
บทท่ี 3

วิธีดํ าเนินการวิจัย

การสรางกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา ในรูปแบบชุดการฝกอบรมการคัดแยกขยะและ
บํ าบัดนํ้ าเสีย สํ าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา เปนการถายทอดความรูเร่ืองขยะและนํ้ าเสียในรูปแบบ
การฝกอบรมไปยังนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย ซ่ึงผูวิจัยไดกํ าหนดแนว
ทางตามขั้นตอนดังนี้

1.  การกํ าหนดกลุมประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง

2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล

4.  การวิเคราะหขอมูล

การกํ าหนดกลุมประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง

ประชากรและกลุมตัวอยาง

กลุมตวัอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจํ านวน 109 คน จากโรงเรียนอุดมดรุณี ไดมา
จากประชากรจํ านวนทั้งหมด 2,493 คน จากโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย โรงเรียนเทศบาลวัดไทย
ชุมพลและโรงเรยีนอดุมดรณุี โดยการสุมตวัอยางแบบหลายขัน้ตอน (multistage random sampling)
กลาวคอื

1.  การสุมตวัอยางครัง้แรก  สุมตวัอยางโรงเรยีนทีม่หีลักสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
การจดัการเรียนการสอน และผลการเรียนอยูในระดับเดียวกัน (กองการศึกษา, 2547) โดยใชวิธีการ
สุมอยางงาย คือ การจับฉลากโรงเรียน โดยโรงเรียนที่เปนตัวแทนของประชากร คือ โรงเรียนอุดม
ดรุณี โดยโรงเรยีนอดุมดรณุีมกีารเปดสอนตั้งแตระดับมัธยมปที่ 1-6 (ชวงชั้นที่ 3 และ 4)  และเปน
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สถานศึกษาที่เอื้อประโยชนในการทํ ากิจกรรมตางๆ ใหแกชุมชน เชน การจดังานแตงงาน การแขง
ขนักฬีาของเทศบาล เปนสนามสอบแขงขนัของหนวยงานราชการ และเปนสถานทีก่ลาวปราศรยัของ
นกัการเมอืง เปนตน อีกทัง้ยงัมหีนวยงานตางๆ เขามาตดิตองานอกีมากมาย จงึเปนผลดตีอการเผย
แพรความรูไปสูชุมชน

2.  การสุมตัวอยางครั้งที่สอง  สุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive random sampling)
โดยผูวจิยัไดมีการประชุมปรึกษารวมกับรองผูอํ านวยการฝายวิชาการ และอาจารยในโรงเรียน ทาง
โรงเรยีนไดเสนอใหนกัเรยีนในชมุนมุสิง่แวดลอมเปนกลุมตวัอยางในการศกึษาครัง้นี ้  เนือ่งจากนกั
เรียนในชมุนมุสิง่แวดลอมมกีลุมตวัอยางทีค่รอบคลมุทัง้นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน (ชวงชัน้ที ่ 3)
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชวงชั้นที่ 4) มทีัง้เพศชายและเพศหญิง และที่เดนชัดก็คือมีความสนใจ
ทางดานสิ่งแวดลอมเปนพื้นฐานอยูกอนแลว

3.  การสุมตัวอยางครั้งที่สาม  จากนกัเรียนในชุมนุมสิ่งแวดลอมจํ านวน 109 คน แบงการ
สุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) เปน 4 ขั้นตอน ดังนี้

     3.1  สุมตัวอยางแบบงายจํ านวน 5 คน เพื่อใชทดสอบในการอบรม เร่ือง “การคัดแยก
ขยะและบํ าบัดนํ้ าเสีย” เปนรายบุคคลและกลุมเล็ก

     3.2  สุมตัวอยางแบบงายจํ านวน 10 คน จากจํ านวนนักเรียนที่เหลือจากการสุมครั้งแรก
ใชเปนนักเรียนทดลองกลุมกลาง

