บทที่ 3

ว ิธ ีด ำ เน ิน ก า ร ว ิจ ัย แ ล ะ ร ว บ ร ว ม ข ้อ ม ูล

ในการวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการเรียนรู้ภาษากับความสามารถในการพูด
และการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับดังนี้
1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ประชากรและการสุ่มตัวอย่างประชากร
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึก ษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการทำวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาหนังสือ เอกสาร บทความ งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีการเรียน
รู้ภาษา ความสามารถในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษทังในและต่างประเทศ
2. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรู้ภาษาจากหนังสือ บทความ
วารสารงานวิจัยต่าง ๆ ทังในและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับกล
วิธีการเรียนรู้ภาษา
3. ศึกษาหลักสูตร และหนังสือแบบเรียนที่ใช้ประกอบการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชันปีที่ 3 ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
4. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบวัดความสามารถในการพูด และการเขียนภาษาอังกฤษจาก
หนังสือ บทความ และเอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบวัดความสามารถในการพูด
และการเขียนภาษาอังกฤษ
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ประชากรและการสุ่มตัวอย่างประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง'นี้เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น'ปีที่ 3 สาขา
วิชาการบัญชี ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานคร การสุ่มตัวอย่างจากประชากรดัง
กล่าว มี'ขันตอนดังนี คือ
1. สำรวจวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในกรุงเทพมหานคร พบว่ามี
ทั้งหมด12วิทยาเขต และพบว่ามี 4 วิทยาเขต ที่เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชีซึ่งเป็นสาขาที่มีนักเรียน
จำนวนมาก และนักเรียนได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษค่อนข้างดี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
คือ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมสักด วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
2. สำรวจจำนวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาเขตทั้ง 4 เจาะจงเฉพาะ
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 พบว่าเป็นนักเรียนชั้นปีที่ 3 มีทั้งหมด 365 คน จากนั้น
ผู้วิจัยเปิดตารางหาขนาดตัวอย่างประชากรของ R.v. Krejcie และ D.w. Morgan ซึ่งระบุว่าประชากร
ขนาด 365 คน จะต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง 186 คน ผู้วิจัยจึงสุ่มตัวอย่างประชากรโดยเปรียบเทียบ
บัญญัติไตรยางค์เพื่อให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากรจำนวนดังกล่าวดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 ดังนี
ตารางที่ 1

การสุ่มตัวอย่างประชากรนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปีที่ 3 สาขาวิชา
บัญชี สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานคร
วิทยาเขต

ที่เปีดสอนสาขาวิชาการบัญ ชี

พณิชยการพระนคร
ชุมพรเขตรอุดมศักด
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
บพิตรพิมุข มหาเมฆ
รวม

จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (คน)

