
บทที่ 3  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ จังหวัด          

สุราษฎรธานี โดยผูวิจัยไดดําเนินการกําหนดข้ันตอนและวิธีดําเนินการวิจัย ดังตอไปน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู 

 3. การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 4. การเกบ็รวบรวมขอมูล 

 5. การวิเคราะหขอมลู 

 6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 

ประชากรและกลุมเปาหมาย  

 1. ประชากร คือ ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการกลุมสาระ      

การเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม นักเรียน และผูปกครองนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ 

จังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2560 จํานวน 683 คน 

 2. กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 14 คน 

คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 13 คน ครูผูสอนกลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปที่ 4 - 6 จํานวน 6 คน รวม

จํานวน 37 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังแสดงในตารางที่ 3.1 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 จํานวน 

323 คน จําแนกเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 106 คน ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 

109 คน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 108 คน และผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 

จํานวน 323 คน รวมจํานวน 646 คน ไดขนาดกลุมตัวอยางโดยการคํานวณกลุมตัวอยางตามสูตร 

ของ Yamane (อางถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 2554 : 112) ดังแสดงในตารางที่ 3.2 
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ตารางท่ี 3.1 จํานวนกลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย 

 

กลุมเปาหมาย ประชากร (คน) 

1. ผูบรหิารโรงเรียน 04 

2. คณะกรรมการสถานศึกษา 14 

3. คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม  13 

4. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ัน ป.4 - 6 06 

รวม 37 

 

ตารางท่ี  3.2 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 

กลุมเปาหมาย ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 

1. ผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 106 60 

2. ผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 109 60 

3. ผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 108 59 

รวม 323 179 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 106 60 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 109 60 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที6่ 108 59 

รวม 323 179 
 

 n   =  
)N(e1

N
2

 

 

โดยที่ n  = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 N  = จํานวนประชากรทัง้หมด 

 e  = คาความคลาดเคลื่อนทีร่ะดับ 5% 

แทนคาสูตร  

 n   = 
2)3,199(0.051

323


 

 

  = 178.65   179 คน 

การสุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชวิธีการแบบช้ันภูมิอยางเปนสัดสวน (Stratified 

Random Sampling)  
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เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลูเปนเครื่องมือทีผู่วิจัยสรางข้ึนมา 3 ประเภท คือ 

 1.  แบบสอบถาม เปนแบบสอบถามชนิดประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 

3 ชุด ตามรายละเอียด ดังน้ี 

  ชุดที ่1 แบบสอบถามสําหรับ ผูบริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มี 3 ตอน ดังน้ี  

   ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

โดยใชลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 4 ขอ ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

สถานภาพ 

   ตอนที่ 2 แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และ

วัฒนธรรม โรงเรียนธิดาแมพระ ดังน้ี  

    1) ดานบริบท ไดแก ปรัชญา คติพจน คําขวัญ วิสัยทัศน พันธกิจ 

จํานวน 5 ขอ  

    2) ดานปจจัยนําเขา ไดแก จุดมุงหมายของหลักสูตรกลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โครงสรางหลักสูตร สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู 

ตัวช้ีวัด ผูสอน อาคารสถานที่ สื่ออุปกรณการเรียนการสอน แหลงการเรียนรู งบประมาณ กิจกรรม

เสริมหลักสูตร จํานวน 18 ขอ 

    3) ดานกระบวนการ ไดแก กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล จํานวน 2 ขอ  

    4) ดานผลผลิต ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณลักษณะอัน        

พึงประสงค จํานวน 2 ขอ  

   ตอนที่ 3 คําถามปลายเปด (Open Ended) เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ 

เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

  ชุดที่ 2 แบบสอบถามสําหรับนักเรียน มี 3 ตอน ดังน้ี  

   ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

โดยใชลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 4 ขอ ไดแกเพศ ระดับช้ันที่

กําลังศึกษาอยู  

   ตอนที่ 2 แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โรงเรียนธิดาแมพระ 

ไดแก 
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    1) ดานบริบท ไดแก สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด 

คําอธิบายรายวิชา ผูสอน สื่ออุปกรณการเรียนการสอน แหลงการเรียนรู อาคารสถานที่ กิจกรรมเสริม

หลักสูตร จํานวน 1 ขอ 

    2) ดานปจจัยนําเขา ไดแก จุดมุงหมายของหลักสูตรกลุมสาระ      

การเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โครงสรางหลักสูตร สาระการเรียนรู มาตรฐานการ

