
บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 

 ในการวจิยัครั งนี  มีขันตอนในการดาํเนินการดงันี  

 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. เครื#องมือที#ใชใ้นการวจิยั 

 3. การสร้างและการหาคุณภาพของเครื#องมือ 

 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 6. สถิติที#ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรที#ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที#  6  ที# ศึกษา          

อยู่ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน  จงัหวดัจนัทบุรี ภาคเรียนที# 1 ปีการศึกษา 2558  

จาํนวน 11 โรงเรียน มีนกัเรียนจาํนวน 980 คน 

 2. กลุ่มตวัอย่างที#ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที# 6 โรงเรียนตงัเอ็ง 

อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ภาคเรียนที# 1 ปีการศึกษา 2558 ไดม้าจากการสุ่มแบบหลายขันตอน 

โดยเริ#มจากทาํการสุ่มโรงเรียน ใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม จากโรงเรียน สังกดัสํานกังานการศึกษา

เอกชน  จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 11 โรงเรียน สุ่มไดเ้ป็นโรงเรียนตงัเอ็ง อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดั

จนัทบุรี มีห้องเรียนชันประถมศึกษาปีที# 6 จาํนวน 3 ห้องเรียน จากนันทาํการสุ่มห้องเรียน โดยใช้

วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจบัฉลาก จากห้องเรียนชันประถมศึกษาปีที# 6 จาํนวน 3 ห้องเรียน    

สุ่มไดห้้องเรียนชันประถมศึกษาปีที# 6/1  และห้องเรียนชันประถมศึกษาปีที# 6/2  มีจาํนวนนกัเรียน 

หอ้งเรียนละ 40 คน แต่ละหอ้งเรียนมีนกัเรียนแบบคละความรู้ความสามารถ จากนันใชว้ิธีการจบัฉลาก

นกัเรียนกลุ่มทดลอง ไดห้้องเรียนชันประถมศึกษาปีที# 6/1  เป็นกลุ่มทดลองที#ไดรั้บการจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิค TAI และห้องเรียนชันประถมศึกษาปีที# 6/12  เป็นกลุ่มทดลองที#ไดรั้บการจดั  

การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  
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เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื#องมือที#ใชใ้นการวจิยัครั งนี  ไดแ้ก่  
 1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ TAI จาํนวน 10 แผน ใช้เวลา    
10 ชั#วโมง 
 2. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ TGT จาํนวน 10  แผน ใชเ้วลา  
10 ชั#วโมง 
 3. แบบวดัผลสัมฤทธิD ทางการเรียน เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน    
30  ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั#วโมง  
 
การสร้างและการหาคุณภาพเครื�องมือ 
 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมการเรียนรู้แบบ TAI 
 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ TAI  มีขันตอนการสร้างและหา  
คุณภาพ ดงันี  
 1. ศึกษาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี ว ัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที# 6  จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  
 2. ศึกษาเนือหาสาระที#นํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้      
เรียงลําดับเนื อหาจากง่ายไปหายาก  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื อหา            
และกาํหนดเกณฑก์ารวดัผลประเมินผล 
 3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ TAI 
 4. ดาํเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้แบบ TAI 
 5. นําแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารย์ที#ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื#อตรวจสอบ     
ความถูกตอ้งเหมาะสม แลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
 6. นําแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอผู ้เทรงคุณวุฒิจ ํานวน 5 ท่าน เพื#อตรวจพิจารณา      
ความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ เกี#ยวกับสาระสําคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ เนือหา        
กิจกรรมการเรียนรู้ สื#อการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินโดยใช้แบบประเมิน 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (พวงรัตน์   ทวีรัตน์.  2543 : 107) ได้กาํหนดคะแนน       
การประเมิน ดงันี  
  5 หมายถึง   คุณภาพเหมาะสมมากที#สุด 
  4 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมมาก 
  3 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมปานกลาง 
  2 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมนอ้ย 
  1 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมนอ้ยที#สุด 



