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บทที่ 3 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 
 การวิจัยเร่ือง “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ สาระ
ภูมิศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) 
ร่วมกบัการใชเ้กม” มีขั้นตอนในการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.3 การตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจยั 
3.4 การรวบรวมขอ้มูล  
3.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวจิยั 
                นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มโรงเรียนพระอินทร์ สังกดัส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนขยายโอกาส 3 โรงเรียน ไดแ้ก่ 
โรงเรียนวดัโฆสิทธาราม  1 หอ้งเรียน มีนักเรียนจ านวน 19 คน โรงเรียนวดับา้นล า 1 ห้องเรียน มี
นกัเรียนจ านวน 10 คน และโรงเรียนวดัเพ่ิมประสิทธิผล 1 หอ้งเรียน มีนักเรียนจ านวน 14 คน รวม
ทั้งหมด จ  านวน 43 คน      

3.1.2 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการทดลอง 
 กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวดั

เพ่ิมประสิทธิผล จ  านวน 14 คน ไดจ้ากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling)โดยใชโ้รงเรียนเป็นหน่วย
การสุ่ม 

3.1.3 ระยะเวลาในการวจิยั 
 ผูว้ิจยัท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ปี

การศึกษา 2562  จ  านวน 16 คาบเรียน
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 3.1.4  เน้ือหาที่ใช้ในการวจิยั 
          เน้ือหาในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ 
สามารถทางการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 5 สาระภูมิศาสตร์  เร่ืองทวีปเอเชีย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
  
 3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

       เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) 

ร่วมกบัการใชเ้กม ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้จ  านวน 6 แผน เวลา 16 ชัว่โมง   
  - สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของทวีปเอเชีย  จ  านวน  4 ชม. 
  - ภูมิอากาศของทวีปเอเชีย จ านวน  3 ชม. 
  - ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  จ านวน  3 ชม. 
  - ลกัษณะประชากร ลกัษณะทางสงัคมและวฒันธรรม  จ  านวน 2 ชม. 
  - ปัจจยัทางกายภาพท่ีมีผลต่อการกระจายตวัของประชากรในทวีปเอเชีย  

จ านวน 2 ชม. 
  - ท าเลท่ีตั้งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของทวีปเอเชีย   จ  านวน  2 ชม. 

 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์ เร่ืองทวีปเอเชีย   ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นแบบทดสอบ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ  านวน 30 ขอ้ แบบถูกให้ 1 
คะแนนและผดิให ้0  

 3. แบบวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ ของฺ Bloom (1956) เร่ืองทวีปเอเชียท่ีมี
องค์ประกอบท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 1.การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 2.วิเคราะห์ความส าคัญ 3.การ
วิเคราะห์หลกัการ เป็นแบบทดสอบ แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ  านวน 20 ขอ้  
 
         3.3 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

 3.3.1 แผนการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) 
ร่วมกบัการใชเ้กม สาระภูมิศาสตร์ เร่ืองทวีปเอเชีย มีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 

 3.3.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และวิธีการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกบัการใชเ้กมจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 3.3.1.2 ศึกษารายละเอียดเน้ือหาสาระภูมิศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวฒันธรรม และ
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั (ฉบบัปรับปรุง 2560) ใหมี้ความสอดคลอ้ง 

 3.3.1.3 ศึกษาจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ค  าอธิบาย และผลการเรียนรู้ สาระ
ภูมิศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลกัสูตรสถานศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนพระอินทร์ 

 3.3.1.4 ออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ ใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรียนรู้
ตามหลกัสูตรสถานศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนพระอินทร์ 

 3.3.1.5 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกบั
การใชเ้กม สาระภูมิศาสตร์ เร่ืองทวีปเอเชีย จ  านวน 6 แผน เวลา 16 ชัว่โมง  มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 1) มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
 2) สาระส าคญั 
 3) จุดประสงคก์ารเรียนรู้  

 4) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  
5) ทกัษะการคิด 
6) สาระการเรียนรู้  
7) กิจกรรมการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น ดงัน้ี 

 1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม 
 2. ขั้นเร้าความสนใจ 
 3. ขั้นส ารวจและคน้หา 
 4. ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป 
 5. ขั้นขยายความรู้ 
 6. ขั้นประเมินผล 
 7. ขั้นน าความรู้ไปใช ้
     โดยในแต่ละแผนจะเพ่ิมการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมในขั้นตอน 
ตามความเหมาะสมของเน้ือหา 
 8) ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้  
  9) การวดัผลและประเมินผล  

 10) กิจกรรมเสนอแนะ 
 11) บนัทึกหลงัการสอน 
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 3.3.1.6 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเขียนเสร็จแลว้ เสนอต่อคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ ความสมัพนัธร์ะหว่างผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เวลาเรียน การจดักิจกรรมการเรียนรู้ และเคร่ืองมือการประเมินตาม
สภาพจริง  

