รายงานผลการวิจัย

เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม จากแบบทดสอบวัดผล
หลักสูตร นักเรียนนายสิบตํารวจ รุน ที่ ๙
พ.ศ. ๒๕๖๑

โดย
ร.ต.อ. วัธณนันต ยองเหลายูง
อาจารย (สบ ๑) กลุมงานอาจารย
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๔

ก

คํานํา
ตามที่กลุมงานอาจารยศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๔ ไดทําโครงการวิเคราะหขอสอบ นักเรียนนายสิบ
ตํ ารวจรุน ที่ ๕ ประจํ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่ อหาแนวทางในการจัดทําขอสอบมาตรฐาน เพื่อใชวัดผล
นักเรียนนายสิบตํารวจ ซึ่งประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง สําหรับในปงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งเปนการฝกอบรม
นักเรียนนายสิบตํารวจ รุนที่ ๙ กลุมงานอาจารยไดพิจารณาแลวเห็นวาคุณสมบัติพื้นฐานในการปฏิบัติหนาที่ของ
ตํารวจ คือ ตองมีความตระหนัก และ เขาใจความสําคัญของกฎหมาย เขาใจในสิทธิและหนาที่ของพลเมือง รูถึง
การกระทําที่เปนความผิดตามกฎหมาย ตลอดจนการปฏิบัติตอผูกระทําผิด จากเหตุผลดังกลาวขางตน กลุมงาน
อาจารยจึงไดจัดทําโครงการวิจัย เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยในฐานะ เปนอาจารยผูรับผิดชอบในรายวิชา วิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม จึงไดทําการวิจัย
เพื่อประเมินผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชากังกลาว เพื่อนําขอมูลที่ไดรับไปพัฒนารูปแบบการเรียน การสอนใน
วิชาดังกลาวใหเหมาะสมตอไป
ร.ต.อ.
( วัธณนันต ยองเหลายูง )
อาจารย (สบ๑) กลุมงานอาจารย
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๔

ข

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทคัดยอ
บทที่ ๑ บทนํา
วัตถุประสงคของการศึกษา
ขอบเขตการศึกษา
เครื่องมือวิจัย
นิยามศัพท
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
หลักสูตร และรายวิชา
ลักษณะการเรียนรู
ทฤษฎีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทที่ ๓ วิธีดําเนินการวิจัย
๑. ลักษณะงานวิจัย
๒. ประชากร
๓. เครื่องมือวิจัย
๔. การเก็บรวบรวมขอมูล
๕. การวิเคราะหขอมูล
๖. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
๗. หลังจากไดผลการวิเคราะห
๘. การเผยแพรผลงาน
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะหขอมูล
๑. คาเฉลี่ย
๒. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๓. ความเบ
๔. การนําผลการวิเคราะหที่ไดไปปรับปรุงพัฒนา
การเรียนการสอนรายวิชา ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับกฎหมาย
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
อภิปรายผล
ขอเสนอแนะ
เอกสารอางอิง

หนา

ก
ข
ค
๑
๑
๑
๒
๒
๒
๓
๓
๓
๔
๕
๖
๖
๖
๖
๖
๗
๗
๙
๙
๑๐
๑๐
๑๐
๑๑
๑๑

๑๒
๑๒
๑๒
๑๓

ค

บทคัดยอ
รายงานผลการวิจัย เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม จากแบบ
ทดสอบวัดผลหลักสูตร นักเรียนนายสิบตํารวจ รุนที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๑
เปนงานวิจัยที่ผูวิจัย ตองการจะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
โดยศึกษาจากผลคะแนนของผูเขาสอบนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( standard
deviation ) และคาความเบ ( skewness ) โดยไดผล ดังนี้
๑. คาเฉลี่ย ( mean )
จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด ๔๔๙ คน มีคะแนนสูงสุด ๔๙ คะแนนและ คะแนนต่ําสุด ๒๙ คะแนน มี
คะแนนเฉลี่ย ๔๓.๓๓๙ คะแนน
เกิน ๔๐ คะแนน หมายความวา อยูในระดับ ดีมาก
จากการพิจารณาขอมูล จะเห็นไดวาระดับคะแนนต่ําสุด ๒๙ คะแนน และ คะแนนสูงสุด ๔๙ คะแนน
แสดงใหเห็นวาผูเขาสอบสวนใหญทําแบบทดสอบไดคะแนนดี จึงทําใหระดับคะแนนเฉลี่ยสูง
๒. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( standard deviation )
แตเมื่อนําคาเบี่ยงเบนมาตรฐานมาพิจารณา จะเห็นวาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ ๓.๒๔๔๒ คะแนน
และ มีคาความคลาดเคลื่อนที่ .๑๑๕ ซึ่งนอยมาก ดังนั้น คาเบี่ยงเบนมาตรฐานจึงมีความคลาดเคลื่อนนอยมาก
จึงเห็นไดวาคะแนนเฉลี่ย ๔๓.๓๓๙ คะแนนนั้น จํานวนคะแนนเฉลี่ยที่ไดนั้นจึงไมไดเปนตัวแทนของกลุมได
อยางแทจริง เพราะมีคาเบี่ยงเบนถึง ๓.๒๔๔๒
เปนระดับที่เกิน ๓ หมายความวา ควรปรับปรุง
แสดงใหเห็นวาความรูของผูเขาสอบแตกตางกันคอนขางมาก ยอมแสดงใหเห็นวาการเรียนการสอนที่
นํามาใชนั้นไมสามารถทําใหผูเรียนมีความรูไดใกลเคียงกันจึงควรมีการปรับปรุงวิธีการสอนใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน ซึ่งอาจจะทําการสอน หรือ วิธีประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนที่ไมถนัดในเรื่องของการเรียนรู
ในแบบบรรยายจะไดสามารถเรียนรูไดเทา ๆ กับผูที่ถนัดในเรื่องของการเรียนรูในแบบบรรยาย
๓. ความเบ (skewness)
การพิจารณาความเบ ของขอมูลชุดนี้ คือ - .๙๔๘ จะเห็นไดวาขอมูลเบลบ แสดงวาสวนใหญของผู
เขาสอบทําคะแนนไดสูง สวนผูเขาสอบจํานวนนอยที่ทําคะแนนไดต่ํา
แสดงใหเห็นวาผูเขาสอบสวนใหญทําแบบทดสอบชุดนี้ได ก็แสดงวาผูเขาสอบสวนใหญสามารถปรับ
ตัวเขากับการเรียนการสอนในรูปแบบที่ผูสอนใช
การวิจัยในครั้งนี้บรรลุผลสําเร็จ เปนไปตามวัตถุประสงคของผูทําการศึกษาที่ตองการ วัดสัมฤทธิ์ผล
ทางการเรียนของผูเรียน และ นําผลการวิเคราะหไปปรับปรุงจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดรับความกรุณาจาก พล.ต.ต.สุรศักดิ์ นาถวิล ผูบังคับการศูนยฝกอบรม
ตํารวจภูธรภาค ๔ ที่ไดใหการสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ในดานตาง ๆ จนทําใหการวิจัยครั้งนี้สามารถดําเนินการ
จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

