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บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

  
 

การวิจัยเรื่องการเรียนรูกระบวนการผลิตจากแหลงเรียนรูในทองถ่ินโดยใชกระบวนการปญญา 3   
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4   ดําเนินการวิจัยโดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลองใชเครื่องมือที่
ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบ แบบสอบถาม โดยการหาประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู และนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/10 โรงเรียนปราจิณราษฎร
อํารุง จํานวน 25 คน  ดวยการทดสอบกอนเรียน  จากนั้นดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการ
จัดการเรียนรู แลวจึงทดสอบหลังเรียน  และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลอง โดยใช
แบบสอบถามความคิดเห็น  เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคและขอคําถามในการวิจัย  ผูวิจัยจึงขอเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูล  โดยแบงเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู เร่ืองการเรียนรูกระบวนการผลิตจาก
แหลงเรียนรูในทองถ่ินโดยใชกระบวนการปญญา 3 

2. ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู เร่ืองการเรียนรูกระบวนการผลิตจากแหลงเรียนรูในทองถ่ินดวย
กระบวนการปญญา 3   

3. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูใน
ทองถ่ิน 
 
ขั้นท่ี 1 ผลการพัฒนาและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู เร่ืองการเรียนรูกระบวน   
          การผลิตจากแหลงเรียนรูในทองถิ่นโดยใชกระบวนการปญญา 3 
     
        ผลการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขโดยการวิเคราะหความ
สอดคลองของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญอันเปนการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content 
Validity)ของแผนการจัดการเรียนรู  และทําการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบโดยนําไปทดลองใช 
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/14 โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน  30 คน  เพื่อดูความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรียนรู เวลาเรียน เนื้อหา ส่ือ
การเรียนรู การวัดผลประเมินผล ดังนี้ 
           1.1 การหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขโดยตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ   ปรับปรุงและนํามาใชกับนักเรียน 1 หอง ที่มิใชกลุมทดลอง 

            1.2 การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบโดยการวิเคราะหคาความยาก (p) และคาอํานาจ
จําแนก  (r)  ซ่ึงผลที่ไดดังนี้ คือ จากแบบทดสอบจํานวน 90 ขอ มีแบบทดสอบที่ใชได 80 ขอ แตผูวิจัย
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ตองการจํานวน 60 ขอ จึงไดคัดแบบทดสอบออกจํานวน  30  ขอ  ไดแกขอ 2,4,12, 15, 20,21,23,26, 
30,35,37,39,41,43,47,50,51,53,60,62,64,67,69,73,79,83,84,88,90   (ภาคผนวก ก  หนา 84-97) 
        จากการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยพบวา ใบงานที่ใชกับนักเรียนในขั้นสุตมัยปญญา 
จินตมัยปญญาและภาวนามัยปญญา ยังไมครอบคลุมคําถามที่ตองการ  จําเปนตองมีการปรับปรุงคําถาม
ใหมและแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน บางขอยังถามไมชัดเจน คําตอบบางขอยังไมถูกตอง จึงได
ปรับปรุงแกไข กอนที่จะนําไปใชจริง 
 
ขั้นท่ี  2 ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู เร่ืองการเรียนรูกระบวนการผลิตจากแหลงเรียนรูในทองถิ่นดวย  
กระบวนการปญญา 3   

    
        2.1  ผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแหลงเรียนรูในทองถ่ิน โดยใชกระบวนการปญญา 3 ใน
ขั้นสุตมัยปญญา ขั้นจินตมัยปญญา และข้ันภาวนามัยปญญา และผลรวมของทั้ง 3 ขั้นรวมกัน  แสดงใน
ตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
ตาราง 1  แสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนรูกระบวนการผลติจากแหลงเรียนรูในทองถิ่นดวย      
กระบวนการปญญา 3 
 

กอนเรียน หลังเรียน การทดสอบ คะแนน N 

X  SD X  SD 

สุตมัยปญญา 20 25 13.36 1.934 16.52 2.293 
จินตมัยปญญา 20 25 10.92 2.272 15.52 2.874 
ภาวนามัยปญญา 20 25 11.12 3.444 16.12 3.644 
รวม 60 25 35.32 5.266 49.32 6.805 

