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บทคัดยอ 

 วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยในช้ันเรียนเรื่องประสิทธิผลของการเรียนวิชาหลักสถิติโดยการเรียน
แบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ในครั้งน้ี คือเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการเรียนของนักศึกษาวิชาหลักสถิติโดย
การเรียนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง และเพื่อศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนของนักศึกษาวิชาหลักสถิติ
โดยการเรียนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยโดยเลือกประชากรคือนักศึกษาช้ัน
ปที่2 จํานวน 2 กลุมที่เรียนวิชาหลักสถิติ ประกอบดวย คณะการบัญชี,คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ซ่ึงกลุมตัวอยางทีใ่ชจะเลือกเฉพาะกลุมเรียนที่มีคาเฉล่ียคะแนนสอบกลางภาค
ในภาคการศึกษาที่ 2/2552  ใกลเคียงกัน  ชวงระยะเวลาที่ทําการวิจัยคือ ภาคเรียนที่ 2/2552 และมีวิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาน้ี   
กรณีที่ใชศึกษาในคร้ังนี้ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
ความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย 2 กลุม( t-test) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  

 ในการวิจัยคร้ังน้ีไดผลการสรุปดังน้ีคือ 

1. ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  พบวา ผลการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
คะแนนสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค ของผูเรียนทั้ง 2 กลุม(กลุมเรียนปกติ และกลุม
ทดลอง)   ดวยวิธีการทดสอบ t-test พบวาไมมีความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียในการสอบ
กลางภาคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  ดังน้ันสรุปไดวาคะแนนเฉลี่ยใน
การสอบกลางภาคของทั้งสองกลุมน้ีไมมีความแตกตางกัน  และเม่ือดูคะแนนเฉล่ียการสอบ
ปลายภาคก็พบวา ไมมีความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยในการสอบปลายภาคอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  ดังน้ันสรุปไดวาคะแนนเฉล่ียในการสอบปลายภาค
ของทั้งสองกลุมนี้ไมมีความแตกตางกัน 

2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน  พบวา การวิเคราะหความแตกตางระหวางความพึง
พอใจของทั้ง 2 กลุม ดวยวิธีการทดสอบ t-test พบวาในดานความพึงพอใจตอการดําเนินการ
สอน  นักศึกษาทั้ง 2 กลุมมีความพึงพอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05  และในดานความพึงพอใจตอวิธีการสอนของอาจารยนักศึกษาทั้ง 2 กลุมมี
ความพึงพอใจก็ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยในช้ันเรียนน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยความชวยเหลืออยางดียิ่ง  ของทานรองศาสตราจารยดร.
สมบูรณวัลย สตยารักษวิทย  ที่มีสวนชวยเหลือผลักดัน  และใหโอกาสแกผูวิจัยในการสรางผลงานวิจัยน้ีให
เกิดและสําเร็จลุลวงไปดวยดี  ซ่ึงทานไดใหความเมตตาและกรุณาตอผูวิจัยเปนอยางมาก  โดยทานใหความ
ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา  คําปรึกษาและขอคิดเห็นอันเปนประโยชนยิ่งในการทําวิจัยครั้งน้ีมาโดยตลอด  
นอกจากน้ียังมีบุคคลหลายๆฝายดวยกัน  ที่คอยชวยเหลือ เปนกําลังใจ  และใหคําแนะนํา  ซึ่งผูวิจัยไม
สามารถระบุไดทั้งหมด ณ ที่นี้ได และขอขอบคุณ ตํารา หนังสือ สิ่งตีพิมพและงานวิจัยตางๆ อันเปน
ประโยชนแกผูวิจัยเปนอยางมาก  ในการทํางานวิจัยใหเสร็จลุลวงไปดวยดี  ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยที่ใหการสนับสนุนทุนวิจัยในการสรางงานวิจัยช้ินนี้ดวย 

 ในทายที่สุด  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม  ครอบครัวผูวิจัย  และเพ่ือนๆที่ไดใหการ
สนับสนุนและเปนกลังใจใหเสมอมา  อันเปนหัวใจหลักในการผลักดันในการทํางานของผูวิจัยที่ไมมีสิ่งใดมา
เทียบแทนได  และขอบคุณผูที่มีสวนชวยเหลือและเกี่ยวของกับงานวิจัยฉบับน้ีทุกทานดวยความจริงใจ 
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บทนํา 
 
1.1 ความสําคัญของปญหา 

 
 วิชาหลักสถิติ (ST201) เปนรายวิชาแกน ระดับปริญญาตรี ในสังกัด  ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ  
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   ในแตละปการศึกษาจะมีนักศึกษาช้ันปที่ 1และ ปที่ 2  เรียนทั้งหมด 5 
คณะวิชา  ไดแกนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  คณะการบัญชี  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (ภาควิชา
วิทยาศาสตร)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณะวิศวกรรมศาสตร   สําหรับในภาคเรียนที่ 2 น้ีจะมี
เฉพาะนักศึกษาคณะ  การบัญชี  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (ภาควิชาวิทยาศาสตร)  และคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศเทาน้ัน  ในรายละเอียดการสอน  ไดจัดเนื้อหาไวดังน้ี  ในภาคตน  จะเรียนเรื่องสถิติ
เบ้ืองตน  ความนาจะเปนและการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม  การสุมตัวอยาง  และการประมาณ
คา  ในสวนภาคปลายหลังจากสอบกลางภาคแลวนั้นจะเรียนเร่ืองการทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะหความ
แปรปรวน  การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธอยางงาย  การวิเคราะหอนุกรมเวลา  และเลขดัชนี เปน
เร่ืองสุดทาย  ในการประเมินผลการเรียน  จะแบงคะแนนออกเปนคะแนนเก็บ  50 คะแนนไดแก  การมีสวน
รวมในช้ันเรียน  5 คะแนน  แบบฝกหัดและทดสอบยอย 15 คะแนน  สอบกลางภาค 30 คะแนน  อีก 50 
คะแนนเปนคะแนนสอบปลายภาค  รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน วัดผลโดยการตัดเกรดอิงกลุม   มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  โดยอธิบายที่มาและวิธีใชกฎ  สูตร และทฤษฎีที่ตองการเรียนรู  การอธิบาย
ตัวอยางในการใชสูตรแกปญหาโจทย  และใหฝกทําแบบฝกหัดดวยตนเอง   
 จากการเรียนการสอนในรายวิชาหลักสถิต(ิST201) ที่ผานมาพบวา  นักศึกษาสวนใหญที่เรียนไม
กลาแสดงออกในการตอบโจทยที่กําหนดให  และคิดโจทยเองไมเปน  มีผลทําใหนักศึกษาไมอยากเรียนใน
รายวิชาน้ี  นักศึกษาสวนใหญยังเห็นวาวิชาน้ีเปนวิชาที่ยากไมสามารถที่จะทําความเขาใจโจทยที่อาจารย
กําหนดใหได  ไมรูวาจะเลือกสูตรไหน สําหรับโจทยที่กําหนดให  ที่ผานมา(ภาคเรียนที่ 2/2550) ผลการ
เรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาน้ีที่ไดผลการเรียนต่ํากวา C คิดเปน 21.95 %  จากปญหาดังกลาว  
ผูวิจัยจึงตองการปรับการเรียนการสอนในรายวิชาน้ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงนาจะชวยสงผลให
ประสิทธิภาพในการเรียนของนักศึกษาใหดีขึ้น   
 ในการน้ีผูวิจัยจึงไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาโดยการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาได
แบงกลุม  ไดมีการตั้งโจทยและหาคําตอบหลังจากที่ไดคนควาหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงความรูภายนอก
หองเรียน  และนํามาอภิปรายกันในช้ันเรียน  ในการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมนี้ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะทําให
ประสิทธิภาพทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาหลักสถิติดียิ่งข้ึน อีกทั้งยังมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียนเพ่ือที่จะไดขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายวิชาน้ีในอนาคตตอไป  
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1.2  วัตถุประสงค 
 1.2.1  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการเรียนของนักศึกษาวิชาหลักสถิติโดยการเรียนแบบผูเรียน
เปนศูนยกลาง   
 1.2.2   เพ่ือศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนของนักศึกษาวิชาหลักสถิติโดยการเรียนแบบผูเรียน
เปนศูนยกลาง   
 
1.3  ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง  ประสิทธิภาพของการเรียนวิชาหลักสถิติโดยการเรียนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง  
ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัยโดยเลือกประชากรคือนักศึกษาชั้นปที2่ จํานวน 2 กลุมที่เรียนวิชาหลักสถิต ิ
ประกอบดวย คณะการบัญชี,คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ซ่ึงกลุม
ตัวอยางที่ใชจะเลือกเฉพาะกลุมเรียนที่มคีาเฉลี่ยคะแนนสอบกลางภาคในภาคการศึกษาที่ 2/2552  
ใกลเคียงกัน  ชวงระยะเวลาที่ทําการวิจัยคือ ภาคเรียนที่ 2/2552 
 
