
 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการใช้บทเรียนออนไลน์ประเภทบัตรค า 
(Flashcard) เรื่องค าศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ วิชาสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจาก นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตัวอย่าง
จ านวน  25 คน โดยใช้ คะแนนจากการทดสอบก่อนใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย  ซึ่งแบ่งออกเป็น  3 ส่วน มี
เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ  ทดสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของระบบ  และเพื่อเป็นการ
ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการด าเนินงานของระบบ  จ านวน  25 ชุดในการ
วิเคราะห์และแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการแปลผลและ
ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตรงกัน ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์และค าย่อ ดังนี้ 

n  แทน  ขนาดตัวอย่าง 
X    แทน  ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาค่าเฉลี่ย 

S.D.  แทน   ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2 – tailed  แทน   การทดสอบสมติฐานแบบสองทาง  
t  แทน   ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาการแจกแจงที  
F  แทน   ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาการแจกแจง  F 
SS  แทน  ความผันแปร 
df  แทน   องศาอิสระ  
MS  แทน   ค่าเฉลี่ยความผันแปร  
P-Value  แทน   ค่าที่น้อยที่สุดของระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ท าให้ยอมรับ

สมมติฐาน 
r  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
*  แทน   ความมีนัยส า คัญทางสถิติที่ระดับ .05 

* *  แทน   ความมี นัยส า คัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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4.1  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย ผู้วิจัยได้น าเสนอเป็นส่วน ดังนี้ 
ส่วนที ่1 ผลการพัฒนาระบบการจัดการเนื้อหา 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการด าเนินงานของระบบการจัดการเนื้อหา 
ส่วนที ่3 การทดสอบสมมติฐาน  

 
4.1.1  ส่วนที ่1 ผลการพัฒนาระบบการจัดการเนื้อหา 

จากการพัฒนาระบบการการจัดการเนื้อหา ซึ่งผลการด าเนินงานสามารถแสดงได้ดังนี้  
 4.1.1.1  มีการใช้ระบบการจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) 

ด้วยเครื่องมือพัฒนาเว็บไซต์  https://sites.google.com/ ซึ่งหลังจากการพัฒนาได้ URL คือ
https://sites.google.com/site/ajsiriporn/ โดยระบบงานนี้สามารถรองรับการเข้าถึงได้จ านวน
มาก และเป็นบริการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขอใช้พื้นที่เว็บไซต์ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.1eeหน้าจอการเข้าใช้งานระบบ 
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                 4.1.1.2  แสดงการใช้งาน Flash Card ที่ได้จากการฝัง  (Embedded) ระบบ Flash 
Card โดยตรงลงบนเว็บไซต์ของผู้สอน 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2eeหน้าจอการใช้งาน Flash Card 
 

                 4.1.1.3  การฝัง (Embedded) จะสามารถท าได้ดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.3  แสดงปุ่มเพื่อคลิกให้ปรากฏค าสั่ง HTML 
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ภาพท่ี 4.4  แสดงโค๊ดภาษา HTML ส าหรับน าไปฝังไว้ในเว็บไซต์ของผู้สอน 
 
                 4.1.1.4  ท าการเพิ่มหน้าเว็บเพจภายในเว็บไซต์ที่สร้างจาก Google Site 

 

 
 

ภาพท่ี 4.5  หน้าจอการเพิ่มหน้าเว็บเพจภายในเว็บไซต์ที่สร้างจาก Google Site 
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                 4.1.1.5  ท าการคลิกปุ่ม HTML แสดงหน้าต่าง Edit HTML เพื่อป้อนค าสั่งที่คัดลอกมา
จากเว็บไซต์ผลิต Flash Card โดยค าสั่ง HTML จะใช้แท็กค าสั่ง iframe ในการแทรก Flash Card  

 

 
 

ภาพท่ี 4.6  แสดงหน้าต่าง Edit HTML เพื่อป้อนค าสั่งในการแทรก Flash Card 
 
                 4.1.1.6  เมื่อแทรก Flash Card เข้ามาแล้วภายในเว็บเพจจะแสดง Google Gadget 
แทนการอ้างอิงถึงค าสั่ง iframe 

 
 

ภาพท่ี 4.7  หน้าจอแสดง Google Gadget 
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                 4.1.1.7  จากนั้นสามารถแก้ไขขนาดของกรอบ Flash Card ให้เหมาะสมกับการ
แสดงผลได้ โดยการคลิกที่ Google Gadget และท าการคลิกที่ Properties เพื่อแก้คุณสมบัติของ
พื้นที่ Google Gadget 

 

 
 

ภาพท่ี 4.8  หน้าจอแสดงการแก้ไขของกรอบ Flash Card 
 
                  4.1.1.8  แสดงตัวเลือกต่างๆ ส าหรับการแก้ไขคุณสมบัติของ Google Gadget 
 

 
 

