รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
เรื่ อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา การขายตรง
ของนักเรี ยนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 2
สาขาพาณิ ชยกรรม สาขางานการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการสัตหี บ
ด้วยวิธีการสอนแบบ กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
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ในการจัดการเรี ยนการสอน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักเรี ยนสาขางานการขาย
มีพ้นื ฐานค่อนข้างอ่อนในด้านการเสนอขายสิ นค้ ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่า ผูว้ จิ ยั จึงทา
วิจยั ในชั้นเรี ยน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบ ความสามารถในด้านการใช้เทคนิคในการ
เสนอขายสิ นค้า ของนักเรี ยนระดับชั้น ปวช. 2 สาขางานการขาย ระหว่างก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชาการขายตรง จานวน 20 คน เพื่อทาการทดสอบเครื่ องมือที่ผวู้ ิจยั
ทาขึ้น แสดงว่า การจัดการเรี ยนการสอน แบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน ทาให้นกั เรี ยนทั้งหมด
มีคะแนน สู งขึ้น แสดงว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน แบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
สามารถแก้ปัญหาการเรี ยน เรื่ อง เทคนิคการนาเสนอขายสิ นค้าได้
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจยั ในชั้นเรี ยนฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการเรี ยนการสอนในรายวิชา การขาย
ตรง ซึ่ งรายงานฉบับนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยดี
เนื่องจากได้รับคาแนะนาจาก อาจารย์กาญจนา
ประสานยุทธ อาจารย์วาสนา จัน่ แก้ว อาจารย์สมชาย จักแก้ว และได้รับความร่ วมมือร่ วม
ใจจากนักเรี ยน แผนกสาขางานการขาย ปวช. 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการสัตหีบ รวมถึง
ขอขอบพระคุณท่านผูอ้ านวยการ นายศิริชยั
คุรุเสถียร ที่ให้การสนับสนุนและส่ งเสริ มอบรม
เกี่ยวกับเรื่ องของการวิจยั ในชั้นเรี ยน กระทัง่ สาเร็ จลุล่วงด้วยดี จึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ
โอกาสนี้
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บทที1่
บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เนื่องผูว้ จิ ยั ได้รับมอบหมายให้ทาการสอนวิชาการขายตรง ในภาคเรี ยนที่ 1/2555 จากการ
สารวจในชั้นเรี ยนพบว่า
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ในด้านการใช้เทคนิคในการนาเสนอขายสิ นค้า
ค่อนข้างต่า ดังนั้นเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนในรายวิชาการขายตรงเรื่ อง เทคนิคในการนาสนอ
ขายสิ นค้า ในภาคเรี ยนนี้ ให้สัมฤทธิ์ ผลจึงจาเป็ นต้องมีการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน ผูว้ จิ ยั จึง
สนใจและทาการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนโดยใช้กิจกรรมการสอน แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ใน
วิชาการขายตรง เพื่อ แก้ปัญหาการขาดทักษะในด้านการใช้เทคนิคในการเสนอขายสิ นค้า วิชาการ
ขายตรง
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในด้านการใช้เทคนิคในการเสนอขายสิ นค้าของนักเรี ยน
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 2 ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
แบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
3. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เป็ นแนวคิดในการปรับปรุ ง พัฒนาการเรี ยนการสอนวิชาการขายตรง และวิชาอื่น ๆ
2. เป็ นข้อมูลในการวิจยั ในชั้นเรี ยน
4. สมมติฐานของการวิจัย
ความสามารถในด้านการใช้เทคนิคในการเสนอขายสิ นค้าของนักเรี ยน ระดับชั้นประกาศ
นีย บัตรวิชาชีพ ปี ที่ 2 หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน แบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน สู ง
กว่าการจัดการเรี ยนการสอนแบบบรรยาย
5. ขอบเขตการวิจัย
5.1 ประชากร
นักเรี ยนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชา
พณิ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการสัตหีบ
5.2 กลุ่มตัวอย่ าง

นักเรี ยนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชา
พณิ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการสัตหีบ
จานวน 10 คน โดยใช้วธิ ีเลือกจากผลการเรี ยนที่ต่า
5.3 กรอบแนวคิด
วิธีการสอนแบบ เพื่อนช่วยเพื่อน
วิชาการขายตรง
เรื่ องเทคนิคการนาเสนอขายสิ นค้า

