
บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การศึกษาคนควาครั้งนี้เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรบน

เครือขายอินเทอรเน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 3901-1001 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ   วิทยาลัยเทคนิคแพร  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

ผูศึกษาไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนตอไปนี้  

 1. ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหัสวิชา  3901-1001  ใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบกอนและหลังเรียน ของผูเรียนที่เรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหัสวิชา  3901-1001   

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรบน

เครือขายอินเทอรเน็ตที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 
ผลการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเตอรเน็ต   
 ผูศึกษาไดจัดการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต  รายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  รหัส  3901-1001  โดย การนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหัสวิชา  3901-1001  มีลักษณะดังตอไปนี้ 

 1. การนําเสนอเนื้อหาบทเรียนเปนลักษณะแบบเชิงเสน (Linear) หรือจัดเนื้อหา

ตามลําดับ  เนื่องจากตองการใหผูเรียนไดศึกษาตามลําดับข้ันตอน  แตสามารถทบทวนเนื้อหาการ

เรียนที่ผานมาได 

 2. ขั้นตอนการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  รหัสวิชา  3901-1001 ดังนี้  วัตถุประสงคบทเรียน  แบบทดสอบกอนเรียน  เนื้อหา

บทเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน 

 3. บทเรียนมีระบบการจําประวัติการเรียน  และสามารถเขาถึงเนื้อหาที่ตอจากครัง้ทีแ่ลว  

ขณะเรียนหากผูเรียนมีปญหาหรือขอสงสัยใหปรึกษาหรือถามครู ในบทเรียนคอมพิวเตอรบน

เครือขายอินเทอรเน็ตจัดใหมีเว็บบอรดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกัน

และกัน และตอบคําถาม 
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 4. ผลที่ไดจากการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  รหัสวิชา  3901-1001   

 

 
 

ภาพ  8  แสดงตัวอยางหนาจอการสรางบทเรยีนคอมพิวเตอรบนเครือขายอนิเทอรเน็ต 
              รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  รหัสวิชา  3901-1001 

 
 ผลการตรวจสอบคุณภาพของผูเชี่ยวชาญบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต 
 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหัสวิชา  3901-1001  ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 5 คน   

โดยพิจารณาในดานสวนนําของบทเรียน  ดานเนื้อหาของบทเรียน  ดานการออกแบบการเรียนการ

สอน  สวนมัลติมีเดีย  ดานเครื่องมือเสริม 
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ตาราง 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 3901-1001 สําหรับผูเชี่ยวชาญ 

 

รายการ x  S.D. ความหมาย 

1.สวนนําขอบทเรียน 

1.1 กราฟฟก  และภาพเคลื่อนไหว  เราความสนใจ 
4.20 0.45 มาก 

1.2 บอกชื่อเร่ือง  ระดับชัน้  และใหขอมูลพื้นฐานที่จาํเปน 4.20 0.84 มาก 

1.3 เมนูหลักเชื่อมโยงบทเรยีน/หนาอืน่ๆ เหมาะสม 4.60 0.55 มากที่สุด 

2. เนื้อหาของบทเรียน 

2.1  โครงสรางของเนื้อหาชดัเจน  มีความกวาง  ความลกึ  เชื่อมโยง  

ความรูเดิมกับความรูใหม 

4.00 0.71 มาก 

2.2  มีความถกูตองตามหลกัวิชา 4.40 0.55 มาก 

2.3  สอดคลองกับวัตถุประสงคทีน่ําเสนอ 4.60 0.55 มากที่สุด 

2.4  สอดคลองกับการประยกุตใชในการเรยีนการสอน 4.60 0.55 มากที่สุด 

2.5  ความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้นที่สอน 4.20 0.84 มาก 

3.  การออกแบบการเรียนการสอน 

3.1  ระดับความยืดหยุน  สนองความแตกตางระหวางบุคคล 
4.25 0.50 มาก 

3.2  ลําดับการนําเสนอเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 

4. สวนมัลติมีเดีย 

4.1  ขนาดตัวอักษร  สีตัวอกัษร  อานงายเหมาะสม 
4.20 0.45 มาก 

4.2  พืน้หลังกบัตัวอักษรมีสีตัดกันอานงาย 4.60 0.55 มากที่สุด 

4.3  ภาพนิง่  และภาพเคลื่อนไหวมีความชดัเจน  และสอดคลองกับ

เนื้อหา 
4.40 0.55 มาก 

4.4  ปุมควบคุมการเปด – ปด 4.00 0.71 มาก 

4.5  ปุมควบคุมการดําเนนิบทเรียนเหมาะสม 4.00 0.71 มาก 

5.  เครื่องมือเสริม 

5.1 การเก็บคะแนน  การตดิตามผลการเรียน ของผูเรียน 
4.00 0.71 มาก 

5.2 คําแนะนาํการใชงานบทเรียนชัดเจน เขาใจงาย 4.40 0.55 มาก 

รวม 4.28 0.41 มาก 
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 จากตาราง 1  แสดงวา บทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต  รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  รหัส  3901-1001  มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  

