
    

บทที�  3 
วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 การวิจยัเรื� อง การพฒันาชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม 
สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั'นตอน ดงันี'  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 การกาํหนดประชากร 
 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนอนุบาล         
วดัคลองใหญ่ สังกดัสาํนกังานเขตพื'นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ� งมีทั'งหมด 2 ห้องเรียน คือ 
ชั'นประถมศึกษาปีที� 6/1 และชั'นประถมศึกษาปีที� 6/2 จาํนวน 69 คน นกัเรียนคละความสามารถ         
มีระดบัความรู้ที�แตกต่างกนั ทั'งนกัเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน 
 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 1. กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ นกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6/1 ปีการศึกษา 2555 
จาํนวน 34 คน โรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ่ สังกดัสาํนกังานเขตพื'นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
โดยวธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั' งนี'   ไดแ้ก่   
 1.  ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คําถาม สําหรับนักเรียน             
ชั.นประถมศึกษาปีที� 6 จํานวน 5 ชุด ชุดกจิกรรมแต่ละชุดประกอบด้วย 4 แบบฝึก รวม 20 แบบฝึก 
  1.1 การสร้างชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม สําหรับ
นกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 มีขั'นตอน ดงันี'  
   1.1.1 ศึกษาเอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั'นพื'นฐาน พุทธศกัราช 2551 
ตวัชี'วดัและสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา
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ขั'นพื'นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เกี�ยวกบัคุณภาพผูเ้รียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประเด็น 
การเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6   
   1.1.2 กาํหนดกรอบเนื'อหา กิจกรรม จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ตวัชี' วดัในการจดัทาํ
ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 
   1.1.3 กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ สื�อ แหล่งเรียนรู้ การวดัผลและการประเมินผล 
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�ใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สําหรับ
นกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 
   1.1.4 ศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม 
สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 จากหนงัสือ เอกสารและหลกัการสร้างชุดกิจกรรมเพื�อใชเ้ป็น 
แนวทางในการสร้างต่อไป 
   1.1.5 สร้างชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สําหรับ
นักเรียนชั' นประถมศึกษาปีที�  6 ตามกรอบเนื' อหาสาระ ตัวชี' วดัที�กาํหนดไว้ ของกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ใหส้อดคลอ้งกบับริบทและคาํขวญัของทอ้งถิ�น (อาํเภอคลองใหญ่ 
จงัหวดัตราด) โดยกรอบเนื'อหาและสาระของการเรียนรู้ภาษาองักฤษ จากหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั'นพื'นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดน้าํเทคนิคการใช้คาํถามจากหลายทฤษฎีเป็นแนวทาง      
ใช้แนวคาํถามตามแนวคิดของบลูม เป็นแนวทางหลักและใช้คาํถามแบบปิดและเปิดเช่นใคร         
ทาํอะไร ที�ไหน อย่างไร พฒันาต่อยอดใช้ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษเป็นนวตักรรมสื�อ           
ในกิจกรรมการเรียนการสอน มีจาํนวน 5 ชุด ดงันี'  
    ชุดกิจกรรมที� 1 เรื�อง ถิ�นประมง (Fishery)   
    ชุดกิจกรรมที� 2 เรื�อง ความย ั�งยนืของธรรมชาติ (Natural Sustainability) 
    ชุดกิจกรรมที� 3 เรื�อง หาดทรายงามตา (Sand Beach) 
    ชุดกิจกรรมที� 4 เรื�อง สินคา้ชายแดน (Border Trade - One Tambon One Product) 
    ชุดกิจกรรมที� 5 เรื�อง สุดแดนบูรพา (The Edge of Eastern Border) 
    ในแต่ละชุดฝึกประกอบดว้ย 1) คู่มือครู 2) คู่มือนกัเรียน 3) คาํชี' แจงสําหรับ
นักเรียน 4) ผลการเรียนรู้ที�ดาดหวงั 5) แบบทดสอบก่อนเรียน 6) เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน           
7) แบบฝึกหัด 8) เฉลยชุดกิจกรรม 9) แบบทดสอบหลงัเรียน 10) เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน           
11) บรรณานุกรม 
