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บทคัดยอ 
    วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูดานทักษะการคํานวณทางสถิติ โดยอาศัยโปรแกรมจําลอง
ทางคณิตศาสตร สําหรับการคิดคํานวณทางสถิติพ้ืนฐานของนักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง อําเภอบางระจัน จงัหวัดสิงหบุรี ซึ่งเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยนี้ อางอิงเนื้อหาบางสวนจากรายวิชาสถิติ
สําหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร ประกอบดวย 1.แบบฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการคํานวณทาง
สถิติพื้นฐาน 2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์สําหรับงานวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน โดยการวิจัยนี้ใช
กลุมตัวอยางนักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง อําเภอบางระจัน 
จังหวดัสิงหบุรี จํานวน 12 คน ซึ่งไมเคยทะเบียนเรียนในรายวิชาสถิตสํิาหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตรมากอน ผลการวิจัยของการ
ใชงานแบบฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการคํานวณทางสถิติ พบวา ทําใหนักศึกษาไดคะแนนสอบ
หลังเรียนมากกวาคะแนนสอบกอนเรียน โดยมีประสิทธิภาพตามหลักกระบวนการเรียนรูในเกณฑ 74.25/80.17% และคารอยละ
ดัชนีของการประเมินผล 0.2947 
คําสําคัญ: สถิติ โปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตร 
 

Abstract 
    The objective of this study were to develop the statistical calculation skill for Human Resource 

Administrator’s students of Thepsatri Rajabhat University, Bangrachan Campus, Singburi by mathematical 

model programming to evaluate the effectiveness of teaching to examine the achievement learning. The 

content of this program was based on statistics for social science research course that is 1) fundamental 

statistics mathematical model program practice and 2) statistical practice for pre and post test. The research 

instrument were the effective evolution in the pre and post test. The sample consisted of 12 students who 
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never register in statistics for social science research course in the past. The Findings presented that students 

got higher scores in the post test than the pre test. The achievement leaning was 74.25/80.17% and the 

effective index was 0.2947 

Keywords: Statistical Mathematical Model Programming 

 

 

1. บทนํา 
 การเรียนการสอนในรายวิชาวิจัยทางดานสังคมศาสตร

นั้น จะเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจทางดานทักษะการ

ดํารงชีวิตของมนุษยในสังคมเปนสําคัญ เพ่ือใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคตางๆ ท่ีตองการศึกษา โดยทักษะดานการคิด

คํานวณนั้นมีความสําคัญเปนลําดับรองลงมา ดวยจาก

ประสบการณการสอนวิชาตางๆ ของผูวิจัย จะนําหลักการ

การวิจัยมาเกี่ยวของในบทเรียนอยูเสมอ จึงพบวา การทํา

ความเขาใจเกี่ยวกับสถิติมีความจําเปนตอการวัดผลและ

ประเมินผลไมนอยไปกวาความสําเร็จลุลวงของผลลัพธท่ีได 

ซึ่งพ้ืนฐานความรูทางดานสถิติข้ันพื้นฐานของนัก ศึกษา

สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ

สตรี ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง อําเภอบางระจัน จังหวัด

สิงหบุรี ท่ีผูวิจัยไดสอนนั้น ยังอยูในระดับที่ปานกลางจนถึง

ตํ่า มากกวารอยละ 80 โดยสวนใหญขาดความรูพื้นฐาน

ทางดานสถิติท่ีเหมาะสมในการนํามาวิเคราะห วัดผลและ

ประเมินผล ทําใหเกิดปญหาตอการทําวิเคราะหและสรุปผล

ในการทําการวิจัยของนักศึกษาเอง และสงผลไปยังการทํา

ปญหาพิเศษกอนสําเร็จการศึกษา อีกท้ัง ในหลัก สูตร

ดังกลาว รายวิชาสถิติสําหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร 

สงผลใหเม่ือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาเกี่ยวกับการวิจัย 

