
 

 

บทที่ 5 

สรุปผล  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

  
การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนจากการจ าจากบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อม 2 แบบ ในรายวิชาระบบฐานข้อมูล สรุป  อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะตามล าดบัตอ่ไปนี ้

5.1  วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
5.2  สมมตฐิานการวิจยั 
5.3  ขอบเขตของการวิจยั 
5.4  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
5.5  การวิเคราะห์ข้อมลู  
5.6  สรุปผลการวิจยั 
5.7  อภิปรายผล 
5.8  ข้อเสนอแนะ 

 

5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
5.1.1 เพ่ือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน วิชา ระบบฐานข้อมลู เร่ือง แนวคดิ

เก่ียวกบัระบบฐานข้อมลูสถาปัตยกรรมฐานข้อมลู แบบจ าลองฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ์และ              
การออกแบบระบบฐานข้อมลู  

5.1.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนจากการจ าของนกัศกึษา                 
ท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมทัง้ 2 แบบ คือ เตรียม               
ความพร้อมด้วยการใช้ค าถามและเตรียมความพร้อมด้วยการแจ้งจดุมุง่หมายเชิงพฤติกรรม 

 
5.2 สมมตฐิานการวิจัย 

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนจากการจ าของนกัศกึษาท่ีเรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมทัง้ 2 แบบไมแ่ตกตา่งกนั 
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5.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 5.3.1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

  5.3.1.1 ประชากร  
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชัน้ปีท่ี 1 จ านวน  4  ห้องเรียน จ านวนทัง้สิน้  142  คน 
 5.3.1.2 กลุม่ตวัอยา่ง  

   กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ นกัศกึษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 4 ห้องเรียน แบง่เป็นกลุม่ทดลองจ านวน 2 ห้องเรียน โดยห้องท่ี 1 
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมด้วยค าถาม ห้องท่ี 2 เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมด้วยการแจ้งจดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม 
ห้องท่ี 3 และห้องท่ี 4 เป็นกลุ่มควบคมุท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ จ านวนห้องละ 30 คน ใน
แตล่ะห้องประกอบด้วย เดก็เก่ง เดก็ปานกลาง และเด็กอ่อน  รวมทัง้สิน้ 120 คน  ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Positive Sampling) 

5.3.2 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
  5.3.2.1    ตวัแปรต้น คือ รูปแบบการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน                    
ท่ีมีการเตรียมความพร้อม 2 แบบ  

 5.3.2.2  ตวัแปรตาม คือ  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนจากการจ าจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อม 2 แบบ  

5.3.3 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 
   ท าการวิจยัในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 

5.3.4   เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยั เป็นเนือ้หาในรายวิชา ระบบฐานข้อมลูประกอบด้วย
ประกอบด้วย 

หนว่ยท่ี 1 แนวคดิเก่ียวกบัระบบฐานข้อมลู 
   หนว่ยท่ี 2  สถาปัตยกรรมฐานข้อมลู 

หนว่ยท่ี 3  แบบจ าลองฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ์ 
หนว่ยท่ี 4 การออกแบบระบบฐานข้อมลู  
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5.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 
5.4.1  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ระบบฐานข้อมลู เร่ือง แนวคิดเก่ียวกบัระบบ

ฐานข้อมลูสถาปัตยกรรมฐานข้อมลู แบบจ าลองฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ์และการออกแบบระบบ
ฐานข้อมลู 

5.4.2 แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ืองละ 10 ข้อ รวมจ านวน 
40  ข้อ  ซึง่เป็นแบบทดสอบชดุเดียวกนัแตมี่การสลบัข้อค าถาม  
 
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

5.5.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน วิชา ระบบฐานข้อมลู 
เร่ือง แนวคดิเก่ียวกบัระบบฐานข้อมลูสถาปัตยกรรมฐานข้อมลู แบบจ าลองฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ์
และการออกแบบระบบฐานข้อมลู โดยใช้คา่เฉล่ีย ร้อยละ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5.5.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนจากการจ าของ
นกัศกึษาท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมทัง้ 2 แบบ คือ เตรียม               
ความพร้อมด้วยการใช้ค าถามและเตรียมความพร้อมด้วยการแจ้งจดุมุง่หมายเชิงพฤติกรรม โดยใช้
คา่เฉล่ีย ร้อยละ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและ สถิต ิt-test 

 

5.6 สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจยัเพ่ือการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนจากการจ าจากบทเรียน

คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อม 2 แบบ ในรายวิชาระบบฐานข้อมลู  สรุปได้ดงันี ้ 
5.6.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ระบบฐานข้อมลู เร่ือง แนวคิดเก่ียวกบัระบบ