     3.3  สุมตัวอยางแบบงายจํ านวน 30 คน จากจํ านวนนักเรียนที่เหลือจากการสุมครั้งที่สอง
ใชเปนนักเรียนทดลองกลุมใหญ

     3.4  นักเรยีน 64 คนทีเ่หลือจากการสุมทัง้สามครัง้ ใชเปนกลุมตวัอยางเพือ่การทดลองการ
ใชกระบวนการฝกอบรม  แตไดรับความรวมมอืในการเขารวมกจิกรรมการฝกอบรม จ ํานวน 58 คน
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การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

ในการวจิยัเร่ือง “กระบวนการฝกอบรมการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสีย สํ าหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสโุขทยัธาน ี จงัหวดัสโุขทยั” เปนการศกึษาเพือ่ถายทอดองคความรู
ในการคดัแยกขยะและบ ําบดันํ ้าเสยีโดยผานการฝกอบรม ผูวจิยัไดสรางเครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั ดงันี้

กระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสีย

1.  รวบรวมขอมูล ศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับความรูเร่ืองขยะมูลฝอย
และนํ้ าเสีย ส่ือการเรยีนการสอนวชิาสิง่แวดลอมศกึษา และการส ํารวจขอมลูเบือ้งตนจากพืน้ทีศ่กึษา 
เพือ่น ํามาเปนแนวทางในการสรางกระบวนการฝกอบรมเรือ่งการคดัแยกขยะและบ ําบดันํ ้าเสยีตอไป

   การสํ ารวจขอมูลเบื้องตนจากพื้นที่ศึกษา พบวาภายในโรงเรียนอุดมดรุณีมีการตั้งถังขยะ
รอบๆ บริเวณโรงเรียนประมาณ 10 จดุ โดยถังขยะจะมี 2 สี คือสีดํ าสํ าหรับขยะเปยก และสีเขียว
สํ าหรับขยะรีไซเคิล(ขยะแหง) โดยมีขอความขางถังขยะคือ ขยะเปยก ไดแก ถุงพลาสตกิ ใบไม     
ใบตอง กลองนม แกวนํ ้า แกวโคก ถุงขนม เศษขยะ ส่ิงปฏกิลู และขยะรไีซเคลิ (ขยะแหง) ไดแก ขวด
นม ขวดนํ ้า เศษกระดาษแหง กระปอง จากการสอบถามอาจารยทราบวา ทางโรงเรยีนไมไดมจีดุ
ประสงคใหนกัเรยีนแยกขยะได แตอยากใหนักเรียนทิ้งขยะลงในถังขยะเทานั้น และจากการสังเกต
พฤติกรรมการทิ้งขยะของนักเรียน พบวา นักเรียนสวนใหญทิ้งขยะลงในถังแตไมไดมีการแยก
ประเภทของขยะ และมีบางสวนถึงแมถังขยะจะอยูใกลที่นั่งแตก็ยังไมนํ าขยะไปทิ้งลงในถังขยะ 
โดยพบเหน็ขยะไดทั่วไปตามซอกมาหิน หรือตามพื้นบริเวณโรงเรียนและในหองเรียน สวนการใช
นํ ้านกัเรยีนยงัไมมพีฤตกิรรมในการประหยดันํ ้า ซ่ึงสงัเกตจากการใชนํ ้าบรเิวณอางลางมอื นกัเรยีนจะ
เปดนํ ้าใหไหลแรงและไมมภีาชนะรองรบั และในหองนํ ้ากจ็ะมนีํ ้าเปดทิง้ไว

  การสํ ารวจองคประกอบของขยะ จากการสุมตัวอยางขยะในโรงเรียนอุดมดรุณี โดยได
ก ําหนดจดุสุมขยะทั้งสิ้น  4 จุด ไดแก  บริเวณสวนปา บริเวณหนาสถานพยาบาล โรงอาหาร และ
หองเรยีน 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  กํ าหนดรูปแบบสือ่ในการถายทอดองคความรู วตัถุประสงค วิเคราะหองค
ความรูที่เกี่ยวของกับขยะและนํ้ าเสีย จากเอกสารและงานวิจัยตางๆ และการสํ ารวจขอมูลเบื้องตน
จากพื้นที่ศึกษาใหเหมาะสมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