จำนวนนักเรียนที่สุ่มได้

110
50
134
71

56
25
68
37

365

186

(คน)
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แบนสอบถามเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรู้ภาษา 1 ฉบับ
2. แบบสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ ประกอบด้วย
2.1 แบบสอบวัดความสามารถในการพูดโดยตรง
2.2 แบบสอบวัดความสามารถในการพูดโดยอ้อม
3. แบบสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
การสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรู้ภาษา ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรู้ภาษา จากหนังสือ บทความ วารสาร
งานวิจัยต่าง ๆ ทังในและต่างประเทศ
2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรู้ภาษา โดยผู้วิจัยได้ดัดแปลงจาก
Strategy Inventory for Language Learning (SILL) Version 7.0 (ESL/EFL) ของ รีเบคคา แอล
ออกซ์ฟอร์ด (Rebecca L. Oxford, 1989 : 293-299) แบบสอบถามชุดนี้เป็นมาตราส่วนประเมินค่า
(Rating Scale) 5 ระดับของ ลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งประกอบด้วยข้อความที่ถามถึงระดับการใช้กลวิธี
การเรียนรู้ภาษา จำนวน 40 ข้อ โดยแยกกลวิธีต่าง ๆ ออกเป็น 6 ประเภท ดังนี คือ (ดูรายละเอียด
ความหมายแต่ละประเภท
บทที่ 1 หน้า 6)
9 ข้อ
กลวิธีในการจำ
7 ข้อ
กลวิธีด้านความรู้ความคิด
4 ข้อ
กลวิธีการชดเชยข้อบกพร่องในการใช้ภาษา
8 ข้อ
กลวิธีเมตตาคอกนิทีป
6 ข้อ
กลวิธีด้านจิตใจ
6 ข้อ
กลวิธีด้านสังคม
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
5 คะแนน
ปฏิบัติมากที่สุด
(9-10 ครั้ง ใน 10 ครั้ง)
4 คะแนน
ปฏิบัติมาก
(7-8 ครั้ง ใน 10 ครั้ง)
3 คะแนน
ปฏิบัติปานกลาง
(5-6 ครั้ง ใน 10 ครัง)
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ปฏิบัติน้อย
(3-4 ครั้ง ใน 10 ครั้ง)
ปฏิบัติน้อยที่สุด
(0-2 ครั้ง ใน 10 ครั้ง)