ฐานข้อมลูสถาปัตยกรรมฐานข้อมลู แบบจ าลองฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ์และการออกแบบระบบ

ฐานข้อมลู ท่ีพฒันาขึน้มีประสิทธิภาพ ( 1E /
2

E ) เทา่กบั 91.54 /89.79 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ท่ีตัง้ไว้  

5.6.2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนจากการจ าของนกัศกึษา                 
ท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมทัง้ 2 แบบ คือ                                   
เตรียมความพร้อมด้วยการใช้ค าถามและเตรียมความพร้อมด้วยการแจ้งจดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม
ไมแ่ตกแตง่กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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5.6.3 การเปรียบเทียบคะแนนการท าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษา         
กลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง พบวา่คะแนนการท าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษา
กลุม่ควบคมุท่ีเรียนแบบปกติ แตกตา่งจากคะแนนการท าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศกึษากลุม่ทดลองท่ีมีการเตรียมความพร้อมทัง้ 2 แบบ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 
5.7  การอภปิรายผล 
 ผลการวิจยัเพ่ือการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนจากการจ าจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อม 2 แบบ ในรายวิชาระบบฐานข้อมลู  สามารถ
อภิปรายผลได้ดงันี ้

5.7.1 ผลการวิจยัเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน วิชา ระบบ
ฐานข้อมลู เร่ือง แนวคิดเก่ียวกบัระบบฐานข้อมลูสถาปัตยกรรมฐานข้อมลู แบบจ าลองฐานข้อมลู

เชิงสมัพนัธ์และการออกแบบระบบฐานข้อมลู ท่ีพฒันาขึน้มีประสิทธิภาพ ( 1E /
2

E ) เทา่กบั                 
91.54 /89.79 หมายความวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนมีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ          
ท าให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เฉล่ียร้อยละ 91.54  และมีประสิทธิภาพด้านผลลพัธ์                    
โดยผู้ เรียนมีความรู้เฉล่ียร้อยละ 89.79  สรุปได้วา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้
ผา่นเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้คือ 80/80 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  สอดคล้องกบั ทวีศกัดิ์  พร้อมสขุ           
( 2547:54) ได้พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) พบวา่ ประสิทธิภาพของบทเรียนมีคา่
เทา่กบั 82.44/82.41 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก  บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนได้พฒันาอยา่งเป็น
ระบบ  การออกแบบบทเรียนมีการน าเสนอเนือ้หาเป็นหน่วยการเรียน แตล่ะหนว่ยการเรียนจะมี
แบบทดสอบท้ายหนว่ยการเรียนทกุหนว่ย เพ่ือใช้ทดสอบความรู้ ความเข้าใจของนกัเรียน และ        
ทกุขัน้ตอนของการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน ได้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้ เช่ียวชาญทัง้ 
ด้านเนือ้หา  แล้วประเมินแบบทดสอบ ในตารางวิเคราะห์คา่ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบั
จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม  จากนัน้น าไปทดลองใช้กบันกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง แล้วน าข้อสอบมา
วิเคราะห์รายข้อหาคา่ความยากง่ายและหาคา่อ านาจจ าแนกและหาคา่ความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบและปรับชดุข้อสอบท่ีไมถ่ึงเกณฑ์ให้ได้แบบทดสอบสมบรูณ์  แล้วท าการหา                  
คา่ความเช่ือมัน่  ท าให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนมีประสิทธิภาพ 

