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บทที ่ 5 
สรุปผล  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาผลการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา 

รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร” ซ่ึงสามารถสรุปผล

อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะไวด้งัน้ี 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา 
รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101    
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนเรียนและหลงัเรียน  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการเรียนดว้ย  
บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101   
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 

วธิีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการดงัน้ี 
  1. กลุ่มเป้าหมาย 
   1.1 ประชากร 
    นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแกลง 
“วทิยสถาวร” จงัหวดัระยอง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จ  านวน 12 หอ้งเรียน
จ านวนนกัเรียน 488 คน
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   1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
    นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแกลง 
“วทิยสถาวร” จงัหวดัระยอง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จ  านวน 44 คน ซ่ึง
ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เน่ืองจากเป็นหอ้งท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ต ่าในการเรียนรายวชิาสังคมศึกษา รหสัวชิา ส21101 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
  2. เลือกและสร้างเคร่ืองมือ 
   2.1  บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวีปแอฟริกา  รายวิชา
สังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 8  เร่ือง 
   2.2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวีปแอฟริกา  รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 แบบเลือกตอบ 
4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ ซ่ึงใชใ้นการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เป็นแบบทดสอบชุดเดิม 
   2.3  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการเรียน
ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา  รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  จ  านวน 17 ขอ้ 
  3. ด าเนินการทดลอง 
   ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการทดลองตามก าหนดการทั้งหมด 18 คาบ เร่ิมจากการ
ปฐมนิเทศและทดสอบก่อนเรียนเป็นคาบแรกในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ด าเนินการสอนและ
ทดลองคาบเรียนท่ี 2 - 17 ช่วงระหวา่งวนัท่ี 3 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2561 และทดสอบหลงัเรียน
พร้อมกนัในวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561 
  4. เก็บรวบรวมขอ้มูล 
   ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ One group pretest-
posttest design (ภทัรา นิคมานนท,์ 2539 : 152) มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 
   4.1  ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) บทเรียนคอมพิวเตอร์
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา  รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   
   4.2  ด าเนินการจดัการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เร่ือง ทวปีแอฟริกา  รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  และท าการทดสอบหลงัเรียน
ในแต่ละเร่ือง 
   4.3  ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (Post-test) บทเรียนคอมพิวเตอร์
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวีปแอฟริกา  รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
โดยใชแ้บบทดสอบฉบบัเดิมกบัท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียน 
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   4.4  หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปี
แอฟริกา  รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   
   4.5  ใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามวดัความพึงพอใจในการเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา  รายวชิาสังคมศึกษา ส22101                 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2      
  5. วเิคราะห์ขอ้มูล 
   ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
   5.1 การหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เร่ือง ทวปีแอฟริกา  รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 
    5.1.1 น าคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนแต่ละเร่ืองและแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนของนกัเรียนทุกคนมาหาค่าเฉล่ีย 
    5.1.2 น าคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบหลงัเรียนแต่ละเร่ืองของนกัเรียนทุกคน
มาหาค่าร้อยละจากคะแนนเต็มทั้งหมด เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
    5.1.3 น าคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
ของนกัเรียนทุกคนมาหาค่าร้อยละจากคะแนนเตม็ทั้งหมด เป็นประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) 
   5.2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน และก่อนเรียน ของนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแกลง“วทิยสถาวร”ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์                  
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2       
ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 
    5.2.1 รวบรวมขอ้มูลผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ทั้งก่อนและหลงัเรียน
จาก google form และบนัทึกผลการสอบของนกัเรียนรายบุคคล 
    5.2.2 น าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    5.2.3 ทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
และก่อนเรียนโดยใช้สถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตวัอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent 
samples) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
   5.3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแกลง      
“วทิยสถาวร” ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา  
รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการดงัน้ี 
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    5.3.1 ใหน้กัเรียนเขา้ท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน                   
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร” ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2           
ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เม่ือท าเสร็จใหค้ลิกคะแนนส่งครูทาง e-mail ครูเขา้ดูผลทาง google drive 
    5.3.2 น าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    5.3.3 หาระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนโดยใชเ้กณฑ์การแปลความหมายซ่ึง
ปรับปรุงจากเกณฑข์องเบสท ์(Best) (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2543 : 47) ดงัน้ี 
     4.50 - 5.00  หมายถึง  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดบัมากท่ีสุด 
     3.50 - 4.49  หมายถึง  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดบัมาก 
     2.50 - 3.49  หมายถึง  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดบัปานกลาง 
     1.50 - 2.49  หมายถึง  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดบันอ้ย 
     1.01 - 1.49  หมายถึง  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

สรุปผลการศึกษา 
 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิา
สังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สรุปผลการพฒันาไดด้งัน้ี 
 1. การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิา
สังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.28/88.52 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้ง
ไวคื้อ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 อยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 