๑
บทที่ ๑
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ตามที่กลุมงานอาจารยศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๔ ไดทําโครงการวิเคราะหขอสอบ นักเรียน
นายสิบตํารวจรุนที่ ๕ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อหาแนวทางในการจัดทําขอสอบมาตรฐาน เพื่อใช
วัดผลนักเรียนนายสิบตํารวจ ซึ่งประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง สําหรับในปงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งเปนการ
ฝกอบรม นักเรียนนายสิบตํารวจ รุนที่ ๙ กลุมงานอาจารยไดพิจารณาแลวเห็นวาคุณสมบัติพื้นฐานในการ
ปฏิ บัติ หน าที่ ของตํารวจ คื อ ตองมีความตระหนัก และ เขาใจความสํ าคั ญของกฎหมาย เขาใจในสิทธิและ
หน าที่ ของพลเมือง รูถึงการกระทําที่เปน ความผิดตามกฎหมาย ตลอดจนการปฏิบัติตอผู กระทํ าผิด จาก
เหตุผลดังกลาวขางตน กลุมงานอาจารยจึงไดจัดทําโครงการวิจัย เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
ที่เกี่ยวของ ซึ่งไดแก วิชาการปฏิบัติงานในสถานีตํารวจ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป การทะเบียน
ประวัติอาชญากร อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม การเขียนรายงานในหนาที่ตํารวจ พระราชบัญญัติตํารวจ
แหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๗ และหลักการสื่อสารและการสรางความสัมพันธกับประชาชน เพื่อนําขอมูลที่
ไดไปจัดทํา หรือ พัฒนารูปแบบการเรียน การสอนในวิชาดังกลาวที่เหมาะสมตอไป
ผูวิจัยในฐานะอาจารยผูรวมสอนในหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ จึงเห็นวา ควรจัดใหมีการวิจัยเรื่อง
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม จากแบบทดสอบ ซึ่งผูวิจัยเปน
อาจารยผูรับผิดชอบในรายวิชาดังกลาว โดยในการวิจัยครั้งนี้จะเนนการประเมินผลคะแนนสอบของผูเขาสอบ
ทั้งหมด โดยพิจารณาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คาความเบ
วัตถุประสงคของการศึกษา
๑. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมของนักเรียนนายสิบตํารวจ
รุนที่ ๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
๒. เพื่อนําผลการวิเคราะหที่ไดไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน รายวิชาวิชาอาชญาวิทยาและ
งานยุติธรรม ใหไดมาตรฐาน
ขอบเขตของการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เป นการศึกษาผลคะแนนสอบ วิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ที่ ไดจากการทํ า
ขอสอบวัดผลการเรียนของนักเรียนนายสิบตํารวจ รุนที่ ๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีสาระสําคัญ ที่
ตองการศึกษา คือ
๑) คะแนนเฉลี่ย (mean)
๒) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard Diviation)
๓) ความเบ (skewness)
เครื่องมือวิจัย
๑. ขอสอบวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ที่ ใชวัดผลการเรียนของนั กเรียนนายสิบ ตํ ารวจ รุน ที่ ๙
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๓๗ ขอ

๒
๒. โปรแกรม Microsoft Excel ๒๐๑๓ และ SPSS Version ๒๒ ( ธานินทร ศิลปจารุ. ๒๕๕๕ : ๔๑๕๔๑๖)
นิยามศัพทเฉพาะ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หมายถึ ง ขนาดของความสํ า เร็ จ ที่ ได จ ากกระบวนการเรี ย นการสอน
(พิมพันธ เดชะคุปต และ พเยาว ยินดีสุข, ๒๕๔๘ : ๑๒๕)
คา เฉลี่ ย (mean) คื อ ค ากลางซึ่ งคํานวณจากผลบวกของข อมู ลหารด วยจํานวนของขอมู ล (วัฒ นา
สุนทรธัย, ๒๕๔๗ : ๔๙)
ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ( standard deviation หรื อ std dev หรื อ SD หรื อ S ) คื อ ค า การ
กระจายซึ่งเปนคาที่เกิดจากรากบวกที่สองของความแปรปรวน (วัฒนา สุนทรธัย, ๒๕๔๗ : ๕๔)
ความเบ (skewness) หมายถึง ขอมูลที่มีจํานวนมากนั้นเมื่อนํามาสรางเปนเสนโคงความถี่แลวเสนโคง
จะมีไดหลายลักษณะ หากเสนโคงมีลักษณะสูงขางใดขางหนึ่ง (วัฒนา สุนทรธัย, ๒๕๔๗ : ๕๗)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. ประโยชนตอผูวิจัย ในฐานะผูสอน ผูวิจัยไดทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาชญาวิทยาและงาน
ยุติธรรม ที่ไดมาตรฐาน
๒. ศฝร.ภ. ๔ นําผลที่ไดไปกําหนดนโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอนของครู – อาจารยรายวิชาอื่นๆ
ในหลักสูตรตางๆ ซึ่งจะชวยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ ศฝร.ภ.๔
๓. นักเรียนหรือผูเขารับการอบรม ไดรับความยุติธรรมในการประเมินผลการเรียน และไดทราบวาตนเองมี
ความรูเกี่ยวกับ วิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม มากนอยเพียงใดและอยูในเกณฑมาตรฐาน หรือไม