1.4  ระเบียบวิธีการวิจัย 
 1.4.1  การวิจัยเรื่อง  ประสิทธิภาพของการเรียนวิชาหลักสถิติโดยการเรียนแบบผูเรียนเปน
ศูนยกลาง    เปนการวิจัยเชิงทดลอง 
 1.4.2  ประชากรคือนักศึกษาช้ันปที2่ จํานวน 2 กลุมที่เรียนวิชาหลักสถิต ิประกอบดวย คณะการ
บัญชี,คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ซ่ึงกลุมตัวอยางที่ใชจะเลือกเฉพาะ
กลุมเรียนที่มีคาเฉลี่ยคะแนนสอบกลางภาคในภาคการศึกษาที่ 2/2552  ใกลเคียงกัน   
 1.4.3 วิธีการวิเคราะหขอมูล  ใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย  การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS   
 
1.5  กรอบแนวคิดทางการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับความรูของ 
นักศึกษา 

 

ประสิทธิภาพของ
การเรียนรู 

อาจารยเปนผูสอน 

นักศึกษาเรียนรูดวยตนเอง 
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1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
           1.6.1  ผูเรียนไดรับประโยชนจากการทํางานกลุมและมีโอกาสไดรับประสบการณในการฝกตั้ง
คําถามและการแกปญหาของโจทยในหลายกรณ ี
  1.6.2   ผูเรียนไดทบทวนบทเรียน  และมีความเขาใจในเน้ือหาวิชาดังกลาวเพิ่มข้ึน 
 DPU



 

 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ในการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการเรียนวิชาหลักสถิติโดยการเรียนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง  
ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ  ทฤษฎี และผลงานที่เก่ียวของ ตามลําดับดังน้ี 

 2.1  เน้ือหาวิชาหลักสถิต ิ

 2.2  วิธีการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 2.3  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

2.1  เน้ือหาวิชาหลักสถิต ิ

 สําหรับวิชาหลักสถิติ (ST201) จํานวน 3 หนวยกิต  เปนรายวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาแกน   ระดับปริญญา
ตรี  สังกัดภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  รายวิชาน้ีในแตละภาคการศึกษามี
เน้ือหาที่ตองศึกษาทั้งหมด 9 บทเรียน  ไดแก   

  บทที่ 1  สถิติเบ้ืองตน 

  บทที่ 2  ความนาจะเปนและการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม 

  บทที่ 3  การสุมตัวอยาง 

  บทที่ 4  การประมาณคา 

  บทที่ 5  การทดสอบสมมติฐาน 

  บทที่ 6  การวิเคราะหความแปรปรวน 

  บทที่ 7  การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธอยางงาย 

  บทที่ 8  การวิเคราะหอนุกรมเวลา 

  บทที่ 9  เลขดัชนี 
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 เน้ือหาทั้งหมดน้ีเม่ือทําการสอนจะแบงออกเปน 2 ชวง  คือ  ชวงแรก(กอนสอบกลางภาค) จะเรียน
ตั้งแตบทที่ 1 จนถึงบทที่ 4  ชวงที่สอง(หลังจากสอบกลางภาค)จะเรียนตั้งแตบทที่ 5 ถึงบทที่ 9   

 ซ่ึงในการเรียนการสอนปกติจะอธิบายที่มาและวิธีการใชสูตร  และทฤษฎีที่ตองเรียนรู  และยกตัวอยาง
โจทยพรอมทั้งอธิบายในการใชสูตรแกปญหา  รวมไปถึงการใหแบบฝกหัดทําดวยตนเอง ทั้งในช้ันเรียนและเปน
การบาน  ในการสอนจะใชการสอนโดยนําเสนอเปนPower point และแสดงวิธีทําบนกระดานใหนักศึกษาได
เห็นอยางชัดเจน  ในการประเมินผลการเรียน  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  แบงออกเปน 2 สวนคือ คะแนน
เก็บ  50  ซ่ึงในสวนของคะแนนเก็บน้ีประกอบไปดวย  การมีสวนรวมในชั้นเรียน 5 คะแนน แบบฝกหัด,ทดสอบ
ยอย 15 คะแนน  และสอบกลางภาค 30 คะแนน และอีกสวนเปนคะแนนสอบปลายภาคอีก 50 คะแนน   เกณฑ
ในการประเมินผลจะประเมินผลคะแนนนักศึกษาแบบอิงกลุม  ตําราเรียนหลัก คือ  เอกสารคําสอนวิชาหลักสถิติ
ST201  

 แตสําหรับในการวิจัยในคร้ังน้ี  จะกลุมที่ทดลองจะใชวิธีการสอนแบบใหผูเรียนเปนศูนยกลางมากข้ึน
โดยจะใหมีการจัดกิจกรรมกลุม ใหนักศึกษาไดรูจักเรียนรูและคนควาหาโจทยคําถามเอง และจากการคนควา
จากนอกช้ันเรียน สวนการวัดผลและประเมินผลจะใชวิธีการเดียวกัน 

2.2  วิธีการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

การปฏิรูปการศึกษาที่สําคัญยิ่งที่มีผลตอการพัฒนาคนใหเปนคนเกงคนดีไดน้ัน ผูเขียนคิดวาหัวใจของ
การปฏิรูปการศึกษาจะตองปฏิรูปการเรียนการสอนหรือปฏิรูปการเรียนรูเปนอันดับแรก โดยครูอาจารยในทุก
สถานศึกษาจะตองเลิกการเรียนการสอนที่ยึดครูเปนศูนยกลาง เปล่ียนเปนยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง หรือ เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ สาระสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง หรือเนนผูเรียนเปนสําคัญ
น้ัน เปนการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการเรียนรู โดยเนนประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับ พรอมทั้งคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล ปลูกฝงใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง ใฝรูใฝเรียน มีนิสัยรักการเรียนรูตลอด
ชีวิต ดังน้ันการปฏิรูปการเรียนรูจึงควรเร่ิมที่สถานศึกษาทุกแหง ดําเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรูและ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการประกันคุณภาพภายในผสมผสานอยูในกระบวนการเรียนรู 
และการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเน่ืองตลอดเวลา ถาหากจะกลาวโดยสรุปของ
หลักสําคัญของการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางหรือเนนผูเรียนเปนสําคัญน้ัน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
จะตองคํานึงถึงหลักที่สําคัญ ซ่ึงรองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน อาจารยคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแยกเปนขอๆรวม 7 ขอ ดังน้ี 
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                     1. ความตองการหรือความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ 

                     2. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากที่สุด 
                     3. เนนใหผูเรียนสามารถสรางสรางองคความรูไดดวยตนเอง หมายความวาใหสามารถ
เรียนรูจากประสบการณในสภาพความเปนจริง สามารถวิจัยเชิงปฏิบัติการ และสืบคนหาความรูดวย
ตนเอง 

                     4. เปนการพ่ึงพาตนเอง เพ่ือใหเกิดทักษะทีจ่ะนําสิ่งที่เรียนรูไปใชไดจริงในชีวิต 

ประจําวัน และสามารถเขาใจวิธีการเรียนรูของตนได คือรูวิธีคิดของตนเองและพรอมที่จะปรับเปลี่ยนวิธี
คิดอยางเหมาะสม ไมเนนที่การจดจําเพียงเน้ือหา 

                     5. เนนการประเมินตนเอง เดิมผูสอนเปนผูประเมิน การเปดโอกาสใหผูเรียนประเมิน
ตนเองอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง จะชวยใหผูเรียนเขาใจตนเองไดชัดเจนข้ึน รุจุดเดนจุดดอยและพรอมท่ี
จะปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองใหเหมาะสมยิ่งขึ้น การประเมินในสวนนี้เปนการประเมินตามสภาพจริงและ
ใชแฟมสะสมผลงานชวย 

                     6. เนนความรวมมือ ซึ่งเปนทักษะที่สําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

