
บทที่ 3  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quassi Experimental Research) เพื่อพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรูรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตร

ทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 4.  การเกบ็รวบรวมขอมูล 

 5.  การวิเคราะหขอมลูและสถิติที่ใช 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนรายวิชา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนไชยาวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จํานวน 9 หองเรียน เปนนักเรียนทั้งหมด 360 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2560 โรงเรียนไชยาวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่เรียน

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 31 คน เปนนักเรียนที่ยังไมเคยเรียนเน้ือหา 

ภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนียมากอน ซึ่งเปนการสุมกลุมตัวอยาง

แบบกลุม (Cluster Random Samplings)  

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี ประกอบดวย 

 1.  เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและ            

โอเซียเนีย โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี 6 แผนการเรียนรู 12 ช่ัวโมง ดังน้ี 
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  1.1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1  เรื่อง ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณของทวีปเอเชีย 

จํานวน 2 ช่ัวโมง 

  1.2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2  เรื่องลักษณะภูมิอากาศ และพืชพรรณธรรมชาติ 

ของทวีปเอเชีย จํานวน 2 ช่ัวโมง 

  1.3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3  เรื่องลักษณะประชากร สังคม และวัฒนธรรม         

ของทวีปเอเชีย จํานวน 2 ช่ัวโมง 

  1.4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4  เรื่องภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

  1.5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5  เรื่องภูมิอากาศ และพืชพรรณธรรมชาติของทวีป

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย จํานวน 2 ช่ัวโมง 

  1.6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6  เรื่องลักษณะประชากร สังคม และวัฒนธรรม           

ของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย จํานวน 2 ช่ัวโมง 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู มี 2 ชนิด คือ 

  2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลอืก จํานวน 60 ขอ 

  2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู

แบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี จํานวน 60 ขอ 

 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการทดลองปฏิบัติการ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

รูปแบบเอสทีเอดี เรื่องภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย ช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 1 มีข้ันตอนในการสรางดังน้ี 

 1.  ศึกษาหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนและตัวช้ีวัด รวมถึง

ขอบขายของรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 21103 

 2.  ศึกษารายละเอียดของเน้ือหาในหนังสือเรียน คูมือครู เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปเอเชีย 

ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย ของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยใชกิจกรรมการ

เรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี 

 3.  เขียนแผนการจัดการเรียนรูระยะสั้น โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ 

เอสทีเอดี เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย จํานวน 6 แผน          

12 ช่ัวโมง ซึ่งในแตละแผนประกอบไปดวยสาระสําคัญ มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด จุดประสงค        

การเรียนรู เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

  ข้ันที่ 1 นําเขาสูบทเรียน เปนการทบทวนความรูพื้นฐานหรือเน้ือหาเพื่อที่จะเช่ือมโยง

เขาสูเรื่องที่จะเรียนและบอกคะแนนเก็บของแตละกลุม 
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  ข้ันที่ 2 กิจกรรมการเรียน แจงเรื่องที่จะเรียน แจงผลการเรียนรูที่คาดหวัง เสนอ

เน้ือหา ซึ่งในแตละแผนการจัดการเรยีนรู นักเรียนจะไดทําใบงานเปนกลุม สมาชิกในกลุมจะอธิบายให

เพื่อนในกลุมฟง ในระหวางน้ีครูและผูรวมวิจัยจะทําการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และพยายาม

ชวยในกลุมที่ตองการคําอธิบายเพิ่มเติม 

  ข้ันที่ 3 ทําการทดสอบยอย ใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยโดยทําเปนรายบุคคล        

ในข้ันน้ีครูไมอนุญาตใหนักเรียนชวยเหลือกันหรือปรึกษากันในการทําแบบทดสอบยอย 

  ข้ันที่ 4 คิดคะแนนของกลุมเพื่อหากลุมที่ไดรับการยกยอง  

  ข้ันที่ 5 นําความรูไปใช โดยรวมกันสรุปความรูไดจากการแผนการจัดการเรียนรู 

 4. นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางข้ึนเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ

ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมและขอบกพรองเพื่อใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข 

 5.  นําแผนการจัดการเรียนรูไปปรับปรุง แกไข ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

 6.  นําเสนอแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการปรับปรุงครั้งที่ 1 แลว ตอคณะกรรมการ

ผูเช่ียวชาญ เพื่อปรับปรุงแกไขครั้งที่ 2 

 7.  นําแผนการจัดการเรียนที่ไดปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน โดย

เปนผูเช่ียวชาญทางดานหลักสูตรและการสอน ดานการประเมินผล และดานสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งมีเกณฑการ

แปลคาเฉลี่ยความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู มีลักษณะเปนแบบมาตรวัดประเมินคา 