  1.2 การหาคุณภาพของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม 
สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการ ดงันี'  
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   1.2.1 ผู ้วิจ ัยนาํชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม 
สาํหรับนักเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 เสนอต่อคณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งเพื�อแกไ้ขขอ้บกพร่อง แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
   1.2.2 นาํเสนอชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม 
สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ที�ไดแ้กไ้ขตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
แลว้เสนอต่อผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน 5 ท่าน เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งดา้นเนื'อหาดา้นภาษา ดา้นการวดัผล
ประเมินผล ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยผูท้รงคุณวุฒิ 
มีคุณสมบติัดงันี'  
    1) เป็นผูเ้ชี�ยวชาญในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 
    2) เป็นผูมี้ประสบการณ์การจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
    3) เป็นผูเ้ชี�ยวชาญดา้นเนื'อหาภาษาองักฤษ 
    4) เป็นผูส้อน ผูต้รวจ ผูเ้ชี�ยวชาญในดา้นสื�อการเรียนการสอน 
    5) เป็นผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการวดัผลประเมินผล 
   1.2.3 ผูว้จิยันาํผลการตรวจของผูท้รงคุณวฒิุมาวเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ของเครื�องมือวิจยั (พรรณี  ลีกิจวฒันะ. 2549 : 56) ตั'งแต่ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ สําหรับ
นกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ชุดที� 1 - 5 ตามลาํดบัและสามารถนาํไปใชไ้ด ้
   1.2.4 นาํชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม สําหรับ
นกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ที�ปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบันกัเรียนชั'นประถมศึกษา
ปีที� 6/2 โรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ่ สังกัดสาํนักงานเขตพื'นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด
จาํนวน 35 คน เพื�อศึกษาหาขอ้บกพร่องและปรับปรุงใหส้มบูรณ์  มีขั'นตอนดงันี'  
    การทดลองและพฒันา เป็นการตรวจสอบคุณภาพของชุดการสอนที�ใชก้นั
โดยทั�วไป และเชื�อถือวา่มีมาตรฐานมี 3 ขั'นตอน  ดงันี'  
    1) การทดลองแบบ 1:1 เป็นการนาํชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ         
ที�สร้างขึ'นไปทดลองกบันกัเรียน 3 คน ที�มีความสามารถต่างกนั คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื�อตรวจสอบการใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ และความสอดคลอ้งเหมาะสม
ในดา้นต่างๆ อยา่งละเอียด จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนจากชุดกิจกรรมฝึกทกัษะของนกัเรียน  
และนาํมาแกไ้ขขอ้บกพร่องที�พบใหส้มบูรณ์   
    2) การทดลองกลุ่มเล็ก เป็นการนาํบทเรียนที�สร้างขึ' นไปทดลองใช้กับ
นักเรียนตั'งแต่ 5 - 10 คน ที�มีความสามารถต่างกันทั'ง เก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื�อตรวจสอบ      
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ความถูกตอ้ง เหมาะสมของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษที�สร้างหรือพฒันาขึ'น และนาํผล       
มาแกไ้ขอีกครั' งหนึ�ง  
    3) การทดลองกลุ่มใหญ่ เป็นการนาํชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ      
ที�สร้างขึ' นไปทดลองกับนักเรียนตั' งแต่ 30 คนขึ' นไป เพื�อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผล                
ของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ 
       1.2.5 นาํชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม สาํหรับ
นักเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ที�ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้เป็นเครื�องมือในการวิจยักบันักเรียน        
ที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ6ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ 
ภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คําถาม สําหรับนักเรียนชั.นประถมศึกษาปีที� 6 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จํานวน 60 ข้อ  
  2.1 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิh ทางการเรียนของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะ
ภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6  โดยมีขั'นตอนดงันี'  
   2.1.1 ศึกษาเอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั'นพื'นฐาน พุทธศกัราช 2551 
ไดแ้ก่ คู่มือครู คู่มือการสร้างสื�อการสอน คู่มือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ คู่มือวดัผล
ประเมินผล การศึกษาวธีิการสร้างและทาํแบบทดสอบจากเอกสารต่างๆ วิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) เกี�ยวกบัสาระและตวัชี' วดัที�ใชใ้นการทดลอง
เพื�อสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิh ทางการเรียน 
   2.1.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิh ทางการเรียน ลักษณะ       
ของแบบทดสอบเกี�ยวกบัความเที�ยงตรงเชิงเนื'อหาและมาตรฐานการเรียนรู้ วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี'วดั โดยศึกษาเกี�ยวกบัคาํศพัท ์โครงสร้าง สาํนวนทางภาษา     
   2.1.3 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิh ทางการเรียนเป็นแบบชนิดเลือกตอบ        
4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 
  2.2 การหาคุณภาพแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิh ทางการเรียนของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะ
ภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6  มีขั'นตอนดงันี'   
   2.2.1 ผูว้จิยันาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิh ทางการเรียนที�สร้างเสร็จแลว้ เสนอต่อ
คณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม และนาํแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิh ทางการเรียนมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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   2.2.2 ผู ้วิจ ัยนาํแบบทดสอบที�ปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู ้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน          
เพื�อตรวจสอบความถูกต้องทางด้านเนื'อหา ตรวจพิจารณาความถูกต้องของการใช้ภาษาและ             
ขอ้คาํถามและหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเนื'อหา (IOC : Index of Item Objective Congruence)   
   2.2.3 ผูว้ิจยันาํแบบทดสอบที�ปรับปรุงแลว้ ไปทดลองใช ้(Try Out) กบันกัเรียน
ระดับชั' นประถมศึกษาปีที�  6/2 โรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ่ สํานักงานเขตพื'นที�การศึกษา
ประถมศึกษาตราด จาํนวน 35 คน เพื�อตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือและนาํผลการทดลอง มาวิเคราะห์
หาคุณภาพ หาค่าความยากง่าย (Difficulty) หาค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) และหาค่าความเชื�อมั�น 
(Reliability) 
  2.3 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิh ทางการเรียนที�ปรับปรุงแลว้ไปใช้เป็นเครื�องมือ  
ในการวจิยักบันกัเรียนที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
   3. แผนการจัดการเรียนรู้ของชุดกจิกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คําถาม
สําหรับนักเรียนชั. นประถมศึกษาปีที� 6 โดยใช้หลักการและแนวการสอนภาษาเพื�อการสื�อสาร          
ของกระทรวงศึกษาธิการ (2544 ค : 3-9) ซึ� งมีขั'นตอนการสอนภาษาเพื�อการสื�อสาร 3 ขั'นตอน ดงันี'  
  3.1 ขั'นการนาํเสนอเนื'อหา (Presentation) ครูจะให้ขอ้มูลทางภาษาแก่ผูเ้รียน ซึ� งนบัเป็น
การเริ�มตน้การเรียนรู้ มีการนาํเสนนอเนื'อหาใหม่ โดยจะมุ่งเนน้การให้ผูเ้รียนไดรั้บรู้ และทาํความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัความหมาย และรูปแบบภาษาที�ใชก้นัจริง รวมทั'งวธีิการใชภ้าษา ดา้นการออกเสียง ความหมาย 
คาํศพัท ์และโครงสร้างไวยากรณ์ที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้กฎเกณฑ ์
  3.2 ขั'นฝึกปฏิบติั (Practice) ผูเ้รียนไดฝึ้กใชภ้าษาที�เพิ�งจะเรียนรู้ในลกัษณะของการฝึก
แบบควบคุมหรือชี'นาํ โดยมีครูผูส้อนเป็นผูน้าํในการฝึกไปสู่การฝึกแบบค่อยๆ ปล่อยให้ทาํเองมากขึ'น
เป็นแบบกึ�งควบคุม ครูผูส้อนจะเริ�มจากการฝึกปากเปล่า จนไดรู้ปแบบภาษา ฝึกการใชโ้ครงสร้าง
ประโยคตามบทเรียน   
  3.3 ขั'นการใช้ภาษาเพื�อการสื�อสาร (Production) ขั'นการใช้ภาษาเพื�อการสื�อสาร 
เปรียบเสมือนการถ่ายโอนการเรียนรู้ จากสถานการณ์ในชั'นเรียนไปสู่การนาํภาษาไปใช้จริง          
นอกชั'นเรียน ผูเ้รียนไดมี้โอกาสนาํความรู้ทางภาษาที�เคยเรียนมาใชเ้ป็นประโยชน์อยา่งเตม็ที� 
  การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิค 
การใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 มีขั'นตอน ดงันี'  