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน

5.4 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้ น คือ ได้แก่ การจัดการเรี ยนการสอน แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการนาเสนอขายสิ นค้า
5.5 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ การใช้เทคนิคในการนาเสนอขายสิ นค้า
วิธีการสอนแบบ เพื่อนช่วยเพื่อน
5.6 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ระยะเวลาในการดาเนินการทดลอง การทาวิจยั เรื่ องการศึกษาผลสมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาการขายตรง เรื่ องเทคนิคในการนาเสนอขายสิ นค้า สาหรับนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 ห้อง 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการสัตหี บ โดยใช้วธิ ี การสอนแบบ เพื่อนช่วย
เพื่อน ใช้เวลาในการสอน การนาเสนอขายที่มีประสิ ทธิภาพ 3 คาบ
6. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 ห้อง 2 จานวน 10 คน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู งขึ้น และสอบผ่านเกณฑ์
7. นิยามศัพท์เฉพาะ
1. สถานศึกษา หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการสัตหีบ อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
2. นักเรียน หมายถึง นักเรี ยนที่เรี ยนสาขาพาณิ ชยกรรม สาขางานการขาย ระดับชั้น
ปวช.2 ปี การศึกษา 2555
3. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนหลังจากเรี ยนด้วยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั ในครั้งนี้ การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นพื้นฐานของการศึกษา
ในการใช้วธิ ี การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอน วิชาการขายตรง เรื่ องการ
นาเสนอขายสิ นค้า ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องตามลาดับหัวข้อต่อไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องในงานวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบ CIPPA MODEL ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ
ได้แก่ การเตรี ยมตนเอง เตรี ยมแหล่งข้อมูล การจัดทาแผนการสอน เตรี ยมกิจกรรมสื่ อ
วัสดุ อุปกรณ์ และการเตรี ยมการวัดผลประเมินผล
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 สร้าง ค้นพบองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
2.2 มีปฏิสัมพันธ์กบั แหล่งเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
2.3 เคลื่อนไหวทางกายอย่างเหมาะสมกับวัยและความสนใจ
2.4 ได้เรี ยนรู ้กระบวนการต่าง ๆ
2.5 นาความรู้ไปประยุกต์ใช้
3. ขั้นประเมินผล
วัดและประเมินผลตามสภาพจริ งด้วยวิธีการหลากหลายจากการปฏิบตั ิและจาก
แผนการสอน
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
นางสาวศิรินทร์ สุ ดเจริ ญ (2550: บทคัดย่อ) การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและ
หาประสิ ทธิภาพของสื่ อประสม พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ของนักเรี ยนก่อนและหลังการใช้สื่อประสมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่4 และเพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้สื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 โรงเรี ยนเสด็จวนชยางค์กลู
วิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาปางเขต 1 ปี การศึกษา2550 จานวน 41 คน ซึ่งได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่ องมีอที่ใช้ได้แก่แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้สื่อประสม
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจจานวน 5 แผน สื่ อประสมพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จานวน 5 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจานวน30ข้อ มี

ค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.35 ถึง 0.96 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.97 และแบบทดสอบวัดความ
พึงพอใจ จานวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยวเบนมาตรฐานและการทดสอบ
สมมติฐานt-test (Dependent Sample) ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจโดยใช้สื่อประสมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีประสทธิภาพ 83.02/ 80.14 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ 80 / 80
ที่ต้ งั ไว้ มีค่าดัชนีประสิ ทธิ ผล เท่ากับ 0.88 แสดงว่านักเรี ยนมีความรู ้เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 70. 89
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และนักเรี ยนมีความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุด
นายสากล คุณมาศ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาการเรี ยนรู้เรื่ อง “ยาเสพติด”โดย
ใช้สื่อประสม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ของนักเรี ยนระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านหนองปลาคูณ จังหวัดศรี สะเกษ ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยน เรื่ อง “ยาเสพติด”โดยใช้สื่อประสม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพล
ศึกษา ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนและมีคะแนนเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ประสิ ทธิภาพของสื่ อประสม เรื่ อง “ยาเสพติด”
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 86.88 / 85.47 และค่าดัชนี
ประสิ ทธิผลของสื่ อประสม เรื่ อง “ยาเสพติด” กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่า
เท่ากับ .7024 แสดงว่าหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ สื่ อประสม เรื่ อง “ยาเสพติด”
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ส่ งผลให้
จากการศึกษางานวิจยั ดังกล่าวข้างต้นพบว่า การเรี ยนการสอนโดยใช้สื่อประสมจะทาให้
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยงั พบว่านักเรี ยนมี
เจตคติที่ดีต่อการเรี ยนด้วยสื่ อประสมและมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สูงขึ้น