5.7.2 ผลการศกึษาการการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนจากการ
จ าของนกัศกึษาท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมทัง้ 2 แบบ คือ                        
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เตรียมความพร้อมด้วยการใช้ค าถามและเตรียมความพร้อมด้วยการแจ้งจดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม
ไมแ่ตกแตง่กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 แสดงวา่การเตรียมความพร้อมทัง้ 2 แบบ คือ                        
เตรียมความพร้อมด้วยการใช้ค าถามและเตรียมความพร้อมด้วยการแจ้งจดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม
สามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนได้ดี สอดคล้องกบั นาตยา อดุร(2541 : บทคดัย่อ)                     
ได้ท าการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนจากการจ าจากคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน               
ท่ีมีการเตรียมความพร้อม 2 แบบ เร่ือง ระบบสืบพนัธุ์ ผลการศกึษา พบวา่ การเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทนในการจ าของผู้ เรียน จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ี
มีการเตรียมความพร้อมทัง้ 2 แบบ คือ การเตรียม ความพร้อมโดยใช้ค าถามและการเตรียม          
ความพร้อมโดยการแจ้งจดุมุ่งหมายเชิงพฤตกิรรม พบวา่  นกัเรียนท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ชว่ยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมโดย ใช้ค าถามมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทนในการ
จ าไมแ่ตกตา่งจากนกัเรียนท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมโดย
การแจ้งจดุมุง่หมายเชิงพฤติกรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก
เพราะผู้ เรียนได้รับประโยชน์จากวิธีการในการเตรียมความพร้อมทัง้ 2 แบบ ก่อนการเข้าสูบ่ทเรียน
ท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไมแ่ตกตา่งกนั และการน าส่ือคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน 
แทนวิธีการสอนแบบปกต ิเป็นการเปล่ียนสิ่งเร้า และท าให้ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเรียน
บทเรียนนัน้ ๆ มากย่ิงขึน้  การเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมทัง้ 
2 รูปแบบจงึมีผลสมัฤทธ์ิในระดบัท่ีใกล้เคียงกนั การทดสอบความคงทนในการจ าของนกัเรียนท่ี
เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมทัง้ 2แบบ หลงัจากการเรียนผ่าน
ไป 2 สปัดาห์ ผลปรากฎว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของทัง้สองกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั ทัง้นีอ้าจ
เน่ืองมาจาก ในการทดสอบทัง้สองครัง้นืใ้ช้ข้อสอบชดุเดียวกนั นกัเรียนอาจจะสามารถจ าข้อสอบ
ได้ ดงัเชน่ ไสว เล่ือมแก้ว (2548 : 8) ได้กลา่วไว้ว่า การจ า คือ ผลท่ีคงอยูใ่นรูปของ รหสัใด ๆ ท่ีเป็น
ผลจากการโยงสมัพนัธ์ และสามารถระลกึได้ตอ่สิ่งท่ีเคยรับรู้มาแล้ว ฉะนัน้ในการทดสอบความ
คงทนในการจ าจงึควรใช้ข้อสอบแบบคูข่นาน เพึอ่ป้องกนัการจ าข้อสอบได้ของผู้ เรียน 
 5.7.3  การเปรียบเทียบคะแนนการท าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษา           
กลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง พบวา่คะแนนการท าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษา
กลุม่ควบคมุท่ีเรียนแบบปกติ แตกตา่งจากคะแนนการท าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศกึษากลุม่ทดลองท่ีเตรียมความพร้อมการเตรียมความพร้อมทัง้ 2 แบบ อยา่งมีนยัส าคัญ           
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 แสดงว่า การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้และ       
การเตรียมความพร้อมทัง้ 2 แบบก่อนการเรียน สามารถพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ สอดคล้องกบั กมลพรรณ เครือวลัย์ (2543 : บทคดัยอ่) ได้ท าการพฒันาและ         
หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต ในการสอนวิชาการส่ือสารข้อมลู
ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนแตกตา่งจากนกัเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกตมีิอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ        
ท่ีระดบั .01 โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตท่ีพฒันาขึน้ให้ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสงูกวา่วิธีการสอนแบบปกติ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีสร้างขึน้
เป็นบทเรียนประเภทสอนเนือ้หา ซึง่ผู้วิจยัได้ออกแบบและเสนอเนือ้หาในหน่วยย่อย ๆ ในปริมาณท่ี
เหมาะสมกบัความยากง่าย  กิจกรรมการเรียนจากบทเรียนจงึคล้ายกบัการเรียนการสอนจริงในชัน้
เรียน บทเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ควบคมุการเรียนด้วยตนเองและมีการให้ข้อมลูป้อนกลบัท่ี
เหมาะสม  ท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถพฒันาผลการเรียนของตนเองได้ 
 
5.8  ข้อเสนอแนะ 

จากการท่ีผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนจากการจ าจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อม 2 แบบ ในรายวิชาระบบฐานข้อมลู ผู้วิจยั
มีข้อเสนอแนะดงันี ้

5.8.1 ผู้ ท่ีจะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ต้องวิเคราะห์เนือ้หา ให้คลอบคลุม               
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ซึง่จะท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.8.2 ควรมีการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเลือกเนือ้หาท่ีเหมาะส าหรับนกัเรียน
ท่ีมีระดบัสตปัิญญาท่ีแตกตา่งกนั 

5.8.3 ควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับนักเรียนในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ี
หลากหลาย เชน่ เกมส์  

5.8.4 ควรวิจัยเปรียบเทียบการเรียนแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนใน
รูปแบบอ่ืนๆ 
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