  3.1 ศึกษาเอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั'นพื'นฐาน พุทธศกัราช 2551 ตวัชี' วดั
และสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ของกระทรวงศึกษาธิการ เกี�ยวกบัคุณภาพผูเ้รียน 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประเด็นการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ ของนักเรียน           
ชั'นประถมศึกษาปีที� 6       
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  3.2 กาํหนดกรอบเนื'อหา กิจกรรม จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี' วดัในการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียน
ชั'นประถมศึกษาปีที� 6 
  3.3 กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ สื� อ แหล่งเรียนรู้ การวดัผลและการประเมินผล           
ในแผนการจดัการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม สาํหรับ
นกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 
  3.4 ศึกษาการออกแบบการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะ
ภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 จากหนงัสือ เอกสาร
และหลกัการสร้างชุดกิจกรรม เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการเขียนต่อไป 
  3.5 เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิค 
การใช้คาํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ตามกรอบเนื'อหาสาระ ตวัชี' วดัที�กาํหนดไว ้
ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ให้สอดคล้องกบับริบทและคาํขวญัของทอ้งถิ�น 
(อาํเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด) โดยกรอบเนื'อหาและสาระของการเรียนรู้ภาษาองักฤษอิงจาก
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั'นพื'นฐาน พุทธศกัราช 2551 มีจาํนวน 20 แผน ดงันี'  
   3.5.1 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1 เรื�อง ถิ�นประมง 
   3.5.2 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 2 เรื�อง ถิ�นประมง 
   3.5.3  แผนการจดัการเรียนรู้ที� 3 เรื�อง ถิ�นประมง 
   3.5.4 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 4 เรื�อง ถิ�นประมง 
   3.5.5  แผนการจดัการเรียนรู้ที� 5 เรื�องความย ั�งยนือยา่งธรรมชาติ 
   3.5.6  แผนการจดัการเรียนรู้ที� 6 เรื�องความย ั�งยนือยา่งธรรมชาติ 
   3.5.7  แผนการจดัการเรียนรู้ที� 7 เรื�องความย ั�งยนือยา่งธรรมชาติ 
   3.5.8  แผนการจดัการเรียนรู้ที� 8 เรื�องความย ั�งยนือยา่งธรรมชาติ 
   3.5.9  แผนการจดัการเรียนรู้ที� 9 เรื�องหาดทรายงามตา 
   3.5.10 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 10 เรื�องหาดทรายงามตา 
   3.5.11 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 11 เรื�องหาดทรายงามตา 
   3.5.12 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 12 เรื�องหาดทรายงามตา 
   3.5.13 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 13 เรื�องสินคา้ชายแดน 
   3.5.14 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 14 เรื�องสินคา้ชายแดน 
   3.5.15 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 15 เรื�องสินคา้ชายแดน 
   3.5.16 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 16 เรื�องสินคา้ชายแดน 
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   3.5.17 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 17 เรื�องสุดแดนบูรพา 
   3.5.18 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 18 เรื�องสุดแดนบูรพา 
   3.5.19 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 19 เรื�องสุดแดนบูรพา 
   3.5.20 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 20 เรื�องสุดแดนบูรพา   
  การหาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ        
โดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการ ดงันี'  
  3.1 ผูว้จิยันาํแผนการจดัการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ โดยเทคนิค
การใชค้าํถาม สําหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 เสนอต่อคณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกตอ้งเพื�อแกไ้ขขอ้บกพร่อง แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
  3.2 นาํเสนอแผนการจดัการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ โดยเทคนิค
การใช้คาํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ที�ไดแ้กไ้ขตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการ      
