
บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีความมุ่งหมายเพื่อสร้าง พัฒนา หาประสิทธิภาพ  
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  และศึกษาความพึงพอใจของ           
นักเรียนต่อการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เร่ือง   พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีสาระสําคัญดังต่อไปน้ี 
 
ความมุ่งหมายในงานวิจัย 
 1. เพื่อสร้าง พัฒนา  และหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เร่ือง   พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3    
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

   
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่ม              
โรงเรียนโพธิ์พระยาเมืองสุพรรณบุรี    สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี   เขต 1              
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2551 จํานวน 3 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 175 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3               
โรงเรียนวัดวังกุ่ม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2551 ได้มาจากการสุ่มแบบ 2 ข้ันตอน ข้ันตอนแรกสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) 
โดยใช้การจับสลากได้โรงเรียนวัดวังกุ่ม  ข้ันตอนท่ี 2  เลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   แบบ
เจาะจง จํานวน  2 ห้อง 74 คน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เร่ือง  พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3  จํานวน  5  เร่ือง  รวม 10 ช่ัวโมง  ซ่ึงผู้วิจัยสร้างข้ึนและมีประสิทธิภาพ 81.00/83.00 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก 
จํานวน 30 ข้อ เป็นข้อคําถามท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .36 ถึง .90 ค่าอํานาจจําแนก (r)    
ตั้งแต่ .21 ถึง .62 และค่าความเช่ือม่ันท่ีระดับ .85 
 3 . แบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ ( r a t i ng  sca l e ) ตามแนวคิดของลิคเคิร์ท  (L i ke r t)  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี ดังน้ี 
 1. ทําการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน 
 2. ทําการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง  พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ของนักเรียน               
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนวัดวังกุ่ม   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 1           
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2551 จํานวน 74 คน  โดยกําหนดการทดลอง จํานวน 10 ช่ัวโมง  
 3. ทําการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับการทดสอบ
ก่อนการจัดการเรียนรู้ 
 4. ศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยให้นักเรียนตอบ             
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐานการสื่อสาร 
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ของ              
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  พื้นฐานการ     
สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของ           
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน  ทดลองใช้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา               
ปีท่ี 3 โรงเรียนวัดวังกุ่ม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้ดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลดังน้ี 
 1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐานการสื่อสาร 
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียน          
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เร่ือง   พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โดยใช้วิธีทางสถิติ t-test แบบ dependent 
 3. วิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง  
พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
สรุปผลได้ดังน้ี 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐานการสื่อสาร    
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียน    
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ได้ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเท่ากับ 81.00/83.00                  
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ              
ท่ีระดับ .05   
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐาน   
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
อยู่ในระดับมาก  

