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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 การศึกษา เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับประชาชนในชุมชน
ท�องถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้เป)นการวิจัยแบบผสม Mixed method Research มี
วัตถุประสงค<ของการวิจัยคือ (1) เพ่ือศึกษาความต�องการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ของประชาชนท�องถ่ิน ในจังหวัดสมุทรปราการ (2) เพ่ือพัฒนาบทเรียนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร ตามความต�องการของประชาชนท�องถ่ิน ในจังหวัดสมุทรปราการ (3) เพ่ือประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ของประชาชนท�องถ่ิน ในจังหวัดสมุทรปราการ  
 การนําเสนอในสEวนของการวิเคราะห<ข�อมูล ผู�วิจัยกําหนดประเด็นในการนําเสนอแบEงออกเป)น 
(1) ความต�องการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ของประชาชนท�องถ่ิน ในจังหวัด
สมุทรปราการ (2) การพัฒนาบทเรียนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามความต�องการ
ของประชาชนท�องถ่ิน ในจังหวัดสมุทรปราการ (3) การประเมินผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการเรียนรู�ตามชุด
บทเรียนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ของประชาชนท�องถ่ิน รายละเอียดจะนําเสนอ
ตามลําดับดังนี้ 
 
4.1 ความต�องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 ในสEวนนี้เป)นการวิเคราะห<ข�อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค< คือ ศึกษาความต�องการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ของประชาชนท�องถ่ิน ในจังหวัดสมุทรปราการ 
 1) ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสํารวจ 
 ผู�วิจัยได�เก็บรวบรวมข�อมูลจากกลุEมตัวอยEางด�วยเครื่องมือแบบสํารวจความต�องการ การพัฒนา
ทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารจํานวน 20 ชุด นํามาวิเคราะห<ข�อมูล ผลการวิเคราะห<ข�อมูลไป
มีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสํารวจ  

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 
1. เพศ    

ชาย  7 36.84 
หญิง  12 63.16 

 19 100.0 
 ไมEระบุตอบ 1 คน  
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ตารางท่ี 4.1 (ตEอ) 
ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 

2. อายุ    
ตํ่ากวEา 20 ปP  5  25.00 
อายุ 21-30 ปP  3  15.00 
อายุ 31-40 ปP  4 20.00 
อายุ 41-50 ปP  3 25.00 
อายุ 51 ปPข้ึนไป  5  25.00 

3. วุฒิการศึกษา    
ประถมศึกษา  1 5.00 
มัธยมศึกษาตอนต�น  4 20.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  3  15.00 
ปริญญาตรี  10 50.00 
สูงกวEาปริญญาตรี  2 10.00 

4. อาชีพ   
    รับราชการ 8 40.00 
    พนักงาน /ลูกจ�าง 4 20.00 
    นักเรียน / นักศึกษา 6 30.00 
    เจ�าของกิจการ/ธุรกิจสEวนตัว 1 5.00 
    อาชีพค�าขาย 1 5.00 

รวม 20 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.1 แสดงข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสํารวจ แบEงเป)น 1) เพศ ชาย จํานวน 7คน 
คิดเป)นร�อยละ 36.84 หญิง จํานวน 12 คน คิดเป)นร�อยละ63.162) อายุ ตํ่ากวEา 20 ปP จํานวน 5 คน คิด
เป)นร�อยละ 25.00 อายุ 21-30 ปP  จํานวน 3 คน คิดเป)นร�อยละ 15.00 อายุ 31-40 ปP  จํานวน 4 คน 
คิดเป)นร�อยละ 20.00 อายุ 41-50 ปP  จํานวน3คน คิดเป)นร�อยละ 25.00 อายุ 51 ปPข้ึนไป  จํานวน 5 
คน คิดเป)นร�อยละ 25.00 3) วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา จํานวน1คน คิดเป)นร�อยละ5.00มัธยมศึกษา
ตอนต�น  จํานวน 4 คน คิดเป)นร�อยละ 20.00 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  จํานวน 3 คน คิดเป)นร�อย
ละ 15.00 ปริญญาตรี จํานวน 10 คน คิดเป)นร�อยละ 50.00 สูงกวEาปริญญาตรี จํานวน 2 คน คิดเป)น
ร�อยละ 10.00 4) อาชีพรับราชการ จํานวน 8 คน คิดเป)นร�อยละ 40.00 พนักงาน /ลูกจ�าง จํานวน 4 
คนคิดเป)นร�อยละ 20.00 นักเรียน / นักศึกษา จํานวน 6 คน คิดเป)นร�อยละ 30.00 เจ�าของกิจการ/
ธุรกิจสEวนตัว จํานวน 1 คน คิดเป)นร�อยละ 5.00 อาชีพค�าขาย จํานวน 1 คน คิดเป)นร�อยละ 5.00 
 สรุปข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสํารวจสEวนใหญEเป)นเพศหญิง (ร�อยละ 63.16) มีอายุ ตํ่ากวEา 20 
ปP และ อายุ 51 ปPข้ึนไป (ร�อยละ 25.00) มีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ร�อยละ 50.00) มีอาชีพรับ
ราชการ (ร�อยละ 40.00)  
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 2) ระดับความต�องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชน  
     ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห<ข�อมูล โดยใช�เกณฑ<การแปลผล ระดับความต�องการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชน เบสท< (Best, 1997) ดังนี้  

 คEาเฉลี่ย   ระดับความต�องการ  
 1.00 – 1.49   มีความต�องการ น�อยท่ีสุด  
 1.50 – 2.49   มีความต�องการ น�อย 
 2.50 – 3.49   มีความต�องการ ปานกลาง  
 3.50 – 4.49   มีความต�องการ มาก  
 4.50 – 5.00   มีความต�องการ มากท่ีสุด 