 3.3.1.7 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขเสร็จแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 
5 ท่าน ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน ดา้นกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม และดา้นการวดัผลและประเมินผล เพื่อประเมินค่าความเหมาะสม เกณฑ์การให้คะแนน 
และประเมินความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 

 ให ้+1 เมื่อแน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรู้สมัพนัธร์ะหว่างผลการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ สาระส าคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เวลาเรียน การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 ให้ 0  เมื่อไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สัมพนัธ์ระหว่างผลการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สาระส าคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เวลาเรียน การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 ให้ -1 เมื่อแน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สัมพนัธ์ระหว่างผลการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สาระส าคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เวลาเรียน การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 3.3.1.8 น าผลการประเมินตามแบบประเมินความสอดคลอ้งมาค านวณค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แลว้พิจารณาแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีมี
ค่าดชันีความสอดคลอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั 0.50 ข้ึนไปของ วรรณี แกมเกตุ (2555: 221)  จากแผนการ
จดัการเรียนรู้ จ  านวน 6 แผน ปรากฏว่า ค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 ซ่ึงถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีมี
ความเหมาะสม และด าเนินการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

 3.3.1.9 น าแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองทวีปเอเชีย ท่ีผา่นการประเมินคุณภาพจาก
ผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  

 3.3.1.10 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผ่านการทดลองใชแ้ลว้มาปรับปรุงแกไ้ข
และจดัพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ และน าไปทดลองใชจ้ริงกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

 3.3.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์ เร่ืองทวีปเอเชีย   ดงัน้ี 
3.3.2.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลกัการและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบั เร่ืองทวีป

เอเชีย 
3.3.2.2 วิเคราะห์หลกัสูตร ค  าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังใน

บทเรียน เร่ืองทวีปเอเชีย ตามหลกัสูตรสถานศึกษา และวิธีการออกแบบทดสอบจากเอกสารและต ารา
วิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง  
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3.3.2.3 สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์ เร่ืองทวีป
เอเชีย   เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ  านวน 50 ขอ้ ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ การให้คะแนน
แต่ละขอ้คือ ถา้ตอบถูกให ้1 คะแนน ถา้ตอบผดิหรือไม่ตอบให ้0 คะแนน 

3.3.2.4 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์ เร่ืองทวีป
เอเชีย   ทั้งฉบบั เสนอใหค้ณะกรรมการท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง 

3.3.2.5 น าแบบทดสอบเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา เพื่อประเมินค่าความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง (Index of item objective congruence, IOC) 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน และประเมินความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 
 ให ้+1 เมื่อแน่ใจว่าขอ้ค  าถามตรงกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ให ้0  เมื่อไม่แน่ใจว่าขอ้ค  าถามตรงกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ให ้-1 เมื่อแน่ใจว่าขอ้ค  าถามไม่ตรงกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

3.3.2.6 น าผลการประเมินตามแบบประเมินความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถาม
และจุดประสงค์มาค านวณค่าดัชนีความสอดคลอ้ง แลว้พิจารณาเลือกแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั 0.50 ข้ึนไป วรรณี แกมเกตุ (2555: 221)  
ซ่ึงพบว่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Item Objective Congruence: IOC) จากขอ้สอบ จ านวน 50 ขอ้ 
ปรากฏว่า ค่า IOC ทั้งฉบบัอยู่ระหว่าง 0.60 -1.00โดยมีขอ้สอบท่ีน าไปใชไ้ดจ้  านวน 50 ขอ้ คดัเลือก 
จ  านวน 30 ขอ้ น าไปปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

3.3.2.7 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้ไป
ทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัเพ่ิมประสิทธิผล ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มท่ีศึกษาและเป็น
นกัเรียนท่ีเรียนเร่ืองน้ีมาแลว้ 

3.3.2.8 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาตรวจให้คะแนน แลว้
น ามาวิเคราะห์ คะแนนรายข้อเพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ  านาจจ าแนก (r) แลว้คดัเลือก
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 พบว่า ค่าความยากง่าย
อยูร่ะหว่าง 0.23-0.69 และค่าอ  านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป พบว่า ค่าอ  านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.25-1.00  

3.3.2.9 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไดรั้บคัดเลือกมาหาค่า
ความเช่ือมัน่ โดยใชว้ิธี ของ Kuder-Richardsonจากสูตร KR-20 ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.90  

3.3.2.10 จัดพิมพ์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองทวีปเอเชีย 
จ านวน 30 ขอ้ เพื่อน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคน้ควา้ต่อไป 

3.3.3 แบบวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ มีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 
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 3.3.3.1 ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกับการวดัความสามารถ
ทางการคิดวิเคราะห์ 

 3.3.3.2 ศึกษาเทคนิคในการสร้างแบบวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ 
จากหนงัสือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างขอ้สอบ การวดัผลและประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ 

