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บทที 4  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การพฒันาบทเรียนออนไลน์ เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม สาํหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลกัสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั 

ราชภฏัธนบุรี เพือหาประสิทธิภาพของบทเรียน ผลสมัฤทธิทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจ 

ของผูเ้รียนทีมีต่อบทเรียนทีสร้างขึนไดผ้ล ดงันี 

 1. ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม 

สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 2.  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนและผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง การออกแบบ

และพฒันาสือประสม สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 3.  ผลการหาความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อบทเรียนออนไลน์ เรือง การออกแบบและ

พฒันาสือประสม สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

1.  ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรือง การออกแบบและพัฒนาสือประสม 

สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 

จากการพฒันาบทเรียนออนไลน์ เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม สาํหรับนกัศึกษา

ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี มีผลการประเมินคุณภาพสาํหรับ

ผูเ้ชียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบในดา้นสือและการนาํเสนอ ไดผ้ลดงันี 
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ตารางที 4.1 ตารางแสดงผลการประเมินโดยผูเ้ชียวชาญคุณภาพดา้นสือและการนาํเสนอ 
 

รายการประเมนิ 

 

X 

 

SD 
ระดับ

คุณภาพ 

1. ด้านระบบการจดัการเรียนรู  

1.1 ระบบการจดัการเรียนรู สามารถใช ได สะดวก 4.00 1.00 ดี 

1.2 ปฏิสัมพนัธ ระหว างผู สอนกบัผู เรียน เช น กระดานข

าว  

4.33 0.57 ดี 

1.3 ปฏิสัมพนัธ ระหว างผู เรียนกบัผู เรียน เช น กระดาน

เสวนา การส่งขอ้ความ 

4.00 1.00 ดี 

1.4 มีรายงานผลการเรียนทีเหมาะสม 4.67 0.57 ดีมาก 

1.5 มีรายงานผลกิจกรรมทีเหมาะสม 4.67 0.57 ดีมาก 

1.6 ขนัตอนการลงทะเบียนสะดวก และเข าใจง าย 4.67 0.57 ดีมาก 

1.7 ผู เรียนสามารถแก ไขข อมูลได สะดวก เช น ชือผู ใช

 รหสัผ าน  

4.33 0.57 ดี 

เฉลียรวม 4.38 0.69 ดี 

2.  ด้านตวัอกัษรและการใช้สี 

2.1 ขนาดของตวัอกัษร อ่านง่าย และชดัเจน 4.33 0.57 ดี 

2.2 ความเหมาะสมของรูปแบบตวัอกัษร 4.33 0.57 ดี 

2.3 ความเหมาะสมของสีอกัษรและสีพืน 4.67 0.57 ดีมาก 

2.4 ความเหมาะสมในการจดัวางตวัอกัษรในแต่ละกรอบ 4.33 0.57 ดี 

2.5 ความถูกตอ้งของขอ้ความตามหลกัภาษา 4.67 0.57 ดีมาก 

2.6 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร 4.33 0.57 ดี 

2.7 ความเด่นชดัของหวัขอ้หรือส่วนทีเนน้ความสาํคญั 4.33 0.57 ดี 

เฉลียรวม 4.42 0.57 ด ี

3.  ด้านภาพนงิ 

3.1 ขนาดของภาพทีใชแ้ต่ละกรอบ 4.67 0.57 ดีมาก 

3.2 สีและความเหมาะสมของภาพ 4.33 0.57 ดี 

3.3 ความเหมาะสมของภาพในแต่ละกรอบ 4.67 0.57 ดีมาก 

3.4 ความสมดุลของการจดัตาํแหน่งภาพในแต่ละกรอบ 4.00 1.00 ดี 

3.5 ความเหมาะสมของจาํนวนภาพ และเนือหา 4.00 1.00 ดี 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 38 

3.6 ความสอดคลอ้งของภาพกบัเนือหา 4.67 0.57 ดีมาก 

เฉลียรวม 4.39 0.71 ด ี
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ตารางที 4.1 ตารางแสดงผลการประเมินโดยผูเ้ชียวชาญคุณภาพดา้นสือและการนาํเสนอ (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 