4.28  และมีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.41  
 ผลการหาประสิทธภิาพของบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอนิเทอรเน็ต ตาม
เกณฑ 85/85 
 ผูวิจัยไดนําบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใหนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  ปที่  2  วิทยาลัยเทคนิคแพร  (กลุมใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง)  จํานวน 33 คน 

ทดลองใช บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้น  โดยมีการเก็บคะแนนจากการทดสอบ

ระหวางเรียนและการทดสอบหลังเรียน 
 

ตาราง 2 แสดงการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามเกณฑ 
85/85  (กลุม  3  คน) 

 

จํานวนนักศึกษา คาเฉลี่ย (E1) คาคะแนนเฉลีย่ (E2)                

   คะแนนจากทดสอบระหวางเรียน คะแนนจากการทดสอบหลงัเรียน 

  คาเฉลี่ย   รอยละ  คาเฉลี่ย   รอยละ  

3  คน 34.33 85.85 35.67 89.17 

  

 จากตาราง  2   คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียนและ

แบบทดสอบหลังเรียน  มีคะแนนเฉลี่ย  34.33/35.67  คาประสิทธิภาพของกระบวนการทดสอบ

ระหวางเรียน  (E1)  และหลังเรียน  (E2)  เทากับ  85.85/89.17   

 นําไปทดลองใชกับกลุมนักศึกษาจํานวน 9 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเตอรเน็ต 
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ตาราง 3 แสดงการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามเกณฑ 
85/85  (กลุม  9  คน) 

 

จํานวนนักศึกษา คาเฉลี่ย (E1) คาคะแนนเฉลีย่ (E2) 

 คะแนนจากทดสอบระหวางเรียน คะแนนจากการทดสอบหลงัเรียน 

 คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

9  คน 34.56 86.39 34.56 86.39 

 

 จากตาราง 3 คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียนและ

แบบทดสอบหลังเรียน  มีคะแนนเฉลี่ย  34.56/34.56  คาประสิทธิภาพของกระบวนการทดสอบ

ระหวางเรียน  (E1)  และหลังเรียน  (E2)  เทากับ  86.39/86.39 

 นําไปทดลองใชกับกลุมนักศึกษาจํานวน 21 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเตอรเน็ตใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85   
 
ตาราง 4 แสดงการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามเกณฑ 

85/85  (กลุม  21  คน) 
 

จํานวนนักศึกษา คาเฉลี่ย (E1) คาคะแนนเฉลีย่ (E2) 

 คะแนนจากทดสอบระหวางเรียน คะแนนจากการทดสอบหลงัเรียน 

 คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

21  คน 34.38 85.95 35.24 88.10 

 

 จากตาราง 4 พบวาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้น  

มีคะแนนเฉลี่ย  34.38/35.24  คาประสิทธิภาพของกระบวนการทดสอบระหวางเรียน  (E1)  และ

หลังเรียน  (E2)  เทากับ  85.95/88.10  ตามลําดับ  ซึ่งผานตามเกณฑที่ตั้งไว  สามารถนําไปใช  

 ผูศึกษาคนควาไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใหนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคแพร  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ปการศึกษา 2553 จํานวน 26 คน ใชบทเรียนบน
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เครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้น โดยมีการเก็บคะแนนจากการทดสอบระหวางเรียนและการทดสอบ

หลังเรียน 
 

ตาราง 5 แสดงการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต
ตามเกณฑ 80/80  (กลุม  26  คน) 

 

จํานวนนักศึกษา คาเฉลี่ย (E1) คาคะแนนเฉลีย่ (E2) 

 คะแนนจากทดสอบระหวางเรียน คะแนนจากการทดสอบหลงัเรียน 

 คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

26  คน 33.88 84.71 37.58 93.94 

 

