
 

 

บทที่ 5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

  
การศึกษา การพัฒนาสื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รายวิชา

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต ของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น             
ปีที่ 1  ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งสรุป  อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะตามล าดับต่อไปนี้ 

5.1  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
5.2  สมมติฐานการวิจัย 
5.3  ขอบเขตของการวิจัย 
5.4  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5.5  การวิเคราะห์ข้อมูล  
5.6  สรุปผลการวิจัย 
5.7  อภิปรายผล 
5.8  ข้อเสนอแนะ 

 

5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
5.1.1   เพ่ือพัฒนาสื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในรายวิชา

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
5.2.2  เพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
5.2.3  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยสื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

5.2 สมมติฐานการวิจัย 
5.2.1    สื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 
5.2.2  ความพึงพอใจของผู้ เรียนด้วยสื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการ                 

แอนดรอยด์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต อยู่ในระดับพอใจมาก 
 
5.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 5.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  5.3.1.1  ประชากร  
       ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นปีที่ 1 จ านวน  4  ห้องเรียน  



38 
 

 

 
 5.3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่ 1 

จ านวน 50 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
5.3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 5.3.2.1    ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการเรียนโดยใช้สื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

 5.3.2.2  ตัวแปรตาม คือ  ประสิทธิภาพและความพึงพอใจจากการเรียนด้วยสื่อการ
สอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือชีวิต   

 5.3.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
   ท าการวิจัย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  

    5.3.4  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหาในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือชีวิต ประกอบด้วย 

หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    หน่วยที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์ 

หน่วยที่ 3 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 
หน่วยที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
หน่วยที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 
หน่วยที่ 6 การสืบค้นข้อมูลและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
หน่วยที่ 7 คอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 

 
 
 
 

5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
5.4.1  สื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
5.4.2 แบบทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนแบ่งออกเป็น แบบทดสอบระหว่าง

เรียน จ านวนหน่วยละ 10 ข้อ รวมทั้งสิ้น 70 ข้อ และแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 50 ข้อ 
5.4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนด้วย สื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
 
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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5.5.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต โดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

5.5.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อการสอนแบบซ่อมเสริม
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต ระบบโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

5.6 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รายวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต สรุปได้ดังนี้  

5.6.1 การพัฒนาสื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รายวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (

1E /
2
E ) เท่ากับ 

81.63/80.88 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
5.6.2  ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการ            

แอนดรอยด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ใน
ระดับ พึงพอใจมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
 
 
 
 

5.7  การอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย การพัฒนาสื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รายวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

5.7.1 ผลการวิจัย เพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นพบว่า สื่อการ
สอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือชีวิต มีประสิทธิภาพ (

1E /
2
E ) เท่ากับ 81.63/80.88  หมายความว่า สื่อการสอนแบบซ่อมเสริม

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต                           
มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ ท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 81.63 และมี
ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ โดยผู้เรียนมีความรู้เฉลี่ยร้อยละ 80.88  สรุปได้ว่า สื่อการสอนแบบซ่อม
เสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นผ่านเกณฑ์ท่ีตั้งไว้คือ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับ จารุวัส หนูทอง 
(2553: 88) ไดท าการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสาธิตรวมกับบทเรียนบนเครื่องชวยงาน             
สวนบุคคลแบบดิจิทัล (PDA) ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสาธิตรวม
กับบทเรียนบนเครื่องชวยงาน สวนบุคคลแบบดิจิทัลมีประสิทธิภาพ 87.16/85.83  และสอดคล้องกับ 
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เพ็ญนภา พวงทอง (2556 : บทคัดย่อ) ได้ท าการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสริมรายวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บนอุปกรณ์แบบหน้าจอสัมผัส ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผลการวิจัยพบว่า 
สื่อการเรียนการสอนเสริมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  สื่อ
การสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้พัฒนาอย่างเป็นระบบ  การออกแบบ
บทเรียนมีการน าเสนอเนื้อหาเป็นหน่วยการเรียน แต่ละหน่วยการเรียนจะมีแบบทดสอบท้ายหน่วย
การเรียนทุกหน่วย เพ่ือใช้ทดสอบความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน และทุกขั้นตอนของการพัฒนาสื่อ
การสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง    
ด้านเนื้อหา  แล้วประเมินแบบทดสอบ ในตารางวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  จากนั้นน าไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าข้อสอบมา
วิเคราะห์รายข้อหาค่าความยากง่ายและหาค่าอ านาจจ าแนกและหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
และปรับชุดข้อสอบที่ไม่ถึงเกณฑ์ให้ได้แบบทดสอบสมบูรณ์  แล้วท าการหาค่าความเชื่อมั่น  ท าให้สื่อ
การสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีประสิทธิภาพ 

5.7.3  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนสื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต มีค่ าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.43 มีค่าความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ                  
ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ท าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนแบบซ่อม
เสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ ผลการวิจัยพบว่า 
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนแบบซ่อมเสริมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.56 อยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต มีการโต้ตอบระหว่างนักเรียนกับ
คอมพิวเตอร์ ขณะเดียวกันสามารถเรียนซ้ าได้บ่อยๆ ช่วยให้รู้จักคิดและนักเรียนได้เรียนตามสาระการ
เรียนรู้ที่ต้องการ ได้ลงมือปฏิบัติ มีผลแสดงความก้าวหน้าทางการเรียนเป็นระยะๆ ท้าทาย มีการ
กระตุ้นความรู้ ความจ า และความสนใจท าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้  
และไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน และสามารถแสดงผลบนอุปกรณ์พกพาที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
สะดวกและรวดเร็ว 
 
5.8  ข้อเสนอแนะ 

จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาสื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

5.8.1**ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
5.8.1.1**การเข้าถึงเนื้อหาของผู้เรียนต้องค านึงถึงความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ

หากสื่อไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ ผู้เรียนก็จะหันเหความสนใจไปที่อุปกรณ์พกพาได้ 
5.8.1.2**การน าสื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์                       

ที่พัฒนาขึ้นไปใช้นั้นจะต้องพิจารณาถึงทักษะพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียนด้วย
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เนื่องจากการใช้สื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ นั้นผู้เรียนจะต้องเรียนบน
อุปกรณ์พกพาจึงต้องมีการแนะน าวิธีการใช้งาน 

5.8.2**ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
5.8.2.1**ควรเพ่ิมภาพการเคลื่อนไหว (Animation) เพ่ือเพ่ิมการโต้ตอบกับผู้เรียนให้

น่าสนใจมากขึ้น 
5.8.2.2**ควรมีการสอดแทรกการเรียนรู้ในรูปแบบเกมเพ่ือเพ่ิม ความตื่นเต้น และ

ความสนใจของบทเรียนท า ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนเพิ่มขึ้นได ้
 
 

 