 
 การวิเคราะห<เนื้อหา จํานวน 12 เรื่อง  
 เนื้อหาการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ประกอบด�วย (1) การพูดโทรศัพท< 
การเขียนจดหมายธุรกิจ อีเมล< (2) การถามเส�นทาง บอกทิศทาง การบอกตําแหนEงท่ีต้ัง (3) การซ้ือของ 
ตEอรองราคา การบอกรายละเอียดสินค�า ผลิตภัณฑ<ท�องถ่ิน ของท่ีระลึก การบอกราคา (4) การแนะนํา
สถานท่ีทEองเท่ียว ภาษาอังกฤษเพ่ือการทEองเท่ียว (5) การจองต๋ัวเครื่องบิน การซ้ือต๋ัวเครื่องบิน  (6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับการโรงแรม การจองท่ีพัก check in, check out, room service (7) 
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับอาหารไทย การพูดคุยบทสนทนาในร�านอาหาร การสั่งอาหาร  (8) การเจ็บไข�ได�
ปaวย การอEานฉลากยา  (9) การชวนและการนัดหมาย   (10) การพูดแสดงความรู�สึกในสถานการณ<
ตEางๆ เชEน การแสดงความรู�สึกชอบ/ไมEชอบ แสดงความเสียใจ เห็นใจ การพูดอวยพรและแสดงความ
ยินดี การพูดชมเชย การพูดขอบคุณ ขอโทษ ขออภัย (11) บทสนทนาในการประชุมกลุEมยEอย การพูด
แสดงความคิดเห็น เห็นด�วย ไมEเห็นด�วย การพูดในท่ีประชุมชน การพูดนําเสนอ  (10) การพูดให�
คําแนะนําในสถานการณ<ตEางๆ  (11) การขออนุญาต กฎระเบียบตEางๆ การอEานปdายตEางๆ การอEานปdาน
จราจร การอEานโฆษณา  (12) การพูดเสนอให�ความชEวยเหลือ เสนอความชEวยเหลือ การขอร�อง ขอ
รบกวน ขอความชEวยเหลือ  
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงระดับความต�องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชน  

 ประเด็นความต�องการ X  SD. แปลผล อันดับ 
1 การแนะนําสถานท่ีทEองเท่ียว ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ทEองเท่ียว 
4.50 .607 มากท่ีสุด 1 

2 การพูดให�คําแนะนําในสถานการณ<ตEางๆ 4.35 .813 มาก 2 
3 การขออนุญาต กฎระเบียบตEางๆ การอEานปdายตEางๆ การ

อEานปdานจราจร การอEานโฆษณา 
4.25 .786 มาก 3 

4 ภาษาอังกฤษเก่ียวกับอาหารไทย การพูดคุยบทสนทนาใน
ร�านอาหาร การสั่งอาหาร 

4.20 .834 มาก 4 

5 การชวนและการนัดหมาย   4.15 .875 มาก 5 
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6 การพูดเสนอให�ความชEวยเหลือ เสนอความชEวยเหลือ การ
ขอร�อง ขอรบกวน ขอความชEวยเหลือ 

4.10 .718 มาก 6 

7 การเจ็บไข�ได�ปaวย การอEานฉลากยา 4.10 .788 มาก 7 
8 ซ้ือของ ตEอรองราคา การบอกรายละเอียดสินค�า 

ผลิตภัณฑ<ท�องถ่ิน ของท่ีระลึก การบอกราคา 
4.10 .641 มาก 8 

9 การพูดโทรศัพท< การเขียนจดหมายธุรกิจ อีเมล< 4.10 .788 มาก 9 
10 การถามเส�นทาง บอกทิศทาง การบอกตําแหนEงท่ีตั้ง 4.10 .788 มาก 10 
11 การพูดแสดงความรู�สึกในสถานการณ<ตEางๆ  4.05 .759 มาก 11 
12 บทสนทนาในการประชุมกลุEมยEอย การพูดแสดงความ

คิดเห็น  
4.00 .795 มาก 12 

13 ภาษาอังกฤษสําหรับการโรงแรม การจองท่ีพัก check in, 
check out, room service 

4.00 1.076 มาก 13 

14 การจองต๋ัวเครื่องบิน การซ้ือต๋ัวเครื่องบิน 3.90 .968 มาก 14 
 รวม 4.13 0.802   

 
 จากตาราง 4.2 พบวEา ความต�องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของ
ประชาชนในชุมชนท�องถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ มีคEาเฉลี่ยอยูEในระดับ มาก เม่ือพิจารณารายด�าน พบวEา 
ข�อท่ีมีคEาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก ได�แกE การแนะนําสถานท่ีทEองเท่ียว ภาษาอังกฤษเพ่ือการทEองเท่ียว 
(คEาเฉลี่ย = 4.50) รองลงมาคือ การพูดให�คําแนะนําในสถานการณ<ตEางๆ (คEาเฉลี่ย= 4.35) ลําดับท่ี 3 
การขออนุญาต กฎระเบียบตEางๆ การอEานปdายตEางๆ การอEานปdานจราจร การอEานโฆษณา (คEาเฉลี่ย = 
4.25)  ลําดับท่ี 4 คือ  ภาษาอังกฤษเก่ียวกับอาหารไทย การพูดคุยบทสนทนาในร�านอาหาร การสั่ง
อาหาร (คEาเฉลี่ย = 4.20) ลําดับท่ี 5 คือ การชวนและการนัดหมาย (คEาเฉลี่ย= 4.15) และข�อท่ีมีคEาเฉลี่ย
ตํ่าท่ีสุดคือ การจองต๋ัวเครื่องบิน การซ้ือต๋ัวเครื่องบิน (คEาเฉลี่ย = 3.90) 
 
