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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีมุ่งพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร”ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ปรากฎผลการพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101                  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยล าดบั ส าหรับวธีิด าเนินการศึกษา ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เพื่อน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึงผูศึ้กษาไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 ตอนที ่1 ผลการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา 
รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
 ตอนที ่2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2                
ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา  
ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 ตอนที ่3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการเรียน
ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี  2  โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร” ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ใชส้ัญลกัษณ์                
ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล และการแปลความหมายของขอ้มูล ผูศึ้กษาก าหนดสัญลกัษณ์ ดงัน้ี
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    n   แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
    X̅  แทน  ค่าเฉล่ีย 
    S.D. แทน  ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน 
    t  แทน  ค่าทดสอบที 

ตอนที ่1 ผลการพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์บนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปี
แอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 ให้มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 
 
ตารางที ่7 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา  ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 

จ านวนนักเรียน 
คะแนนระหว่างเรียน (E1) คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (E2) 

ค่าคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 
3 68.67 83.13 35.00 87.50 

 
 จากตารางท่ี 7 แสดงใหเ้ห็นวา่ในการทดลองคร้ังท่ี 1 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที 2/1     
ท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา 
รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ไดค้ะแนนคิดเป็นร้อยละ 83.13 และ                 
ท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนถูกตอ้งร้อยละ 87.50 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 

ตารางที ่8 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต               
เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2    

 

จ านวนนักเรียน 
คะแนนระหว่างเรียน (E1) คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (E2) 

ค่าคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 
9 69.33 86.67 35.11 87.78 

 
 จากตารางท่ี 8 แสดงใหเ้ห็นวา่ในการทดลองคร้ังท่ี 2 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1     
ท  าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา 
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รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ไดค้ะแนนคิดเป็นร้อยละ 86.67 และ                  
ท  าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนถูกตอ้งร้อยละ 87.78 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 
ตารางที ่9  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต              

เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 

จ านวนนักเรียน 
คะแนนระหว่างเรียน (E1) คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (E2) 

ค่าคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 
30 69.50 86.88 35.43 88.58 

 

 จากตารางท่ี 9 แสดงใหเ้ห็นวา่ในการทดลองคร้ังท่ี 3 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1          
ท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา 
รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ไดค้ะแนนคิดเป็นร้อยละ 86.88 และ                  
ท  าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนถูกตอ้งร้อยละ 88.58 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 
ตารางที ่10  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง  
                    ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 

จ านวนนักเรียน 
คะแนนระหว่างเรียน (E1) คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (E2) 

ค่าคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 
44 65.02 81.28 35.41 88.52 

 

 จากตารางท่ี 10 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4                  
ท  าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา 
รายวชิาสังคมศึกษา ส22101ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ไดค้ะแนนคิดเป็นร้อยละ 81.28 และ                   
ท  าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนถูกตอ้งร้อยละ 88.52 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 จึงถือวา่
บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 
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ตอนที ่2 ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 
โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร” ทีเ่รียนด้วยบทเรียนคอมพวิเตอร์บนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 ก่อนเรียนและ 
หลงัเรียน 
 

ตารางที ่11  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
   ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต     
                   เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2    

ผลการสอบ 
คะแนน
เต็ม 

นักเรียนโดยส่วนรวม 

t ก่อนเรียน  (N = 44) หลงัเรียน (N = 44) 

X  S.D. 
X  S.D. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 40 12.11 3.11 35.41 2.56 37.78* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
  
 จากตารางท่ี 11 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4 เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษา      
ปีท่ี 2  เร่ือง ทวปีแอฟริกา พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 



107 
 

ตอนที ่3 ผลการศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 2  โรงเรียนแกลง
“วทิยสถาวร” ทีม่ต่ีอการเรียนด้วยบทเรียนคอมพวิเตอร์บนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต      
เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 
 
ตารางที ่12  แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2/4 ท่ีมีต่อการเรียน 
                    ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคม 
                    ศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
 

รายการประเมนิ x̅ S.D. ความพงึพอใจ 
บทเรียนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนโตต้อบกบัโปรแกรมได ้ 4.20 0.82 มาก 
นกัเรียนมีโอกาสเลือกบทเรียนตามความตอ้งการได ้ 4.11 0.95 มาก 
นกัเรียนสามารถเลือกและจบแต่ละหน่วยการเรียนได ้ 4.14 0.73 มาก 
รูปภาพสวยงามและเหมาะสมกบัเน้ือหา 3.95 0.71 มาก 
ตวัอกัษรอ่านง่ายชดัเจนและมีสีสนัสวยงาม 4.45 0.76 มาก 
เสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบชดัเจนและเหมาะสม 3.86 0.93 มาก 
บทเรียนมีภาพเคล่ือนไหวช่วยเร้าความสนใจในการเรียน 3.89 1.06 มาก 
การจดัล าดบัเน้ือหาในแต่ละหน่วยการเรียนเหมาะสม 4.14 0.88 มาก 
ค าอธิบายเน้ือหาชดัเจน 4.16 0.75 มาก 
เน้ือหาสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ 4.27 0.76 มาก 
ปริมาณของขอ้ค าถามในแต่ละเร่ืองเหมาะสมกบัเวลา 4.05 0.91 มาก 
นกัเรียนมีความกลา้เพ่ิมข้ึนท่ีจะเลือกค าตอบดว้ยตนเอง 4.23 0.77 มาก 
แบบฝึกหดัในแต่ละเร่ืองมีจ านวนขอ้เหมาะสม 4.14 1.00 มาก 
ขอ้มูลยอ้นกลบัช่วยใหน้กัเรียนมีก าลงัใจในการท าแบบทดสอบ 3.98 0.82 มาก 
การแสดงคะแนนของแต่ละแบบทดสอบย่อยมีประโยชน์ในการ
ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 

4.23 0.80 มาก 

นกัเรียนพอใจท่ีทราบคะแนนแบบทดสอบ 4.41 0.73 มาก 
บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท าให้นักเรียน
สนุกกบัการเรียน 

4.16 0.78 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.14 0.57 มาก 
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 จากตารางท่ี 12 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2/4 

โรงเรียนแกลง“วทิยสถาวร” ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในภาพรวมพบวา่ นกัเรียนมี

ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅= 4.14, S.D. = 0.57) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ค่าเฉล่ียอยู่

ในระดบัมากเช่นกนัแสดงให้เห็นวา่ การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท าใหน้กัเรียนมีความพึงพอใจ

ท่ีดีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอรบ์นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิา

สังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3 

 
 
 
 