3.3.3.3 สร้างแบบวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ ประเภทเป็นแบบ
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ  านวน 20 ขอ้ ใหค้รอบคลุมลกัษณะของ การคิดวิเคราะห์ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
การวิเคราะห์ความสมัพนัธ ์ดา้นการวิเคราะห์ความส าคญั และดา้นการวิเคราะห์หลกัการ 

3.3.3.4 น าแบบวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ เสนอให้คณะกรรมการท่ี
ปรึกษาตรวจสอบ 

3.3.3.5 น าแบบวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ ท่ีไดท้  าการปรับปรุงแกไ้ข
ตามข้อเสนอแนะไปให้ ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งเพื่อประเมินค่าความ
สอดคลอ้ง ) เกณฑก์ารใหค้ะแนน และประเมินความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 
 ให ้+1 เมื่อแน่ใจว่าขอ้ค  าถามตรงกบัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ 
 ให ้0 เมื่อไม่แน่ใจว่าขอ้ค  าถามตรงกบัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ 
 ให ้-1 เมื่อแน่ใจว่าขอ้ค  าถามไม่ตรงกบัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ 

3.3.3.6 น าผลการประเมินตามแบบประเมินความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถาม
และความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ มาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง แลว้พิจารณาเลือกแบบวดั
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั 0.50 ข้ึนไป วรรณี 
แกมเกตุ (2555: 221)  ซ่ึงพบว่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Item Objective Congruence: IOC) จาก
ขอ้สอบ จ านวน 20 ขอ้ ปรากฏว่า ค่า IOC ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.89 โดยมีขอ้สอบท่ีน าไปใชไ้ดท้ั้งหมด 
จ านวน 20 ขอ้ ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญต่อไป 

3.3.3.7 น าแบบวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไป
ทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัเพ่ิมประสิทธิผล ท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีศึกษาและเป็น
นกัเรียนท่ีเรียนเร่ืองน้ีมาแลว้ 

3.3.3.8 น าแบบวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ มาตรวจให้คะแนน แลว้
น ามาวิเคราะห์คะแนนรายขอ้ เพื่อหาค่าความยากง่ายและค่าอ  านาจจ าแนกแลว้คดัเลือกแบบวดัการคิด
วิเคราะห์ท่ีมีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 พบว่า ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.23-0.77 และค่า
อ  านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป พบว่า ค่าอ  านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหว่าง 0.25-1.00  
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        3.4  ขั้นตอนในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัด  าเนินการและเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

 3.4.1 ขออนุญาตผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มโรงเรียนพระอินทร์  
เพื่อด าเนินการวิจยั  
 3.4.2 ช้ีแจงขอ้มูลส าหรับการเขา้ร่วมการวิจยักบันกัเรียนกลุ่มท่ีศึกษาและให้นักเรียน
ลงนามในใบยนิยอมเขา้ร่วมการวิจยัดว้ยความเต็มใจ  
 3.4.3 แนะน าขั้นตอนการท ากิจกรรมและบทบาทของนกัเรียนในการจดัการเรียนรู้ 
 3.4.4 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กบันกัเรียนกลุ่มท่ีศึกษาโดยใชแ้บบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองทวีปเอเชีย และแบบวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์  
  3.4.5 ด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัการสอน
ตามแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) สาระภูมิศาสตร์ เร่ืองทวีปเอเชีย ใชเ้วลาจดัการเรียนรู้จ  านวน 16 
คาบ คาบละ 50 นาทีโดยผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตรวจสอบการท ากิจกรรมใน
ใบงานของนกัเรียน และบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ทุกคร้ัง  
 3.4.6 ทดสอบหลงัเรียน (Posttest)กบันกัเรียนกลุ่มตวัอย่างโดยใชแ้บบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ทวีปเอเชีย และแบบวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์  
 3.4.7 น าผลคะแนนท่ีไดจ้ากการตรวจแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
แบบวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป
เทียบกบัเกณฑ ์ร้อยละ 70  
 

 3.5 วธิีการทางสถิตแิละการวเิคราะห์ข้อมูล 
 3.5.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัจะด าเนินการน าขอ้มูล

มาวิเคราะห์ ดงัน้ี 
  1. ผู ้วิจัยได้น าผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวัด

ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ ทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติพ้ืนฐานดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละและค่าเฉล่ีย 

 2. เปรียบเทียบผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวัด
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ กบัเกณฑ ์ร้อยละ 70 

 3. ประมวลผลและแปลผล และอภิปรายผล 
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 3.5.2 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
  สถิติพ้ืนฐาน 
  ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใชสู้ตร พิสณุ ฟองศรี (2551) 
  ค่าเฉล่ีย (mean) โดยใชสู้ตร พิสณุ ฟองศรี (2551) 

               ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชสู้ตร พิสณุ ฟองศรี (2551) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


