
บทที� 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มลูและแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้มลูจากการใชเ้อกสาร
ประกอบการเรียน  วิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ  ของนักเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที' 4โรงเรียน
บ่อกรุวิทยา สาํนกังานเขตพื!นที'การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ภาคเรียนที' 2 ปีการศึกษา 2550 ในครั! งนี!
ปรากฏผลซึ'งจะไดน้าํเสนอต่อไป และเพื'อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายของการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาจึงกาํหนดสัญลกัษณ์ และอกัษรย่อที'ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงันี!  X  แทน
ค่าเฉลี'ย S.D.  แทนค่าส่วนเบี'ยงเบนมาตรฐาน  
 
การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูครั! งนี!   ผูศึ้กษาขอเสนอตามลาํดบัดงันี!  
 1. ข้อมูลที'ได้จากการประเมินเอกสารประกอบการเรียน วิชาการใช้โปรแกรม
ประมวลผลคาํ โดยใหผู้เ้ชี'ยวชาญ 3 ท่าน เป็นผูป้ระเมินหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  
 2.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน คือค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1) คือคะแนนของนกัเรียนจากการทาํแบบฝึกระหว่างเรียนและค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คือ
คะแนนของนักเรียนจากการทดสอบหลงัเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียน วิชาการใชโ้ปรแกรม
ประมวลผลคาํ 
 3.  ผลสัมฤทธิI ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา ของนักเรียนชั!น
มธัยมศึกษาปีที' 4 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ภาคเรียนที' 2 ปีการศึกษา 2550 
 4.  ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ ของ
นกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที' 4 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ภาคเรียนที' 2 ปีการศึกษา 2550 
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1.  ผลการประเมินเอกสารประกอบการเรียน โดยใช้การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของ
ผูเ้ชี'ยวชาญ 3 คน รายละเอียดปรากฏดงัตารางที' 3 
 
ตารางที' 3 แสดงผลการประเมินความสอดคลอ้งของผูเ้ชี'ยวชาญที'มีต่อเอกสารประกอบการเรียน 

   การสอน 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 

ของผู้เชี�ยวชาญ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

คนที� 1 คนที� 2 คนที� 3 

1. ด้านเนื)อหา     
    1.1  เนื!อหาชดัเจน  มีความสมบูรณ์ ทนัสมยั  
เชื'อมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ 

+1 +1 +1 1 

    1.2  มีความถูกตอ้งตามหลกัวิชา +1 +1 +1 1 
    1.3  สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคที์'ตอ้งการ
นาํเสนอ 

+1 +1 +1 1 

    1.4  สอดคลอ้งกบัการประยกุตใ์ชใ้นการเรียน
การสอน,  มีความสัมพนัธ์ต่อเนื'อง 

+1 +1 +1 1 

    1.5  ความยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน +1 +1 +1 1 

2. ด้านการใช้ภาษา     
    2.1  ใชภ้าษาถูกตอ้ง   +1 +1 +1 1 
    2.2  เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน +1 +1 +1 1 
    2.3  สื'อความหมายชดัเจนเหมาะสมกบัผูเ้รียน 0 +1 +1 0.67 

3. ด้านการพิมพ์และการจัดรูปเล่ม     
    3.1  ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ   +1 +1 +1 1 
    3.2  ขนาดตวัอกัษรชดัเจน +1 +1 +1 1 
    3.3  พิมพถ์ูกตอ้ง  ไม่มีรอยขีดฆ่า +1 +1 +1 1 
    3.4  ความคิดริเริ'มสร้างสรรคแ์ปลกใหม่ +1 +1 +1 1 

4. ด้านประโยชน์ที�ได้รับ     
    4.1  ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาดา้นความรู้ +1 +1 +1 1 
    4.2  ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาดา้นทกัษะ +1 +1 +1 1 
    4.3  ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาดา้น
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที'ดี 

0 +1 +1 0.67 

    4.4  ใชเ้ป็นแบบอยา่งต่อผูอ้ื'นได ้ +1 +1 +1 1 
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ตารางที' 3 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 

ของผู้เชี�ยวชาญ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

คนที� 1 คนที� 2 คนที� 3 

    4.5  ผูเ้รียนสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั
ได ้

+1 +1 +1 1 

5. ด้านการวัดผลและประเมินผล     
    5.1  สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ที'คาดหวงั   +1 +1 +1 1 
    5.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนการสอน +1 +1 +1 1 
    5.3  มีการวดัและประเมินผลที'หลากหลาย +1 +1 +1 1 