2 คะแนน
1 คะแนน

3. นำแบบสอบถามที่สร้างขึนและเกณฑ์การให้คะแนน ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและครอบคลุมของเนื้อหา จากนั้นนำไปปรับปรุงก่อนนำไปให้ผู้
ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน (ดูรายชื่อในภาคผนวก ก) ตรวจสอบความครอบคลุมของเนือหาและ
ความเหมาะสมของการใช้ภาษาแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องตามคำแนะนำ ดังนี
ปรับปรุงการใช้ภาษาของแต่ละข้อความให้ชัดเจนและกระทัดรัดยิ่งขึ้น
เช่น
“ ...นำ คำศัพท์ใหม่มาแต่งประโยค...”
แก้ไขเป็น
“ ...นำ คำศัพท์ใหม่มาใช้ในประโยค...”
“...ข้าพเจ้าพูด...”
แก้ไขเป็น
“ข้าพเจ้าใช้วิธีพูด...”
“เมื่อติดขัดคำศัพท์ในการพูดข้าพเจ้าใช้ท่าทาง”
แก้ไขเป็น
“หากไม่รู้คำศัพท์ในภาษาอังกฤษ ข้าพเจ้าจะใช้ท่าทาง”
"ข้าพเจ้าสังเกตว่าตัวเองเครียดหรือกังวล..."
แก้ไขเป็น
“ข้าพเจ้าสังเกตว่าตัวเองเครียดหรือกังวลหรือไม, เวลาที่เรียนหรือ
ใช้ภาษาอังกฤษ”
4. นำแบบสอบถามกลวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ กับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน'ปีที่ 3 วิทยาเขตพณิชยการพระนคร และวิทยาเขตบพิตรพิมุข
จักรวรรดิ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างประชากร จำนวน 50 คน ผู้วิจัยนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง
(Reliability) โดย'ใช้สูตรสัมประสิทธิ'อ'ลฟา ( CC - Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) ปรากฏ
ว่าได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.90
การสร้างแบบสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตังนี
1. ศึกษาแนวทางการสร้างแบบสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษจาก
หนังสือ บทความ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทังในและต่างประเทศ
2. ศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
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3. วิเคราะห์แบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 ซึ่งใช้สอนในวิทยาเขตทั้ง 4 ได้แก่
Business Basics (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมสักด, วิทยาเขตพณิชยการพระนคร) Work in Progress
(วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ) และ We ‘re in business (วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ) เพื่อเลือก
หัวข้อเรื่อง (Topics) ที่ปรากฎตรงกันในแบบเรียนทั้งสามเล่มดังกล่าว ได้ดังนี้
3.1 Telephone enquiries
3.2 Buying and selling
3.3 Making arrangements
3.4 Describing a company
คัดเลือกหัวข้อ 3.4 ไปสร้างแบบสอบวัดความสามารถในการพูดโดยตรง หัวข้อ 3.1-3.3 นำสร้าง
แบบสอบวัดความสามารถในการพูดโดยอ้อม
4. สร้างแบบสอบวัดความสามารถในการพูด ดังนี้
4.1
แบบสอบวัดความสามารถในการพูดโดยตรง ผู้วิจัยสร้างแบบสอบว
สามารถในการพูดโดยตรง โดยมีลักษณะเป็นกิจกรรมสมมติ 2 กิจกรรมให้นักเรียนจับคู่สนทนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันในหัวข้อเรื่อง “Describing a company” ที่เลือกได้ในข้อ 3 ในแต่ละกิจกรรมจะ
มีใบงาน 1 ชุด ประกอบด้วยใบงาน A และใบงาน B ที่กำหนดบทบาทและสถานการณ์ในการ
สนทนา ผู้รับการทดสอบที่ได้ใบงาน A จะได้รับบทบาทสมมติเป็นเจ้าของกิจการบริษัทแห่งหนึ่ง
ไนใบงานจะมิ1ขอมูลเกยวกับบริษัทหัน ส่วนผูท เดริบไบงาน B จะ เดแบบพอริมทตองกรอกขอมูล
เกี่ยวกับบริษัทนั้น โดย B จะเป็นผู้ตั้งคำถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตนต้องการ กิจกรรมที่ 2 มีลักษณะ
เช่นเดียวกับกิจกรรมแรก แต่สลับบทบาทกันโดย B จะเป็นเจ้าของบริษัทอีกแห่งหนึ่ง และ A ถามคำ
ถาม B เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตนต้องการเพื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ได้รับ ก่อนเริ่มกิจกรรมสมมติ ผู้
วิจัยให้เวลานักเรียนได้อ่านสถานการณ์ในใบงานประมาณ 2 นาที และกำหนดให้นักเรียนทำกิจกรรม
สมมติ กิจกรรมละ 10 นาที ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้เทปบันทึกเสียงการพูดและประเมินให้คะแนนนัก
เรียน แต่ละกิจกรรม ในกิจกรรมแรกจะให้คะแนนนักเรียนที่ได้รับบทบาทเป็น A คือผู้ให้ข้อมูล
กิจกรรมที่ 2 ให้คะแนนนักเรียนที่ได้รับบทบาทเป็น B คือผู้ให้ข้อมูล โดยให้คะแนนด้านความลูก
ต้องของการใช้ภาษาเต็ม 5 คะแนน และต้านความคล่องแคล่วของการใช้ภาษาเต็ม 5 คะแนน รวม
คะแนนเต็ม 10 คะแนนตามเกณฑ์ของอิสราเอลี (Israeli Exam ดูในภาคผนวกค)
4.2
แบบสอบวัดความสามารถในการพูดโดยอ้อม ผู้วิจัยสร้างแบบสอบวัด
สามารถในการพูดโดยอ้อม โดยมีลักษณะของแบบสอบเป็นแบบปรนัย
4.2.1 วิเคราะห์แบบเรียน เพื่อหาความถี่ของจุดประสงค์ของการสื่อสาร
(Functions) ที่ปรากฎในแต่ละนัวข้อเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 3 เพื่อนำมาสร้างเป็นตารางวิเคราะห์
การออกแบบสอบ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค หน้า 127)
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4.2.2
สร้างแบบสอบวัดความสามารถในการพูดโดยอ้อม ตาม
วิเคราะห์ในข้อ 4.2.1 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน ดังนี้
หัวข้อเรื่อง
จำนวนข้อสอบ
Telephone enquiries
14
Buying and selling
8
Making arrangements
8
5.
นำแบบสอบวัดความสามารถในการพูดในข้อ 4.1 และ 4.2 ที่สร้างขึ้น ไปใ
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสมและความครอบคลุมของเนื้อหา จากนั้นนำไปปรับปรุง
ก่อนนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน (ดูรายชื่อในภาคผนวก ก) ตรวจสอบความครอบคลุมของ
เบือหาและความเหมาะสมของการใช้ภาษา แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามคำแนะนำตังนี้
5.1 แบบสอบวัดความสามารถในการพูดโดยตรงเปลี่ยนคำบรรยายบทบาทให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น
จากเดิม Ask person B questions to get more information Complete the
table below.
แก้ไขเป็น You are interested in the company where your friend works.