นัก ศึกษาบางสวนจึงไมสามารถวิเคราะห วัดผล หรือ

ประเมินผลทางสถิติไดอยางถูกตองนั่นเอง 

 ดังนั้นเพ่ือใหนักศึกษาทางสายสังคมศาสตร โดยเฉพาะ

อยางย่ิงนักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ท่ี

ผูวิจัยเปนผูจัดการเรียนการสอนเองนั้น มีความเขาใจและ

สามารถวิเคราะหคํานวณทางสถิติ พ้ืนฐานไดอยางถูกตอง

ประกอบกับสามารถนําโปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตร ท่ี

ผูวิจัยสรางข้ึนไปทําความเขาใจและตอยอดในการวัดผลและ

ประเมินผลสําหรับรายวิชาทางดานการวิจัยอื่นๆ กอนจบ

การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงสรางแบบฝก

ปฏิบัติการใชงานโปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับ

การคํานวณทางสถิตินี้ข้ึน โดยใหนักศึกษาสามารถนําแบบ

ฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมสําหรับการการคํานวณทาง

สถิตินี้ ไปศึกษาท้ังในชั้นเรียนรวมกับผูวิจัยและนําไปศึกษา

ดวยตนเองเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนปกติได 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาหลักการสรางแบบฝกปฏิบัติทางสถิติ 

สําหรับนักศึกษา สาขาวิชาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 

อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ดวยการเขียนโปรแกรม

จําลองทางคณิตศาสตร 

 2.2 เพ่ือสรางแบบฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมจําลอง

ทางคณิตศาสตรสํ าหรับการคํานวณทางสถิติสําหรับ

นัก ศึกษา สาขาวิชาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 

อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 

 2.3 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอน

และหลังเรียนดวยแบบฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมจําลอง

ทางคณิตศาสตรสําหรับการการคํานวณทางสถิติที่ผูวิจัย

สรางข้ึน 
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3. ขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยดําเนินการวิจัย โดยประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังนี้  

 1) การกําหนดประชากรและตัวอยาง 2) แบบฝก

ปฏิบัติการใชงานโปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับ

การการคํานวณทางสถิติ 3) การดําเนินการทดลอง 4) การ

เก็บ รวบรว บข อ มู ลและ การ วิ เ ครา ะห ข อ มู ล  โดย มี

รายละเอียดในแตละข้ันตอน ดังนี้ 

 3.1 ประชากรและตัวอยาง 

  ประชากรที่ ใช ในการวิจัย ไดแก นัก ศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 

อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 

  ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาสาขาวิชา

บริหารทรัพยากรมนุษย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 

อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา

กฎหมายเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย ในภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2558 จํานวน 12 คน โดยตัวอยางที่ใชนี้ ไมเคย

ลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติสําหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตรมา

กอน 

 3.2 การดําเนินการทดลอง 

  ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

  1) เลือกตัวอยางท่ีใชในการวิธีนักศึกษาสาขาวิชา

บริหารทรัพยากรมนุษย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 

อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา

กฎหมายเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย ชั้นปที่ 2 ภาค

เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 12 คน ที่ไมเคย

ลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติสําหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร 

ดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

  2) ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลกอนการทดลอง ดวย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์สําหรับงานวิจัยในชั้นเรียน บันทึก

ผลการสอบเปนคะแนนกอนเรียนสําหรับเปรียบเทียบความ

แตกตางของคะแนนกอนและหลังเรียน 

  3) ผูวิจัยดําเนินการสอนนักศึกษาในกลุมตัวอยาง

ดวยแบบฝกปฏิบัติทางสถิติผานการเขียนโปรแกรมจําลอง

ทางคณิตศาสตร  

  4) ผูวิจัยดําเนินการสอนนักศึกษาในกลุมตัวอยาง

ดว ยแบบฝกปฏิ บั ติก ารใช งาน โป รแก รมจําลองทาง

คณิตศาสตรสํ าหรับการการคํานวณทางสถิติสําหรับ

นักศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

  5) ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลหลังการทดลอง ดวย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์สําหรับงานวิจัยใน ช้ันเรียน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สําหรับงานวิจัยเพื่อ พัฒนา

กระบวนการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน บันทึกผลการ

สอบเปนคะแนนหลังเรียนสําหรับเปรียบเทียบความแตกตาง

ของคะแนนกอนและหลังเรียน 

  6) วิ เคราะหผลการวิจัย สรุปผลและอภิปราย

ผลการวิจัย 

 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวยเคร่ืองมือ

ตางๆ ดังนี้ 

  1) แบบฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมจําลองทาง

คณิตศาสตรสํ าหรับการการคํานวณทางสถิติสําหรับ

นั ก ศึ ก ษ าส าขา วิ ช า บ ริห ารท รัพยาก รมนุษ ย  ค ณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 

  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์สําหรับงานวิจัยเพื่อ

พัฒนากระบวนการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน  

 3.4 การวิเคราะหขอมูล 

  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยได

นําสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือใชสําหรับการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษา โดยวิเคราะหความแตกตางของ

คะแนนเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกอนเรียน

และคะแนนหลังเรียนของนักศึกษาดวยการทดสอบทีสําหรับ

ประชากรสองกลุมท่ีไมเปนอิสระตอกันและคาประสิทธิภาพ

นวัตกรรมตามหลักกระบวนการเรียนรู  
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4. ผลการดําเนินการวิจัย 
 การวิจั ยนี้ เปนการวิจัย ท่ี เกี่ ย วขอ งกับการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู ดวยการพัฒนาอุปกรณสื่อการสอน ซึ่ง

ผูวิจัยไดนําแบบฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมจําลองทาง

คณิตศาสตรสําหรับการคํานวณทางสถิติ มาใชประกอบการ

เรียนการสอนในสวนของการวิจัย ของนักศึกษาสาขาวิชา

บริหารทรัพยากรมนุษย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 

อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชากฎหมายเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย ซึ่งมีความ

จําเปนในการใชความรูดานสถิติสําหรับการดําเนินการวิจัย

ทางกฎหมาย หลังจากไดมีการวิเคราะหออกแบบโปรแกรม

และเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ โดย มีผลการศึกษาวิจัย

ดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 1 คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา

กลุมตัวอยางท้ังหมด 

ลําดับ 
คะแนนกอนเรียน 

(20 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 

(20 คะแนน) 

นักศึกษาคนท่ี 1 2 12 

นักศึกษาคนท่ี 2 2 15 

นักศึกษาคนท่ี 3 5 14 

นักศึกษาคนท่ี 4 4 17 

นักศึกษาคนท่ี 5 4 17 

นักศึกษาคนท่ี 6 5 15 

นักศึกษาคนท่ี 7 11 20 

นักศึกษาคนท่ี 8 4 16 

นักศึกษาคนท่ี 9 7 14 

นักศึกษาคนที่ 10 7 16 

นักศึกษาคนที่ 11 6 14 

นักศึกษาคนที่ 12 9 18 

 

 4.1 ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน

และหลังเรียน 

  หลังจากผูวิจัยดําเนินการสรางแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและนําแบบทดสอบนี้ไปทดสอบกับ

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ท่ี

ลงทะเบียนเรียนวิชากฎหมายเพ่ือการบริหารทรัพยากร

มนุษย ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 

จํานวน 12 คน โดยมีขนาดตัวอยางรวมท้ังสิ้น 12 คน โดย

ตัวอยางทุกคน ไมเคยลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติสําหรับ

งานวิจัยทางสังคมศาสตรมากอน โดยแสดงคะแนนกอน

เรียนและหลังเรียน ท่ีไดดังตารางท่ี 1 และแสดงผลการ

เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนและหลังเรียนของนักศึกษา

และคาสถิติตางๆ ท่ีได ดังตารางท่ี 2 ซึ่งผลการเปรียบเทียบ

คะแนนเฉล่ียกอนและหลังเรียนของนักศึกษา สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คาที คาทดสอบที คาประสิทธิภาพตามหลัก