4.2. ข้ันตอนการพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
 ในสEวนนี้เป)นการวิเคราะห<ข�อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค<ข�อท่ี 2 คือ การพัฒนาบทเรียนการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามความต�องการ ของประชาชนท�องถ่ิน ในจังหวัด
สมุทรปราการ กําหนดข้ันตอนในการพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดังนี้  
 หลักการของการเลือกเนื้อหาให�สอดคล�องกับจุดมุEงหมายและคุณสมบัติของผู�เรียน  
 ในการเลือกเนื้อหา ผู�วิจัยได�ดําเนินการตามลําดับข้ัน ดังตEอไปนี้  
 1. วิเคราะห<ความต�องการของผู�เรียน จากแบบสํารวจความต�องการในการเรียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารของประชาชนในชุมชนท�องถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ   
 2. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับเนื้อหาของบทเรียน ผู�วิจัยได�ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับเนื้อหา
ของบทเรียน ดังตEอไปนี้  

2.1 เอกสารท่ีเก่ียวข�องกับภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
2.2 เอกสารท่ีเก่ียวข�องกับจังหวัดสมุทรปราการ  
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2.3 เอกสารท่ีเก่ียวข�องกับสถานท่ีทEองเท่ียวและประเพณีของจังหวัดสมุทรปราการ  
 3. เลือกเนื้อหาให�สอดคล�องกับจุดมุEงหมาย และคุณสมบัติของผู�เรียน ผู�วิจัยได�เลือกเนื้อหาให�
สอดคล�องกับจุดมุEงหมาย และคุณสมบัติของผู�เรียน ดังตEอไปนี้  
 3.1 เนื้อหาเก่ียวกับภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
 3.2. เนื้อหาเก่ียวกับหน�าท่ีของภาษาอังกฤษเพ่ือใช�ในการสื่อสาร  
 3.3 เนื้อหาภาษาอังกฤษเก่ียวกับจังหวัดสมุทรปราการ  
 
 ข้ันตอนการสร�างเนื้อหาและแบบฝjกหัด  
 ผู�วิจัยได�สร�างเนื้อหาและแบบฝjกหัด ตามข้ันตอนดังตEอไปนี้  
 1. ศึกษาตําราและเอกสารเก่ียวกับภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงมี
ดังตEอไปนี้  
 1.1 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ของ Tom Hutchinson และ Kristin Sherman  
 1.2 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทEองเท่ียว ของ Kanitta Utawanit 
 1.3 เอกสารและข�อมูลเก่ียวกับจังหวัดสมุทรปราการ  
 2. การสร�างบทเรียนและแบบฝjกหัด  
 บทเรียนท่ี 1-5 ประกอบด�วย บทสนทนาภาษาอังกฤษ แบบฝjกหัดการออกเสียง แบบฝjกหัด
การจับคูEประโยค แบบฝjกหัดการเติมคําในชEองวEาง กิจกรรมการตอบคําถาม และกิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมุติ  
 การกําหนดเนื้อหาประกอบด�วย คําศัพท< สํานวน คําแปล ประโยค คําอธิบายเก่ียวกับ
วัฒนธรรม สถานท่ีทEองเท่ียวและข�อมูลเก่ียวกับจังหวัดสมุทรปราการ ในแตEละหนEวยจะประกอบไปด�วย 
1) Useful phrases and vocabulary 2) Warm up 3) Speaking practice 4) Culture note   
 2.1 หนEวยท่ี 1 การแนะนําสถานท่ีทEองเท่ียวภาษาอังกฤษเพ่ือการทEองเท่ียว  
 2.2 หนEวยท่ี 2 การพูดให�คําแนะนําในสถานการณ<ตEาง ๆ 
 2.3 หนEวยท่ี 3 การขออนุญาต กฎระเบียบตEาง ๆ การอEานปdายตEาง ๆ  
การอEานปdายจราจร การอEานโฆษณา 

2.4 หนEวยท่ี 4 ภาษาอังกฤษเก่ียวกับอาหารไทย การพูดคุยบทสนทนาในร�านอาหาร การสั่ง
อาหาร  

2.5 หนEวยท่ี 5 การชวนและการนัดหมาย      
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4.3 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 การวิเคราะห<คุณภาพเนื้อหาของบทเรียน ผู�วิจัยใช�วิธีการวิเคราะห<ข�อมูลเชิงเนื้อหา และความ
ตรงทางเนื้อหาเพ่ือตอบวัตถุประสงค<ของการวิจัย ได�แกE การหาคEา IOC จากผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบ
บทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของบทเรียน หรือคEาสอดคล�อง
ระหวEางเนื้อหาบทเรียนกับวัตถุประสงค<หรือเนื้อหา (IOC: Index of item objective congruence) 
ปกติแล�วจะให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบต้ังแตE 3 คนข้ึนไปในการตรวจสอบโดยให�เกณฑ<ในการตรวจ
พิจารณาข�อคําถาม ดังนี้ 
  ให�คะแนน  +1  ถ�าแนEใจวEาเนื้อหาบทเรียนวัดได�ตรงตามวัตถุประสงค< 
  ให�คะแนน  0  ถ�าไมEแนEใจวEาเนื้อหาบทเรียนวัดได�ตรงตามวัตถุประสงค< 
  ให�คะแนน  -1  ถ�าแนEใจวEาเนื้อหาบทเรียนวัดได�ไมEตรงตามวัตถุประสงค<                                      
 แล�วนําผลคะแนนท่ีได�จากผู�เชี่ยวชาญมาคํานวณหาคEา IOC ตามสูตร 
 
 เกณฑ<พิจารณาความสอดคล�องมีดังนี้   

1. ข�อคําถามท่ีมีคEา IOC ต้ังแตE 0.50-1.00  มีคEาความเท่ียงตรง ใช�ได� 
2. ข�อคําถามท่ีมีคEา IOC ตํ่ากวEา 0.50   ต�องปรับปรุง ยังใช�ไมEได� 

