บทที่ 3

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การดําเนิ นการวิจยั เรื่ อง ผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้นิทานภาษาอังกฤษที่มีต่อความ
เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ซึ่ งผูว้ จิ ยั ขอนําเสนอรายละเอียด ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 39
คน ของโรงเรี ยนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ได้มาโดย
การสุ่ มแบบกลุ่ม (cluster sampling) ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้เวลาทําการทดลอง 8 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 2 คาบ รวมทั้งหมด 16 คาบ ซึ่งไม่รวมคาบทดสอบก่อนเรี ยนและทดสอบหลังเรี ยน

2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
2.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย
2.1.1 แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ จํานวน 8 แผน
2.1.2 แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ จํานวน
30 ข้อ ซึ่ งใช้ทดสอบก่อนเรี ยนและทดสอบหลังเรี ยน
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2.1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ จํานวน
20 ข้อ

ขั้นตอนการสร้ างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ นิทานภาษาอังกฤษ ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จํานวน 8 แผน แผนละ 2 คาบ รวมทั้งหมด 16 คาบ โดยมีรายละเอียด
ขั้นตอนการสร้างดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยวิเคราะห์เกี่ยวกับสาระ มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ และตัวชี้วดั
1.2 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ จากเอกสารและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ภาษาอังกฤษนิทาน
1.3 คัดเลือกนิทานภาษาอังกฤษที่เป็ นนิทานอีสป ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้
สอบถามความสนใจของนักเรี ยนโดยใช้แบบสอบถามนิทาน โดยเนื้อหาในนิทานจะต้องไม่ส้ ันหรื อ
ยาวเกินไป ภาษาในนิทานเข้าใจได้ง่าย เป็ นเรื่ องราวที่มีความเหมาะสมทั้งด้านภาษา วัย และความ
สนใจของนักเรี ยน รวมถึงสอดคล้องกับตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลางในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 นอกจากนี้นิทานที่เลือกมานั้นยังสอดแทรกไปด้วยข้อคิด
สอนใจ
1.4 จัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ จํานวน 8 แผน
แผนละ 2 คาบ รวมทั้งหมด 16 คาบ ได้แก่นิทานอีสป 8 เรื่ อง ดังนี้
แผนการเรี ยนรู้ที่ 1 เรื่ อง The Fox and The Crow
แผนการเรี ยนรู้ที่ 2 เรื่ อง The Lion and The Mouse
แผนการเรี ยนรู้ที่ 3 เรื่ อง The Shepherd Boy and The Wolf
แผนการเรี ยนรู้ที่ 4 เรื่ อง The Two Fellows and The Bear
แผนการเรี ยนรู้ที่ 5 เรื่ อง The Town Mouse and The Country Mouse
แผนการเรี ยนรู้ที่ 6 เรื่ อง The Dog and The Shadow
แผนการเรี ยนรู้ที่ 7 เรื่ อง The Ant and The Grasshopper
แผนการเรี ยนรู้ที่ 8 เรื่ อง The Hare and The Tortoise
ซึ่ งในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบด้วยกิจกรรมที่จะพัฒนาความ
เข้าใจในการอ่านโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ ดังนี้
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1) กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading) ขั้นตอนนี้เป็ นการกระตุน้ ความ
สนใจให้กบั นักเรี ยนเกี่ยวกับสิ่ งที่จะได้อ่าน กิจกรรมในขั้นนี้ได้แก่ การถามคําถามนักเรี ยนจาก
รู ปภาพที่เกี่ยวข้องกับนิทาน การนําเสนอคําศัพท์ที่ปรากฏในเนื้อเรื่ องโดยใช้บตั รภาพและบัตร
คําประกอบ และการนําเสนอเกมที่เป็ นการทบทวนคําศัพท์ที่ปรากฏในเรื่ อง
2) กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While-reading) ขั้นตอนนี้เป็ นกิจกรรมที่ครู
นํามาใช้ในการฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้และความเข้าใจได้ดียง่ิ ขึ้น
กิจกรรมในขั้นนี้ได้แก่ การอ่านนิทานในใจด้วยตนเอง ครู และนักเรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน และการเรี ยงลําดับเหตุการณ์ ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้จดั กิจกรรมการเรี ยงลําดับเหตุการณ์ที่
แตกต่างกันไป เช่น เรี ยงรู ปภาพ เรี ยงข้อความสนทนา เรี ยงคําให้เป็ นประโยค เรี ยงแถบประโยคให้
เป็ นเรื่ องราว
3) กิจกรรมหลังการอ่าน (Post-reading) ขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนของการ
ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ งที่ได้อ่าน กิจกรรมในขั้นนี้ได้แก่ การทํากิจกรรมในแบบฝึ กหัด
เพื่อทบทวนความรู ้ความเข้าใจในสิ่ งที่ได้อ่าน
1.5 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจ
แก้ไข พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ
1.6 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้นเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหาและความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และนํามาแก้ไข
ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ ซึ่งผลการพิจารณาความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ได้ค่าความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.67 ใน 3 ข้อคําถาม คือ 1) จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ครอบคลุมพฤติกรรมด้าน
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ 2) กิจกรรมการเรี ยนการสอนครอบคลุมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมการ
เรี ยนรู ้ และ 3) การวัดและประเมินผลครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติท้งั 3 ด้าน
(K, P, A) ส่ วนข้อคําถามที่เหลือจากที่กล่าวมามีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ซึ่งโดยภาพรวมของ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับประเด็นที่พิจารณา (ดูได้จากภาคผนวก ข ตาราง
แสดงผลการพิจารณาความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้นิทานภาษาอังกฤษของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ในหน้าที่ 87-88)
1.7 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้งั หมดที่ผา่ นการแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั
นักเรี ยนที่คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/2 โรงเรี ยนห้องสอนศึกษา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 38 คน เพือ่ ตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมการเรี ยนการสอน
และเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
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1.8 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้มาปรับปรุ งแก้ให้มีความถูกต้องและเหมาะสม
