บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การสรางกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา ในรูปแบบชุดการฝกอบรมการคัดแยกขยะและ
บําบัดนํ้าเสีย สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา เปนการถายทอดความรูเรื่องขยะและนํ้าเสียในรูปแบบ
การฝกอบรมไปยังนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดแนว
ทางตามขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดกลุมประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
การกําหนดกลุมประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุม ตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจํานวน 109 คน จากโรงเรียนอุดมดรุณี ไดมา
จากประชากรจํานวนทั้งหมด 2,493 คน จากโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย โรงเรียนเทศบาลวัดไทย
ชุมพลและโรงเรียนอุดมดรุณี โดยการสุม ตัวอยางแบบหลายขัน้ ตอน (multistage random sampling)
กลาวคือ
1. การสุม ตัวอยางครัง้ แรก สุม ตัวอยางโรงเรียนทีม่ หี ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
การจัดการเรียนการสอน และผลการเรียนอยูในระดับเดียวกัน (กองการศึกษา, 2547) โดยใชวิธีการ
สุม อยางงาย คือ การจับฉลากโรงเรียน โดยโรงเรียนที่เปนตัวแทนของประชากร คือ โรงเรียนอุดม
ดรุณี โดยโรงเรียนอุดมดรุณีมกี ารเปดสอนตั้งแตระดับมัธยมปที่ 1-6 (ชวงชั้นที่ 3 และ 4) และเปน
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สถานศึกษาที่เอื้อประโยชนในการทํากิจกรรมตางๆ ใหแกชุมชน เชน การจัดงานแตงงาน การแขง
ขันกีฬาของเทศบาล เปนสนามสอบแขงขันของหนวยงานราชการ และเปนสถานทีก่ ลาวปราศรัยของ
นักการเมือง เปนตน อีกทัง้ ยังมีหนวยงานตางๆ เขามาติดตองานอีกมากมาย จึงเปนผลดีตอ การเผย
แพรความรูไ ปสูช มุ ชน
2. การสุมตัวอยางครั้งที่สอง สุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive random sampling)
โดยผูว จิ ยั ไดมีการประชุมปรึกษารวมกับรองผูอํานวยการฝายวิชาการ และอาจารยในโรงเรียน ทาง
โรงเรียนไดเสนอใหนกั เรียนในชุมนุมสิง่ แวดลอมเปนกลุม ตัวอยางในการศึกษาครัง้ นี้ เนือ่ งจากนัก
เรียนในชุมนุมสิง่ แวดลอมมีกลุม ตัวอยางทีค่ รอบคลุมทัง้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชวงชัน้ ที่ 3)
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชวงชั้นที่ 4) มีทงั้ เพศชายและเพศหญิง และที่เดนชัดก็คือมีความสนใจ
ทางดานสิ่งแวดลอมเปนพื้นฐานอยูกอนแลว
3. การสุมตัวอยางครั้งที่สาม จากนักเรียนในชุมนุมสิ่งแวดลอมจํานวน 109 คน แบงการ
สุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) เปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 สุมตัวอยางแบบงายจํานวน 5 คน เพื่อใชทดสอบในการอบรม เรื่อง “การคัดแยก
ขยะและบําบัดนํ้าเสีย” เปนรายบุคคลและกลุมเล็ก
3.2 สุม ตัวอยางแบบงายจํานวน 10 คน จากจํานวนนักเรียนที่เหลือจากการสุมครั้งแรก
ใชเปนนักเรียนทดลองกลุมกลาง
3.3 สุมตัวอยางแบบงายจํานวน 30 คน จากจํานวนนักเรียนที่เหลือจากการสุมครั้งที่สอง
ใชเปนนักเรียนทดลองกลุมใหญ
3.4 นักเรียน 64 คนทีเ่ หลือจากการสุม ทัง้ สามครัง้ ใชเปนกลุม ตัวอยางเพือ่ การทดลองการ
ใชกระบวนการฝกอบรม แตไดรบั ความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมการฝกอบรม จํานวน 58 คน
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การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจยั เรื่อง “กระบวนการฝกอบรมการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสีย สําหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย” เปนการศึกษาเพือ่ ถายทอดองคความรู
ในการคัดแยกขยะและบําบัดนําเสี
้ ยโดยผานการฝกอบรม ผูว จิ ยั ไดสรางเครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ดังนี้
กระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสีย
1. รวบรวมขอมูล ศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับความรูเรื่องขยะมูลฝอย
และนํ้าเสีย สือ่ การเรียนการสอนวิชาสิง่ แวดลอมศึกษา และการสํารวจขอมูลเบือ้ งตนจากพืน้ ทีศ่ กึ ษา
เพือ่ นํามาเปนแนวทางในการสรางกระบวนการฝกอบรมเรือ่ งการคัดแยกขยะและบําบัดนําเสี
้ ยตอไป
การสํารวจขอมูลเบื้องตนจากพื้นที่ศึกษา พบวาภายในโรงเรียนอุดมดรุณีมีการตั้งถังขยะ
รอบๆ บริเวณโรงเรียนประมาณ 10 จุด โดยถังขยะจะมี 2 สี คือสีดําสําหรับขยะเปยก และสีเขียว
สําหรับขยะรีไซเคิล(ขยะแหง) โดยมีขอความขางถังขยะคือ ขยะเปยก ไดแก ถุงพลาสติก ใบไม
ใบตอง กลองนม แกวนํา้ แกวโคก ถุงขนม เศษขยะ สิง่ ปฏิกลู และขยะรีไซเคิล (ขยะแหง) ไดแก ขวด
นม ขวดนํา้ เศษกระดาษแหง กระปอง จากการสอบถามอาจารยทราบวา ทางโรงเรียนไมไดมจี ดุ
ประสงคใหนกั เรียนแยกขยะได แตอยากใหนักเรียนทิ้งขยะลงในถังขยะเทานั้น และจากการสังเกต
พฤติกรรมการทิ้งขยะของนักเรียน พบวา นักเรียนสวนใหญทิ้งขยะลงในถังแตไมไดมีการแยก
ประเภทของขยะ และมีบางสวนถึงแมถังขยะจะอยูใกลที่นั่งแตก็ยังไมนําขยะไปทิ้งลงในถังขยะ
โดยพบเห็นขยะไดทั่วไปตามซอกมาหิน หรือตามพื้นบริเวณโรงเรียนและในหองเรียน สวนการใช
นํานั
้ กเรียนยังไมมพี ฤติกรรมในการประหยัดนํา้ ซึง่ สังเกตจากการใชนาบริ
ํ้ เวณอางลางมือ นักเรียนจะ
เปดนําให
้ ไหลแรงและไมมภี าชนะรองรับ และในหองนําก็
้ จะมีนาเป
ํ้ ดทิง้ ไว
การสํารวจองคประกอบของขยะ จากการสุมตัวอยางขยะในโรงเรียนอุดมดรุณี โดยได
กําหนดจุดสุมขยะทั้งสิ้น 4 จุด ไดแก บริเวณสวนปา บริเวณหนาสถานพยาบาล โรงอาหาร และ
หองเรียน ม.4/3 เพื่อศึกษาองคประกอบและปริมาณของขยะ พบวา องคประกอบของขยะโดยเฉลี่ย
ของโรงเรียนอุดมดรุณี สวนใหญเปนขยะอินทรียรอยละ 37.30 รองลงมาคือ พลาสติกและโฟมรอย
ละ 36.20 สวนกระดาษนั้นมีรอยละ 21.10 สวนขยะอื่นๆ นั้นมีปริมาณเพียงเล็กนอย โดยพบวามีสัด
สวนรวมกันเพียงรอยละ 5.4 เทานั้น
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2. วางแผนงาน กําหนดรูปแบบสือ่ ในการถายทอดองคความรู วัตถุประสงค วิเคราะหองค
ความรูที่เกี่ยวของกับขยะและนํ้าเสีย จากเอกสารและงานวิจัยตางๆ และการสํารวจขอมูลเบื้องตน
จากพื้นที่ศึกษาใหเหมาะสมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
3. ดําเนินงาน สรางกระบวนการฝกอบรมเรือ่ งการคัดแยกขยะและบําบัดนําเสี
้ ยจากการ
วิเคราะหองคความรูเรื่องขยะและนํ้าเสีย และนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจ
ดูความถูกตองเหมาะสมดานเนื้อหาและโครงสรางของกระบวนการฝกอบรม ซึง่ ประกอบดวย
3.1 หนังสืออานประกอบเรื่องขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย
3.2 กิจกรรมระดมความคิดดานขยะและนํ้าเสีย
3.3 เกมถูกถังถูกประเภทและพิชิตนํ้าเสียดวยมือเรา
3.4 กิจกรรมละลายพฤติกรรมและสันทนาการ
3.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
4. ปรับปรุงแกไข นํากระบวนการฝกอบรมทีส่ รางขึน้ มาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเ ชีย่ วชาญ
5. ทดลองใชเบื้องตน นํากระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียที่
สรางขึ้นไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางจริง ครั้งละ 1 คน จํานวน 5 ครั้ง เพื่อ
ตรวจสอบความตรง ของเนื้อหา โครงสรางและวัตถุประสงค
6. ทดลองใชครั้งที่สอง นํากระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียที่
ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางจริงจํานวน 10 คน และ 30
คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของชุดการฝกอบรมโดยการใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนการเรียนรู
และแบบทดสอบหลังการเรียนรู โดยการวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น คาความยากงาย และคาอํานาจ
จําแนก