ภาพท่ี 4.9  หน้าจอแสดงการแก้ไขคุณสมบัติของ Google Gadget 
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                 4.1.1.9  แสดงการแก้ไขพื้นที่ โดยหากต้องการให้ความกว้างยาวเท่ากับพื้นที่ของ          
เว็บเพจ ควรป้อนหน่วยเป็น 100 Percent และความสูงควรใช้หน่วย Pixels 

 

 
 

ภาพท่ี 4.10  หน้าจอแสดงการแก้ไขพื้นที่ 
 

                 4.1.1.10  แสดงการทดสอบ Flash Card ที่พร้อมใช้งานในเว็บเพจของผู้สอน และหาก
คลิกที่ปุ่ม Full Screen จะเชื่อมโยงไปปรากฏหน้าจอหลักของ Flash Card  
 

 
 

ภาพท่ี 4.11  หน้าจอแสดงผลทดสอบ Flash Card 
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                 4.1.1.11  แสดงหน้าจอ Flash Card 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4.12  หน้าจอแสดง Flash Card 
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4.1.2  ส่วนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการด าเนินงานของระบบ  
ในการทดสอบระบบที่ได้พัฒนาขึ้น  ใช้วิธีการทดสอบแบบแบล๊คบ็อก  (Black Box Testing) ซึ่ง

ท าการทดสอบกับข้อมูลจริง  เพื่อทดสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของระบบ  และเพื่อเป็น
การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการด าเนินงานของระบบ  ผู้วิจัยได้ให้ผู้ประเมินเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน  25 ท่าน เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบ  
ซึ่งเนื้อหาในแบบประเมินได้ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  
           4.1.2.1 การประเมินความสามารถตามความต้องการของผู้ใช้งาน  (Functional 
Requirement Test)  
           4.1.2.2  การประเมินความสามารถตามหน้าที่ในการท างานของระบบ (Functional Test)  
           4.1.2.3  การประเมินความสามารถความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ  (Usability 
Test)  
 

ลักษณะของแบบสอบถามจะเป็นมาตรวัด 5 ระดับ ซึ่งสามารถแปลความหมายได้ดังนี้ 
   1 หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด  
   2 หมายถึง  ระดับน้อย  
   3 หมายถึง  ระดับปานกลาง  
   4 หมายถึง  ระดับมาก  
   5 หมายถึง  ระดับมากที่สุด  
 

ค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละตัวแปรแต่ละตัว ซึ่งคิด
เป็นรายข้อ แล้วน าค่าเฉลี่ยที่ได้ตามเกณฑ์การประเมินค่า ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย      1.00 – 1.49  หมายถึง ระดับน้อยที่สุ ด 
ค่าเฉลี่ย      1.50 – 2.49  หมายถึง ระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย      2.50 – 3.49     หมายถึง ระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย      3.50 – 4.49     หมายถึง ระดับดี  

       ค่าเฉลี่ย      4.50 – 5.00     หมายถึง ระดับดีมาก  
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ซึ่งได้ผลการประเมินดังต่อไปนี้        
ตารางท่ี 4.1  ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านความสามารถตามความต้องการของผู้ใช้งาน  

รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 

 S.D. 
คะแนนเฉลี่ยเชิง

คุณภาพ 
1.  ความสามารถของระบบในการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ระบบ 4.13 0.57 ดี 

2.  ความสามารถของระบบในการค้นหาข้อมูล  ตาม
เงื่อนไข 

4.10 0.66 ดี 

3.  ความสามารถของระบบ  ในการจัดการ  ฐานข้อมูล
ภายในเว็บไซต ์

3.93 0.83 ดี 

4. ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการได้ 3.77 0.77 ดี 
สรุป 3.98 0.72 ดี 

 
จากตารางที่ 4.1 เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพด้านความสามารถตามความต้องการ

ของผู้ใช้งาน  (Functional Requirement Test) พบว่าระดับประสิทธิภาพทุกรายการประเมินอยู่ใน
ระดับดี ซึ่งผลสรุปการประเมินด้านความสามารถของระบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน ได้
ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.98 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.72 ดังนั้นสรุปได้ว่าระบบ
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในด้านความสามารถของระบบตามความต้องการของผู้ใช้งานอยู่ใน
ระดับดี 
ตารางท่ี  4.2   ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านความสามารถตามหน้าที่ในการท างานของระบบ  

รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 

X  S.D. 
คะแนนเฉลี่ยเชิง

คุณภาพ 
1.  ความถูกต้องของระบบในการแก้ไขข้อมูลในระบบ 3.67 0.61 ดี 
2.  ความถูกต้องในการท างานของระบบในภาพรวม 3.80 0.81 ดี 