  
 ประเมินคุณภาพบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร   
 การประเมินคุณภาพเรียนผู�วิจัยกําหนดการประเมิน แบEงออกเป)น 2 เทคนิค ได�แกE การ
วิเคราะห<ดัชนีความสอดคล�อง (IOC) และการวิเคราะห<คEาความเชื่อม่ัน (α ) โดยวิเคราะห<ตามบทเรียน
ของแตEละหนEวย มีดังนี้  
 
 ประเมินคุณภาพค1าดัชนีความสอดคล�องหน1วยท่ี 1  
 การประเมินคุณภาพเรียนผู�วิจัยกําหนดการประเมินบทเรียนหนEวยท่ี 1 โดยการวิเคราะห<ดัชนี
ความสอดคล�อง (IOC) มีดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.3 แสดงความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหนEวยท่ี 1  

รายการขอความคิดเห็น 
ประมาณคEาความคิดเห็น
ของผู�ทรงคุณวุฒิคนท่ี 

คEา 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 
1. ความสอดคล�องเหมาะสมกับหลักสูตร +1 0 +1 0.67 ใช�ได� 
2. ความเหมาะสมของเนื้อหา +1 0 +1 0.67 ใช�ได� 
3. ความเหมาะสมตEอกระบวนการพัฒนาผู�เรียน 0 +1 +1 0.67 ใช�ได� 
4. ความเหมาะสมของการใช�ภาษา 0 +1 +1 0.67 ใช�ได� 
5. ความสอดคล�องกับวัตถุประสงค<  +1 0 +1 0.67 ใช�ได� 
6. ความเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน +1 +1 +1 1.00 ดีมาก 
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0.67+0.67+0.67+0.67+0.67+1.00 = 4.35 
6 

= 0.725 
  
 ตารางท่ี 4.3 แสดงความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หนEวยท่ี 
1 พบวEา คุณภาพคEาคEาดัชนีความสอดคล�องอยูEในระดับ ใช�ได� (IOC=0.725)โดยจําแนกความสอดคล�อง
ดังนี้ (1) ความเหมาะสมกับหลักสูตร (IOC=0.67) (2) ความเหมาะสมของเนื้อหา (IOC=0.67) (3) ความ
เหมาะสมตEอกระบวนการพัฒนาผู�เรียน (IOC=0.67) (4) ความเหมาะสมของการใช�ภาษา (IOC=0.67)  
(5) ความสอดคล�องกับวัตถุประสงค<  และ (6) มีความเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน อยูEในระดับดี
มาก (IOC=1.00)  
 ท้ังนี้มีข�อเสนอแนะของผู�ทรงคุณวุฒิในบทเรียนหนEวยท่ี 1 ดังนี้ 1) ประโยคภาษาอังกฤษ ควร
เติม full stop ให�หมด 2) ถ�าภาษาอังกฤษมี ….. ภาษาไทยท่ีแปลก็ต�องมี … ด�วย 3) Describing 
locations ควรมี patterns ของการใช�ภาษาเชEนเดียวกับหมวดอ่ืนๆ 4) Culture note มีจุดประสงค<
เพ่ืออะไร สอนวัฒนธรรมและเด็กได�ฝjกอEานไปด�วยใชEหรือไมE 5) เนื่องจากในแตEละบทเรียนไมEมี 
จุดประสงค<ของแตEละบทเรียนมาให� จึงคEอนข�างยากท่ีประเมินวEาบทเรียนนั้นเหมาะสม  
 
 ประเมินคุณภาพค1าความเช่ือม่ันหน1วยท่ี 1 
 การประเมินคุณภาพเรียนผู�วิจัยกําหนดการประเมินบทเรียนหนEวยท่ี 1 โดยการวิเคราะห<
คุณภาพคEาความเชื่อม่ัน (α ) มีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงความยากงEายของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ฯ หนEวยท่ี 1 

ข�อคําถาม ความยาก = r พิจารณา 
ข�อ 1 r= 0.00 ใช�ไมEได� 
ข�อ 2 r= -0.06 ใช�ไมEได� 
ข�อ 3 r= -0.01 ใช�ไมEได� 
ข�อ 4 r= 0.59 ดี  
ข�อ 5  r = 0.62 ดีมาก  
ข�อ 6  r= 0.32 ดี  
ข�อ 7  r= 0.81 ดีมาก 
ข�อ 8  r = 0.86 ดีมาก 
ข�อ 9  r = 0.83 ดีมาก 
ข�อ 10  r = 0.81 ดีมาก 

 คุณภาพความเชื่อม่ัน (α ) = .836 
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 จากตารางท่ี  4.4 แสดงความยากงEายของ บทเรียนการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษหนEวย
ท่ี 1 พบวEา ภาพรวมคุณภาพ ความคEาความเชื่อม่ัน (α ) = .836 พบ 3 ประเด็น คือ ข�อท่ีดีมาก ได�แกE 
ข�อท่ี 5, 7, 8, 9, 10 ข�อท่ีดี ได�แกE ข�อ 4, 6 ข�อท่ีใช�ไมEได� ได�แกE 1,2, 3  
 สรุปคุณภาพของบทเรียน โดยการหาคEา ดัชนีความสอดคล�องอยูEในระดับใช� (IOC=0.725) และ 
และการหาคEาความเชื่อม่ันพบวEาอยูEในระดับดีมาก (α ) = .836 
 

ประเมินคุณภาพค1าดัชนีความสอดคล�องหน1วยท่ี 2 
การประเมินคุณภาพเรียนผู�วิจัยกําหนดการประเมินบทเรียนหนEวยท่ี 2 โดยการวิเคราะห<ดัชนี

