รายงานผลการวิจยั

เรื่ อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชา หลักการสื่ อสารและสร้างความสัมพันธ์กบั ประชาชน
จากแบบทดสอบวัดผล
หลักสูตร นักเรี ยนนายสิ บตํารวจ รุ่ นที่ ๙
พ.ศ. ๒๕๖๑

โดย
ร.ต.อ.หญิง นราวดี จินดามีตกูล
อาจารย์ (สบ ๒) กลุ่มงานอาจารย์
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๔

ก
คํานํา
ตามที่กลุ่มงานอาจารย์ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๔ ได้ทาํ โครงการวิเคราะห์ขอ้ สอบ นักเรี ยนนาย
สิ บตํารวจรุ่ นที่ ๕ ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อหาแนวทางในการจัดทําข้อสอบมาตรฐาน เพื่อใช้วดั ผล
นักเรี ยนนายสิ บตํารวจ ซึ่ งประสบผลสําเร็ จในระดับหนึ่ ง สําหรับในปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งเป็ นการฝึ กอบรม
นักเรี ยนนายสิ บตํารวจ รุ่ นที่ ๙ กลุ่มงานอาจารย์ได้พิจารณาแล้วเห็ นว่าคุ ณสมบัติพ้ืนฐานในการปฏิ บตั ิหน้าที่
ของตํารวจ คือ ต้องมีความตระหนัก และ เข้าใจความสําคัญของกฎหมาย เข้าใจในสิ ทธิ และหน้าที่ของพลเมือง
รู ้ ถึงการกระทําที่ เป็ นความผิดตามกฎหมาย การปฏิ บตั ิต่อผูก้ ระทําผิด รู ้ หลักการและแนวคิดของกิ จการงาน
ตํารวจกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กลุ่มงานอาจารย์จึงได้จดั ทําโครงการวิจยั
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในวิชาที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ ิจยั ในฐานะ เป็ นอาจารย์ผูร้ ับ ผิดชอบในรายวิช า หลัก การสื่ อสารและการสร้ างความสั ม พันธ์ ก ับ
ประชาชน จึงได้ทาํ การวิจยั เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในวิชาดังกล่าว เพื่อนําข้อมูลที่ได้รับ ไปพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยน การสอนในวิชาดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป

ร.ต.อ.หญิง นราวดี จินดามีตกูล
( นราวดี จินดามีตกูล )
อาจารย์(สบ ๒)กลุ่มงานอาจารย์
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๔

ข
สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทคัดย่อ
บทที่ ๑ บทนํา
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ขอบเขตการศึกษา
เครื่ องมือวิจยั
นิยามศัพท์
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
หลักสู ตร และรายวิชา
ลักษณะการเรี ยนรู้
ทฤษฎีการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ ๓ วิธีดาํ เนินการวิจยั
๑. ลักษณะงานวิจยั
๒. ประชากร
๓. เครื่ องมือวิจยั
๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล
๕. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
๖. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
๗. หลังจากได้ผลการวิเคราะห์
๘. การเผยแพร่ ผลงาน
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
๑. ค่าเฉลี่ย
๒. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๓. ความเบ้
๔. การนําผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปปรับปรุ งพัฒนา
การเรี ยนการสอนรายวิชา หลักการสื่ อสารและ
สร้างความสัมพันธ์กบั ประชาชน
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บทที่ ๕ สรุ ป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
สรุ ปผลการศึกษา
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ค
บทคัดย่ อ
รายงานผลการวิจยั เรื่ อง ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชา หลักการสื่ อสารและสร้ างความสัม พันธ์ ก ับ
ประชาชน จากแบบทดสอบวัดผล หลักสู ตร นักเรี ยนนายสิ บตํารวจ รุ่ นที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็ นงานวิ จ ัย ที่ ผู ้วิ จ ัย ต้อ งการจะศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ของวิช าหลัก การสื่ อ สารและสร้ า ง
ความสั มพันธ์ กบั ประชาชน โดยศึ กษาจากผลคะแนนของผูเ้ ข้าสอบ นํามาวิเคราะห์ หา ค่าเฉลี่ ย (mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( standard deviation ) และ ค่าความเบ้ ( skewness ) โดยได้ผล ดังนี้
๑. ค่ าเฉลีย่ (mean )
จํานวนผูเ้ ข้าสอบทั้ง หมด ๔๔๙ คน มี ค ะแนนสู งสุ ด ๗๔ คะแนน และ คะแนนตํ่า สุ ด ๕๐.๗๕
คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย ๖๖.๗๒๙๔ คะแนน
เกิน ๖๐ คะแนน
หมายความว่า อยูใ่ นระดับ ดี
จากการพิ จารณาข้อมูล จะเห็ นได้ว่าระดับคะแนนตํ่าสุ ด ๕๐.๗๕ คะแนน และ คะแนนสู งสุ ด ๗๔
คะแนน แสดงให้เห็นว่าผูเ้ ข้าสอบส่ วนใหญ่ทาํ แบบทดสอบได้คะแนนดี จึงทําให้ระดับคะแนนเฉลี่ยสู ง
๒. ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( standard deviation )
แต่เมื่อนําค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมาพิจารณา จะเห็ นว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ ๓.๘๐๒๖๑คะแนน
และ มีค่าความคลาดเคลื่ อนที่ .๑๑๕ ซึ่ งน้อยมาก ดังนั้น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจึงมีความคลาดเคลื่ อนน้อยมาก
จึงเห็นได้วา่ คะแนนเฉลี่ย ๖๖.๗๒๙๔ คะแนนนั้น จํานวนคะแนนเฉลี่ยที่ได้น้ นั จึงไม่ได้เป็ นตัวแทนของกลุ่มได้
อย่างแท้จริ ง เพราะมีค่าเบี่ยงเบนถึง ๓.๘๐๒๖๑
เป็ นระดับที่ เกิน ๓ หมายความว่า ควรปรับปรุ ง
แสดงให้เห็นว่าความรู ้ของผูเ้ ข้าสอบแตกต่างกันค่อนข้างมาก ย่อมแสดงให้เห็นว่าการเรี ยนการสอนที่
นํามาใช้น้ นั ไม่สามารถทําให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ได้ใกล้เคียงกันจึงต้องทําการปรับปรุ งวิธีการสอนให้เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยน ซึ่ งอาจจะทําการสอน หรื อ วิธีประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อให้ผเู ้ รี ยนที่ไม่ถนัดในเรื่ องของการเรี ยนรู ้ใน
แบบบรรยายจะได้สามารถเรี ยนรู ้ได้เท่า ๆ กับผูท้ ี่ถนัดในเรื่ องของการเรี ยนรู ้ในแบบบรรยาย
๓. ความเบ้ (skewness)
การพิจารณาความเบ้ ของข้อมูลชุดนี้ คือ -.๘๑๓ จะเห็นได้วา่ ข้อมูลเบ้ลบ แสดงว่าส่ วนใหญ่ของผูเ้ ข้า
สอบทําคะแนนได้สูง ส่ วนผูเ้ ข้าสอบจํานวนน้อยที่ทาํ คะแนนได้ต่าํ
แสดงให้เห็นว่าผูเ้ ข้าสอบส่ วนใหญ่ทาํ แบบทดสอบชุ ดนี้ได้ ก็แสดงว่าผูเ้ ข้าสอบส่ วนใหญ่สามารถปรับตัว
เข้ากับการเรี ยนการสอนในรู ปแบบที่ผสู ้ อนใช้
การวิจยั ในครั้งนี้ บรรลุ ผลสําเร็ จ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของผูท้ าํ การศึกษาที่ตอ้ งการ วัดสัมฤทธิ์ ผล
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน และ นําผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุ งจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้รับ ความกรุ ณ าจาก พล.ต.ต.สุ รศัก ดิ์ นาถวิล ผูบ้ งั คับ การศูน ย์ฝึ กอบรม
ตํารวจภูธรภาค ๔ ที่ได้ให้การสนับสนุ นการวิจยั ครั้งนี้ในด้านต่าง ๆ จนทําให้การวิจยั ครั้งนี้สามารถดําเนิ นการ
จนสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