         
 ผลการทดสอบสรุปวาพบวาคาเฉลี่ยกอนเรียนในขั้นสุตมัยปญญา ขั้นจินตมัยปญญาและขั้น
ภาวนามัยปญญา และคาเฉลี่ยรวม มีความแตกตางจากหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
               2.2  ผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
ในขั้นสุตมัยปญญา แสดงในตารางที่ 2 
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ตาราง 2  แสดงผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนในขั้นสตุมัยปญญา 
 
 

การทดสอบ N X  SD df t p. 

กอนเรียน 25 13.36 1.934 24 7.765 .000 

หลังเรียน 25 16.52 2.293 24   

 
        ผลการทดสอบสรุปวาคาเฉลี่ยกอนเรียนในขั้นสุตมัยปญญา และหลังเรียนมีความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
                 2.3  ผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูจากการทดสอบกอนเรียน และ 
หลังเรียนในขั้นจินตมัยปญญาแสดงในตารางที่ 3  ดังนี้ 
 
ตาราง 3  แสดงผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนในขั้นจินตมัยปญญา 
 

การทดสอบ N X  SD df t p. 

กอนเรียน 25 10.92 2.272 24 7.562 .000 

หลังเรียน 25 15.52 2.874 24   

        
 ผลการทดสอบสรุปวาคาเฉลี่ยกอนเรียนในขั้นจินตมัยปญญา และหลังเรียนมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
          2.4  ผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูจากการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน
ในขั้นภาวนามัยปญญาแสดงในตารางที่ 4  ดังนี้ 
 
ตาราง 4  แสดงผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนในขั้น 
  ภาวนามยัปญญา 
 

การทดสอบ N X  SD df t p. 

กอนเรียน 25 11.12 3.444 24 5.590 .000 

หลังเรียน 25 16.12 3.644 24   

ผลการทดสอบสรุปวาคาเฉลี่ยกอนเรียนในขั้นภาวนามยัปญญา และหลังเรียนมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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           2.5  ผลของการเปรียบเทียบความสามารถในการเรยีนรูจากการทดสอบกอนเรียน และ 
หลังเรียนจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูการผลิตจากแหลงเรียนรูในทองถ่ินดวย
กระบวนการปญญา 3  แสดงในตารางที่ 5 ดังนี ้
 
ตาราง 5 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนจาก แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูการผลิตจากแหลงเรียนรูในทองถิ่นดวยกระบวนการปญญา 3 
 

การทดสอบ N X  SD t df p. 
กอนเรียน 25 35.32 5.266 9.762 24 .000 
หลังเรียน 25 49.32 6.805    

 
        ผลการทดสอบคา t  พบวาคาเฉลี่ยกอนเรียน มีความแตกตางจากหลังเรียน  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 
           2.6 ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุตมัยปญญา กอนเรียน และหลังเรียน จากแบบทดสอบขั้นสุตมัยปญญาดวย
การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูในทองถ่ิน จากการทดสอบยอยในแผนการเรียนรูที่ 1 แสดงในตารางที ่
6 ดังนี้ 
 
ตาราง 6  แสดงผลสัมฤทธิ์ขัน้สุตมัยปญญา กอนเรียนและหลังเรียน 
 
 

การทดสอบ N X  SD t df Sig. 
กอนเรียน 25 5.52 .872 12.741 24 .000 
หลังเรียน 25 8.16 .850    

 
        ผลการทดสอบคา t  พบวาคาเฉลี่ยกอนเรียน มีความแตกตางจากหลังเรียน  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