 

X 

 

SD 
ระดับ

คุณภาพ 

4.  ด้านเสียง 

4.1 ความเหมาะสมของเสียงประกอบ 4.00 1.00 ดี 

4.2 ระดบัความดงัของเสียงทีใชใ้นการอธิบายเนือหา 4.67 0.57 ดีมาก 

4.3 ความชดัเจนของเสียงผูบ้รรยาย 4.00 1.00 ดี 

เฉลียรวม 4.22 0.86 ด ี

5.  ด้านภาพเคลือนไหว 

5.1 ขนาดของภาพเคลือนไหว 4.33 0.57 ดี 

5.2 ความชดัเจนของภาพเคลอืนไหว 4.00 1.00 ดี 

5.3 ความเหมาะสมของภาพและความหมาย 4.67 0.57 ดีมาก 

เฉลียรวม 4.33 0.71 ด ี

 

จากตารางที 4.1  สรุปไดว้่าผูเ้ชียวชาญดา้นสือและการนาํเสนอ มีความเห็นว่า คุณภาพดา้น

ระบบการจดัการเรียนรู มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.38 และค่าความเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.69 อยู่ใน

เกณฑ์ดี คุณภาพดา้นตวัอกัษรและการใชสี้มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.42 และค่าความเบียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.57 อยู่ในเกณฑ์ดี คุณภาพด้านภาพนิง มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.39 และค่าความเบียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.71 อยูใ่นเกณฑดี์ คุณภาพดา้นเสียง มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.22 และค่าความเบียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.86 อยู่ในเกณฑ์ดี คุณภาพดา้นภาพเคลือนไหวมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.33 และค่า 

ความเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.71 อยู่ในเกณฑ์ดี สรุปคุณภาพดา้นสือและการนาํเสนอของ

บทเรียนออนไลน์ เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม สาํหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.34 และค่าความ

เบียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.71 
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2. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนและผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง การออกแบบ

และพฒันาสือประสม สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภฏัธนบุรี 

 2.1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม 

สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 

  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ จากการนาํบทเรียนออนไลน์  เรือง การ

ออกแบบและพฒันาสือประสม สาํหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏธนบุรี ไปทดลองกับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ทีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การออกแบบและพฒันา

สือประสม ประจาํภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 72 คน หลงัเรียนจบแต่ละบท ผูว้ิจยัให้

กลุ่มตัวอย่างทาํแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียน เพือนําคะแนนทีได้ไปเป็นข้อมูลในการหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนมีผลคะแนนสอบรวมและคะแนนเฉลียแต่ละหน่วยการเรียน แสดง

รายละเอียดใน ตารางที 4.2 

 
ตารางที 4.2 แสดงประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน ์เรือง การแบบและพฒันาสือประสม สาํหรับ

นกัศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ผลลพัธ์ ร้อยละ 

คะแนนระหว่างเรียน (E1) 82.33 
คะแนนหลงัเรียน (E2) 85.67 

 
จากตารางที 4.2 ค่าประสิทธิภาพระหว่างกระบวนการเรียน (E1) มีค่า 82.33 และ 

ค่าประสิทธิภาพหลงักระบวนการเรียน (E2) มีค่าเท่ากบั 85.67 พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียน  

คือ 82.33/85.67 สูงกว่าเกณฑที์ตงัไว ้80 / 80 
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2.2 ผลการหาผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้ เ รียนทีมีต่อบทเรียนออนไลน์  เรือง 

การออกแบบและพฒันาสือประสม สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั

ราชภัฏธนบุรี 

      จากการให้กลุ่มตวัอย่างทาํการทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ เรือง การออกแบบและ

พฒันาสือประสม สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ที

ไดพ้ฒันาขึน มีผลการเปรียบเทียบผลต่างทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และ

แบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) และผลสมัฤทธิทางการเรียนของกลุ่มตวัอย่าง ปรากฏดงัตารางที 

4.3  

 

ตารางท ี4.3 แสดงผลสมัฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน 

ผลการทดสอบ จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง (n) X SD t 

Pre-test 72 16.51 2.627 
25.168 

Post-test 72 24.86 1.325 

 