3.  ด ําเนนิงาน  สรางกระบวนการฝกอบรมเรือ่งการคดัแยกขยะและบ ําบดันํ ้าเสยีจากการ
วเิคราะหองคความรูเร่ืองขยะและนํ้ าเสีย และน ําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจ
ดคูวามถูกตองเหมาะสมดานเนื้อหาและโครงสรางของกระบวนการฝกอบรม ซ่ึงประกอบดวย

     3.1  หนังสืออานประกอบเรื่องขยะมูลฝอยและนํ้ าเสีย

     3.2  กจิกรรมระดมความคิดดานขยะและนํ้ าเสีย

     3.3  เกมถกูถังถูกประเภทและพิชิตนํ้ าเสียดวยมือเรา

     3.4  กิจกรรมละลายพฤติกรรมและสันทนาการ

     3.5  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู

4.  ปรับปรงุแกไข  น ํากระบวนการฝกอบรมทีส่รางขึน้มาปรบัปรงุแกไขตามค ําแนะน ําของ
ผูเชีย่วชาญ

5.  ทดลองใชเบื้องตน  นํ ากระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียที่
สรางขึ้นไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางจริง คร้ังละ 1 คน จํ านวน 5 คร้ัง เพื่อ
ตรวจสอบความตรง ของเนื้อหา โครงสรางและวัตถุประสงค

6.  ทดลองใชคร้ังที่สอง  นํ ากระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียที่
ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางจริงจํ านวน 10 คน และ 30
คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของชุดการฝกอบรมโดยการใหนักเรียนทํ าแบบทดสอบกอนการเรียนรู 
และแบบทดสอบหลังการเรียนรู โดยการวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น คาความยากงาย และคาอํ านาจ
จ ําแนก
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7.  นํ าไปใชจริง  นํ ากระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียไปใชกับ
กลุมตัวอยางจํ านวน 58 คน

8.  ประเมนิผล  เปนการประเมนิประสทิธภิาพของกระบวนการฝกอบรมหลงัจากการน ําไปใช

9.  ติดตามผล  วดัผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียน โดยเก็บขอมูลการทิ้งขยะของนักเรียน
วามพีฤตกิรรมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะอยางไร ในระยะเวลา 4 สัปดาห โดยมีนักเรียน
แกนน ําจากการฝกอบรมเปนผูดูแลและติดตาม ซ่ึงมีกระบวนการทํ างาน ดังนี้

     9.1  วางแผนงาน โดยมีการวางแผนรวมกันระหวางผูวิจัย อาจารยในโรงเรียน และนัก
เรียนแกนนํ าในการเก็บขอมูลการคัดแยกขยะและปริมาณขยะเบื้องตน และการวางจุดตั้งถังขยะ
จ ํานวน 2 ชุด โดยไดขอสรุปวา จะวางถังขยะไวบริเวณโรงอาหาร และบริเวณสวนปา เนื่องจากทั้ง
สองบรเิวณนี้มีจุดตั้งของรานอาหารและรานคา มานั่งสํ าหรับรับประทานอาหาร และนักเรียนสวน
ใหญจะใชสถานที่ทั้งสองบริเวณในการรับประทานอาหารและนั่งเลน จึงเอื้อตอการเกิดขยะมากที่
สุด โดยในการเก็บขอมูลนั้นจะใชถังขยะที่ผูวิจัยเตรียมไว และนํ าถังขยะของทางโรงเรียนไปเก็บไว
ในชวงระยะเวลาที่ทํ าการศึกษาวิจัย