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7. นําไปใชจริง นํากระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียไปใชกับ
กลุมตัวอยางจํานวน 58 คน
8. ประเมินผล เปนการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการฝกอบรมหลังจากการนําไปใช
9. ติดตามผล วัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียน โดยเก็บขอมูลการทิ้งขยะของนักเรียน
วามีพฤติกรรมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะอยางไร ในระยะเวลา 4 สัปดาห โดยมีนักเรียน
แกนนําจากการฝกอบรมเปนผูดูแลและติดตาม ซึ่งมีกระบวนการทํางาน ดังนี้
9.1 วางแผนงาน โดยมีการวางแผนรวมกันระหวางผูวิจัย อาจารยในโรงเรียน และนัก
เรียนแกนนํ าในการเก็บขอมูลการคัดแยกขยะและปริมาณขยะเบื้องตน และการวางจุดตั้งถังขยะ
จํานวน 2 ชุด โดยไดขอสรุปวา จะวางถังขยะไวบริเวณโรงอาหาร และบริเวณสวนปา เนื่องจากทั้ง
สองบริเวณนี้มีจุดตั้งของรานอาหารและรานคา มานั่งสําหรับรับประทานอาหาร และนักเรียนสวน
ใหญจะใชสถานที่ทั้งสองบริเวณในการรับประทานอาหารและนั่งเลน จึงเอื้อตอการเกิดขยะมากที่
สุด โดยในการเก็บขอมูลนั้นจะใชถังขยะที่ผูวิจัยเตรียมไว และนําถังขยะของทางโรงเรียนไปเก็บไว
ในชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษาวิจัย
9.2 กําหนดเปาหมาย นักเรียนแกนนําและสมาชิกที่เขารวมการฝกอบรม ชวยกัน
กําหนดเปาหมายในการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะภายในโรงเรียน กลาวคือ สมาชิกทุกคนจะ
ชวยกันนําความรูที่ไดไปเผยแพรและรณรงคใหนักเรียนในโรงเรียนทุกคนชวยกันคัดแยกขยะใหถูก
ตองรอยละ 50 และลดปริมาณขยะใหเหลือรอยละ 75 แสดงวา นักเรียนจะชวยกันคัดแยกขยะใหถูก
ตองรอยละ 50 และลดปริมาณขยะใหไดรอยละ 25 โดยกอนการฝกอบรมไดมีการเก็บขอมูลปริมาณ
ขยะในบริเวณโรงอาหารและบริเวณสวนปา ซึ่งไดคาปริมาณขยะคือ บริเวณโรงอาหารมีปริมาณ
ขยะ 6,780 กรัมตอพื้นที่ และบริเวณสวนปามีปริมาณขยะ 1,970 กรัมตอพื้นที่ ซึ่งเปนคาตั้งตนใน
การลดปริมาณขยะ
9.3 แบงหนาทีก่ ารทํางาน โดยนักเรียนแกนนําไดจดั แบงฝายการทํางานออกเปน 4 ฝาย คือ
9.3.1 ฝายควบคุม โดยมีนักเรียนแกนนําคอยควบคุมดูแล ประสานงาน และแกไข
ปญหาในทุกๆ ดาน
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9.3.2 ฝายประชาสัมพันธ มีหนาที่รับผิดชอบ คือ จัดบอรดประชาสัมพันธใหความ
รูใ นการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสีย โดยใหความรูในเรื่อง แหลงที่มา ประเภท ผลกระทบของขยะ
และนําเสี
้ ย ประโยชนของการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียเบื้องตน และวิธีการลดปริมาณขยะและ
ประหยัดนํ้า เและจัดรายการ 3 นาทีมีรางวัลเปนประจําทุกวันหลังเคารพธงชาติในระยะเวลา 4
สัปดาหหลังการฝกอบรม โดยเนนใหนักเรียนในโรงเรียนชวยกันลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะให
ถูกตอง
9.3.3 ฝายเก็บขอมูล มีหนาที่ในการเก็บขอมูลขยะในแตละวัน โดยแกนนําจะสอน
วิธกี ารเก็บขอมูลปริมาณขยะและการคัดแยกขยะที่ไดรับจากผูวิจัยใหสมาชิกทุกคนทราบ
9.3.4 ฝายติดตามผล มีหนาที่ในการตรวจสอบติดตามผลการเก็บขอมูล และนําขอ
มูลมาขึ้นบอรดประชาสัมพันธ
9.4 ดําเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังภาพที่ 3
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แกนนํานักเรียนชี้แจงแผนงานและเปาหมายในการดําเนินงานใหสมาชิกทุกคนทราบ
ประชุมชี้แจงการดําเนินงานและมอบหมายงานใหแกสมาชิกทุกกลุม
ฝายประชาสัมพันธจัดบอรดประชาสัมพันธ และจัดรายการ 3 นาทีมีรางวัล
หลังเคารพธงชาติ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เปนประจําทุกวัน
ดําเนินการเก็บขอมูลในการคัดแยกขยะและปริมาณขยะในแตละวัน
(โรงอาหารและสวนปา)
รายงานผลการดําเนินงานแกฝายติดตามผล
เมื่อเก็บขอมูลครบ 1 สัปดาห จะมีการประชุมชี้แจงผลการดําเนินงาน
ปญหาในการดําเนินงาน และสมาชิกทุกคนรวมกันแกไขปญหา
ระยะเวลา 4 สัปดาห