๑

บทที่ ๑
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ตามที่กลุ่มงานอาจารย์ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๔ได้ทาํ โครงการวิเคราะห์ขอ้ สอบ นักเรี ยนนายสิ บ
ตํารวจรุ่ นที่ ๕ ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อหาแนวทางในการจัดทําข้อสอบมาตรฐาน เพื่อใช้วดั ผลนักเรี ยน
นายสิ บตํารวจ ซึ่ งประสบผลสําเร็ จในระดับหนึ่ ง สําหรับในปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่ งเป็ นการฝึ กอบรม นักเรี ยน
นายสิ บตํารวจ รุ่ นที่ ๙ กลุ่มงานอาจารย์ได้พิจารณาแล้วเห็ นว่าคุ ณสมบัติพ้ืนฐานในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของตํารวจ
คื อ ต้องมี ค วามตระหนัก และ เข้าใจความสําคัญ ของกฎหมาย เข้าใจในสิ ท ธิ และหน้าที่ ของพลเมื อง รู ้ ถึงการ
กระทําที่ เป็ นความผิดตามกฎหมาย ตลอดจนการปฏิ บ ตั ิ ต่อผูก้ ระทําผิด จากเหตุ ผลดังกล่ าวข้างต้น กลุ่ มงาน
อาจารย์จึง ได้จดั ทํา โครงการวิจยั เพื่ อประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนในวิช าที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งได้แก่ วิช าการ
ปฏิ บตั ิงานในสถานี ตาํ รวจ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป การทะเบียนประวัติอาชญากร อาชญาวิทยา
และงานยุติธรรม การเขียนรายงานในหน้าที่ตาํ รวจ พระราชบัญญัติตาํ รวจแห่ งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๗ และ
หลักการสื่ อสารและการสร้างความสัมพันธ์กบั ประชาชน เพื่อนําข้อมูลที่ ได้ไปจัดทํา หรื อ พัฒนารู ปแบบการ
เรี ยน การสอนในวิชาดังกล่าวที่เหมาะสมต่อไป
ผูว้ ิจยั ในฐานะอาจารย์ผูร้ ่ วมสอนในหลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตํารวจ จึงเห็นว่า ควรจัดให้มีการวิจยั เรื่ อง
การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรายวิ ช า หลัก การสื่ อ สารและสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ก ับ ประชาชน จาก
แบบทดสอบ ซึ่ งผูว้ ิจยั เป็ นอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบในรายวิชาดังกล่าว โดยในการวิจยั ครั้งนี้ จะเน้นการประเมิ นผล
คะแนนสอบของผูเ้ ข้าสอบทั้งหมด โดยพิจารณาคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าความเบ้
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
๑. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยน วิชา หลักการสื่ อสารและสร้างความสัมพันธ์กบั ประชาชน ของ
นักเรี ยนนายสิ บตํารวจ รุ่ นที่ ๙ ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๑
๒. เพื่อนําผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน รายวิชา หลักการสื่ อสารและสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ประชาชน ให้ได้มาตรฐาน
ขอบเขตของการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาผลคะแนนสอบ วิชา หลักการสื่ อสารและสร้างความสัมพันธ์กบั ประชาชน
ที่ ไ ด้จากการทําข้อสอบวัดผลการเรี ยนของนัก เรี ยนนายสิ บ ตํารวจ รุ่ น ที่ ๙ ประจําปี การศึ ก ษา ๒๕๖๑ โดยมี
สาระสําคัญที่ตอ้ งการศึกษา คือ
๑) คะแนนเฉลี่ย (mean)
๒) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( standard Diviation)
๓) ความเบ้ ( skewness )

๒

เครื่องมือวิจัย
๑. ข้อสอบวิชา หลักการสื่ อสารและสร้างความสัมพันธ์กบั ประชาชน ที่ใช้วดั ผลการเรี ยนของนักเรี ยน
นายสิ บตํารวจ รุ่ นที่ ๙ ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๕๖ ข้อ
๒. โปรแกรม Microsoft Excel ๒๐๑๓ และSPSS Version ๒๒ ( ธานินทร์ ศิลป์ จารุ .๒๕๕๕:๔๑๕-๔๑๖)
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หมายถึ ง ขนาดของความสํ า เร็ จ ที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการเรี ย นการสอน
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข, ๒๕๔๘ : ๑๒๕)
ค่ าเฉลีย่ (mean) คือ ค่ากลางซึ่ งคํานวณจากผลบวกของข้อมูลหารด้วยจํานวนของข้อมูล (วัฒนา สุ นทรธัย
, ๒๕๔๗ : ๔๙)
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( standard deviation หรื อ std dev หรื อ SD หรื อ S ) คือค่าการกระจายซึ่ งเป็ น
ค่าที่เกิดจากรากบวกที่สองของความแปรปรวน (วัฒนา สุ นทรธัย, ๒๕๔๗ : ๕๔)
ความเบ้ (skewness) หมายถึง ข้อมูลที่มีจาํ นวนมากนั้นเมื่อนํามาสร้างเป็ นเส้นโค้งความถี่แล้วเส้นโค้งจะ
มีได้หลายลักษณะ หากเส้นโค้งมีลกั ษณะสู งข้างใดข้างหนึ่ง (วัฒนา สุ นทรธัย, ๒๕๔๗ : ๕๗)
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
๑. ประโยชน์ต่อผูว้ ิจยั ในฐานะผูส้ อน ผูว้ จิ ยั ได้ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชา หลักการสื่ อสารและสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ประชาชน ที่ได้มาตรฐาน
๒. ศฝร.ภ. ๔ นําผลที่ได้ไปกําหนดนโยบายในการพัฒนาการเรี ยนการสอนของครู – อาจารย์รายวิชา
อื่นๆ ในหลักสู ตรต่างๆ ซึ่ งจะช่วยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ ศฝร.ภ.๔
๓. นักเรี ยนหรื อผูเ้ ข้ารับการอบรม ได้รับความยุติธรรมในการประเมินผลการเรี ยน และได้ทราบว่าตนเอง
มีความรู ้เกี่ยวกับ วิชา หลักการสื่ อสารและสร้างความสัมพันธ์กบั ประชาชนมากน้อยเพียงใด และอยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐาน หรื อไม่

