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บทที�  3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 ในการวจิยัครั งนี  มีขันตอนในการดาํเนินการดงันี  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เครื#องมือที#ใชใ้นการวจิยั 
 3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื#องมือ 
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 6. สถิติที#ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 การกาํหนดประชากร 
 ประชากรในการวิจยัครั งนี  ไดแ้ก่ นกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที# 1  จาํนวน  4 ห้องเรียน 
จาํนวนนกัเรียน 158 คน โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี  อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  ภาคเรียนที#  1                   
ปีการศึกษา 2557  
 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครั งนี  ได้แก่  นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที# 1 โรงเรียนอนุบาล
จนัทบุรี  อาํเภอเมืองจนัทบุรี  จงัหวดัจนัทบุรี ภาคเรียนที# 1  ปีการศึกษา 2557  ซึ# งไดม้าจากการสุ่ม
แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543 : 89)  จาํนวน 2 ห้องเรียน     
นักเรียนแต่ละห้องเป็นนักเรียนที#จดัแบบคละความสามารถ โดยจบัฉลากเข้ากลุ่มทดลองและ      
กลุ่มควบคุม ผลปรากฏวา่ นกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที# 1/3 จาํนวน 40  คน เป็นกลุ่มที#ใชก้ารสอน
เขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร  และนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที#  1/1        
จาํนวน 40 คน เป็นกลุ่มที#ไดรั้บการสอนเขียนภาษาเพื#อการสื#อสาร   

 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื#องมือที#ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั งนี   ไดแ้ก่   
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของบรู๊คส       
และวทิโธร 
 2. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนเขียนภาษาเพื#อการสื#อสาร 
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 3. แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ 
 4. แบบวดัความพึงพอใจ 