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั ชั้นเรี ยนเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยน ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 สาขางานการขาย หลังเรี ยน
ด้วยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน วิชาการขายตรง เรื่ องเทคนิคการนาเสนอขายสิ นค้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการสัตหีบ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีวธิ ี ดาเนินการดังนี้
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 สาขา
งานการขาย ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี สังกัดบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน สานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มตัวอย่ าง ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2
ห้อง 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการสัตหีบ สังกัดบริ หารงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี จานวน 10 คน โดยใช้วธิ ีเลือกจากนักเรี ยนที่
มีผลการทดสอบก่อนเรี ยนต่า (หรื อโดยใช้วธิ ี เลือกสุ่ มอย่างง่าย)
2. แบบแผนในการวิจัย
แบบแผนการทดลองในการวิจยั ครั้งนี้คือ การทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest
Design
T1
เมื่อ

T1
X
T2

X

T2

คือ การทดสอบก่อนเรี ยน
คือ การเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
คือ การทดสอบหลังเรี ยน

3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาการขายตรง เรื่ องเทคนิคการนาเสนอขาย
สิ นค้า เป็ นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ

4. วิธีดาเนินการวิจัย
1. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน จานวน 10 ข้อ และเก็บบันทึกรวบรวมคะแนนเพื่อ
คิดคานวณค่าทางสถิติ
2. เลือกนักเรี ยนที่มีผลคะแนนต่า มาทดลองเรี ยนโดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
วิชาการขายตรง เรื่ องเทคนิคในการนาเสนอขายสิ นค้า
3. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน จานวน 10 ข้อ เพื่อวัดความก้าวหน้าของนักเรี ยน
และเก็บบันทึกรวบรวมคะแนนเพื่อคิดคานวณค่าทางสถิติ
4. สรุ ปผลและเปรี ยบเทียบความก้าวหน้าในการพัฒนาความสามารถในการเรี ยน วิชาการ
ขายตรง เรื่ องเทคนิคในการนาเสนอขายสิ นค้า ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. รู ปแบบการวิจยั สอบ
2. ใช้นวัตกรรมสอบ
3. ขั้นตอนการวิจยั
3.1 ศึกษาปัญหาการเรี ยนการสอนวิชาที่สอน
3.2 ศึกษาแนวทางการปรับปรุ ง และพัฒนาการสอนจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.3 กาหนดวัตถุประสงค์ สร้างสมมติฐาน
3.4 วางแผนการสอน การสร้างนวัตกรรมการแก้ปัญหาการเรี ยนการสอน
3.5 ทดสอบก่อนเรี ยน
3.6 ดาเนินการจัดการสอนแบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
3.7 ทดสอบหลังเรี ยน
3.8 วิเคราะห์ขอ้ มูล
3.9 เขียนรายงานการวิจยั
3.10 เผยแพร่ รายงานการวิจยั
นวัตกรรมทีใ่ ช้ ในการวิจัย
นวัตกรรมที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี แบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แบบทดสอบก่อนเรี ยน จานวน 10 ชุด
2. แบบทดสอบหลังเรี ยน จานวน 10 ชุด

5. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการตรวจให้คะแนน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ก่อนเรี ยน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของกลุ่มทดลอง โดยมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนดังนี้ ให้ 1 คะแนนสาหรับข้อที่ตอบถูก และ ให้ 0 คะแนนสาหรับข้อที่ตอบผิด หรื อไม่
ตอบ หรื อเลือกตอบมากกว่า 1 ในข้อเดียวกันแล้วนาผลต่างของคะแนนก่อนเรี ยนกับคะแนนหลัง
เรี ยนที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวิธีการทางสถิติต่อไป
6. สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผรู ้ ายงานได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดังนี้1. ค่าคะแนนเฉลี่ย โดยใช้สูตรดังนี้
x
คะแนนเฉลี่ย = 
N

เมื่อ

 x แทน ผลรวมของคะแนนทุกตัว
N

แทน จานวนนักเรี ยนที่นามาวิเคราะห์

2. ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สูตรดังนี้
N  X 2  ( X ) 2

S.D. =
เมื่อ

N ( N  1)

S.D.