Ask him/her questions relating to the topics given.
5.2
แบบสอบวัดความสามารถในการพูดโดยอ้อม เปลี่ยนตัวย่อที่กำหนด
บทบาทในการสนทนาให้เป็นคำเต็ม เช่น 0 เปลี่ยนเป็น Operator C เปลี่ยนเป็น Caller A เปลี่ยน
เป็น Assitant ปรับภาษาใหสุภาพขน เช่น Something to drink with it. แก้เป็น Would you like
something to drink?
6.
นำแบบสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษที่ได้แก้ไขปรับปรุงแก้ว
ไปทดลองใช้ครั้งที่ 1 กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาเขตพณิชยการพระ
นครและวิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างประชากร จำนวน50คน
6.1
แบบสอบวัดความสามารถในการพูดโดยตรง ผู้วิจัยนำคะแนนที่ได้จาก
ประเมินความสามารถในการพูด มาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ,อลฟ่า ของ
ครอนบาค ปรากฎว่าได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.68 และนักเรียนใช้เวลาในการทำกิจกรรมค่อนข้าง
มากกว่าที่กำหนดเวลาไว้ เนื้องจากนักเรียนมีความสับสนในการอ่านใบงาน ผู้วิจัยจึงปรับปรุง แบบ
สอบซึ่งแต่เดิมใบงานกิจกรรม 1 และ 2 จะรวมบทบาทของ A และ B ที่มีทั้งแบบฟอร์มที่ต้องกรอก
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยการถามคำถามอีกฝ่ายหนึ่ง กับมีข้อมูลบริษัทของตนเองด้วย ผู้วิจัยได้แยก
ทั้งสองส่วนออกจากกัน เนื้องจากนักเรียนจะสับสนในการพูด ผูว้ ิจัยนำแบบสอบให้อาจารย์
ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจแก้ไขอีกครั้ง
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6.2
แบบสอบวัดความสามารถในการพูดโดยอ้อม ผู้วิจัยนำข้อมูลมา
หาค่าความเที่ยง โดยใช้สูตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 20 ปรากฎว่าค่าความเที่ยงของแบบสอบเท่ากับ 0.67
จากนันจึงวิเคราะห์หาค่าระดับความยาก (P) และค่าอำนาจจำแนก (D) ของข้อสอบเป็นรายข้อโดยใช้
เทคนิค 50% ของกลุ่มผู้ได้คะแนนสูงและกลุ่มผู้ได้คะแนนตํ่าซึ่งปรากฎผลดังในตารางต่อไปนี้
ตารางที 2

จำนวนข้อของแบบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
ความยากและค่าอำนาจจำแนก ในการทดลองใช้ครั้งที่ 1

ค่าระดับความยาก
และค่าอำนาจจำแนก
0.81-1.00
0.71-0.80
061.-0.70
0.51-0.60
0.41-0.50
0.31-0.40
0.20-0.30
ตํ่ากว่า 0.20
รวม

จำแนกตามค่าระดับ

แบบสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
จำนวนข้อของค่าระดับความยาก จำนวนข้อของค่าอำนาจจำแนก
1
2
1
6
2
6
5
7
11
5
8
2
2
2
30
30