๓
บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
๑. หลักสูตร และรายวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม เปนวิชาในภาควิชาเฉพาะ ของหลักสูตรนักเรียนนาย
สิบตํารวจ มีจํานวนคาบในชั้นเรียน จํานวน ๓๒ ชั่วโมง ใชวิธีการสอนแบบบรรยาย ๒๐ ชั่วโมง ปฏิบัติ ๑๒
ชั่วโมง มีการวัดผลโดยใชปญหาขอสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก
โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ประกอบดวย คะแนนเก็บซึ่งเป นคะแนนที่ ไดจากดุลยพิ นิ จ ของอาจารย
ผูสอน จํานวน ๑๒.๕ คะแนน สวนอีก ๓๗.๕ คะแนนจะไดจากการทําแบบทดสอบ จํานวน ๓๗ ขอ โดยมีคา
คะแนน ขอละ ๑ คะแนนสวนขอสุดทายจะได ๑.๕ คะแนน เกณฑสอบผาน คือ ๓๐ คะแนน
๒. ลักษณะการเรียนรู
ลักษณะการเรียนรูของแบงออกไดเปน ๓ ดาน คือ
๑. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)
๒. จิตพิสัย (Affective Domain)
๓. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)
๑. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)
เปนจุดประสงคทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการเรียนรูทางดานสติปญญา คือความรู ความเขาใจ การใช
ความคิด พุทธิพิสัยแบงออกเปน ๖ ระดับ คือ
๑. ความรู หมายถึง ความสามารถในการจําแนกเนื้อหาความรู และระลึ กไดเมื่ อตองการ
นํามาใช
๒. ความเขาใจ หมายถึง การเขาใจความหมายของเนื้อหาสาระ
๓. การนําไปใช หมายถึง การนําเอาเนื้อหาสาระ หลักการ ความคิดรวบยอดและทฤษฎีตางๆ
ไปใชในรูปแบบใหม
๔. การวิ เคราะห ห มายถึ ง ความสามารถในการแยกเนื้ อ หาให เ ป น ส ว นย อ ยเพื่ อ ค น หา
องคประกอบ โครงสราง หรือความสัมพันธในสวนยอยนั้น
๕. การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถที่จะนําองคประกอบหรือสวนยอย ๆ นั้นเขามา
รวมกันเพื่อใหเปนภาพที่สมบูรณเกิดความกระจางใสในสิ่งเหลานั้น
๖. การประเมินคา หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาคุณคาของสิ่งตางๆ โดยผูกําหนด
ตัดสินขึ้นมาเอง
๒. จิตพิสัย(Affective Domain)
เป น จุ ดประสงค ที่เกี่ ยวกั บ ความรูสึกทางจิตใจ ซึ่งรวมถึงความสนใจ อารมณ เจตคติ คานิย มและ
คุณธรรม กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในเหลานี้จะเกิดตามลําดับขั้นตอนดังนี้
๑. การรับ คือการที่นักเรียนไดรับประสบการณจากสิ่งแวดลอม
๒. การตอบสนอง คือการมีปฏิกิริยาโตตอบกับสิ่งแวดลอมที่รับเขามาดวยความเต็มใจ
๓. การเห็นคุณคา เปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังที่รับรูสิ่งแวดลอม และมีปฏิกิริยาโตตอบสังเกตได
จากพฤติกรรมที่ยมรับคานิยมใดคานิยมหนึ่ง