แทน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 x แทน ผลรวมของคะแนนทุกตัว
 x 2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
N
แทน จานวนนักเรี ยนที่นามาวิเคราะห์
3. วิเคราะห์ความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เพื่อศึกษาความแตกต่างของคะแนนที่ได้
จากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
t

=

D

n D 2  ( D) 2

เมื่อ df = n-1

n 1

เมื่อ

t

D
D
n

2

แทน ค่าสถิติที่ใช้เปรี ยบเทียบกับค่าวิกฤต เพื่อทราบความมี
นัยสาคัญ
แทน ผลรวมของผลต่างระหว่างคู่คะแนน
แทน ผลรวมของผลต่างระหว่างคู่คะแนนแต่ละคู่ยกกาลังสอง
แทน

จานวนนักเรี ยน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาคะแนนจากข้อสอบที่ได้จากแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน วิชาการขายตรง เรื่ องเทคนิคการนาเสนอข้อมูล ของ
นักเรี ยนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 ห้อง 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการสัตหีบ จานวน10 ข้อ ได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี้
ตารางที่ 1 แสดงการพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คะแนนก่อนเรียน
10
12
8
9
11
8
13
10
7
5

คะแนนหลังเรียน
15
18
16
15
17
15
18
16
15
14

ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
วิชาการขายตรง เรื่ องเทคนิคการนาเสนอขายสิ นค้า
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

จานวนคน
10
10

คะแนนเต็ม
20
20

X

9.3
15.9

S.D.
2.41
1.37

t-test
15.463

จากตารางที่ 1 และ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของงนักเรี ยนระดับชั้นประกาศนี ยบัตร
วิชีพชั้นปี ที่ 2 ห้อง 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 ก่อนเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.3
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.41 ส่ วนหลังเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.9 และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.37. แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนโดยใช้สื่อประสม และเมื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่าค่า t ที่ได้จากการคานวณมากกว่าค่า
t วิกฤต (15.463 > 1.833 ) หมายความว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยสื่ อประสมวิชาการการ
ใช้โปรแกรมฐานข้อมูล เรื่ องการสร้างฐานข้อมูล สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า ในการทดสอบหลังเรี ยน ได้มีการจัดกระบวนการเรี ยนโดยให้นกั เรี ยนจับคูก่ นั
ซึ่ ง ในแต่ละคู่จะประกอบด้วยนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนดีเป็ นตัวหลักสอนให้กบั นักเรี ยนที่มีผลการ
เรี ยนระดับปานกลาง และอ่อน ซึ่ งพบว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนดี จะทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนได้
คะแนน 5 – 7 และหลังจากสอน ก็จะใช้วธิ ี การเพื่อนช่วยเพื่อนและสามารถทาแบบทดสอบหลัง
สอนและผลคะแนนออกมาก็จะได้คะแนนอยูใ่ นระดับดีมาก ส่ วนนักเรี ยนที่มีผลคะแนนปานกลางจะ
ทาแบบทดสอบก่อนสอนได้คะแนนส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ประมาณครึ่ งของคะแนนเต็ม และทาแบบทดสอบ
หลังเรี ยนได้คะแนนระดับดี หลังจากที่ครู ใช้วธิ ี การสอนแบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน ส่ วน
นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอ่อน จะทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ได้ไม่ถึงครึ่ งของคะแนนเต็ม แต่หลังจาก
ที่ครู ใช้วธิ ี การสอนแบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน นักเรี ยนกลุ่มนี้จะทาแบบทดสอบได้คะแนน
เพิ่มขึ้น ปานกลาง ดี ทาให้สรุ ปได้วา่ การแก้ปัญหากับนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์อ่อน
วิธีการสอนแบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนนี้ จะใช้ได้ผล
จะเห็นได้วา่ วิธีการสอนแบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน ทาให้นกั เรี ยนทั้งหมดสามารถ
ทาการทดสอบ การใช้เทคนิ คในการเสนอขายสิ นค้าได้ และสอบได้คะแนนเพิม่ ขึ้น ผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐาน เมื่อพิจารณาเป็ นรายบุคคลพบว่า
คะแนนนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดีมาก
มีจานวน 6 คน
คิดเป็ นร้อยละ 30
คะแนนนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดี
มีจานวน 10 คน
คิดเป็ นร้อยละ 50
คะแนนนักเรี ยนอยูใ่ นระดับปานกลาง มีจานวน 4 คน
คิดเป็ นร้อยละ 20
คะแนนนักเรี ยนอยูใ่ นระดับพอใช้
มีจานวน - คน
คิดเป็ นร้อยละ –

