
บทท่ี 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เพื่อบูรณาการกับรายวิชาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ เร่ือง ขั้นตอนการท าโครงงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 โรงเ รียนทีปราษฎร์พิทยา สามารถสรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะมี
รายละเอียดดังน้ี 

5.1 สรุปผล 
5.2 การอภิปรายผล 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผล 
การน าเสนอสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยขอน าเสนอภาพรวมและข้อสรุปผลการวิจัยที่เป็นไป ตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ตามล าดับดังน้ี 
5.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนโดยใช้ บทเรียนออนไลน์ มีคะแนน

ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยที่ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เร่ือง ขั้นตอนการท าโครงงาน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  หลังจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
ออนไลน์ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

5.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนโดยใช้ วิธีสอนแบบปกติ มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยที่ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เร่ือง ขั้นตอนการท าโครงงาน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  หลังจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
ออนไลน์ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

5.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เร่ือง ขั้นตอนการท าโครงงาน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  หลังจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
ออนไลน์ สูงกว่าแบบวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยที่ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ขั้นตอนการท าโครงงาน ของ
นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  

5.1.4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียน
โดยใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ขั้นตอนการท าโครงงาน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อยู่ในระดับมาก 

 

5.2 อภิปรายผล 
5.2.1 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน

และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ จากผลการวิจัยพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีสามารถอภิปรายได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดขึ้น เกิดจากการเรียนโดย
ใช้บทเรียนออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับปราณี กองจินดา (2549,หน้า 42) กล่าว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หมายถึง  ความสามารถหรือผลส าเ ร็จที่ได้ รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของนิลบุล ทองชัย (2556) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

5.2.2 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ จากผลการวิจัยพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีสามารถอภิปรายได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดขึ้น เกิดจากการเรียนโดย
ใช้บทเรียนออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับปราณี กองจินดา (2549,หน้า 42) กล่าว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หมายถึง  ความสามารถหรือผลส าเ ร็จที่ได้ รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของนิลบุล ทองชัย (2556) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

5.2.3  จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
เร่ือง ขั้นตอนการท าโครงงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  หลัง
จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ สูงกว่าแบบวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีสามารถอภิปรายได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ สูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ จุลศักด์ิ สุขสบาย (2558) ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์สูงกว่า
โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ 
 5.3.4  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ พบว่า 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนรวมเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ 
ค าแนะน าในการเรียนรู้เหมาะสม เข้าใจง่าย เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า
บทเรียนออนไลน์ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ มัลติมีเดียส าหรับการเรียนแบบ
ออนไลน์ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้ โดยลดข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับทัศนีย์ สิงห์เจริญ (2543 , หน้า 19) 
ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการเรียนการสอนว่า หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติในทางที่ดี
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน ความรู้สึกที่เกิดจากการได้รับการตอบสนองทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากปัจจัยหรือองค์ประกอบต่างๆ ในการเรียน เช่น สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน เน้ือหาวิชาที่ได้รับจากการเรียนซึ่งท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการเรียนการสอนจน
ประสบผลส าเร็จในการเรียนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิภัทร หนูยอด (2556) ผลการวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียน อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด 
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     จากการวิจัยคร้ังน้ีสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่
เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ ที่จัดท าขึ้นในการวิจัยคร้ังน้ีมีคุณภาพเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป เน่ืองจากการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เป็นสื่อการสอนรูปแบบหน่ึงที่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนไดทุกที่ในเครือข่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และผู้เรียนมีความ
พึงพอใจในการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่มีการผสมผสานวิธีการสอนและวิธีการประเมินที่
หลายหลายได้เป็นอย่างดี ดังน้ัน บทเรียนออนไลน์ สามารถเอื้อประโยชนให้กับผู้เรียนในการศึกษา
ค้นคว้า และเรียนรูไดตามความช้าเร็วของตนเอง ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองไดอย่าง
ต่อเน่ือง 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ ที่

อาจเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง และพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ในการท าวิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี 
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
        5.3.1.1 บทเรียนออนไลน์ ช่วยให้นักเรียนใชความสามารถ ความคิดตามล าดับขั้นอย

างมีระบบระเบียบ และมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิเช่น เกมฝึกทักษะ เป็นต้น 
          5.3.1.2 การน าสื่อการเรียนออนไลน์ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนควรมีการเตรียม
ความพร้อมของอุปกรณ์ สถานที่ให้ครบถ้วน และสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
             5.3.2.1 ควรมีการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีการเพิ่มเทคนิค
ต่างๆ เพื่อสร้างความคงทนและการมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น        
             5.3.2.2 ควรศึกษาโปรแกรมที่หลากหลายเพื่อการน าเสนอเน้ือหาบทเรียนในรูปแบบ
ใหม่ ๆ เพื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น           


