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บทที่  4 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 
 

ในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัย เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรม    
การเรียนรูแบบออนไลน (e-Learning) กับการเรียนรูแบบปกติ”  ไดผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
        x  แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

S.D. แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง  
             n แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 

t แทน  คาสถิติการแจกแจงที  (t–Distribution)  
p แทน  คาทดสอบ (p-value) 

 
         การวิเคราะหขอมูลและแปลความหมาย  แบงออกเปน  4   ตอน   คือ 
         ตอนที่ 1  การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน 

          ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน 
          กบักลุมที่ไดรับการเรียนรูแบบปกติ 

         ตอนที่ 2  การเปรียบเทียบคะแนนเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน   
          ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน 
          กับกลุมที่ไดรับการเรียนรูแบบปกติ 

         ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบคะแนนเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน 
         ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน 
         กอนเรียนและหลังเรียน 

     ตอนที่ 4  ผลการประเมินบทเรียนออนไลน โดยกลุมตัวอยาง 
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4.2  ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ตอนที่  1  การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน 
                  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนกับกลุมที่   
                  ไดรับการเรียนรูแบบปกติ 
 
ตาราง 4    เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนกับกลุมที่     
  ไดรับการเรียนรูแบบปกติ 

 

กลุมตัวอยาง n x  S.D. t p 

กลุมทดลอง 
(เรียนรูแบบออนไลน) 

40 26.90 4.06 
คะแนนการวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร 
หลังเรียน 

(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) กลุมควบคุม 
(เรียนรูแบบปกติ) 

40 24.45 2.21 
3.34** .001 

** p < .01  

 
 ตาราง 4  คะแนนเฉลี่ยการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 พบวานักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน ไดคะแนน
เฉล่ียเทากับ 26.90 สวนนักเรียนกลุมที่ไดรับการเรียนรูแบบปกติ ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 24.45 
โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน สูงกวากลุมที่ไดรับ การเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญที่สถิติที่
ระดับ .01  ซ่ึงสอดคลองกบัสมมติฐานที่กําหนดไว 
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ตอนที่ 2   การเปรียบเทียบคะแนนเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
                  ปที่ 1  กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนกับกลุมที่ไดรับการเรียนรู 
                  แบบปกติ 
 
ตาราง 5   เปรียบเทียบคะแนนเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   

  กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนกับกลุมที่ไดรับการเรียนรูแบบปกติ 
 

กลุมตัวอยาง n x  S.D. t p 
กลุมทดลอง 

(เรียนรูแบบออนไลน) 
40 4.02 0.30 คะแนนการวดัเจตคติตอการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังเรียน 
(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน) 

กลุมควบคุม 
(เรียนรูแบบปกติ) 

40 3.71 0.45 
3.68** .000 

** p < .01  

  
 ตาราง  5  คะแนนเฉลี่ยการวัดเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 พบวา นักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
4.02 สวนนักเรียนกลุมที่ไดรับเรียนรูแบบปกติ ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.71 โดยนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนมีคะแนนเจตคติตอการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรสูงกวากลุมที่ไดรับการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ  .01 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว 
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ตอนที่ 3   การเปรียบเทียบคะแนนเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
                ปที่ 1   กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนกอนเรียนและหลังเรียน 
 
ตาราง 6   เปรียบเทียบคะแนนเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
                ปที่ 1  กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนกอนเรียนและหลังเรียน 
 

กลุมตัวอยาง 
คะแนนการวดั 

เจตคติตอการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร 

n x  S.D. t p 

กอนเรียน 40 3.74 0.26 กลุมทดลอง 
(เรียนรูแบบออนไลน) หลังเรียน 40 4.02 0.30 4.75** .000 

** p < .01  

 
 ตาราง  6   คะแนนเฉลี่ยการวัดเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 1 พบวา นักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบออนไลน ไดคะแนนเฉลีย่
กอนเรียนเทากับ 3.74 และไดคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 4.02 โดยหลังจากที่นักเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปที่1ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนมีคะแนนเจตคติตอการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่กําหนดไว 
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            ตอนที่ 4   ผลการประเมินบทเรียนออนไลน โดยกลุมตัวอยาง 
            ตาราง 7   ผลการประเมินบทเรียนออนไลน วิชาวิทยาศาสตร  เร่ือง บรรยากาศ   
                          โดยนักเรียนกลุมตัวอยางที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน 

คะแนนความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยาง หัวขอที่ประเมนิ 

x  S.D. แปลผล 
1. รูปแบบบทเรียน    

     1.1 ความสะดวกในการเขาสูบทเรียน 4.43 0.64 ดี 
     1.2 ตําแหนงเมนูวางไวเปนระบบงาย 4.40 0.67 ดี 
           ตอการใชงาน    
     1.3 ระบบนําทางหรือการเขาสูเนื้อหา 4.08 0.73 ดี 
           สะดวก   รวดเร็ว    

รวม 4.30 0.68 ดี 

2. รูปแบบอักษร    

     2.1 ความเหมะสมของแบบตัวอักษร 4.00 0.60 ดี 
     2.2 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 4.18 0.78 ดี 
     2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 3.98 0.66 ดี 