                     7. เนนรูปแบบการเรียนรู ซ่ึงอาจจัดไดทั้งในรูปเปนกลุมหรือเปนรายบุคคล 

  จะเห็นไดวาทั้ง 7 ขอน้ีเปนหลักสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
ที่ผูสอนควรคํานึงถึงอยางยิ่งสวนวิธีสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางหรือเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เชน วิธีสอนแบบ
แกปญหา หรือ วิธีสอนตามข้ันทั้งสี่ของอริยสัจ หรือ วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร เปนวิธีสอนที่มีลักษณะคลายกัน
มาก คือเร่ิมจากทําใหผูเรียนสามารถทราบปญหากอน แลวคิดตั้งสมมติฐาน จากนั้นก็เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล 
สรุปผลและนําผลสรุปไปใช ตามลําดับ วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน เปนวิธีสอนที่ผูสอนถามนํา เพื่อชวยให
ผูเรียนแสวงหาคําตอบได ทั้งน้ีโดยกระทําสืบเน่ืองไปตามข้ันตอนที่สําคัญ คือการเขาใจปญหา พิสูจนหลักการ
และตัดสินขอสรุปตางๆ และนําผลสรุปไปใช วิธีสอนแบบแบบอุปนัย เปนวิธีสอนที่ผูสอนอธิบายจากขอเท็จจริง
หรือสิ่งที่มองเห็นได หรือใหผูเรียนทําการทดลอง แลวตั้งกฏเกณฑข้ึนภายหลัง วิธีสอนแบบหนวย เปนวิธสีอน
ที่ใหผูเรียนทําการคนควาหาขอมูลแลวนํามาวิเคราะหโดยทํากันเปนกลุม จากน้ันใหนํามารายงานใหเพ่ือนฟงใน
ช้ัน วิธีสอนแบบระดมพลังสมอง เปนวิธีสอนที่ใหผูเรียนชวยกันคิดชวยกันวิเคราะหชวยกันอภิปรายหาขอสรุป
จากประเด็นปญหาที่ผูสอนและผูเรียนชวยกันคิดข้ึน วิธีสอนแบบมอบโครงงานใหทํา เปนวิธีสอนที่ใหผูเรียน
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ศึกษาคนควาเรื่องที่ผูเรียนสนใจ โดยทําเปนโครงงานแลวเขียนเปนรายงานหรือภาคนิพนธเสนอตอผูสอน วิธี
สอนแบบบูรณาการ เปนวิธีสอนที่ใหผูเรียนทํากิจกรรมวิชาใดวิชาหน่ึงผสมผสานกับวิชาอื่น ๆ หรือเช่ือมโยงกับ
วิชาอื่น ๆ ดวย เชนผูเรียนเรียนวิชาภาษาไทย  ก็ใหทํากิจกรรมทัง้ในวิชาภาษาไทย และทํากิจกรรมในวิชา
สังคมศึกษา ศิลปศึกษา คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรไปพรอม ๆ กันดวย หรือเปนวิธีสอนที่ใหผูเรียนมี
พัฒนาการทุกดานพรอม ๆ กัน คือพัฒนาการทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม  นอกจากน้ียังมีวิธีสอนที่
นาสนใจ เชน วิธีสอนแบบวรรณี เปนวิธีสอนที่รองศาสตราจารยวรรณี โสมประยูร อาจารยคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดคนควาทดลองและสรางรูปแบบการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาข้ึน 
และไดเผยแพรเขาสู     วงการศึกษาอยางเปนทางการมาแลว ตั้งแต พ.ศ. 2524 และ การสอนแบบจิตปญญา 
ซ่ึง ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ อาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดทําการศึกษามาตั้งแต 
พ.ศ. 2520 - 2542 และไดอธิบายขยายความวา การสอนแบบจิตปญญา เปนการสอนที่มุงถึงจิตใจของผูเรียนที่
ตองเรียนอยางมีความสุข ควบคูไปกับการพัฒนาทางปญญา วิธีการสอนจะเนนอยูที่กิจกรรมการสอนของครู ที่
จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  วิธีสอนแบบตาง ๆ ที่ผูเขียนกลาวมาทั้งหมดน้ีลวนเปนวิธีสอนที่ยึด
ผูเรียนเปนศูนยกลางทั้งสิ้น ดังน้ัน เม่ือเรามีนโยบายปฏิรูปการศึกษากันแลว จึงนาปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
สอน ปรับปรุงการสอน โดยนําเอาวิธีสอนเหลาน้ีมาใชกันอยางจริงจัง  และยังมีตัวอยางที่นาสนใจอีกตัวอยาง
หน่ึง คือ รองศาสตราจารย ดร.สมศักด์ิ ภูวิภาดาวรรธน อาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ได
เสนอยุทธศาสตรการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไวอยางนาสนใจ นาจะนําไปใชไดเชนกัน มีบางขอคลาย ๆ 
กับที่กลาวมาแลว ยุทธศาสตรดังกลาว มี 5 ขอดวยกัน ดังน้ี 

                    1. การเรียนแบบรวมมือ เปนวิธีการเรียนที่ใหนักเรียนทํางานดวยกันเปนกลุมเล็ก ๆ เพื่อให
เกิดผลการเรียนรูทั้งดานความรู และทางดานจิตใจ ชวยใหนักเรียนเห็นคุณคาในความแตกตางระหวาง
บุคคลของเพ่ือนๆ เคารพความคิดเห็นและความสามารถของผูอื่นที่แตกตางจากตนตลอดจนรูจักชวยเหลือ
และสนับสนุนเพ่ือน ๆ 
                    2. การเรียนแบบประสบการณ เปนการเรียนรูจากประสบการณ หรือการเรยีนรูจากการได
ลงมือปฏิบัติจริง โดยผูเรียนไดมีโอกาสรับประสบการณ แลวไดรับการกระตุนใหสะทอนสิ่งตางๆ ที่ไดจาก
ประสบการณออกมาเพ่ือพัฒนาทักษะใหมๆ เจตคติใหมๆหรือวิธีการคิดใหม ๆ 
                    3. การเรียนแบบอภิปญญา เปนการเรียนที่ใหผูเรียนคิดโดยเปนการคิดที่รูตัววาคิดอะไร มี
วิธีคิดอยางไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนได และสามารถปรับเปล่ียนกลวิธีการคิดของตนไดดวย 
                    4. การเรียนแบบสงเสริมความคิดสรางสรรค เปนการเรียนโดยสงเสริมใหผูเรียนมีความคิด
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สรางสรรค เชน ใหผูเรียนระดมสมอง ใหผูเรียนคิดออกแบบในวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ ใหผูเรียนคิด
เขียนภาพในวิชาศิลปะ เปนตน 
                   5. การเรียนแบบทําโครงงาน เปนการเรียนโดยใหผูเรียนศึกษาคนควาเร่ืองที่ตนเองสนใจ 
และทําเปนโครงงาน (Project) อาจทําเปน รายงาน ภาคนิพนธ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ก็ได 

 ตัวอยางการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางที่เปนรูปธรรม ที่ครูอาจารยจะนําไปใชได โดยแยก
ออกเปนกลุมวิชาตาง ๆ ใหเห็นชัดเจนไดดังน้ี 

                     1. กลุมคํานวณ ไดแกวิชา คณิตศาสตร ฟสิกส เคมีคํานวณ และวิชาอื่นๆที่เก่ียวของ 
ธรรมชาติของวิชาคํานวณตองการความเขาใจในกฎ ในทฤษฎีบทและที่มาของเน้ือหา ไมใชการทองจําสูตร
คํานวณโดยไมเขาใจ แตเปนการเรียนรูที่มาของการพิสูจน และการทําแบบฝกหัดที่หลากหลาย ดังน้ัน
ผูเรียนตองเรียนรูที่มาของการพิสูจน และทําแบบฝกหัดที่หลากหลายมาก  ๆ
                      2. กลุมวิทยาศาสตร ไดแกวิชา ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพ 
ธรรมชาติของกลุมวิทยาศาสตรเปนวิชาที่มีรากฐานอยูบนหลักการและเหตุผล ขอสรุปตาง ๆไดมาจากการ
สังเกต การทดลอง ดังน้ันการเรียนกลุมวิชาน้ีผูเรียนตองทําการทดลองใหมากที่สุด ไมใชทดลองแหงที่
เรียกกันวา Lab แหง เพราะถาหากทํา Lab แหง ผูเรียนจะไดความรูเพียงระยะสั้น     ลืมเร็ว ใชเคร่ืองมือ
ตางๆไมเปน ทดลองไมเปนและทํางานไมเปนดังน้ันผูสอนจะตองใหผูเรียนทดลองใหมากที่สุด 
                     3. กลุมภาษา ไดแกวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน 
และภาษาอื่น ๆ ธรรมชาติของกลุมภาษาคือการสื่อสาร ซ่ึงครอบคลุมการพูด การฟง การอาน และการ
เขียน ดังนั้นการเรียนภาษาผูเรียนตองฝกพูด ฟง อาน เขียนมากๆ ไมใชเอาแตทองจําอยางเดียว 
                      4. กลุมสังคมศาสตร-มนุษยศาสตร ไดแกวิชา สังคมศึกษา ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร 
ศาสนา การปกครอง ซ่ึงเปนวิชาที่ศึกษาสังคมรอบตัว ดังนั้นการเรียนรูที่ดีที่สุดในกลุมวิชาน้ีคือการติดตาม
ขาวสารเหตุการณปจจุบันจากสื่อตางๆ เชนจากหนังสือพิมพ วทิยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต แลวคัดลอกมา 
เพื่อนํามาคิด นํามาวิเคราะหกับบทเรียน ไมใชคัดลอกมาทองจําแตอยางเดียว 
                     5.กลุมศิลปะ การงานและพ้ืนฐานอาชีพ ไดแกวิชา ศิลปศึกษา อุตสาหกรรมศิลป คหก
รรมศิลป เกษตรกรรมศิลป ธุรกิจศิลป ธรรมชาติของวิชาเหลาน้ี ตองลงมือทําจริงปฏิบัติจริง ดังน้ันการ
เรียนวิชาเหลาน้ีตองลงมือทําจริงปฏิบัติจริงอาจเปนในสถานศึกษาและในสถานประกอบการก็ได การลงมือ
ทําจริงปฏิบัติจริงจะทําใหผูเรียนทํางานเปนและนําไปใชไดในชีวิตประจําวันไดดวย 
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ตัวอยางการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยการยึด "หลัก 5 ค." ไดแก คน ควา คิด คาย 
คณะ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