เฉลี'ย 0.97 

 
 จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่า ผลการประเมินความสอดคลอ้งของเอกสารประกอบการเรียน 
โดยผูเ้ชี'ยวชาญ จาํนวน 3 คน มีค่าเฉลี'ย เท่ากบั 0.97 ส่วนมากมีความคิดเห็นสอดคลอ้งเท่ากบั 1 โดยมี
ด้านการสื'อความหมายเหมาะสมกับผูเ้รียน และช่วยให้ผูเ้รียนสามารถการพฒันาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที'ดี มีค่าความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.67 
 
2.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน คือค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1) เป็นคะแนนของนกัเรียนจากการทาํแบบฝึกระหว่างเรียน และค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) 
เป็นคะแนนของนกัเรียนจากการทดสอบหลงัเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียน วิชาการใชโ้ปรแกรม
ประมวลผลคาํ มีรายละเอียดดงัตารางที' 4  
 
ตารางที' 4 แสดงประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 
 

ค่า 
คะแนนระหว่างเรียนบทที� คะแนน 

ระหว่างเรียน 

คะแนน 

หลงัเรียน 1 2 3 4 5 6 7 

ร้อยละ 81.74 83.91 83.48 87.83 84.78 86.96 87.39 85.16 82.07 

 
 จากตารางแสดงให้เห็นว่าเอกสารประกอบการเรียน มีประสิทธิภาพ 85.16/82.07 จึงมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานที'กาํหนด 80/80 ซึ'งยอมรับสมมุติฐานขอ้ที' 1 
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3.  ผลสัมฤทธิI ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคาํ ของนักเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที' 4 
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ภาคเรียนที' 2 ปีกการศึกษา 2550 เปรียบเทียบผลสมัฤทธิIทางการเรียน ก่อนเรียน
และหลงัเรียนมีรายละเอียดดังตารางที'  5 และผลการทดสอบคะแนน t-test แบบ dependent 
รายละเอียดดงัตารางที' 6 
 
ตารางที' 5 แสดงผลสมัฤทธิI  ก่อนเรียน หลงัเรียน และความสามารถในการปฏิบติังาน 
 

ผลการประเมิน 
ผลสมัฤทธิIทางการเรียน 

ความสามารถ 
ในการปฏิบติังาน 

ก่อนเรียน หลงัเรียน หลงัเรียน 
คะแนนเต็ม 40 40 15 

X  20.48 32.83 13.17 
S.D. 2.27 2.89 0.78 
ร้อยละ 51.20 82.07 87.83 

 
 จากตารางแสดงว่านกัเรียนมีผลสัมฤทธิI ทางการเรียนหลงัใชเ้อกสารประกอบการเรียน
สูงกว่าก่อนใชเ้อกสารประกอบการเรียน โดยมีคะแนนเฉลี'ย ส่วนเบี'ยงเบนมาตรฐานและร้อยละของ
คะแนนก่อนใชเ้อกสารประกอบการเรียนเท่ากบั 20.48,  2.27 และ 51.20% ตามลาํดบั ( X  = 20.48, 
S.D. = 2.27, 51.20%) และหลงัการใชเ้อกสารประกอบการเรียนแลว้มีคะแนนเฉลี'ย ส่วนเบี'ยงเบน
มาตรฐาน และร้อยละของคะแนนเท่ากบั 32.83, 2.89, และ 82.07 % ตามลาํดบั ( X  = 32.83, S.D. = 
2.89,  82.07%) ความสามารถในการปฏิบติังานมีคะแนนเฉลี'ย ส่วนเบี'ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของ
คะแนนเท่ากบั  13.17, 0.78, และ 87.83% ตามลาํดบั ( X  = 13.17, S.D. = 0.78,  87.83%)  
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ตารางที'  6  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี'ยก่อนและหลงัการใชเ้อกสารประกอบการเรียน 
      t-test แบบ dependent 
 

การใชเ้อกสาร
ประกอบการเรียน 

จาํนวนนกัเรียน 
(N) 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี'ย 

(X ) 
ส่วนเบี'ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
t 

Sig. 
(2-tailed) 

ก่อนเรียน 23 40 20.48 2.27 
45.53 .000 

หลงัเรียน 23 40 32.83 2.89 
 

 จากตารางมีจาํนวนประชากรทั!งสิ!น 23 คน  พบว่า ก่อนการใชเ้อกสารประกอบการเรียน  
มีคะแนนเฉลี'ย และส่วนเบี'ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 20.48  และ 2.27 ตามลาํดบั ( X  = 20.48, S.D. = 2.27) 
และหลงัการใชเ้อกสารประกอบการเรียนแลว้มีคะแนนเฉลี'ย และส่วนเบี'ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 