รวม 4.05 0.68 ดี 

3. การใชภาพประกอบและสื่อประสม    

    3.1 เลือกภาพสื่อความหมายไดชดัเจน 4.43 0.68 ดี 
    3.2 มีส่ือประสมที่เหมาะสมกับบทเรียน 4.45 0.60 ดี 

รวม 4.44 0.64 ดี 

4. การจัดกิจกรรมการเรียน    

    4.1 การกําหนดลําดับเนื้อหาในบทเรยีน 4.35 0.70 ดี 
    4.2 กิจกรรมการเรียนมีความหลากหลาย 4.40 0.71 ดี 

รวม 4.38 0.71 ดี 
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            ตาราง 7   ผลการประเมินบทเรียนออนไลน วิชาวิทยาศาสตร   เร่ือง บรรยากาศ   
                           โดยนักเรียนกลุมตัวอยางที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน (ตอ) 

คะแนนความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยาง หัวขอที่ประเมนิ 

x  S.D. แปลผล 
5. ระยะเวลาในการเรียน    

    5.1 กําหนดเวลาเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียน 4.03 0.83 ดี 
รวม 4.03 0.83 ดี 

6. การเชื่อมโยงแหลงเรียนรู    

    6.1 มีความสัมพันธกับเนือ้หา 4.35 0.62 ดี 
    6.2  มีการเชื่อมโยงกับเนื้อหาเพิ่มเติม 4.33 0.62 ดี 
    6.3  มีการเชื่อมโยงกับเว็บเพจอื่นๆ 4.20 0.69 ดี 

รวม 4.29 0.64 ดี 

7. ระบบการโตตอบของผูสอนกับผูเรียน    

     7.1 มีวิธีการสื่อสารระหวางผูเรียนกับ 4.35 0.70 ดี 
           ผูสอนที่เหมาะสม    
     7.2  มีระบบติดตามและบันทึกความ 4.35 0.70 ดี 
            กาวหนาของผูเรียน    

รวม 4.35 0.70 ดี 

                           รวมท้ังหมด 4.27 0.70 ดี 

 
 จากตาราง 7   พบวา การประเมินบทเรียนออนไลน วิชาวิทยาศาสตร เร่ือง บรรยากาศโดย
กลุมตัวอยาง ภาพรวมทุกดานอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.27) เมื่อพิจารณารายดานพบวา 
 ภาพรวมดานรูปแบบบทเรียน อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.30) เมื่อพิจารณารายขอนักเรียน
ประเมินประเด็นตางๆ ตามลําดับตอไปนี้ ความสะดวกในการเขาสูบทเรียน ในระดับดี (คาเฉลี่ย  
4.43)  ตําแหนงเมนูวางไวเปนระบบงายตอการใชงาน ในระดับดี (คาเฉลี่ย  4.40) และระบบนําทาง
หรือการเขาสูเนื้อหา สะดวก รวดเร็ว ในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.08) 
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 ภาพรวมดานรูปแบบอักษร อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.05) เมื่อพิจารณารายขอ นักเรียน
ประเมินประเด็นตางๆ ตามลําดับตอไปนี้  ความเหมาะสมของสีตัวอักษร ในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.18) 
ความเหมาะสมรูปแบบตัวอักษร ในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.00) และความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 
ในระดับดี (คาเฉลี่ย 3.98) 
 ภาพรวมดานการใชภาพประกอบและสื่อประสม อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.44) เมื่อพิจารณา
รายขอ  นักเรียนประเมินประเด็นตางๆ ตามลําดับดังนี้ มีส่ือประสมที่เหมาะสมกับบทเรียน  ในระดบัด ี
(คาเฉลี่ย 4.45) และเลือกภาพสื่อความหมายไดชัดเจน ในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.43) 
 ภาพรวมดานการจัดกิจกรรมการเรียน อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.38) เมื่อพิจารณารายขอ
นักเรียนประเมินประเด็นตางๆ  ตามลําดับตอไปนี้  กิจกรรมการเรียนมีความหลากหลาย  ในระดับดี 
(คาเฉลี่ย 4.40) และมีการกําหนดลําดับเนื้อหาในบทเรียน ในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.35)  
 ภาพรวมดานระยะเวลาในการเรียน เกี่ยวกับการกําหนดเวลาเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียน  
อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.03) 
 ภาพรวมดานการเชื่อมโยงแหลงเรียนรู อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.29) เมื่อพิจารณารายขอ
นักเรียนประเมินประเด็นตางๆ ตามลําดับดังนี้ มีความสัมพันธกับเนื้อหา ในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.35)  
มีการเชื่อมโยงกับเนื้อหาเพิ่มเติม ในระดับดี (คาเฉล่ีย 4.33) และมีการเชื่อมโยงกับเว็บเพจอื่นๆ     
ในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.20) 
 ภาพรวมดานการโตตอบของผูสอนกับผูเรียน อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.35) เมื่อพิจารณา
รายขอ นักเรียนประเมินประเด็นตางๆ ตามลําดับดังนี้ มีวิธีการสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอนที่
เหมาะสม ในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.35) และมีระบบติดตามและบันทึกความกาวหนาของผูเรียน        
ในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.35) 
 
  