เรียนรู ตัวช้ีวัด ผูสอน อาคารสถานที่ สื่ออุปกรณการเรียนการสอน แหลงการเรียนรู งบประมาณ 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร จํานวน 15 ขอ 

    3) ดานกระบวนการ ไดแก กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล จํานวน 8 ขอ 

    4) ดานผลผลิต ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณลักษณะอัน        

พึงประสงค จํานวน 2 ขอ  

   ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  ชุดที่ 3 แบบสอบถามสําหรับครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และ

วัฒนธรรม มี 3 ตอน ดังน้ี 

   ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

โดยใชลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ จํานวน 3 ขอ ไดแก เพศ อายุ ช้ันที่ทําการสอน  

   ตอนที่ 2 แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน             

ธิดาแมพระ แยกเปน 

    1) ดานบริบท ไดแก ปรัชญา คติพจน คําขวัญ วิสัยทัศน พันธกิจ 

โรงเรียนธิดาแมพระ วิสัยทัศนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 ขอ 

    2) ดานปจจัยนําเขา ไดแก จุดมุงหมายของหลักสูตร โครงสราง

หลักสูตร สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด ผูสอน อาคารสถานที่ สื่ออุปกรณการเรียน

การสอน แหลงการเรียนรู งบประมาณ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 31 ขอ 

    3) ดานกระบวนการ ไดแก กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล 11 ขอ  

    4) ดานผลผลิต ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณลักษณะอัน           

พึงประสงค 2 ขอ  

   ตอนที่ 3 คําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนธิดาแมพระ  
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 2. แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง  3 ชุด คือ แบบสัมภาษณ

ผูบริหาร ครูผูสอนและผูปกครอง 

  2.1 แบบสมัภาษณผูบริหาร แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

   ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 3 ขอ ไดแก         

ช่ือผูตอบแบบสอบถาม ตําแหนง วุฒิการศึกษา 

   ตอนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ การประเมินหลักสูตรกลุมสาระสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ 5 ขอ 

  2.2 แบบสัมภาษณครูผูสอน แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

   ตอนที่ 1 เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 3 ขอ ไดแก 

ช่ือผูตอบแบบสอบถาม ตําแหนง วุฒิการศึกษา 

   ตอนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ การประเมินหลักสูตรกลุมสาระสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแมพระ จํานวน 5 ขอ 

  2.3 แบบสมัภาษณผูปกครอง แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

   ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูสัมภาษณ 5 ขอ ไดแก        

ช่ือผูตอบแบบสอบถาม ที่อยู เพศ วุฒิการศึกษา  

   ตอนที่ 2 คําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 และขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนธิดาแมพระ 6 ขอ 

 3. แบบสํารวจ เปนขอมูลจากฐานขอมูลโรงเรียนธิดาแมพระ ดานผลสัมฤทธ์ิทาง         

การเรียน และดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6  

 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุม   

สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ของโรงเรียนธิดาแมพระ จังหวัด

สุราษฎรธานี ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

 1. ศึกษาคนควา เอกสาร ตํารา บทความ วิทยานิพนธ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ       

การประเมินหลักสูตร 

 2. สรางเครื่องมือในการวิจัยตามกรอบแนวคิด 

 3. วิเคราะหขอมูลทีจ่ะศึกษาเพื่อกําหนดขอบเขตของเน้ือหา 

 4. นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบและขอคําแนะนํา พรอม

ทั้งปรับปรุงแกไข เพื่อใหเน้ือหาสอดคลองและเหมาะสมกับวัตถุประสงค 
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 5. นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร ดานภาษา ดานการวัด

และประเมินผล จํานวน 5 คน ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) และนํามาหาคา

ดัชนีความสอดคลองโดยใหผูเช่ียวชาญพิจารณาขอคําถาม แตละขอ เพื่อดูความสอดคลองกับบริบท 

ปจจัยที่เกี่ยวของ กระบวนการ และผลผลิต แลวนํามาหาคาเฉลี่ย ไดคาเฉลี่ยเทากับ 0.80 - 1.00           

ซึ่งเปนคาเฉลี่ยที่ยอมรับได โดยการหาสถิติการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ ดังน้ี 

  5.1 การหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ผูรายงานไดดําเนินการวิเคราะหคะแนน 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ โดยใชสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 64 - 65)  
 

   IOC = 
N

R  
 

  เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและพฤติกรรม 

   ∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

   N  แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 

  5.2 หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α- Coefficient) 

ของครอนบัค (Cronbach) โดยใชสูตร 
 

   α  = 
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  เมื่อ α  แทน สัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 

   n  แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม 

   Si
2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

   St
2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

 