ภาพที่ 3 ขัน้ ตอนการดําเนินงานในการเก็บขอมูลในการคัดแยกขยะและปริมาณขยะ
สวนพฤติกรรมในการบําบัดนํ้าเสียและการนํานํ้าไปใชประโยชนนั้น ผูวิจัยไมสามารถติด
ตามได เนือ่ งจากทางโรงเรียนไมมีนโยบายในการลดปริมาณนํ้าที่นํามาใชและไมมีระบบหมุนเวียน
นํ้ามาใชใหม เพราะนําใช
้ ภายในโรงเรียนไดมาจากธรรมชาติ และปลอยไปสูแ หลงนําธรรมชาติ
้
อกี
ครัง้ และหลังการฝกอบรม 4 สัปดาห ทําการวัดผลสัมฤทธิ์กบั กลุม ตัวอยางจริง จํานวน 58 คน โดย
ทดสอบอีกครัง้
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จากที่ไดกลาวมาแลวขางตน ผูว ิจัยไดสรุปขั้นตอนการสรางกระบวนการฝกอบรมเรื่องการ
คัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
ดังภาคผนวก ข
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาวิจัยเรื่อง การคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขต
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย ในครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยมี
ขัน้ ตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1. วางแผน สงหนังสือราชการจากวิทยาลัยสิง่ แวดลอม มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ถึงผู
อํานวยการโรงเรียนอุดมดรุณี เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ดําเนินงาน ทดลองและเก็บขอมูลของกลุมตัวอยาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ทดลองใชครั้งแรกกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางจริงครั้งละ 1 คน จํานวน 5
ครัง้ พบวา นักเรียนมีความสนใจอานหนังสืออานประกอบ แตภาษาที่ใชบางครั้งเขาใจยากและเนื้อ
หาเยอะเกินไป และไดนํามาปรับปรุงในดานเนื้อหา คือ ตัดสวนที่กลาวซํ้าแลวออกไป และใชภาษา
ทีอ่ านเขาใจงายขึ้น
2.2 ทดลองใชครั้งที่สอง โดยนํากระบวนการฝกอบรมเรื่อง การคัดแยกขยะและบําบัด
นําเสี
้ ยทีส่ รางขึน้ ไปทดลองใชกบั กลุม ตัวอยางทีไ่ มใชกลุม ตัวอยางจริงจํานวน 10 คน พบวา นักเรียน
มีความสนใจในกิจกรรมที่ทํา แตระยะเวลาในแตละกิจกรรมคอนขางมากไป หนังสืออานประกอบ
มีขนาดรูปเลมที่ใหญไมสะดวกในการหยิบจับและเปดอาน และทดลองใชแบบทดสอบกอนและ
หลังการเรียนรู โดยวิเคราะหหาความเชื่อมั่นมีคา 0.69 ความยากงายมีคาระหวาง 0.25-0.46 และคา
อํานาจจําแนกมีคา 0.27 และไดนามาปรั
ํ
บปรุงแกไขในดานเวลาที่ใชในแตละกิจกรรมใหกระชับ
มากขึน้ ปรับขนาดรูปเลมใหเหมาะสม และปรับปรุงแบบทดสอบใหมีคุณภาพดีขึ้น
2.3 ทดลองใชครั้งที่สาม โดยนํากระบวนการฝกอบรมเรื่อง การคัดแยกขยะและบําบัด
นํ้าเสียทีไ่ ดปรับปรุงแลวไปทดลองใชกบั กลุม ตัวอยางทีไ่ มใชกลุม ตัวอยางจริงจํานวน 30 คน พบวา
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นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมการฝกอบรมและใหความรวมมือเปนอยางดี มีความเขาใจเนื้อหา
และภาษาในหนังสืออานประกอบ กิจกรรมระดมความคิด และแบบทดสอบเปนอยางดี และทดลอง
ใชแบบทดสอบกอนและหลังการเรียนรูเ รือ่ งการคัดแยกขยะและบําบัดนําเสี
้ ย โดยวิเคราะหหาความเชือ่
มัน่ มีคา 0.85/0.89 คาอํานาจจําแนกมีคา 0.42/0.47 และคาความยากงายมีคา ระหวาง 0.35-0.70/0.40-0.77
2.4 นําไปใชจริงกับกลุมเปาหมาย โดยนํากระบวนการฝกอบรมเรื่อง การคัดแยกขยะ
และบําบัดนํ้าเสียที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 58 คน แลวทดสอบประสิทธิภาพ
2.5 ติดตามผล หลังการฝกอบรม 4 สัปดาห ทดสอบอีก 1 ครั้ง และเก็บขอมูลในการคัด
แยกขยะและลดปริมาณขยะ
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลและประมวลผลขอมูล โดยใชคาทาง
สถิติ ดังนี้
1. ความตรง ผูว จิ ยั นําหนังสืออานประกอบ เรือ่ ง ขยะมูลฝอยและนําเสี
้ ย กิจกรรมระดม
ความคิด เกมถูกถังถูกประเภทและพิชติ นําเสี
้ ยดวยมือเรา และแบบทดสอบทีจ่ ดั ทําขึน้ ใหผเู ชีย่ วชาญ
ตรวจสอบความตรง
2. ความเปนปรนัย ผูว จิ ยั นําแบบทดสอบใหผเู ชีย่ วชาญตรวจสอบในดาน การใชภาษาในคํา
ถามและคําตอบ และเกณฑการใหคะแนน
3. คาความเชือ่ มัน่ วิเคราะหหาคาความเชือ่ มัน่ ของแบบทดสอบทัง้ ฉบับโดยใชสตู ร KR 20
ของ Kuder-Richardson (พิชิต, 2547: 247)
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Rtt