๓

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
๑. หลักสู ตร และรายวิชา หลักการสื่ อสารและสร้างความสัมพันธ์กบั ประชาชน เป็ นวิชา ในภาควิชาเฉพาะ ของ
หลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตํารวจ มีจาํ นวนคาบในชั้นเรี ยน จํานวน ๔๘ ชัว่ โมง ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ๒๐
ชัว่ โมง ปฏิบตั ิ ๒๘ ชัว่ โมง มีการวัดผลโดยใช้ ปั ญหาข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน ประกอบด้วย คะแนนเก็บซึ่ งเป็ นคะแนนที่ ได้จากดุ ลยพินิจ ของ อาจารย์ผสู้ อน
จํานวน ๑๘.๗๕ คะแนน ส่ วนอี ก ๕๖.๒๕ คะแนนจะได้จากการทําแบบทดสอบ จํานวน ๕๖ ข้อ โดยมี ค่ า
คะแนน ข้อละ ๑ คะแนน ส่ วนข้อสุ ดท้ายจะได้ ๑.๕ คะแนน เกณฑ์สอบผ่าน คือ ๖๐ คะแนน
๒. ลักษณะการเรียนรู้
ลักษณะการเรียนรู้ ของแบ่ งออกได้ เป็ น ๓ ด้ าน คือ
๑.พุทธิ พิสัย (Cognitive Domain)
๒.จิตพิสัย(Affective Domain)
๓.ทักษะพิสัย(Psychomotor Domain)
๑.พุทธิพสิ ั ย (Cognitive Domain)
เป็ นจุดประสงค์ทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ทางด้านสติปัญญา คือความรู ้ ความเข้าใจ การใช้ความคิด
พุทธิ พิสัยแบ่งออกเป็ น ๖ ระดับ คือ
๑. ความรู ้ หมายถึง ความสามารถในการจําแนกเนื้อหาความรู ้ และระลึกได้เมื่อต้องการนํามาใช้
๒.ความเข้าใจ หมายถึง การเข้าใจความหมายของเนื้อหาสาระ
๓.การนําไปใช้ หมายถึง การนําเอาเนื้อหาสาระ หลักการ ความคิดรวบยอด และทฤษฎีต่างๆไปใช้
ในรู ปแบบใหม่
๔.การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกเนื้ อหาให้เป็ นส่ วนย่อยเพื่อค้นหาองค์ประกอบ
โครงสร้าง หรื อความสัมพันธ์ในส่ วนย่อยนั้น
๕.การสั งเคราะห์ หมายถึ ง ความสามารถที่ จะนําองค์ป ระกอบหรื อส่ วนย่อยๆนั้น เข้ามารวมกัน
เพื่อให้เป็ นภาพที่สมบูรณ์เกิดความกระจ่างใสในสิ่ งเหล่านั้น
๖.การประเมิ นค่า หมายถึ ง ความสามารถใน การพิจารณาคุ ณค่าของสิ่ งต่างๆโดยผูก้ าํ หนดตัดสิ น
ขึ้นมาเอง

๔

๒.จิตพิสัย(Affective Domain)
เป็ นจุดประสงค์ที่เกี่ยวกับความรู ้สึกทางจิตใจ ซึ่งรวมถึงความสนใจ อารมณ์ เจตคติ ค่านิยมและคุณธรรม
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในเหล่านี้จะเกิดตามลําดับขั้นตอนดังนี้
๑.การรับ คือ การที่นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์จากสิ่ งแวดล้อม
๒.การตอบสนอง คือ การมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่ งแวดล้อมที่รับเข้ามาด้วยความเต็มใจ
๓.การเห็ นคุ ณค่า เป็ นสิ่ งที่เกิ ดขึ้นภายหลังที่รับรู ้ สิ่งแวดล้อม และมีปฏิกิริยาโต้ตอบสังเกตได้จาก
พฤติกรรมที่ยอมรับค่านิยมใดค่านิยมหนึ่ง
๔.การจัดรวบรวมเป็ นการพิจารณา และรวบรวมค่านิ ยมให้เข้าเป็ นระบบค่านิ ยมหรื อสร้ างมโน
ทัศน์ของค่านิยม
๕.การพิจารณาคุณลักษณะจากค่านิ ยม เป็ นเรื่ องของความประพฤติ คุณสมบัติ และคุณลักษณะของ
แต่ละบุคคลที่เป็ นผลของความรู ้สึก
๓.ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)
เป็ นจุดประสงค์ ที่เกี่ ยวกับทักษะในการเคลื่ อนไหว และใช้อวัยวะต่างๆของร่ างกายมีลาํ ดับการพัฒนา
ดังนี้

๑.การเลียนแบบ เป็ นการทําตามอย่างที่ครู ให้ หรื อดูแบบจากของจริ ง
๒.การทําตามคําบอก เป็ นการทําตามตัวอย่างที่ครู ให้
๓.การทําอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็ นการกระทําโดยนักเรี ยนอาศัยความรู ้ที่เคยทํามาก่อนแล้วเพิ่มเติม
๔.การทําถูกต้องหลากหลายรู ปแบบ เป็ นการกระทําในเรื่ องคล้ายๆกันและแยกรู ปแบบได้ถูกต้อง
๕.การทําได้อย่างเป็ นธรรมชาติ เป็ นการทําให้เกิดความชํานาญ และสําเร็ จในเวลาที่รวดเร็ ว
(มะลิวลั ย์ จินะเป็ ง, ม.ป.พ : ออนไลน์ )

๓. ทฤษฎีการประเมินผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ขนาดของความสําเร็ จที่ได้จากกระบวนการเรี ยนการสอน
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข, ๒๕๔๘ : ๑๒๕)
การเรี ยนการสอนทุกรายวิชา ผูส้ อนจะต้องกําหนดจุดม่งหมาย หรื อ วัตถุประสงค์เอาไว้ เมื่อการเรี ยนการ
สอนเสร็ จสิ้ นลงแล้วก็จะทําการประเมินผล หรื อ วัดผลด้วยเครื่ องมือที่จดั เตรี ยมเอาไว้ โดยมีผลลัพธ์ออกมาเป็ น
ผลคะแนน โดยผลคะแนนนั้นจะเป็ นเครื่ องวัดที่ช้ ีวา่ การเรี ยนการสอนนั้นประสบผลสําเร็ จเป็ นไปตามเป้ าหมาย
หรื อไม่ ซึ่ งถ้าผูถ้ ูกวัดผลมีจาํ นวนน้อย ก็คงไม่มีความจําเป็ นใด ๆ ที่จะต้องใช้วิธีการทางสถิ ติเข้ามาช่ วย แต่ถา้
ผูเ้ รี ยนมีจาํ นวนมากก็จะเป็ นจะต้องใช้วิธีการทางสถิติเข้าช่วยอธิ บายผลคะแนนที่ได้ โดยจะทําให้ผลคะแนนของ
ผูเ้ ข้าสอบทั้งหมด เหลือเพียงค่าเดียว เรี ยกว่า ค่ากลาง ซึ่ งค่ากลางจะเป็ นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมด แต่อย่างไรก็
ตามค่ากลางที่นาํ มาใช้ก็อาจจะไม่สามารถอธิ บายลักษณะของข้อมูลได้ถูกต้องตรงกันมากนัก โดยเฉพาะค่าเฉลี่ย
แบบเลขคณิ ต จะมีการนําคะแนนเฉลี่ยที่ได้ไปพล็อตลงในกราฟ โดยจะพิจารณาโค้งของกราฟ ถ้ากราฟมีความ

๕

สมมาตรกัน คื อ ด้านซ้าย กับด้านขวาเท่ากัน ก็แสดงว่าข้อมูลไม่มีการกระจาย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานจะอยู่ที่
๐ และ ไม่เกิน ๑ ค่าเฉลี่ยที่นาํ มาใช้ก็เป็ นค่าที่เชื่อถือได้ แต่ถา้ เกิน ๑ ก็แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยที่นาํ มาใช้ไม่ได้เป็ น
ตัวแทนของกลุ่มอย่างแท้จริ ง โดยเมื่อพิจารณาจากกราฟแล้วโค้งข้อมูลจะมีความเบ้ อาจจะเบ้ซ้าย หรื อ เบ้ขวา
ซึ่ งจะบอกความหมายของข้อมูลที่แตกต่างกัน
ผูว้ จิ ยั จึงนํา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน และ ความเบ้ มาใช้ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
๔. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ (๒๕๔๕ : ๙๖) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึงแบบทดสอบที่
ใช้วดั ความรู ้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้มาแล้วว่าบรรลุผลสําเร็ จตามจุดประสงค์ที่
กําหนดไว้เพียงใด
สิ ริพร ทิพย์คง (๒๕๔๕ : ๑๙๓) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ชุดคําถามที่มุ่ง
วัดพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนว่ามีความรู ้ ทักษะ และสมรรถภาพด้านสมองด้านต่างๆ ในเรื่ องที่เรี ยนรู ้ไปแล้ว
มากน้อยเพียงใด
สมพร เชื้ อพันธ์ (๒๕๔๗ : ๕๙) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึงแบบทดสอบ
หรื อชุ ดของข้อสอบที่ใช้วดั ความสําเร็ จหรื อความสามารถในการทํากิจกรรมการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่เป็ นผลมา
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู ผสู ้ อนว่าผ่านจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ต้งั ไว้เพียงใด
งานวิจยั ส่ วนใหญ่จะทําการวิจยั ในเรื่ องของแบบทดสอบในการใช้วดั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ซึ่ งเป็ น
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาข้อสอบซึ่ งเป็ นเครื่ องมือในการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แต่ถา้ เครื่ องมือที่ใช้วดั ผลมี
ความเป็ นมาตรฐานอยูแ่ ล้ว ผลคะแนนที่ออกมาก็ยอ่ มสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการจัดการเรี ยนการสอน ของอาจารย์
ผูส้ อนว่าเป็ นอย่างไร สามารถทําให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และความเข้าใจในบทเรี ยนตามวัตถุประสงค์หรื อไม่

๖

บทที่ ๓
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึ ก ษาวิจยั เพื่ อศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช า ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ย วกับ กฎหมาย ผูว้ ิจยั ได้
ดําเนินการต่างๆ ดังนี้
๑. ลักษณะของงานวิจัย
เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา
๒. ประชากร
ได้แก่ นักเรี ยนนายสิ บตํารวจ รุ่ นที่ ๙ จํานวน ๔๔๙ นาย
๓. เครื่องมือวิจัย
ข้อสอบวิชา หลักการสื่ อสารและสร้างความสัมพันธ์กบั ประชาชน ซึ่ งเป็ นข้อสอบปรนัยแบบ ๔ ตัวเลือก
โดยมีกระบวนการสร้าง ดังนี้
๑.๑ จัดทําตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ
๑) วิเคราะห์เนื้อหาวิชา หลักการสื่ อสารและสร้างความสัมพันธ์กบั ประชาชน สําหรับนักเรี ยนนายสิ บ
ตํารวจ โดยขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ในศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๔ ซึ่ งมีประสบการณ์
ในการสอนในกลุ่มวิชา ป้ องกันปราบปราม ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
๒) ให้น้ าํ หนักของเนื้อหาแต่ละบท เพื่อกําหนดสัดส่ วนจํานวนข้อสอบ พร้อมทั้งกําหนดเนื้อหาและ
พฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด โดยคํานึงถึงขอบเขตของเนื้อหา มาตรฐานการเรี ยนรู ้ของรายวิชา ผลการเรี ยนรู ้ที่
คาดหวัง จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ซึ่ งพบว่าเป็ นข้อสอบจํานวน ๕๖ ข้อ
๑.๒ การสร้างข้อสอบ
๑) ศึกษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวกับวิธีการสร้างและข้อดีขอ้ จํากัดของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ
( ไพศาล วรคํา. ๒๕๕๔ : ๒๓๕ - ๒๔๐; วัลลี สัตยาศัย. ๒๕๕๕ : ๗๗๗-๗๘๑; อนุวตั ิ คูณแก้ว.
๒๕๕๕ : ๑๒๓-๑๒๖)
๒) เนินการสร้างข้อสอบ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๙ ข้อ โดยยึด
หลักในการออกข้อสอบแบบเลือกตอบของสุ รศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ (๒๕๕๓ : ๑๓๕-๑๕๕) และวิธีการ
สร้างข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบของวัลลี สัตยาศัย (๒๕๕๕ : ๗๗๗-๗๗๙)
๓) ตรวจทานแบบทดสอบ หลังจากสร้างข้อสอบแล้ว ผูศ้ ึกษาได้นาํ มาตรวจทาน เพื่อให้ได้
แบบทดสอบที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามที่กาํ หนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสู ตร
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0