3.  ความถูกต้องของการจัดเก็บข้อมูล 3.53 0.68 ดี 
4. ความถูกต้องของการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 3.47 0.86 ปานกลาง 
5. ความถูกต้องของการรายงานผลข้อมูลตามเงื่อนไข 3.63 0.61 ดี 

สรุป 3.62 0.72 ดี 

X  
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จากตารางที่ 4.2 เมื่อพิจารณาผล การประเมินประสิทธิภาพด้านความสามารถตามหน้าที่ใน
การท างานของระบบ (Functional Test) พบว่าระดับประสิทธิภาพบางรายการประเมินอยู่ในระดับ
ปานกลาง และ บางรายการประเมินอยู่ในระดับดี ซึ่งผลสรุปการประเมินด้านการทดสอบการ
ท างานตามฟังก์ชัน ได้ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.62 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.72 ดังนั้นสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในด้านการทดสอบการท างานตามฟังก์ชัน
อยู่ในระดับดี 

 
ตารางท่ี 4.3  ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านความสามารถความสะดวกและความง่ายต่ อการ
ใช้งาน ระบบ  

รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 

X  S.D. 
คะแนนเฉลี่ยเชิง

คุณภาพ 
1.  ความง่ายและสะดวกในการใช้งานระบบ 3.80 0.55 ดี 
2.  ความเหมาะสมในการจัดวางข้อมูลหน้าจอ 3.90 0.55 ดี 
3.  ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 3.67 0.61 ดี 

4.  ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 3.80 0.55 ดี 
5.  ความเหมาะสมในการใช้สีในการออกแบบ 3.40 0.54 ดี 
6.  ความชัดเจนและความเหมาะสมในการน าเสนอ
ข้อมูล 

3.80 0.55 ดี 

7.  การใช้ถ้อยค าบนจอภาพสามารถสื่อความหมายให้
เข้าใจได้ง่าย 

4.40 0.72 ดี 

8.  ความน่าใช้งานของระบบโดยภาพรวม 4.07 0.74 ดี 
สรุป 3.85 0.60 ดี 

 

จากตารางที่ 4.3 เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพด้านความสามารถความสะดวก
และความง่ายต่อการใช้งานระบบ  (Usability Test) พบว่าระดับประสิทธิภาพทุกรายการประเมิน
อยู่ในระดับดี ซึ่งผลสรุปการประเมินด้านความสะดวกและความง่ายต่อการใช้งานระบบ ได้
ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.85 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.60 ดังนั้นสรุปได้ว่าระบบ
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในด้านความสะดวกและความง่ายต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับด 
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ตารางท่ี 4.4  สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบทั้ง 3 ด้าน  

รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 

X  S.D. 
คะแนนเฉลี่ยเชิง

คุณภาพ 
1. ด้านความสามารถของระบบตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน  

3.98 0.72 ดี 

2. ด้านการทดสอบการท างาน ตามหน้าที่ในการท างาน
ของระบบ 

3.62 0.72 ดี 

3. ด้านความสะดวกและความง่ายต่อการใช้งานระบบ 3.85 0.60 ดี 

สรุป 3.81 0.68 ดี 

 
จากตารางที่ 4.4 แสดงผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพของระบบทั้ง 3 ด้าน พบว่าระดับ

ประสิทธิภาพทุกด้านอยู่ในระดับดี โดยผลการทดสอบระบบด้านความสามารถของระบบตาม
ความต้องการของผู้ใช้งานมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.98 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.72 ผลการทดสอบระบบด้านการทดสอบการท างานตามฟังก์ชันมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 
3.62 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.72 และ ผลการทดสอบระบบด้านความสะดวก
และความง่ายต่อการใช้งานระบบมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.85 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.60 โดยเมื่อพิจารณาทุกหัวข้อการประเมินได้ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.81 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.68 ดังนั้นสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพของ
ระบบอยู่ในระดับดี 

 
4.1.3  ส่วนที ่3 การทดสอบสมมติฐาน  

ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มนั้น  หากจ านวนตัวอย่างภายในกลุ่มมี
จ านวนน้อยกว่า  30 ผู้วิจัยได้รวมกลุ่มตัวอย่างเข้าด้วยกัน  เพื่อให้การทดสอบสมมติฐานมีความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานของการทดสอบไว้ ดังนี้ 

สมมติฐานที ่1 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่การเรียนต่างกันมีท าแบบทดสอบต่างกัน 
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สมมติฐานที่  1.1  H0 : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ท่ีท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชุดท่ี 1 ไม่ต่างกัน 
                              H1 : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ท่ีท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชุดท่ี 1 ต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.5  ผลการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดท่ี 1 
 