2.7 ผลการวิเคราะหความสามารถในการเรียนรูกระบวนการผลิตดวยปญญา 3 ในขั้นสุตมัย
ปญญา (ขั้นใหประสบการณ) ขั้นจินตมัยปญญา (ขั้นคิดเหตุผล คิดสรางสรรค คิดจินตนาการ)  และข้ัน
ภาวนามัยปญญา (ขั้นลงมือปฏิบัติจากประสบการณ) ขณะเรียนดวยการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู 
ในทองถ่ิน จากใบงานระหวางการทดลองใชแผนการเรียนรูที่ 1,2 และ 3 แสดงในตารางที่ 7 ดังนี้ 
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ตาราง 7  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและรอยละคาเฉล่ียเทียบกับคะแนนเต็มของคะแนน  
   ความสามารถในการเรียนรูกระบวนการผลิตดวยปญญา 3  
 

ขั้นการเรียนรู N คะแนนเต็ม 
(total) 

X  SD 
100  x  

total
x

 

สุตมัยปญญา 25 25 19.52 2.293 78.08 
จินตมัยปญญา 25 12 9.84 1.344 82.00 
ภาวนามัยปญญา 25 72 67.84 2.939 94.22 

 
              ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 7 แสดงวาคาเฉลี่ยคะแนนจากใบงานในแผน 
การเรียนรูที่ 3 ขั้นภาวนามัยปญญาเมื่อเทียบกับคะแนนเต็มมีคาสูงสุด(รอยละคาเฉลี่ยเทียบกับคะแนน
เต็มเทากับ 94.22)  รองลงมาคือแผนการเรียนรูที่ 2ขั้นจินตมัยปญญา (รอยละคาเฉลี่ยเทียบกับคะแนน
เต็มเทากับ 82.00)  สวนแผนการเรียนรูที่ 1 ขั้นสุตมัยปญญา  มีสัดสวนต่ําที่สุด(รอยละคาเฉลี่ยเทียบกับ
คะแนนเต็มเทากับ 78.08)      
 
ขั้นท่ี 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 2 ผลการวิเคราะหสรุปไดจากตารางที่  8  ดังนี้  
 
ตาราง 8  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของ            
นักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น 
  
ลําดับ ความคิดเห็น ( X ) 

 

S.D. ความหมาย ลําดับท่ี 

บรรยากาศการเรียน     

ก. นักเรียนมีความสุขกับการเรียนไมเครียด 4.20 .764 มาก 7 
ข.นักเรียนรูสึกสนุกกับการเรียนรูดวยการสังเกต 
การสัมภาษณ การชิม การดมกลิ่นและการปฏิบัติ
จริง 

4.60 .500 มากที่สุด 2 

ค.นักเรียนสามารถคิดไดอยางมีเหตุผล 3.96 .676 มาก 15 
ง.นักเรียนสามารถคิดสรางสรรค 4.08 .812 มาก 13 

1. 
 

จ.นักเรียนสามารถคิดจินตนาการ 3.88 .781 มาก 16 
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ลําดับ ความคิดเห็น ( X ) 
 

S.D. ความหมาย ลําดับท่ี 

2. กระบวนการเรียนรู     

 ก.นักเรียนเขาใจขั้นตอนกระบวนการเรียนรูดาน 
สุตมัยปญญา 

4.00 .645 มาก 14 

 ข.นักเรียนเขาใจขั้นตอนกระบวนการเรียนรูดาน 
จินตมัยปญญา 

4.16 .624 มาก 10 

 ค.นักเรียนเขาใจขั้นตอนกระบวนการเรียนรูดาน 
ภาวนามัยปญญา 

4.56 .507 มากที่สุด 3 

 ง.นักเรียนไดเรียนในสถานการณจริง 4.56 .583 มากที่สุด 3 
 จ.นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู 4.12 .726 มาก 11 
 ฉ.นักเรียนไดเรียนรูอยางเปนระบบ 4.12 .833 มาก 11 

3. ความรู     

 ก.นักเรียนมีความรูจริงในเรื่องที่เรียน 4.20 .816 มาก 7 
 ข.นักเรียนไดรับความรูจากผูรูจริงในสถานการณจริง 4.48  มาก 6 

