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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียนดวยการใชคลิปเสียงออนไลน เพื่อพัฒนา

ศักยภาพทางดานการฟงของนักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และการวิจัยเชิง

บรรยาย (Descriptive research) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนรูเรียนดวยการ

ใชคลิปเสียงออนไลน 

 

การวิจัยครัง้น้ีมีแบบแผนการวิจัยเปนแบบ The One-Group Pretest-Posttest Design 

(วรรณี แกมเกตุ, 2555) โดยมีรูปแบบดังน้ี 

 

 E O1 X O2 

 

E กลุมทดลอง 

O1 เปนการทดสอบกอนเรียน 

X การเรียนดวยคลิปเสียงออนไลน 

O2 เปนการทดสอบหลงัเรียน 

 

การวิจัยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เครื่องมือและข้ันตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3. วิธีดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูล 

 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ คณะครุศาสตร  สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2561 จํานวน 170 คน 
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1.2 กลุมตัวอยาง ประชากร คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะครุศาสตร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2561 ทําการคัดเลือกมาจํานวน 30 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงาย (simple 

random sampling)  

 

2. เคร่ืองมือและขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

ในการวิจัยครัง้น้ีมีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 4 ประเภท เพื่อเก็บรวบรวมขอมลู ดังน้ี 

2.1 แผนการสอนการใชคลิปเสียงออนไลนเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางดานการฟงของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีวิธีการศึกษาและพัฒนาดังน้ี 

1) ศึกษาหลักการ แนวคิด จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการเรียนการสอน

ออนไลน การสอนภาษาอังกฤษ  

2) ศึกษาหลักสูตร จุดมุงหมาย การพัฒนาศักยภาพทางการฟง จัดทําเปนแผนการสอน

จํานวน 8 คาบ  

3) วิเคราะหโครงสรางเน้ือหา และองคประกอบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ

นํามาเปนแนวทางและพื้นฐานในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่ใชคลิปเสียงออนไลน 

4) กําหนดเน้ือหา วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนดวยบทเรียนคลิป

เสียงออนไลน แลวเขียนแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 คาบ ดังน้ี 

 ขั้นนํา และขั้นการสอนสัปดาหท่ี 1 เวลา 4 คาบ 

1. ผูสอนทําหนาที่ช้ีแจงขอตกลงใหผูเรียนในการเรียนอธิบายใหผูเรียนเขาใจในหนาที่

ของผูเรียน แนะนําวิธีการเรียนช้ีแจงผูเรียนในการเรียน สรางขอตกลงระหวาง

ผูเรียน ในการเรียน แนะนําบทเรียนออนไลน ข้ันตอนน้ีกระทําในการเรียนการสอน

ในช้ันเรียนปกติ 

2. ผูวิจัยทําการปฐมนิเทศการเรียน พรอมทัง้แนะนําวิธีการใช Web site การเรียนรู 

3. ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนเตรียมความพรอมกอนการเรียน 

4. จากน้ันนําเขาสูเน้ือหาการฟงบทสนทนาในหัวขอตางๆ ถาม-ตอบ ระหวางการเรียน  

5. มอบหมายใหผูเรียนเขาบทเรียนออนไลน โดยในบทเรียนออนไลนมีเน้ือหาใหผูเรียน

สามารถทบทวนเน้ือหาโดยใชคลปิเสียงประกอบการสอนบนเว็บไซต 

ขั้นปจฉิมนิเทศ สัปดาหท่ี 2 เวลา 4 คาบ  

1. ผูเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็น 

2. ผูเรียนทําทดสอบหลังเรียน 
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5) นําแผนการจัดการเรียนรูการเรียนดวยบทเรียนคลิปเสียงออนไลน จํานวน 3 ทาน 

ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาตามวัตถุประสงคการเรียนรู ข้ันตอนการเรียน และการจัดกิจกรรม 

รับขอเสนอแนะ และขอแนะนําของผูทรงคุณวุฒิไปปรับปรงุแกไขในเรื่องตาง ๆ  ไดแก เพิ่มสาระสาํคัญ 

จัดหาคลิปเสียงที่มีความเหมาะสม และการใชภาษา 

6) นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิจนมีความ

เหมาะสมแลวไปใชในการวิจัย 

 

2.2 คลิปเสียงออนไลนเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางดานการฟงของนักศึกษา  

การพัฒนาคลิปเสียงออนไลนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานการฟงของนักศึกษา คณะครุ

ศาสตร มีวิธีดําเนินการพัฒนาดังน้ี 

1) ศึกษาหนังสือ เอกสาร และวารสารงานวิจัยทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับการใชคลิป

เสียงและการพัฒนาทักษะทางดานภาษษอังกฤษ 

2) วิเคราะหเน้ือหาเพื่อพฒันาทักษะการฟง ซึ่งประกอบไปดวย เน้ือหาหลักดังน้ี 

Speaking and Listening  

- Getting to know you 

- Appearances  

- Personalities  

- Stress and health 

- Personalities 
3) ออกแบบและสรางบทเรียนคลิปเสียงออนไลนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานการฟง 