                      1. คน หมายถึงใหผูเรียนคนเน้ือหาความรูจากหองสมุด จากอินเตอรเน็ต ไปถามคนในชุมชน 
ไปถามผูรูจากหนวยงานตางๆ ไปศึกษานอกสถานที่ตามสถานที่ตางๆ เหลาน้ีเรียกวา "คน" ทั้งสิ้น 
                      2. ควา เม่ือผูเรียนคนจากหองสมุดแลวก็จดมา บันทึกมา หรือถายเอกสารมา คนจาก
อินเตอรเน็ตแลว Print มา หรือไปถามคนในชุมชน ไปถามผูรูจากหนวยงานตางๆ ไปศึกษานอกสถานที่แลว กจ็ด
บันทึกมาเชนกัน เหลาน้ีเรียกวา "ควา" น่ันเอง 
                      3. คิด เมื่อจดมา บันทึกมา ถายเอกสารมา หรือ Print มาจากอินเตอรเน็ตแลว ก็ใหผูเรียนนํามา
คิด นํามาวิเคราะหถึงขอดี ขอเสีย รวมทั้งนําไปใชประโยชนไดหรือไมอยางไร และอื่นๆ แลวคิดรวบรวมและเรียบ
เรียง เพ่ือจะเขียนรายงานตอไป 
                      4. คาย เม่ือผูเรียนไดคิดไดวิเคราะหไดคิดรวบรวมและเรียบเรียงแลวก็นํามาเขียนรายงาน และ
นํามารายงานใหเพ่ือนในช้ันฟง การเขียนรายงาน การรายงานใหเพ่ือนฟง แสดงวาเปน "คาย" น่ันเอง 
                      5. คณะ หมายถึงการใหผูเรียนทํางานกันเปนกลุม (คณะ) เพ่ือคน ควา คิด คาย ที่กลาวมาแลว 
การใหผูเรียนทํางานเปนกลุม ถือวาทํางานเปน "คณะ" 

ถาหากใหผูเรียนทําไดทํากิจกรรมตั้งแต 1 ค. ถึง 5 ค. อาจไมครบทั้ง 5 ค. ก็ได แสดงวาเปนการเรียน
การสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางแลวจากแนวคิดและตัวอยางทั้งหมดน้ีจึงกลาวไดวา หัวใจของการปฏิรูป
การศึกษาคือการปฏิรูปการเรียนรูน่ันเองที่ผานมาการเรียนการสอนเนนใหผูเรียนทองจํา ทําใหการเรียนเปน
เร่ืองยาก นาเบ่ือหนาย ทําใหเด็กไมฉลาด คิดไมเปน ทํางานไมเปน ดังนั้นผูสอนจะตองหาทางทําเรื่องการ
เรียนรูใหเปนเรื่องสนุก และสามารถพัฒนาศักยภาพของมนุษยไดอยางเต็มที่ โดยใชผูเรียนเปนตัวตั้ง อยางไรก็
ตามการปฏิรูปการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูน้ัน ผูสอนจะยิ่งมีความสําคัญมากข้ึน
กวาเดิม ไมใชใหผูเรียนเปนศูนยกลางแลว ผูสอนไปไหนก็ได ปลอยใหผูเรียนทํากิจกรรมกันตามลําพัง ผูสอน
จะตองใกลชิดผูเรียน จะตองคอยช้ีแนะ คอยใหกําลังใจ และดึงในสิ่งที่ผูเรียนไมรู เชน ศักยภาพของตวัเด็ก
ออกมาใหเด็กไดรู เพ่ือเปนการเสริมจุดเดนของเด็ก และชวยแกปญหาในจุดออนของเด็กดวย 

2.3  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 สมโภชน อเนกสุข(2547)  ไดวิจัยการสรางความสนใจตอเน่ืองในการเรียนรายวิชาสถิติสําหรับงานวิจัย
(435511)ของนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความสนใจตอเน่ืองในการ
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เรียนวิชาสถิติสําหรับการวิจัย(รายวิชา435511) ของนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยบูรพา โดยใชวิธกีารสอน
ทางออม กลุมประชากรคือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ีในภาค 1ป
การศึกษา 2547 เฉพาะกลุมที่ผูวิจัยทําการสอนจํานวน 3 กลุมมีนักศึกษาลงทะเบียน 60 คน  กลุมตัวอยางคือ
นิสิตบัณฑิตศึกษาจากกลุมประชากรเปาหมาย ที่ผูวิจัยคัดเลือกวามีพฤติกรรมเบ่ือหนายตอการเรียนวิชาน้ี
จํานวน 12 คน  ผลการศึกษาพบวาการสอนแบบทางออมสามารถสรางความสนใจตอเน่ืองในการเรียนวิชาสถิติ
สําหรับการวิจัย(รายวิชา 435511)  ของนิสิตบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา และทําใหคุณภาพของการเรียนรู
ดีขึ้นดวย และการสอนแบบทางออมสามารถสรางความสนใจตอเน่ืองในการเรียนวิชาสถิติสําหรับการวิจัยได   

 อภิญญา อิงอาจ(2545) ไดวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาสถิติเบ้ืองตน  เรื่อง
ทฤษฎีความนาจะเปนเบ้ืองตน ระดับปริญญาตรีโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องทฤษฎีความนาจะเปนเบ้ืองตน วิชาสถิติเบ้ืองตน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80  และเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องทฤษฎีความนาจะเปนเบ้ืองตน วิชาสถิติเบ้ืองตน ของ
นักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมประชากรที่ใชนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระดับ
ปริญญาตร ี 1 กลุม ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสถิติเบ้ืองตน ในภาคการศึกษาที1่ ปการศึกษา 2545   
จํานวน 51 คน   ผลการศึกษาพบวาพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึนคร้ังนี้มีประสิทธิภาพ
เทากับ 82/81 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยในช้ันเรียน  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการเรียนวิชาหลัก
สถิติโดยการเรียนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ในการศึกษาคร้ังน้ีมีการดําเนินการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
3.3  วิธีดําเนินการวิจัย 
3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชคือ  นักศึกษาช้ันปที2่ จํานวน 2 กลุมที่เรียนวิชาหลักสถิต ิในภาคการศึกษาที่ 2/2552
ประกอบดวย คณะการบัญชี,คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  จํานวนกลุม
ละ 55  คน 

กลุมตัวอยางที่ใชคือ  กลุมเรียนที่มีคาเฉล่ียคะแนนสอบกลางภาคในภาคการศึกษาที่ 2/2552  
ใกลเคียงกัน   

3.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3.2.1  แบบบันทึกคะแนน 
           3.2.2  แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 

 3.2.3  บทเรียนวิชาหลักสถิตหิลังสอบกลางภาค ไดแก บทที่ 5 ถึง บทที่ 9 

3.3  วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีในการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 4 ขั้นตอน  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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แผนผังที3่.1 แผนผังแสดงวิธีการดําเนินการวิจัย  

1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษาที่เรียนวิชาหลักสถิติโดย
วิเคราะห ANOVA และ t-test 

2.  เลือกกลุมเรียน 2 กลุมเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกัน 

กลุมที่ 1 กลุมเรียนปกติ 

3. กลุมที่ 1ผูเรียน เรียนตามปกติตาม
แผนการสอน 

กลุมท่ี 2 กลุมทดลอง 

3.  กลุมที่2 เปนกลุมทดลองโดยใหนักศึกษา
ทํากิจกรรมโดยมีขั้นตอนดังน้ี 

- ผูสอน สอนเนื้อหา 

- แบงกลุมผูเรียนเปนกลุม ๆ ละประมาณ 3   

  คน 

- ใหแตละกลุมตั้งโจทยและหาคําตอบภาย

4)  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนสอบปลายภาควิชาหลักสถิติ  โดยใชการวิเคราะห t-test  และเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาทั้ง 2 กลุม 

สํารวจความพึงพอใจในการเรียนวิชาหลักสถิติ 
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3.4  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามผูวิจัยไดสอบถามในเร่ืองความพึงพอใจใน 2 ดาน คือ 

ดานแรกความพึงพอใจตอการดําเนินการสอนของอาจารย ซ่ึงประกอบไปดวย   การกําหนดเคาโครง
รายวิชาและอธิบายวัตถุประสงคของวิชาที่เรียน  ,การเตรียมการสอนลวงหนา ,การอธิบายวิธีการ
ประเมินผลอยางชัดเจน  ,การใชวิธีการวัดและประเมินผลอยางชัดเจน  สวนดานที่สองความพึงพอใจตอ
วิธีการสอนของอาจารย ประกอบไปดวย การใชเทคนิคการสอนและกระตุนใหเกิดการเรียนรู  ,การใชสื่อ
โสตทัศนูปกรณทีท่ันสมัย ,การอธิบายตรงประเด็นมีการยกตัวอยางประกอบไดอยางชัดเจน  ,มีกิจกรรม
หลากหลายไมนาเบ่ือ , การแนะนําหนังสือและแหลงคนควา และการเปดโอกาสใหซักถาม วิธีการวัดความ
พึงพอใจน้ัน ผูเรียนที่ประเมิน จะตองพิจารณาประเด็นตางๆ และประเมินระดับความพึงพอใจในแตละ
ประเด็น ซ่ึงมีอยู 5 ระดับ  ดังน้ี  5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  4 พึงพอใจมาก  3  พึงพอใจปลานกลาง  2 
พึงพอใจนอย  1 พึงพอใจนอยที่สุด  สวนเกณฑในการวัดระดับการประเมินจะพิจารณาจากคาเฉล่ียที่ไดใน
แตละประเด็นซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