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
จากการที่ผวู้ จิ ยั ได้รับมอบหมายให้ทาการวิชาการขายตรง ซึ่งนักเรี ยนสาขางานการขาย มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่าและเมื่อผูว้ จิ ยั ทาการทดสอบในเรื่ องการใช้เทคนิคในการเสนอขายสิ นค้า
พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่า ผูว้ จิ ยั จึงได้ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา โดยย
นาเอาวิธีการสอนแบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน ประยุกต์กบั หลักการ รู ปแบบ CIPPA MODEL
ซึ่ งเป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มุ่งผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยผูว้ จิ ยั ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั
คือ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องการเสนอขายที่มีประสิ ทธิภาพ โดยใช้วธิ ีสอนแบบ
กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่ งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นี้
วิธีการสอนแบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน ทาให้นกั เรี ยนทั้งหมดมีความสามารถในการ
ใช้เทคนิคในการเสนอขายสิ นค้า โดยมีคะแนนมากขึ้น และผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่ งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน คือ นักเรี ยนสามารถใช้เทคนิคในการเสนอขายสิ นค้าได้ดีข้ ึน เมื่อพิจารณาเป็ น
รายบุคคล พบว่า มีคะแนนนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดีมาก จานวน 6 คน (ร้อยละ 30 ) อยูใ่ นระดับดี
จานวน 10 คน (ร้อยละ 50 ) อยูใ่ นระดับปานกลาง จานวน 4 คน (ร้อยละ 20 )
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั พบว่าการสอนแบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนทาให้นกั เรี ยนมีความสามารถ
ในการเรี ยนรู้เทคนิคในการเสนอขายสิ นค้า และมีคะแนนมากขึ้น ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ การสอน
แบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนได้ประยุกต์หลักการใช้ รู ปแบบ CIPPA MODEL เป็ นแนวทาง
การดาเนิ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยกาหนด วิธีการสอนให้นกั เรี ยน
ร่ วมกันวางแผน ได้เรี ยนรู ้กระบวนการต่าง ๆ จะสอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยน ให้เกิด
ความรับผิดชอบ ความกระตือรื อร้น และมีความเข้าใจใฝ่ รู้ ที่จะเรี ยนรู ้ จากแหล่งความรู ้ต่างๆ ทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา และครู นักเรี ยน ได้ปฏิบตั ิสัมพันธ์กบั แหล่งเรี ยนรู ้ ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับธรรมชาติของผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนได้เคลื่อนไหวทางกายอย่างเหมาะสมกับวัยและความ
สนใจในการแบ่งกลุ่มนักเรี ยน ได้ร่วมกันวางแผนการเรี ยน นักเรี ยน ร่ วมกันสรุ ปสาระการเรี ยนและ
บันทึก และร่ วมกันอภิปรายการนาสาระการเรี ยนรู้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน ทาให้นกั เรี ยนได้สร้างและ
ค้นพบองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง มีความเข้าใจและภูมิใจ มองเห็นประโยชน์ การนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน จึงเป็ นเหตุผลสาคัญที่ทาให้การสอนแบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนใน
การแก้ปัญหาการเรี ยน วิชาการขายตรง เรื่ อง การใช้เทคนิคในการเสนอขายสิ นค้า ทาให้ได้ผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึน

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรนาวิธีการสอนแบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนไปใช้ในการเรี ยนการสอนกับกลุ่ม
นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนต่างกัน
2. ควรนาวิธีการสอนแบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนไปใช้ในการเรี ยนการสอนวิชาอื่น

ง
บรรณานุกรม
วิชาการ .กรม, การวิจยั เชิงพัฒนาระดับโรงเรี ยน. กรุ งเทพมหานคร. โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน

แบบทดสอบ
เรื่อง เทคนิคการนาเสนอสิ นค้ า วิชาการขายตรง จานวน 20 ข้ อ 10 คะแนน
จงเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้ องเพียงข้ อเดียว
1. ข้อใดเป็ นลักษณะของการขายตรง
ก. การที่ผผู้ ลิตจาหน่ายสิ นค้าให้ผบู้ ริ โภคโดยตรง
ข. การที่ตวั แทนจาหน่ายขายสิ นค้าให้แก่ร้านค้าปลีกโดยตรง
ค. การที่พนักงานขายเสนอขายสิ นค้าแก่ผบู้ ริ โภคถึงบ้านหรื อที่ทางาน
ง. การที่พนักงานขายในร้านค้าปลีกเสนอขายสิ นค้าผูบ้ ริ โภคโดยตรง
2. สิ นค้าชนิดแรกที่บริ ษทั เอวอน โปรดักส์ ขายคือข้อใด
ก. ลิปสติก
ข. น้ าหอม
ค. อาหารเสริ ม
ง. ครี มบารุ งผิว
3. ข้อใดกล่าวถึงปั ญหาของธุ รกิจขายตรงที่เกี่ยวกับบุคคลได้ถูกต้อง
ก. บุคคลส่ วนใหญ่มีทศั นะดูถูกอาชีพค้าขาย
ข. บุคคลส่ วนใหญ่ตอ้ งการลบล้างระบบขายตรง
ค. บุคคลส่ วนใหญ่แย่งกันประกอบอาชี พขายตรง
ง. บุคคลส่ วนใหญ่ไม่มีความสามารถด้านการขายตรง
4. Direct Mail เป็ นการสื่ อสารไปยังผูม้ ุ่งหวังโดยใช้สิ่งใด
ก. โทรศัพท์
ข. จดหมายขาย
ค. เข้าพบด้วยตัวเอง
ง. ให้ผใู้ กล้ชิดเป็ นผูบ้ อกข่าวสาร
5. สิ นค้าที่เหมาะกับการตลาดทางตรงโดยใช้แค็ตตาล็อกคือข้อใด
ก. สิ นค้าที่มีราคาแพง
ข. สิ นค้าประเภทเครื่ องสาอางเท่านั้น
ค. สิ นค้าที่หาซื้ อได้ตามร้านค้าทัว่ ไป
ง. สิ นค้าที่ไม่สามารถหาซื้ อได้ตามร้านค้าทัว่ ไป
6. การตลาดทางตรงทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีขอ้ ได้เปรี ยบตามข้อใด
ก. ได้เห็นรู ปสิ นค้าอย่างชัดเจน
ข. สามารถเปิ ดดูได้เมื่อต้องการ
ค. ซื้ อขายได้ในราคาที่ถูกกว่าการซื้ อขายทางอื่น
ง. เป็ นการซื้ อขายสาหรับผูท้ ี่มีความทันสมัยเท่านั้น
7. ข้อใดไม่ใช่ผลตอบแทนของตัวแทนขายตรงแบบชั้นเดียว
ก. ส่ วนลดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของราคาขาย
ข. ส่ วนลดจากคะแนนสะสมหรื อยอดขายประจาเดือน
ค. ผลตอบแทนในรู ปของรางวัลพิเศษ
ง. ผลตอบแทนในรู ปของการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในกิจการ
8. สิ นค้าข้อใดไม่เหมาะสมกับการขายตรงแบบชั้นเดียว
ก. จิวเวลรี่
ข. อาหารเสริ ม
ค. บัตรเครดิต ง. สถาบันเสริ มความงาม