0

๗

๔. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
๔.๑ นําข้อสอบจัดส่ งให้ฝ่ายบริ การการศึกษาจัดพิมพ์และจัดเตรี ยมชุดข้อสอบ ซึ่งเป็ นการรวมข้อสอบ
หลายวิชา เพื่อนําไปจัดสอบในเวลาเดียวกัน
๔.๒ ดําเนินการสอบตามกําหนดการที่ฝ่ายบริ การการศึกษากําหนด
๔.๓ นํากระดาษคําตอบไปตรวจให้คะแนน โดยให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยของแก่นเป็ นผูต้ รวจ
โดยใช้โปรแกรม Fox Pro
๕. การวิเคราะห์ ข้อมูล
เนื่ องจากข้อมูลการตอบข้อสอบถูกเขียนขึ้นด้วยโปรแกรม Fox Pro ซึ่ งสามารถเปิ ดอ่านด้วย โปรแกรม
EXCEL ได้เมื่อได้ขอ้ มูลแล้ว จึงนําข้อมูลมาดําเนินการ ดังนี้
๕.๑ นําข้อมูลที่ได้จากเครื่ องตรวจข้อสอบ มาจัดเตรี ยมด้วยโปรแกรม Excel เพื่อให้ทราบว่าผู ้
เข้าสอบแต่ละคนได้คะแนนเท่าใด
๕.๒ ถ่ายโอนข้อมูลจาก Excel เข้าสู่ SPSS แล้วจึงดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดย
๑) หาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ( mean )
๒) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( standard Diviation)
๓) ความเบ้ ( skewness )
๖. สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
๖.๑ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ( mean )
ค่าเฉลี่ ย ( average หรื อ mean) มี อ ยู่ด้วยกัน หลายชนิ ด เช่ น ค่ าเฉลี่ ย เรขาคณิ ต ค่ าเฉลี่ ยฮาร์ ม อนิ ก
เป็ นต้น แต่ค่าเฉลี่ ยที่นิยมใช้กนั มากที่สุดในวงการธุ รกิจ คือ ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ตหรื อ มัชฌิ มเลขคณิ ต ( anthmetic
mean ) โดยเรี ยกสั้น ๆ ว่า ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยคือ ค่ากลางซึ่ งคํานวณจากผลบวกของข้อมูลหารด้วยจํานวนของข้อมูล สัญลักษณ์ ที่ใช้ คือ
n

x

อ่านว่า เอกซ์บาร์ โดยผลบวก ( SUM ) ของข้อมูลเขียนได้เป็ น

จาก

x1

ถึง

xn

∑x

เมื่อ n คือจํานวนของข้อมูล ดังนั้นสู ตรที่ใช้คาํ นวณ คือ
n

ค่าเฉลี่ย

x

=

=

∑x
i =1

i

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

ในที่น้ ีผลบวกของข้อมูล 10 ค่า ( n = 10 ) หาได้ดงั นี้

i =1

i

หมายถึงการบวกข้อมูล n จํานวน

๘
10

ผลบวก = ∑ xi
i =1

= x1 + x 2 + x3 + ... + x10

= ๒๐ +๒๕ +๒๕ +… + ๖๐ = ๓๘๐
10

x

=
=

∑x
i =1

i

10
380
=
10
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( วัฒนา สุ นทรธัย, ๒๕๔๗ : ๔๙-๕๐ )
ซึ่ งในที่น้ ีจะกําหนด คะแนนเฉลี่ยสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ คือ
ตํ่ากว่า ๒๐ หมายความว่า
ต้องปรับปรุ ง
เกิน ๒๐ - ๔๐ หมายความว่า
ควรปรับปรุ ง
เกิน ๔๐ - ๖๐ หมายความว่า
พอใช้
เกิน ๖๐ - ๘๐ หมายความว่า
ดี
เกิน ๘๐
หมายความว่า
ดีมาก
๖.๒ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( standard diviation)
การใช้ค่ากลางในการทําความเข้าใจข้อมูลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการมอง
ภาพรวมเพราะข้อมูลหลายกลุ่มอาจมีค่ากลางเท่ากันได้ เช่น ข้อมูลกลุ่มที่หนึ่งซึ่ งมี ๓ รายการ คือ ๑,๒ และ ๕ มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ ๓ และกลุ่ ม ที่ ๒ ซึ่ งมี ๓ รายการเช่ นเดี ยวกัน คือ ๓,๓ และ ๓ ก็มี ค่าเท่ ากับ ๓ เช่ นกัน หาก
พิจารณาเฉพาะค่าเฉลี่ ยก็จะไม่ทราบว่าข้อมู ล ๒ กลุ่ม นี้ มีค วามแตกต่างกันอย่างไร จึ งจําเป็ นต้องทราบความ
แตกต่างของข้อมูลที่อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันซึ่ งเรี ยกว่า ค่าการกระจาย ในที่น้ ีจะนําเสนอการวัดค่าการกระจาย ๕ แบบ
คือ ความแปรปรวน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน พิสัย และ พิสัยระหว่างควอร์ ไทล์ ( วัฒนา
สุ นทรธัย, ๒๕๔๗ : ๕๓ )
ในที่น้ ีผวู ้ จิ ยั จะใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( standard diviation) เป็ นการวัดค่าการกระจาย
ส่ วนเบี่ยงมาตรฐาน ( standard diviation sinv หรื อ std dev หรื อ SD หรื อ S) คือค่าการกระจายซึ่ ง
เป็ นค่าที่เกิดจากรากบวกที่สองของความแปรปรวน นัน่ คือ
Std dev = var iance = 190 = 13.784
ดังนั้นส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุคนกลุ่มนี้ คือ ๑๓.๗๘๔ ปี หรื อ อายุของคนกลุ่มนี้ เบี่ยงเบนไป
จากค่าเฉลี่ย ๑๓.๗๘๔ ปี ( วัฒนา สุ นทรธัย, ๒๕๔๗ : ๕๔ )
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่นาํ มาใช้ บางครั้งอาจมีการคลาดเคลื่อนไปบ้าง ซึ่ งเรี ยกว่าค่าคลาดเคลื่ อน
มาตรฐาน ( Standard error หรื อ std err หรื อ SE ) คือค่าการกระจายซึ่ งเป็ นค่าคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากการสุ่ ม