 6. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญที่สมบูรณแลว 

นําไปทดลองใชกับนักเรียน 30 คน ช้ันประถมศึกษาปที ่4 - 6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

เพื่อหาคาความเช่ือมั่น ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.98 

 7. นําแบบสอบถามทีส่มบูรณแลวไปใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู 
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การเก็บรวบรวมขอมูล  

 

การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม  

 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ถึงผูอํานวยการ

โรงเรียนธิดาแมพระ เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย  

 2. นําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ประสานงานกับผูอํานวยการ

โรงเรียนธิดาแมพระ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล กับผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ระดับประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ที่เปน

กลุมตัวอยาง โดยเก็บรวบขอมูลและรับคืนดวยตัวเอง  

 3. ตรวจสอบความสมบรูณและความถูกตอง เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 

การวิเคราะหขอมูล  

 

นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเรจ็รปู  

 1. วิเคราะหสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคารอยละ (%)  

 2. วิเคราะหระดับความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรู      

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้ง 4 ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยที่เกี่ยวของดานกระบวนการ 

ดานผลผลิต โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

  คาเฉลี่ยต้ังแต 4.50 - 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากทีสุ่ด 

  คาเฉลี่ยต้ังแต 3.50 - 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก  

  คาเฉลี่ยต้ังแต 2.50 - 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง  

  คาเฉลี่ยต้ังแต 1.50 - 2.49 หมายถึง เหมาะสมนอย  

  คาเฉลี่ยต้ังแต 1.00 - 1.49 หมายถึง เหมาะสมนอยทีสุ่ด 

 3. นําแบบสอบถามแตละชุดที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปดมาจัดลําดับหมวดหมู        

แตละดานเพื่อนํามาใชในการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และนําเสนอในลักษณะความเรียง 

 4. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ ผูวิจัยนําขอมูลจากการสัมภาษณมาจัดลําดับ

และจัดหมวดหมูในแตละดาน เพื่อนําไปวิเคราะหเน้ือหาและนําเสนอขอมูลเปนลักษณะความเรียง 

 5. การวิเคราะหระดับการประเมินดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชากลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียน นํามาวิเคราะหหาคารอยละและคาเฉลี่ย 
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โดยนักเรียนไมนอยกวารอยละ 70 มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับดี 

ถือวาผานเกณฑการประเมิน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2552 : 18) ดังน้ี 

  คะแนน 4.00  หมายถึง ผลการเรียนดีเย่ียม 

  คะแนน 3.50  หมายถึง ผลการเรียนดีมาก 

  คะแนน 3.00  หมายถึง ผลการเรียนดี 

  คะแนน 2.50  หมายถึง ผลการเรียนคอยขางดี 

  คะแนน 2.00  หมายถึง ผลการเรียนปานกลาง 

  คะแนน 1.50  หมายถึง ผลการเรียนพอใช 

  คะแนน 1.00  หมายถึง ผลการเรียนผานเกณฑข้ันตํ่าที่กําหนดไว 

  คะแนน 0  หมายถึง ผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดไว 

 6. การวิเคราะหระดับการประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงคทางการเรียนวิชา

สังคมศึกษาของนักเรียน นํามาวิเคราะหหาคารอยละและคาเฉลี่ย โดยนักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 

มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับดีข้ึนไป จึงถือวาผานเกณฑ           

การประเมิน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2552 : 19) ดังน้ี 

  คะแนน 3 หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 

  คะแนน 2 หมายถึง ระดับคุณภาพ ดี 

  คะแนน 1 หมายถึง ระดับคุณภาพ ผาน 

  คะแนน 0 หมายถึง ระดับคุณภาพ ไมผาน 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะห  

 

สถิติสําหรับการวิเคราะหขอมลู  

 1.  คารอยละ (Percentage) ใชสูตร (บญุชม ศรีสะอาด. 2545 : 104)  
 

   P  = 
n

100F
 

 

  เมื่อ P  แทน รอยละ 

   F  แทน ความถ่ีที่ตองการแปลคาใหเปนรอยละ 

   n  แทน จํานวนความถ่ีทั้งหมด 
 

 2. หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) 

ของครอนบัค (Cronbach) โดยใชสูตร 
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   α  = 
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  เมื่อ α  แทน สัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 

   n  แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม 

   Si
2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

   St
2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

 

 3. วิเคราะหระดับความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรู       

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้ง 4 ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ 

ดานผลผลิต โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 