ผู้วิจัยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20
ขึ้นไปไว้ ปรากฎ ว่ามีข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้นรวม 26 ข้อ ส่วนที่ไม่อยู่ในเกณฑ์
อีก 4 ข้อ นำไปปรับปรุงข้อความในข้อคำถามและตัวเลือกใหม่ให้เหมาะสม แล้วนำไปให้อาจารย์ที่
ปรึกษาพิจารณาความถูกต้อง และความเหมาะสมอีกครัง
7.
นำแบบสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไ
ทดลองใช้ครั้งที่ 2 กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
และวิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างประชากร จำนวน 84 คน
7.1
แบบสอบวัดความสามารถในการพูดโดยตรง ผู้วิจัยนำคะแนนที่ได้จ
ประเมินความสามารถในการพูด มาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง โดย'ใช้สูตรสัมประสิทธิ”อลฟา ของ
ครอนบาค ปรากฎ ว่าได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.75 จากนั้นนำเทปบันทึกเสียงของนักเรียนจำนวน 20
คน พร้อมเกณฑ์และแบบประเมินความสามารถในการพูดไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 ท่าน ทำการ
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ตรวจและประเมินความสามารถ จากนั้นผู้วิจัยน่าเทปบันทึกเสียงดังกล่าวมา!เกตรวจและฟ้าผลการ
ตรวจของผู้วิจัย กับผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องของการตรวจให้คะแนนโดยใช้
สูตรสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียรสัน ไต้ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของการตรวจเท่ากับ 0.80
7.2
แบบสอบวัดความสามารถในการพูดโดยอ้อม ผู้วิจัยนำคะแนน
วิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนก ค่าระดับความยากของแบบสอบเป็นรายข้ออีกครั้ง ปรากฎผลดังใน
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3

จำนวนข้อของแบบสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ จำแนกตามค่า
ระดับความยาก และค่าอำนาจจำแนก ในการทดลองใช้ครั้งที่ 2

ค่าระดับความยาก
และค่าอำนาจจำแนก

แบบสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
จำนวนข้อของค่าระดับความยาก จำนวนข้อของค่าอำนาจจำแนก

.0.81-1.00
0.71-0.80
061.-0.70
0.51-0.60
0.41-0.50
0.31-0.40
0.20-0.30
ตํ่ากว่า 0.20

1
7
8
2
7
2
3
-

1
6
5
6
4
8

รวม

30

30

-

-

จากการทดลองใช้ครั้งที่ 2 นี้ ผู้วิจัยไต้แบบสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ จำนวน 29 ข้อ โดยมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าความยากอยู่ระหว่าง
0.22-0.80 ส่วนอีก 1 ข้อ ไต้ค่าความยากเท่ากับ 0.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด แต่เนื่องจากเป็น
ข้อสอบตามจุดประสงค์ของภาษาไม่สามารถตัดออกไต้ผู้วิจัยจึงคงไว้ นำแบบสอบมาหาค่าความเที่ยง
โดยใช้สูตรคูเดอร์ริชาร์ดสัน20 ปรากฏว่าค่าความเที่ยงเท่ากับ0.81 (ดูแบบสอบฉบับสมบูรณ์ไต้ใน
ภาคผนวก ค)
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การสร้างแบบสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้
1. ศึกษาแนวทางการสร้างแบบสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษจาก
หนังสือ บทความ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
2. ศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
3. วิเคราะห์แบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 และสอบถามอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ดังกล่าว ในวิทยาเขตทั้ง 4 พบว่ามีหัวข้อที่สอนเหมือนกันคือ Memo, Order form, Request letter,
Reply letter
4. สร้างแนบสอบวัดความสามารถในการเขียน ตามหัวข้อในข้อ 3. โดยมีลักษณะ
เป็นปรนัยแบบเติมคำ โดยมีคำให้เลือกจำนวน 10 ข้อ (Request letter) ปรนัยชนิดเรียงลำดับให้เป็น
ประโยคที่ถูกต้องจำนวน 5 ข้อ (Reply letter) และแบบอัตนัย 15 ข้อ ประกอบด้วย ชนิดเขียนคำ
ตอบเอง จำนวน 15 ข้อ (Memo 5 ข้อ, Order form 10 ข้อ) รวมเป็นข้อสอบทั้งสิ้น 30 ข้อ
5.
นำแบบสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความเหมาะสมและความครอบคลุมของเนื้อหา จากบันนำไปปรับปรุงก่อนนำไปให้ผู้ทรง
คุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาและความเหมาะสมของการใช้ภาษาแล้ว
นำมาปรับปรุงแก้ไขบกพร่องตามคำแนะนำดังนี้
ใน Memo เปลยนคำ The injured person เปน Ms. Curtis และให้พิมพ Memo
กับ catalogue อยู่ในหน้าเดียวกันเพื่อความสะดวกในการอ่าน
6.
นำแบบสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล
ไปทดลองใช้ครั้งที่ 1 กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาเขตพณิชยการพระ
นคร และวิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างประชากร จำนวน50คน ผู้วิจัยนำข้อ
มูลมาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง ข้อสอบปรนัยใช้สูตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 20 ข้อสอบอัตนัยใช้สูตร
ส้มประสิทธิอ'ลฟา ของครอนบาค ปรากฏว่าค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.67 และ 0.68 ตามลำดับ จากนั้น
จึงวิเคราะห์หาค่าระดับความยาก (P) และค่าอำนาจจำแนก (D) ของข้อสอบเป็นรายข้อ โดยใช้
เทคนิค 50% ของกลุ่มผู้ได้คะแนนสูง และกลุ่มผู้ได้คะแนนตํ่าซึ่งปรากฎผลดังในตารางต่อไปนี
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ตารางที 4