การอภิปรายผล 
 รายงานผลการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา 
รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา 
ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.28 /88.52 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ 80/80 
เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนไดด้ าเนินการพฒันาอยา่ง
เป็นระบบ  มีการปรับปรุงแกไ้ขดา้นเน้ือหาและดา้นเทคโนโลยกีารศึกษาตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  มีการทดลองในกลุ่มต่างๆ แลว้น าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขบทเรียนคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน มีการน าเสนอความรู้โดยก าหนดวตัถุประสงคเ์อาไว้
อยา่งชดัเจน และแบ่งเน้ือหาออกเป็นเร่ืองยอ่ย  โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีจดัท าข้ึน เพื่อใช้
ประกอบการสอนของครูมีหวัขอ้เร่ือง  จุดประสงค ์ เน้ือหาสาระ  และกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
ไดเ้กิดการเรียนรู้ตามท่ีหลกัสูตรก าหนดในแต่ละวชิา  ซ่ึงเป็นในรูปแบบของใบงาน  และ
แบบฝึกหดัในลกัษณะต่างๆ ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของภทัธิรา มากทรัพย ์
(2555: 11) ไดใ้หค้วามหมายวา่ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายถึง การเรียนการสอนผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยมีการจดัสภาพการเรียนการสอนท่ีมีการออกแบบอยา่งเป็นระบบ         
โดยอาศยัคุณสมบติัและทรัพยากรของเวลิด์ไวดเ์วบ็มาเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอด เพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนุนการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ ในการจดัการเรียนการสอนผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตนั้นอาจจดัการเรียนการสอนทั้งกระบวนการหรือน ามาใชเ้พียงส่วนใดส่วนใดส่วนหน่ึง
ของกระบวนการก็ได ้ การเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือเป็นวธีิการเรียนแบบใหม่ท่ี
ช่วยพฒันาใหเ้กิดการเรียนรู้และช่วยขจดัปัญหาอุปสรรคของการเรียนในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี  
เพราะในการเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น ผูเ้รียนสามารถเรียนไดทุ้กท่ีทุกเวลา ผูเ้รียนไม่
จ  าเป็นตอ้งเรียนในหอ้งเรียนเท่านั้น ขอเพียงผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงกบัอินเทอร์เน็ตได ้ ผูเ้รียนก็
สามารถเรียนได ้โดยในการเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผูเ้รียนและผูส้อนสามารถมีปฏิสัมพนัธ์
กนัโดยผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงถึงกนั และยงัสอดคลอ้งกบั กิดานนัท ์มลิทอง 
(2543 : 10) กล่าววา่ การเรียนการสอนผา่นเวบ็เป็นการใชเ้วบ็ในการเรียนการสอนโดยอาจใชเ้วบ็
เพื่อน าเสนอบทเรียนในลกัษณะส่ือหลายมิติของวชิาทั้งหมดตามหลกัสูตร หรือใชเ้พียงการน าเสนอ 
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ขอ้มูลบางอยา่งเพื่อประกอบการสอนก็ได ้รวมทั้งใชป้ระโยชน์จากคุณลกัษณะต่าง ๆ ของ            
การส่ือสารท่ีมีอยูใ่นระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การเขียนโตต้อบกนัทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์และ
การพูดคุยสอดดว้ยขอ้ความและเสียงมาใชป้ระกอบดว้ยเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ จะเห็นไดว้า่      
การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มาประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการส่งเสริม
ใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามสามารถของตนเอง และไดเ้รียนรู้เน้ือหาทีละขั้นตอน และมีปฏิสัมพนัธ์ คือ
การตอบโตก้นัระหวา่งบทเรียนกบันกัเรียน ท าใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจไปพร้อม ๆ กนั 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดเ้รียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2            
มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเพิ่มสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เน่ืองจากผูเ้รียนสามารถฝึกปฏิบติัจากบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