 42

 7. วเิคราะห์ผลการประเมินของผูท้รงคุณวฒิุทัง 5 ท่าน แลว้เทียบกบัเกณฑ์ระดบัคุณภาพ
ความเหมาะสมตามค่าเฉลี#ย ดงันี  
  4.51 - 5.00   หมายถึง    มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที#สุด 
  3.51 - 4.50   หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
  2.51 - 3.50 หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.51 - 2.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1.00 - 1.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยที#สุด 
  โดยกาํหนดให้คะแนนเฉลี#ย  3.51 ขึนไป เป็นเกณฑ์คุณภาพความเหมาะสมที#ยอมรับ
วา่แผนการจดัการเรียนรู้ที#มีคุณภาพ สามารถนาํไปใชไ้ด ้ และจากผลการประเมิน พบวา่ แผนการ
จดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ TAI มีคะแนนรวมเฉลี#ยเท่ากบั 4.58 คุณภาพเหมาะสม   
อยูใ่นระดบัมากที#สุด (ภาคผนวก ง) 
 8. นาํแผนการจดัการเรียนรู้ที#ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ จาํนวน 1 แผนไปทดลองใช้
กบันกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 6  จาํนวน 30 คน ที#ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพื#อพิจารณาความเหมาะสม 
ของเวลา  ภาษา เนือหา และกิจกรรมการเรียนรู้ตามที#กาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 
 9. นาํแผนการจดัการเรียนรู้ที#ผา่นการทดลองใช ้มาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง เพื#อให้มี
ความถูกตอ้งเหมาะสมอยา่งสมบูรณ์ ก่อนนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมการเรียนรู้แบบ TGT 
 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ TGT  มีขันตอนการสร้างและหา  
คุณภาพ ดงันี  
 1. ศึกษาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี ว ัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที# 6  จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  
 2. ศึกษาเนือหาสาระที#นํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้      
เรียงลาํดับเนือหาจากง่ายไปหายาก  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัเนือหา  และ
กาํหนดเกณฑก์ารวดัผลประเมินผล 
 3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT 
 4. ดาํเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT 
 5. นําแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารย์ที#ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื#อตรวจสอบ     
ความถูกตอ้งเหมาะสม แลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
 6. นําแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอผู ้ทรงคุณวุฒิ จ ํานวน 5 ท่าน เพื#อตรวจพิจารณา      
ความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ เกี#ยวกับสาระสําคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ เนือหา        
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กิจกรรมการเรียนรู้ สื#อการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินโดยใช้แบบประเมิน 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (พวงรัตน์   ทวีรัตน์.  2543 : 107) ได้กาํหนดคะแนน        
การประเมิน ดงันี  
  5 หมายถึง   คุณภาพเหมาะสมมากที#สุด 
  4 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมมาก 
  3 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมปานกลาง 
  2 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมนอ้ย 
  1 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมนอ้ยที#สุด 
 7. วเิคราะห์ผลการประเมินของผูท้รงคุณวฒิุทัง 5 ท่าน แลว้เทียบกบัเกณฑ์ระดบัคุณภาพ
ความเหมาะสมตามค่าเฉลี#ย ดงันี  
  4.51 - 5.00   หมายถึง    มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที#สุด 
  3.51 - 4.50   หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
  2.51 - 3.50 หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.51 - 2.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1.00 - 1.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยที#สุด 
  โดยกาํหนดให้คะแนนเฉลี#ย  3.51 ขึนไป เป็นเกณฑ์คุณภาพความเหมาะสมที#ยอมรับว่า
แผนการจดัการเรียนรู้ที#มีคุณภาพ สามารถนาํไปใช้ได ้ และจากผลการประเมิน พบว่า แผนการ
จดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ TGT มีคะแนนรวมเฉลี#ยเท่ากบั 4.66 คุณภาพเหมาะสม  
