
บทที� 3 
วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 ในการวจิยัครั งนี  มีขันตอนในการดาํเนินการ ดงันี  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เครื#องมือที#ใชใ้นการวจิยั 
 3. การพฒันาและทดลองใชเ้ครื#องมือ 
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 6. สถิติที#ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 การกาํหนดประชากร 

 ประชากรที#ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชันประถมศึกษาปีที# 3 สังกดัสํานักงาน  

เขตพืนที#การศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1 ที#กาํลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที# 1 ปีการศึกษา 2558 

จาํนวน 112 โรงเรียน  มีนกัเรียนจาํนวน  2,612  คน 

 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งที#ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชันประถมศึกษาปีที# 3 โรงเรียนอนุบาล

ตราด อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด  ที#กาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที# 1 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 7 ห้องเรียน 

ซึ# งไดม้าจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543 : 89)    

จากนันทาํการสุ่มอีกครั งจากนกัเรียนระดบัชันประถมศึกษาปีที# 3 โรงเรียนอนุบาลตราด อาํเภอเมือง 

จังหวัดตราด จํานวน 7 ห้องเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างที#ใช้ในการวิจัย 1 ห้องเรียน มีนักเรียน          

จาํนวน 33 คน กาํหนดให้เป็นกลุ่มทดลอง ซึ# งได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาองักฤษ เรื#อง ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ 

 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื#องมือที#ใชใ้นการวจิยัครั งนี  ไดแ้ก่ 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื#อง ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัโดยใช้รูปแบบ
ปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ 
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 2. แบบวัดผลสัมฤทธิV ทางการเรียน ด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ           
เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั#วโมง 
 3. แบบวดัความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื# อง ภาษาอังกฤษ           
ในชีวิตประจาํวนัโดยใช้รูปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3  
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั 
 
การสร้างและหาคุณภาพของเครื�องมือ 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื�อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยใช้รูปแบบ
ปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื# อง ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัโดยใช้รูปแบบ
ปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้มีขันตอนการสร้างและการหาคุณภาพ ดงันี  
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที# เกี# ยวข้องกับหลักการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้          
ภาษาองักฤษ เรื# อง ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัโดยใช้รูปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ รวมทัง
ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชันประถมศึกษาปีที# 3  
 2. วิเคราะห์ความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้  ตวัชี วดั เนือหาสาระ  จุดประสงค์
การเรียนรู้ และเวลาที#ใชใ้นการจดักิจกรรม 
 3. ศึกษาทฤษฎี หลกัการและแนวคิด ที#เกี#ยวขอ้งกบัการสร้างชุดกิจกรรม และการจดั    
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม เพื#อนาํไปจดัทาํโครงสร้างของชุดกิจกรรม ซึ# งโครงสร้าง     
ในชุดกิจกรรมประกอบดว้ย  ชื#อชุดกิจกรรม  คาํชี แจง  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  ใบความรู้  กิจกรรม  
การเรียนรู้  สื#อการเรียนรู้ และแบบทดสอบ  
 4. สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื# อง ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัโดยใช ้   
รูปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ ตามโครงสร้างที#กาํหนดไว ้ซึ# งชุดกิจกรรมที#พฒันามีองคป์ระกอบ
ที#สาํคญั ไดแ้ก่   
  4.1 คู่มือครู  ประกอบดว้ย  คาํแนะนาํการใช้ชุดกิจกรรม วตัถุประสงค์  รายละเอียด  
ของโครงสร้างของชุดกิจกรรม  ความสัมพนัธ์ของชุดกิจกรรมกบัแผนการจดัการเรียนรู้  ขันตอน
และวิธีการใช้ชุดกิจกรรม  สาระสําคญัและกิจกรรมการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล  ใบเฉลย    
กิจกรรมและแบบทดสอบ 
  4.2 แผนการจดัการเรียนรู้  ประกอบด้วยส่วนที#สําคญัได้แก่  มาตรฐานการเรียนรู้    
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ สมรรถนะของผูเ้รียน  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  สาระสําคญั  เวลาที#ใช ้ 
กิจกรรมการเรียนรู้  สื#อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  การวดัและประเมินผล  บนัทึกผลการเรียนรู้   
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  4.3 สื#อการเรียนรู้ สาํหรับใชป้ระกอบกิจกรรมการเรียนรู้    
  4.4 แบบประเมินผล เป็นแบบทดสอบในแต่ละชุดกิจกรรม  
 5. นาํชุดกิจกรรมที#สร้างขึน  เสนออาจารยที์#ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื#อตรวจสอบ และ    
นาํมาแกไ้ขขอ้บกพร่องตามขอ้เสนอแนะ 
 6. นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษที#ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิ
จาํนวน 5 ท่าน ที#มีความเชี#ยวชาญในดา้นการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ การจดั กิจกรรม 
การเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล เพื#อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรม       
ในดา้นความเที#ยงตรงตามเนือหา (Content Validty) เกี#ยวกบัรูปแบบของชุดกิจกรรม เนือหาสาระ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้  สื#อการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล  และความเหมาะสมของภาษาที#ใช ้ 
ผูว้ิจยัใช้วิธีการประเมินตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert)โดยใชแ้บบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5  ระดบั (Rating  Scale) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545  : 103) กาํหนดเกณฑก์ารประเมิน  ดงันี  
  5 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมมากที#สุด 
  4 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมมาก 
  3 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมปานกลาง 
  2 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมนอ้ย 
  1 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมนอ้ยที#สุด 
 7. วิเคราะห์ และแปลผลการประเมินของผูท้รงคุณวุฒิทัง 5 ท่านโดยเปรียบเทียบกับ
ระดบัคุณภาพ ตามคะแนนเฉลี#ย ดงันี  
  4.51 - 5.00 หมายถึง   มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที#สุด 
  3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
  2.51 - 3.50 หมายถึง มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.51 - 2.50 หมายถึง มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1.00 - 1.50 หมายถึง มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยที#สุด 
  โดยกาํหนดให้คะแนนเฉลี#ยระดับคุณภาพความเหมาะสม 3.51 ขึ นไป เป็นเกณฑ์

