
บทท ี 5 
 

สรุป  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 ในการวิจัยครังนีเป็นการสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสั  3901-1001  ตามหลกัสตูรประกาศนียบตัร

วิชาชีพชนัสงู  พุทธศกัราช  2546  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ   วิทยาลัยเทคนิคแพร่  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ผู้วิจยัได้ดําเนินการตามระเบียบวิธีการวิจยัพฒันา  (Research  and  Development)  โดยแบง่

ขนัตอนการวิจยัออกเป็น  3  ขนัตอนดงันี 

 ขันตอนที  1  การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสัวิชา  3901 – 1001  ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์

85/85 

 ขนัตอนที  2  เพือเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนและหลงัเรียน ของผู้ เรียนทีเรียน

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสัวิชา  3901-

1001   

 ขันตอนที  3.  เพือศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บน

เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตทีสร้างขนึ 

 
สรุปผลการวิจัย    
 ผลการศกึษาค้นคว้า  สรุปได้ดงันี 

 1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสัวิชา  3901 – 1001 ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญมี

ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีคา่เฉลียเท่ากบั  4.28  มีคา่ความเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  

0.41 และจากการนําบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต  ไปทดลองใช้กบันกัศกึษาระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู  ปีที  1  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลยัเทคนิคแพร่  สงักดั

สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  ปีการศกึษา 2553 พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บนเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต  มีประสทิธิภาพ  เท่ากบั 84.71/93.94  ซงึสงูกวา่เกณฑ์ทีกําหนด  
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 2. ผลเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนและหลงัเรียนของกลุ่มตวัอย่างทีใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสัวิชา  3901 – 1001       

คิดจากการเปรียบเทียบคะแนนทีได้จากการทําแบบทดสอบก่อนเรียน  (Prettest)  กบัคะแนนทีได้

จากการทําแบบทดสอบหลังเรียน  (Posttest) สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสัวิชา  3901 – 1001  มีผลคะแนนเฉลยีรวมของการทํา

แบบทดสอบก่อนเรียนอยู่ที  17.42 และคะแนนเฉลียรวมของการทําแบบทดสอบหลงัเรียนอยู่ที  

37.58  ทําให้ผู้ เรียนมีความรู้  ความเข้าใจในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสงูขนึ   อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิตทีิ  .05   

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนหลงัการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสัวิชา  3901 – 1001  พบว่ามีความพงึพอใจอยู่ใน

ระดบัมากทีสดุ  โดยมีคา่เฉลียเท่ากบั  4.55  และคา่เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.15 

 จากผลการวิจยัสามารถสรุปได้วา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต  รายวชิา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสัวิชา  3901 – 1001  ทีสร้างขนึมีผลให้ผลสมัฤทธิทางการเรียนของผู้ เรียน

สงูขนึ  ซงึแสดงให้เห็นวา่สือทีได้ทําการสร้างช่วยสง่เสริม  สนบัสนนุการเรียนการสอนได้เป็นอยา่งดี   

 
อภปิรายผลการวิจัย 
 การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสั  3901-1001  ตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู  พทุธศกัราช  

2546  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

วิทยาลยัเทคนิคแพร่  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา นํามาอภิปรายผลได้ดงันี 

 1. การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสั  3901-1001  ตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู  

พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  วิทยาลยัเทคนิคแพร่  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่าบทเรียน

คอมพิวเตอร์บนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต  ทีผู้วิจยัสร้างขนึมีประสิทธิภาพ เท่ากบั  84.71/93.94  ซงึสงู

กว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้คือ 85/85  และจากการตรวจสอบความสอดคล้องของบทเรียนคอมพิวเตอร์

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยผู้ เชียวชาญ  5 ท่าน ให้ความเห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์บน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  มีความเหมาะสมในระดับมาก  ทังนีอาจเนืองมาจากก่อนทําการสร้าง

บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ผู้วิจยัได้ทําการศกึษา เอกสารทีเกียวข้องกบัการ

สร้าง และหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ศกึษารายละเอียด 
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หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู  พทุธศกัราช  2546  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา คู่มือ

ครู หนงัสือเรียน สภาพปัญหาของนกัเรียน หลกัสตูรและการสอน  รวมทงังานวิจยัทีเกียวข้องกบั

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ซงึผลการวิจยัสอดคล้องกบังานวิจยัของ  

จนัทิมา บทุเสน (2544, หน้า 65-66) ทําการศกึษาพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เรืองมาตรฐาน

การเชือมต่อระบบเครือข่าย กบันกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู (ปวส.) ชนัปีที 2  

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัอาชีวศึกษานครราชสีมา จงัหวดั

นครราชสีมา ซึงผลการหาประสิทธิภาพ ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรืองมาตรฐาน 

การเชือมตอ่ระบบเครือข่ายทีพฒันาขึน มีประสิทธิภาพ 86.13/87.67 ซงึสงูกว่าเกณฑ์ 85/85  

