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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 การพัฒนาคุณภาพการศกึษาจักตองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเปนสําคัญเพราะการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูง  ยอมทําใหบุคคลมีคุณภาพทางการศึกษาสูงตามไป
ดวย  ซ่ึงจะมีผลตอการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม  (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  2524  :  1)  ในแผนการวจิัยทางการศึกษาในชวงแผนพฒันาการศึกษาแหงชาติ  ระยะที่  6  
ไดกําหนดขอบเขตเนื้อหาเพือ่การวิจยัที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาในอนาคตไวหลาย
ดาน  ดานคณุภาพการศกึษาขอแรก  (ขอ  4.1)  กําหนดไววา  ควรวิจยัเชิงพัฒนาเกีย่วกับการสอนของ
ครูตามหลักสูตร  ขอที่  3  (ขอ  4.3)  กําหนดไววา  ควรวิจัยเชิงพัฒนาเนื้อหาสาระ  และวิธีการเรียน
การสอนใหทนักับความกาวหนาทางวิชาการ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ    2530  :  10) 
 จากการเห็นความสําคัญของกระบวนการเรียนการสอน  จึงมีผูวิจยัเชิงทดลองรูปแบบการ
สอนตาง ๆ  หลายรูปแบบ  แตการวิจยัเหลานั้น  ยังขาดจุดสําคัญ  2  ประการรวมกัน  ประการแรก
เกี่ยวกับการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน  พบวายังไมครอบคลุมดานตาง ๆ  อยาง 
เพียงพอ  และไมไดเนนจุดทีช้ี่ถึงประสิทธิภาพอยางครอบคลุม  ประการที่สอง  ยังไมพบวามีการ
พัฒนารูปแบบการสอนที่ชัดเจนในวิชาวิธีการทางสถิติสําหรับการวิจยั  ซ่ึงเปนวิชาที่สําคัญ  เพราะ
เปนเครื่องมือสําหรับการวิจยัในสาขาตาง ๆ  วิธีการทางสถิติชวยใหการวิจัยในเรื่องตาง ๆ  สําเร็จได
ตามความมุงหมายสงผลใหเกิดการพัฒนาดานความรู  ความกาวหนาทางวิชาการในสาขาตาง ๆ   
หลายสาขาอยางกวางขวาง  นิสิตนักศึกษาตามหลักสูตรขั้นบัณฑิตศกึษาสวนใหญของมหาวิทยาลัย
และสถาบันอุดมศึกษามจีํานวนมากที่จําเปนตองใชวิธีการทางสถิติเปนเครื่องมือชวยในการวิจยั  จาก
ความสําคัญดังกลาว  จากความสําคัญดังกลาว  จึงจําเปนตองพัฒนารูปแบบการสอน  เพื่อชวยใหนิสิต
นักศึกษามีความรูความเขาใจ  สามารถนําเอาความรูในวิธีการทางสถิติไปใชในการวิจยัของตนตาม
ตองการ  ผลดังกลาวนีย้ังจะเปนประโยชนเมื่อนิสิตนักศึกษาเหลานั้นสําเร็จการศึกษา  และทําการวิจยั
โดยใชวิธีการทางสถิติเปนเครื่องมือวิเคราะหขอมูล 



 ในการวิจัยเพือ่พัฒนารูปแบบการสอนครั้งนี้  มุงแกปญหา  2  ประการนั้น  โดยมีลักษณะที่
สําคัญ  ดังนี ้
  1.  ดานรูปแบบการสอน  มุงใหไดรูปแบบการสอนวิชาสถิติสําหรับการวิจัยที่ม ี
ประสิทธิภาพในการสอนเปนกลุมเปนหอง 
  2.  ดานการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน  ที่ผูวิจัยพัฒนา  จะครอบคลุม   
3  ดาน  คือ  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดานความคงทนในการเรียนรู  และดานเจตคติตอวิชา 
ที่เรียน  และพจิารณาจุดที่ช้ีถึงประสิทธิภาพหลายทางประกอบกนั 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  คาดวาจะใหประโยชนดังนี ้
  1.  ทําใหไดรูปแบบการสอนวิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัยที่มปีระสิทธิภาพสามารถ
นําไปใชสอนเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการเรยีนรูสําหรับผูเรียน  เปนการพัฒนาการวิจัยอีกดวย 
  2.  เปนแนวทางการนําไปทดลองใชกับวิชาอื่น ๆ  ที่มีลักษณะธรรมชาติ  เนื้อหา
คลายคลึงกัน  เชน  วิชาสถิติ  และคณิตศาสตรสาขาตาง ๆ 
 