อยูใ่นระดบัมากที#สุด  (ภาคผนวก ง) 
 8. นาํแผนการจดัการเรียนรู้ที#ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ จาํนวน 1 แผน ไปทดลองใช้
กบันักเรียนชันประถมศึกษาปีที# 6 จาํนวน 30 คน ที#ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพื#อพิจารณาความเหมาะสม  
ของเวลา ภาษา เนือหา และกิจกรรมการเรียนรู้ตามที#กาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 
 9. นาํแผนการจดัการเรียนรู้ที#ผา่นการทดลองใช ้มาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง เพื#อให้มี
ความถูกตอ้งเหมาะสมอยา่งสมบูรณ์ ก่อนนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 แบบวดัผลสัมฤทธิ0ทางการเรียน 
 แบบวดัผลสัมฤทธิD ทางการเรียน มีขันตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดงันี  
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที#เกี#ยวขอ้งกบัหลกัการสร้างแบบวดัผลสัมฤทธิD ทางการเรียน 
รวมทั งศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียน
คณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที# 6 
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 2. สร้างตารางวิเคราะห์หลกัสูตร โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี วดั สาระ
การเรียนรู้แกนกลาง จุดประสงคก์ารเรียนรู้  และระดบัพฤติกรรมในการวดัผลสัมฤทธิD ทางการเรียน 
ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความจาํ  ความเขา้ใจ  การนาํไปใช ้ การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
 3. สร้างแบบวดัผลสัมฤทธิD ทางการเรียนให้สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
จาํนวน 40 ขอ้ เป็นขอ้สอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูก
ให ้1 คะแนน ตอบผดิหรือไม่ตอบให ้0 คะแนน 
 4. นาํแบบวดัผลสัมฤทธิD ทางการเรียน เสนอต่ออาจารยที์#ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
และใหข้อ้เสนอแนะ เพื#อนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 
 5. นาํแบบวดัผลสัมฤทธิD ทางการเรียนเสนอต่อผูเ้ชี#ยวชาญจาํนวน 5 ท่าน (ภาคผนวก ก) 
เพื#อตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา โดยพิจารณาความสอดคล้องตามจุดประสงค์การเรียน และ
ระดบัพฤติกรรมในการวดัผลสัมฤทธิD ทางการเรียน  
 6. วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of  Item  Objective Congruence : IOC)    
โดยพิจารณาขอ้สอบที#มีค่า IOC ตังแต่ 0.50 - 1.00  ถือวา่เป็นขอ้สอบที#มีความสอดคลอ้ง จากการ
วเิคราะห์พบวา่ ขอ้สอบทุกขอ้ที#มีค่า IOC เท่ากบั 1.00  (ภาคผนวก ง) 
 7. นาํแบบวดัผลสัมฤทธิD ที#ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี#ยวชาญแลว้ไปทดลองใช้
กบันกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 6  ที#ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพื#อหาค่าความยากง่าย และ
ค่าอํานาจจําแนกของข้อทดสอบเป็นรายข้อ โดยนําคะแนนมาจัดลําดับจากมากไปหาน้อย            
แล้ววิเคราะห์หาค่าความยากง่าย และค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายข้อ โดยพิจารณาข้อทดสอบที#มี    
ความยากง่ายอยูใ่นเกณฑ ์0.20 - 0.80 และมีค่าอาํนาจจาํแนกอยูใ่นเกณฑ์  0.20 ขึนไปจาํนวน 30 ขอ้ 
และจากการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย และค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่า แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิD ทางการเรียนมีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.24 - 0.80  และมีค่าอาํนาจจาํแนก อยูร่ะหวา่ง 
0.20 - 0.70 (ภาคผนวก ง) 
 8. นาํแบบวดัผลสัมฤทธิD ที#ผา่นเกณฑ์การพิจารณาไปวิเคราะห์หาค่าความเชื#อมั#น โดยใช้
สูตรของ คูเดอร์  ริชาร์ดสัน (KR-20) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543 : 125) ซึ# งจากการวิเคราะห์แบบวดั
ผลสัมฤทธิD มีค่าเชื#อมั#นเท่ากบั 0.86  (ภาคผนวก ง) 
 9. จดัพิมพแ์บบวดัผลสัมฤทธิD ทางการเรียน เพื#อนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัครั งนี เป็นการวิจยัเชิงทดลอง แบบกึ# งทดลอง (Quasi Experiment Research)       
ซึ# งผูว้ิจยัดาํเนินการทดลองตามแผนการวิจยัแบบสองกลุ่มมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง  
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(Two Group Pre - test Post - test Design)  ซึ# งมีรูปแบบดงัตาราง 1 (มนตรี  อนนัตรักษ ์และคณะ. 
2546 : 127) 
 
