowchart Lesson) เพื่อเรียบเรียงขอ้มูลเก่ียวกบั
โปรแกรมเพื่อแสดงภาพรวมและล าดบัของบทเรียนอยา่งคร่าว 

12.  สร้างสตอร่ีบอร์ด (Storyboard)  

13.  น าสตอร่ีบอร์ดไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
ออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม และน าขอ้เสนอแนะมาแกไ้ข
พฒันาบทเรียน 

14.  น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ
และการสอนภาษาองักฤษ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประเมิน
ดา้นความเท่ียงตรงของเน้ือหา และเทคนิคกระบวนการ โดยใชแ้บบประเมินคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, น. 

58) 

15.  น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนมาทดสอบประสิทธิภาพ
แบบรายบุคคล (Individual tryout) แลว้จึงปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใหมี้
ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

16.  น าบทเรียนท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้มาทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก 
(Small group tryout) แลว้จึงปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใหมี้ความสมบูรณ์
มากยิง่ข้ึน 

17.  จดัท าคู่มือการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับครูและนกัเรียน
กลุ่มตวัอยา่ง  

18.  น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและคู่มือการใชบ้ทเรียนไปใหก้ลุ่ม
ตวัอยา่งทดลองใช ้

19.  วเิคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ี
น าไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งตามเกณฑ ์80/80 

20.  วเิคราะห์คะแนนสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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21.  ปรับปรุงเน้ือหาบทเรียนและรูปแบบการน าเสนอท่ียงัมีขอ้บกพร่อง
เพื่อใหบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 

22.  จดัการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อเผยแพร่ผลงานวจิยัแก่ครูโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ทุกโรงเรียน จ านวน 53 โรงเรียน 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

1. สถิติท่ีใชใ้นการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E1/E2) 

ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนไดแ้ก่ 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และ การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย
สองค่าท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีไม่เป็นอิสระจากกนั (Dependent sample t-test) 

3. ค่าความยากง่าย (Difficulty) และค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) 

วเิคราะห์โดยใชเ้ทคนิค 50% Median split  

4. ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของขอ้สอบตรวจสอบดว้ยการวเิคราะห์
สัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 