 
การสร้างและการหาคุณภาพเครื�องมือ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที#ใช้ในการวิจยัครั งนี  ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
การสอนเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส์และวิทโธร และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอน       
เขียนภาษาเพื#อการสื#อสาร มีขันตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดงันี  
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที#เกี#ยวขอ้งกบัหลกัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ รวมทัง
ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้             
ภาษาต่างประเทศ ชันมธัยมศึกษาปีที# 1  
 2. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างเนือหา มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี วดั สาระการเรียนรู้
แกนกลาง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื#อพฒันาความสามารถในการเขียน
ภาษาองักฤษและเขียนแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของ 
บรู๊คสและวิทโธร และแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาเพื#อการสื#อสาร จาํนวน      
10 แผน ใชเ้วลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 20 ชั#วโมง 
 4. นาํแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คส   
และวิทโธรและแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนเขียนภาษาเพื#อการสื#อสาร  เสนอต่ออาจารย ์  
ที#ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื#อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม แลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
 5. นาํแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คส  
และวิทโธร และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาเพื#อการสื# อสาร เสนอต่อ                
ผูเ้ชี#ยวชาญ 5 ท่าน เพื#อตรวจพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้เกี#ยวกบัสาระสําคญั 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนือหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื#อการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
โดยผูเ้ชี#ยวชาญประเมินตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั   
(พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2543 : 107) ไดก้าํหนดคะแนนการประเมิน ดงันี  
  5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที#สุด 
  4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
  3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
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  2 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย 
  1 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ยที#สุด 
 6. วิเคราะห์ผลการประเมินของผูเ้ชี#ยวชาญทัง 5 ท่าน แลว้เทียบกบัเกณฑ์ระดบัคุณภาพ
ตามคะแนนเฉลี#ย ดงันี  
  4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมมากที#สุด 
  3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมมาก 
  2.51 - 3.50 หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมปานกลาง 
  1.50 - 2.50 หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมนอ้ย 
  1.00 - 1.50 หมายถึง มีคุณภาพความเหมาะสมนอ้ยที#สุด 
  โดยกาํหนดให้คะแนนเฉลี#ย 3.51 ขึนไป เป็นเกณฑ์คุณภาพความเหมาะสมที#ยอมรับว่า
แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพที#สามารถนําไปใช้ได้  ซึ# งจากผลการประเมินของผูเ้ชี#ยวชาญ         
ทัง 5 ท่าน พบว่า แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คส
และวทิโธร มีคะแนนรวมเฉลี#ย 4.39  ระดบัคุณภาพความเหมาะสมมาก  และแผนการจดัการเรียนรู้
โดยใช้การสอนเขียนภาษาเพื#อการสื#อสาร มีคะแนนรวมเฉลี#ย 4.42  ระดบัคุณภาพความเหมาะสม
มาก เช่นเดียวกนั (ภาคผนวก ง) 
 7. นาํแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและ
วทิโธร และแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนเขียนเพื#อการสื#อสาร ที#ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ 
ไปทดลองใช้กบันกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที# 1 โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี จาํนวน 30 คน ที#ไม่ใช่    
กลุ่มตวัอย่าง เพื#อพิจารณาความเหมาะสมของเวลา ภาษา เนือหา และกิจกรรมการเรียนรู้ตามที#
กาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 
 8. นาํแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและ
วิทโธร และแผนการจดัการเรียนรู้โดยการสอนเขียนภาษาเพื#อการสื#อสาร ที#ผ่านการทดลองใช ้     
มาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องเพื#อให้มีความถูกตอ้งเหมาะสมอย่างสมบูรณ์ ก่อนนาํไปใช้จริงกบั
กลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ 
 แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษมีขันตอนการสร้างและหาคุณภาพ 
ดงันี  
 1. ศึกษาเอกสารงานวิจยัที#เกี#ยวขอ้งกบัหลกัการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการ
เขียนภาษาองักฤษ (อจัฉรา  วงศ์โสธร.  2544 : 93) รวมทังศึกษาเอกสารหลกัสูตรแกนกลาง         
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชันมธัยมศึกษาปีที# 1 
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 2. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
การวดัและประเมินผลความสามารถดา้นการเขียนภาษาองักฤษ 
 3. สร้างแบบทดสอบ ซึ# งเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน วดัสิ#งเดียวกนัเพื#อตอ้งการเปรียบเทียบ
พฒันาการการเรียนรู้ของผูเ้รียนก่อนและหลงัใชเ้ครื#องมือ เป็นขอ้สอบปรนยั  จาํนวน 40 ขอ้ 
 4. นาํแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษที#สร้างขึน เสนอต่ออาจารย ์     
ที#ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ เพื#อนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 
 5. นาํแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษเสนอต่อผูเ้ชี#ยวชาญจาํนวน      
5 ท่าน เพื#อตรวจสอบความเที#ยงตรงเชิงเนือหาและความถูกตอ้งของภาษาที#ใช้  โดยพิจารณา     
ความสอดคลอ้งของขอ้ทดสอบ  และพฤติกรรมที#ตอ้งการวดัความสามารถ 
 6. วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)       
โดยพิจารณาขอ้สอบที#มีค่า IOC ตังแต่ 0.50 - 1.00 ถือวา่เป็นขอ้สอบที#มีความสอดคลอ้ง และจาก
การวิเคราะห์พบว่า แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ ที#ประเมินโดยผูเ้ชี#ยวชาญ  
มีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.80 - 1.00 (ภาคผนวก ง) 
 7. นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษที#ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ
ของผูเ้ชี#ยวชาญแลว้ ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี  ที#ไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน 30 คน เพื#อหาค่าความยากง่าย และค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้ทดสอบเป็นรายขอ้ 
โดยพิจารณาขอ้ทดสอบที#มีความยากง่ายอยูใ่นเกณฑ ์0.20 - 0.80 และมีค่าอาํนาจจาํแนกอยูใ่นเกณฑ ์
0.20 ขึนไป เลือกขอ้ทดสอบที#มีความเหมาะสมมากที#สุด จาํนวน 40 ขอ้ (ภาคผนวก จ) 
 8. นําแบบทดสอบที#ผ่านเกณฑ์การพิจารณาไปวิเคราะห์หาค่าความเชื#อมั#น โดยใช้
วิธีการใชแ้บบทดสอบแบบคู่ขนานของเพียร์สัน (Pearson) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 96) ซึ# งจาก
ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ มีค่าความเชื#อมั#นเท่ากบั 
0.77 (ภาคผนวก จ)  
 9. จดัพิมพ์แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ เพื#อนาํไปใช้จริงกับ   
กลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 แบบวดัความพงึพอใจ 