     9.2  กํ าหนดเปาหมาย นักเรียนแกนนํ าและสมาชิกที่เขารวมการฝกอบรม ชวยกัน
ก ําหนดเปาหมายในการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะภายในโรงเรียน กลาวคือ สมาชิกทุกคนจะ
ชวยกันนํ าความรูที่ไดไปเผยแพรและรณรงคใหนักเรียนในโรงเรียนทุกคนชวยกันคัดแยกขยะใหถูก
ตองรอยละ 50 และลดปริมาณขยะใหเหลือรอยละ 75 แสดงวา นักเรียนจะชวยกันคัดแยกขยะใหถูก
ตองรอยละ 50 และลดปริมาณขยะใหไดรอยละ 25 โดยกอนการฝกอบรมไดมีการเก็บขอมูลปริมาณ
ขยะในบริเวณโรงอาหารและบริเวณสวนปา ซ่ึงไดคาปริมาณขยะคือ บริเวณโรงอาหารมีปริมาณ
ขยะ 6,780 กรัมตอพื้นที่ และบริเวณสวนปามีปริมาณขยะ 1,970 กรัมตอพื้นที่ ซ่ึงเปนคาตั้งตนใน
การลดปริมาณขยะ

     9.3  แบงหนาทีก่ารท ํางาน โดยนกัเรยีนแกนน ําไดจดัแบงฝายการท ํางานออกเปน 4 ฝาย คอื

          9.3.1  ฝายควบคุม โดยมีนักเรียนแกนนํ าคอยควบคุมดูแล ประสานงาน และแกไข
ปญหาในทุกๆ ดาน
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          9.3.2  ฝายประชาสัมพันธ มีหนาที่รับผิดชอบ คือ จัดบอรดประชาสัมพันธใหความ
รูในการคดัแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสีย โดยใหความรูในเรื่อง แหลงที่มา ประเภท ผลกระทบของขยะ
และนํ ้าเสยี ประโยชนของการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียเบื้องตน และวิธีการลดปริมาณขยะและ
ประหยัดนํ้ า เและจัดรายการ 3 นาทีมีรางวัลเปนประจํ าทุกวันหลังเคารพธงชาติในระยะเวลา 4
สัปดาหหลังการฝกอบรม โดยเนนใหนักเรียนในโรงเรียนชวยกันลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะให
ถูกตอง

          9.3.3  ฝายเกบ็ขอมูล มีหนาที่ในการเก็บขอมูลขยะในแตละวัน โดยแกนนํ าจะสอน
วธีิการเกบ็ขอมูลปริมาณขยะและการคัดแยกขยะที่ไดรับจากผูวิจัยใหสมาชิกทุกคนทราบ

          9.3.4  ฝายติดตามผล มีหนาที่ในการตรวจสอบติดตามผลการเก็บขอมูล และนํ าขอ
มูลมาขึ้นบอรดประชาสัมพันธ

9.4 ด ําเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3  ขัน้ตอนการดํ าเนินงานในการเก็บขอมูลในการคัดแยกขยะและปริมาณขยะ

สวนพฤติกรรมในการบํ าบัดนํ้ าเสียและการนํ านํ้ าไปใชประโยชนนั้น ผูวิจัยไมสามารถติด
ตามได เนือ่งจากทางโรงเรียนไมมีนโยบายในการลดปริมาณนํ้ าที่นํ ามาใชและไมมีระบบหมุนเวียน
นํ้ ามาใชใหม เพราะนํ ้าใชภายในโรงเรยีนไดมาจากธรรมชาต ิ และปลอยไปสูแหลงนํ ้าธรรมชาตอีิก
คร้ัง และหลงัการฝกอบรม 4 สัปดาห ท ําการวดัผลสมัฤทธิ์กบักลุมตวัอยางจรงิ จ ํานวน 58 คน โดย
ทดสอบอกีครัง้