4) สรางและพัฒนาคลิปเสียงออนไลน โดยใช Google Site ที่สามารถเพิ่มคลิปเสียงและ

แบบฝกหัด ใหกับผูเรียน  

5) นําบทเรียนคลิปเสียงออนไลนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานการฟง ที่ไดทําการออกแบบ

ใหผูเช่ียวชาญการออกแบบการเรยีนการสอนออนไลนโดยจาํนวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบ ในเรื่องความ

เขาใจในการใชศึกษาบทเรียน ข้ันตอนการเรียน ตรวจสอบความสวยงาม และรูปแบบการออกแบบ 

6) ทําการแกไขปรับปรุงบทเรียนออนไลนตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญไดแก เพิ่มความ

นาสนใจของบทเรียน เพิ่มคําช้ีแจงในการใช ปรับปรุงการเช่ือมโยง และปรับแบบฝกหัด 

7) นําบทเรียนคลิปเสียงออนไลนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานการฟง ที่ไดทําการปรับปรุง

เรียบรอยแลวไปหาประสิทธิภาพของบทเรียน โดยบทเรียนคลิปเสียงออนไลนมีประสิทธิภาพ 

86.11/81.00 ตามเกณฑที่ไดวางไวคือ 80/80 
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2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน 

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน (Pre-test) 

และหลังเรียน (Post-test) เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาทั้งกอนและหลังเรียน 

หลังจากที่ไดเรียนจากคลิปเสียงออนไลน ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัย จํานวน 50 ขอ ทําการ

ออกแบบขอสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยทําการศึกษาเน้ือหาของบทเรียนแลวนํามาออก

ขอสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนดังน้ี 

1) วิเคราะหเน้ือหาสาระ วิเคราะหเน้ือหาและพฤติกรรมที่ตองการวัดใหมีความครอบคลุม

ในทักษะการฟง โดยพิจารณาจากหัวเรื่องและความเหมาะสมของการพัฒนาทักษะการฟง 

2) ทําการพัฒนาขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ โดยนําแบบทดสอบจากหนังสือ Active Listening 

แลวนํามาคัดเลือกใหสอดคลองกับทักษะที่ตองการวัด แบบทดสอบเปนแบบปรนัย มีขอถูกเพียงขอ

เดียว จํานวน 50 ขอ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน  

1) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ไดไปใหผูเช่ียวชาญดานวัดและประเมินผล 

และผูเช่ียวชาญทางดานวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ทานตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content 

validity) และความถูกตอง ความยากงายของขอคําถาม การใชภาษาและลักษณะของตัวเลือกตัวลวง

ในขอสอบ โดยตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามทีผู่วิจัยสรางข้ึน (index of item – objective 

congruence : IOC) ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณาคา IOC ดังน้ี 

 ขอคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 0.5 – 1.00 คัดเลือกไวใชได 

 ขอคําถามที่มีคา IOC ตํ่ากวา 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

3) ทําการแกไขปรับปรุงขอสอบตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญไดแก ปรับปรุงตัวลวง คําถาม

ที่เน้ือหาซ้ําซอนกัน และการใชภาษา 

4) นําแบบทดสอบที่ไดทําการปรับแกเรียบรอยแลวไปทดลองใชกับนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

5) นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหรายขอ เพื่อหาระดับความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก 

(r) นําขอสอบที่ไดมาคัดเลือกโดยเลือกขอที่มีความยากงายอยูระหวาง 0.2 – 0.8 ซึ่งเปนขอสอบที่มี

ระดับความยากงายเหมาะสม และมีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.2 ข้ึนไป ซึ่ งสามารถจําแนก

ความสามารถของกลุมผูเรียนได นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นโดยใชสูตร KR-20 ของ 

คูเดอร ริชารดสัน (Kuder – Richardson Reliability) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบฉบับน้ี

เทากับ 0.73  ซึ่งหมายถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิน้ีสามารถวัดผลไดตรงตามคุณลักษณะที่กําหนด

ไว (ดูรายละเอียดไดที่ ภาคผนวก ง ) 

6) นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิและผานการทดสอบจนมี

ความเหมาะสมและผานเกณฑ ไปใชในการวิจัย 
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2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ผูวิจัยไดสรางแบบสอบ ถามวัดความคิดเห็นของ

ผูเรียน มีโครงสรางแบบสอบถามโดยแบงออกเปน 2 ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนขอคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูเรียน ประกอบไปดวย อายุ เพศ 

พฤติกรรมการใชเครื่องมือบนเว็บ เปนแบบสอบถามประเภทแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการเรียนแบบใชคลิปเสียงออนไลน เปนแบบสอบถามประเภท

มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ดังน้ี 

5  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

4  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมาก 

3  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

2  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจนอย 

1  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

การประเมินผลคะแนนกําหนดชวงคะแนนและความหมายดังน้ี 

คาคะแนนเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

คาคะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

คาคะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

คาคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 

     (ประคอง กรรณสูตร, 2538) 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคลิปเสียงออนไลน ซึ่งพัฒนามาจากงานวิจัยที่มี

การเรียนรูแบบออนไลนโดยมีข้ันตอนในการสรางแบบสอบถามดังน้ี 

2) ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑการสรางแบบสอบถาม โดยศึกษา

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร ทัศนคติ แรงจูงใจ

เพื่อใชเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาแบบสอบถาม 

3) นําไปใหผู เ ช่ียวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบความตรงทางเชิงเน้ือหา (Content 

validity) โดยตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน (index of item – objective 

congruence : IOC) ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณาคา IOC ดังน้ี 

 ขอคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 0.5 – 1.00 คัดเลือกไวใชได 

 ขอคําถามที่มีคา IOC ตํ่ากวา 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
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4) ผลการพิจารณาแบบสอบถามความคิดเหน็จากผูเช่ียวชาญขอคําถามทุกขอมีคา IOC เกิน

กวา 0.5 มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมคือปรับในสวนของการใชภาษา เพิ่มขอคําถามที่ชัดเจน และตัดขอ

คําถามที่ไมชัดเจนออก กอนนําไปใชตอไป 

 

3. วิธีดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวมรวบขอมูล ตามลําดับดังน้ี 

1) ปฐมนิเทศกลุมตัวอยาง ในการใชงานคลิปเสียงออนไลน แนะนําวิธีการใชงาน เครื่องมือ 

และแบบฝกหัด 

2) กลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะครุศาสตร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2561 ทําการคัดเลือกมาจํานวน 30 คน ที่ไดมาโดยการสุมอยางงาย(Simple random 

sampling) โดยในการสุมไดทําการคัดเลือกผูเรียนที่มีผลการเรียนที่คละกัน 

3) จัดเตรียมระยะเวลาในการทดลอง โดยกําหนดเปน 2 สัปดาห 

4) เตรียมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ และกระดาษคําตอบ และคลิปเสียงออนไลนใหพรอม

กอนการทดลอง 

 

 วิธีดําเนินการทดลอง 

 การทดลองครั้งน้ีใชระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 2 สัปดาห โดยมีรายละเอียดในการ

ดําเนินการดังน้ี 

1) กอนการเรียน ผูวิจัยช้ีแจงใหกลุมตัวอยางเขาใจเกี่ยวกับรายวิชาบทเรียนวิธีการใช

เครื่องมือ กิจกรรมในบทเรียน ผูสอน ระยะเวลาในการเรียน หลังจากน้ันใหกลุมตัวอยางทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนจํานวน 50 ขอ 

2) เตรียมความพรอมกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการคลิปเสียงออนไลนช้ีแจงข้ันตอนในการเรียน 

ดําเนินการปฐมนิเทศกลุมตัวอยางกอนเรียน และใหกลุมตัวอยางดําเนินการเรียนตามที่ไดวางแผนไว  

3) หลังจากการเรียนสัปดาหสุดทายกลุมตัวอยางทุกคนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลัง

เรียนจํานวน 50 ขอ และทําแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ไดให

กลุมตัวอยางทั้งกอนและหลังทําการทดลองมาตรวจใหคะแนน โดยใหคะแนนขอที่ตอบถูก 1 คะแนน 

ขอที่ตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน  
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2. เก็บขอมูลแบบสอบถามความพึงพอใจจากผลของการใชคลิปเสียงออนไลนเพื่อพัฒนา

ศักยภาพทางดานการฟงของนักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีแลวนําคะแนนที่

ไดมาทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ 

 

4. การวิเคราะหขอมลู 

ผูวิจัยไดนําขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิและแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุม

ตัวอยาง ที่ไดรวบรวมมาทําการวิเคราะหคาทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะหขอมูล 

ดังน้ี 

1) การหาประสิทธิภาพของแบบบทเรียนออนไลนใชสูตร  21 / EE  

 

 1E  (Efficiency 1 )       =         100×∑

A
N

X
 

 2E  (Efficiency 2 )      =        100×∑

B
N

F
 

 

2) การวิเคราะหคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ

คะแนนในการทําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิกอนเรียน และคะแนนแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิหลังเรยีน

ของกลุมตัวอยาง โดยนําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบ (t-test for dependent) โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปแลวนําเสนอในรูปแบบตารางวิเคราะหความเรียง 

3) วิเคราะหความพึงพอใจตอการเรียนคลิปเสียงออนไลนนําเสนอขอมูลโดยใชวิธีการ

คํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แลวนําเสนอในรูปแบบตารางวิเคราะห

ความเรียงโดยกําหนดชวงคะแนนและความหมายดังน้ี 

 

คาคะแนนเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

คาคะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

คาคะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

คาคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 

       (ประคอง กรรณสูตร, 2538)
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