
บทที่  4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 จากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ  ดังน้ี 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สัญลักษณ์แทนความหมายต่างๆ  ดังน้ี 
    N  แทน จํานวนนักเรียน 
   X   แทน คะแนนเฉลี่ย 
   S.D.  แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    t  แทน ค่า  t – test   
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การเสนอผลและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการทดลองคร้ังน้ีผู้เสนอดังน้ี 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐานการสื่อสาร    
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียน    
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3    
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เร่ือง      
พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3    

 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐานการสื่อสาร    
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียน       
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
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    ผู้วิจัยได้นําค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีนักเรียนทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนจาก         
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยดําเนินการ 
3 ข้ันตอนอย่างเป็นระบบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดรางบัว  สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานครและไม่เคยเรียนเน้ือหาน้ีมาก่อน กลุ่มท่ี 1 จํานวน 3 คน กลุ่มท่ี 2 
จํานวน 9 คน  และกลุ่มท่ี 3 (ภาคสนาม)  จํานวน 30 คน (E1)  กับค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย           
ท่ีนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (E2) เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 

80/80 โดยใช้วิธีการทางสถิติ  ได้ผลดังตาราง 3  
 

ตาราง 3  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล 
  และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

 

ประสิทธภิาพ 
ค่าเฉล่ีย 
ร้อยละ 

เทียบกับเกณฑ์ 
มาตรฐาน 

 

แปลผล 

ประสิทธภิาพกระบวนการ (E1) 81 80 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ประสิทธภิาพกระบวนการ (E2) 83 80 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

(E1) /(E2) 81/83 80/80 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 จากตาราง 3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐานการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  พบว่า ประสิทธิภาพกระบวนการต่อประสิทธิภาพผลลัพธ์  81/83 สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง  พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระ           
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 ผู้วิจัยได้นําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ก่อนเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงาน



 80

อาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ด้วยวิธีการทางสถิติได้ผลดังตาราง 4 
 
 
 
 
 
ตาราง 4  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง พื้นฐานการสื่อสาร 

 ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
 ช่วยสอน 

 

ผลการทดสอบ N 
X  S.D. t 

ก่อนเรียน 74 13.61 2.704  

26.071* 
หลังเรียน 74 22.66 2.810 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 4  พบว่าผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ือง  พื้นฐานการ           
สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 
 

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง  พื้นฐาน            
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ผู้วิ จัยได้นําคะแนนความพึงพอใจของผู้ เ รียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   มาหาค่าเฉลี่ย          
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ซ่ึงปรากฏผลดังตาราง 5 
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ตาราง 5  ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐาน 
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ 
 เทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

                            รายการ X   S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. เน้ือหาและการนําเสนอ 

   1.1 ปริมาณของเน้ือหาในแต่ละเร่ืองมีความเหมาะสมดี 4.49 0.60 มากที่สุด   

   1.2 ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา 4.22 0.69 มากที่สุด   

   1.3 ความน่าสนใจของเน้ือหาที่นําเสนอ 4.15 0.84 มาก     

   1.4 การจัดลําดับขั้นตอนของเน้ือหาจากง่ายไปยาก 4.32 0.74 มากที่สุด   

2. ภาพ กราฟิก  การใช้ภาษา  และเสียง 

   2.1 ภาพประกอบช่วยให้นักเรียนเข้าใจเร่ืองที่เรียนง่ายขึ้น 4.11 0.77 มาก     

   2.2 ภาพเคล่ือนไหวทําให้นักเรียนสนใจในการเรียน 3.96 0.85 มาก     

   2.3 ความสอดคล้องของเน้ือหากับภาพประกอบ 4.28 0.82 มากที่สุด 

   2.4 การใช้ภาษาและเสียงมีความเหมาะสม 4.28 0.82 มากที่สุด   

3. การออกแบบหน้าจอ  ตัวอักษรและสี 

   3.1 รูปแบบของตัวอักษรมีคามเหมาะสม 4.23 0.75 มากที่สุด   

   3.2 ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสมอ่านได้ชัดเจน 3.93 0.74 มาก     
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   3.3 สีของตัวอักษรดึงดูดความสนใจในการเรียน 4.07 0.87 มาก     

   3.4 การออกแบบหน้าจอของแต่ละเร่ืองมีความน่าสนใจ 4.31 0.76 มากที่สุด   

4. ด้านกิจกรรมและแบบทดสอบ 

   4.1 การออกแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.22 0.76 มากที่สุด   
   4.2 แบบฝึกหัดหลังบทเรียนแต่ละเร่ืองมีความเหมาะสม 4.30 0.72 มากที่สุด   

   4.3 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนตรงตามเน้ือหาบทเรียน 4.39 0.82 มากที่สุด   
   4.4 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนมีความยากง่าย      
        พอเหมาะ 

4.32 0.74 มากที่สุด   

 
 
 
 

ตาราง 5  (ต่อ) 
 

                            รายการ X   S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

5.  การจัดบทเรียน    
   5.1  การเรียงลําดับเน้ือหาจากง่ายไปยาก 4.24 0.72 มากที่สุด   
   5.2  ความชัดเจนของคําส่ังการใช้งานของบทเรียน 4.19 0.93 มาก     
   5.3  ความน่าสนใจและชวนให้ติดตามบทเรียน 4.36 0.73 มากที่สุด   
   5.4  ความรู้สึกสนุกสนานกับบทเรียน 4.19 0.84 มาก     
 4.23 0.79 มาก 

 
 จากตาราง 5  พบว่าโดยภาพรวมระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองพื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  อยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.23, S.D. = 0.79)   เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดทุกข้อ   ยกเว้นด้านเน้ือหาเร่ืองการนําเสนอมีความน่าสนใจอยู่ในระดับมาก                
( X = 4.15, S.D. = 0.84) ด้านภาพ กราฟิก การใช้ภาษาและเสียง เร่ืองท่ีอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
เร่ืองภาพประกอบ ( X = 4.11, S.D. = 0.77) ภาพเคลื่อนไหว ( X = 3.96, S.D. = 0.85) ด้าน
การออกแบบหน้าจอ  ตัวอักษรและสี  เร่ืองท่ีอยู่ในระดับมาก  ได้แก่  ขนาดของตัวอักษร               
( X = 3.93, S.D. = 0.74) สีของตัวอักษร ( X = 4.07, S.D. = 0.87)  และด้านการจัดบทเรียน



 83

เร่ืองท่ีอยู่ในระดับมากได้แก่ความชัดเจนของคําสั่งการใช้งานของบทเรียน ( X = 4.19, S.D. = 
0.93) ความน่าสนใจและชวนให้ติดตามบทเรียน ( X = 4.19, S.D. = 0.84)                                             
 

 

 

 