    คาเฉลี่ย    ระดับความพึงพอใจ 

  4.21 – 5.00    พึงพอใจมากที่สุด 

  3.41 – 4.20    พึงพอใจมาก 

  2.61 – 3.40    พึงพอใจปานกลาง 

  1.81 – 2.60    พึงพอใจนอย 

  1.00 – 1.80    พึงพอใจนอยที่สุด  

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 กลุม( t-test) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS   
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ในการศึกษา ประสิทธิผลของการเรียนวิชาหลักสถิติโดยการเรียนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ในคร้ัง
น้ี  สามารถนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไดดังน้ี 

4.1  ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน 

4.1 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 ในการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของผูเรียน ทั้ง 2 กลุม ผูวิจัยไดศึกษาคะแนนสอบกลาง
ภาคของนักเรียนทั้งสองกลุมที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาหลักสถิติและมีคาเฉล่ียของคะแนนสอบกลางภาคที่
ใกลเคียงกัน และนํามาจัดกลุมใหกลุมหน่ึงเปนกลุมทดลองโดยใหมีการทํากิจกรรมกลุม และอีกกลุมเปนกลุม
ที่เรียนปกติ  และนํามาศึกษาและดูผลคะแนนสอบปลายภาคของผูเรียนทั้งสองกลุมน้ี  และนําคะแนนปลาย
ภาคที่ไดมาทําการทดสอบความแตกตางของทั้ง 2 กลุมนี้วามีคะแนนสอบปลายภาคแตกตางกันหรือไม โดย
ใชการทดสอบ t-test    เม่ือทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ไดผลการวิเคราะหขอมูล
ดังน้ี 

ตารางที่ 4.1  ตารางแสดงคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค 

กลุมเรียน จํานวนผูเรียน คะแนน
เฉลี่ย 

SD. t p-value 

สอบกลางภาค (คะแนนเต็ม30) 
กลุมเรียนปกต ิ
กลุมเรียนทดลอง 

 
55 
55 

 
13.30  
13.72  

 
7.27 
7.05 

 
0.310 

 
0.757 

สอบปลายภาค (คะแนนเต็ม 50) 
กลุมเรียนปกต ิ
กลุมเรียนทดลอง 

 
49 
49 

 
25.83  
26.63  

 
15.49 
10.96 

 
0.295 

 
0.768 

 จากตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยคะแนนสอบกลางภาคและการสอบ
ปลายภาค ของผูเรียนทั้ง 2 กลุม(กลุมเรียนปกติ และกลุมทดลอง)   พบวาไมมีความแตกตางระหวาง
คะแนนเฉลี่ยในการสอบกลางภาคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  ดังน้ันสรุปไดวาคะแนน
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เฉล่ียในการสอบกลางภาคของทั้งสองกลุมน้ีไมมีความแตกตางกัน  และเม่ือดูคะแนนเฉลี่ยการสอบปลาย
ภาคก็พบวา ไมมีความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยในการสอบปลายภาคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05  ดังน้ันสรุปไดวาคะแนนเฉล่ียในการสอบปลายภาคของทั้งสองกลุมน้ีไมมีความ
แตกตางกัน 

4.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน 

 4.2.1  การวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนจําแนกตามกลุมเรียน 

การวิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหลักสถิติ ผูวิจัยไดวิเคราะห
เปน 2 ดาน คือความพึงพอใจที่มีตอการดําเนินการสอนของอาจารยและความพึงพอใจตอวิธีการสอนของ
อาจารย โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบความพึงพอใจ หลังจากผูเรียนไดเรียนครบทุกเน้ือหาแลว  โดยผูเรียน
เปนผูประเมินความพึงพอใจใน 2 ดานที่กลาวขางตน 

 สําหรับวิธีการวัดความพึงพอใจน้ัน ผูเรียนที่ประเมิน จะตองพิจารณาประเด็นตางๆ และประเมิน
ระดับความพึงพอใจในแตละประเด็น ซ่ึงมีอยู 5 ระดับ  ดังน้ี  5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  4 พึงพอใจมาก  
3  พึงพอใจปลานกลาง  2 พึงพอใจนอย  1 พึงพอใจนอยที่สุด  สวนเกณฑในการวัดระดับการประเมินจะ
พิจารณาจากคาเฉล่ียที่ไดในแตละประเด็นซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

    คาเฉลี่ย    ระดับความพึงพอใจ 

  4.21 – 5.00    พึงพอใจมากที่สุด 

  3.41 – 4.20    พึงพอใจมาก 

  2.61 – 3.40    พึงพอใจปานกลาง 

  1.81 – 2.60    พึงพอใจนอย 

  1.00 – 1.80    พึงพอใจนอยที่สุด  

  ซ่ึงจะไดผลการวิเคราะหแยกตามกลุมเรียนดังตารางที่ 4.2กลุมเรียนปกต ิและ ตารางที่ 4.3กลุม
เรียนทดลอง 
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ตารางที่ 4.2  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนกลุมเรียนปกต ิ

 
รายการ  

ระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย SD. ระดับความ
พึงพอใจ 

มากที่สุด  มาก  ปาน
กลาง  

นอย  นอย
ท่ีสุด  

 

1. ความพึงพอใจตอการดําเนินการสอนของอาจารย  
1.1 การกําหนดเคาโครง
รายวิชาและอธิบาย
วัตถุประสงคของวิชาที่
เรียน 

10 
(32.3%) 

14 
(45.2%) 

7 
(22.6%) 

- - 4.10 0.75 มาก 

1.2 การเตรียมการสอน
ลวงหนา  

11 
(35.5%) 

15 
(48.4%) 

5 
(16.1%) 

- - 4.19 0.70 มาก 

1.3 การอธิบายวิธีการ
ประเมินผลอยางชัดเจน  

12 
(38.7%) 

14 
(45.2%) 

4 
(12.9%) 

1 
(3.2%) 

- 4.19 0.79 มาก 

1.4 การใชวิธีการวัดและ
การประเมินผลอยาง
ชัดเจน  

11 
(35.5%) 

15 
(48.4%) 

5 
(16.1%) 

- - 4.19 0.70 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.17 0.74 มาก 

2. ความพึงพอใจตอวิธีการสอนของอาจารย 
2.1 การใชเทคนิคการสอน
และกระตุนใหเกิดการ
เรียนรู  

14 
(45.2%) 

15 
(48.4%) 

2 
(6.5%) 

- - 4.39 0.62 มากที่สุด 

2.2 การใชส่ือ
โสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย  

8 
(25.8%) 

17 
(54.8%) 

6 
(19.4%) 

- - 4.06 0.68 มาก 

2.3 การอธิบายตรง
ประเด็นมีการยกตัวอยาง
ประกอบไดอยางชัดเจน  

14 
(45.2%) 

12 
(38.7%) 

5 
(16.1%) 

- - 4.29 0.74 มากที่สุด 

2.4 มีกิจกรรมหลากหลาย
ไมนาเบื่อ 

7 
(22.6%) 

16 
(51.6%) 

7 
(22.6%) 

1 
(3.2%) 

- 3.94 0.77 มาก 

2.5 การแนะนําหนังสือ
และแหลงคนควา  

7 
(22.6%) 

14 
(45.2%) 

10 
(32.3%) 

- - 3.90 0.75 มาก 

2.6 การเปดโอกาสให
ซักถาม  

16 
(51.6%) 

11 
(35.5%) 

3 
(9.7%) 

1 
(3.2%) 

- 4.35 0.80 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.16 0.73 มาก 
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จากตารางที4่.2 การวิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ST201 (จาก
กลุมที่ใชวิธีการสอนปกติ)  มีนักศึกษาที่ทําการตอบแบบสอบถามจํานวน 31 คน พบวา  ความพึงพอใจที่
นักศึกษาในกลุมน้ีมีตอการดําเนินการสอนของอาจารย ในดานน้ีนักศึกษาใหความพึงพอใจใน 3 
หัวขอ คือ การเตรียมการสอนลวงหนา , การอธิบายวิธีการประเมินผลอยางชัดเจน , การใชวิธีการ
วัดและการประเมินผลอยางชัดเจน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19  แตถาวิเคราะหโดยภาพรวมในดานน้ีคิด
เปนคาเฉลี่ย 4.17 ผลที่ไดมีความพึงพอใจในระดับมาก ถาวิเคราะหในดานตางๆ ไดแกดานการกําหนด
เคาโครงรายวิชาและอธิบายวัตถุประสงคของวิชาที่เรียน  คิดเปนคาเฉล่ียเทากับ 4.10  ผลที่ไดมีความพึง
พอใจในระดับมาก ,ดานการเตรียมการสอนลวงหนา คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 ผลที่ไดมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก,การอธิบายวิธีการประเมินผลอยางชัดเจน คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 ผลที่ไดมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก และในดานการใชวิธีการวัดและการประเมินผลอยางชัดเจน คิดเปนคาเฉล่ียเทากับ 4. 19 ผลที่ได
มีความพึงพอใจในระดับมาก  ในสวนความพึงพอใจที่นักศึกษาในกลุมน้ีมีตอวิธีการสอนของอาจารย
ในดานน้ีนักศึกษาใหความพึงพอใจในหัวขอการใชเทคนิคการสอนและกระตุนใหเกิดการเรียนรู 
คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.39  แตถาวิเคราะหโดยภาพรวมในดานนี้คิดเปนคาเฉลี่ย 4.16 ผลที่ไดมี
ความพึงพอใจในระดับมาก ถาวิเคราะหในดานตางๆ ไดแกดานการใชเทคนิคการสอนและกระตุนใหเกิด
การเรียนรู คิดเปนคาเฉล่ียเทากับ 4.39 ผลที่ไดมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด,ดานการใชสื่อ
โสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 ผลที่ไดมีความพึงพอใจในระดับมาก,ดานการอธิบาย
ตรงประเด็นมีการยกตัวอยางประกอบไดอยางชัดเจน คิดเปนคาเฉล่ียเทากับ 4.29 ผลที่ไดมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด,ดานมีกิจกรรมหลากหลายไมนาเบ่ือคิดเปนคาเฉล่ียเทากับ 3.94 ผลที่ไดมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก,ดานการแนะนําหนังสือและแหลงคนควา คิดเปนคาเฉล่ียเทากับ 3.90 ผลที่ไดมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก,และในดานการเปดโอกาสใหซักถาม คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 ผลที่ไดมีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด  
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ตารางที่ 4.3  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนกลุมทดลอง(กิจกรรมกลุม) 