จุดมุงหมายของการวิจัย 
 
 การวิจยัเร่ืองนี ้ มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนวิชาวิธีการทางสถิติสําหรับการวิจยั
ที่มีประสิทธิภาพ  เปนรูปแบบการสอนที่ใหผลสูงทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความคงทนใน 
การเรียนรู  และเจตคติตอวิชาที่เรียน 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 
 
 รูปแบบการสอนวิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัยที่ผูวิจยัพัฒนา  เปนรูปแบบการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ  เมื่อทดลองใชรูปแบบการสอนนี้แลวจะใหผลในดานตาง ๆ  ดังนี้ 
  1.  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   1.1  กลุมที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่ผูวจิัยพัฒนา  สวนมากมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนหลังทดลองในระดบัสูง  กลาวคือ 
    1.1.1  กลุมที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยพัฒนา  รอยละ  80  ข้ึนไป  มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลอง  ตั้งแตรอยละ  70  ของคะแนนเต็มขึน้ไป 
    1.1.2  คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลองของกลุมที่เรียน
ตามรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยพัฒนา  มีคาตัง้แตรอยละ  70  ของคะแนนเต็มขึ้นไป 



   1.2  กลุมที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่ผูวจิัยพัฒนา  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เพิ่มขึ้นจากกอนเรียน  อยางเชื่อมั่นไดในระดับสูง  กลาวคือ 
    1.2.1  คาขนาดของผล  (Effect  Size)  เมื่อใชคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทดลองเปนหลักในการเปรยีบเทียบ  มีคามากกวา  2.97 
    1.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลอง  ของกลุมที่เรียนตามรูปแบบการสอน
ที่ผูวิจัยพัฒนาสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  หรือสูงกวา 
   1.3  กลุมที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่ผูวจิัยพัฒนา  เกดิการเรียนรูในสิ่งที่เรียน
มากกวาผูที่เรยีนตามวิธีสอนปกติ  กลาวคือ 
    1.3.1  คาขนาดของผล  (Effect  Size)  เมื่อใชคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังทดลองของกลุมควบคุมเปนหลักในการเปรียบเทยีบ  มีคามากกวา  068 
    1.3.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลอง  ของกลุมที่เรียนตามรูปแบบการสอน
ที่ผูวิจัยพัฒนา  สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลองของกลุมที่เรียนตามวิธีสอนปกติอยางมนีัสํา
คัญทางสถิติที่ระดับ  .05  หรือสูงกวา 
  2.  ดานความคงทนในการเรียนรู 
   กลุมที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยพฒันา  มีความคงทนในการเรียนรูมากกวา
กลุมที่เรียนตามวิธีสอนปกต ิ ตรวจสอบไดจาก 
   2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังทดลอง  3  สัปดาห  ของกลุมที่เรียนตามรูปแบบ
การสอนที่ผูวจิัยพัฒนาสูงกวากอนทดลอง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  หรือสูงกวา 
   2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังทดลอง 3 สัปดาห ของกลุมที่เรียนตามรูปแบบการ
สอนที่ผูวิจัยพฒันาสูงกวากอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หรือสูงกวา 
  3. ดานเจตคตติอวิชาที่เรียน 
   3.1 กลุมที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่ผูวจิัยพัฒนา สวนมากมีเจตคตติอวิชาเรียนใน
ระดับดหีรือดหีรือดีมาก ตรวจสอบไดจาก 
    3.1.1 กลุมที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยพัฒนา รอยละ 80 ขึ้นไปมีคะแนน
เจตคติตอวิชาเรียนในระดับดีหรือดีมาก (คาเฉลี่ยของทุกขอ ของแตละคนมีคาตั้งแต 3.51 ขึ้นไป โดย
จะมีลักษณะแบบนี้ไมต่ํากวารอยละ 80)  
    3.1.2  คาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติตอวิชาที่เรียนของกลุมที่เรียนตามรูปแบบการ
สอนที่ผูวิจัยพฒันา อยูในระดับดีหรือดีมาก  (คาเฉลี่ยทุกขอของทุกคนในกลุมมีคาตั้งแต 3.51 ขึ้นไป) 
 