พิจารณาและยอมรับวา่เป็นชุดกิจกรรมที#มีความเหมาะสม สามารถนาํไปใชไ้ด ้ ผลการประเมินพบว่า  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ มีคะแนนเฉลี#ย 4.57 มีคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที#สุด 

(ภาคผนวก ง) 

 8. ดาํเนินการปรับปรุงชุดกิจกรรมให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมมากยิ#งขึน ตามคาํแนะนาํ
ของผูท้รงคุณวฒิุ แลว้นาํไปทดลองใช ้(Try Out) กบันกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 ที#ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
เพื#อพฒันาชุดกิจกรรมใหมี้ประสิทธิภาพที#เหมาะสมก่อนนาํไปใชจ้ริง  มีขันตอนการทดลอง ดงันี  
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  8.1 ขันทดลองแบบ 1 : 1  กบันกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3  จาํนวน 3 คน โดยใชว้ิธีการ
สุ่มอย่างง่าย เป็นนกัเรียนที#เรียนอ่อน 1  คน  ปานกลาง 1  คน และเก่ง 1  คน แลว้เริ#มทดลองกบั    
นกัเรียนที#เรียนอ่อนก่อน จากนันนาํชุดกิจกรรมที#ปรับปรุงแลว้ไปทดลองกบันกัเรียนที#เรียนปานกลาง 
และเก่ง ตามลาํดบัทีละคน  แลว้คาํนวณหาค่าประสิทธิภาพ จากนันดาํเนินการปรับปรุงตามขอ้บกพร่อง
ที#พบ เพื#อนาํไปทดลองต่อไป ซึ# งจากการคาํนวณหาค่าประสิทธิภาพ ขันทดลองแบบ 1 : 1  พบว่า    
มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 55.33 / 54.44 (ภาคผนวก จ)  
  8.2 ขันทดลองแบบ 1 : 10  กบันกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 จาํนวน 10 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มอยา่งง่าย เป็นนกัเรียนที#เรียนอ่อน 3  คน ปานกลาง 4  คน  และเก่ง 3 คน แลว้คาํนวณหา
ค่าประสิทธิภาพ ซึ# งจากการคาํนวณหาค่าประสิทธิภาพ ขันทดลองแบบ 1 : 10  พบวา่ มีค่าประสิทธิภาพ 
(E1/E2) เท่ากบั 69.20 / 73.33 (ภาคผนวก จ) จากนันดาํเนินการปรับปรุงตามขอ้บกพร่องที#พบ       
เพื#อนาํไปทดลองภาคสนามต่อไป 
  8.3 ขันทดลองภาคสนาม โดยทดลองกบันกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 จาํนวน 33  คน 
แลว้คาํนวณหาค่าประสิทธิภาพ ซึ# งจากการคาํนวณหาค่าประสิทธิภาพ ขันทดลองภาคสนาม  พบวา่
มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 75.52 / 77.68 (ภาคผนวก จ) 
 แบบวดัผลสัมฤทธิ1ทางการเรียน 
 แบบวดัผลสัมฤทธิV ทางการเรียน เป็นแบบวัดความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ              
มีขันตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดงันี  
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที#เกี#ยวขอ้งกบัหลกัการสร้างแบบวดัผลสัมฤทธิV ทางการเรียน
ดา้นความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ รวมทังศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชันประถมศึกษาปีที# 3 
 2. สร้างตารางวิเคราะห์หลกัสูตร โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี วดั สาระ
การเรียนรู้แกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้  ที#สอดคล้องกับการวดัความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษ 
 3. สร้างแบบวดัผลสัมฤทธิV ทางการเรียน ด้านความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ       
ใหส้อดคลอ้งกบัตารางวเิคราะห์หลกัสูตร จาํนวน 40 ขอ้ ซึ# งเป็นขอ้สอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 
