บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เพื่อบูรณาการกับรายวิชาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ เรื่อง ขั้นตอนการทาโครงงาน ของนักเรีย นชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรีย นที่ 2 ปี
การศึ ก ษา 2560 โรงเรี ย นที ป ราษฎร์ พิ ท ยา สามารถสรุ ป ผล อภิ ป ราย และข้ อ เสนอแนะมี
รายละเอียดดังนี้
5.1 สรุปผล
5.2 การอภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
การนาเสนอสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยขอนาเสนอภาพรวมและข้อสรุปผลการวิจัย ที่เป็นไป ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ตามลาดับดังนี้
5.1.1 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นโดยใช้ บ ทเรี ย นออนไลน์ มี ค ะแนน
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สอดคล้ องกับสมมติฐาน
การวิจัยที่ว่า ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ขั้นตอนการทาโครงงาน
ของนั ก เรี ย นชั้ นมั ธยมศึก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นที ป ราษฎร์ พิท ยา หลั งจั ด การเรี ย นรู้โ ดยใช้ บ ทเรี ย น
ออนไลน์ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
5.1.2 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นโดยใช้ วิ ธี ส อนแบบปกติ มี ค ะแนน
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยที่ว่า ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ขั้นตอนการทาโครงงาน
ของนั ก เรี ย นชั้ นมั ธยมศึก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นที ป ราษฎร์ พิท ยา หลั งจั ด การเรี ย นรู้โ ดยใช้ บ ทเรี ย น
ออนไลน์ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
5.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ขั้นตอนการทาโครงงาน
ของนั ก เรี ย นชั้ นมั ธยมศึก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นที ป ราษฎร์ พิท ยา หลั งจั ด การเรี ย นรู้โ ดยใช้ บ ทเรี ย น
ออนไลน์ สูงกว่าแบบวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยที่ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ขั้นตอนการทาโครงงาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
5.1.4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ จากผลการวิจัย พบว่า ผู้เรีย น
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่า ความพึงพอใจของผู้เรีย นที่เรีย น
โดยใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ขั้นตอนการทาโครงงาน ของนักเรีย นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อยู่ในระดับมาก
5.2 อภิปรายผล
5.2.1 จากการวิเคราะห์เปรียบเทีย บหาค่าความแตกต่างของผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นก่อน
และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรีย นออนไลน์ จากผลการวิจัย พบว่า คะแนนผลสัม ฤทธิ์
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ทางการเรี ย นหลั งเรี ย นสูง กว่ าก่ อ นเรี ย น อย่ า งมีนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ . 05 ซึ่ง เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้สามารถอภิปรายได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นที่เกิดขึ้น เกิดจากการเรีย นโดย
ใช้บทเรียนออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับปราณี กองจินดา (2549,หน้า 42) กล่าว่า ผลสัม ฤทธิ์ทางการ
เรี ย น หมายถึ ง ความสามารถหรื อ ผลส าเร็ จ ที่ ไ ด้ รั บ จากกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเป็ น การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของนิลบุล ทองชัย (2556) ผลการวิจัย พบว่า ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นของผู้เรีย นหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
5.2.2 จากการวิเคราะห์เปรียบเทีย บหาค่าความแตกต่างของผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นก่อน
และหลังเรียนของนักเรียนที่เรีย นโดยใช้ วิธีสอนแบบปกติ จากผลการวิจัย พบว่า คะแนนผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นหลั งเรี ย นสูง กว่ าก่ อ นเรี ย น อย่ า งมีนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ . 05 ซึ่ง เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้สามารถอภิปรายได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นที่เกิดขึ้น เกิดจากการเรีย นโดย
ใช้บทเรียนออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับปราณี กองจินดา (2549,หน้า 42) กล่าว่า ผลสัม ฤทธิ์ทางการ