 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้มีวิธีดําเนินการสองขั้นตอน  ขั้นแรกทําการพัฒนารูปแบบการสอนวิธีการ
ทางสถิติสําหรับการวิจยัเปนรูปแบบที่มุงใหมีประสิทธิภาพ  ขั้นที่สองทําการทดสอบประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น 
 
การพัฒนารูปแบบการสอน 
 
 ในขั้นนีไ้ดศึกษาทฤษฎี  แนวความคิด  รูปแบบ  และผลการวิจยัเกีย่วกบัการสอนและ 
รูปแบบการสอน  แลวสังเคราะหรูปแบบการสอนวิธีการทางสถิติสําหรับการวิจยัที่มปีระสิทธิภาพ  
ไดรูปแบบดังระบุไวในสรุปผลการวิจัย 
 
การทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนทีพ่ัฒนา 
 
 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยพฒันาขึ้น  จึงนาํเอารูปแบบการสอน
นี้ไปทดลองสอนเปรียบเทยีบกับวิธีสอนปกติ  ทดสอบสมมุติฐานเกีย่วกับประสิทธิภาพของรูปแบบ
การสอน  จากขอมูลที่รวบรวมมาจากผลการทดลอง  โดยมีกลุมตัวอยาง  เนื้อหาที่ใชในการทดลอง  
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง  วิธีดําเนนิการทดลองและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
  กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางทีใ่ชในการทดลองสอน  เปนนิสิตปรญิญาโทปที่  1  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ  มหาสารคาม  ปการศึกษา  2530  จํานวน  60  คน  เปนกลุมทดลองที่เรียนตาม 
รูปแบบการสอนที่ผูวิจยัพัฒนา  30  คน  กลุมควบคุมที่เรียนตามวิธีสอนปกติ  30  คน  สมาชิกแตละ
กลุมไดจากการสุมแบบเปนชั้น  (Stratified   Random  Sampling)  จาก  8  วิชาเอก  หลังจากไดสมาชิก
แตละกลุมแลว  ทําการสุมวากลุมใดเปนกลุมทดลอง  กลุมใดเปนกลุมควบคุม 
  เนื้อหาในการทดลอง 
   เนื้อหาที่ใชในการทดลอง  เปนเนื้อหาในวชิาสถิติ  511  วิธีการทางสถิติสําหรับการ
วิจัย  ซ่ึงเปนวชิาเลือกในหมวดวิชาพื้นฐานทางศึกษา  ระดับปริญญาโท  หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต  (กศ.ม.)  ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  รวม  5  เร่ือง  จัดเปน  5  หนวยการเรยีน  
แตละหนวยการเรียนใชเวลาสอน  3  คาบ  คาบละ  50  นาที  หนวยที่  1  การวัดแนวโนมเขาสู 