ที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์แลว้ เสนอต่อผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน 5 ท่าน เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งดา้นเนื'อหา 
ด้านภาษา ด้านการวดัผลประเมินผล ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และหาค่าดัชนี          
ความสอดคลอ้ง 
  3.3 ผูว้ิจยันาํผลการตรวจของผูท้รงคุณวุฒิมาวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคล้อง 
ของเครื�องมือวิจยั (Index of Item Objective Congruence : IOC) ตั'งแต่แผนการจดัการเรียนรู้            
ของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สําหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 
แผนที� 1 - 20 ตามลาํดบัและสามารถนาํไปใชไ้ด ้
  3.4 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิค      
การใช้คาํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ที�ปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช้ (Try Out) กบั
นกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6/2 โรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ่ สังกดัสํานกังานเขตพื'นที�การศึกษา
ประถมศึกษาตราด เพื�อศึกษาหาขอ้บกพร่องและปรับปรุงใหส้มบูรณ์  มีขั'นตอนดงันี'  
   การทดลองและพฒันาเป็นการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ของ            
ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ มีขั'นตอนดงันี'  
   3.4.1 การทดลองแบบ 1:1 เป็นการนาํแผนการจดัการเรียนรู้ของชุดกิจกรรม          
ฝึกทกัษะภาษาองักฤษที�สร้างขึ'นไปทดลองกบันักเรียน 3 คน ที�มีความสามารถต่างกนั คือ เก่ง         
ปานกลาง และอ่อน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อตรวจสอบการใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษและ
ความสอดคล้องเหมาะสมในด้านต่างๆ อย่างละเอียดจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน                
จากชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียน และนาํมาแกไ้ขขอ้บกพร่องที�พบใหส้มบูรณ์  
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   3.4.2 การทดลองกลุ่มเล็ก เป็นการนาํชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษที�สร้างขึ'น
ไปทดลองใช้กบันักเรียนตั'งแต่ 5 - 10 คน ที�มีความสามารถต่างกนั ทั'งเก่ง ปานกลาง และอ่อน        
เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสมของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษที�สร้างหรือพฒันาขึ'น 
และนาํผลมาแกไ้ขอีกครั' งหนึ�ง   
   3.4.3 การทดลองกลุ่มใหญ่ เป็นการนาํชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษที�สร้างขึ'น
ไปทดลองกบันกัเรียนตั'งแต่ 30 คนขึ'นไป เพื�อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชุดกิจกรรม      
ฝึกทกัษะภาษาองักฤษ 
  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม 
สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชเ้ป็นเครื�องมือในการวจิยักบันกัเรียน
ที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง  
 4. แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะ
ภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คําถาม สําหรับนักเรียนชั.นประถมศึกษาปีที� 6  
  4.1 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนวชิาภาษาองักฤษ ดว้ยชุดกิจกรรม
ฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 มีขั'นตอน
ดงันี'    
   4.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อเป็นแนวทาง    
ในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษด้วยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะ   
ภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6   
   4.1.2 นาํข้อมูลที�ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมิน     
ความพึงพอใจในการเรียนวชิาภาษาองักฤษดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้
คาํถาม สาํหรับนักเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ให้มีเกณฑ์การประเมินครอบคลุมองค์ประกอบ                                                                                                                             
ของความพึงพอใจ โดยการหาค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน แลว้นาํค่าเฉลี�ยไปเปรียบเทียบกบั
เกณฑใ์นการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน  ดงันี'  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 ก : 100) 