เรี ย น หมายถึ ง ความสามารถหรื อ ผลส าเร็ จ ที่ ไ ด้ รั บ จากกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเป็ น การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของนิลบุล ทองชัย (2556) ผลการวิจัย พบว่า ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นของผู้เรีย นหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
5.2.3 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
เรื่อง ขั้นตอนการทาโครงงาน ของนักเรีย นชั้ นมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 6 โรงเรีย นทีปราษฎร์ พิทยา หลั ง
จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ สูงกว่าแบบวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้สามารถอภิปรายได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นหลัง
จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ สูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ จุลศักดิ์ สุขสบาย (2558) ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรีย นรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์สูงกว่า
โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ
5.3.4 จากการสารวจความพึงพอใจของผู้เรี ย นที่เรี ย นโดยใช้บทเรีย นออนไลน์ พบว่ า
ผู้เรี ย นมี ความพึ งพอใจอยู่ใ นเกณฑ์ ระดั บมากที่ สุด โดยมีค ะแนนรวมเรีย งจากมากไปน้อ ย ได้แ ก่
คาแนะนาในการเรีย นรู้เหมาะสม เข้าใจง่าย เหมาะสมกับกลุ่ม นักเรีย น ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า
บทเรีย นออนไลน์ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรีย นได้ มัลติมีเดีย สาหรับการเรีย นแบบ
ออนไลน์ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพิ่ม โอกาสในการเรีย นรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้ โดยลดข้อจากัดด้านเวลาและสถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับทัศนีย์ สิงห์เจริญ (2543 , หน้า 19)
ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการเรียนการสอนว่า หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติในทางที่ดี
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน ความรู้สึกที่เกิดจากการได้รับการตอบสนองทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบต่างๆ ในการเรีย น เช่น สภาพแวดล้อมใน
โรงเรีย น เนื้อหาวิชาที่ได้รับจากการเรีย นซึ่งทาให้บุ คคลเกิดความพึงพอใจในการเรีย นการสอนจน
ประสบผลสาเร็จในการเรีย นได้ สอดคล้องกับงานวิจัย ของ วุฒิภัทร หนูย อด (2556) ผลการวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียน อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด
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จากการวิจัยครั้งนี้สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรีย นที่
เรีย นโดยใช้บทเรี ย นออนไลน์ ที่จัด ทาขึ้นในการวิจัย ครั้งนี้มีคุ ณภาพเหมาะสมที่ จะนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป เนื่องจากการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เป็นสื่อการสอนรูปแบบหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพ ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนไดทุกที่ในเครือข่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และผู้เรีย นมีความ
พึงพอใจในการสอนที่เน้นผู้เรีย นเป็นศูนย์กลาง ที่มีการผสมผสานวิธีการสอนและวิธีการประเมินที่
หลายหลายได้เป็นอย่างดี ดังนั้น บทเรีย นออนไลน์ สามารถเอื้อประโยชนให้กับผู้เรีย นในการศึกษา
ค้นคว้า และเรียนรูไดตามความช้าเร็วของตนเอง ทาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองไดอย่าง
ต่อเนื่อง
5.3 ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการเรีย นการสอนโดยใช้บทเรีย นออนไลน์ ที่
อาจเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง และพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ในการทาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
5.3.1.1 บทเรียนออนไลน์ ช่วยให้นักเรียนใชความสามารถ ความคิดตามลาดับขั้นอย
างมีระบบระเบียบ และมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิเช่น เกมฝึกทักษะ เป็นต้น
5.3.1.2 การนาสื่อการเรียนออนไลน์ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนควรมีการเตรีย ม
ความพร้อมของอุปกรณ์ สถานที่ให้ครบถ้วน และสัญญาณอินเตอร์เน็ต
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
5.3.2.1 ควรมีการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีการเพิ่ม เทคนิค
ต่างๆ เพื่อสร้างความคงทนและการมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
5.3.2.2 ควรศึกษาโปรแกรมที่หลากหลายเพื่อการนาเสนอเนื้อหาบทเรีย นในรูปแบบ
ใหม่ ๆ เพื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