สวนกลาง  หนวยที่  2  การทดสอบสมมุติฐาน  หนวยที่  3  ไคสแควร  หนวยที่  4  สหสัมพันธ 
อยางงาย  หนวยที่  5  การวิเคราะหความแปรปรวน 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการทดสอบ 
   ใชเครื่องมือ  5  ชุด  ดังนี ้
    1.  แบบทดสอบความรูและทกัษะพื้นฐาน  วัดความรูและทักษะพื้นฐานกอนเรียน
เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  มีจํานวน  35  ขอ  คาความเชื่อมัน่เทากับ  .95 
    2.  เอกสารประกอบการสอน  เปนเอกสารที่ผูวิจัยทําขึ้นเพื่อประกอบการสอนมี  
3  อยางคือ  จดุประสงคเชิงพฤติกรรม  แบบฝกหัดเฉพาะตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อทีใ่ช
สอนทั้งสองกลุม  แตละอยางจัดทําตามหนวยการเรียนทั้ง  5  หนวย 
    3.  แบบทดสอบยอย  (Formative  Tests)  เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบวัดตาม
จุดประสงคเชงิพฤติกรรมของแตละหนวยการเรียน  มี  5  ฉบับ  คาความเชื่อมั่น  .49-.87 
    4.  แบบทดสอบรวม  (Summative  Test)  เปนแบบทดสอบแบบเลือกตามวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  มี  2  ฉบับ  ฉบับละ  50  ขอ  คาความเชื่อมั่น  .83  
และ  .86  ตามลําดับใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนทดลอง  หลังทดลอง  และหลังทดลอง  3  
สัปดาห 
    5.  แบบสอบถามวัดเจตคติตอวิชาที่เรียน  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  
(Rating  Scale)  มีจํานวน  25  ขอ  คาความเชื่อมั่น  .86 
  วิธีดําเนินการทดลอง 
   ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง  2  กลุม  ดังนี ้
    1.  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนทดลองทั้งสองกลุม  เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์  
ณ  จุดเริ่มตนกอนสอน 
    2.  กลุมทดลอง  ใชรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  มีลําดับขั้นดังนี้  ขั้นกอน
สอนเรื่องแรกมี  3  ขั้น  ขั้นแรก  ผูสอนตรวจสอบพื้นฐานกอนเรยีนของผูเรียน  แลวใหผูเรียนทราบ
ผลการสอบโดยเปลี่ยนกันตรวจกระดาษคําตอบตามเฉลยคําตอบที่ผูสอนเฉลยใหฟงทลีะขอ  ขั้นที่  2  
สอนทบทวนพื้นฐานกอนเรยีนสําหรับผูทีไ่ดคะแนนต่ํากวา  80%  ขั้นที่  3  กระตุนใหเกิดแรงจูงใจ   
ผูสอนและผูเรียนทุกคนรวมกันกําหนดเกณฑความมุงหวังในระดับสูง  คือมุงหวังใหได  80%  ของ
คะแนนเต็มในการสอบทุกครั้ง  ขั้นสอนแตละครั้ง  มี  3  ขั้น  ขั้นแรก  ผูสอนมอบเอกสารที่เปน 
จุดประสงคของการเรียนรูในเรื่องที่จะเรยีนใหผูเรยีนแตละคนพิจารณาทําความเขาใจ  และย้ําเกณฑ
ความมุงหวังทีต่ั้งไว  ขั้นที่  2  ทําการสอนเปนกลุมทั้งหอง  ตามเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน
สวนที่เปนเนื้อหาโดยใชวิธีบรรยายและอธบิาย  ซักถามใหคิดคนหาคําตอบเพื่อพบความรู  ให 



การเสริมแรงเนนขอควรระวังในจุดที่มักผิดพลาด  และทําแบบฝกหัดจากแบบฝกหดัเฉพาะ  ขั้นที ่ 3  
ทดสอบยอยแลวตรวจตามเฉลยคําตอบที่ผูสอน  และผูเรียนรวมกันอภิปราย  แลวเปรียบเทียบคะแนน
ที่ไดกับเกณฑที่ตั้งไว  ดําเนนิการทั้ง  3  ขั้นนี้จนครบ  3  หนวยการเรยีนแรก  คือ  หนวยที่  1-3  แลว  
ทําการทบทวนจุดประสงคการเรียน  และสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยแบบทดสอบรวมฉบับที่  
1  และดําเนินการตามขั้นที่  1  ถึงขั้นที่  3  ของขั้นสอนแตละครั้ง  อีก  2  หนวยการเรยีน  คือหนวยที่  
4  และ  5  จึงทําการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยแบบทดสอบรวมฉบับที่  2  แลววดัเจตคตติอ
วิชาที่เรียน  หลังจากสอบแบบทดสอบรวมแตละฉบับไปแลว  3  สัปดาห  จะทําการสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องนั้น ๆ  อีกครั้งหนึง่ดวยแบบทดสอบฉบับเดิม  โดยไมแจงใหผูเรียนทราบ
กอนวาจะมกีารสอบ  เปนการสอบเพื่อความคงทนในการเรียนรู 
    3.  กลุมควบคุม  ใชวิธีสอนปกติ  สอนตามเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน
สวนที่เปนเนื้อหา  มีการบรรยายและอธิบาย  ทําแบบฝกหัดรายบุคคล  ซักถามใหคิดคนหาคําตอบ  แต
ไมไดทําแบบฝกหัดเฉพาะเหมือนกลุมทดลอง  ไมไดเนนขอควรระวัง  และไมมีการสอบยอย  
ดําเนินการเชนนี้จนครบ  3  หนวยการเรยีนแรก  แลวสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย
แบบทดสอบรวมฉบับที่  1  ดําเนินการสอนอีก  2  หนวยการเรียนตอมาดวยวิธีเดิม  แลวสอบวัดผล
สัมฤทธิ์การเรียนดวยแบบทดสอบรวมฉบับที่  2  วัดเจตคติตอวิชาที่เรียน  หลังจากสอบดวย
แบบทดสอบรวมแตละฉบับไปแลว  3  สัปดาห  ทําการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องนั้นอีกร้ัง
หนึ่งดวยแบบทดสอบฉบับเดิม  โดยไมแจงใหผูเรียนทราบกอนวาจะมกีารสอบ 
     ผูวิจัย  2  คน  สอนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม  โดยผูวิจยัคนแรกสอนใน
หนวยที่  1  และหนวยที่  3  ผูวิจัยคนที่สอง  สอนในหนวยที่  2  หนวยที่  4  และหนวยที่  5 
  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
   วิเคราะหขอมูลเพื่อการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน  ตามสมมุติฐาน 
ที่ตั้งไวโดยใชรอยละ  คาเฉลี่ย  คาขนาดของผล  (Effect  Size)ตามสูตรของ  Glass  และดัดแปลง 
แนวคดิของ  Glass  t-test  แบบ  Dependent  Samples  T-test  แบบ  Independent  Samples  และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้  ทําใหไดรูปแบบการสอนวิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัยที่มปีระสิทธิภาพ
ผานการทดสอบประสิทธิภาพหลายแงมุม  รูปแบบการสอนวิธีการทางสถิติสําหรับการวิจยัที่ม ี
ประสิทธิภาพ  เปนดังนี ้