 แบบวดัความพึงพอใจ  มีขันตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดงันี  
 1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที#เกี#ยวขอ้งกบัหลกัการสร้างแบบวดัความพึงพอใจ 
 2. ดาํเนินการสร้างแบบวดัความพึงพอใจต่อการสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิด
ของบรู๊คสและวิทโธร โดยให้ผูเ้รียนประเมินผลตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (พวงรัตน์  ทวรัีตน์. 2543 : 107) ไดก้าํหนดคะแนนการประเมินดงันี  
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  5   หมายถึง ความพึงพอใจมากที#สุด 
  4   หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 
  3   หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 
  2   หมายถึง  ความพึงพอใจนอ้ย 
  1   หมายถึง ความพึงพอใจนอ้ยที#สุด 
 3. นาํแบบวดัความพึงพอใจต่อการสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร 

เสนอต่ออาจารยที์#ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื#อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม แล้วนาํไปปรับปรุง    

แกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

 4. นาํแบบวดัความพึงพอใจต่อการสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและ    

วิทโธร เสนอต่อผูเ้ชี#ยวชาญจาํนวน 5 ท่าน เพื#อตรวจพิจารณาความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาที#ใช ้

และความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัประเด็นที#วดัความพึงพอใจ 

 5. วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)       

โดยพิจารณาขอ้คาํถามที#มีค่า IOC ตังแต่ 0.50 - 1.00 ถือวา่เป็นขอ้คาํถามที#มีความสอดคลอ้งเหมาะสม 

และจากการวิเคราะห์พบว่าขอ้คาํถามของแบบวดัความพึงพอใจที#ประเมินโดยผูเ้ชี#ยวชาญ ทุกขอ้     

มีค่า IOC  เท่ากบั 1.00 (ภาคผนวก ง) 

 6. นาํแบบทดสอบวดัความพึงพอใจต่อการสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คส

และวิทโธร ที#ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู ้เ ชี# ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียน              

ชันมธัยมศึกษาปีที# 2 โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี ที#ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน เพื#อหาค่า      

ความเชื#อมั#น โดยการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา ( α Coefficient)  (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543 : 125) 

และจากการวิเคราะห์พบวา่  แบบวดัความพึงพอใจ มีค่าความเชื#อมั#น 0.81 (ภาคผนวก จ) แสดงว่า

เป็นแบบวดัความพึงพอใจที#มีความเชื#อมั#นในระดับสูง เหมาะสมในการนําไปใช้เป็นแบบวดั     

ความพึงพอใจของนกัเรียนที#เป็นกลุ่มตวัอยา่งได ้

 7. จดัพิมพแ์บบวดัความพึงพอใจต่อการสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คส

และวทิโธร เพื#อนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัครั งนี  เป็นการวิจยักึ#งทดลอง (Quasi Experimental Design) โดยผูว้ิจยัดาํเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจยั  แบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการทดสอบก่อนและหลงัการ
ทดลอง (Nonrandomized Control Group Pre-test  Post-test Design)    
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ตาราง  3  แบบแผนการวิจยั แบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการทดสอบก่อนและหลงัการ
ทดลอง  

 

กลุ่มตวัอยา่ง ก่อนทดลอง ทดลอง หลงัทดลอง 
E T1 X T2 
C T1 ~ X T2 

 
ที#มา  :  อรพินทร์  ชูชม. 2552 : 8 
 
 ความหมายของสัญลกัษณ์ที#ใชใ้นแบบแผนการวจิยั 
 E  แทน กลุ่มทดลอง 
 C  แทน กลุ่มควบคุม 
 T1  แทน การทดสอบก่อนการทดลอง 
 T2  แทน การทดสอบหลงัการทดลอง 
 X  แทน การดาํเนินการทดลองโดยจดัการเรียนรู้การสอนการเขียนตามแนวคิด 
    ของบรู๊คสและวทิโธร 
 ~X  แทน การดาํเนินการทดลองโดยการสอนเขียนภาษาเพื#อการสื#อสาร 
 
 ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขันตอน ดงันี  
 1. ชีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ 
 2. ดํา เ นินการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้  กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม                
ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ จาํนวน  40  ขอ้ ในเวลา  1 ชั#วโมง  
 3. ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มทดลองไดรั้บการจดัการเรียนรู้
โดยการสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร และกลุ่มควบคุมได้รับการจดั    
การเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาเพื#อการสื# อสาร แต่ละกลุ่มใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้            
ตามแผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 10 แผน ใชเ้วลา 20 ชั#วโมง โดยใชเ้วลาเรียนปกติ ตามตาราง 4   
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ตาราง  4  แสดงระยะเวลาดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มทดลองได้รับ   
การจัดการเรียนรู้โดยการสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร และ         
กลุ่มควบคุมไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนเขียนภาษาเพื#อการสื#อสาร 

 

ครั งที# เนือหา ชั#วโมง 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

เวลา เวลา 
1 ตวัอกัษรและเครื#องหมายวรรคตอน 2 09.00 - 11.00 น. 08.00 - 10.00 น. 
2 คาํที#มีความหมายเหมือนกนั           

หรือใกลเ้คียงกนั 2 14.00 - 16.00 น. 13.00 - 15.00 น. 
3 คาํสรรพนาม 2 09.00 - 11.00 น. 08.00 - 10.00 น. 
4 การเปลี#ยนเอกพจน์เป็นพหูพจน์ 2 14.00 - 16.00 น. 13.00 - 15.00 น. 
5 การเปลี#ยนพหูพจน์เป็นเอกพจน์ 2 09.00 - 11.00 น. 08.00 - 10.00 น. 
6 ก า ร เ ป ลี# ย น ป ระ โย ค จ า ก บ อ ก เ ล่ า      

เป็นปฏิเสธ (Present Tense) 2 14.00 - 16.00 น. 13.00 - 15.00 น. 
7 การเปลี#ยนประโยคจากปัจจุบนั      

เป็นอดีต 2 09.00 - 11.00 น. 08.00 - 10.00 น. 
8 การเปลี�ยนประโยคจากบอกเล่า      

เป็นปฏิเสธ (Past Tense) 2 14.00 -16.00 น. 13.00 - 15.00 น. 
9 การเปลี#ยนประโยคจากปัจจุบนั      

เป็นอนาคต 2 09.00 - 11.00 น. 08.00 - 10.00 น. 
10 การเปลี#ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธ 

(Future Tense) และ  (รวมทุก Tense) 2 14.00 - 16.00 น. 13.00 - 15.00 น. 

 
 4. ดํา เนินการทดสอบหลังการจัดการเ รียนรู้  กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม                
ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ ซึ# งเป็นแบบทดสอบแบบคู่ขนาน 
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การวเิคราะห์ข้อมูล  
 การวจิยัครั งนี   ผูว้จิยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
ดงันี  
 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชันมธัยมศึกษา
ปีที# 1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยการสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร 
โดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกนั ( t-test for Dependent Samples) 
 2.  วเิคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชันมธัยมศึกษา
ปีที# 1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยการสอนเขียนภาษาเพื#อการสื#อสาร โดยการทดสอบค่าที
แบบไม่เป็นอิสระจากกนั (t-test for Dependent Samples) 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชันมธัยมศึกษา
ปีที# 1 ระหวา่งกลุ่มที#ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยการสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คส
และวิทโธร กบักลุ่มที#ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยการสอนเขียนภาษาเพื#อการสื#อสาร  โดยการทดสอบ
ค่าทีแบบเป็นอิสระจากกนั (t-test for Independent Samples) 
 4. วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียน   
ภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที# 1 สถิติที#ใช้ คือ      
ค่าเฉลี#ยและส่วนเบี#ยงเบนมาตรฐาน 
 

สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติพื2นฐาน 
 1. ค่าเฉลี#ย (Percentage) 
 2. ส่วนเบี#ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 
 1. IOC  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence)   
 2. p (ค่าความยาก), r (ค่าอาํนาจจาํแนก) 
 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบสมมุติฐาน 
 1. t-test for Dependent Samples 
 2. t-test for Independent Samples 