จำนวนข้อของแบบสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ (ปรนัย) จำแนก
ตามค่าระดับความยากและค่าอำนาจจำแนก ในการทดลองใช้ครั้งที่ 1

ค่าระดับความยาก
และค่าอำนาจจำแนก
0.61-0.80
0.41-0.60
0.20-0.40
ตํ่ากว่า 0.20
รวม
ตารางที่ 5

แบบสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
จำนวนข้อของค่าระดับความยาก จำนวนข้อของค่าอำนาจจำแนก
5
3
5
4
5
6
2
15
15

จำนวนข้อของแบบสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ (อัตนัย) จำแนก
ตามค่าระดับความยากและค่าอำนาจจำแนก ในการทดลองใช้ครั้งที่ 1

ค่าระดับความยาก
และค่าอำนาจจำแนก
0.61-0.80
0.41-0.60
0.20-0.40
ตํ่ากว่า 0.20
รวม

แบบสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
จำนวนข้อของค่าระดับความยาก จำนวนข้อของค่าอำนาจจำแนก
10
2
3
3
2
5
5
15
15

ผู้วิจัยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้น
ไปไว้ใช้ ปรากฎ ว่ามีข้อสอบปรนัยที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวจำนวน 13 ข้อ ส่วนที่ไม่อยู่ในเกณฑ์อีก
2 ข้อ ข้อสอบอัตนัยอยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวจำนวน 10ข้อ ส่วนที่ไม่อยู่ในเกณฑ์อีก5 ข้อรวมข้อสอบ
ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ทั้งสิ้นจำนวน 7 ข้อ ผู้วิจัยนำข้อสอบไปปรับปรุงข้อความในข้อคำถามให้เหมาะสม
แล้วนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมอีกครัง
7.
นำแบบสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษที่ไต้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ครั้งที่ 2 คับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปีที่ 3 วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
และวิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างประชากร จำนวน84คน ผู้วิจัยนำคะแนนที่
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ได้มาวิเครา ะห์หาค่าอำนาจจำแนก ค่าระดับความยากของแบบสอบเป็นรายข้ออีกครั้งปรากฎผลดังใน
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 6

จำนวนข้อของแบบสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ (ปรนัย) จำแนก
ตามค่าระดับความยากและค่าอำนาจจำแนก ในการทดลองใช้ครั้งที่ 2

ค่าระดับความยาก
และค่าอำนาจจำแนก

แบบสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
จำนวนข้อของค่าระดับความยาก จำนวนข้อของค่าอำนาจจำแนก