ทีกําหนด นอกจากนียงัสอดคล้องกับผลการวิจยัของบุคคลอืนๆ  เช่น นฤมล ศิระวงษ์ (2548)  

ได้ศึกษาวิจัยเรือง การพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชาการเขียนหนังสือ เพือการพิมพ์ใน

ระดบัอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์วิชาการเขียนหนังสือเพือการ

พิมพ์ ทีพฒันาขนึมีประสทิธิภาพ(E1/E2) 94.3/93.5 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน   

 2. จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  รายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  รหสั  3901-1001  พบว่าผลการเปรียบเทียบคะแนนการทําแบบทดสอบทางการเรียน

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติทีระดบั .05   ซงึสอดคล้องกบังานวิจยัของ  สิริสมุาลย์ ชนะมา (2548) ได้ศกึษาวิจยัเรือง การ

พัฒนารูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  วิชาสังคมศึกษา  สําหรับนักเรียนชัน

ประถมศกึษาปีที 6 พบว่าผลการศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัช่วง

ชนัที 2 ทีเรียนจากรูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสงูกว่าการเรียนแบบปกติ อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตทีระดบั .01  นอกจากนียงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ  เจอรัลด์ (Jerald, 2004) 

ได้ทําการวิจยัเพือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนระหว่างวิธีการสอนตามปกติกบัวิธีการสอน

ผา่นเครือขา่ย WWW โดยการนําคะแนนของการทดสอบก่อนเรียนระหว่าง 2 กลุม่ พิจารณาถึงอาย ุ

เพศ เชือชาติ จํานวนปีทีศกึษา และผลการเรียนเฉลีย กบัการเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ในวิชา

คณิตศาสตร์ โดยการสุ่มนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California State 

University) ทีเรียนวิชาสถิติทางสงัคมศาสตร์ จํานวน 33 คน แล้วแบง่เป็น 2 กลุม่ ซงึทงัหมดจะใช้

ตําราเรียน เนือหาในการสอนและข้อสอบทีได้มาตรฐานตามระดบัทีกําหนดไว้ ตวัแปรต้นคือ  

การสอนแบบปกติและการสอนผ่านเครือข่าย World Wide Web ตวัแปรตามคือผลการเรียนรู้ 

คะแนนทีได้นํามาวิเคราะห์ข้อมลูโดยวิธีการวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติ ANOVA ผลการทดลองพบว่า
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ในการสอบทงั 2 ครัง คะแนนเฉลียของการสอนผ่านเครือข่าย World Wide Web สงูกว่าการสอน

ปกติ 20% ผลของคะแนนจากการทดสอบหลงัการเรียนมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิต ิอีกทงัการสอนผา่นเครือข่าย World Wide Web ใช้เวลาน้อยกว่าและนกัศกึษามีผลการเรียนรู้

ดีกว่าในช่วงสดุท้ายของภาคการเรียน นกัศึกษามีความเข้าใจในเนือหาและเข้าใจในสตูรทาง

คณิตศาสตร์มากกวา่การเรียนปกต ิ

 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต  พบว่า มีความพงึพอใจในระดบัมากทีสดุ ซงึสอดคล้องกบังานวิจยัของ  นฤมล ศิระวงษ์ 

(2548) ได้ศกึษาวิจยัเรือง การพฒันารูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชาการเขียนหนงัสือ เพือการพิมพ์

ในระดบัอดุมศกึษา ผลการวิจยัพบว่านกัศึกษาทีเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ วิชาการเขียนหนงัสือ

เพือการพิมพ์  มีความคิดเห็นต่อการเ รียนการสอนด้วยบทเ รียนออนไลน์อยู่ ในระดับดี   

และสอดคล้องกบั  เกรย์ (Gray, 2004) ได้ศกึษาเรืองกระบวนการสือสารผ่านคอมพิวเตอร์ โดยใช้

ระบบอินเทอร์เน็ต กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียน เกรด 6 ทําการทดลอง 20 สปัดาห์ โดยใช้รูปแบบ 

การสือสารผ่านโฮมเพจมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันพบว่ากลุ่มผู้ ใ ช้จะคํานึงถึง รูปแบบ 

ความน่าสนใจการเข้าถึงทีง่ายและสะดวก ความสนใจในกลุม่ของตนเอง และประโยชน์ในการใช้

เป็นสําคญั 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 
 1. ควรมีการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเนือหา 

อืน ๆ หรือรายวิชาอืน ๆ เพือพฒันาเป็นแหลง่เรียนรู้ และแหลง่ข้อมลูในการศกึษาค้นคว้า 

 2. ควรมีการศึกษาค้นคว้าเพิมเติมเกียวกับการใช้เครืองมือบนเว็บ เพืออํานวยความ

สะดวกในเรืองของการเรียนรู้ร่วมกนั การศึกษาเกียวกบัรูปแบบการเรียนรู้แบบอืน ๆ มาใช้ร่วมกบั

บทเรียนบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
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