3 ตวัเลือก มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนคือ ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิหรือไม่ตอบให ้0 คะแนน 
 4. นําแบบวดัผลสัมฤทธิV ทางการเรียน ด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ     
เสนอต่อคณะกรรมการที#ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ เพื#อนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 
 5. นําแบบวดัผลสัมฤทธิV ทางการเรียนด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ      
เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน เพื#อตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา โดยพิจารณาความสอดคลอ้ง
กบัการวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ สาํหรับนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 
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 6. วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)        
โดยพิจารณาขอ้สอบที#มีค่า IOC ตังแต่ 0.50 - 1.00  ถือวา่เป็นขอ้สอบที#มีความสอดคลอ้ง  ซึ# งจาก  
ผลการประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 ท่าน พบว่า แบบวดัผลสัมฤทธิV ทางการเรียนทุกข้อ         
มีค่า IOC เท่ากบั 1.00 (ภาคผนวก ง) 
 7. นาํแบบวดัผลสัมฤทธิV ทางการเรียน ดา้นความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ ที#ปรับปรุง
แก้ไขตามคําแนะนําของผู ้ทรงคุณวุฒิแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที#  3            
โรงเรียนอนุบาลตราด ที#ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ ํานวน 30 คน เพื#อหาค่าความยากง่าย และ                  
ค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้ทดสอบเป็นรายขอ้ โดยนาํคะแนนมาจดัลาํดบัจากมากไปหานอ้ย แลว้นาํมา
เพียง 50 เปอร์เซ็นต ์ของคะแนนสูงสุดและตํ#าสุดมาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย และค่าอาํนาจจาํแนก
เป็นรายขอ้ โดยพิจารณาขอ้ทดสอบที#มีความยากง่ายอยูใ่นเกณฑ ์ 0.20 - 0.80 และมีค่าอาํนาจจาํแนก
อยูใ่นเกณฑ์  0.20 ขึนไป แลว้เลือกขอ้ทดสอบที#เหมาะสมที#สุด จาํนวน 30 ขอ้ ซึ# งจากผลการวิเคราะห์
พบว่า แบบวดัผลสัมฤทธิV ทางการเรียนจาํนวน 30 ขอ้ มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.28 - 0.68    
และมีค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.20 - 0.65 (ภาคผนวก ง) 
 8. นําแบบวัดผลสัมฤทธิV ทางการเรียน ด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ              
ที#ผา่นเกณฑก์ารพิจารณาไปวเิคราะห์หาค่าความเชื#อมั#น โดยใชสู้ตรของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน (KR-20) 
(พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543 : 125) ซึ# งจากผลการวิเคราะห์พบว่า แบบวดัผลสัมฤทธิV ทางการเรียน        
มีค่าความเชื#อมั#นเท่ากบั 0.83 (ภาคผนวก ง) 
 9. จดัพิมพ์แบบวดัผลสัมฤทธิV ทางการเรียน ด้านความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ   
เพื#อนาํไปจริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 แบบวัดความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื� อง ภาษาอังกฤษ                 

ในชีวติประจําวนัโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ 
 แบบวัดความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื# อง ภาษาอังกฤษ                
ในชีวติประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้มีขันตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดงันี  
 1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที#เกี#ยวขอ้งกบัหลกัการสร้างแบบวดัความพึงพอใจ 
 2. ดาํเนินการสร้างแบบวดัความพึงพอใจ จาํนวน 10 ข้อ โดยให้ผูเ้รียนประเมินผล      
ตามวธีิของลิเคอร์ท (Likert) ไดก้าํหนดคะแนนการประเมิน ดงันี  
  3 หมายถึง   พึงพอใจมาก 
  2 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  1 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 
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  โดยการวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัระดบัคุณภาพ ตามเกณฑค์ะแนนเฉลี#ย ดงันี  
  2.51 - 3.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
  1.51 - 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.00 - 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
 3. นําแบบวดัความพึงพอใจ เสนอต่ออาจารย์ที#ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื#อตรวจสอบ     
ความถูกตอ้งเหมาะสม แลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
 4. นาํแบบวดัความพึงพอใจ เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน เพื#อตรวจพิจารณา
ความเหมาะสมของภาษาที#ใช ้และความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัประเด็นที#วดัความพึงพอใจ 
 5. วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)      
โดยพิจารณาขอ้คาํถามที#มีค่า IOC ตังแต่ 0.50 - 1.00  ถือวา่เป็นขอ้คาํถามที#มีความสอดคลอ้งเหมาะสม 
ซึ# งจากผลการประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 ท่าน พบวา่ แบบวดัความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้ภาษาองักฤษทุกขอ้ มีค่า IOC เท่ากบั 1.00 (ภาคผนวก ง) 
 6. นําแบบวดัความพึงพอใจ ที#ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผูท้รงคุณวุฒิแล้ว         
ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที#  3 ที#ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จาํนวน 30 คน เพื#อหา           

ค่าความเชื#อมั#น โดยการหาค่าสัมประสิทธิV แอลฟา (Alpha α-Coefficient)  (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 
2543 : 125) ซึ# งจากผลการวิเคราะห์พบว่า แบบวดัความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาองักฤษมีค่าความเชื#อมั#นเท่ากบั 0.84 (ภาคผนวก ง)   
 7. จดัพิมพแ์บบวดัความพึงพอใจ เพื#อนาํไปจริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัครั งนี  เป็นการวิจยักึ#งทดลอง (Quasi Experimental Design) โดยผูว้ิจยัดาํเนินการ
ทดลองตามแผนการวิจยั แบบหนึ#งกลุ่มมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pre-test  
Post-test Design)  ดงัตาราง 1  (พวงรัตน์  ทวรัีตน์. 2543 : 60) 
 
ตาราง  1  แบบแผนการวจิยั แบบหนึ#งกลุ่ม มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 
 

กลุ่มตวัอยา่ง ก่อนทดลอง ทดลอง หลงัทดลอง 
E T1 X T2 

 



 51

 ความหมายของสัญลกัษณ์ที#ใชใ้นแบบแผนการวจิยั 
 E  แทน   กลุ่มทดลอง 
 T1  แทน   การทดสอบก่อนการทดลอง 
 T2     แทน   การทดสอบหลงัการทดลอง 
 X  แทน   การดาํเนินการทดลองโดยจดัการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

ภาษาองักฤษ 
 ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขันตอน ดงันี  
 1. ชี แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล         
การเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
 2. ดําเนินการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ ด้วยแบบวดัผลสัมฤทธิV ทางการเรียน         
ดา้นความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ จาํนวน 30 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั#วโมง 
 3. ดาํเนินการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษตามเวลาเรียนปกติ 
 4. ดําเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยแบบวดัผลสัมฤทธิV ทางการเรียน          
ดา้นความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ ชุดเดียวกบัที#ใชก่้อนการจดัการเรียนรู้ 
 5. ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนที#มีต่อชุดกิจกรรม โดยใช้แบบวดัความพึงพอใจ 
จาํนวน 10 ขอ้  
 6. นาํขอ้มูลของคะแนนที#ไดท้ังหมดมาวเิคราะห์ผลทางสถิติต่อไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัครั งนี  ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
ดงันี  
 1. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื# อง ภาษาอังกฤษ                  

ในชีวติประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ ตามเกณฑ ์75 / 75   

 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิV ทางการเรียน ด้านความสามารถในการอ่าน         
ภาษาองักฤษ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม   

การเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื#อง ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้

โดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกนั (t-test for Dependent Samples) 
 3. วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื# อง 

ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ของนกัเรียนชันประถมศึกษา
ปีที#  3  สถิติที#ใช ้คือ ค่าเฉลี#ย และส่วนเบี#ยงเบนมาตรฐาน 
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สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื6นฐานในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัใชส้ถิติพืนฐานในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี    
 1. ร้อยละ (Percentage)    
 2. ค่าเฉลี#ย  (Mean)     
               3. ส่วนเบี#ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  
 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบสมมุติฐาน 
 ผูว้จิยัใชส้ถิติการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกนั (t-test for Dependent Samples)  
 
 




