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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การเสนอผลการวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เพื่อบูรณาการกับรายวิชา
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ขั้นตอนการท าโครงงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนที่เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์กับวิธีสอนแบบปกติ และศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้บทเรียนออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตารางตามล าดับดังน้ี 

4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้
บทเรียนออนไลน์ 

4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีสอน
แบบปกติ 

4.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้
บทเรียนออนไลน์กับวิธีสอนแบบปกติ 

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์   
  

 

ตารางท่ี 4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนโดยใช้
บทเรียนออนไลน์ 
การเรียนโดยใช้
บทเรียนออนไลน์ N คะแนนเต็ม  ̅ SD t Sig. 

ก่อนเรียน 44 30 10.93 1.73 
18.55 .00 

หลังเรียน 44 30 22.93 4.18 
      จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 

ตารางท่ี 4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนโดยใช้วิธี
สอนแบบปกติ 
การเรียนโดยใช้ 
วิธีสอนแบบปกติ N คะแนนเต็ม  ̅ SD t Sig. 

ก่อนเรียน 35 30 9.11 1.84 
9.91 .00 

หลังเรียน 35 30 13.09 1.48 
      จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
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ตารางท่ี 4.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนโดยใช้
บทเรียนออนไลน์กับวิธีสอนแบบปกติ 

ก่อนเรียน N คะแนนเต็ม  ̅ SD t Sig. 
ควบคุม 35 30 8.40 1.12 

7.5 .00 
ทดลอง 44 30 10.93 1.73 

      

หลังเรียน N คะแนนเต็ม  ̅ SD t Sig. 
ควบคุม 35 30 14.54 1.12 

19.65 .00 
ทดลอง 44 30 28.83 4.18 

      

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง โดย
ทดสอบหาความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียน โดยใช้
บทเรียนออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนหลังเรียนสูงกว่า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ  โดยมีค่า t= 
19.65  

 

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ 
ผู้วิจัยได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ โดยผู้ให้

ข้อมูล คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จ านวน 44 คน สามารถจ าแนก
ผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
     ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์  
  

4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ตารางท่ี 4.4 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 22 49.00 
หญิง 23 51.00 
รวม 45 100.00 

      จากตารางที่ 4.5 พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม เพศหญิงมีจ านวนมากกว่าเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 49.00 และร้อยละ 51.00 ตามล าดับ 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ 
 

ตารางท่ี 4.5 ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์  

รายการประเมิน  ̅ S.D. ระดับ 

1. บทเรียนได้รับการออกแบบให้ผู้เรียนค้นหาเน้ือหาได้ง่าย
และตรงตามความต้องการ 

4.61 0.61 มากที่สุด 

2. ค าแนะน าในการเรียนรู้เหมาะสม เข้าใจง่าย เหมาะสมกับ
กลุ่มนักเรียน 

4.76 0.44 มากที่สุด 

3. บทเรียนออนไลน์ ช่วยให้นักเรียนเอาใจใส่ต่อการเรียนมาก
ขึ้น  

4.55 0.67 มากที่สุด 

4. บทเรียนออนไลน์ ช่วยให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มาก
ขึ้น 

4.48 0.71 มาก 

5. การลงทะเบียนเรียนและการเข้าเรียน 4.58 0.66 มากที่สุด 
6. นักเรียนทราบคะแนนเป็นรายบุคคลได้ทันที 4.48 0.71 มาก 
7. ความเหมาะสมของการใช้สี ภาพ และตัวอักษร 4.70 0.47 มากที่สุด 
8. ความน่าสนใจและดึงดูดความสนใจ 4.67 0.54 มากที่สุด 
9. ภาษาที่ใช้ในบทเรียนออนไลน์ เข้าใจง่าย 4.70 0.53 มากที่สุด 
10. เน้ือหามีความถูกต้องและทันสมัย 4.52 0.67 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.27 มากท่ีสุด 

 
จากตารางที่ 4.5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่ เรียนโดยใช้บทเรียน

ออนไลน์  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ 
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม ( ̅ = 4.60) โดยมีคะแนนเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ค าแนะน า
ในการเรียนรู้เหมาะสม เข้าใจง่าย เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.76) ความเหมาะสม
ของการใช้สี ภาพ และตัวอักษรและภาษาที่ใช้ในบทเรียนออนไลน์ เข้าใจง่าย ( ̅ = 4.70) และความ
น่าสนใจและดึงดูดความสนใจ ( ̅ = 4.67) ตามล าดับ 
 