=

Rtt
N
p
q
S2

=
=
=
=
=

N  ∑ pq 
1−
N − 1 
S 2 

คาความเชื่อมั่น
จํานวนขอคําถาม
สัดสวนของผูตอบถูก
สัดสวนของผูตอบผิด ( 1 - p)
ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ

4. คาความยากงาย (ลวนและอังคณา, 2538: 210)
P

=

P
PH
PL
N

=
=
=
=

pH + pL
2N

คาความยากงาย
จํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง
จํานวนผูตอบถูกในกลุมตํ่า
จํานวนผูตอบทั้งหมดในกลุมสูงและกลุมตํ่า

5. คาอํานาจจําแนก (ลวนและอังคณา, 2538: 210-211)
R

=

R
PH
PL
N

=
=
=
=

pH − pL
N

คาอํานาจจําแนก
จํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง
จํานวนผูตอบถูกในกลุมตํ่า
จํานวนผูตอบทั้งหมดในกลุมสูงและกลุมตํ่า
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6. คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ลวนและอังคณา, 2538: 73-79)
6.1 คารอยละ
=

คะแนนที่ทําได ⋅100
คะแนนเต็ม

X

=

∑X

X

=
=
=

คะแนนเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
จํานวนกลุมตัวอยาง

คารอยละ
6.2 คาเฉลี่ย

∑X
N

N

6.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D.

=

S.D.
N

=
=
=
=

∑X
∑X

2

N ∑ X 2 − (∑ X )

2

N ( N − 1)

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จํานวนตัวอยาง
ผลรวมของคะแนนทุกตัว
ผลรวมของคะแนนแตละตัวกําลังสอง
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7. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ระหวางกอนและหลังการเรียนรู โดยวิธีหาคา
t-test (ลวนและอังคณา, 2538: 104)
t

=

∑D
N ∑ D − (∑ D )
2

2

N −1

คาความผันแปรอิสระ (df)= N-1
D
=
ความแตกตางของคะแนนแตละคู
N
=
จํานวนคู

