
 
 

บทที�  4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจยัเรื� อง ผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของ 
บรู๊คสและวทิโธร  ผูว้จิยัขอเสนอผลการวเิคราะห์ตามลาํดบัดงันี*  
 

สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ 
 X   แทน ค่าเฉลี�ย (Mean)  
 S.D. แทน ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 n  แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 t  แทน ค่าสถิติที�ใชใ้นการทดสอบค่าที (t-test) 
 p  แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 
 *  แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครั* งนี*  ผูว้จิยัขอเสนอเป็นตอนๆ  ดงันี*  
 ตอนที�  1  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ ก่อนและหลงั
การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร 
 ตอนที�  2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ ก่อนและหลงั
การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสาร 
 ตอนที�  3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ ระหวา่งกลุ่ม     
ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธรกบักลุ่ม  
ที�ไดรั้บการจดัการสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสาร 
 ตอนที�  4  ผลการวิเคราะห์ผลกการประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการสอนเขียน
ภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที�  1  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ ก่อนและหลงั
การจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร ปรากฏผล   
ดงัตาราง 5 
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ตาราง  5  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ ก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู้โดยใชก้ารสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร 

 

การทดลอง n คะแนนเตม็ X  S.D. ΣD ΣD2 t p 

ก่อนเรียน 40 40 18.52 3.86 
289 2313 19.02* .000 

หลงัเรียน 40 40 25.75 3.67 

 

*p < .05 
 
 จากตาราง 5  แสดงว่า คะแนนเฉลี�ยความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ กลุ่มที�ไดรั้บ      
การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธรก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ 18.52           
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.86  หลงัเรียนมีค่าเท่ากบั  25.75 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.67  
จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน และผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ    
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาองักกฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร 
พบว่า นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญั   
ทางสถิติที�ระดบั .05 
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 ตอนที�  2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ ก่อนและหลงั
การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสาร ปรากฏผลดงัตาราง 6 
 
ตาราง  6  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ ก่อนและหลังการจดั      

การเรียนรู้โดยใชก้ารสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสาร 
 

การทดลอง n คะแนนเตม็ X  S.D. ΣD ΣD2 t p 

ก่อนเรียน 40 40 17.52 4.09 
259 1847 19.61* .000 

หลงัเรียน 40 40 24.00 3.64 

 

*p < .05 
 
 จากตาราง 6  แสดงว่า คะแนนเฉลี�ยความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ กลุ่มที�ไดรั้บ      
การสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสารก่อนเรียน มีค่าเท่ากบั 17.52  ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.09  
หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 24.00 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.64  จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน และ         
ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ ก่อนและหลังการจดัการเรียนรู้       
โดยใช้การสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสาร พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ     
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
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 ตอนที�  3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ ระหวา่งกลุ่ม      
ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร กบักลุ่ม
ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้การสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสาร  
 
ตาราง  7  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ ระหว่างกลุ่มที"ไดรั้บ  

การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธรและการสอน

เขียนภาษาเพื"อการสื"อสาร 
 

การทดลอง n คะแนนเตม็ X  S.D. t p 
กลุ่มทดลอง 40 40 25.75 3.67 

2.13* .036 
กลุ่มควบคุม 40 40 24.00 3.64 

 

*p < .05 
 

 จากตาราง 7  แสดงวา่ คะแนนความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ กลุ่มทดลองที�ไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร มีค่าเท่ากบั 
25.75 คะแนน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.67 และกลุ่มควบคุมที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
การสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสาร มีคะแนนเฉลี�ยความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษเท่ากบั 
24.00 คะแนน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.64 จากคะแนนเตม็ 40 คะแนน พบวา่ ความสามารถ
ในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนกลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาองักฤษ
ตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร สูงกว่ากลุ่มที�ได้รับการจดัการสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสาร 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
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 ตอนที�  4  ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการสอนเขียนภาษาองักฤษ
ตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร 
 

ตาราง  8  ผลการวเิคราะห์การประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิด
ของบรู๊คสและวิทโธร 

 

ขอ้ รายการประเมิน 
n =  40 

ระดบั 
X  S.D. 