 
 ขั้นกอนสอนเรื่องแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  สอนทบทวนพื้นฐานกอนเรียนสําหรับผูไดคะแนนต่ํากวา  80% 

3.  กระตุนใหเกิดแรงจูงใจ  และรวมกันกําหนดเกณฑความมุงหวังในระดับสูง  (80%) 

ขั้นสอนแตละครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ดําเนินการจาก  1-3  จนครบทุกหนวยการเรียน) 
 

2.  สอนเปนกลุมทั้งหอง  ซ่ึงประกอบดวย 
-  การบรรยาย  และอธิบาย 
-  การถามใหคนหาคําตอบเพื่อพบความรู 

 -  การใหการเสริมแรง 
 -  การฝกจากแบบฝกหัดเฉพาะ 

3.  สอบยอย  เฉลยพรอมอภปิราย  และเทยีบเกณฑ 

ขั้นกอนสอบรวม 

ทบทวนจดุประสงคการเรียน 
 
 
 

1.  พิจารณาจดุประสงคการเรียน  และย้ําเกณฑที่ตั้งไว 

1.  ตรวจสอบพื้นฐานกอนเรยีนและใหผูเรียนทราบผลการสอบ 

 
ภาพประกอบ  1  รูปแบบการสอนวิธีการทางสถิติสําหรับการวิจยัที่มปีระสิทธิภาพ 

 



 
ผลการทดสอบประสิทธภิาพของรูปแบบการสอน 
 
 จากการทดลองสอนดวยรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยพัฒนา  เปรียบเทียบกบัการสอนปกติ  
พิจารณาผลในดานตาง ๆ  ตามเกณฑทีแ่สดงถึงความมีประสิทธิภาพ  ตามสมมุติฐานของผูวิจัย   
ปรากฏผลดังนี้ 
  1.  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รูปแบบการสอนที่ผูวิจัยพัมนาเปนรูปแบบการสอนที่มี
ประสิทธิภาพในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลาวคือ 
   1.1  กลุมทดลองที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่ผูวิจยัพัฒนา  มีผูไดคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ตั้งแตรอยละ  70  ของคะแนนเต็มขึ้นไป  รอยละ  83.33  และมีคาเฉลี่ย  คิดเปนรอยละ  
81.60  ของคะแนนเต็ม  เขาเกณฑของความมีประสิทธิภาพ 
    เมื่อแยกพิจารณาคะแนนในแบบทดสอบแตละฉบับ  พิจารณาคะแนนในเนื้อหาที่
สอนโดยผูสอนแตละคน  ลวนพบวาเขาเกณฑความมีประสิทธิภาพ  เมือ่แยกพิจารณาเปนรายหนวย  
การเรียน  พบวา  มีผูไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเขาเกณฑของความมีประสิทธิภาพ  3  ดาน
และคาเฉลี่ยสูงถึงเกณฑของความมีประสิทธิภาพทั้ง  4  ดาน 
   1.2  กลุมที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่ผุวจิัยพัฒนา  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้นจากกอนทดลอง  อยางเชื่อมั่นไดในระดับสูง  กลาวคือ 
    1.2.1  คาขนาดของผล  (Effect  Size)  เมื่อใชคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
ทดลอง  เปนหลักในการเปรยีบเทียบ  มีคามากกวา  2.97  ซ่ึงหมายถึงวาถาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนทดลองของกลุมที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยพฒันาแจกแจงเปนแบบปกติ  (Normal  
Distribution)  กลุมที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยพฒันาจะมีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังทดลอง  สูงกวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนทดลองไมนอยกวา  999  ใน  1,000  คน   
(คาขนาดของผลที่พบในการทดลองครั้งนี้  เทากับ  11.60) 
     ไมวาจะแยกวิเคราะหคะแนนเฉพาะในแบบทดสอบแตละฉบับ  ในเนื้อหาที่
สอนโดยผูสอนแตละคน  ในเนื้อหาแตละหนวยการเรยีน  และในพฤติกรรมแตละดาน  ลวนพบวา 
คาขนาดของผลเขาเกณฑของความมีประสิทธิภาพทั้งหมด 
    1.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลองของกลุมที่เรียนตามรูปแบบการสอน 
ที่ผูวิจัยพัฒนา  สูงกวากอนทดลองอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  เขาเกณฑของความมี 
ประสิทธิภาพ 