ตาราง  3  แบบแผนการวิจยัแบบสองกลุ่ม มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (Two Group  

Pre - test Post - test Design) 
    

กลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง ทดลอง หลงัทดลอง 
Gr1 O1 T1 O2 
Gr2 O1 T2 O2 

 
 ความหมายของสัญลกัษณ์ที#ใชใ้นแบบแผนการวจิยั 
 Gr1  แทน กลุ่มทดลอง 1 ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
 Gr2    แทน กลุ่มทดลอง 2  ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 O1     แทน การวดัตัวแปรตามก่อนการทดลอง ได้แก่ การทดสอบวดัผลสัมฤทธิD     

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื#อง เรขาคณิต 
  O2     แทน การวดัตัวแปรตามหลังการทดลอง ได้แก่ การทดสอบวดัผลสัมฤทธิD        

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื#อง เรขาคณิต 
  T1     แทน การดาํเนินการทดลอง จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
  T2    แทน การดาํเนินการทดลอง จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขันตอน ดงันี  
 1. ชี แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล         
การเรียนรู้ 
 2. ดาํเนินการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยแบบวดัผลสัมฤทธิD ทางการเรียน จาํนวน 
30 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั#วโมง   
 3. ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มทดลองที# 1 ได้รับการจดั     
การเรียนรู้แบบ TAI  กลุ่มทดลองที# 2 ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ TAI  แต่ละกลุ่มใชเ้วลาในการ
จดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 10 แผน ใชเ้วลา 10 ชั#วโมง โดยใชเ้วลาเรียนปกติ     
ตามโครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ (ภาคผนวก ค) 
 4. ดาํเนินการทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ ด้วยแบบวดัผลสัมฤทธิD ทางการเรียน ชุด
เดียวกบัแบบวดัผลสัมฤทธิD ที#ใชก่้อนการจดัการเรียนรู้ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัครั งนี  ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี  
 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิD ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื#อง เรขาคณิต ของนกัเรียน
ชันประถมศึกษาปีที# 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI โดยการทดสอบค่าที
แบบไม่เป็นอิสระจากกนั (t-test for Dependent Samples) 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิD ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื#อง เรขาคณิต ของนกัเรียน
ชันประถมศึกษาปีที# 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยการทดสอบค่าที
แบบไม่เป็นอิสระจากกนั (t-test for Dependent Samples) 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิD ทางการคณิตศาสตร์ เรื# อง เรขาคณิต ของนกัเรียน   
ชันประถมศึกษาปีที# 6 หลงัการจดัการเรียนรู้  ระหว่างกลุ่มที#ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI กับกลุ่มที#ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยการทดสอบค่าที       
แบบเป็นอิสระจากกนั (t-test for Independent Samples) แบบ Pooled Variance (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 
2543 : 162)  
  
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื5นฐานในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัใชส้ถิติพืนฐานในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี     
 1. ค่าเฉลี#ย (Mean)     
               2. ส่วนเบี#ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  
 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบสมมุติฐาน 
 ผูว้ิจยัใชส้ถิติการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกนั (t-test for Dependent Samples)  
และเป็นอิสระจากกนั (t-test for Independent Samples)  แบบ Pooled Variance (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 
2543 : 162) 
  
 