ประชุมช้ีแจงการดํ าเนินงานและมอบหมายงานใหแกสมาชิกทุกกลุม

แกนนํ านักเรียนช้ีแจงแผนงานและเปาหมายในการดํ าเนินงานใหสมาชิกทุกคนทราบ

ฝายประชาสัมพันธจัดบอรดประชาสัมพันธ และจัดรายการ 3 นาทีมีรางวัล
หลังเคารพธงชาติ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เปนประจํ าทุกวัน

ดํ าเนินการเก็บขอมูลในการคัดแยกขยะและปริมาณขยะในแตละวัน
(โรงอาหารและสวนปา)

เมื่อเก็บขอมูลครบ 1 สัปดาห จะมีการประชุมช้ีแจงผลการดํ าเนินงาน
ปญหาในการดํ าเนินงาน และสมาชิกทุกคนรวมกันแกไขปญหา

รายงานผลการดํ าเนินงานแกฝายติดตามผล

ระยะเวลา 4 สัปดาห
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จากที่ไดกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยไดสรุปขั้นตอนการสรางกระบวนการฝกอบรมเรื่องการ
คดัแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียสํ าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
ดังภาคผนวก ข

การเก็บรวบรวมขอมูล

การศึกษาวิจัยเร่ือง การคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียสํ าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขต
เทศบาลเมอืงสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย ในครั้งนี้ผูวิจัยไดดํ าเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยมี
ขัน้ตอนการดํ าเนินงาน ดังนี้

1.  วางแผน  สงหนงัสอืราชการจากวทิยาลยัส่ิงแวดลอม มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร ถึงผู
อํ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

2.  ด ําเนินงาน  ทดลองและเก็บขอมูลของกลุมตัวอยาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

     2.1  ทดลองใชคร้ังแรกกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางจริงครั้งละ 1 คน จํ านวน 5
คร้ัง พบวา นักเรียนมีความสนใจอานหนังสืออานประกอบ แตภาษาที่ใชบางครั้งเขาใจยากและเนื้อ
หาเยอะเกนิไป และไดนํ ามาปรับปรุงในดานเนื้อหา คือ ตัดสวนที่กลาวซํ้ าแลวออกไป และใชภาษา
ทีอ่านเขาใจงายขึ้น

     2.2  ทดลองใชคร้ังที่สอง โดยนํ ากระบวนการฝกอบรมเรื่อง การคัดแยกขยะและบํ าบัด
นํ ้าเสยีทีส่รางขึน้ไปทดลองใชกบักลุมตวัอยางทีไ่มใชกลุมตวัอยางจรงิจ ํานวน 10 คน พบวา นกัเรยีน
มคีวามสนใจในกิจกรรมที่ทํ า แตระยะเวลาในแตละกิจกรรมคอนขางมากไป หนังสืออานประกอบ
มีขนาดรูปเลมที่ใหญไมสะดวกในการหยิบจับและเปดอาน และทดลองใชแบบทดสอบกอนและ
หลังการเรียนรู โดยวิเคราะหหาความเชื่อมั่นมีคา 0.69 ความยากงายมีคาระหวาง 0.25-0.46 และคา
อํ านาจจํ าแนกมีคา 0.27  และไดน ํามาปรับปรุงแกไขในดานเวลาที่ใชในแตละกิจกรรมใหกระชับ
มากขึน้ ปรับขนาดรูปเลมใหเหมาะสม และปรับปรุงแบบทดสอบใหมีคุณภาพดีขึ้น

     2.3  ทดลองใชคร้ังที่สาม โดยนํ ากระบวนการฝกอบรมเรื่อง การคัดแยกขยะและบํ าบัด
นํ้ าเสียทีไ่ดปรับปรงุแลวไปทดลองใชกบักลุมตวัอยางทีไ่มใชกลุมตวัอยางจรงิจ ํานวน 30 คน พบวา
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นกัเรยีนมีความสนใจในกิจกรรมการฝกอบรมและใหความรวมมือเปนอยางดี มีความเขาใจเนื้อหา
และภาษาในหนังสืออานประกอบ กิจกรรมระดมความคิด และแบบทดสอบเปนอยางดี และทดลอง
ใชแบบทดสอบกอนและหลงัการเรยีนรูเร่ืองการคดัแยกขยะและบ ําบดันํ ้าเสยี โดยวเิคราะหหาความเชือ่
มัน่มคีา 0.85/0.89 คาอ ํานาจจ ําแนกมคีา 0.42/0.47 และคาความยากงายมคีาระหวาง 0.35-0.70/0.40-0.77