๙

กลุ่มตัวอย่าง ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็กค่าคลาดเคลื่อนจะมีค่าสู ง ในทางตรงกันข้าม ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่
ค่าคลาดเคลื่อนจะมีค่าตํ่า ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานคํานวณได้จากการหารค่า std dev ด้วย n นัน่ คือ
Std err =
=

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

√𝑛𝑛
๑๓.๗๘๔
√๑๐

= ๔.๓๕๙

ดังนั้นค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของอายุคนกลุ่มนี้ คือ ๔.๓๕๙ ปี
( วัฒนา สุ นทรธัย, ๒๕๔๗ : ๕๔ )
ซึ่ งในที่น้ ีจะกําหนด ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ คือ
ไม่เกิน ๑
หมายความว่า ดีมาก
เกิน ๑ – ๒
หมายความว่า ดี
เกิน ๒ - ๓ หมายความว่า พอใช้
เกิน ๓ - ๔ หมายความว่า ควรปรับปรุ ง
เกิน ๔
หมายความว่า ต้องปรับปรุ ง
นอกจากนี้ยงั จะพิจาณาคุณภาพของข้อมูลว่า ข้อมูลที่ได้มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่าใด และ มีค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานมากน้อยเพียงใด
๖.๓ ความเบ้ ( skewness )
ถ้านําความถี่ ของข้อมูลที่ เรี ยงลําดับแล้วมาเขี ยนเป็ นกราฟโดยให้ขอ้ มู ลดังกล่ าวอยู่ในแกน
นอนและความถี่อยู่ในแกนตั้ง แล้วลากเส้ นโค้งให้ผ่านจุดยอดของความถี่ แล้วกราฟจะมี ความโค้งแตกต่างกัน
ออกไป โดยเส้ น โค้ง ความถี่ อ าจเป็ น เส้ น โค้ง ปกติ ( normal curve ) ซึ่ งการกระจายของข้อ มู ล จะสมมาตร
(symmetry) รอบค่าเฉลี่ย หรื อเส้นโค้งอาจมีความเบ้ ( skewness) ไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วแต่ลกั ษณะของข้อมูล และ
ถ้าเส้นโค้งความถี่เป็ นเส้นโค้งปกติแล้วจะได้ ค่าเฉลี่ย = มัธยฐาน = ฐานนิยม ( วัฒนา สุ นทรธัย, ๒๕๔๗ : ๕๗ )
ถ้า เส้ น โค้ง เบ้ไ ปทางซ้ า ยหรื อ เบ้ล บ ( skew to the left หรื อ negative skew ) แล้ว ค่ า เฉลี่ ย <
มัธยฐาน < ฐานนิยม แสดงว่าข้อมูลส่ วนใหญ่มีค่าสู งหรื อค่ามาก และ ข้อมูลส่ วนน้อยมีค่าตํ่าหรื อค่าน้อย ( วัฒนา
สุ นทรธัย, ๒๕๔๗ : ๕๗ )
ถ้าเส้นโค้งความถี่ เบ้ไปทางขวา หรื อ เบ้บวก ( skew to the right หรื อ positive skew ) แล้ว ฐาน
นิ ยม < มัธยฐาน < ค่าเฉลี่ ย แสดงว่าข้อมูลส่ วนใหญ่มีค่าตํ่าหรื อน้อย และ ข้อมูลส่ วนน้อยมี ค่าสู ง หรื อ ค่ามาก
( วัฒนา สุ นทรธัย, ๒๕๔๗ : ๕๗ )
๗. หลังจากได้ ผลการวิเคราะห์
ผูว้ ิจยั ได้นําผลการวิจยั ได้นําผลการวิจยั ไปปรั บ ปรุ งพัฒ นาการจัดการเรี ยนการสอนในวิช า ความรู ้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนในครั้งต่อไป

๑๐

๘. การเผยแพร่ ผลงาน
ผูว้ จิ ยั ได้เผยแพร่ ผลงานใน เว็บไซต์กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๔
( http://school๔.education.police.go.th/index.php/contact-us/๒๐๑๗-๐๗-๐๙-๐๐-๓๙-๑๑ ) และ ส่ งไปเผยแพร่ ที่
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๓

๑๑

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการที่ผวู้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลคะแนนสอบวิชา หลักการสื่ อสารและสร้างความสัมพันธ์
กับประชาชน ทําให้สามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ ดังนี้
ตารางที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลวิชาความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมาย จากโปรแกรม Spss
Descriptive Statistics
N
Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Skewness
Statistic Statistic Statistic Statistic
Statistic Statistic Std. Error
sc๒
๔๔๙ ๕๐.๗๕
๗๔ ๖๖.๗๒๙๔ ๓.๘๐๒๖๑ -.๘๑๓
.๑๑๕
Valid N
(listwise)

๔๔๙

ความหมายในตารางที่ ๑
Sc ๒
= คะแนนวิชาหลักการสื่ อสารและการสร้างความสัมพันธ์กบั ประชาชน
Valid N = ค่าความถูกต้องของผูเ้ ข้าสอบ
N
= จํานวนผูเ้ ข้าสอบ
Minimum = คะแนนน้อยสุ ด
Maximum = คะแนนมากที่สุด
Mean
= ค่าเฉลี่ย
Std.Deviation = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Std.Error = ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
Skewness = ความเบ้
จากตารางที่ ๑ มีจาํ นวนผูเ้ ข้าสอบ ๔๔๙ คน ได้คะแนนสู งสุ ด ๗๔ คะแนน ได้คะแนนตํ่าสุ ด ๕๐.๗๕
คะแนน ค่ าเฉลี่ ย ๖๖.๗๒๙๔ คะแนน ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ๓.๘๐๒๖๑ คะแนน ความเบ้ -.๘๑๓ ค่ า
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน .๑๑๕ คะแนน
๑. ค่ าเฉลีย่ (mean )
จํานวนผูเ้ ข้าสอบทั้งหมด ๔๔๙ คน มีคะแนนสู งสุ ด ๗๔ คะแนน และ คะแนนตํ่าสุ ด ๕๐.๗๕
คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย ๖๖.๗๒๙๔ คะแนน
เกิน ๖๐ คะแนน
หมายความว่า อยูใ่ นระดับ ดี
จากการพิจารณาข้อมู ล จะเห็ น ได้ว่าระดับ คะแนนตํ่าสุ ด ๕๐.๗๕ คะแนน และ คะแนนสู งสุ ด ๗๔
คะแนน แสดงให้เห็นว่าผูเ้ ข้าสอบส่ วนใหญ่ทาํ แบบทดสอบได้คะแนนดี จึงทําให้ระดับคะแนนเฉลี่ยสู ง