(Rating Scales) 5 ระดับ ดังน้ี 

   ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากทีสุ่ด 

   ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 

   ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 

   ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมพอใช 

   ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด 

  จากผลการวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรู โดยนําคะแนนความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญทั้ง 5 คน มาหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กําหนดคาเฉลี่ยออกเปน 

5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 100) โดยมีความหมายดังน้ี 

   4.50 - 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากทีสุ่ด 

   3.50 - 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก 

   2.50 - 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 

   1.50 - 2.49 หมายถึง เหมาะสมนอย 

   1.00 - 1.49 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด 
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 8.  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผูเช่ียวชาญตรวจแกไขแลว ไปปรับปรุงตามคําแนะนํา 

เพื่อนํามาใชทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา จํานวน 31 คน 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู ประกอบดวย  

 1.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ เพื่อใชทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) 

ซึ่งเปนขอสอบฉบับเดียวกัน มีข้ันตอนในการสรางดังน้ี 

  1.1 ศึกษาจากจุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา แผนการจัดการเรียนรู หลักสูตร 

แบบเรียน และคูมือครูวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  1.2 สรางตารางวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดประสงคการเรียนรูและแบบทดสอบ

รายจุดประสงค 

  1.3 สรางแบบทดสอบตามตารางวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดประสงคการ

เรียนรูและแบบทดสอบรายจุดประสงคที่ไดสรางไว 

  1.5 นําแบบทดสอบที่สรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญตรวจสอบ

พิจารณาความเหมาะสมและขอบกพรองเพื่อปรับปรุงแกไข  

  1.6 ปรับปรุงแกไขขอสอบตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

  1.7 นําแบบทดสอบที่ ไดปรับปรุงแกไขแลวใหผู เ ช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน 

ผูเช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ

และสัมประสิทธ์ิความสอดคลอง (Index of Item Objectives Congruence : IOC) โดยใชคา IOC 

ดังน้ี  

  +1  หมายถึง  ถาแนใจวาขอคําถามน้ันสอดคลองกับเน้ือหาตามจุดประสงค         

ที่ตองการวัด  

  0  หมายถึง  ถาไมแนใจวาขอคําถามน้ันสอดคลองกับเน้ือหาตามจุดประสงค           

ที่ตองการวัด  

  -1  หมายถึง  ถาแนใจวาขอคําถามน้ันไมสอดคลองกับเน้ือหาตามจุดประสงค               

ที่ตองการวัด 

  1.8 นําขอมูลจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมของ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปรากฏวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชชุด

กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี มีคาดัชนีความสอดคลองของเทากับ 0.98  

  1.9 นําแบบขอสอบไป Try-out กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียน        

ไชยาวิทยา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะหเปน
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รายขอ เพื่อคัดเลือกขอสอบที่มีความยากงายพอเหมาะ โดยมีคาต้ังแต 0.20 - 0.80 ซึ่งไดคาอํานาจ

จําแนก 0.398 ซึ่งถือวาขอคําถามขอน้ันมีอํานาจจําแนกอยูในเกณฑดี 

  1.10 วิเคราะหหาคาความยากงายขอสอบ 0.61 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑที่ยอมรับได 

แลวเลือกขอสอบที่มีคาต้ังแต 0.20 ข้ึนไป มาจํานวน 60 ขอ  

  1.11 ปรับปรุงแกไขขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหมีความสมบูรณแลวนําไป

ทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนไชยาวิทยา จํานวน 31 คน ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง

ในการวิจัยในครั้งน้ี  

 2.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ

รวมมือรูปแบบเอสทีเอดี  

  2.1 ศึกษาการสรางแบบสอบถามตามวิธีของ Best (1986) 

  2.2 วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงค แผนการจัดการเรียนรู หลักสูตร แบบเรียน 

และคูมือครูวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  2.3 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี 

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคิรท โดยกําหนดคาระดับความพึงพอใจแตละชวง

คะแนน ดังน้ี 

   ระดับ 5 หมายถึง มีความพงึพอใจมากทีสุ่ด 

   ระดับ 4 หมายถึง มีความพงึพอใจมาก 

   ระดับ 3 หมายถึง มีความพงึพอใจปานกลาง 

   ระดับ 2 หมายถึง มีความพงึพอใจนอย  

   ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

  2.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา จํานวน 31 คน แลวนําคะแนนที่ได ซึ่งผูวิจัยได

กําหนดเกณฑที่ใชในการใหความหมายโดยไดแนวคิดของ Best (1986) วัดระดับความพึงพอใจ โดย

การใหคาเฉลี่ยเปนรายดานและรายขอ ดังน้ี 

   4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด 

   3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 

   2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

   1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย 

   1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

ผูวิจัยทําการทดลองสอนดวยตัวเองตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใชกิจกรรมการเรยีนแบบ

รวมมือกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เพื่อศึกษาถึงแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมที่สุด