32.83 และ 2.89 ตามลาํดบั ( X  = 32.83, S.D. = 2.89) การทดสอบค่าคะแนนที มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที'ระดับ .05 แสดงว่า ผลสัมฤทธิI ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนการใช้
เอกสารประกอบการเรียน กบัหลงัการใชเ้อกสารประกอบการเรียน มีความแตกต่างกนั โดย หลงัการ
ใชเ้อกสารประกอบการเรียนมีผลสัมฤทธิI สูงกว่าก่อนการใชเ้อกสารประกอบการเรียน ซึ'งยอมรับ
สมมุติฐานขอ้ที' 2 
 

4.  ผลการสาํรวจความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ 
สาํหรับนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที' 4 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ปีการศึกษา 2550 ซึ'งประเมินหลงัจากเรียน
จบแลว้ มีรายละเอียดดงัตารางที' 7  
 

ตารางที' 7 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที'มีต่อเอกสารประกอบการเรียน 
 

แบบทดสอบ 
ผลการประเมนิ 

ความหมาย 
X  S.D. 

1.  ด้านเอกสารและการจดักจิกรรมการเรียนการเรียน 
   

     1. รูปเล่มเหมาะสมสวยงาม 4.48 0.51 มาก 

     2.  เนื!อหาอ่านเขา้ใจง่าย 4.47 0.45 มาก 
     3.  นกัเรียนชอบเรียนดว้ยวิธีสอนโดยใชเ้อกสาร
ประกอบการเรียนนี!  

4.83 0.39 มากที'สุด 
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ตารางที' 7 (ต่อ) 
 

   

แบบทดสอบ 
ผลการประเมนิ 

ความหมาย 
X  S.D. 

     4.  สามารถปฏิบติัตามกิจกรรมได ้ 4.52 0.51 มากที'สุด 
     5.  กิจกรรมการเรียนการสอนวิธีนี!ทาํใหส้รุป
เนื!อหาไดด้ว้ยตนเอง 

4.57 0.51 มากที'สุด 

     6.  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมการเรียน
การสอน 

4.83 0.39 มากที'สุด 

     7.  สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 4.87 0.34 มากที'สุด 

2.  ด้านบรรยากาศในการเรียน 
   

     8.  การใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือจากครูผูส้อน 4.39 0.50 มาก 
     9.  บรรยากาศในการเรียนไม่ตึงเครียด 3.78 0.42 มาก 
     10.  วิธีสอนนี! น่าสนใจอยากเขา้ร่วมกิจกรรม 4.48 0.51 มาก 
     11.  มีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างเพื'อนมากขึ!น 4.74 0.45 มากที'สุด 
     12.  นกัเรียนตอ้งการเรียนดว้ยวิธีสอนนี! อีกใน
โอกาสต่อ ๆ ไป 

4.83 0.39 มากที'สุด 

3.  ด้านระยะเวลาในการเรียน 
   

     13.  เวลาในการเรียนของแต่ละบทมีความ
เหมาะสม 

3.70 0.47 มาก 

     14.  นกัเรียนสามารถศึกษาเอกสารประกอบการ
เรียนไดต้ลอดโดยไม่จาํกดัเวลา 

4.65 0.49 มากที'สุด 

ค่าเฉลี�ยรวม 4.53 0.46 มากที�สุด 

 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที'สุด คือมีค่าเฉลี'ยและส่วนเบี'ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.53 และ 0.46 
ตามลาํดบั ( X  = 4.53, S.D. = 0.46) เมื'อดูรายดา้นพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจสูงที'สุดคือดา้น
สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริง มีค่าเฉลี'ยและส่วนเบี'ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.87 และ 0.34 
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ตามลาํดบั ( X  = 4.87, S.D. = 0.34) รองลงไปมี 3 ดา้นที'เท่ากนั ไดแ้ก่ 1) ดา้นนักเรียนชอบเรียนดว้ย
วิธีสอนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนนี!  2) นกัเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมการเรียนการสอน 
และ 3) นักเรียนตอ้งการเรียนดว้ยวิธีสอนนี! อีกในโอกาสต่อ ๆ ไป โดยมีค่าเฉลี'ยและส่วนเบี'ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 4.83 และ 0.39 ตามลาํดบั ( X  = 4.83, S.D. = 0.39) ส่วนดา้นที'นักเรียนมีความพึงพอใจ
ตํ'าที'สุดได้แก่ ด้านเวลาในการเรียนของแต่ละบทมีความเหมาะสม คือมีค่าเฉลี'ยและส่วนเบี'ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 3.70 และ 0.47 ตามลาํดบั ( X  = 3.70, S.D. = 0.47) ซึ'งยอมรับสมมุติฐานขอ้ที' 3 