ความสอดคล�อง (IOC) มีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิตEอบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหนEวยท่ี 2 

รายการขอความคิดเห็น 
ประมาณคEาความคิดเห็น
ของผู�ทรงคุณวุฒิคนท่ี 

คEา 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 
1. ความสอดคล�องเหมาะสมกับหลักสูตร +1 0 +1 0.66 ใช�ได� 
2. ความเหมาะสมของเนื้อหา +1 -1 +1 0.33 ปรับแก� 
3. ความเหมาะสมตEอกระบวนการพัฒนาผู�เรียน 0 -1 +1 0.00 ปรับแก� 
4. ความเหมาะสมของการใช�ภาษา +1 -1 +1 0.33 ปรับแก� 
5. ความสอดคล�องกับวัตถุประสงค<  +1 -1 +1 0.33 ปรับแก� 
6. ความเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน +1 +1 +1 1.00 ใช�ได� 

  
0.66 + 0.33 + 0.00 + 0.33 + 0.33 + 1.00 = 2.65  

6 
= 0.441 

 
 ตารางท่ี 4.5 แสดงความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หนEวยท่ี 
2พบวEา คุณภาพคEาดัชนีความสอดคล�องอยูEในระดับ ต�องมีการปรับแก� (IOC=0.441) โดยจําแนกความ
สอดคล�องดังนี้ (1) ความเหมาะสมกับหลักสูตร (IOC=0.66) (2) ความเหมาะสมของเนื้อหา (IOC=0.33) 
(3) ความเหมาะสมตEอกระบวนการพัฒนาผู�เรียน (IOC=0.00) (4) ความเหมาะสมของการใช�ภาษา 
(IOC=0.33) (5) ความสอดคล�องกับวัตถุประสงค< (IOC = 0.33) และ (6) มีความเหมาะสมกับความ
สนใจของนักเรียน อยูEในระดับดีมาก (IOC=1.00)  
 ท้ังนี้มีข�อเสนอแนะของผู�ทรงคุณวุฒิในบทเรียนหนEวยท่ี 1 ดังนี้ 1) เชEนเดียวกับหนEวยท่ี 1 ควร
ตรวจเช็ควEาตัวอยEาง patterns ของภาษา ถ�าเป)น complete sentences ควรเติม full stop หรือ ถ�า
ไมEสมบูรณ< อาจจะเติม ……. 2) แบบฝjกหัดการเติมคําไมEมี purposes ชัดเจนวEาจะวัดอะไร คําท่ีวัดไมEสื่อ
กับหัวข�อของบทเรียน ไมEแนEใจวEาผู�เรียนใช�ความรู�จากสEวนใดมาเติม 3) สําหรับ culture note 
เชEนเดียวกับหนEวยท่ี 1 จุดประสงค<ฝjกไปเพ่ืออะไร เรียนรู�ศัพท<ใหมEหรือไมE  
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คุณภาพค1าความเช่ือม่ันหน1วยท่ี 2 
การประเมินคุณภาพเรียนผู�วิจัยกําหนดการประเมินบทเรียนหนEวยท่ี 1 โดยการวิเคราะห<คEา

ความเชื่อม่ัน (α ) มีดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.6 แสดงความยากงEายของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ฯ หนEวยท่ี 2 

ข�อคําถาม 
ความยาก = r พิจารณา 

  
ข�อ 11 r= .85 ดีมาก 
ข�อ 12 r = .90 ดีมาก 
ข�อ 13 r = .20  พอใช� 
ข�อ 14 r = .91 ดีมาก 
ข�อ 15  r = .91 ดีมาก 

 คุณภาพความเชื่อม่ัน (α ) = .897 
 

จากตารางท่ี  4.6 แสดงความยากงEายของ บทเรียนการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษหนEวย
ท่ี 2พบวEา คุณภาพความคEาความเชื่อม่ัน (α ) = .897 พบ 2 ประเด็น คือ ข�อท่ีดีมาก ได�แกE ข�อท่ี 11, 
12, 14, 15 ข�อท่ีพอใช�ได�แกE ข�อ 13 
 สรุปคุณภาพของบทเรียนโดยการหาคEา ดัชนีความสอดคล�องอยูEในระดับใช� (IOC=0.441) และ 
และการหาคEาความเชื่อม่ันพบวEาอยูEในระดับดีมาก (α ) = .897 
 

ประเมินคุณภาพค1าดัชนีความสอดคล�องหน1วยท่ี 3 
ตารางท่ี 4.7แสดงความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิตEอบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหนEวยท่ี 3 

 
รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณคEาความคิดเห็น
ของผู�ทรงคุณวุฒิคนท่ี 

คEา 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 
1. ความสอดคล�องเหมาะสมกับหลักสูตร +1 0 +1 0.67 ใช�ได� 
2. ความเหมาะสมของเนื้อหา 0 +1 +1 0.67 ใช�ได� 
3. ความเหมาะสมตEอกระบวนการพัฒนาผู�เรียน 0 +1 +1 0.67 ใช�ได� 
4. ความเหมาะสมของการใช�ภาษา 0 0 +1 0.33 ปรับแก� 
5. ความสอดคล�องกับวัตถุประสงค<  +1 0 +1 0.67 ใช�ได� 
6. ความเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน +1 +1 +1 1.00 ใช�ได� 

