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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพของคลิปเสียงออนไลน, ผลสัมฤทธ์ิทางดาน

การเรียนโดยใชคลิปเสียงออนไลน ของนักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และเพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชคลิปเสียงออนไลน ซึ่งไดออกแบบงานวิจัยเปน

งานวิจัยกึ่งทดลอง แบงออกเปน 1 กลุมทดลอง 

การวิจัยครั้งน้ีไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกอนและหลังเรียน ขอมูลความคิดเห็นจากแบบสอบถามความพึงพอใจเห็นของผูเรียนในการ

เรียน เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติและทดสอบสมมุติฐาน โดยใชโปรแกรมประยุกต

ทางสถิติ แลวนําเสนอขอมูลที่ไดในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ดังน้ี 

 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคลิปเสียงออนไลน 

 ผลการวิเคราะหหาประสทิธิภาพของบทเรยีนคลิปเสียงออนไลน เปนการตอบคําถามวิจัยขอ

ที่ 1 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคลิปเสียงออนไลน ผลที่ไดดังแสดงในตารางที่ 1 ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน 

 

ประสิทธิภาพ จํานวน (คน) คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได รอยละ 

กระบวนการเรียนการสอน 

ผลสําเร็จ 

30 

30 

180 

600 

155 

486 

86.11 

81.00 

 

จากตารางที่ 1 พบวาผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคลิปเสียงออนไลน ประสิทธิภาพ

ดานกระบวนการเรียนการสอนไดสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด รอยละ  86.11 สําหรับ

ประสิทธิภาพดานผลสําเร็จสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด รอยละ  81.00 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 ผลการวิเคราะหคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเปนการตอบคําถามวัตถุประสงคของการวิจยั

ในขอที่ 2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิโดยใชคลิปเสียงออนไลนของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ผลที่ไดดังแสดงในตารางที่ 2 ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะหคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 

ผลการเก็บขอมูล n ( x ) S.D t-test P 

กอนเรียน 30 13.31 2.78 
6.734 .000* 

หลงัเรียน 30 15.82 1.46 

p<.05 

 จากตารางที่ 2 การวิเคราะหคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกลุมทดลอง 

พบวาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนในการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของกลุมทดลองสูงกวา

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนในการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดย มีคาเฉลี่ยของคะแนนในการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนเทากับ 13.31 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรยีนเทากับ 2.78 มีคาเฉลี่ย

ของคะแนนในการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเทากับ 15.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

คะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเทากับ 1.46 

 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพงึพอใจของผูเรียน 

 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน เปนการตอบคําถามวัตถุประสงคการ

วิจัยในขอที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจากการใชคลิปเสียงออนไลน เปนการรวบรวม

ความพึงพอใจของผูเรียนที่ไดใชบทเรียนคลิปเสียงออนไลน ผูเรียนไดแสดงความพึงพอใจตามหัวขอ

ตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 3 ดังน้ี   
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ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจในใชบทเรียนคลปิเสียงออนไลน 

 

ขอความ n x S.D 
ระดับความ

พึงพอใจ 

ความพึงพอใจท่ัวไป     

1. การเรียนรูโดยใชคลิปเสียงออนไลน 

สามารถอํานวยความสะดวกในการเรียนได

เปนอยางดี 

30 4.63 0.61 มากที่สุด 

2. คลิปเสียงออนไลนสามารถทบทวนไดทุกที ่ 30 4.83 0.53 มากที่สุด 

3. การใชคลิปเสียงออนไลน ทําใหการเรียนรู

หลากหลายมากย่ิงข้ึน 
30 4.73 0.45 มากที่สุด 

4. การใชคลิปเสียงออนไลน ทําใหผูเรียนอยาก

เรียนรูเพิม่มากข้ึน 
30 4.67 0.61 มากที่สุด 

5. การเขาถึงบทเรียนคลปิเสียงออนไลน

สามารถเขาถึงไดงาย 
30 4.80 0.55 มากที่สุด 

6. ผูเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนโดยใช

คลิปเสียงออนไลน 
30 4.77 0.50 มากที่สุด 

รวม 30 4.74 0.37 มากที่สุด 

ความพึงพอใจดานสื่อ     

1. คลิปเสียงมีความคมชัด ฟงงาย 30 4.47 0.63 มาก 

2. ภาพประกอบดึงดูดความสนใจ 30 4.23 0.82 มาก 

3. มีคําแนะนําในการใชงาน 30 4.33 0.66 มาก 

4. ปุมนําทางใชงานงาย 30 4.30 0.70 มาก 

5. ตัวอักษร อานงาย 30 4.43 0.68 มาก 

รวม 30 4.35 0.50 มาก 

 

จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจในใชบทเรียนคลิปเสียงออนไลน พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจ

ในบทเรียนโดยทั่วไปในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x = 4.74, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณารายขอ
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ในดานความพึงพอใจทั่วไปพบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจในคลิปเสียงออนไลนสามารถทบทวนไดทุกที่

อยูในระดับมากที่สุด (x = 4.83, S.D=0.53) การเขาถึงบทเรียนคลิปเสียงออนไลนสามารถเขาถึงได

งายอยูในระดับมากที่สุด (x = 4.80, S.D=0.55) และผูเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนโดยใชคลิป

เสียงออนไลน อยูในระดับมากที่สุด (x = 4.77,S.D=0.50)  

 สวนความพึงพอใจในดานสื่อ พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจดานสื่อในภาพรวมอยูในระดับ

มาก (x = 4.35, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณารายขอ คลิปเสียงมีความคมชัด ฟงงายผูเรียนมีความพึง

พอใจอยูในระดับมาก (x = 4.47, S.D=0.63) ตัวอักษร อานงาย ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก (x = 4.43, S.D=0.68) และปุมนําทางใชงานงาย ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (x 

= 4.30, S.D=0.70) 
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