๔
๔. การจัดรวบรวมเปนการพิจารณา และรวบรวมคานิยมใหเขาเปนระบบคานิยมหรือสราง
มโนทัศนของคานิยม
๕. การพิ จ ารณาคุ ณ ลั ก ษณะจากค านิ ย ม เป น เรื่อ งของความประพฤติ คุ ณ สมบั ติ และ
คุณลักษณะของแตละบุคคลที่เปนผลของความรูสึก
๓. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)
เปนจุดประสงค ที่เกี่ยวกับทักษะในการเคลื่อนไหว และใชอวัยวะตางๆของรางกายมีลําดับการพัฒนา
ดังนี้
๑. การเลียนแบบ เปนการทําตามอยางที่ครูให หรือดูแบบจากของจริง
๒. การทําตามคําบอก เปนการทําตามตัวอยางที่ครูให
๓. การทําอยางถูกตองเหมาะสม เปนการกระทําโดยนักเรียนอาศัยความรูที่เคยทํามากอน
แลวเพิ่มเติม
๔. การทําถูกตองหลากหลายรูปแบบ เปนการกระทําในเรื่องคลายๆกันและแยกรูปแบบได
ถูกตอง
๕. การทําไดอยางเปนธรรมชาติ เปนการทําใหเกิดความชํานาญ และสําเร็จในเวลาที่รวดเร็ว
(มะลิวัลย จินะเปง, ม.ป.พ : ออนไลน )
๓. ทฤษฎีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ขนาดของความสําเร็จที่ไดจากกระบวนการเรียนการสอน
(พิมพันธ เดชะคุปต และ พเยาว ยินดีสุข, ๒๕๔๘ : ๑๒๕)
การเรียนการสอนทุกรายวิชา ผูสอนจะตองกําหนดจุดมงหมาย หรือ วัตถุประสงคเอาไว เมื่อการเรียน
การสอนเสร็จ สิ้น ลงแล วก็จะทําการประเมิ นผล หรือ วัด ผลดวยเครื่องมือที่จัดเตรียมเอาไว โดยมีผ ลลัพธ
ออกมาเปนผลคะแนน โดยผลคะแนนนั้นจะเปนเครื่องวัดที่ชี้วาการเรียนการสอนนั้นประสบผลสําเร็จเปนไป
ตามเปาหมายหรือไม ซึ่งถาผูถูกวัดผลมีจํานวนนอย ก็คงไมมีความจําเปนใด ๆ ที่จะตองใชวิธีการทางสถิติ
เขามาชวย แตถาผูเรียนมีจํานวนมากก็จําเปนจะตองใชวิธีการทางสถิติเขาชวยอธิบายผลคะแนนที่ได โดยจะ
ทําใหผลคะแนนของผูเขาสอบทั้งหมดเหลือเพียงคาเดียว เรียกวา คากลาง ซึ่งคากลางจะเปนตัวแทนของ
ขอมูล ทั้งหมด แตอยางไรก็ ตามคากลางที่ นํ ามาใช ก็อาจจะไมส ามารถอธิบ ายลักษณะของขอมูลได ถูกตอง
ตรงกันมากนัก โดยเฉพาะคาเฉลี่ยแบบเลขคณิต จะมีการนําคะแนนเฉลี่ยที่ไดไปพล็อตลงในกราฟ โดยจะ
พิจารณาโคงของกราฟ ถากราฟมีความสมมาตรกัน คือ ดานซาย กับดานขวาเทากัน ก็แสดงวาขอมูลไมมี
การกระจาย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานจะอยูที่ ๐ และ ไมเกิน ๑ คาเฉลี่ยที่นํามาใชก็เปนคาที่เชื่อถือได แตถา
เกิน ๑ ก็แสดงวาคะแนนเฉลี่ยที่นํามาใชไมไดเปนตัวแทนของกลุมอยางแทจริง โดยเมื่อพิจารณาจากกราฟ
แลวโคงขอมูลจะมีความเบ อาจจะเบซาย หรือ เบขวา ซึ่งจะบอกความหมายของขอมูลที่แตกตางกัน
ผูวิจัยจึงนํา คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน และ ความเบ มาใชในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๔. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (๒๕๔๕ : ๙๖) กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงแบบทดสอบ
ที่ ใช วัด ความรู ทั ก ษะ และความสามารถทางวิ ช าการที่ นั ก เรี ย นได เรี ย นรู ม าแล ว ว า บรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตาม
จุดประสงคที่กําหนดไวเพียงใด

๕
สิริพร ทิพยคง (๒๕๔๕ : ๑๙๓) กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงชุดคําถามที่
มุงวัดพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนวามีความรู ทักษะ และสมรรถภาพดานสมองดานตางๆ ในเรื่องที่เรียนรู
ไปแลวมากนอยเพียงใด
สมพร เชื้อพันธ (๒๕๔๗ : ๕๙) กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงแบบทดสอบ
หรือชุดของขอสอบที่ใชวัดความสําเร็จหรือความสามารถในการทํากิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนที่เปนผลมา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนวาผานจุดประสงคการเรียนรูที่ตั้งไวเพียงใด
งานวิจัยสวนใหญจะทําการวิจัยในเรื่องของแบบทดสอบในการใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเปน
วัตถุประสงคในการพั ฒ นาขอสอบซึ่งเปนเครื่องมือในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตถาเครื่องมือที่ ใช
วัดผลมีความเปนมาตรฐานอยูแลว ผลคะแนนที่ออกมาก็ยอมสะทอนใหเห็นถึงวิธีการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารยผูสอนวาเปนอยางไร สามารถทําใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจในบทเรียนตามวัตถุประสงค
หรือไม

๖
บทที่ ๓
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัย เพื่ อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ผูวิจัยได
ดําเนินการตางๆ ดังนี้
๑. ลักษณะของงานวิจัย
เปนการวิจัยเชิงพรรณนา
๒. ประชากร
ไดแก นักเรียนนายสิบตํารวจ รุนที่ ๙ จํานวน ๔๔๙ นาย
๓. เครื่องมือวิจัย
ขอสอบวิชา การทะเบียนประวัติอาชญากร ซึ่งเปนขอสอบปรนัยแบบ ๔ ตัวเลือก โดยมีกระบวนการ
สราง ดังนี้
๑.๑ จัดทําตารางวิเคราะหขอสอบ
๑) วิเคราะหเนื้อหาวิชา การทะเบียนประวัติอาชญากร สําหรับนักเรียนนายสิบตํารวจ โดยขอความ
อนุเคราะหจากคณาจารยในศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๔ ซึ่งมีประสบการณในการสอนในกลุมวิชาดาน
กฎหมาย ชวยตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา
๒) ให น้ําหนั กของเนื้อหาแตละบท เพื่ อกําหนดสัดสวนจํานวนขอสอบ พรอมทั้ งกําหนดเนื้อหาและ
พฤติกรรมที่ตองการวัด โดยคํานึงถึงขอบเขตของเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรูของรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
จุดประสงคการเรียนรู ซึ่งพบวาเปนขอสอบจํานวน ๓๗ ขอ
๑.๒ การสรางขอสอบ
๑) ศึกษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวกับวิธีการสรางและขอดีขอจํากัดของแบบทดสอบแบบ เลื อ ก ต อ บ
( ไพศาล วรคํา. ๒๕๕๔ : ๒๓๕ – ๒๔๐; วัลลี สัตยาศัย.๒๕๕๕ : ๗๗๗-๗๘๑ ;อนุวัติ คูณแกว.๒๕๕๕ :๑๒๓๑๒๖)
๒) ดําเนินการสรางขอสอบ ผูวิจัยไดสรางขอสอบปรนัย แบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จํานวน ๓๗ ขอ โดยยึด
หลักในการออกขอสอบแบบเลือกตอบของ สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ (๒๕๕๓ : ๑๓๕-๑๕๕) และวิธีการสรางขอสอบ
ปรนัยแบบเลือกตอบของวัลลี สัตยาศัย (๒๕๕๕ : ๗๗๗-๗๗๙)
๓) ตรวจทานแบบทดสอบ หลังจากสรางขอสอบแลว ผูศึกษาไดนํามาตรวจทาน เพื่อใหไดแบบทดสอบ
ที่ถูกตอง ครบถวน ตรงตามที่กําหนดไวในตารางวิเคราะหหลักสูตร
๔. การเก็บรวบรวมขอมูล
๔.๑ นําขอสอบจัดสงใหฝายบริการการศึกษาจัดพิมพและจัดเตรียมชุดขอสอบ ซึ่งเปนการรวม
ขอสอบหลายวิชา เพื่อนําไปจัดสอบในเวลาเดียวกัน
๔.๒ ดําเนินการสอบตามกําหนดการที่ฝายบริการการศึกษากําหนด
๔.๓ นํากระดาษคําตอบไปตรวจใหคะแนน โดยใหศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยของแกนเปนผูตรวจ
โดยใชโปรแกรม Fox Pro
๕. การวิเคราะหขอมูล
เนื่องจากขอมูลการตอบขอสอบถูกเขียนขึ้นดวยโปรแกรม Fox Pro ซึ่งสามารถเปดอานดวยโปรแกรม
EXCEL ไดเมื่อไดขอมูลแลว จึงนําขอมูลมาดําเนินการ ดังนี้
17