จากตารางที 4.3 ผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลียผลสัมฤทธิทางการเรียน 

บทเรียนออนไลน ์เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม ไปทดลองกบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ทีลงทะเบียน

เรียนในราย วิชาหลกัการการออกแบบและพฒันาสือประสม ประจาํภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา  2556 

จาํนวน 72 คน  ค่า  t  จากการคาํนวณ เท่ากบั 25.168  มากกว่าค่าทีไดจ้ากตารางทีค่า df  เท่ากบั 71 

α เท่ากบั 0.01 มีค่า 2.814 ค่าทีไดจ้ากการคาํนวณมากกว่าค่าทีไดจ้ากตาราง สรุปไดว้่าคะแนน

สอบเฉลียของนกัศึกษาหลงัเรียน เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

3. ผลการหาความพึงพอใจของผู้เรียนทีมีต่อบทเรียนออนไลน์ เรือง การออกแบบและ

พฒันาสือประสม สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช

ภฏัธนบุรี 

การประเมินความพึงพอใจของบทเรียนออนไลน ์เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม 

สาํหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ใชแ้บบประเมิน
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มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ซึงผลการประเมิน 

ความพึงพอใจโดยนกัศึกษา ดงัแสดงไวใ้นตาราง 4.4 

 

ตารางที 4.4  แสดงการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนออนไลน ์เรือง การออกแบบและพฒันา

สือประสม สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 

รายการประเมนิ 
 

X 

 

SD 
ระดับ

คุณภาพ 

1. ด้านเนือหาและการดําเนินเรือง 

1.1 ความเหมาะสมของวตัถุประสงค์ 4.42 0.62 มาก 

1.2 ลาํดบัขนัการนาํเสนอของเนือหา 4.43 0.60 มาก 

1.3 ความชดัเจนในการอธิบายเนือหา 4.32 0.64 มาก 

1.4 ความน่าสนใจในการดาํเนินเรือง 4.42 0.59 มาก 

เฉลียรวม 4.39 0.61 มาก 

2. ด้านระบบการจดัการเรียนรู  

2.1 ระบบการจดัการเรียนรู สามารถใช ได สะดวก 4.43 0.64 มาก 

2.2 ปฏิสัมพนัธ ระหว างผู สอนกบัผู เรียน เช น กระดานข าว 

กระดานเสวนา 

4.43 0.62 มาก 

2.3 ปฏิสัมพนัธ ระหว างผู เรียนกบัผู เรียน เช น กระดานเสวนา 

การส งข อความ 

4.39 0.66 มาก 

2.4 มีรายงานผลการเรียนทีเหมาะสม 4.44 0.62 มาก 

2.5 มีรายงานผลกิจกรรมทีเหมาะสม 4.42 0.68 มาก 

2.6 ขนัตอนการลงทะเบียนสะดวก และเข าใจง าย 4.29 0.75 มาก 

2.7 ผู เรียนสามารถแก ไขข อมูลได สะดวก เช น ชือผู ใช  

รหสัผ าน  

4.54 0.62 มากทีสุด 

เฉลียรวม 4.42 0.66 มาก 

3.  ด้านตวัอกัษรและการใช้สี 

3.1 ขนาดของตวัอกัษร อ่านง่าย และชดัเจน 4.42 0.55 มาก 

3.2 ความเหมาะสมของรูปแบบตวัอกัษร 4.40 0.68 มาก 

3.3 ความเหมาะสมของสีอกัษรและสีพืน 4.42 0.66 มาก 

3.4 ความเหมาะสมในการจดัวางตวัอกัษรในแต่ละกรอบ 4.39 0.68 มาก 

3.5 ความถูกตอ้งของขอ้ความตามหลกัภาษา 4.40 0.66 มาก 

3.6 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร 4.29 0.70 มาก 
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3.7 ความเด่นชดัของหวัขอ้หรือส่วนทีเนน้ความสาํคญั 4.33 0.78 มาก 

เฉลียรวม 4.37 0.67 มาก 
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ตารางที 4.4  แสดงการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนออนไลน ์เรือง การออกแบบและพฒันา

