
 

 

บทที่ 4 
ผลการด าเนินงาน 

 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนจากการจ าจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน

ท่ีมีการเตรียมความพร้อม 2 แบบ ในรายวิชาระบบฐานข้อมลู  ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมลูตามล าดบั ดงันี ้

4.1 สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
4.2 ล าดบัขัน้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู  
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้ก าหนดความหมายของสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี  ้
 S.D.  แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 X   แทน คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
 N  แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

 
1E  แทน ประสิทธิภาพด้านกระบวนการของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 

 
2E  แทน ประสิทธิภาพด้านผลลพัธ์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 

  t  แทน สถิตทิดสอบท่ีใช้เปรียบเทียบกบัคา่วิกฤตเพ่ือทราบความมีนยัส าคญั 
       **     แทน      นยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .01 

  
 

4.2 ล าดับขัน้ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบัดงันี ้

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน วิชา ระบบ
ฐานข้อมลู เร่ือง แนวคิดเก่ียวกบัระบบฐานข้อมลูสถาปัตยกรรมฐานข้อมลู แบบจ าลองฐานข้อมลู
เชิงสมัพนัธ์และการออกแบบระบบฐานข้อมลู  ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้คา่เฉล่ีย ร้อยละ และ           
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 ตอนที่ 2  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนจากการจ าของ
นกัศกึษาท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมทัง้ 2 แบบ คือ เตรียม               
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ความพร้อมด้วยการใช้ค าถามและเตรียมความพร้อมด้วยการแจ้งจดุมุง่หมายเชิงพฤติกรรม โดยใช้
คา่เฉล่ีย ร้อยละ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและ สถิต ิt-test 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน วิชา ระบบ
ฐานข้อมลู เร่ือง แนวคิดเก่ียวกบัระบบฐานข้อมลูสถาปัตยกรรมฐานข้อมลู แบบจ าลองฐานข้อมลู
เชิงสมัพนัธ์และการออกแบบระบบฐานข้อมลู ตามเกณฑ์ 80/80  
 
ตารางท่ี  4.1  ประสิทธิภาพของของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ระบบฐานข้อมลู        

ตามเกณฑ์ 80/80   
 

คะแนน คะแนน
เตม็ 

N ( X ) ( S.D. ) ร้อยละ 

ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ(
1E ) 40 60 36.62 1.21 91.54 

ประสิทธิภาพด้านผลลพัธ์(
2E ) 40 60 35.92 1.67 89.79 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนเทา่กบั 36.62 
จากคะแนนเตม็ 40 คะแนน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.21 คะแนนเฉล่ียร้อยละเทา่กบั
91.54 และ คะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนเทา่กบั 35.92 จากคะแนนเตม็ 40 คะแนน                   
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.67 คะแนนเฉล่ียร้อยละเทา่กบั 89.79 แสดงว่ามีประสิทธิภาพ 
ด้านกระบวนการของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( 1E ) เท่ากบั 91.54 และมีประสิทธิภาพ        
ด้านผลลพัธ์ ( 2E ) เทา่กบั 89.79 ดงันัน้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน วิชา ระบบฐานข้อมลู               
มีประสิทธิภาพ  91.54 /89.79  
 
 ตอนที่  2  การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนจากการจ า
ของนกัศกึษาท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมทัง้ 2 แบบ คือ 
เตรียมความพร้อมด้วยการใช้ค าถามและเตรียมความพร้อมด้วยการแจ้งจดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม 
โดยใช้คา่เฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ สถิต ิ t-test 
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ตารางท่ี  4.2  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนการท าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศกึษาท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมทัง้ 2 
แบบ คือ เตรียมความพร้อมด้วยการใช้ค าถามและเตรียมความพร้อมด้วยการ
แจ้งจดุมุง่หมาย เชิงพฤติกรรม 

 
คะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนทีม่ีการ
เตรียมความพร้อม 

 2 แบบ 

N  X  S.D t df Sig.(2-tailed) 

เตรียมความพร้อม
ด้วยการใช้ค าถาม 

30 35.43 1.99 

- 2.276 29 0.030** 
เตรียมความพร้อม
ด้วยการแจ้ง
จดุมุง่หมายเชิง
พฤติกรรม 

30 36.40 1.10 

 
 จากตารางท่ี  4.2   การทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาท่ีเรียนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมทัง้ 2 แบบ พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมทัง้ 2 แบบ คือ การเตรียมความ
พร้อมด้วยการใช้ค าถามไมแ่ตกตา่งจากการเตรียมความพร้อมด้วยการแจ้งจดุมุง่หมาย                   
เชิงพฤตกิรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
   
 
 
 
 
 
 



53 
 

 

ตารางท่ี  4.3 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความคงทนจากการจ าของนกัศกึษาท่ีเรียนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมทัง้ 2 แบบ  

 
คะแนนความคงทน
จากการจ าที่มกีาร
เตรียมความพร้อม 

 2 แบบ 

N  X  S.D t df Sig.(2-tailed) 

เตรียมความพร้อม
ด้วยการใช้ค าถาม 

30 35.93 2.07 

-1.588 29 0.123 ** 
เตรียมความพร้อม
ด้วยการแจ้ง
จดุมุง่หมายเชิง
พฤติกรรม 

30 36.73 1.31 

 
  จากตารางท่ี  4.3   การทดสอบความคงทนจากการจ าของนกัศกึษาท่ีเรียนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมทัง้ 2 แบบ ความคงทนจากการจ าจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมทัง้ 2 แบบ คือ การเตรียมความพร้อมด้วย
การใช้ค าถามไมแ่ตกตา่งจากการเตรียมความพร้อมด้วยการแจ้งจดุมุง่หมายเชิงพฤติกรรม อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
 
ตารางท่ี  4.4  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนการท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัศกึษากลุม่ควบคมุและ กลุม่ทดลอง 

ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน 

N  X  S.D t df Sig.(2-tailed) 

กลุม่ควบคมุ 60 28.92 2.54 
-17.234 59 0.000 ** 

กลุม่ทดลอง 60 35.92 1.67 
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 จากตารางท่ี  4.4   แสดงการเปรียบเทียบคะแนนการท าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัศกึษากลุม่ควบคมุและ กลุม่ทดลอง พบว่าคะแนนการท าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัศกึษากลุม่ควบคมุ ท่ีเรียนแบบปกต ิแตกตา่งจาก คะแนนการท าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศกึษากลุม่ทดลองท่ีเตรียมความพร้อมการเตรียมความพร้อมทัง้ 2 แบบ  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 

 