ด้านเนื*อหา    
1. เนื*อหาครอบคลุมจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของบทเรียน 4.10 0.84 มาก 
2. เนื*อหาวชิาเรียงลาํดบัจากง่ายไปยาก 4.35 0.77 มาก 
3. เนื*อหาวชิาตรงกบัความตอ้งการของนกัเรียน  3.78 0.73 มาก 
4. ครูมีความรู้ความสามารถในเนื*อหาวชิา 4.80 0.41 มากที�สุด 
5. นกัเรียนสามารถนาํเนื*อหาวชิาไปประยกุตใ์ชใ้นการ

ดาํรงชีวิต 
4.28 0.75 มาก 

 รวมดา้นเนื*อหา 4.26 0.78 มาก 
ด้านกระบวนการเรียนการสอน    
6. กระบวนการเรียนการสอนน่าสนใจ 3.73 0.72 มาก 
7. กระบวนการเรียนการสอนเนน้ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม   

ในการจดักิจกรรม 
4.30 0.79 มาก 

8. นกัเรียนมีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ 3.88 0.79 มาก 
9. นกัเรียนมีความสุขและสนุกกบัการเรียนการสอน 3.98 0.80 มาก 
10. กระบวนการเรียนการสอนมีความหลากหลาย และเปิด

โอกาสใหน้กัเรียนไดใ้ชภ้าษาองักฤษ 
3.98 0.83 มาก 

 รวมดา้นกระบวนการเรียนการสอน 3.97 0.80 มาก 
ด้านสื�อการเรียนการสอน    
11. สื�อการเรียนการสอนมีความเพียงพอต่อจาํนวนของ     

นกัเรียน 
 

4.88 
 

0.33 
 

มากที�สุด 
12. สื�อการเรียนการสอนกระตุน้ความสนใจ 3.83 0.64 มาก 
13. สื�อการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบับทเรียน 4.78 0.42 มากที�สุด 
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ตาราง  8  (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการประเมิน 
n =  40 

ระดบั 
X  S.D. 

14. สื�อการเรียนการสอนสามารถทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียน
ไดม้ากขึ*น 4.70 0.46 มากที�สุด 

15. สื�อการเรียนการสอนมีความชดัเจนและตรงตาม
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.33 0.73 มาก 

 รวมดา้นสื�อการเรียนการสอน 4.50 0.65 มากที�สุด 
ด้านการวดัผลประเมินผล    
16. ครูแจง้เกณฑก์ารประเมินผลทุกครั* ง 4.75 0.44 มากที�สุด 
17. นกัเรียนไดรั้บการประเมินผลที�มีความยติุธรรม 4.80 0.41 มากที�สุด 
18. แบบทดสอบย่อยเป็นไปตามจุดประสงคแ์ละสอดคลอ้ง

กบักิจกรรมของบทเรียน 4.73 0.45 มากที�สุด 
19. นกัเรียนไดรั้บคาํแนะแนะที�มีประโยชน์จากการจดั    

การเรียนรู้ 4.63 0.49 มากที�สุด 
20. นกัเรียนไดน้าํผลการประเมินไปพฒันาตนเองใหดี้ยิ�งขึ*น 4.55 0.50 มากที�สุด 
 รวมดา้นการวดัผลประเมินผล 4.69 0.46 มากที�สุด 
 รวมทั*งฉบบั 4.36 0.74 มาก 

 
 จากตาราง 8  แสดงวา่ ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนเขียนภาษาองักฤษ
ตามแนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี�ย 4.36 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ดา้นที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด คือ ดา้นการวดัผลและประเมินผล โดยมีค่าเฉลี�ย 4.69 อยูใ่นระดบัมากที�สุด  
เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด คือ สื�อการเรียนการสอนมีความเพียงพอ         
ต่อจาํนวนของนกัเรียน โดยมีค่าเฉลี�ย 4.88  ครูมีความรู้ความสามารถในเนื*อหาวิชาและนกัเรียน    
ไดรั้บการประเมินผลที�มีความยติุธรรม  มีค่าเฉลี�ย 4.80  สื�อการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบับทเรียน  
มีค่าเฉลี�ย  4.78 