สือประสม สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี (ต่อ)  
 

รายการประเมนิ 
 

X 

 

SD 
ระดับ

คุณภาพ 

4.  ด้านภาพนงิ 

4.1 ขนาดของภาพทีใชแ้ต่ละกรอบ 4.33 0.69 มาก 

4.2 สีและความเหมาะสมของภาพ 4.36 0.71 มาก 

4.3 ความเหมาะสมของภาพในแต่ละกรอบ 4.40 0.76 มาก 

4.4 ความสมดุลของการจดัตาํแหน่งภาพในแต่ละกรอบ 4.40 0.74 มาก 

4.5 ความเหมาะสมของจาํนวนภาพ และเนือหา 4.43 0.66 มาก 

4.6 ความสอดคลอ้งของภาพกบัเนือหา 4.43 0.68 มาก 

เฉลียรวม 4.39 0.71 มาก 

5.  ด้านเสียง 

5.1 ความเหมาะสมของเสียงประกอบ 4.44 0.69 มาก 

5.2 ระดบัความดงัของเสียงทีใชใ้นการอธิบายเนือหา 4.35 0.71 มาก 

5.3 ความชดัเจนของเสียงผูบ้รรยาย 3.97 0.66 มาก 

เฉลียรวม 4.25 0.69 มาก 

6.  ด้านภาพเคลือนไหว 

6.1 ขนาดของภาพเคลือนไหว 3.93 0.74 มาก 

6.2 ความชดัเจนของภาพเคลอืนไหว 4.27 0.64 มาก 

6.3 ความเหมาะสมของภาพและความหมาย 4.27 0.58 มาก 

เฉลียรวม 4.15 0.65 มาก 

 

ตารางที 4.5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนออนไลน ์เรือง การออกแบบและพฒันา

สือประสม สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 

รายการประเมนิ 
 

X 

 

SD 
ระดับ

คุณภาพ 

1. ดา้นเนือหาและการดาํเนินเรือง 4.39 0.61 มาก 

2. ดา้นระบบการจดัการเรียนรู  4.42 0.66 มาก 

3. ดา้นตวัอกัษรและการใชสี้ 4.37 0.67 มาก 

4. ดา้นภาพนิง 4.39 0.71 มาก 
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ตารางที 4.5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนออนไลน ์เรือง การออกแบบและพฒันา

สือประสม สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี (ต่อ) 

รายการประเมนิ 

 

X 

 

SD 
ระดับ

คุณภาพ 

5. ดา้นเสียง 4.25 0.69 มาก 

6. ดา้นภาพเคลอืนไหว 4.15 0.65 มาก 

ระดับคะแนนเฉลยีทุกด้าน 4.32 0.67 มาก 

 

จากตารางที 4.5 สรุปได้ว่าความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบทเรียนออนไลน์ เรือง การ

ออกแบบและพฒันาสือประสม  สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราช

ภฏัธนบุรี  มีความเห็นว่า ความพึงพอใจดา้นเนือหาและการดาํเนินเรือง มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.39 และ

ค่าความเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61 อยูใ่นเกณฑม์าก ความพึงพอใจดา้นระบบ การจดัการเรียนรู

 มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.42 และค่าความเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66 อยูใ่นเกณฑม์ากทีสุดความพึง

พอใจดา้นตวัอกัษรและการใชสี้ มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.37 และค่าความเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.67 

อยูใ่นเกณฑม์าก ความพึงพอใจดา้นภาพนิง มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.39  และค่าความเบียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.71 อยูใ่นเกณฑม์าก ความพึงพอใจดา้นเสียง มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.25 และค่าความเบียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.69 อยู่ในเกณฑ์มาก ความพึงพอใจดา้นภาพเคลือนไหว มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.15 

และค่าความเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 อยู่ในเกณฑ์มาก สรุปความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

บทเรียนออนไลน์ เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม สาํหรับนักศึกษาปริญญาตรีคณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั ราชภฏัธนบุรี อยู่ในเกณฑ์มาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.32 และค่า

ความเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.67 




