บทที 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับผลการจัดการเรี ยนรู ้ความสามารถในการคิด
อย่ า งมี วิ จ ารณญาณในสาระพัฒ นาสั ง คมและชุ ม ชนของผู ้เ รี ย น ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น
ศู น ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย อํา เภอเขาชะเมา จัง หวัด ระยอง ผูว้ ิ จ ัย
ขอนําเสนอตามลําดับ ดังนี.
สั ญลักษณ์ ทใช้
ี ในการวิเคราะห์
X
แทน ค่าคะแนนเฉลีย
S.D.
แทน ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน
N
แทน จํานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
t
แทน ค่าสถิติการแจกแจงแบบที (t-test)
**
แทน มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลครั.งนี. ผูว้ จิ ยั ขอเสนอเป็ น 2 ตอน ดังนี.
ตอนที 1 แสดงผลการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในสาระพัฒนา
สังคมและชุมชนของผูเ้ รี ยน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาชะเมา
ตอนที 2 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณในสาระ
พัฒ นาสั ง คมและชุ ม ชนของผู ้เ รี ยน ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
อําเภอเขาชะเมา ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที 1 แสดงผลการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในสาระพัฒนา
สังคมและชุ มชนของผูเ้ รี ยน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาชะเมา
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ดังแสดงในตาราง 5
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ตาราง 5 แสดงคะแนนการทําแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
การทําแบบวัดความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

คะแนน
ตําสุ ด
12
32

คะแนน
สู งสุ ด
26
39

X

S.D.

18.92
33.64

4.10
1.97

จากการเปรี ยบเที ย บแสดงว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที ทํา แบบวัด ความสามารถในการคิ ด
อย่างมีวจิ ารณญาณ ก่อนเรี ยนมีคะแนนตําสุ ดอยูท่ ี 12 คะแนน คะแนนสู งสุ ดอยูท่ ี 26 คะแนน และ
คะแนนเฉลี ยอยู่ ที 18.92 คะแนน ส่ ว นคะแนนของการทํา แบบวัด ความสามารถในการคิ ด
อย่า งมี วิจารณญาณ หลัง เรี ย นมี ค ะแนนตําสุ ดอยู่ที 32 คะแนน คะแนนสู ง สุ ดอยู่ที 39 คะแนน
และมีคะแนนเฉลียอยูท่ ี 33.64 คะแนน
ตอนที 2 แสดงผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถด้านการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณ
ในสาระพัฒนาสัง คมและชุ มชนของผูเ้ รี ยน ศู นย์การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย
อําเภอเขาชะเมา ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ดังแสดงในตาราง 6
ตาราง 6 แสดงการเปรี ย บเที ยบความสามารถในการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณของผูเ้ รี ยนที ได้
จากการทําแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
การทําแบบวัดความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

N

X

S.D.

25
25

18.92
33.64

4.10
1.97

ค่า
t
ความต่าง
14.72 19.03**

r
0.000

**p<.01
จากการทํา แบบวัด ความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ก่ อ นเรี ยนมี ค่ า
เฉลี ยเป็ น 18.92 คะแนน ส่ ว นคะแนนเฉลี ยที ได้จ ากการทํา แบบวัด ความสามารถในการคิ ด
อย่างมีวิจารณญาณ หลังเรี ยนมี ค่าเฉลี ยเป็ น 33.64 คะแนน ซึ งแตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .01