๑๒

๒. ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( standard deviation )
แต่เมื่อนําค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานมาพิจารณา จะเห็นว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ ๓.๘๐๒๖๑ คะแนน
และ มีค่าความคลาดเคลื่อนที่ .๑๑๕ ซึ่ งน้อยมาก ดังนั้น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจึงมีความคลาดเคลื่อนน้อยมาก จึง
เห็ นได้ว่าคะแนนเฉลี่ ย ๖๖.๗๒๙๔ คะแนนนั้น จํานวนคะแนนเฉลี่ ยที่ ได้น้ ันจึงไม่ได้เป็ นตัวแทนของกลุ่มได้
อย่างแท้จริ ง เพราะมีค่าเบี่ยงเบนถึง ๓.๘๐๒๖๑
เป็ นระดับที่ เกิน ๓ หมายความว่า ควรปรับปรุ ง
แสดงให้เห็ นว่าความรู ้ ของผูเ้ ข้าสอบแตกต่างกันค่อนข้างมาก ย่อมแสดงให้เห็ นว่าการเรี ยนการ
สอนที่นาํ มาใช้น้ นั ไม่สามารถทําให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ได้ใกล้เคียงกันจึงต้องทําการปรับปรุ งวิธีการสอนให้เหมาะสม
กับผูเ้ รี ยน ซึ่ งอาจจะทําการสอน หรื อ วิธีประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อให้ผเู้ รี ยนที่ไม่ถนัดในเรื่ องของการเรี ยนรู ้
ในแบบบรรยายจะได้สามารถเรี ยนรู ้ได้เท่า ๆ กับผูท้ ี่ถนัดในเรื่ องของการเรี ยนรู ้ในแบบบรรยาย
๓. ความเบ้ (skewness)
ตารางที่ ๒ การวิเคราะห์ ความเบ้ ของข้ อมูล จากโปรแกรม Spss
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การพิจารณาความเบ้ ของข้อมูลชุดนี้ คือ -.๘๑๓ จะเห็นได้วา่ ข้อมูลเบ้ลบ แสดงว่าส่ วนใหญ่ของผู ้
เข้าสอบทําคะแนนได้สูง ส่ วนผูเ้ ข้าสอบจํานวนน้อยที่ทาํ คะแนนได้ต่าํ
แสดงให้เห็นว่าผูเ้ ข้าสอบส่ วนใหญ่ทาํ แบบทดสอบชุดนี้ได้ ก็แสดงว่าผูเ้ ข้าสอบส่ วนใหญ่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับการเรี ยนการสอนในรู ปแบบปั จจุบนั ที่ผสู ้ อนใช้
๔. การนําผลการวิเคราะห์ ทไี่ ด้ ไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา หลักการสื่ อสารและสร้ างความ
สั มพันธ์ กบั ประชาชน
จากผลการวิ จยั ผูว้ ิ จยั เห็ น ว่าจะต้องมี ก ารทํา แบบประเมิ น ผลระหว่า งเรี ย น ในชั่วโมงให้มี ค วาม
หลากหลาย เพื่อจะได้สามารถแยกความถนัดในการรับรู ้ ของผูเ้ รี ยน เพื่อจะได้จดั การเรี ยนการสอนในครั้งต่อไป
ให้เหมาะสมต่อไป
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บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีความต้องการที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ของ วิชา หลักการสื่ อสารและ
สร้างความสัมพันธ์กบั ประชาชน ด้วยข้อสอบวัดผลนั้น นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ตามความต้องการหรื อไม่ ผูว้ ิจยั ได้
ศึกษาผลคะแนนของผูเ้ ข้าสอบในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ค่ าเฉลีย่ (mean )
จํานวนผูเ้ ข้าสอบทั้งหมด ๔๔๙ คน มีคะแนนสู งสุ ด ๗๔ คะแนน และ คะแนนตํ่าสุ ด ๕๐.๗๕ คะแนน
มีคะแนนเฉลี่ย ๖๖.๗๒๙๔ คะแนน
เกิน ๖๐ คะแนน
หมายความว่าอยูใ่ นระดับ ดี
จากการพิ จารณาข้อมูล จะเห็ นได้ว่าระดับ คะแนนตํ่าสุ ด ๕๐.๗๕ คะแนน และ คะแนนสู งสุ ด ๗๔
คะแนน แสดงให้เห็นว่าผูเ้ ข้าสอบส่ วนใหญ่ทาํ แบบทดสอบได้คะแนนดี จึงทําให้ระดับคะแนนเฉลี่ยสู ง
๒. ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( standard deviation )
แต่เมื่อนําค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานมาพิจารณา จะเห็ นว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ ๓.๘๐๒๖๑ คะแนน
และ มีค่าความคลาดเคลื่ อนที่ .๑๑๕ ซึ่ งน้อยมาก ดังนั้น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจึงมีความคลาดเคลื่ อนน้อยมาก
จึงเห็นได้วา่ คะแนนเฉลี่ย ๖๖.๗๒๙๔ คะแนนนั้น จํานวนคะแนนเฉลี่ยที่ได้น้ นั จึงไม่ได้เป็ นตัวแทนของกลุ่มได้
อย่างแท้จริ ง เพราะมีค่าเบี่ยงเบนถึง ๓.๘๐๒๖๑
เป็ นระดับที่ เกิน ๓
หมายความว่า ต้องปรับปรุ ง
แสดงให้เห็ นว่าความรู ้ ของผูเ้ ข้าสอบแตกต่างกันค่อนข้างมาก ย่อมแสดงให้เห็ นว่าการเรี ยนการ
สอนที่นาํ มาใช้น้ นั ไม่สามารถทําให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ได้ใกล้เคียงกันจึงต้องทําการปรับปรุ งวิธีการสอนให้เหมาะสม
กับผูเ้ รี ยน ซึ่ งอาจจะทําการสอน หรื อ วิธีประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อให้ผเู ้ รี ยนที่ไม่ถนัดในเรื่ องของการเรี ยนรู ้
ในแบบบรรยายจะได้สามารถเรี ยนรู ้ได้เท่า ๆ กับผูท้ ี่ถนัดในเรื่ องของการเรี ยนรู ้ในแบบบรรยาย
๓. ความเบ้ (skewness)
การพิจารณาความเบ้ ของข้อมูลชุดนี้ คือ -.๘๑๓ จะเห็นได้วา่ ข้อมูลเบ้ลบ แสดงว่าส่ วนใหญ่ของ
ผูเ้ ข้าสอบทําคะแนนได้สูง ส่ วนผูเ้ ข้าสอบจํานวนน้อยที่ทาํ คะแนนได้ต่าํ
แสดงให้เห็ นว่าผูเ้ ข้าสอบส่ วนใหญ่ ทาํ แบบทดสอบชุ ดนี้ ได้ ก็แสดงว่าผูเ้ ข้าสอบส่ วนใหญ่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับการเรี ยนการสอนในรู ปแบบที่ผสู ้ อนใช้
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อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลพบว่า ข้อมูลคะแนนเฉลี่ ยอยู่ในระดับ ดี ส่ วนค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานอยู่ใน