    ระดบั  5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
    ระดบั  4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
    ระดบั  3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
    ระดบั  2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
    ระดบั  1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด  
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   4.1.3 ดาํเนินการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ
ด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการสื� อสารภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม สาํหรับนักเรียน          
ชั'นประถมศึกษาปีที� 6  มีรายละเอียด ดงันี'  
    1) ดา้นเนื'อหา 
     (1) เนื'อหาน่าสนใจและเกี�ยวขอ้งกบัวถีิชีวติของนกัเรียน 
     (2) เนื'อหามีความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรียน 
     (3) เนื'อหามีคาํศพัทแ์ละสาํนวนภาษาใหม่ๆ ใหไ้ดเ้รียนรู้ 
     (4) เนื'อหา คาํศพัทแ์ละสาํนวนภาษา สามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
    2) ดา้นการออกแบบชุดกิจกรรม 
     (1) การจดัรูปแบบน่าสนใจ มีสาระและน่าอ่าน 
     (2) มีภาพประกอบสวยงามน่าสนใจและเหมาะสมกบัเนื'อหา 
     (3) การออกแบบแต่ละแบบฝึกมีเนื'อหาพอดีกบัระดบัของนกัเรียน  
          (4) การจดัเรียงแต่ละแบบฝึกเรียงจากง่ายไปหายาก 
    3) ดา้นกิจกรรม 
     (1) คาํสั�ง คาํอธิบายของแบบฝึกชดัเจน 
     (2) แต่ละแบบฝึกมีตวัอยา่ง ง่ายต่อการปฏิบติักิจกรรม 
     (3) มีการใชค้าํถามช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจกิจกรรมมากยิ�งขึ'นและส่งเสริม
ทกัษะกระบวนการคิด 
          (4) แต่ละกิจกรรมมุ่งเนน้เพื�อฝึกทกัษะแบบบูรณาการทางภาษา 
    4) ดา้นประโยชน์ 
     (1) ชุดกิจรรมช่วยเพิ�มพูนให้นักเรียนเกิดทกัษะทางภาษาและพฒันา
ทกัษะกระบวนการคิด 
     (2) นัก เ รีย นส า ม า รถ นาํ ทัก ษ ะ ก ระ บ วนก า รแล ะ ค วา ม รู้ ไ ป ใ ช้                     
ในชีวติประจาํวนัและการศึกษาต่อได ้
     (3) นักเรียนเกิดความมั�นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื�อการสื� อสาร        
เพิ�มมากขึ'น 
  4.2 การหาคุณภาพแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ             
ดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษา      
ปีที� 6  มีขั'นตอน ดงันี'   
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   4.2.1 นาํแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนวชิาภาษาองักฤษ ดว้ยชุดกิจกรรม
ฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม สําหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 เสนอต่อ
คณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสม และความถูกตอ้งตามหลกัการ
และรูปแบบของแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื�อแก้ไขข้อบกพร่องแล้วนาํมาปรับปรุงแก้ไข       
ตามคาํแนะนาํ 
   4.2.2 นาํเสนอแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ             
ดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สําหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 
ที�ไดแ้กไ้ขตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์แลว้ เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 
5 ท่าน เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งด้านเนื'อหา ด้านการออกแบบชุดกิจกรรม ด้านกิจกรรม และ    
ดา้นประโยชน์ 
   4.2.3 ผูว้จิยันาํผลการตรวจของผูท้รงคุณวฒิุมาวเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ของเครื�องมือวจิยั (Index of Item Objective Congruence : IOC) และสามารถนาํไปใชไ้ด ้
   4.2.4 นาํแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ชุดกิจกรรม
ฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ที�ปรับปรุง
แลว้ไปทดลองใช้ (Try Out) กบันกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6/2 โรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ่ 
สังกดัสาํนกังานเขตพื'นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื�อศึกษาหาขอ้บกพร่องและปรับปรุงใหส้มบูรณ์   
       4.2.5 นาํแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ชุดกิจกรรม 
ฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ที�ปรับปรุง
แกไ้ขแลว้ไปใชเ้ป็นเครื�องมือในการวจิยักบันกัเรียนที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง  
     