   1.3  กลุมที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่ผูวจิัยพัฒนา  เกดิการเรียนรูมากกวาผูที่เรียน
ตามวิธีสอนปกติ  กลาวคือ 
    1.3.1  คาขนาดของผล  (Effect  Size)  เมื่อใชคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
ทดลองของกลุมควบคุมเปนหลักในการเปรียบเทียบ  มคีามากกวา  .68  ซ่ึงหมายถึงวา  ถาคะแนน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังทดลองของกลุมที่เรียนตามวิธีสอนปกติ  แจกแจงเปนแบบปกติ  กลุมที่
เรียนตามรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยพฒันาจะมีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังทดลอง  สูงกวา
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลอง  ของกลุมที่เรียนตามวิธีสอนปกติ  ไมนอยกวา  75  ใน  
100  คน  (คาขนาดของผลจากการทดลองครั้งนี้เทากับ  .903) 
     เมื่อวิเคราะหเฉพาะคะแนนในแบบทดสอบแตละฉบับ  พบวาลวนมีคาขนาด
ของผลเขาเกณฑของความมีประสิทธิภาพ  เมื่อวิเคราะหคะแนนในเนื้อหาสวนที่สอนโดยผูสอนแตละ
คน  พบวามีคาขนาดของผลเขาเกณฑของความมีประสิทธิภาพ  1  คน  อีก  1  คน  เกือบถึงเกณฑ   
เมื่อวิเคราะหคะแนนในเนื้อหาแตละหนวยการเรียน  พบวามีคาขนาดของผลเขาเกณฑของความมี 
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน  4  หนวย  จาก  5  หนวย    และเมือ่วิเคราะหคะแนนในพฤติกรรม
แตละดาน  พบวา  มีคาขนาดของผลเขาเกณฑของความมีประสิทธิภาพ  2  ดาน  ต่ํากวาเกณฑ  2  ดาน  
(โดยเกือบถึงเกณฑ  1  ดาน) 
    1.3.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลอง  ของกลุมที่เรียนตามรูปแบบการสอน
ที่ผูวิจัยพัฒนา  สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลอง  ของกลุมที่เรียนตามวิธีสอนปกติอยางม ี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  เขาเกณฑของความมีประสิทธิภาพ 
     เมื่อแยกวิเคราะหคะแนนเฉพาะในแบบทดสอบแตละฉบับ  ในเนื้อหาที่สอน
โดยผูสอนแตละคน  และในพฤติกรรมแตละดาน  ลวนพบผลเชนเดียวกันกับที่วเิคราะหคะแนน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งหมดที่กลาวมา  (เฉพาะดานการวิเคราะหมนีัยสําคัญที่ระดับ  .05)  และ 
เมื่อวิเคราะหคะแนนในเนื้อหาแตละหนวยการเรียน  พบผลเชนเดียวกันกับทีว่ิเคราะหคะแนนทั้งหมด  
4  ใน  5  หนวย 
  2.  ดานความคงทนในการเรียนรู  รูปแบบการสอนที่ผุวจิัยพัมนาเปนรูปแบบการสอนที่
มีประสิทธิภาพในดานความคงทนในการเรียนรู  กลาวคอืผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังทดลอง  3  
สัปดาห  ของกลุมที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยพฒันาสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ  .001  และสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลอง  3  สัปดาห  ของกลุมที่เรียน
ตามวิธีสอนปกติอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
  3.  ดานเจตคตติอวิชาที่เรียน  รูปแบบการสอนที่ผูวิจยัพัฒนาเปนรูปแบบการสอนที่มี
ประสิทธิภาพในดานเจตคตติอวิชาที่เรียน  กลาวคือ 