 
0.67 + 0.67 + 0.67+ 0.33 + 0.67 + 1.00 = 4.01  

6 
= 0.668  
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 ตารางท่ี 4.7 แสดงความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิตEอบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
หนEวยท่ี 3พบวEา คุณภาพคEาดัชนีความสอดคล�องอยูEในระดับใช�ได� (IOC=0.668) โดยจําแนกความ
สอดคล�องดังนี้ (1) ความเหมาะสมกับหลักสูตร (IOC=0.67) (2) ความเหมาะสมของเนื้อหา (IOC=0.67) 
(3) ความเหมาะสมตEอกระบวนการพัฒนาผู�เรียน (IOC=0.67) (4) ความเหมาะสมของการใช�ภาษา 
(IOC=0.33)  (5) ความสอดคล�องกับวัตถุประสงค<(IOC = 0.67)  และ (6) มีความเหมาะสมกับความ
สนใจของนักเรียน อยูEในระดับดีมาก (IOC=1.00)  
 ข�อเสนอแนะของผู�ทรงคุณวุฒิในบทเรียนหนEวยท่ี 4  
 Culture note มีวัตถุประสงค<เพ่ือวัดอะไร ไมEชัดเจน 

การประเมินคุณภาพเรียนผู�วิจัยกําหนดการประเมินบทเรียนหนEวยท่ี 3 โดยการวิเคราะห<คEา
ความเชื่อม่ัน (α ) มีดังนี้ 

 

ประเมินคุณภาพค1าความเช่ือม่ันหน1วยท่ี 3 
ตารางท่ี 4.8 แสดงความยากงEายของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ฯ หนEวยท่ี 3 

ข�อคําถาม ความยาก = r พิจารณา 
ข�อ 16 r= .98 ดีมาก 
ข�อ 17 r = .98 ดีมาก 
ข�อ 18 r = .74 ดีมาก 
ข�อ 19 r = .78 ดีมาก 
ข�อ 20  r = .98 ดีมาก 
ข�อ 21 r = 98 ดีมาก 

 คุณภาพความเชื่อม่ัน (α ) = .971 
 
จากตารางท่ี  4.8 แสดงความยากงEายของ บทเรียนการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษหนEวย

ท่ี 3 พบวEา คุณภาพความคEาความเชื่อม่ัน (α ) = .971 พบคืออยูEในระดับ ดีมา ได�แกE ข�อท่ี 16, 17, 18, 
19, 20, 21  
 สรุปคุณภาพของบทเรียนโดยการหาคEา หนEวยท่ี 3 ดัชนีความสอดคล�องอยูEในระดับใช� 
(IOC=0.668) และ และการหาคEาความเชื่อม่ันพบวEาอยูEในระดับดีมาก (α ) = .971 
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ประเมินคุณภาพค1าดัชนีความสอดคล�องหน1วยท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิตEอบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหนEวยท่ี 4 
 

รายการขอความคิดเห็น 
ประมาณคEาความคิดเห็น
ของผู�ทรงคุณวุฒิคนท่ี 

คEา 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 
1. ความสอดคล�องเหมาะสมกับหลักสูตร +1 0 +1 0.67 ใช�ได� 
2. ความเหมาะสมของเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช�ได� 
3. ความเหมาะสมตEอกระบวนการพัฒนาผู�เรียน +1 +1 +1 1.00 ใช�ได� 
4. ความเหมาะสมของการใช�ภาษา +1 0 +1 0.67 ใช�ได� 
5. ความสอดคล�องกับวัตถุประสงค<  +1 0 +1 0.67 ใช�ได� 
6. ความเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน +1 +1 +1 1.00 ใช�ได� 

 
0.67 + 1.00 + 1.00+ 0.67 + 0.67 + 1.00 = 5.01 

6 
= 0.835 

 
 ตารางท่ี 4.9 แสดงความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิตEอบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
หนEวยท่ี 4 พบวEา ภาพรวมคEาดัชนีความสอดคล�องอยูEในระดับใช�ได� (IOC=0.835) โดยจําแนกความ
สอดคล�องดังนี้ (1) ความเหมาะสมกับหลักสูตร (IOC=0.67) (2) ความเหมาะสมของเนื้อหา (IOC=1.00) 
(3) ความเหมาะสมตEอกระบวนการพัฒนาผู�เรียน (IOC=1.00) (4) ความเหมาะสมของการใช�ภาษา 
(IOC=0.67) (5) ความสอดคล�องกับวัตถุประสงค< (IOC = 0.67) และ (6) มีความเหมาะสมกับความ
สนใจของนักเรียน อยูEในระดับดีมาก (IOC=1.00)  
 ท้ังนี้มีข�อเสนอแนะของผู�ทรงคุณวุฒิในบทเรียนหนEวยท่ี 1 ดังนี้ 1) ตรวจเช็ค format การพิมพ<
ด�วย การยEอหน�า 2) Speaking practice ควรมี instructions ให�ชัดเจนวEาให�ทําอะไร 3) การสั่งอาหาร
ไทยควรสอนคําศัพท<ของอาหารมาสอนด�วย 
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ประเมินคุณภาพค1าความเช่ือม่ัน หน1วยท่ี 4 
การประเมินคุณภาพเรียนผู�วิจัยกําหนดการประเมินบทเรียนหนEวยท่ี 4 โดยการวิเคราะห<คEา

ความเชื่อม่ัน (α ) มีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงความยากงEายของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ฯ หนEวยท่ี 4  

ข�อคําถาม 
ความยาก = r พิจารณา 

  
ข�อ 22 r= .99 ดีมาก 
ข�อ 23 r = .99 ดีมาก 
ข�อ 24 r = .99 ดีมาก 
ข�อ 25 r = .90 ดีมาก 
ข�อ 26 r = .99 ดีมาก 
ข�อ 27 r = .90 ดีมาก 
ข�อ 28  r = .99 ดีมาก 

 คุณภาพความเชื่อม่ัน (α ) = .992  
 
จากตารางท่ี  4.10 แสดงความยากงEายของ บทเรียนการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ

หนEวยท่ี 4พบวEา คุณภาพความคEาความเชื่อม่ัน (α ) = .992 พบ อยูEในระดับ ดีมาก ได�แกE ข�อท่ี 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28  
 สรุปคุณภาพของบทเรียนโดยการหาคEา หนEวยท่ี 4 ดัชนีความสอดคล�องอยูEในระดับใช� 
(IOC=0.835) และการหาคEาความเชื่อม่ันพบวEา อยูEในระดับดีมาก (α ) = .992 
 

ประเมินคุณภาพค1าดัชนีความสอดคล�องหน1วยท่ี 5 
ตารางท่ี 4.11 แสดงความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิตEอบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หนEวยท่ี 5 
 

รายการขอความคิดเห็น 
ประมาณคEาความคิดเห็น
ของผู�ทรงคุณวุฒิคนท่ี 

คEา 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 
1. ความสอดคล�องเหมาะสมกับหลักสูตร +1 0 +1 0.67 ใช�ได� 
2. ความเหมาะสมของเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช�ได� 
3. ความเหมาะสมตEอกระบวนการพัฒนาผู�เรียน 0 0 +1 0.33 ปรับแก� 
4. ความเหมาะสมของการใช�ภาษา 0 0 +1 0.33 ปรับแก� 
5. ความสอดคล�องกับวัตถุประสงค<  +1 0 +1 0.67 ใช�ได� 
6. ความเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน +1 +1 +1 1.00 ใช�ได� 

0.67 + 1.00 + 0.33+ 0.33 + 0.67 + 1.00 = 4 
6 

= 0.666 
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 ตารางท่ี 4.11 แสดงความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิตEอบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
หนEวยท่ี 5 พบวEา ภาพรวมคEาดัชนีความสอดคล�องอยูEในระดับ ใช�ได� (IOC=0.666) โดยจําแนกความ
สอดคล�องดังนี้ (1) ความเหมาะสมกับหลักสูตร (IOC=0.67) (2) ความเหมาะสมของเนื้อหา (IOC=1.00) 
(3) ความเหมาะสมตEอกระบวนการพัฒนาผู�เรียน (IOC=0.33) (4) ความเหมาะสมของการใช�ภาษา 
(IOC=0.33) (5) ความสอดคล�องกับวัตถุประสงค< (IOC = 0.67) และ (6) มีความเหมาะสมกับความ
สนใจของนักเรียน อยูEในระดับดีมาก (IOC=1.00)  
 ท้ังนี้มีข�อเสนอแนะของผู�ทรงคุณวุฒิในบทเรียนหนEวยท่ี 5 ดังนี้ จุดประสงค<ของแตEละกิจกรรม
ไมEชัดเจน ไมEรู�วEาต�องการวัดผลด�านใด ท้ังนี้มีข�อเสนอแนะของผู�ทรงคุณวุฒิในบทเรียนโดยภาพรวม ดังนี้  
ผู�ทรงคุณวุฒิให�ข�อเสนอแนะวEาจุดประสงค<ของบทเรียนแตEละหนEวยไมEชัดเจน ความสอดคล�องกันของ
แบบฝjกหัดและกิจกรรมก็ไมEชัดเจน อาจจะต�องทบทวนเรื่อง  layout ของบทเรียน  ควรเป)นดังนี้หรือไมE 
1) Warm-up activity 2) แนะนําคําศัพท< โครงสร�างภาษา 3) แบบฝjกเรื่อง vocab และการใช�ภาษา 4) 
Activities ตEางๆ คงต�องตัดสินให�เหมาะสมวEาจะเป)น ฝjกฟ�ง ฝjกพูด หรืออEาน หรือเขียน  เชEน ใช�การฟ�ง
เป)น  input แล�ว ให�พูดเป)น output ไหม  

สEวน Culture note นEาจะเป)นการอEาน tips สั้นๆ เก่ียวกับสิ่งนEารู�ในประเทศไทย ซ่ึงต�อง
เก่ียวข�องกับ หัวข�อของหนEวยนั้นๆ การดึงเนื้อหาจาก internet มาใช�เลยควรต�องใช�ความระมัดระวัง  

และมีข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ ผู�ทรงคุณวุฒิมีความเห็นวEาโดยภาพรวมบทเรียนใช�ได� แตE
ประเด็นสําคัญคือ ความเหมาะสมตEอกระบวนการพัฒนาผู�เรียน เป)นการฝjกระดับเล็กๆ ไประดับใหญE 
คือให�เรียนและฝjกไปทีละประโยค จนถึงฝjกภาษาท่ีมี context แตEขาดความเชื่อมโยงในเนื้อหาของแตE
ละสEวน ควรปรับเพ่ิมเติมเนื้อหาเพ่ือให�แตEละ unit มี context เดียวกันหรือมีการเชื่อมโยงกันเพ่ือให�
ผู� เรียนเห็นภาพ นEาจะทําให�กระบวนการเรียนรู� ท่ี เหมาะสม ผู� เรียนจะได�เห็นลําดับและเข�าใจ
กระบวนการเรียนรู�ซึ่งทําให�แตEละเรื่องท่ีเรียนมีความสัมพันธ<กัน ถ�าเป)นไปได�อาจจะเพ่ิมเนื้อหาอีกนิดโดย
ต้ังเป)นคําถามหรือผู�สอนชี้ให�เห็นวEาผู�เรียนจะนําความรู�และทักษะท่ีได�เรียนรู�ไปประยุกต<กับสถานการณ<
จริงๆอยEางไรด�วยก็นEาจะเป)นประโยชน< (เพราะผู�เรียนบางคนอาจจะไมEสามารถประยุกต<สิ่งท่ีเรียนในชั้น
เรียนได�) 
 

คุณภาพค1าความเช่ือม่ัน หน1วยท่ี 5 
ตารางท่ี 4.12 แสดงความยากงEายของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ฯ หนEวยท่ี 5  