สําหรับผูเรียน (ยึดผูเรียนเปนสําคัญ) พฤติกรรมกลุมสัมพันธและทักษะทางสังคมของผูเรียน และ

ศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี

จากการสอนในวงจรตาง ๆ ดวยตัวเอง ซึ่งมีลําดับข้ันตอนการดําเนินงานตาง ๆ ดังน้ี 

 1.  สอนตามแผนการสอน โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี 

จํานวน 6 แผนการเรียนรู เวลา 12 ช่ัวโมง ๆ ละ 50 นาท ี

 2.  การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั้งหมดจากเครื่องมือตาง ๆ ที่สรางข้ึน แลวนําขอมูล

มาปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูเพื่อใหมีความสมบูรณตอไป 

 3.  เมื่อทดลองครบทั้ง 6 แผนแลว ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมา

ทดสอบนักเรียน จากน้ันนําผลการทดสอบมาวิเคราะหขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

การวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยวิเคราะหขอมลูที่ไดจากการทดลองเพือ่การวิจัย ตามข้ันตอนดังน้ี 

 1.  วิเคราะหความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรูรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย โดยใชกิจกรรมการ

เรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี โดยผูเช่ียวชาญ 

 2.  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย โดยใชกิจกรรมการ

เรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดีกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลอง โดยใชการทดสอบคาที 

(t-test dependent) นําเสนอขอมูลโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย 

 3.  การวิเคราะหความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู  โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ

รวมมือรูปแบบเอสทีเอดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1.  วิเคราะหประสิทธิภาพของแบบทดสอบ โดยใชวิธีวิเคราะหแบบทดสอบรายขอ 

  1.1 วิเคราะหหาคาความยากงาย (p) ของแบบทดสอบ 
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   P =
N
R

 
 

  เมื่อ P คือ คาความยากงาย 

   R คือ จํานวนผูเรียนที่ทําขอน้ันถูก 

   N คือ จํานวนผูเรียนทั้งหมด 
 

  1.2 คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ ไดจะมีคาอยูระหวาง -1 ถึง 1 โดยที่คา

อํานาจจําแนกมีคามากกวา 0.40 ถือวาขอคําถามขอน้ันมีอํานาจจําแนกดีมาก ถาอยูระหวาง 0.30 - 

0.39 ถือวาขอคําถามขอน้ันมีอํานาจจําแนกดี ถาอยูระหวาง 0.20 - 0.29 ถือวาขอคําถามขอน้ันควร

ปรับปรุงใหม และถามีคาตํ่ากวา 0.20 ถือวาขอคําถามขอน้ันมีคาอํานาจจําแนกไมดี จะตองตัดขอสอบ

ขอน้ันทิ้งไป 

   D = PH - PL  
 

  เมื่อ PH = จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกหลังเรียน/จํานวนนักเรียน 

   PL = จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกกอนเรียน/จํานวนนักเรียน 
 

  โดยที่  PH คือ สัดสวนของคะแนนของผูเรียนหลังเรียนเรียน 

    PL คือ สัดสวนของคะแนนของผูเรียนกอนเรียน 
 

  1.3 หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบแบบปรนัย โดยใชสูตรคูเดอร ริชารดสัน 

KR-20  

   
N

R
IOC

  

 

  เมื่อ IOC  คือ  ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบทดสอบ 

   R   คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเช่ียวชาญทั้งหมด 

   N      คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 

  1.3 เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งคาสถิติที่ใชในการวิเคราะห 

ไดแก คาเฉลี่ยและคารอยละ 

 2.  การวิเคราะหความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู  โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ

รวมมือรูปแบบเอสทีเอดี ดังน้ี 

  2.1 การหาคาเฉลี่ย (Mean)  
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   X  = 
n

X
 

 

 โดย X   แทน คาเฉลี่ย 

  X แทน ผลรวมระดับความพึงพอใจ 

  n  แทน จํานวนนักเรียน  
 

  2.2 การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

  S.D. = 
1)-n(n

X)(-Xn 22 
 

 

 โดย S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร 

  n  แทน จํานวนคูทั้งหมด 

  X  แทน คะแนนแตละตัวในกลุมขอมลู 

  X แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนแตละคู 
 

  2.3 การทดสอบคาที (t-test) 

   t = 

1N

)D(DN

D
22



 


   

  เมื่อ t  แทน  การทดสอบคาท ี

   D  แทน  ผลตางระหวางคะแนนทดสอบกอนและหลังเรียน 

   D แทน  ผลรวมของผลตางระหวางคะแนนกอนและหลงัเรียน 

   D2 แทน  ผลรวมของผลตางระหวางคะแนนกอนและหลงัเรียนแตละตัวยก

กําลังสอง 

   (D)2 แทน  ผลรวมของผลตางระหวางคะแนนทดสอบกอนและเรียนทั้งหมด

ยกกําลังสอง 