   3.1  ผูที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยพฒันา  มีเจตคตติอวิชาที่เรียนในระดับดี
หรือดีมาก  รอยละ  93.33  และคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติตอวิธีสอนปกติ  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่
ระดับดี  เขาเกณฑของความมีประสิทธิภาพ 
   3.2  คะแนนเจตคติตอวิชาที่เรียนของกลุมที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยพัฒนา
สูงกวาคะแนนเจตคติตอวิชาที่เรียนของกลุมที่เรียนตามวิชาสอนปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05  เขาเกณฑของความมีประสิทธิภาพ 
 
อภิปรายผล 
 
 1.  ในการทดลองสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่ผูวิจยัพัฒนา  ผูวิจยัทําการ 
ควบคุมตัวแปรตาง ๆ  เพื่อใหผลการวิจยั  มีความเที่ยงตรงมากที่สุด  การควบคุมที่สําคัญประการหนึ่ง  
คือ  การสุมนิสิตในแตละวชิาเอก  แยกออกเปน  2  กลุม  เพื่อใหกลุมทั้งสอง  ซ่ึงจะเปนกลุมทดลอง
กับกลุมควบคมุ  ไมแตกตางกันกอนเร่ิมทดลอง  ผูวิจัยสามารถควบคุมเรื่องนี้ไดตามตองการอยาง
สมบรูณ  ดังจะเหน็ไดจากผลการทดสอบความแตกตาง  ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนทดลอง   
ที่พบวา  สองกลุมนี้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนทดลอง  ไมแตกตางกัน  แตการควบคุมดวยวิธี 
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งที่กอใหเกิดปญหาตามมา  เพราะผูวิจัยไมไดใชรูปแบบการสอนอยางสมบูรณ  
ตามรูปแบบการสอนที่สมบูรณนั้น  หลังจากสอนเสร็จในแตละครั้งผูเรียนจะไดแบบฝกหัดเฉพาะตน
ทํากลับไปดวย  เพื่อที่จะไดใชทบทวนใหเขาใจแมนยํามากขึ้น  โดยเฉพาะเมื่อเวลาจะสอบในการ
ทดลองครั้งนี้  ผูวิจัยไมอาจดาํเนินการในลกัษณะดังกลาว  เพราะเชื่อวาผูที่อยูในกลุมควบคุมจะยมื
แบบฝกหัดจากเพื่อในกลุมทดลอง  นําไปถายเอกสาร  และทําการศึกษาซึ่งจะทําใหผลการวิจัย
ผิดพลาดได  จงึเก็บแบบฝกหัดเฉพาะไวทกุครั้งหลังการสอน  และนัดใหกลุมทดลองมารับคืนไปใน 
ตอนเย็นวันศกุร  กอนที่จะมกีารสอบรวมในวันจันทรถัดมาดวยวิธีดังกลาวมีกลุมทดลองรอยละ  
23.33  และอีกครั้ง  รอยละ  40  ที่ไมมารับแบบฝกหัดไปทบทวน  ถาทกุคนไดรับแบบฝกหัดเฉพาะ
กลับไปหลังจากสอนเสร็จในแตละครั้งกจ็ะมีดอกาสทบทวน  ถาทุกคนไดรับแบบฝกหัดเฉพาะ
กลับไปหลังจากสอนเสร็จในแตละครั้งกจ็ะมีโอกาสทบทวน  เพิ่มพูนความเขาใจไดมากขึ้น  อาจทาํ
ใหกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาที่พบในครั้งนี้ 
 2.  ในการสอบหลังทดลอง  3  สัปดาห  เพือ่ตรวจสอบเกีย่วกับความคงทนในการเรียนรูนั้น  
มีผูเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุม  กลุมละ  7  คน  เดินทางไปศกึษางานตางจงัหวัดไมสามารถ
สอบพรอมกับคนอื่น ๆ  ตามกําหนดได  จึงตองสอบกับบุคคลดังกลาวในสัปดาหตอมา  การสอบครั้ง
หลังสุดนี้จึงเปนการสอบหลังการทดลอง  4  สัปดาห  ตางจากคนอื่น ๆ  ในกลุมอีก  23  คน  ซ่ึงสอบ



