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บทที ่ 4 
ผลการวจัิย 

 การวิเคราะห์และการน าเสนอผลการใช้ชุดการเรียนรายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั ชุดการเรียนท่ี 6 เร่ือง คุณลกัษณะของช่างท่ีดี และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
หลกัสูตรระยะสั้ น พ.ศ. 2540 น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย โดยแบ่งการน าเสนอ
เป็น 4 ตอนดงัน้ี 

4.1 การวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้จากการใชชุ้ดการเรียน 
4.2 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนแต่ละชุด 
4.3 ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใชชุ้ดการเรียน 
   

4.1 การวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้จากการใช้ชุดการเรียน 
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน และคุณภาพการสอน มีรายละเอียดผล
การวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 1  
 
ตารางที ่ 1    การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน และคุณภาพการสอน ของ

ชุดการเรียนท่ี 6 เร่ือง คุณลกัษณะของช่างท่ีดี และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
การทดสอบ ร้อยละ   S.D. C.V. t 

ก่อนเรียน (Pre-test) 57 507 0.67 
6.14 12.65** หลงัเรียน (Post-test) 84 8.4 0.52 

t (.05, df 9) = 2.2622 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 จากตารางท่ี 1 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 5.7  
คิดเป็นร้อยละ 57 ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของคะแนนทดสอบหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย 8.4 คิดเป็น
ร้อยละ 84 และค่า C.V. มีค่าเท่ากบั 6.14 ซ่ึงต ่ากว่า 10 % แสดงวา่คุณภาพการสอนดี และค่า t ท่ีได้
จากการค านวณมีค่าเท่ากบั 12.65 ส่วนค่า t จากตารางท่ีระดบั .05, df 9 เท่ากบั 2.2622 ซ่ึงค่า t ท่ีได้
จากการค านวณมีค่ามากกวา่ค่า t ท่ีไดจ้ากตาราง นัน่คือคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่
คะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมุติฐานการวจิยั 
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4.2 ประสิทธิภาพของชุดการเรียน 
 การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียน มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ดัง
ตารางท่ี 2  
 
ตารางที่  2    ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของชุดการเรียนชุดท่ี 6 เร่ือง คุณลกัษณะของช่างท่ีดี และ

จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  
รายการ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ ประสิทธิภาพ 

คะแนนแบบฝึกหดัและใบงาน (E1) 10 8.4 84 
84/84 

คะแนนจากแบบทดสอบ (E2) 10 8.4 84 
 
 จากตารางท่ี 2 คะแนนความกา้วหน้าของการเรียนรู้จากการใชชุ้ดการเรียนท่ี 6 คุณลกัษณะ
ของช่างท่ีดี และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ พิจารณาจากการท าแบบฝึกหดั และการปฏิบติั
ตามใบงาน ร่วมกบัคะแนนจากการท าแบบทดสอบ ไดป้ระสิทธิภาพ 84/84 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้
80/80 เล็กนอ้ย 
 
4.5 ความพงึพอใจของผู้เรียนทีม่ีต่อการใช้ชุดการเรียน 
 จากการสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน จ านวน 10 คน ท่ีเรียนดว้ยการใช้ชุดการเรียน 
รายวชิาช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั ผลการวเิคราะห์น าเสนอในตารางท่ี 3 
ตารางที ่ 3  ค่าเฉล่ีย   และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการ

สอนดว้ยชุดการเรียนรายวชิาช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
 

รายการประเมิน   S.D. ระดับ 
1. ชุดการเรียนมีเน้ือหาเขา้ใจง่าย 4.80 0.60 มากท่ีสุด 
2. เน้ือหาในชุดการเรียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานได ้ 4.60 0.66 มากท่ีสุด 
3. ชุดการเรียนมีความน่าสนใจ ท าใหน่้าอ่าน 4.90 0.30 มากท่ีสุด 
4. ชุดการเรียนกระตุน้ในการเรียนรู้ 4.70 0.46 มากท่ีสุด 
5. ส่งเสริมในการเรียนรู้ 4.90 0.30 มากท่ีสุด 
6. แบบฝึกหดัในชุดการเรียน สนบัสนุนใหค้น้หา 4.50 0.30 มากท่ีสุด 
7. ภาพประกอบเหมาะสมกบัเน้ือหาสาระ 4.80 0.60 มากท่ีสุด 
8. มีการจดัล าดบัเน้ือหาก่อนหลงัอยา่งเหมาะสม 4.90 0.30 มากท่ีสุด 
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รายการประเมิน   S.D. ระดับ 
9. มีเน้ือหาสาระสมบูรณ์ ชดัเจน 4.90 0.30 มากท่ีสุด 
10. ภาพประกอบช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหา 4.70 0.64 มากท่ีสุด 
11. มีความเหมาะสมในการประกอบการเรียนการสอน 4.70 0.64 มากท่ีสุด 
12. ชุดการเรียนท าใหมี้ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 4.90 0.30 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียรวมทุกดา้น 4.78 0.16 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 3 พบวา่ผูเ้รียนท่ีใชชุ้ดการเรียนรายวชิาช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.78, S.D. = 0.16) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ดา้น
ชุดการเรียนกระตุน้ในการเรียนรู้ ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการจดัล าดบัเน้ือหาสาระก่อนหลงั 
และดา้นชุดการเรียนท าให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด (  = 
4.90) 
 
 
 
 
 
 
 
 