17

0

0

๗
๕.๑ นําขอมูลที่ ไดจากเครื่องตรวจขอสอบ มาจัดเตรียมดวยโปรแกรม Excel เพื่อใหทราบวา
ผูเขาสอบแตละคนไดคะแนนเทาใด
๕.๒ ถายโอนขอมูลจาก Excel เขาสู SPSS แลวจึงดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดย
๑) หาคาเฉลี่ยเลขคณิต (mean)
๒) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard Diviation)
๓) ความเบ (skewness)
๖. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
๖.๑ คาเฉลี่ยเลขคณิต (mean)
คาเฉลี่ย (average หรือ mean) มีอยูดวยกันหลายชนิด เชน คาเฉลี่ยเรขาคณิต คาเฉลี่ย
ฮารมอนิก เปนตน แตคาเฉลี่ยที่นิยมใชกันมากที่สุดในวงการธุรกิจ คือ คาเฉลี่ยเลขคณิต หรือ มัชฌิมเลขคณิต
(anthmetic mean) โดยเรียกสั้นๆ วา คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ยคือ คากลางซึ่งคํานวณจากผลบวกของขอมูลหารดวยจํานวนของขอมูล สัญลักษณที่
n

ใช คือ

x

อานวา เอกซบาร โดยผลบวก ( SUM ) ของขอมูลเขียนไดเปน

n จํานวนจาก

x1

ถึง

xn

∑x
i =1

เมื่อ n คือจํานวนของขอมูล ดังนั้นสูตรที่ใชคํานวณ คือ
n

คาเฉลี่ย

∑x

=

x

i =1

i

n
x1 + x 2 + x3 + ... + x n
n

=

ในที่นี้ผลบวกของขอมูล 10 คา ( n = 10 ) หาไดดังนี้
10
ผลบวก = ∑ xi = x1 + x2 + x3 + ... + x10
i =1

= 20+25 +25 +… + 60 = 380
10

x

=
=

∑x
i =1

i

10
380
=
10
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( วัฒนา สุนทรธัย, ๒๕๔๗ : ๔๙-๕๐ )
ซึ่งในที่นี้จะกําหนด คะแนนเฉลี่ยสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ คือ
ต่ํากวา ๑๐
หมายความวา ตองปรับปรุง
เกิน ๑๐ - ๒๐ หมายความวา ควรปรับปรุง
เกิน ๒๐ - ๓๐ หมายความวา พอใช
เกิน ๓๐ - ๔๐ หมายความวา ดี
เกิน ๔๐
หมายความวา ดีมาก
๖.๒ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard diviation)

i

หมายถึงการบวกขอมูล

๘
การใชคากลางในการทําความเขาใจขอมูลกลุมใดกลุมหนึ่งอาจจะยังไมเพียงพอตอการมอง
ภาพรวมเพราะขอมูลหลายกลุมอาจมีคากลางเทากันได เชน ขอมูลกลุมที่หนึ่งซึ่งมี ๓ รายการ คือ ๑,๒ และ
๕ มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓ และกลุมที่ ๒ ซึ่งมี ๓ รายการเชนเดียวกัน คือ ๓,๓ และ ๓ ก็มีคาเทากับ ๓ เชนกัน
หากพิจารณาเฉพาะคาเฉลี่ยก็จะไมทราบวาขอมูล ๒ กลุมนี้มีความแตกตางกันอยางไร จึงจําเปนตองทราบ
ความแตกต างของข อมู ล ที่ อยู ในกลุ มเดี ย วกัน ซึ่งเรีย กวา คาการกระจาย ในที่ นี้จ ะนํ าเสนอการวัดคาการ
กระจาย ๕ แบบ คือ ความแปรปรวน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาคลาดเคลื่อนมาตรฐาน พิสัย และ พิสัย
ระหวางควอรไทล ( วัฒนา สุนทรธัย, ๒๕๔๗ : ๕๓ )
ในที่นี้ผูวิจัย จะใชคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( standard diviation) เปนการวัดคาการกระจาย
สวนเบี่ยงมาตรฐาน ( standard diviation sinv หรือ std dev หรือ SD หรือ S) คือคาการ
กระจายซึ่งเปนคาที่เกิดจากรากบวกที่สองของความแปรปรวน นั่นคือ
Std dev = var iance = 190 = 13.784
ดังนั้น สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุคนกลุมนี้คือ ๑๓.๗๘๔ ป หรือ อายุของคนกลุมนี้
เบี่ยงเบนไปจากคาเฉลี่ย ๑๓.๗๘๔ ป ( วัฒนา สุนทรธัย, ๒๕๔๗ : ๕๔ )
ค าเบี่ ย งเบนมาตรฐานที่ นํ า มาใช บางครั้ งอาจมี ก ารคลาดเคลื่ อ นไปบ าง ซึ่ ง เรี ย กว าค า
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน ( Standard error หรือ std err หรือ SE ) คือคาการกระจายซึ่งเปนคาคลาดเคลื่อน
อันเนื่องมาจากการสุมกลุมตัวอยาง ถากลุมตัวอยางมีขนาดเล็กคาคลาดเคลื่อนจะมีคาสูง ในทางตรงกันขาม
ถากลุมตัวอยางมีขนาดใหญ คาคลาดเคลื่อนจะมีคาต่ํา คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานคํานวณไดจากการหารค า
stddev ดวย n นั่นคือ
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
Std err =
√𝑛𝑛
๑๓.๗๘๔