หลังทดลอง  3  สัปดาหตามกําหนด   ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางกาดรเรียนหลัง
ทดลอง  3  สัปดาหกับกอนทดลอง  เปนการวิเคราะหโดยใชคะแนนของทุกคน  (ทั้ง  30  คน)  ในแต
ละกลุม  เพื่อทราบวาถาวิเคราะหเฉพาะผูทีส่อบหลังทดลอง  3  สัปดาหซ่ึงมีกลุมละ  23  คน  จะไดผล
ตรงกันกับวิเคราะหทั้งหมดหรือไม  จึงทําการวิเคราะหเฉพาะคะแนนของผูสอบ  3  สัปดาหหลัง
ทดลองดังกลาว  ปรากฏวาไดผลตรงกัน  กลาวคือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหลังทดลอง  3  สัปดาห
ของกลุมทดลองและของกลุมควบคุม  สูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001   
(คา  t  เทากับ  17.420  และ  14.800  ตามลําดับ)  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลอง  3  สัปดาห  
ของกลุมทดลอง  สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .01  (คา  t  เทากับ  3.279) 
 3.  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยพฒันา  พบวามีประสิทธิภาพ
ทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความคงทนในการเรียนรู  และเจตคตติอวิชาที่เรียน  เพื่อทราบ
เพิ่มเติมอีกวาผูเรียนเหน็ประโยชนขององคประกอบตาง ๆ  ในรูปแบบการสอนหรือไมในระดับใดจึง
ใหผูเรียนประเมินผลองคประกอบตาง ๆ  ในรูปแบบสรุปผลไดวา  ผูเรียนเห็นวาองคประกอบตาง ๆ   
ในรูปแบบไมวาจะเปนการทราบและทบทวนจดุประสงคเชิงพฤติกรรม  การทําแบบฝกหัดเฉพาะ  
การทําแบบทดสอบระหวางเรียน  การตั้งเกณฑสําเร็จไว  80%  การสอนของอาจารย  ลวนมีประโยชน
ตอผูเรียนในระดับมาก  การทําแบบทดสอบระหวางเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด  (4.47)  เกือบถึงระดับมาก
ที่สุดรองลงมาไดแก  การทําแบบฝกหัดเฉพาะ  และการสอนของอาจารย  ตามลําดับ 
 4.  วิชาวิธีการทางสถิติสําหรับการวิจยั  เปนวิชาเลือกของหลักสูตรปริญญาโทของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  แตบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใหทกุคนเรียนวิชานีเ้พราะเห็นวาจะเปน
ประโยชนแกผูเรียน  จากการพิจารณาดูคะแนนสอบ  การสังเกตในขณะสอน  และสมัภาษณผูเรียน
พบวามีผูเรียนในกลุมทดลอง  และกลุมควบคุมจํานวนมากที่ไมถนัดในวิชานี้  โดยเฉพาะในวิชาเอก
ภาษาไทย  วิชาเอกไทยคดีที่เนนมนุษย  วิชาเอกบรรณารกัษศาสตร  ถาเปนวิชาหลักในกลุมวิชาเอก 
ซ่ึงโดยทั่วไปผูเรียนมีความตัง้ใจมากกวาวชิาที่ไมถนัด  หรือถาทดลองเฉพาะกับผูเรียนที่มีความถนดั
ในวิชาสถิติและวิจยัแลว  อาจพบประสิทธิภาพของรูปแบบในระดับทีสู่งกวาที่พบครั้งนี้ 
 5.  ในการสอนแตละครั้ง  กลุมทดลองใชเวลาเรียนมากกวากลุมควบคุมประมาณ  10-20  
นาที  ผูวิจยัไมอาจยุติการสอนตามเวลาได  เพราะทําใหสอนไมตรงตามรูปแบบการสอนจึงตองสอน
เลยเวลาพกัเทีย่ง  10-20  นาที  แตถาพิจารณาถึงผลที่เกิดกับผูเรียนกน็บัวาเปนการใชเวลาที่คุมคา 
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