ข�อคําถาม ความยาก = r พิจารณา 
ข�อ 29 r= .88 ดีมาก 
ข�อ 30 r = .88 ดีมาก 
ข�อ 31 r = .73 ดีมาก 
ข�อ 32 r = .98 ดีมาก 
ข�อ 33 r = .98 ดีมาก 
ข�อ 34 r = .98 ดีมาก 

 คุณภาพความเชื่อม่ัน (α ) = .972 
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จากตารางท่ี  4.12 แสดงความยากงEายของ บทเรียนการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ

หนEวยท่ี 5 พบวEา คุณภาพความคEาความเชื่อม่ัน (α ) = .972 พบ อยูEในระดับ ดีมาก ได�แกE ข�อท่ี 29, 
30, 31, 32, 33, 34   
 สรุปคุณภาพของบทเรียนโดยการหาคEา หนEวยท่ี 5 คEาดัชนีความสอดคล�องอยูEในระดับใช� 
(IOC=0.666) และคุณภาพคEาความเชื่อม่ันพบวEาอยูEในระดับดีมาก (α ) = .972 
 
4.4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู�ตามบทเรียน 
 ในสEวนนี้เป)นการวิเคราะห<ข�อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค< คือ การประเมินผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการ
เรียนรู�ตามชุดบทเรียนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ของประชาชนท�องถ่ิน ในจังหวัด
สมุทรปราการ  
 การสร�างข�อสอบ Pre-test และ Post-test มีกระบวนการดังนี้ (1) ศึกษาเนื้อหาสาระของ
บทเรียน (2) สร�างข�อคําถามให�ครบตามเนื้อหาบทเรียนและตรงตามวัตถุประสงค<ประจําบทเป)นแบบ
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 34ข�อ (3) นําไปให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ใน
เนื้อหา ภาษา และปรับปรุงแก�ไขตามข�อเสนอแนะ (4) นําแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ไปทดลองใช�กับผู�สนใจ
ท่ัวเข�ารEวมโครงการ จํานวน 30 คน  (5) วิเคราะห<หาคุณภาพ แบEงเป)น 1) หาคEาความยากงEาย โดย
กําหนดเกณฑ<ในการคัดเลือกข�อคําถามท่ีใช�ได� คือข�อท่ีมีคEาความยากงEาย ระหวEาง 0.20 – 0.80 และ 2) 
หาคEาอํานาจจําแนกโดยกําหนดเกณฑ<ในการคัดเลือกข�อคําถามท่ีใช�ได� คือ ข�อท่ีมีคEาอํานาจจําแนก 
ต้ังแตE 0.20 ข้ึนไป  

คัดเลือกข�อท่ีเหมาะสม ครบถ�วนตามเนื้อหาบทเรียน และปรับปรุงตามข�อเสนอแนะของ
ผู�เชี่ยวชาญ  

 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
 การวิจัยนี้เป)นการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ของกลุEมตัวอยEาง คือกลุEมแมEบ�านเกษตรกรสวน
เก�าแสน จํานวน 14 คน โดยใช�วิธีการทดสอบกEอนเรียน และทดสอบหลังเรียน โดยจัดฝjกอบรมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยมีการ pre-test หนึ่งครั้ง และ post-test หนึ่งครั้ง    
  
ตารางท่ี 4.13 แสดงการเทียบเทียบผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ประเมินกEอน-หลังเรยีน 
คEาเฉลี่ย สEวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
F Sig. 

ประเมินหลังเรียน 30.80 1.229 51.186 .000 
ประเมินกEอนเรียน 14.42 13.688   

รวม 22.61 7.458   
 

 จากการศึกษาโดยวิธี t-test พบวEา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ประเมินกEอนเรียนคEาเฉลี่ย เทEากับ 14.42 และประเมินหลังเรียนเทEากับ 30.80 ตEางกันอยEางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  
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ตารางท่ี 4.14 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของกลุEมกEอนเรียนและหลังเรียน จําแนกรายข�อ 
รายข�อ คEา F คEา Sig 

1 - - 
2 6.136 .022 
3 19.394 .000 
4 3.644 .071 
5 27.273 .000 
6 27.273 .000 
7 72.272 .000 
8 15.559 .001 
9 318.182 .000 
10 72.727 .000 
11 72.727 .000 
12 - - 
13. 318.182 .000 
14. 318.182 .000 
15 318.182 .000 
16 72.727 .000 
18 4.000 .059 
19 15.559 .001 
20 72.727 .000 
21 72.727 .000 
22 72.727 .000 
23 72.727 .000 
24 72.727 .000 
25 8.746 .008 
26 72.727 .000 
27 8.746 .008 
28 72.727 .000 
29 8.746 .008 
30 27.273 .000 
31 .103 .751 
32 72.727 .000 
33 72.727 .000 
34 72.727 .000 
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 จากตารางท่ี 4.14 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของกลุEมกEอนเรียนและหลังเรียน จําแนก
รายข�อ พบวEา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กEอนเรียนและหลังเรียนแตกตEางกันอยEางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ท้ังนี้อธิบายได�วEา บทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีพัฒนาข้ึนมีอิทธิพลตEอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยEางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยรายการข�อคําถามสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ระหวEางกEอน
เรียนและหลังเรียนแตกตEางกันอยEางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 สEวนการวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ซ่ึงมีรายการข�อคําถามท่ีไมE
สามารถวัดผู�เรียนได� ได�แกE ข�อ 1 และ ข�อ 12 ท้ังนี้อธิบายได�วEา คาดวEา เป)นรายการข�อสอบท่ีมีความ
ยากตEอการทําความเข�าใจของผู�เรียน เป)นต�น  