 

จากตารางที่ 4.3  การวิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ST201 
(จากกลุมที่เปนกลุมทดลอง) โดยจัดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํากิจกรรมกลุม และการคนหา

 
รายการ  

ระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย SD. ระดับความ
พึงพอใจ 

มากที่สุด  มาก  ปาน
กลาง  

นอย  นอย
ที่สุด  

 

1. ความพึงพอใจตอการดําเนินการสอนของอาจารย  
1.1 การกําหนดเคาโครง
รายวิชาและอธิบาย
วัตถุประสงคของวิชาที่เรียน 

11 
(32.4%) 

21 
(61.8%) 

2 
(5.9%) 

- - 4.26 
 

0.57 มากที่สุด 

1.2 การเตรียมการสอน
ลวงหนา  

14 
(41.2%) 

18 
(52.9%) 

2 
(5.9%) 

- - 4.35 0.60 มากที่สุด 

1.3 การอธิบายวิธีการ
ประเมินผลอยางชัดเจน  

11 
(32.4%) 

23 
(67.6%) 

- - - 4.32 0.48 มากที่สุด 

1.4 การใชวิธีการวัดและการ
ประเมินผลอยางชัดเจน  

13 
(38.2%) 

18 
(52.9%) 

3 
(8.8%) 

- - 4.29 0.63 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.31 0.57 มากที่สุด 
2. ความพึงพอใจตอวิธีการสอนของอาจารย 
2.1 การใชเทคนิคการสอนและ
กระตุนใหเกิดการเรียนรู  

13 
(38.2%) 

19 
(55.9%) 

2 
(5.9%) 

- - 4.32 0.59 มากที่สุด 

2.2 การใชส่ือโสตทัศนูปกรณที่
ทันสมัย  

11 
(32.4%) 

22 
(64.7%) 

1 
(2.9%) 

- - 4.29 0.52 มากที่สุด 

2.3 การอธิบายตรงประเด็นมี
การยกตัวอยางประกอบได
อยางชัดเจน  

18 
(52.9%) 

16 
(47.1%) 

- - - 4.53 0.51 มากที่สุด 

2.4 มีกิจกรรมหลากหลายไม
นาเบื่อ 

13 
(38.2%) 

17 
(50%) 

4 
(11.8%) 

- - 4.26 0.67 มากที่สุด 

2.5 การแนะนําหนังสือและ
แหลงคนควา  

15 
(44.1%) 

16 
(47.1%) 

3 
(8.8%) 

- - 4.35 0.65 มากที่สุด 

2.6 การเปดโอกาสใหซักถาม  16 
(47.1%) 

16 
(47.1%) 

2 
(5.9%) 

- - 4.41 
 

0.61 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.36 0.59 มากที่สุด 
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และคิดโจทยเองแลวนํามาสลับกันทําในแตละกลุม มีนักศึกษาที่ทําการตอบแบบสอบถามจํานวน 34 คน 
พบวา  ความพึงพอใจที่นักศึกษาในกลุมน้ีมีตอการดําเนินการสอนของอาจารย  ในดานน้ีนักศึกษา
ใหความพึงพอใจมากที่สุดคือหัวขอการเตรียมการสอนลวงหนา คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.35  แตถา
วิเคราะหโดยภาพรวมในดานน้ีคิดเปนคาเฉลี่ย 4.31 ผลที่ไดมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ถา
วิเคราะหในดานตางๆ ไดแกดานการกําหนดเคาโครงรายวิชาและอธบิายวัตถุประสงคของวิชาที่เรียน  คิด
เปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.26  ผลที่ไดมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ,ดานการเตรียมการสอนลวงหนา คิด
เปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 ผลที่ไดมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด,การอธิบายวิธีการประเมินผลอยาง
ชัดเจน คิดเปนคาเฉล่ียเทากับ 4.32 ผลที่ไดมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และในดานการใชวิธีการวัด
และการประเมินผลอยางชัดเจน คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4. 29 ผลที่ไดมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ใน
สวนความพึงพอใจที่นักศึกษาในกลุมน้ีมีตอวิธีการสอนของอาจารย ในดานน้ีนักศึกษาใหความพึง
พอใจมากที่สุดคือ หัวขอการอธิบายตรงประเด็นมีการยกตัวอยางประกอบไดอยางชัดเจน คิดเปน
รอยละ 4.53  แตถาวิเคราะหโดยภาพรวมในดานน้ีคิดเปนคาเฉลี่ย 4.36 ผลที่ไดมีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด ถาวิเคราะหในดานตางๆ ไดแกดานการใชเทคนิคการสอนและกระตุนใหเกิดการเรียนรู คิด
เปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 ผลที่ไดมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด,ดานการใชสื่อโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย 
คิดเปนคาเฉล่ียเทากับ 4.29 ผลที่ไดมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด,ดานการอธิบายตรงประเด็นมีการ
ยกตัวอยางประกอบไดอยางชัดเจน คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 ผลที่ไดมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
,ดานมีกิจกรรมหลากหลายไมนาเบ่ือคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 ผลที่ไดมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
,ดานการแนะนําหนงัสือและแหลงคนควา คิดเปนคาเฉล่ียเทากับ 4.35 ผลที่ไดมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด,และในดานการเปดโอกาสใหซักถาม คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 ผลที่ไดมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด 

 4.2.2  ผลการวิเคราะหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

 จากการวิเคราะหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ที่ไดจากแบบสอบถามในสวนที่ 2 
สามารถสรุปโดยจําแนกตามกลุมเรียน ดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่ 4.4  ผลการวิเคราะหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากแบบสอบถาม  

ขอเสนอแนะ 
กลุมเรียนปกติ

(23ความคิดเห็น) 
กลุมทดลอง 

(15ความคิดเห็น) 
รอยละ รอยละ 

1.วิธีการสอน 
  -  เหมาะสม เพราะ (1) นักศึกษาไดรับความรูความเขาใจมากข้ึน 
                          (2) นักศึกษาเขาใจงายและไดทําแบบฝกหัด 
                          (3) เน้ือหาที่เรียนเหมาะสม 
                          (4) สนุก ไมนาเบ่ือ 
                          (5) มีการอธิบายอยางละเอียด 
                          (6) มีเทคนิคการสอนที่ดี 
                          (7) มีการทํางานเปนกลุม 
                          (8) มีการเตรียมการสอนมาดี 
  -  ไมเหมาะสม เพราะ (1) เน้ือหาเยอะ 
 

 
30.43 
30.43 
21.74 
4.35 
4.35 

0 
0 
0 

8.70 

 
0 

60.00 
0 

13.33 
6.67 
6.67 
6.67 
6.67 

0 

รวม 100 100 
2. ปจจัยเกื้อหนุน (เอกสารประกอบการสอน,แหลงคนควา, เคร่ืองมือ
ที่ใชในการสอน) 
  -  เหมาะสม เพราะ (1) มีเน้ือหาใหสามารถ download จาก DPULSS 
                          (2) มีเอกสารใหครบทุกหัวขอ 
                          (3) มีการคนควานอกชั้นเรียน 
                          (4) มีเอกสารการสอนที่เขาใจงาย 
                          (5) มีการสรุปโดยยอแตละบทเรียน 
                          (6) มี สไลด ประกอบการสอน 
                          (7) มีแบบฝกหัดให 
                      
 -  ไมเหมาะสม  

(14ความคิดเห็น) 
 

28.57 
21.43 

0 
14.29 
14.29 
14.29 
7.14 

 
0 

(8 ความคิดเห็น) 
 