กระบวนการเรียนรู และและคาดรรชนีประเมินผล โดย

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังกอนและหลังเรียนท่ี

ใชในการวิจัยนี้มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนและหลังเรียนของนักศึกษา 

 

 โดยคะแนนสอบกอนเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 5.50 

คะแนน คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 2.68 โดยมี

คะแนนตํ่าสุดอยู ท่ี 2 คะแนนและคะแนนสูงสุดอยูที่ 12 

คะแนน โดยคะแนนสอบหลังเรียนมีคาคะแนนเฉล่ียท่ี 15.67 

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 2.15 โดยมีคะแนน

ตํ่าสุดอยูที่ 11 คะแนนและคะแนนสูงสุดอยูท่ี 20 คะแนน 

โดยมีประสิทธิภาพตามหลักกระบวนการเรียนรูในเกณฑมีคา 

74.25/80.17% ค าทดสอ บที  24 .43 และค าด รรช นี

ประเมินผล 0.2947 แสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนการ

สอ นแบบฝ กปฏิ บัติ ก าร เขี ยน โปรแก รมจํ าลอ งทาง

คณิตศาสตรสํ าหรับการการคํานวณทางสถิติสําหรับ

นักศึกษา สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความรู

ดานการคิดคํานวณทางสถิติเพ่ิมมากข้ึน 

 

5. สรุปผลการทดลอง 
 การวิจั ยนี้ เปนการวิจัย ท่ี เกี่ ย วขอ งกับการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู ดวยการสรางแบบฝกปฏิบัติการท่ีอยูใน

รูปแบบของการใชงานโปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตร ซึ่ง

ผูวิจัยไดสรางแบบฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมจําลองทาง

คณิตศาสตร สําห รับการการ คํานวณทางสถิ ติ  ม าใช

ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายเพ่ือการ

บริหารทรัพยากรมนุษย โดยนักศึกษาสามารถศึกษาแบบฝก

ปฏิบัติการใชงานโปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับ

การการคํานวณทางสถิตินี้ เพ่ือการวิเคราะห วัดผลและ

ประเมินผลการดําเนินการวิจัยของนักศึกษาท่ีผูวิจัยสรางขึ้น

ใน ช้ันเรียนรวมกับคณะผูวิจัยห รือศึกษาประกอบกับ

การศึกษาดวยตัวเองนอกชั้นเรียน เพื่อใหนักศึกษามีความ

เขาใจในเนื้อหาวิชาในสวนนี้มากขึ้นและไมจํากัดเวลาในการ

เรียนรู 

 ผลการทดลองพบวา การเรียนการสอนดวยแบบฝก

ปฏิบัติการใชงานโปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับ

การการคํานวณทางสถิติที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้น สงผลใหผลการ

ทดสอบระหวางกอนเรียนและหลังเรียนเปนดังนี ้

 นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง

เรียนของบทเรียนที่มีความแตกตางกันในเชิงบวก  โดย

คะแนนเฉล่ียหลังเรียนมีคามากกวากอนเรียนคอนขางมาก 

 เนื่องจากแบบฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมจําลองทาง
คณิตศาสตรสําหรับการการคํานวณทางสถิตินี้  ผู เรียนรู
สามารถทบทวนไดดวยการฝกปฏิบัติดวยตนเองและเรียนรู
ไดไมยากนั้น  ดังนั้นวิเคราะหไดวาโปรแกรมนี้ทําใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากข้ึน 
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คะแนน ต่ําสุด สูงสุด คาเฉล่ีย S.D. 

ความแตกตางของ

คะแนน t-test E1/E2 
Effective 

Index 
คาเฉล่ีย S.D. 

กอนเรียน 2 11 5.50 2.68 
4.11 2.01 24.43 74.25/80.17 0.2947 หลังเรียน 12 20 15.67 2.15 
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