 จากตาราง  5  พบวาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

ที่สรางขึ้นมีคะแนนเฉลี่ย  33.88/37.58  คาประสิทธิภาพของกระบวนการทดสอบระหวางเรียน  

(E1)  และหลังเรียน  (E2)  เทากับ  84.71/93.94  ตามลําดับ  ซึ่งผานตามเกณฑที่ตั้งไว  สามารถ

นําไปใชทดลองได  รวมทั้งมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ตามความมุงหมายในการวิจัย 
 
ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบกอนและหลังเรียนของนักศึกษา 
 จากการเปรียบเทียบระหวางคะแนนสอบกอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต  และคะแนนสอบที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรบน

เครือขายอินเทอรเน็ต  ของนักศึกษาโดยการทดสอบคาที  (t-test)  ผลปรากฏดังนี้ 

 
ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ ผลการเปรียบเทียบคะแนนทางการเรียนระหวางกอนเรียนกับหลัง
เรียน (n=26) 

 

การทดสอบ X  S.D. d S.D. t Sig.(2-tailed) 

กอนเรียน 17.42 5.36 

หลังเรียน 37.58 1.47 
20.15 4.58 22.42* 0.0000 

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05   (คาวิกฤตของ t ระดับ 22.42*) 
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 จากตาราง 6 พบวา การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  ปที่  1  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยเทคนิคแพร  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ปการศึกษา 2553 จํานวน   26   คน  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 17.42 

คะแนน และ 37.58 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน 

พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ผลการศึกษาความถึงพอใจของบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต  
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหัส  3901-1001 
 
ตาราง 7 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรบน

เครือขายอนิเทอรเน็ต  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหัส  3901-1001 
 

 รายการ x  S.D. ความหมาย 

1 ความสมบูรณของวัตถุประสงค 4.65 0.56 มากที่สุด 

2 ความสอดคลองของจุดประสงคกับเนื้อหา 4.69 0.47 มากที่สุด 

3 ความเหมาะสมของเนื้อหากบัระดับผูเรียน 4.73 0.45 มากที่สุด 

4 ขนาดของภาพที่ใชประกอบบทเรียน 4.62 0.57 มากที่สุด 

5 รูปภาพที่ใชประกอบบทเรยีน 4.42 0.86 มาก 

6 ความเขาใจเกีย่วกับภาษาทีใ่ชในบทเรียน 4.50 0.81 มากที่สุด 

7 รูปแบบของตัวอักษร 4.50 0.76 มากที่สุด 

8 ขนาดของตัวอกัษร 4.38 0.94 มาก 

9 สีของตัวอักษร 4.38 0.90 มาก 

10 สีของพื้นหลงั และภาพ 4.46 0.99 มาก 

11 การนาํเสนอเนื้อหาทีน่าสนใจ 4.54 0.86 มากที่สุด 

12 รูปแบบการนาํเสนอเนื้อหาและการตอบสนองมีความหลากหลาย 4.31 0.79 มาก 

13 ความสะดวกในการใชบทเรยีน 4.50 0.76 มากที่สุด 

14 ความชัดเจนของคําสั่งการใชบทเรียน 4.65 0.75 มากที่สุด 

15 ความนาสนใจของหนาจอ วธิีการโตตอบบทเรียน 4.46 0.81 มาก 

16 ความนาสนใจชวนใหติดตามบทเรียน 4.65 0.56 มากที่สุด 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

 รายการ x  S.D. ความหมาย 

17 การออกแบบเมนูและสวนนาํทาง (Navigation) เขาใจงาย และ

สะดวก 
4.69 0.47 มากที่สุด 

18 ทานไดรับประโยชนจากบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศรหัสวิชา  3901–1001  

ในระดับ 

4.69 0.47 มากที่สุด 

 รวม 4.55 0.15 มากทีสุ่ด 

 

 จากตาราง 7 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  วิทยาลัยเทคนิคแพร มีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต

ในภาพรวมอยูที่ระดับมากที่สุด ( X  =  4.55 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ความคิดเห็น

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ  ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับผูเรียน  ( X  = 4.73)  รองลงมาคือ  ความ

สอดคลองของจุดประสงคกับเนื้อหา  การออกแบบเมนูและสวนนําทาง (Navigation) เขาใจงาย และ

สะดวก  ไดรับประโยชนจากบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา  3901–1001  ( X  = 4.69)  ความสมบูรณของวัตถุประสงค  ความชัดเจนของคําสั่งการใช

บทเรียน  ความนาสนใจชวนใหติดตามบทเรียน  ( X  = 4.65)  ตามลําดับ 