     2.4  น ําไปใชจริงกับกลุมเปาหมาย โดยนํ ากระบวนการฝกอบรมเรื่อง การคัดแยกขยะ
และบ ําบัดนํ้ าเสียที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํ านวน 58 คน แลวทดสอบประสิทธิภาพ

     2.5  ติดตามผล หลังการฝกอบรม 4 สัปดาห ทดสอบอีก 1 คร้ัง และเก็บขอมูลในการคัด
แยกขยะและลดปริมาณขยะ

การวิเคราะหขอมูล

ในการศกึษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทํ าการวิเคราะหขอมูลและประมวลผลขอมูล โดยใชคาทาง
สถิติ ดังนี้

1.  ความตรง  ผูวจิยัน ําหนงัสอือานประกอบ เร่ือง ขยะมลูฝอยและนํ ้าเสยี กจิกรรมระดม
ความคดิ เกมถกูถังถูกประเภทและพชิิตนํ ้าเสยีดวยมอืเรา และแบบทดสอบทีจ่ดัท ําขึน้ ใหผูเชีย่วชาญ
ตรวจสอบความตรง

2.  ความเปนปรนัย  ผูวจิยัน ําแบบทดสอบใหผูเชีย่วชาญตรวจสอบในดาน การใชภาษาในค ํา
ถามและคํ าตอบ และเกณฑการใหคะแนน

3.  คาความเชือ่มัน่  วเิคราะหหาคาความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัโดยใชสูตร KR 20
ของ Kuder-Richardson (พิชิต, 2547: 247)
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Rtt = คาความเชื่อมั่น
N = จ ํานวนขอคํ าถาม
p = สัดสวนของผูตอบถูก
q = สัดสวนของผูตอบผิด ( 1 - p)
S2 = ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ

4.  คาความยากงาย (ลวนและอังคณา, 2538: 210)

P =

P = คาความยากงาย
PH = จ ํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง
PL = จ ํานวนผูตอบถูกในกลุมตํ่ า
N = จ ํานวนผูตอบทั้งหมดในกลุมสูงและกลุมตํ่ า

5.  คาอํ านาจจํ าแนก  (ลวนและอังคณา, 2538: 210-211)

R =

R = คาอํ านาจจํ าแนก
PH = จ ํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง
PL = จ ํานวนผูตอบถูกในกลุมตํ่ า
N = จ ํานวนผูตอบทั้งหมดในกลุมสูงและกลุมตํ่ า
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6.  คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ลวนและอังคณา, 2538: 73-79)

     6.1  คารอยละ

คารอยละ = คะแนนที่ทํ าได ⋅100
        คะแนนเต็ม

     6.2  คาเฉลี่ย

=

= คะแนนเฉลี่ย
= ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

 N = จ ํานวนกลุมตัวอยาง

     6.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

S.D. =

S.D. = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
N = จ ํานวนตัวอยาง

= ผลรวมของคะแนนทุกตัว
= ผลรวมของคะแนนแตละตัวกํ าลังสอง

X

X

∑ X

N
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7.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู  ระหวางกอนและหลังการเรียนรู โดยวิธีหาคา    
t-test (ลวนและอังคณา, 2538: 104)

t =

คาความผันแปรอิสระ (df)= N-1
D = ความแตกตางของคะแนนแตละคู

 N = จ ํานวนคู

( )
1

22

−
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∑

N
DDN

D