0 
0 

37.50 
25.00 
37.50 

0 
0 
 
0 
 

รวม 100 100 
 จากการวิเคราะหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากแบบสอบถาม ในสวนวิธีการสอน เม่ือ
สอบถามนักศึกษากลุมเรียนปกติ จํานวน 23 ความคิดเห็น พบวา  นักศึกษาใหความคิดเห็นในเร่ืองวิธีการ
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สอน เหมาะสมเพราะไดรับความรูความเขาใจมากข้ึน ,เขาใจงายและไดทําแบบฝกหัด  คิดเปนรอยละ 30.43 
รองลงมาคิดวามีเน้ือหาที่เหมาะสมคิดเปนรอยละ 21.74  และ สอนสนุกไมนาเบื่อ,มีการอธิบายอยางละเอียด 
รอยละ 4.35 สําหรับนักศึกษาที่เห็นวาวิธีการสอนไมเหมาะสม เพราะเน้ือหาเยอะ คิดเปนรอยละ 8.70    
สําหรับการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาในกลุมทดลอง จํานวน 15ความคิดเห็น พบวา นักศึกษาที่
เห็นวามีวิธีการสอนที่เหมาะสมเพราะเขาใจงายและไดทําแบบฝกหัด คิดเปนรอยละ60.00 รองลงมาคือสนุก 
ไมนาเบ่ือคิดเปนรอยละ 13.33 และมีการอธิบายอยางละเอียด ,มีเทคนิคการสอนที่ดี  ,มีการทํางานเปนกลุม
, มีการเตรียมการสอนมาดี คิดเปนรอยละ 6.67  ไมมีนักศึกษาในกลุมทดลองใหความคิดเห็นในสวนความ
ไมเหมาะสมของวิธีการสอน 

 สําหรับจากการวิเคราะหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากแบบสอบถามในสวนปจจัยเก้ือหนุน
(เอกสารประกอบการสอน,แหลงคนควา, เครื่องมือที่ใชในการสอน) เมื่อสอบถามนักศึกษากลุมเรียนปกติ 
จํานวน 14 ความคิดเห็น พบวา  นักศึกษาใหความคิดเห็นในเรื่องปจจัยเก้ือหนุน (เอกสารประกอบการสอน,
แหลงคนควา, เคร่ืองมือที่ใชในการสอน)เหมาะสมเพราะ มีเน้ือหาใหสามารถ download จาก DPULSSคิด
เปนรอยละ 28.57  รองลงมา มีเอกสารใหครบทุกหัวขอคิดเปนรอยละ 21.43, มีเอกสารการสอนที่เขาใจงาย, 
มีการสรุปโดยยอแตละบทเรียน, มี สไลด ประกอบการสอนคิดเปนรอยละ 14.29 และ มีแบบฝกหัดใหคิด
เปนรอยละ 7.14 จะเห็นวาไมมีนักศึกษาที่ใหความคิดเห็นไมเหมาะสมในดานปจจัยเก้ือหนุน  สําหรับการ
สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาในกลุมทดลอง จํานวน 8 ความคิดเห็น พบวา นักศึกษาที่เห็นวามีปจจัย
เก้ือหนุน(เอกสารประกอบการสอน,แหลงคนควา, เคร่ืองมือที่ใชในการสอน) ที่เหมาะสม เพราะมีการคนควา
นอกช้ันเรียน และ มีการสรุปโดยยอแตละบทเรียน คิดเปนรอยละ 37.50 รองลงมา คือมีเอกสารการสอนที่
เขาใจงาย คิดเปนรอยละ 25.00 และจะเห็นวานักศึกษาในกลุมน้ีก็ไมมคีวามคิดเห็นไมเหมาะสมในดาน
ปจจัยเก้ือหนุน 

 

  

DPU



22 
 

4.2.3  การวิเคราะหความแตกตางระหวางความพึงพอใจทั้ง 2 กลุม โดยการทดสอบ t-test  

ในการวิเคราะหความแตกตางระหวางความพึงพอใจทั้ง 2กลุม นี้ ผูวิจัยทดสอบโดยใช t-test   โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ไดผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

ตารางที่ 4.5  การวิเคราะหความแตกตางระหวางความพึงพอใจทั้ง 2 กลุม 

ความพึงพอใจ จํานวน คาเฉล่ีย SD. t P-Value 
1.ตอการดําเนินการสอน 
     - กลุมเรียนปกต ิ
     - กลุมเรียนทดลอง 

 
31 
34 

 
4.17 
4.31 

 
0.74 
0.57 

 
1.008 

 
0.317 

2. ตอวิธีการสอนของอาจารย 
     - กลุมเรียนปกต ิ
     - กลุมเรียนทดลอง 

 
31 
34 

 
4.16 
4.36 

 
0.73 
0.59 

 
1.643 

 
0.105 

  จากตารางที่ 4.4  การวิเคราะหความแตกตางระหวางความพึงพอใจของทั้ง 2 กลุม ดวย
วิธีการทดสอบ t-test พบวาในดานความพึงพอใจตอการดําเนินการสอน  นักศึกษาทั้ง 2 กลุมมีความพึง
พอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  และในดานความพึงพอใจตอวิธีการ
สอนของอาจารยนักศึกษาทั้ง 2 กลุมมีความพึงพอใจก็ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 

  แตถาดูจากคาเฉล่ียความพึงพอใจทั้ง 2 กลุม จะเห็นวาในดานความพึงพอใจตอการ
ดําเนินการสอน กลุมเรียนทดลองมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด(คาเฉล่ีย 4.31)  แตกลุมเรียน
ปกติมีระดับความพึงพอใจระดับมาก(คาเฉล่ีย 4.17)  ในสวนความพึงพอใจตอวิธีการสอนของอาจารยจะเห็น
วา กลุมเรียนทดลองมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด(คาเฉล่ีย 4.36)  แตกลุมเรียนปกติมีระดับ
ความพึงพอใจระดับมาก(คาเฉลี่ย 4.16)   
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลของการเรียนวิชาหลักสถิติโดยการเรียนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง   
มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการเรียนของนักศึกษาวิชาหลักสถิติโดยการเรียนแบบผูเรียนเปน
ศูนยกลาง และเพื่อศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนของนักศึกษาวิชาหลักสถิติโดยการเรียนแบบผูเรียน
เปนศูนยกลาง  กรณีที่ใชศึกษาในคร้ังน้ีใชวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย 2 กลุม( t-test) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดดังน้ี 

5.1 สรุปผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ผลการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียคะแนนสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค ของ
ผูเรียนทั้ง 2 กลุม(กลุมเรียนปกติ และกลุมทดลอง)   พบวาไมมีความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยในการ
สอบกลางภาคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  ดังน้ันสรุปไดวาคะแนนเฉลี่ยในการสอบ
กลางภาคของทั้งสองกลุมน้ีไมมีความแตกตางกัน  และเม่ือดูคะแนนเฉลี่ยการสอบปลายภาคก็พบวา ไมมี
ความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียในการสอบปลายภาคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
ดังน้ันสรุปไดวาคะแนนเฉล่ียในการสอบปลายภาคของทั้งสองกลุมนี้ไมมีความแตกตางกัน 

5.2  สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน 

5.2.1  การวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนจําแนกตามกลุมเรียน 

การวิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ST201 (จากกลุมที่ใชวิธีการ
สอนปกติ)  มีนักศึกษาที่ทําการตอบแบบสอบถามจํานวน 31 คน พบวา  ความพึงพอใจที่นักศึกษาในกลุมน้ี
มีตอการดําเนินการสอนของอาจารย ในดานน้ีนักศึกษาใหความพึงพอใจใน 3 หัวขอ คือ การเตรียมการสอน
ลวงหนา , การอธิบายวิธีการประเมินผลอยางชัดเจน , การใชวิธีการวัดและการประเมินผลอยางชัดเจน  มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.19  แตถาวิเคราะหโดยภาพรวมในดานน้ีคิดเปนคาเฉลี่ย 4.17 ผลที่ไดมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ในสวนความพึงพอใจที่นักศึกษาในกลุมน้ีมีตอวิธีการสอนของอาจารยในดานนี้นักศึกษาใหความ
พึงพอใจในหัวขอการใชเทคนิคการสอนและกระตุนใหเกิดการเรียนรู คิดเปนคาเฉล่ียเทากับ 4.39  แตถา
วิเคราะหโดยภาพรวมในดานน้ีคิดเปนคาเฉลี่ย 4.16 ผลที่ไดมีความพึงพอใจในระดับมาก  
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สําหรับการวิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ST201 (จากกลุมที่
เปนกลุมทดลอง) โดยจัดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํากิจกรรมกลุม และการคนหาและคิด
โจทยเองแลวนํามาสลับกันทําในแตละกลุม มีนักศึกษาที่ทําการตอบแบบสอบถามจํานวน 34 คน พบวา  
ความพึงพอใจที่นักศึกษาในกลุมนี้มีตอการดําเนินการสอนของอาจารย  ในดานนี้นักศึกษาใหความพึงพอใจ
มากที่สุดคือหัวขอการเตรียมการสอนลวงหนา คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.35  แตถาวิเคราะหโดยภาพรวมใน
ดานน้ีคิดเปนคาเฉล่ีย 4.31 ผลที่ไดมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ในสวนความพึงพอใจที่นักศึกษาใน
กลุมน้ีมีตอวิธีการสอนของอาจารย ในดานน้ีนักศึกษาใหความพึงพอใจมากที่สุดคือ หัวขอการอธิบายตรง
ประเด็นมีการยกตัวอยางประกอบไดอยางชัดเจน คิดเปนรอยละ 4.53  แตถาวิเคราะหโดยภาพรวมในดานน้ี
คิดเปนคาเฉล่ีย 4.36 ผลที่ไดมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

