
 

 

บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิจยัเรื� อง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผล
สัมฤทธิ# ทางการเรียนเรื�องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหว่างการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานและการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 3 ผูว้ิจยัขอเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงันี/  
 
สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 n  แทน         จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 X   แทน         ค่าคะแนนเฉลี�ย 
       S.D.  แทน         ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
       t      แทน         การทดสอบที (t-test) 

      ∑D แทน         ผลรวมผลต่างคะแนนหลงัเรียนกบัคะแนนก่อนเรียน 

      ∑D2 แทน         ผลรวมผลต่างคะแนนหลงัเรียนกบัคะแนนก่อนเรียนยกกาํลงั 2 
       p      แทน         ค่าความน่าจะเป็น 
      **   แทน         ความแตกต่างอยา่งมีนยัทางสถิติที�ระดบั .01 
 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครั/ งนี/  ผูว้จิยัขอเสนอเป็นตอนๆ ดงันี/   
 ตอนที� 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียน
ดว้ยการจดัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 ตอนที� 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียน
ดว้ยการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 ตอนที� 3 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนระหว่าง
การจดัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 ตอนที� 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนหลังเรียนระหว่างการจัดการจัด            
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที� 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียน
ดว้ยการจดัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 
ตาราง 4  แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียนดว้ย

การจดัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 

กลุ่มทดลอง 
(PBL) 

N คะแนนเตม็ X  S.D. ∑D ∑D2 t p 

ก่อนเรียน 25 40 20.72 3.00 
หลงัเรียน 25 40 24.68 5.63 

99 1,221 3.38 0.00** 

 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 
 จากตาราง 4 แสดงว่า คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการจดั             
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานก่อนและหลงัการเรียนมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 20.72 และ 24.68 และมี               
ความเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.00 และ 5.63 ตามลาํดบั เมื�อเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและ            
หลงัเรียนพบวา่ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01                
 
 ตอนที� 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียน
ดว้ยการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 
ตาราง 5  แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังเรียน              

ดว้ยการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 

กลุ่มทดลอง 
(คู่มือครู) 

N คะแนนเตม็ X  S.D. ∑D ∑D2 t p 

ก่อนเรียน 25 40 20.76 3.94 
หลงัเรียน 25 40 22.44 4.20 

42 502 1.98 0.00** 

 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
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 จากตาราง 5  แสดงว่า คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการจดั              
ก ารเรียน รู้ตาม คู่ มื อค รู ก่ อน แล ะห ลังก ารเรียน มี ค่ า เฉ ลี� ย เท่ ากับ  20.76 แล ะ  22.44 แล ะ มี                        
ความเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.94 และ 4.20 ตามลาํดบั เมื�อเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและ
หลงัเรียนพบวา่ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01                
                            
 ตอนที� 3  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนระหว่าง
การจดัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 

ตาราง 6  แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนระหวา่งการจดั
การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 

 

กลุ่มตวัอยา่ง N คะแนนเตม็ X  S.D. t p 

หลงัเรียน       
กลุ่มทดลอง (PBL) 25 40 24.68 5.63 
กลุ่มควบคุม (คู่มือครู) 25 40 22.44 4.20 

1.52 0.00** 

 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 
 จากตาราง 6 แสดงว่า คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน               
ด้วยจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของกลุ่มทดลอง (PBL) มีคะแนนเฉลี�ย 20.72                  
จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน มีความเบี�ยงเบนมาตรฐาน 3.00 คะแนนความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณหลงัเรียนดว้ยจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูของกลุ่มควบคุม (คู่มือครู) มีคะแนนเฉลี�ย 
20.76 มีความเบี�ยงเบนมาตรฐาน 3.94 คะแนน แสดงว่า นักเรียนที�เรียนด้วยจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหา เป็นฐานมีคะแนนสูงกวา่นกัเรียนที�เรียนดว้ยจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูอยา่งมีนยัสําคญั                
ทางสถิติที�ระดบั .01                
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 ตอนที� 4  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนหลังเรียนระหว่างการจัดการจัด              
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 
ตาราง 7  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนหลงัเรียนระหวา่งการจดัการจดัการเรียนรู้

โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 

กลุ่มตวัอยา่ง N คะแนนเตม็ X  S.D. t p 

หลงัเรียน       
กลุ่มทดลอง (PBL) 25 40 28.04 4.61 
กลุ่มควบคุม (คู่มือครู) 25 40 22.36 4.82 

3.72 0.00** 

 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 
 จากตาราง 7 แสดงว่า คะแนนผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนด้วยจดัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน มีคะแนนเฉลี�ย 28.04 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนนมีความเบี�ยงเบนมาตรฐาน 4.61 
คะแนนผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนหลังเรียนด้วยจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูของกลุ่มควบคุม            
(คู่มือครู) มีคะแนนเฉลี�ย 22.36 มีความเบี�ยงเบนมาตรฐาน 4.82 คะแนน แสดงวา่ นกัเรียนที�เรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีคะแนนผลสัมฤทธิ# ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่านักเรียนที�เรียนรู้
ดว้ยจดัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01      
 