แล้วนําไปใช้จริ งต่อไป
2. แบบทดสอบวัดความเข้ าใจในการอ่ านภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 30
ข้อซึ่ งใช้ทดสอบก่อนเรี ยนและทดสอบหลังเรี ยน ผูว้ ิจยั ได้สร้างตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ศึกษาทฤษฎี เทคนิควิธีการสร้างแบบทดสอบจากหนังสื อและเอกสาร
ประกอบการสอนเทคนิ คการเขียนข้อสอบและการทดสอบและการประเมินผลการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษของอัจฉรา วงศ์โสธร (2544, น. 154-155)
2.2 สร้างแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ข้อ 1 ฉบับ
2.3 นําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ตรวจแก้ไข
พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ ซึ่ งอาจารย์ที่ปรึ กษาได้แนะนําให้พิจารณาปรับลดจํานวนแบบทดสอบให้มี
ความเหมาะสมกับเวลา และระดับความสามารถทางด้านภาษาของนักเรี ยน จาก 50 ข้อ เป็ น 30 ข้อ
2.4 นําแบบทดสอบไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาในเรื่ องความ
เหมาะสมและแก้ไขปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้กบั แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยพิจารณาเป็ นรายข้อ (IOC)
ซึ่ งมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
ให้คะแนน +1 หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบนั้นสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ให้คะแนน 0 หมายถึง เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบนั้นสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ให้คะแนน -1 หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบนั้นไม่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ผลการพิจารณาได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.66 – 1.00 รวมมีขอ้ สอบ
ที่อยูใ่ นเกณฑ์ท้ งั หมดจํานวน 30 ข้อ
(ดูได้จากภาคผนวก ค ตาราง แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ
แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของผูท้ รงคุณวุฒิ ในหน้าที่ 97)
2.5 นําแบบทดสอบที่ผทู ้ รงคุณวุฒิดา้ นการสอนภาษาอังกฤษได้เสนอแนะไว้มา
ปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม
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2.6 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่คล้ายคลึง
กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/2 โรงเรี ยนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จํานวน 38 คน
2.7 จากนั้นนําผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาคุณภาพ เพื่อปรับปรุ ง โดย
แบบทดสอบเป็ นแบบปรนัยจํานวน 30 ข้อ หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) เป็ นราย
ข้อ โดยพิจารณาดังนี้ ค่าความยากง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง 0.2 – 0.8 และ ค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่
ระหว่าง 0.2 – 1.0 ปรากฏว่า แบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษมีคุณภาพ ค่า
ความยากง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง 0.21 – 0.76 และ ค่าอํานาจจําแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.20 - 0.80
(ดูได้จากภาคผนวก ค ตาราง แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกของ
แบบทดสอบ ในหน้าที่ 98)
2.8 นําแบบทดสอบที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ของ คูเดอร์ ริ ชาร์ ดสัน (Kuder – Richardson) (ล้วน สายยศ และอังคณา
สายยศ, 2543) และใช้เกณฑ์ค่าความเชื่อมัน่ ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบทดสอบเท่ากับ 0.908
2.9 นําแบบทดสอบไปจัดพิมพ์เพื่อนําไปใช้จริ งต่อไป
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่ อการเรียนโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ
ผูว้ จิ ยั สร้างขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังจากเสร็ จสิ้ นการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนทุกแผนการจัดการเรี ยนรู ้แล้ว ซึ่งมีข้ ึนตอนการสร้างดังนี้
3.1 ศึกษาทฤษฎี หลักเกณฑ์ และวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตรประมาณ
ค่า (Rating Scale) จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาเป็ นแนวทางที่จะสร้างแบบสอบถามความพึง
พอใจ
3.2 กําหนดกรอบคําถาม โดยประเมินคุณภาพในประเด็นดังนี้ คือ ด้านเนื้อหา
ด้านกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ ด้านสื่ อและอุปกรณ์การเรี ยนรู ้ ด้านการวัดและประเมินผล
และด้านครู ผสู ้ อน
3.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ
ซึ่ งเป็ นแบบประเมินที่มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ได้แก่
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
3.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะ
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3.5 นําแบบสอบถามความพึงพอใจดังกล่าวไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน
พิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อความและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเพื่อประเมินความ
สอดคล้อง (IOC) และนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 18
ข้อคําถาม และที่เหลือ 2 ข้อคําถาม ได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.67 (ดูได้จากภาคผนวก ง ตาราง
แสดงผลการพิจารณาความเหมาะสมของข้อความและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของผูท้ รงคุณวุฒิ ใน
หน้าที่ 102)
3.6 นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั
นักเรี ยนที่คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/2 โรงเรี ยนห้องสอนศึกษา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 38 คน
จากนั้นนําผลไปวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดย
การวิจยั ครั้งนี้ใช้สูตรของครอนบราค (Cronbach) หรื อสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ า (α – coefficient) พบว่า
แบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.87 และผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
การเรี ยนโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (=4..30, S.D. =
0.28)
3.7 นําแบบสอบถามความพึงพอใจมาปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์ แล้วนําไป
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
3.8 นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่นกั เรี ยนตอบแล้วมาตรวจให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดระดับค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า พึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า พึงพอใจน้อยที่สุด

