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บทที� 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัเรื�อง การเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียน
ชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ระหว่างวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบกบัผงักราฟิก ผูว้ิจยั 
ขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ตามลาํดบัดงันี#  
 

สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 n  แทน จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 

 X   แทน คะแนนเฉลี�ย 

 S.D. แทน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 ∑D แทน ผลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 ∑D2 แทน ผลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

     ยกกาํลงัสอง 

 t  แทน ค่าสถิติที�ใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน 

 p  แทน ความน่าจะเป็นทางสถิติ 

 *  แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .05 
 

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครั# งนี#   ผูว้จิยัขอเสนอเป็นตอน ๆ ดงันี#  
 ตอนที� 1 วเิคราะห์เปรียบเทียบการคิดวจิารณญาณ และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียน
ชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 

 ตอนที� 2  วเิคราะห์เปรียบเทียบการคิดวจิารณญาณ และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียน
ชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 

 ตอนที� 3  วเิคราะห์เปรียบเทียบการคิดวจิารณญาณ และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียน
ชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ระหวา่งกลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบกบักลุ่มที�ไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที� 1 วเิคราะห์เปรียบเทียบการคิดวจิารณญาณ และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียน
ชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 
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ตาราง 3 แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณ ของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ก่อน
และหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 

 

การทดลอง n คะแนนเตม็  S.D. ∑D ∑D2 t p 

ก่อนเรียน 32 40 18.81 3.44 
451 6731 22.93* .00 

หลงัเรียน 32 40 32.91 3.82 

 

*p < .05 
 

  จากตาราง 3 พบวา่คะแนนเฉลี�ยการคิดวจิารณญาณ ของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 
ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ ก่อนเรียนมีค่าเท่ากบั 18.81 คะแนน หลงัเรียน 
มีค่าเท่ากบั 32.91 คะแนน และผลการเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ พบว่า นกัเรียนมีการคิดวิจารณญาณ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

ตาราง 4 แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3  
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 

 

การทดลอง n คะแนนเตม็  S.D. ∑D ∑D2 t p 

ก่อนเรียน 32 30 12.31 3.26 
374 4782 18.16* .00 

หลงัเรียน 32 30 24.00 2.82 

 

*p < .05 

 

 จากตาราง 4 พบวา่ คะแนนเฉลี�ยผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 
ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ ก่อนเรียนมีค่าเท่ากบั 12.31 คะแนน หลงัเรียน 
มีค่าเท่ากบั 24.00 คะแนน และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

X

X
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 ตอนที� 2 วเิคราะห์เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียน
ชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 

 

ตาราง 5 แสดงวเิคราะห์เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ก่อนและหลงั
การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 

 

การทดลอง n คะแนนเตม็  S.D. ∑D ∑D2 t p 

ก่อนเรียน 32 40 20.09 3.29 
450 6626 25.66* .00 

หลงัเรียน 32 40 34.16 3.04 

 

*p < .05 

 

 จากตาราง 5 พบว่า คะแนนเฉลี�ยการคิดวิจารณญาณของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3  
ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก ก่อนเรียนมีค่าเท่ากบั 20.09 คะแนน หลงัเรียนมีค่า
เท่ากบั 34.16 คะแนน และผลการเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก พบวา่ นกัเรียนมีการคิดวจิารณญาณ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .05 

 

ตาราง 6 แสดงวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ก่อน
และหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 

 

การทดลอง n คะแนนเตม็  S.D. ∑D ∑D2 t p 

ก่อนเรียน 32 30 13.53 2.95 
372 4600 22.06* .00 

หลงัเรียน 32 30 25.16 1.97 

 

*p < .05 

 

  จากตาราง 6 พบว่า คะแนนเฉลี�ยผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 
ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก ก่อนเรียนมีค่าเท่ากบั 13.53 คะแนน หลงัเรียนมีค่า
เท่ากบั 25.16 คะแนน และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้

X

X
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โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

 ตอนที� 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียน
ชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ระหวา่งกลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบกบักลุ่มที�ไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 

 

ตาราง 7 แสดงการเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ระหว่างกลุ่ม     
ที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบกบักลุ่มที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช ้    
เทคนิคผงักราฟิก 

 

กลุ่มทดลอง 

ที"ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 
n คะแนนเตม็ X  S.D. t p 

เทคนิคหมวกหกใบ 32 40 32.91 3.82 
1.45 0.15 

เทคนิคผงักราฟิก 32 40 34.16 3.04 

 

 จากตาราง 7 พบว่า คะแนนเฉลี�ยการคิดวิจารณญาณของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3  
กลุ่มทดลองที"ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบมีค่าเท่ากบั 32.91 คะแนน ส่วนค่า
เบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.82 และกลุ่มทดลองที"ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  
มีค่าเท่ากบั 34.16 คะแนน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.04 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน และผล
การเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ระหวา่งกลุ่มที�ไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบกบักลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคผงักราฟิก พบว่า 

ไม่แตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 



70 

 

ตาราง 8 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ระหว่าง      
กลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบกบักลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช ้

      เทคนิคผงักราฟิก 

 

กลุ่มทดลอง 

ที"ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 
n คะแนนเตม็ X  S.D. t p 

เทคนิคหมวกหกใบ 32 30 24.00 2.82 
1.90 0.06 

เทคนิคผงักราฟิก 32 30 25.16 1.97 

 

 จากตาราง 8 พบว่า คะแนนเฉลี�ยผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3  
กลุ่มทดลองที"ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบมีค่าเท่ากบั 24.00 คะแนน ส่วนค่า
เบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.82 และกลุ่มทดลองที"ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  
มีค่าเท่ากบั 25.16 คะแนน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.97 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และผล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ระหวา่งกลุ่มที�ไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบกบักลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช ้เทคนิคผงักราฟิก
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

 