0.61-0.80
0.41-0.60
0.20-0.40
ตํ่ากว่า 0.20

7
8
-

5
8
2
-

รวม

15

15

ตารางที 7

จำนวนข้อของแบบสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ (อัตนัย) จำแนก
ตามค่าระดับความยากและค่าอำนาจจำแนก ในการทดลองใช้ครั้งที่ 2

ค่าระดับความยาก
และค่าอำนาจจำแนก

แบบสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
จำนวนข้อของค่าระดับความยาก จำนวนข้อของค่าอำนาจจำแนก

0.61-0.80
0.41-0.60
0.20-0.40
ตํ่ากว่า 0.20

8
7
5

3
5
12

-

-

รวม

15

15

จากการทดลองใช้ครังที่ 2 ผู้วิจัยได้แบบสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำนวน 30 ข้อ แบบสอบปรนัยมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และค่า
ความยากอยู่ระหว่าง 0.20-0.60 ค่าความเที่ยงของแบบสอบปรนัยเท่ากับ 0.73 แบบสอบอัตนัยมีค่า
อำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าความเที่ยงของแบบสอบ
อัตนัยเท่ากับ 0.75
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การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำฒินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. นำหนังสือขอความร่วมมือในการทำวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยไปติดต่อผู้อำนวย
การวิทยาเขตทัง 4 แห่ง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างประชากรเพื่อขออนุญาตให้แบบสอบกับนักเรียนและเพื่อ
นัดเวลาสอบ
2. นำแบบสอบไปทดสอบกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างประชากรในแต่ละ
วิทยาเขต ตาม วัน เวลา ที่นัดหมาย
3. นำกระดาษคำตอบของแบบสอบวัดความสามารถในการพูดและการเขียนภาษา
อังกฤษและเทปบันทึกเสียงการพูด มาตรวจให้คะแนน
การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยนำแบบสอบถามเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรู้ภาษา และแบบสอบวัดความสามารถในการ
พูด และการเขียนภาษาอังกฤษ มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคม
ศาสตร์(SPSS)
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรู้ภาษา
1.1
หาค่าความถี่ในแต่ละระดับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษา โดยกำหน
คะแนนของมาตราส่วนประเมินค่า 5 คำตอบไว้ตังนี้
ปฏิบัติมากที่สุด
5 คะแนน
(9-10 ครั้ง ใน 10 ครั้ง)
ปฏิบัติมาก
4 คะแนน
(7-8 ครั้ง ใน 10 ครั้ง)
ปฏิบัติปานกลาง
3 คะแนน
(5-6 ครั้ง ใน 10 ครั้ง)
ปฏิบัติน้อย
2 คะแนน
(3-4 ครัง ใน 10 ครัง)
ปฏิบัติน้อยที่สุด
1 คะแนน
(0-2 ครั้ง ใน 10 ครั้ง)
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1.2 หาค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) แล้วนำมาแปลความหมายตาม
ช่วงคะแนนที่กำหนดไว้ดังนี
ช่วงคะแนน 4.50-5.00 หมายความว่า นักเ1ยนใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษามากที่สุด
ช่วงคะแนน 3.50-4.49 หมายความว่า นักเรียนใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษามาก
ช่วงคะแนน 2.50-3.49 หมายความว่า นักเรียนใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาปานกลาง
ช่วงคะแนน 1.50-2.49 หมายความว่า นักเรียนใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาน้อย
ช่วงคะแนน 1.00- 1.49 หมายความว่า นักเรียนใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาน้อยที่สุด
1.3 หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคำตอบแต่ละข้อ
แบบสอบวัดความสามารถในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ หาค่ามัชณิมเลขคณิต และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.
นำผลที่ได้จากข้อ 1.2 และข้อ 1.3 มาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
(Correlation Coefficient) โดยใช้สูตรของเพยรสัน (Perason ‘ร Product Moment Correlation
Coefficient)
3.
ทดสอบความมีนัยสำคัญของค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ที่คำนวณได้ โดยการ
ทดสอบค่าที (t-test)

