
 
 

บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื"อง ภาษาองักฤษ
ในชีวิตประจาํวนัโดยใช้รูปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนชั.นประถมศึกษาปีที" 3     
ผูว้จิยัขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงันี.  
 

สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
 E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
 n  แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 X   แทน ค่าเฉลี"ย 
 S.D. แทน ส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐาน 

 ∑D แทน ผลรวมของความต่างของคะแนนสอบหลงัเรียนและก่อนเรียน 

 ∑X แทน ผลรวมของคะแนนระหวา่งเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ∑F แทน ผลรวมของคะแนนหลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง 
 A  แทน คะแนนเตม็ของคะแนนระหวา่งเรียน  
 B  แทน คะแนนเตม็ของคะแนนหลงัเรียน  
 t  แทน ค่าสถิติการแจกแจงแบบที  
 p  แทน ความน่าจะเป็นทางสถิติ 
 *  แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติที"ระดบั .05 
 

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัขอเสนอเป็นตอน ๆ ดงันี.  
 ตอนที�  1  หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื"อง ภาษาองักฤษ    
ในชีวติประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ ตามเกณฑ ์75 / 75   
 ตอนที�  2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิM ทางการเรียน ด้านความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั.นประถมศึกษาปีที" 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม      
การเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื"อง ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ 
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 ตอนที�  3  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื" อง        
ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ของนกัเรียนชั.นประถมศึกษา   
ปีที"  3   
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที�  1  หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื"อง ภาษาองักฤษ    
ในชีวติประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ ตามเกณฑ ์75 / 75   
 
ตาราง  2  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื"อง ภาษาองักฤษใน

ชีวติประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ ตามเกณฑ ์75 / 75   
 

จาํนวน
นกัเรียน  

ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) 
  E1 / E2 

∑X  A E1 ∑F  B E2 

33 1246 50 75.52 769 30 77.68 75.52 / 77.68 

   
 จากตาราง 2  แสดงว่า นกัเรียนที"เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื" อง 
ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ ไดค้ะแนนจากการทดสอบ
ระหวา่งเรียนรวม 1246 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.52  และจากการทาํแบบวดัความสามารถในการ
อ่านภาษาองักฤษหลงัเรียน ไดค้ะแนนรวม 769 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.68 ดงันั.นชุดกิจกรรม  
การเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื"อง ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ 
สําหรับนกัเรียนชั.นประถมศึกษาปีที" 3  มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 75.52 / 77.68 ซึ" งสูงกว่าเกณฑ ์         
ที"กาํหนดไวที้" 75 / 75 
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 ตอนที�  2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิM ทางการเรียน ด้านความสามารถในการอ่าน  
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั.นประถมศึกษาปีที" 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม 
การเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื"อง ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ 
 

ตาราง  3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิM ทางการเรียน ดา้นความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนชั.นประถมศึกษาปีที" 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ เรื"อง ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ 

 

การทดลอง n คะแนนเตม็ X  S.D ∑D ∑D2 t p 

ก่อนเรียน 33 30 11.55 2.49 
388 4896 20.90* .00 

หลงัเรียน 33 30 23.30 2.40 
         

 

* p < .05 
 
 จากตาราง 3  แสดงว่า คะแนนเฉลี"ยผลสัมฤทธิM ทางการเรียน ดา้นความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั.นประถมศึกษาปีที" 3 ที"ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ เรื"อง ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ก่อนเรียน    
มีค่าเท่ากับ 11.55 คะแนน ส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐาน 2.49 หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 23.30 คะแนน       
ส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐาน 2.40  และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิM ทางการเรียน ดา้นความสามารถ  
ในการอ่านภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั.นประถมศึกษาปีที" 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื" อง ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัโดยใช้รูปแบบปฏิบติั      
เป็นฐานการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิM ทางการเรียน ด้านความสามารถในการอ่าน        
ภาษาองักฤษ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที"ระดบั .05 
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 ตอนที�  3  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื" อง 
ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ของนกัเรียนชั.นประถมศึกษา  
ปีที"  3   
 
ตาราง  4  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื" อง ภาษาองักฤษ     

ในชีวติประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ของนกัเรียนชั.นประถมศึกษาปีที"  3  
  

ขอ้ รายการประเมิน 
n = 33 ระดบั 

ความพึงพอใจ X  S.D. 

1. นกัเรียนชอบเรียนภาษาองักฤษโดยใชชุ้ดกิจกรรม   
การเรียนรู้ 2.94 0.24 มาก 

2. นกัเรียนดีใจเมื"อถึงชั"วโมงเรียนภาษาองักฤษ 2.91 0.29 มาก 
3. กิจกรรมพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 

ไม่ยากเกินไป 2.67 0.48 มาก 
4. มีกิจกรรมที"หลากหลายใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติั 2.67 0.36 มาก 
5. นกัเรียนชอบทาํกิจกรรมที"กาํหนดไวใ้นชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ 2.85 0.48 มาก 
6. เมื"อมีเวลาวา่ง นกัเรียนชอบอ่านทบทวนความรู้ 

จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.55 0.17 มาก 
7. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทาํให้นกัเรียนมีความ

กระตือรือร้นในการเรียนภาษาองักฤษมากขึ.น 2.97 0.51 มาก 
8. นกัเรียนมีความเขา้ใจในการเรียนภาษาองักฤษโดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.67 0.50 มาก 
9. นกัเรียนไดรั้บการฝึกฝนความสามารถในการอ่าน   

เป็นอยา่งดี 2.58 0.17 มาก 
10. นกัเรียนพึงพอใจกบัคะแนนที"ไดจ้ากการทาํ          

แบบทดสอบในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.97 0.48 มาก 
 รวมเฉลี"ย 2.78 0.42 มาก 
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 จากตาราง 4  แสดงวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
เรื"อง ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ รวมเฉลี"ย อยูใ่นระดบัมาก 
( X = 2.78)  และเมื"อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับความพึงพอใจมากด้วย โดยมี     
คะแนนเฉลี"ยอยูร่ะหวา่ง 2.55 - 2.97  ขอ้ที"มีระดบัความพึงพอใจสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ชุดกิจกรรม         
การเรียนรู้ทาํให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาองักฤษมากขึ.น ( X  = 2.97) และ     
นกัเรียนชอบเรียนภาษาองักฤษโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ( X  = 2.97) 
และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทาํให้นกัเรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ( X  = 2.94)   
ตามลาํดบั 
 