    5.2.2 ผลการวิเคราะหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

จากการวิเคราะหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากแบบสอบถาม ในสวนวิธีการสอน เม่ือ
สอบถามนักศึกษากลุมเรียนปกติ จํานวน 31 คน พบวา  นักศึกษาใหความคิดเห็นในเรื่องวิธีการสอน 
เหมาะสมเพราะไดรับความรูความเขาใจมากข้ึน ,เขาใจงายและไดทําแบบฝกหัด  รองลงมาคิดวามีเน้ือหาที่
เหมาะสม  และ สอนสนุกไมนาเบื่อ,มีการอธิบายอยางละเอียด สําหรับนักศึกษาที่เห็นวาวิธีการสอนไม
เหมาะสม เพราะเนื้อหาเยอะ สําหรับการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาในกลุมทดลอง จํานวน 34 คน 
พบวา นักศึกษาที่เห็นวามีวิธีการสอนที่เหมาะสมเพราะเขาใจงายและไดทําแบบฝกหัด รองลงมาคือสนุก ไม 
และมีการอธิบายอยางละเอียด ,มีเทคนิคการสอนที่ดี  ,มีการทํางานเปนกลุม, มีการเตรียมการสอนมาดี และ
ไมมีนักศึกษาในกลุมทดลองใหความคิดเห็นในสวนความไมเหมาะสมของวิธีการสอน 

 สําหรับจากการวิเคราะหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากแบบสอบถามในสวนปจจัยเก้ือหนุน
(เอกสารประกอบการสอน,แหลงคนควา, เครื่องมือที่ใชในการสอน) เมื่อสอบถามนักศึกษากลุมเรียนปกติ 
จํานวน 31 คน พบวา  นักศึกษาใหความคิดเห็นในเรื่องปจจัยเก้ือหนุน (เอกสารประกอบการสอน,แหลง
คนควา, เคร่ืองมือที่ใชในการสอน)เหมาะสมเพราะ มีเนื้อหาใหสามารถ download จาก DPULSS  รองลงมา 
มีเอกสารใหครบทุกหัวขอ,มีเอกสารการสอนที่เขาใจงาย,มีการสรุปโดยยอแตละบทเรียน,มีสไลด ประกอบ 
การสอน และ มีแบบฝกหัดให จะเห็นวาไมมีนักศึกษาที่ใหความคิดเห็นไมเหมาะสมในดานปจจัยเก้ือหนุน  
สําหรับการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาในกลุมทดลอง จํานวน 34 คน พบวา นักศึกษาที่เห็นวามี
ปจจัยเก้ือหนุน(เอกสารประกอบการสอน,แหลงคนควา, เคร่ืองมือที่ใชในการสอน) ที่เหมาะสม เพราะมีการ
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คนควานอกช้ันเรียน และ มีการสรุปโดยยอแตละบทเรียน รองลงมา คือมีเอกสารการสอนที่เขาใจงาย และ
จะเห็นวานักศึกษาในกลุมน้ีก็ไมมีความคิดเห็นไมเหมาะสมในดานปจจัยเก้ือหนุน 

5.2.3  การวิเคราะหความแตกตางระหวางความพึงพอใจทั้ง 2 กลุม โดยการทดสอบ t-test  

การวิเคราะหความแตกตางระหวางความพึงพอใจของทั้ง 2 กลุม ดวยวิธีการทดสอบ t-test พบวาใน
ดานความพึงพอใจตอการดําเนินการสอน  นักศึกษาทั้ง 2 กลุมมีความพึงพอใจไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  และในดานความพึงพอใจตอวิธีการสอนของอาจารยนักศึกษาทั้ง 
2 กลุมมีความพึงพอใจก็ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

5.3 อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการเรียนวิชาหลักสถิติโดยเรียนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง  
เม่ือดูจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จะเห็นวา ในการสรุปผลทางสถิติ คาเฉล่ียของคะแนนสอบปลายภาคของ
นักศึกษาทั้ง 2 กลุม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  แตเม่ือดูจากคาเฉล่ีย
คะแนนสอบปลายภาค จะเห็นวา นักศึกษาที่อยูในกลุมทดลองจะมีคาเฉล่ียคะแนนสอบ (26.63 คะแนน) สูง
กวากลุมเรียนปกติ (25.83 คะแนน)  และกลุมทดลองยังมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบปลาย
ภาคต่ํากวากลุมเรียนปกติดวย  ดังน้ัน อาจจะสรุปไดวา นักศึกษากลุมทดลองที่มีการจัดกิจกรรมกลุมให
ศึกษาคนควาดวยตนเอง สงผลใหนักศึกษาสามารถไดมีการเรียนรูมากข้ึน 

 ในสวนของการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน จะเห็นวา ในการ
สรุปผลทางสถิติ นักศึกษาทั้ง 2 กลุมมีความพึงพอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
แตเม่ือดูจากคาเฉลี่ยของแตละกลุม พบวา คาเฉล่ียความพึงพอใจตอการดําเนินการสอนของอาจารย (4.31) 
และคาเฉล่ียความพึงพอใจตอวิธีการสอนของอาจารย (4.36) ของกลุมทดลอง มีคาสูงกวาคาเฉล่ียความพึง
พอใจตอการดําเนินการสอนของอาจารย (4.17) และคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอวิธีการสอนของอาจารย 
(4.16) ของกลุมเรียนปกต ิ

จากความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษากลุมทดลอง มีความเห็นวาการเรียนการสอนดวย
ตนเองทําใหนักศึกษาสามารถเขาใจเนื้อหาวิชาไดดียิ่งข้ึน  การเรียนการสอนสนุก ไมนาเบ่ือ  และนักศึกษามี
ความรูเพ่ิมเติมในการคนควานอกช้ันเรียน 
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5.4 ขอเสนอแนะ  

 1. การจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง เปนการจัดการเรียนการสอนที่
ตองทํากิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดบรรลุวัตถุประสงคการเรียนในแตละเน้ือหาที่
กําหนดไว  เพราะฉะน้ันเวลาในการจัดกิจกรรมในแตละคร้ังมสีวนสําคัญ ผูวิจัยเห็นวาควรขยายระยะเวลา
เรียนในแตละคาบใหมากข้ึน (จากเดิมคาบเรียนละ 1.30 ช่ัวโมง) เพื่อใหเพียงพอตอการจัดกิจกรรมกลุม 

 2.  ในการตั้งโจทยคําถาม ผูเรียนควรตั้งจากประสบการณจริง สถานการณจริงในชีวิตประจําวัน จะ
ทําใหผูเรียนสามารถคิดไดเองอยางรวดเร็ว 

 3.  การทํางานเปนกลุมจะเห็นวา ยังมีผูเรียนบางคนในกลุมที่ไมไดสนใจในการตั้งโจทยคําถามรวม
ไปถึงการหาคําตอบ ในการทําวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยมีความเห็นวา สําหรับการเรียนการสอนแบบการทํา
กิจกรรมกลุม  ควรใชเทคนิควิธีการสอนแนวใหม คือ วิธีการสอนแบบทํางานรับผิดชอบรวมกัน (Co-
operative Learning) โดยที่สมาชิกทุกคนในกลุมจะตองมีหนาที่รับผิดชอบรวมกัน 
 

 

 

 

 

   

 

 

DPU



27 
 

บรรณานุกรม 
 
นภดล  คําเรียง.(2549)  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชวิธีการเรียนการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5 โรงเรียนอูทอง  อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุร.ี แหลงที่มา: 
http://gotoknow.org/blog/kamriang/86914. 

นันทนา รัตนศรี. (2546) การวิเคราะหการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร. แหลงที่มา : http://                
www.acr.ac.th/acr/Wijaii/wijai/23.doc 

ไพฑูรย  สินลารัตน. (2549)  หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักการและวิธีดําเนินการ.  
กทม. : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2549) แนวทางการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย  ในเอกสารประกอบการ 
ประชุมวิชาการประจําปของเครือขายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลางเพ่ือพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ
ไทย, จิตสํานึกเพื่อสวนรวม หนา 16-25.  กรุงเทพฯ:โรงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

สมโภชน อเนกสุข.(2547)  การสรางความสนใจตอเน่ืองในการเรียนรายวิชาสถิติสําหรับการวิจัย 
(435511)  ของนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. แหลงที่มา : http://www. 
lamptech.ac.th/webprg/workv/filework 

อภิญญา อิงอาจ.(2545)  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาสถิติเบ้ืองตน  เรื่องทฤษฎีความ
นาจะเปนเบ้ืองตน ระดับปริญญาตรี. แหลงที่มา : http://library.bu.ac.th/ onlineservice/ 
ResultTitle.cfm? aTextSearch=2003005278&aSearchBy=B&aIsAdvance=yes 

การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ. http://school.obec.go.th/homework_cpm1/pural.doc 
 

DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip