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัครั' งนี' เป็นการวิจยักึ� งทดลอง (Quasi-experimental Design) ผูว้ิจยัดาํเนินการ          
เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองตามลาํดบั  ดงันี'  
 1.   ขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั เพื�อส่งใหท้างโรงเรียนเพื�ออนุญาตปฐมนิเทศนกัเรียน 
และดาํเนินการวจิยัตามลาํดบัขั'นตอน 
 2.   ดาํเนินการโดย 
  2.1 อธิบายเกี�ยวกบัการวจิยั เป้าหมาย วธีิการและเกณฑก์ารประเมิน 
  2.2 ทาํการทดสอบก่อนเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิh การเรียน ก่อนการใช้
ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 
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 3.   ดาํเนินการทดลองโดยใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม
สาํหรับนักเรียนชั' นประถมศึกษาปีที�  6 ที�ผู ้วิจ ัยสร้างขึ' นไปดาํเนินการสอนในภาคเรียนที�  2                  
ปีการศึกษา 2555 โดยผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการ 
 4.   ทาํการทดสอบวดัผลสัมฤทธิh การเรียนหลงัเรียนโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิh  
หลังการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม สาํหรับนักเรียน                 
ชั'นประถมศึกษาปีที� 6   
  5.   ประเมินความพึงพอใจในการเรียนชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิค      
การใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 โดยใชแ้บบประเมินความพึงพอใจของชุดกิจกรรม
ฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 
 6.  รวบรวมและตรวจผลการทดสอบเพื�อนาํขอ้มูลที�ไดไ้ปวเิคราะห์โดยวธีิการทางสถิติ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผลสัมฤทธิh ทางการเรียนของนกัเรียนที�เรียนดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะ
ภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ 
ตามขั'นตอนดงันี'  
 1. หาค่าสถิติพื'นฐาน ความสามารถในการเรียนของนกัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะ
ภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม สาํหรับนักเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ของแบบทดสอบ 
ก่อนเรียนและหลงัเรียน จากนั'นนาํขอ้มูลไปหาค่าเฉลี�ย (Χ ) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิh ทางการเรียนของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิค
การใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ทั'งก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยทดสอบค่าที (t-test 
Dependent) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในการคาํนวณ  
 3.  วิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ 
โดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 โดยการหาค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบน
มาตรฐาน แลว้นาํค่าเฉลี�ยไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน ดงันี'  
(บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 ก : 100) 
  4.51  -  5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
  3.51  -  4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
  2.51  -  3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.51  -  2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1.00  -  1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
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สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื.นฐาน 
 1. ค่าเฉลี�ย (Χ ) 
 2. ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือ 
 1. สถิติที�ใชใ้นการหาคุณภาพของเครื�องมือ 
  1.1 หาค่าความเที�ยงตรงของแผนการจดัการเรียนรู้และแบบวดัผลสัมฤทธิh ทางการเรียน
ของนกัเรียน คาํนวณจากสูตร  IOC (สมนึก  ภทัทิยธนี. 2546 : 218-220)  ดงันี'  
 