จ านวน X  S.D. 
Mean 
Differences 

S.D. 
Differences 

t p 

สอนด้วยวิธีปกติ 25 4.27 2.11 -3.52 2.51 -7.16 .00 
สอนด้วยบทเรียน
ออนไลน์ 

25 7.79 3.19     

* p < .05 (2 – tailed) 
 

จากตารางที่  4.5 ผลการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุด ท่ี 1 พบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่ท าแบบทดสอบครั้งที่ 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
(p < 0.05) 
 

สมมติฐานที่  1.2  H0 : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ท่ีท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชุดท่ี 2 ไม่ต่างกัน 
                              H1 : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ท่ีท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชุดที่ 2 ต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.6  ผลการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดที่ 2 
 

จ านวน X  S.D. 
Mean 
Differences 

S.D. 
Differences 

t p 

สอนด้วยวิธีปกติ 25 3.88 2.53 -3.44 3.00 -5.85 .00 
สอนด้วยบทเรียน
ออนไลน์ 

25 7.33 3.30     

* p < .05 (2 – tailed) 
 

จากตารางที่  4.6 ผลการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดที่ 2 พบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่ท าแบบทดสอบครั้งที่ 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
(p < 0.05) 

 
สมมติฐานที่  1.3  H0 : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ท่ีท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชุดที่ 3 ไม่ต่างกัน 
                              H1 : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ท่ีท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชุดที่ 3 ต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.7  ผลการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดที่ 3 
 

จ านวน X  S.D. 
Mean 
Differences 

S.D. 
Differences 

t p 

สอนด้วยวิธีปกติ 25 2.46 1.33 -4.73 2.73 -8.84 .00 
สอนด้วยบทเรียน
ออนไลน์ 

25 7.19 3.36     

* p < .05 (2 – tailed) 
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จากตารางที่  4.7 ผลการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดที่ 3 พบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่ท าแบบทดสอบครั้งที่ 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
(p < 0.05) 

   

สมมติฐานที่  1.4  H0 : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ท่ีท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชุดที่ 4 ไม่ต่างกัน 

                         H1 : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ท่ีท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชุดที่ 4 ต่างกัน 
 

ตารางท่ี 4.8  ผลแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดที่ 4 
 

จ านวน X  S.D. 
Mean 
Differences 

S.D. 
Differences 

t p 

สอนด้วยวิธีปกติ 25 2.10 1.44 -4.90 2.14 -11.71 .00 
สอนด้วยบทเรียน
ออนไลน์ 

25 7.00 3.07     

* p < .05 (2 – tailed) 
 

จากตารางที่  4.8 ผลแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดที่ 4 พบว่า  นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่ท าแบบทดสอบครั้งที่ 4 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
(p < 0.05) 

 

สมมติฐานที่  1.5  H0 : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่สอนด้วยวิธีต่างกันมีคะแนน
การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่างกัน 
                              H1 : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่สอนด้วยวิธีต่างกันมีคะแนน
การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.9  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเปรียบเทียบการสอนจ าแนกตาม คะแนนการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 18 198.55 11.03 3.65 .00 
ภายในกลุ่ม 85 256.91 3.02   
รวม 103 455.46    

 
จากตารางที่  4.9  เปรียบเทียบระบบการสอนจ าแนกตามคะแนนการทดสอบ  พบว่า นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่ระบบการสอนต่างกันมีคะแนนการทดสอบแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ (p < 0.05) 
 
ตารางท่ี 4.10  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ 
ระดับนัยส าคัญ 
ของการทดสอบ 

สมมติฐานที่  1.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา               
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่ท าแบบทดสอบ
ครั้งที่ 1 ต่างกัน 

ยอมรับ H1 .05 

สมมติฐานที่  1.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา               
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่ท าแบบทดสอบ
ครั้งที่ 2 ต่างกัน 

ยอมรับ H1 .05 

สมมติฐานที่  1.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา               
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่ท าแบบทดสอบ
ครั้งที่ 3 ต่างกัน 

ยอมรับ H1 .05 

 
 

www.ssru.ac.th



49 
 

ตารางท่ี 4.10  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย (ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ 
ระดับนัยส าคัญ 
ของการทดสอบ 

สมมติฐานที่  1.4 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา               
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่ท าแบบทดสอบ
ครั้งที่ 4 ต่างกัน 

ยอมรับ H1 .05 

สมมติฐานที่  1.5 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา               
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่ระบบการสอน
ต่างกันมีคะแนนการทดสอบต่างกัน 

ยอมรับ H1 .05 

 

จากการวิจัยผลว่า ผลสัมฤทธิ์ของการท าแบบทดสอบ การสอนด้วยวิธีปกติ และการสอนด้วย
บทเรียนออนไลน์ทั้ง 4 บท มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p < 0.05) 
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