ระดับ ควรปรั บ ปรุ ง ความเบ้เป็ นเบ้ลบแสดงว่าผูเ้ ข้าสอบส่ วนใหญ่ ทาํ คะแนนได้สู งกว่าคะแนนเฉลี่ ย ซึ่ งเมื่ อ
พิจารณาในแต่ละด้าน ดังนี้
๑. การจัดการเรี ยนการสอน
๑.๑ การจัดการเรี ยนการสอนของผูส้ อน แสดงให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่มีความสามารถในการรับรู ้ได้
ดีในเรื่ องของการเรี ยนการสอนแบบบรรยาย เพราะกลุ่มผูเ้ รี ยนสามารถทําคะแนนได้สูง คือ เกิน ๖๐ คะแนน ซึ่ ง
เป็ นค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับ ดี
๑.๒ แต่เมื่อพิจารณาจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสู งถึง ๓.๘๐๒๖๑ คะแนน
นัน่ คือ จะมีผเู ้ ข้าสอบที่ทาํ คะแนนได้ สู งหรื อตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยถึง ๓.๘๐๒๖๑ คะแนนซึ่ งเป็ นระดับคะแนนที่
ต้องปรับปรุ ง ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การตรวจสอบว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้มานั้นเชื่ อมัน่ ได้เพียงใด จึงได้พิจารณาค่า
ความคลาดเคลื่อน พบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนเพียง .๑๑๕ น้อยมากแทบจะไม่มีความคลาดเคลื่อนเลยนอกจากนี้
เมื่อนําข้อมูลทั้งหมดมากําหนดเป็ นกราฟปรากฏว่ามีความเบ้ของข้อมูลไปในทางเบ้ลบ คือ -.๘๑๓ ซึ่ งจึงสรุ ปได้วา่
วิธีการสอนแบบบรรยายอาจจะทําให้ผเู ้ รี ยนส่ วนใหญ่ เรี ยนรู ้ได้ดี แต่ก็มีบางส่ วนที่เรี ยนรู ้ได้ไม่ดีนกั
ในวิธีการสอนแบบบรรยาย
แนวทางการแก้ไข
ผูส้ อนจะต้องสามารถแยกผูท้ ี่ เรี ยนรู้ ที่เรี ยนรู้ได้ไม่ดีนักด้วยวิธีการสอนแบบบรรยายออกมาให้ได้
และ ศึกษา หรื อ ค้นคว้าหาวิธีการสอนในรู ปแบบใหม่มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนสําหรับคนกลุ่มนั้น ๆ
๒. การวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั พบว่าความสามารถในการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนแตกต่างกัน ผูเ้ รี ยนบางคนอาจ
เรี ยนรู ้ได้ดีในเรื่ องของการเรี ยนการสอนแบบบรรยาย บางคนอาจเรี ยนรู ้ได้ดีในเรื่ องของการสาธิ ต หรื อ บางคน
อาจเรี ยนรู ้ได้ดีในเรื่ องของการปฏิบตั ิ ซึ่ งในการเรี ยนการสอนในครั้งต่อไป ผูว้ จิ ยั จะต้องจัดกิจกรรมในการเรี ยน
การสอนในแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นในลักษณะของการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน แต่จะไม่ใช้วิธีการแยกกลุ่มในการ
เรี ยนรู ้ เนื่ องจากการวัดผลจะใช้เครื่ องมือเดียวกัน ซึ่ งผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ คือ คะแนนเฉลี่ยจะต้องอยูใ่ นระดับดี
หรื อ ดี มาก ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานจะต้องลดลงในระดับ ดี หรื อ ดี มาก การนํากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งมาดําเนิ นการก็
อาจจะทําให้กลุ่มอื่น ๆ เสี ยเปรี ยบได้
ข้ อเสนอแนะ
การวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นโดยใช้แ บบทดสอบวัด ผล ซึ่ งเป็ นปั ญ หาข้อ สอบแบบปรนัย ๔
ตัวเลือก ซึ่ งมีค่าคะแนนถึง ร้อยละ ๖๖.๗๒๙๔ นั้น ผูว้ จิ ยั เห็นว่า การวัดผลในลักษณะนี้มีความเสี่ ยงค่อนข้างสู ง
กล่าวคือ เราจะทราบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนได้ก็ต่อเมื่อมีการตรวจข้อสอบได้ผลคะแนน และ นําผลคะแนนมา
วิเคราะห์ขอ้ มูลแล้วเท่านั้น เราจึงจะทราบว่าผลสัมฤทธิ์ โดยรวมของผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างไร ถ้ามีค่าการกระจายสู งเราก็
จะอธิ บายว่าเราควรจะใช้วิธีการสอนที่ หลากหลายเพื่อแก้ปัญหา การเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน แต่ปัญหาก็คือ เราจะ
สามารถย้อนกลับไปทําเช่นนั้นได้หรื อไม่ เราก็คงทําไม่ได้ก็คงจะนําข้อมูลไปแก้ไข และ พัฒนาในรุ่ น ๆ ต่อไป
เท่านั้น แต่ ถ้าเราใช้วิธีป ระเมิ นผลบ่ อย ๆ และ นําข้อมูลที่ ได้มาปรั บ ปรุ งการเรี ยนการสอน ก็จะทําให้ผูส้ อน
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สามารถสร้ างกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ หลากหลาย ซึ่ งความหลากหลายดังกล่าวก็จะทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
ได้รับความรู ้ จากผูส้ อน ซึ่ งได้เลื อกวิธีการสอนที่ เหมาะสมสําหรับแต่ละคน ตามความถนัดของตน ซึ่ งเมื่อถึ ง
เวลาวัดผลเมื่ อผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ ใกล้เคี ยงกัน คะแนนเฉลี่ ยก็จะสู ง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะน้อยลง เนื่ องจาก
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้อย่างแท้จริ ง
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GET DATA /TYPE=XLSX
/FILE='C:\Users\Administrator\Desktop\ไฟล์คะแนน\คะแนนแต่ละวิชา.xlsx'
/SHEET=name 'หลักการสื่ อสาร'
/CELLRANGE=full
/READNAMES=on
/ASSUMEDSTRWIDTH=32767.
EXECUTE.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
FREQUENCIES VARIABLES=sc9
/STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN SKEWNESS SESKEW
/HISTOGRAM NORMAL
/ORDER=ANALYSIS.
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