
 

 

บทที่ 5 
สรุปผล  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

  
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต ส าหรับนกัศึกษาสาขาวิชา
ปฐมวยั ชัน้ปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ซึ่งสรุป  อภิปราย
ผลและข้อเสนอแนะตามล 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   เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชา
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย ชัน้ปีท่ี 1               
ปีการศกึษา 2554 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ 

5.1.2 เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาสาขาวิชาปฐมวยั ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีเรียน
โดยใช้ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  กับนักศึกษาท่ีเรียนแบบปกติ                     
ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

5.1.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์            
ผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
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5.2 สมมตฐิานการวิจัย 
5.2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตแตกต่างกับ
นกัศกึษาท่ีเรียนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญั 

5.2.2 ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต อยู่ในระดับ              
พงึพอใจมาก 

 
5.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 5.3.1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

   5.3.1.1 ประชากร 
    ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัศกึษาสาขาวิชาปฐมวยั ชัน้ปีท่ี 1 ปี

การศกึษา 2554 คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ หมู ่1 จ านวน 50 คน และหมู ่ 2 
จ านวน 50 คน  

  5.3.1.2 กลุม่ตวัอยา่ง 
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย ชัน้ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 

2554 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์จ านวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 20 คน โดยแต่ละกลุ่ม
ประกอบไปด้วย กลุม่ออ่น ปานกลาง และเก่ง รวมกลุม่ละ 20 คน 

5.3.2 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
 5.3.2.1    ตวัแปรต้น คือ การเรียนโดยใช้ชดุการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผา่น

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
 5.3.2.2 ตวัแปรตาม คือ   

    1)  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาท่ีเรียนโดยใช้ชดุการเรียนด้วย
คอมพิวเตอร์ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต กบั
การเรียนแบบปกต ิ
   2) ความพงึพอใจตอ่การเรียนโดยใช้ชดุการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต               
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1.4.4 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 
   ท าการวิจยัในภาคเรียนท่ี 1ปีการศกึษา 2554 

1.4.5  เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยั เป็นเนือ้หาในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือชีวิตประกอบด้วย 

 หนว่ยท่ี 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
         หนว่ยท่ี 2 ระบบคอมพิวเตอร์ 

 หนว่ยท่ี 3 การจดัการข้อมลู และสารสนเทศ 
 หนว่ยท่ี 4 การส่ือสารข้อมลู และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 หนว่ยท่ี 5 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัอินเตอร์เน็ต 
 หนว่ยท่ี 6 การสืบค้น และการตดิตอ่ส่ือสารบนอินเตอร์เน็ต 
 หนว่ยท่ี 7 จริยธรรม และความปลอดภยั  

 
5.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 
5.4.1  ชดุการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
5.4.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 60 ข้อ 30 คะแนน 
5.4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วย

คอมพิวเตอร์ผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาปฐมวยั ชัน้             

ปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กับนักศึกษา ท่ีเรียน
แบบปกต ิในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต โดยใช้คา่เฉล่ีย ร้อยละ และ                   
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิต ิt-test 

5.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วย
คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
โดยใช้คา่เฉล่ีย ร้อยละ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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5.6 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัเพ่ือการพฒันาชดุการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรายวิชา
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย ชัน้ปีท่ี 1              
ปีการศกึษา 2554 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ท่ีมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ตา่งกนั
สรุปได้ดงันี ้ 

5.6.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต แตกต่างกับ
นกัศกึษาท่ีเรียนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญั ท่ีระดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

5.6.2  ความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การเรียนโดยใช้ชดุการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต อยู่ในระดับ              
พงึพอใจมาก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.41 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
5.7  การอภปิรายผล 
 ผลการวิจัยผลการวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต ส าหรับนกัศึกษาสาขาวิชา
ปฐมวยั ชัน้ปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ สามารถอภิปราย
ผลได้ดงันี ้

5.7.1 ผลการวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาท่ีเรียนโดยใช้ชดุ
การเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือชีวิต แตกตา่งกบันกัศกึษาท่ีเรียนแบบปกติอย่างมีนยัส าคญั ท่ีระดบั .01 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  แสดงว่าชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่ีผู้ วิจัย
สร้างขึน้สามารถพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบั รัญชนา ชทูอง   
(2549 : บทคัดย่อ) ได้ท าการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ดิจิทัลเบือ้งต้น
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบการเรียนใน
รายวิชาดิจิทลัเบือ้งต้น มีคะแนนมากกว่านกัศึกษาท่ีเรียนแบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  

ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก ชุดการเรียนท่ีสร้างขึน้ ผู้ วิจยัได้ออกแบบและเสนอเนือ้หาท่ี
เหมาะสม มีการปฏิสมัพนัธ์ ท าให้ผู้ เรียนรู้สึกคล้ายกับการเรียนการสอนจริงในชัน้เรียน บทเรียน
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เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ควบคมุการเรียนด้วยตนเองแ ละมีการให้ข้อมลูป้อนกลบัท่ีเหมาะสม  ท าให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถพฒันาผลการเรียนของตนเองได้ 

5.7.2 ผลการประเมินความพงึพอใจตอ่การเรียนโดยใช้ชดุการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์
ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตวิชารายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต   มีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 4.41 มีค่าความพึงพอใจในระดบัมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้สอดคล้องกับ              
พีระพนัธ์ เพชรสวุรรณ (2549: บทคดัย่อ) ได้วิจยัเก่ียวกบัผลการเรียนจากโปรแกรมบทเรียนกลุ่ม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า นกัเรียนนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยโปรแกรม
บทเรียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

     ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก ชุดการเรียนท่ีสร้างขึน้นี ้ มีการโต้ตอบระหว่างนกัเรียน
กับคอมพิวเตอร์ ขณะเดียวกันสามารถเรียนซ า้ได้บ่อยๆ ช่วยให้รู้จกัคิดและนกัเรียนได้เรียนตาม
สาระการเรียนรู้ท่ีต้องการ ได้ลงมือปฏิบัติ มีผลแสดงความก้าวหน้าทางการเรียนเป็นระยะๆ                 
ท้าทาย มีการกระตุ้ นความรู้ ความจ า และความสนใจท าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในการเรียนรู้ และไมรู้่สกึเบื่อหนา่ยในการเรียน 
 
5.8  ข้อเสนอแนะ 

จากการท่ีผู้วิจยัได้ท าชดุการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตวิชารายวิชา
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต  ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้

5.8.1 ควรมีการอบรมหรือแนะน าการใช้งานชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตวิชารายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต ให้แก่ผู้ เรียนก่อน
ด าเนินการสอน 

5.8.2 ควรมีการสร้างชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับ
นกัเรียนในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย  

5.8.3 ควรวิจัยเปรียบเทียบการเรียนแบบชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตกบัการสอนในรูปแบบอ่ืนๆ 

 
 

 