= ๔.๓๕๙
=
√๑๐
ดังนั้นคาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของอายุคนกลุมนี้ คือ ๔.๓๕๙ ป
( วัฒนา สุนทรธัย, ๒๕๔๗ : ๕๔ )

ซึ่งในที่นี้จะกําหนด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ คือ
ไมเกิน ๑
หมายความวา ดีมาก
เกิน ๑ – ๒
หมายความวา ดี
เกิน ๒ - ๓
หมายความวา พอใช
เกิน ๓ - ๔
หมายความวา ควรปรับปรุง
เกิน ๔
หมายความวา ตองปรับปรุง
นอกจากนี้ยังจะพิจาณาคุณภาพของขอมูลวา ขอมูลที่ไดมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทาใด และ มีคา
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมากนอยเพียงใด
๖.๓ ความเบ (skewness)
ถานําความถี่ของขอมูลที่เรียงลําดับแลวมาเขียนเปนกราฟโดยใหขอมูลดังกลาวอยูในแกน
นอนและความถี่อยูในแกนตั้ง แลวลากเสนโคงใหผานจุดยอดของความถี่แลวกราฟจะมีความโคงแตกตางกัน
ออกไป โดยเสนโคงความถี่อาจเปน เสน โค งปกติ ( normal curve ) ซึ่งการกระจายของขอมูลจะสมมาตร

๙
(symmetry) รอบคาเฉลี่ ย หรือเส น โค งอาจมี ความเบ ( skewness) ไปขางใดขางหนึ่งแลวแตลักษณะของ
ขอมูล และ ถาเสนโคงความถี่เปนเสนโคงปกติแลวจะได คาเฉลี่ย = มัธยฐาน = ฐานนิยม ( วัฒนา สุนทรธัย,
๒๕๔๗ : ๕๗ )
ถ า เส น โค ง เบ ไ ปทางซ า ยหรื อ เบ ล บ ( skew to the left หรื อ negative skew ) แล ว
คาเฉลี่ย < มัธยฐาน < ฐานนิยม แสดงวาขอมูลสวนใหญมีคาสูงหรือคามาก และ ขอมูลสวนนอยมีคาต่ําหรือ
คานอย ( วัฒนา สุนทรธัย, ๒๕๔๗ : ๕๗ )
ถาเสนโคงความถี่เบไปทางขวา หรือ เบ บวก ( skew to the right หรือ positive skew )
แลว ฐานนิยม < มัธยฐาน < คาเฉลี่ย แสดงวาขอมูลสวนใหญมีคาต่ําหรือนอย และ ขอมูลสวนนอยมีคาสูง
หรือ คามาก ( วัฒนา สุนทรธัย, ๒๕๔๗ : ๕๗ )
๗. หลังจากไดผลการวิเคราะห
ผูวิจัยไดนําผลการวิจัย ไดนําผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิชา การ
ปฏิบัติงานในสถานีตํารวจ เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป
๘. การเผยแพรผลงาน
ผูวิจัยไดเผยแพรผลงานใน เว็บไซตกลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.๔
( http://school๔.education.police.go.th/index.php/contact-us/๒๐๑๗-๐๗-๐๙-๐๐-๓๙-๑๑ ) และ
สงไปเผยแพรที่ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๓

๑๐
บทที่ ๔
ผลการวิเคราะหขอมูล

จากการที่ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะห ขอมูลผลคะแนนสอบวิชา การทะเบี ยนประวัติอาชญากร ทําให
สามารถตอบวัตถุประสงคการวิจัยได ดังนี้
ตารางที่ ๑ ผลการวิเคราะหขอมูลวิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย จากโปรแกรม Spss
Descriptive Statistics
Sc ๑๘
Valid N (listwise)