                                            IOC     =     
Ν

ΣR  
                                                  

   เมื�อ     IOC  แทน   ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์
                     RΣ  แทน    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 
                         N     แทน  จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 
   ค่าดชันีความสอดคลอ้งที�เหมาะสมมีค่าตั'งแต่ .50 ขึ'นไป 
 

  1.2 ค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิh ทางการเรียนรายขอ้
โดยใชก้ารคาํนวณจากสูตร (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 ข : 85-86) 
 

                                              P     =     
L

L

Ν+Ν

+Η

Η

 

 

   เมื�อ     P       แทน      ค่าความยาก 
                                  H         แทน      จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มสูงที�ตอบคาํถามแต่ละขอ้ถูกตอ้ง 
                                   L         แทน      จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มตํ�าที�ตอบคาํถามแต่ละขอ้ถูกตอ้ง 
                         NH        แทน      จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มสูง 
                                      NL         แทน     จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มตํ�า 
 

  1.3 ค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิh ทางการเรียน
รายขอ้โดยใช้การคาํนวณจากสูตรตามวิธีของ เบรนแนน (Brennan) (บุญเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์. 
2547 : 83-86) 
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        B     =     
21

LU

Ν
−

Ν
      

 

            เมื�อ      B       แทน     ค่าอาํนาจจาํแนก 
        U        แทน     จาํนวนนกัเรียนที�ตอบขอ้สอบขอ้นั'นถูกในกลุ่ม 1Ν      
      L         แทน     จาํนวนนกัเรียนที�ตอบขอ้สอบขอ้นั'นถูกในกลุ่ม 2Ν  
               1Ν  แทน จาํนวนนกัเรียนหรือผูส้อบผา่นเกณฑ์  
               2Ν  แทน จาํนวนนกัเรียนหรือผูส้อบไม่ผา่นเกณฑ์ 
 

  1.4 ค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิh ทางการเรียน โดยใช้
วธีิการของ โลเวท (Lovett) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 ข : 96)  ดงันี'  
 

     
( ) ( )∑
∑ ∑

−−

−
−= 2

2
    i
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xxK
r

i

i
tt  

   

   เมื�อ    ttr  แทน ความเชื�อมั�นของแบบทดสอบ 
     k แทน จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 
     Xi แทน คะแนนสอบของนกัเรียนแต่ละคน 
 

 2. สถิติที�ใชใ้นการตรวจสอบสมมุติฐาน 
  2.1 ค่าทดสอบที (t-test Dependent) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 ข : 109) 
 

            ΣD 

     t    =    
1)(N

2D)(2DN
−

∑ ∑−     

       

    เมื�อ    D  แทน    ความแตกต่างระหวา่งคะแนนแต่ละคู่       
      N       แทน     จาํนวนคู่ 
                         df        แทน      ความเป็นอิสระมีค่าเท่ากบั  N-1   
        C         แทน      คะแนนจุดตดัที�ผา่นเกณฑ์ 
 

 3. การคาํนวณหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม 
สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ตามเกณฑ ์80/80 ใชสู้ตรดงันี'  (เผชิญ  กิจระการ. 2544 : 46-51)   
  3.1 การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ  (E 1 ) 
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                     E 1    =   

A

N
∑Χ ×  100 

         

              E 1    แทน    ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
      ∑X     แทน    คะแนนรวมของนกัเรียนจากการทาํกิจกรรมระหวา่งเรียน    
ทั'งหมด 
                  N        แทน    จาํนวนผูเ้รียนทั'งหมด 
                  A        แทน     คะแนนเตม็ 

  3.2 การหาประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E 2 ) 
 

                                    E2      =   100×

ΣΥ

B
N  

 

             E2      แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ไดจ้ากคะแนนเฉลี�ยจากการทาํ
แบบทดสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนทั'งหมด 
    ΣΥ      แทน ผลรวมของคะแนนที�ไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียน 
                    N        แทน จาํนวนผูเ้รียน 
                       B        แทน คะแนนเตม็ของการสอบหลงัเรียน 

 
   
 