9. จุดเด่นของการขายตรงแบบหลายชั้นคือข้อใด
ก. ผูบ้ ริ หารงานทีมงานขายต้องการสร้างยอดขายให้ได้สูงสุ ด
ข. ผูบ้ ริ หารงานทีมงานขายต้องวางแผนเพื่อสร้างทีมงานขายให้เติบโต
ค. ผูบ้ ริ หารงานทีมงานขายพยายามทาให้ผมู้ ุ่งหวังมีความต้องการสิ นค้า
ง. ผูบ้ ริ หารงานทีมงานขายพยายามคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่อยูต่ ลอดเวลา
10. ข้อใด ไม่จาเป็ นต้องระบุในแผนการขาย
ก. กิจกรรมที่ตอ้ งทา
ข. ตัวบุคคลที่ตอ้ งรับผิดชอบ
ค. งบประมาณที่ตอ้ งใช้ ง. วัตถุดิบสาหรับผลิตสิ นค้า
11. ข้อใดแสดงถึงความต้องการขั้นพื้นฐาน
ก. นายประสงค์ติดกล้องวงจรปิ ดไว้ที่บา้ น
ข. นายประชาซื้ อข้าวทานเป็ นอาหารกลางวัน
ค. นายประดิษฐ์ลงรับสมัครเลือกตั้งกานัน
ง. นายเสน่ห์เข้าแข่งขันการประกวดร้องเพลง
12. นางสาวแอนเลือกซื้ อแซมพูมีมะกรู ดมีคุณสมบัติทาให้ผมดา จัดว่านางสาวแอนตัดสิ นใจซื้ อเพราะ
ปัจจัยข้อใด
ก. การรับรู้
ข. การเรี ยนรู้
ค. ความต้องการ
ง. ความเชื่อและทัศนคติ
13. มาลาตี มักซื้ อสิ นค้าราคาแพง เน้นตรายีห่ ้อ เพราะคนในสังคมของเธอปฏิบตั ิเช่นนั้น จัดว่ามาลาตี
ตัดสิ นใจซื้ อเพราะปั จจัยข้อใด
ก. ทัศนคติ
ข. กลุ่มอ้างอิง
ค. วัฒนธรรม
ง. ชนชั้นทางสังคม
14. การใช้ส่วน ผสมทางการตลาดแบบเดียวกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคทั้งหมด แสดงว่านักการตลาดเห็นว่าตลาดมี
ลักษณะข้อใด
ก. ตลาดไม่มีความแตกต่าง
ข. ตลาดมีความแตกต่าง
ค. ตลาดมีความคล้ายคลึงกัน
ง. ตลาดไม่มีการแบ่งแยก
15. ผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้ายที่ตวั แทนขายควรนาสิ นค้าไปเสนอขาย ควรมีคุณสมบัติตามข้อใด
ก. มีอานาจในการตัดสิ นใจซื้ อ
ข. มีที่พกั อยูใ่ กล้กบั ตัวแทนขาย
ค. มีวยั ใกล้เคียงกับตัวแทนขาย
ง. มีคุณสมบัติที่น่าจะตัดสิ นใจซื้ อได้
16. ตัวแทนขายใหม่ และขาดประสบการณ์ในการขาย ควรใช้วธิ ี การเสนอขายแบบใด
ก. แบบท่องจา
ข. แบบวางโครงร่ าง
ค. แบบโปรแกรม
ง. แบบที่ตวั แทนขายถนัดที่สุด
17. ข้อดีของการเสนอขายแบบวางโครงร่ างคือข้อใด
ก. มีความยืดหยุน่ และปรับเข้ากับลูกค้าได้
ข. การเสนอขายครอบคลุมเนื้ อหาทั้งหมด
ค. ตัวแทนขายและผูม้ ุ่งหวังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ง. ตัวแทนขายทราบความต้องการของผูม้ ุ่งหวังเป็ นอย่างดี

18. การขายสิ นค้าประเภทเครื่ องคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ต่าง เหมาะกับการเสนอขาบแบบใด
ก. แบบท่องจา
ข. แบบโปรแกรม
ค. แบบวางโครงร่ าง
ง. นาทั้งสามแบบมาผสมกัน
19. ตัวแทนขายคนใดพัฒนากลยุทธ์ขายได้เหมาะสมที่สุด
ก. นงเยาว์เสนอขายตามที่ท่องจามา
ข. นงลักษณ์เสนอขายกับผูม้ ุ่งหวังทุกคนด้วยคาพูดแบบเดียวกัน
ค. นงนุ ช ใช้เวลาในการทาความคุน้ เคยมากกว่าเวลาในการนาเสนอสิ นค้า
ง. นงนารถกล่าวเฉพาะประโยชน์ของสิ นค้าที่จะสนองความต้องการของผูม้ ุ่งหวังได้
20. ไมโครเวฟ ที่คุณใช้อยู่ ทาให้คุณไม่พอใจในเรื่ องใดค่ะ จัดเป็ นคาถามประเภทใด
ก. คาถามเพื่อประเมิน
ข. คาถามเพื่อหาจุดอ่อน
ค. คาถามแบบสนับสนุน
ง. คาถามที่ผตู้ อบลาดับข้อมูล