N
Statistic
๔๔๙
๔๔๙

Minimum
Statistic
๒๙

Maximum
Statistic
๔๙

Mean
Statistic
๔๓.๓๓๙

Std. Deviation Skewness
Statistic
Statistic Std. Error
๓.๒๔๔๒
-.๙๔๘
.๑๑๕

ความหมายในตารางที่ ๑
Sc ๑๘
= คะแนนวิชาการทะเบียนประวัติอาชญากร
Valid N
= คาความถูกตองของผูเขาสอบ
N
= จํานวนผูเขาสอบ
Minimum
= คะแนนนอยสุด
Maximum
= คะแนนมากที่สุด
Mean
= คาเฉลี่ย
Std.Deviation = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Std.Error
= คาคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
Skewness
= ความเบ
จากตารางที่ ๑ มี จํานวนผูเขาสอบ ๔๔๙ คน ไดคะแนนสูงสุด ๔๙ คะแนน ไดคะแนนต่ําสุด ๒๙
คะแนน คาเฉลี่ย ๔๓.๓๓๙ คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๓.๒๔๔๒ คะแนน ความเบ ๐.๙๔๘ คาคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน ๐.๑๑๕ คะแนน
๑. คาเฉลี่ย (mean )
จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด ๔๔๙ คน มีคะแนนสูงสุด ๔๙ คะแนน และ คะแนนต่ําสุด ๒๙ คะแนน มี
คะแนนเฉลี่ย ๔๓.๓๓๙ คะแนน
เกิน ๔๐ คะแนน
หมายความวาอยูในระดับ ดีมาก
จากการพิจารณาขอมูล จะเห็นไดวาระดับคะแนนต่ําสุด ๒๙ คะแนน และ คะแนนสูงสุด ๔๙ คะแนน
แสดงใหเห็นวาผูเขาสอบสวนใหญทําแบบทดสอบไดคะแนนดี จึงทําใหระดับคะแนนเฉลี่ยสูง
๒. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( standard deviation )
แตเมื่อนําคาเบี่ยงเบนมาตรฐานมาพิจารณา จะเห็นวาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ ๓.๒๔๔๒ คะแนน
และ มีคาความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๑๑๕ ซึ่งนอยมาก ดังนั้น คาเบี่ยงเบนมาตรฐานจึงมีความคลาดเคลื่อนนอยมาก

๑๑
จึงเห็นไดวาคะแนนเฉลี่ย ๔๓.๓๓๙ คะแนน นั้น จํานวนคะแนนเฉลี่ยที่ไดนั้นจึงไมไดเปนตัวแทนของกลุมไดอยาง
แทจริง เพราะมีคาเบี่ยงเบนถึง ๓.๒๔๔๒
เปนระดับที่ เกิน ๓
หมายความวา ควรปรับปรุง
แสดงใหเห็นวาความรูของผูเขาสอบแตกตางกันคอนขางมาก ยอมแสดงใหเห็นวาการเรียนการสอน
ที่นํามาใชนั้นไมสามารถทําใหผูเรียนมีความรูไดใกลเคี ยงกันจึงตองทํ าการปรับปรุงวิธีการสอนใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน ซึ่งอาจจะทําการสอน หรือ วิธีประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนที่ไมถนัดในเรื่องของการเรียนรูใน
แบบบรรยายจะไดสามารถเรียนรูไดเทา ๆ กับผูที่ถนัดในเรื่องของการเรียนรูในแบบบรรยาย
๓. ความเบ (skewness)
ตารางที่ ๒ การวิเคราะหความเบของขอมูล จากโปรแกรม Spss

การพิจารณาความเบ ของขอมูลชุดนี้ คือ -๐.๙๔๘ จะเห็นไดวาขอมูลเบลบ แสดงวาสวนใหญของ
ผูเขาสอบทําคะแนนไดสูง สวนผูเขาสอบจํานวนนอยที่ทําคะแนนไดต่ํา
แสดงใหเห็นวาผูเขาสอบสวนใหญ ทําแบบทดสอบชุดนี้ได ก็แสดงวาผูเขาสอบสวนใหญ สามารถ
ปรับตัวเขากับการเรียนการสอนในรูปแบบปจจุบันที่ผูสอนใช
๔. การนําผลการวิเคราะหที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา การทะเบียนประวัติอาชญากร
จากผลการวิจั ย ผูวิจั ย เห็ น วาจะตองมีการทําแบบประเมิน ผลระหวางเรีย น ในชั่วโมงให มีความ
หลากหลาย เพื่อจะไดสามารถแยกความถนัดในการรับรูของผูเรียน เพื่อจะไดจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไปให
เหมาะสมตอไป

๑๒
บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีความตองการที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ วิชาอาชญาวิทยาและ
งานยุติธรรม ดวยขอสอบวัดผลนั้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามความตองการหรือไม ผูวิจัยไดศึกษาผลคะแนน
ของผูเขาสอบในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. คาเฉลี่ย (mean)
จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด ๔๔๙ คน มีคะแนนสูงสุด ๔๙ คะแนน และ คะแนนต่ําสุด ๒๙ คะแนน มี
คะแนนเฉลี่ย ๔๓.๓๓๙ คะแนน
เกิน ๔๐ คะแนน หมายความวาอยูในระดับ ดีมาก
จากการพิจารณาขอมูล จะเห็นไดวาระดับคะแนนต่ําสุด ๒๙ คะแนน และคะแนนสูงสุด ๔๙ คะแนน
แสดงใหเห็นวาผูเขาสอบสวนใหญทําแบบทดสอบไดคะแนนดี จึงทําใหระดับคะแนนเฉลี่ยสูง
๒. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( standard deviation )
แตเมื่อนําคาเบี่ยงเบนมาตรฐานมาพิจารณา จะเห็นวาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ ๓.๒๔๔๒ คะแนน
และมีคาความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๑๑๕ ซึ่งนอยมาก ดังนั้นคาเบี่ยงเบนมาตรฐานจึงมีความคลาดเคลื่อนนอยมาก
จึงเห็นไดวาคะแนนเฉลี่ย ๔๓.๓๓๙ คะแนนนั้น จํานวนคะแนนเฉลี่ยที่ไดนั้นจึงไมไดเปนตัวแทนของกลุมได
อยางแทจริง เพราะมีคาเบี่ยงเบนถึง ๓.๒๔๔๒
เปนระดับที่ เกิน ๓
หมายความวา ควรปรับปรุง
แสดงใหเห็นวาความรูของผูเขาสอบแตกตางกันคอนขางมาก ยอมแสดงใหเห็นวาการเรียนการ
สอนที่นํ ามาใชนั้ นไม สามารถทํ าให ผูเรียนมีความรูได ใกลเคียงกัน จึงเห็ น ควรทําการปรับ ปรุงวิธีการสอนให
เหมาะสมกับผูเรียน ซึ่งอาจจะทําการสอน หรือ วิธีประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนที่ไมถนัดในเรื่อง
ของการเรียนรูในแบบบรรยายจะไดสามารถเรียนรูไดเทา ๆ กับผูที่ถนัดในเรื่องของการเรียนรูในแบบบรรยาย
๓. ความเบ (skewness)
การพิจารณาความเบ ของขอมูลชุดนี้ คือ -๐.๙๔๘ จะเห็นไดวาขอมูลเบลบ แสดงวาสวนใหญ
ของผูเขาสอบทําคะแนนไดสูง สวนผูเขาสอบจํานวนนอยที่ทําคะแนนไดต่ํา
แสดงใหเห็นวาผูเขาสอบสวนใหญทําแบบทดสอบชุดนี้ได ก็แสดงวาผูเขาสอบสวนใหญสามารถ
ปรับตัวเขากับการเรียนการสอนในรูปแบบที่ผูสอนใช
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ขอมูลคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ ดีมาก สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู
ในระดับควรปรับปรุง ความเบเปนเบลบแสดงวาผูเขาสอบสวนใหญทําคะแนนไดสูงกวาคะแนนเฉลี่ย ซึ่งเมื่อ
พิจารณาในแตละดาน ดังนี้
๑. การจัดการเรียนการสอน