4. ประโยชนท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู     

 ก.นักเรียนไดประโยชนจากการไปทัศนศึกษา 4.68 .557 มากที่สุด 1 
  ข.นักเรียนนําความรูไปใชไดจริง 4.52 .653 มากที่สุด 5 
 ค.นักเรียนสามารถพัฒนาวิธีเรียนรูไปสูการเรียนรู

ในวิชาตาง ๆ ได 
4.20 .764 มากที่สุด 7 

 
       จากตารางผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู
ในทองถ่ินโดยใชกระบวนการปญญา 3  พบวานักเรียนเห็นดวยในระดับมากที่สุด  ลําดับที่ 1 คือการ 
ไดประโยชนจากการไปทัศนศึกษา  ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 มี 2 อันดับ คือ การเขาใจขั้นตอนกระบวนการ
เรียนรูในขั้นภาวนามัยปญญา และ ไดเรียนในสถานการณจริง  เห็นดวยในระดับมากคือลําดับที่ 5 คือ 
นักเรียนไดนําความรูไปใชไดจริง  ลําดับที่ 6 คือนักเรียนไดรับความรูจากผูรูจริงในสถานการณจริง  
ลําดับที่ 7 มี 3 อันดับ คือ  นักเรียนมี ความสุขไมเครียด  นักเรียนมีความรูจริงในเรื่องที่เรียน และ 
นักเรียนสามารถพัฒนาวิธีเรียนรูไปสูการเรียนรูในวิชาตาง ๆ อันดับที่ 10 นักเรียนเขาใจข้ันตอน
กระบวนการเรียนรูในขั้นจินตมัยปญญา   อันดับที่ 11 มี 2 อันดับ  คือ นักเรียนไดเรียนรูอยางเปนระบบ 
และ  นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู   อันดับที่ 13   นักเรียนสามารถคิดสรางสรรค   ลําดับที่ 14  นักเรียน
เขาใจขั้นตอนกระบวนการเรียนรูในขั้นสุตมัยปญญา  ลําดับที่ 15   นักเรียนสามารถคิดไดอยางมีเหตุผล  
และลําดับที่ 16  นักเรียนสามารถคิดจินตนาการ 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของนักเรียนแบบปลายเปดที่นักเรียนไดเสนอความคิดเห็นขอดี ขอที่ควร
ปรับปรุง และคําแนะนําที่ตองการเพิ่มเติมจากคําถามในการจัดกิจกรรมเรียนรู นอกเหนือจากการ 
ไปทัศนศึกษาดังนี้ คือ ขอดีจากการเรียนรู  นักเรียนไดเรียนรูส่ิงใหม ๆ ในสถานการณจริง เปน
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ประสบการณตรง ที่ยังไมเคยรูมากอนจากวิทยากรที่รูจริง สนุกกับการฝกปฏิบัติจริงดวยตนเอง ขั้นตอน
การสอนเขาใจงายไมสับสน ไดเรียนรูการผลิตการแปรรูปผลไมที่มาจากภูมิปญญาไทย มีความรูสึก
สนใจและอยากรูกิจกรรมของคนในชุมชนมากขึ้น  สามารถนําความรูไปเผยแพรและสามารถกลับไป
สรางผลผลิตเองและสามารถพฒันาเปนอาชีพในอนาคตได นักเรียนมีโอกาสคิดสรางสรรคไดดี  รูจักตั้ง
คําถามเพื่อการเรียนรูส่ิงใหม ๆ  ขอที่ควรปรับปรุง สถานที่ฝกงานคับแคบเกินไป เวลาในการศึกษานอย
เกินไป ควรจัดไปศึกษานอกสถานที่บอย ๆ  มีความสุขที่ไดไปเรียนนอกสถานที่  อุปกรณในการทํานอย
เกินไป ควรพานักเรียนไปทั้งหองเรียน วิทยากรยังไมสามารถตอบคําถามนักเรียนไดในบางเรื่องที่สงสัย   
คําแนะนําที่ตองการเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกเหนือจากการไปทัศนศึกษา นักเรียน 
สวนใหญชอบและอยากใหมีการจัดการสอนแบบนี้บอย ๆ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆมาประกอบเพื่อการ
เขาใจในการเรียนรูมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 