 
อภิปรายผล 
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 1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐานการสื่อสาร    
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่าบทเรียนสําเร็จรูป มีประสิทธิภาพ 81.00/83.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน  80/80 ท่ีกําหนดไว้ ท้ังน้ีเน่ืองจากบทเรียนสําเร็จรูปท่ีสร้างข้ึนได้ผ่านข้ันตอนการ    
ปรับปรุงมาโดยลําดับ  ตั้งแต่ข้ันการออกแบบ  มีการศึกษาหลักสูตร  ศึกษาเอกสารและงานวิจัย   
ท่ีเกี่ยวข้อง ทฤษฎี หลักการและแนวคิด วิเคราะห์หลักสูตร  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังและเน้ือหา
เพื่อเขียน storyboard  พร้อมท้ังออกแบบส่วนแสดงผล  ข้ันตอนของการสร้างใช้เทคนิคการ     
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชนิดเสนอเน้ือหา (tutorial) เพิ่มเติมคือ การสร้างตัวอักษร
ต้องมีขนาดเหมาะสม  รูปแบบตัวอักษร การสื่อความหมาย งานประณีตมีศิลปะ  สี  ใช้หลักการ
ท่ีได้จากผลการวิจัย  เพื่อส่งผลถึงการรับรู้  การเรียนรู้  เสียง  ควรเป็นเสียงท่ีทําให้ผู้เรียน        
มีปฏิกิริยาต้องการตอบสนองสอดคล้องกับเน้ือหา แสง ช่วยเน้นความแตกต่างจุดสนใจ ทุกข้ันตอน
มีการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ  และนําผลมาปรับปรุงก่อนนําไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ  
3  ข้ันตอน   ซ่ึงทุกข้ันตอนได้มีการปรับปรุงจนได้บทเรียนสําเร็จรูปท่ีมีประสิทธิภาพ    ซ่ึง      
สอดคล้องกับผลการวิจัยของเข็มทอง  บุญทัน (2542) ; รัตนาภรณ์  สวนมา (2544) ; จิตชนก  
สมัครพงศ์  (2546) ; ศักด์ิโสภณ   เทพสาธร (2547) ; สุพัตรา ศรีจันทร์  (2548)   ได้พัฒนา    
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ทําให้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเป็นสื่อท่ีช่วยในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพเช่ือถือได้   
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์      
ทางการเรียนก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเพราะ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น  ตัวกระตุ้นในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีท้ังจากความแปลกใหม่
ของคอมพิวเตอร์ และความสามารถในการสร้างภาพ  สี  และเสียงท่ีเร้าความสนใจของนักเรียน
ให้อยากเรียนตลอดเวลา  นอกจากน้ียังสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ   ให้การเสริมแรงแก่นักเรียน
ได้รวดเร็ว และช่วยสนองต่อการเรียนรู้รายบุคคลได้เป็นอย่างดี จึงทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงข้ึน  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของศักด์ิโสภณ  เทพสาธร (2547)  พบว่า   นักเรียนท่ีเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยท่ีมีคุณภาพทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีข้ึน  
  3. ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใช้           
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เร่ือง   พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์      
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณา
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รายข้อพบว่า   ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนคร้ังน้ีมีจุดเด่นดังน้ี 
  3.1 ด้านเน้ือหาและการนําเสนอของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง  พื้นฐาน
การ สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีปริมาณของเน้ือหาไม่มากเกินไป  มีความชัดเจนในการ
อธิบายเน้ือหา  การจัดลําดับข้ันตอนของเน้ือหาดี  และมีความน่าสนใจ   
  3.2 ด้านภาพ กราฟิก  การใช้ภาษา  และเสียงของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เร่ือง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาพสอดคล้องกับเน้ือหาและสื่อให้เข้าใจเน้ือหา
ได้ง่ายข้ึน   และการใช้ภาษาและเสียงมีความเหมาะสม   จํานวนภาพประกอบ   และภาพ           
เคลื่อนไหวเร้าความสนใจได้ดี  ท้ังน้ีเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบด้วยสื่อประสม
ท่ีทําให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาได้ง่าย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาวดี วงศ์เลิศ (2544) พบว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบด้วยภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียงเป็นส่วน
สร้างบรรยากาศในการเรียน 
  3.3 ด้านการออกแบบหน้าจอ  ตัวอักษรและสี ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เร่ือง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  รูปแบบของตัวอักษรเหมาะสมกับวัยของนักเรียน  
การออกแบบหน้าจอของแต่ละเร่ือง   ขนาดของตัวอักษร   สีของตัวอักษรมีผลทําให้ผู้เรียน       
มีความสนใจและเข้าใจในบทเรียนมากย่ิงข้ึน  
  3.4 ด้านกิจกรรมและแบบทดสอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐาน  
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  การออกแบบกิจกรรม  แบบฝึกหัดหลังบทเรียนแต่ละเร่ือง           
มีความเหมาะสมแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนตรงตามเน้ือหาบทเรียน  และแบบทดสอบก่อน
และหลังเรียนมีความยากง่ายพอเหมาะ   
  3.5 ด้านการจัดบทเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  พื้นฐานการสื่อสาร          
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นักเรียนมีความสะดวกในการใช้บทเรียน มีความน่าสนใจของการจัดหน้า            
จอภาพโดยรวม  มีความชัดเจนของคําสั่งการใช้งานของบทเรียน  ความน่าสนใจและชวนให้              
ติดตามบทเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ชอบท่ีจะใช้บทเรียนได้ทุกสถานท่ีไม่ว่าจะเป็นท่ีบ้าน โรงเรียน 
และสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลาหรือเม่ือมีเวลาว่าง 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ 
  1.1 เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง  พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและ              
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีลักษณะเป็นสื่อประสมซ่ึงประกอบด้วย  ภาพเคลื่อนไหว  เสียงบรรยาย  
ควรจะใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ   ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองอ่านข้อมูล  การ์ดเสียง
พร้อมลําโพงหรือลําโพง  เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
  1.2 สําหรับนักเรียนท่ีเรียนดีหรือเก่งมักจะเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจบ     
เร็วกว่านักเรียนท่ีเรียนอ่อนดังน้ันจึงมีเวลาว่างก่อนการทํากิจกรรมข้ันต่อไปครูควรหากิจกรรม
อื่นนอกเหนือจากบทเรียนมาเสริมให้นักเรียนกลุ่มน้ี  หรือให้คําแนะนํากับเพื่อนนักเรียนท่ีเรียน
อ่อนกว่า 
   1.3 นักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง พื้นฐานการสื่อสาร    
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ของ            
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นอกเหนือจากการเรียนในช่ัวโมงเรียน  
 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยศึกษาตัวแปรอื่นๆ เช่น 
ความคงทนในการเรียนรู้  ความสามารถในการแก้ปัญหา  เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน 
  2.2 ควรมีการศึกษาองค์ประกอบอื่นท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการเรียนโดยใช้           
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เช่น  ระยะเวลาในการเรียน  โปรแกรมท่ีใช้พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์  ช่วยสอน  สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ  เป็นต้น 
 