๑๓
๑.๑ การจัดการเรียนการสอนของผูสอน แสดงใหเห็นวาผูเรียนสวนใหญมีความสามารถในการ
รับรูไดดีในเรื่องของการเรียนการสอนแบบบรรยาย เพราะกลุมผูเรียนสามารถทําคะแนนไดสูง คือ เกิน ๔๐
คะแนน ซึ่งเปนคาคะแนนเฉลี่ยในระดับดีมาก
๑.๒ แตเมื่อพิจารณาจากคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวามีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงถึง ๓.๒๔๔๒
คะแนน นั่นคือ จะมีผูเขาสอบที่ทําคะแนนได สูงหรือต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยถึง ๓.๒๔๔๒ คะแนนซึ่งเปนระดับ
คะแนนที่ควรปรับปรุง ซึ่งผูวิจัยไดทําการตรวจสอบวาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ไดมานั้นเชื่อมั่นไดเพียงใด จึงได
พิ จารณาค าความคลาดเคลื่ อน พบวามี คาความคลาดเคลื่อนเพีย ง ๐.๑๑๕ นอยมากแทบจะไมมีความ
คลาดเคลื่อนเลยนอกจากนี้เมื่อนําขอมูลทั้งหมดมากําหนดเปนกราฟปรากฏวามีความเบของขอมูลไปในทางเบ
ลบ คือ – ๐.๘๔๗ ซึ่งจึงสรุปไดวา
วิธีการสอนแบบบรรยายอาจจะทําใหผูเรียนสวนใหญ เรียนรูไดดี แตก็มีบางสวนที่เรียนรูไดไม
ดีนักในวิธีการสอนแบบบรรยาย
แนวทางการแกไข
ผูสอนจะตองสามารถแยกผูที่เรียนรู ที่เรียนรูไดไมดีนักดวยวิธีการสอนแบบบรรยายออกมาใหได
และ ศึกษา หรือ คนควาหาวิธีการสอนในรูปแบบใหมมาใชในการจัดการเรียนการสอนสําหรับคนกลุมนั้น ๆ
๒. การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยพบวาความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนแตกตางกัน ผูเรียนบางคนอาจ
เรียนรูไดดีในเรื่องของการเรียนการสอนแบบบรรยาย บางคนอาจเรียนรูไดดีในเรื่องของการสาธิต หรือ บาง
คนอาจเรียนรูไดดีในเรื่องของการปฏิบัติ ซึ่งในการเรียนการสอนในครั้งตอไป ผูวิจัยจะตองจัดกิจกรรมในการ
เรียนการสอนในแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นในลักษณะของการเรียนรูรวมกัน แตจะไมใชวิธีการแยกกลุมใน
การเรียนรู เนื่องจากการวัดผลจะใชเครื่องมือเดียวกัน ซึ่งผลลัพธที่ตองการ คือ คะแนนเฉลี่ยจะตองอยูใน
ระดับดี หรือ ดีมาก คาเบี่ยงเบนมาตรฐานจะตองลดลงในระดับ ดี หรือ ดีมาก การนํากลุมใดกลุมหนึ่งมา
ดําเนินการก็อาจจะทําใหกลุมอื่น ๆ เสียเปรียบได
ขอเสนอแนะ
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบทดสอบวัด ผล ซึ่งเป นป ญหาขอสอบแบบปรนั ย ๔
ตัวเลือก ซึ่งมีคาคะแนนถึง รอยละ ๔๓.๓๓๙ นั้น ผูวิจัยเห็นวา การวัดผลในลักษณะนี้มีความเสี่ยงคอนขางสูง
กลาวคือ เราจะทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดก็ตอเมื่อมีการตรวจขอสอบไดผลคะแนน และ นําผลคะแนน
มาวิเคราะหขอมูลแลวเทานั้น เราจึงจะทราบวาผลสัมฤทธิ์โดยรวมของผูเรียนเปนอยางไร ถามีคาการกระจาย
สูงเราก็จะอธิบายวาเราควรจะใชวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อแกปญหา การเรียนรูที่แตกตางกัน แตปญหาก็
คือ เราจะสามารถยอนกลับไปทําเชนนั้นไดหรือไม เราก็คงทําไมไดก็คงจะนําขอมูลไปแกไข และ พัฒนาใน
รุนตอไปเทานั้น แตถาเราใชวิธีประเมินผลบอย ๆ และ นําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงการเรียนการสอน ก็จะทํา
ใหผูสอนสามารถสรางกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ซึ่งความหลากหลายดังกลาวก็จะทําใหผูเรียน
สามารถไดรับความรูจากผูสอน ซึ่งไดเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมสําหรับแตละคนตามความถนัดของตน ซึ่ง
เมื่อถึงเวลาวัดผลเมื่อผูเรียนมีความรูใกลเคียงกัน คะแนนเฉลี่ยก็จะสูง คาเบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะนอยลง
เนื่องจากผูเรียนมีความรูอยางแทจริง
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