3. การเก็บรวมรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการนําเครื่ องมือที่ผา่ นการพิจารณา
ปรั บ ปรุ งแก้ไขจากอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิทยานิ พ นธ์ และผูท้ รงคุ ณวุฒิด้านการสอนภาษาอังกฤษไป
ทดลองสอนกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 39 คน ของโรงเรี ยนห้องสอนศึกษา จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ซึ่งสรุ ปลําดับการรวบรวมข้อมูลได้ดงั นี้
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3.1 ทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
นิทานภาษาอังกฤษ
3.2 ดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้นิทานภาษาอังกฤษที่มีต่อความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จํานวน 8 แผน เป็ นเวลาทั้งหมด 16 คาบ
3.3 ทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบฉบับเดียวกับก่อนเรี ยน
3.4 ให้นกั เรี ยนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้นิทาน
ภาษาอังกฤษ
3.5 นําผลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาค่าทางสถิติ

4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บรวบรวมได้จากการทดลองดังนี้
4.1 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบคะแนนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนภายใต้การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ โดยหาค่าเฉลี่ย
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test dependent)
4.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษโดยหาค่าเฉลี่ย ()
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.3 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่ องมือ
4.3.1 หาค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบแต่ละข้อ
4.3.2 หาค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบแต่ละข้อ
4.3.3 หาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20