ภาคผนวก ข
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน

เฉลยแบบทดสอบ
เรื่อง เทคนิคการนาเสนอขายสิ นค้ า วิชาการขายตรง จานวน 20 ข้ อ 10 คะแนน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ค. การทีพ่ นักงานขายเสนอขายสิ นค้ าแก่ ผ้ บู ริโภคถึงบ้ านหรือที่ทางาน
ข. นา้ หอม
ก. บุคคลส่ วนใหญ่ มีทัศนะดูถูกอาชี พค้ าขาย
ข. จดหมายขาย
ง. สิ นค้ าทีไ่ ม่ สามารถหาซื้อได้ ตามร้ านค้ าทัว่ ไป
ข. สามารถเปิ ดดูได้ เมื่อต้ องการ
ง. ผลตอบแทนในรู ปของการเป็ นผู้ถือหุ้นในกิจการ
ก. จิวเวลรี่
ข. ผู้บริหารงานทีมงานขายต้ องวางแผนเพือ่ สร้ างทีมงานขายให้ เติบโต
ง. วัตถุดิบสาหรับผลิตสิ นค้ า
ข. นายประชาซื้อข้ าวทานเป็ นอาหารกลางวัน
ข. การเรียนรู้
ง. ชนชั้ นทางสั งคม
ก. ตลาดไม่ มีความแตกต่ าง
ก. มีอานาจในการตัดสิ นใจซื้อ
ก. แบบท่องจา
ก. มีความยืดหยุ่นและปรับเข้ ากับลูกค้ าได้
ข. แบบโปรแกรม
ง. นงนารถกล่ าวเฉพาะประโยชน์ ของสิ นค้ าทีจ่ ะสนองความต้ องการของผู้ม่ ุงหวังได้
ข. คาถามเพือ่ หาจุดอ่ อน

ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผรู ้ ายงานได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้
1. ค่ าคะแนนเฉลีย่ โดยใช้ สูตรดังนี้
x
คะแนนเฉลี่ย = 
N

เมื่อ

 x แทน ผลรวมของคะแนนทุกตัว
N

แทน จานวนนักเรี ยนที่นามาวิเคราะห์
= 9.3

ก่อนเรียน

93
10

หลังเรียน

159
10

= 15.9

2. ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ สูตรดังนี้
N  X 2  ( X ) 2

S.D. =
เมื่อ

S.D.

x
x
N
ก่อนเรียน

2

N ( N  1)

แทน
แทน
แทน
แทน

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนทุกตัว
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
จานวนนักเรี ยนที่นามาวิเคราะห์

=

10(917)  932
10(10  1)

=

9170  8649
90

=

521
90

= 2.41

หลังเรียน

=

10(2545)  159 2
10(10  1)

=

25450  2581
90

=

169
90

= 1.89
3. ค่ า T-Test ใช้ สูตรดังต่ อไปนี้
t

=

D

n D 2  ( D) 2

เมื่อ df = n-1

n 1

เมื่อ

t

D
D

2

n

แทน ค่าสถิติที่ใช้เปรี ยบเทียบกับค่าวิกฤต เพื่อทราบความมี
นัยสาคัญ
แทน ผลรวมของผลต่างระหว่างคู่คะแนน
แทน ผลรวมของผลต่างระหว่างคู่คะแนนแต่ละคู่ยกกาลังสอง
แทน จานวนนักเรี ยน

1. ตั้งสมมติฐานทางสถิติ
2. กาหนดระดับนัยสาคัญ
3. กาหนดสถิติในการทดสอบ
4. หาจุดวิกฤต (df)

Ho : 1   2
Ha : 1   2
 . 05
ใช้แบบ t-test (Dependent Sample)
n-1 (10-1 = 9) เปิ ดตาราง = 1.833

x2
x2
คะแนน
คะแนน


คนที่
ก่อนเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
หลังเรียน
1
10
100
15
225
2
12
144
18
324
3
8
64
16
256
4
9
81
15
225
5
11
121
17
289
6
8
64
15
225
7
13
169
18
324
8
10
100
16
256
9
7
49
15
225
10
5
25
14
196
 x1  93  x 2  917  x2  159  x 2 = 2545

t

=

D

D2

5
6
8
6
6
7
5
6
8
9

25
36
64
36
36
49
25
36
64
81

D  66

D 2  452

D

n D 2  ( D) 2
n 1

=
=
=
=

t

66
10(452)  (66) 2
10  1

66
4520  4356
9

66
18.22
66
4.268

= 15.463

ดังนั้น t จากการคานวณ(15.463) มากกว่าค่า t ตาราง(1.833) แสดงว่าหลังเรี ยนและก่อน
เรี ยนด้วยสื่ อประสม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือผูเ้ รี ยนมี
ความรู ้สูงขึ้นจากเดิม