อยา่งสมบูรณ์ข้ึน  อนัเป็นผลมาจากผูศึ้กษาไดส้ร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โดยค านึงถึงผูเ้รียนเป็นส าคญั  มีภาพประกอบท่ีสวยงาม ชดัเจนน่าสนใจ  มีการเรียงล าดบัเน้ือหา
และกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามล าดบัขั้นตอนจากง่ายไปหายาก  การใชภ้าษาในการส่ือสารชดัเจน  
ยากง่ายเหมาะสมกบัวยัและพื้นฐานความรู้ของผูเ้รียน  จึงท าใหบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต สามารถตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน  ผูเ้รียนสามารถศึกษาได ้ 
ทุกเวลา ทุกสถานท่ีตามความตอ้งการ และความพร้อมของนกัเรียน ทั้งสามารถทราบไดท้นัทีวา่   
ท าไดถู้กตอ้งหรือไม่ หากไม่ถูกตอ้งก็กลบัไปอ่านท าความเขา้ใจกบัเน้ือหาใหม่ จึงส่งผลใหมี้ระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน ซ่ึงการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ทั้งน้ีไดส้ร้างตามหลกัการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีค านึงถึงผูเ้รียนเป็น
ส าคญั การน าเสนอเน้ือหาตอ้งศึกษาความสนใจของเด็กตามหลกัจิตวทิยา  รูปภาพและตวัอกัษร  
ตลอดจนรูปแบบมีความส าคญัมากในการท าบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพราะ
บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีผลิตส าหรับเด็ก ตอ้งตรงกบัความสนใจและ
ธรรมชาติตามวยัของเด็ก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพิมณิชา  พรหมมานต (2553 : บทคดัยอ่)   
ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสภูมิ พบวา่
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่ง 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นอกจากน้ียงัมีเหตุผลสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัธิรา มากทรัพย ์
(2555 : ออนไลน์ ) กล่าววา่ ในการจดัท าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น  มีองคป์ระกอบใน
การจดัท าบทเรียน ดงัน้ี   
  2.1. องคป์ระกอบของหนา้เวบ็ ประกอบดว้ยขอ้ความ  พื้นหลงั  และภาพ  ขอ้ความท่ี
ใชใ้นบทเรียนตอ้งเลือกขนาดใหเ้หมาะสม โดยขอ้ความส่วนท่ีเป็นหวัขอ้หลกัตอ้งมีขนาดใหญ่กวา่
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ขอ้ความท่ีเป็นหวัขอ้ยอ่ย  สีขอ้ความท่ีใชต้อ้งไม่กลมกลืนกบัสีพื้นหลงั พื้นหลงัท่ีใชไ้มค่วรมี
ลวดลายเพราะจะท าใหเ้ป็นท่ีสนใจมากกวา่ตวัหนงัสือซ่ึงเป็นเน้ือหา  สีพื้นหลงัท่ีใชไ้ม่ควรใชสี้เขม้
เกินไป ควรใชสี้อ่อน ๆ ท่ีดูแลว้สบายตา ภาพท่ีใชมี้หลายชนิดทั้งภาพท่ีเป็นภาพน่ิงและ
ภาพเคล่ือนไหว  การใชภ้าพในบทเรียนจะช่วยดึงดูดใหผู้เ้รียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนแต่ไม่ควร
ใชภ้าพเคล่ือนไหวในหนา้ของเน้ือหาเพราะจะท าใหผู้เ้รียนสนใจแต่ภาพไม่สนใจเน้ือหาในบทเรียน 
  2.2. องคป์ระกอบเวบ็เพจ  ประกอบดว้ย โฮมเพจ  คือ หนา้แรกของเวบ็ไซตเ์ป็น
หนา้ท่ีบอกใหท้ราบถึงหวัขอ้เร่ืองของบทเรียน  เวบ็เพจแนะน า  คือ เวบ็เพจท่ีแนะน าวธีิการใช้
บทเรียน  และรายละเอียดของเน้ือหาท่ีเรียน เวบ็เพจแสดงเน้ือหา  คือ เวบ็เพจท่ีแสดงเน้ือหาของ  
แต่ละบทเรียนโดยจะมีค าอธิบายเก่ียวกบัหน่วยการเรียน วิธีการเรียน วตัถุประสงค ์ และเน้ือหาของ
บทเรียนแต่ละบทเรียน เวบ็เพจแสดงแบบฝึกหดั  คือ  เวบ็เพจแสดงแบบทดสอบก่อนเรียนและ  
หลงัเรียน รวมถึงเวบ็เพจเฉลยค าตอบของบทเรียน เวบ็เพจสนทนา  คือ เวบ็เพจท่ีใชแ้สดงความ
คิดเห็นหรือใชส้นทนาแลกเปล่ียนความรู้กนัระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนหรือผูเ้รียนกบัผูส้อน เวบ็เพจ
แสดงประวติั  คือ  เวบ็เพจแสดงขอ้มูลส่วนตวัผูส้อน  เวบ็เพจแบบประเมิน  คือ  เวบ็เพจท่ีแสดง
แบบประเมินเพื่อใหผู้เ้รียนประเมินผลการสอน เวบ็เพจประกาศข่าว  คือ  เวบ็เพจท่ีผูส้อนใชใ้นการ
ประกาศขอ้ความต่าง  ๆ ซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้งหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนก็ได ้เวบ็เพจค าถามค าตอบ  
คือ  เวบ็เพจท่ีแสดงค าถามและค าตอบท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาวชิา  โปรแกรมการเรียน  และเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้ง จะเห็นไดว้า่การสร้างความน่าสนใจโดยใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีเป็นขั้นตอน และ
เหมาะสมในการจดัการเรียนการสอน ถือวา่เป็นแนวทางไวใ้หค้รูผูส้อนพึงปฏิบติั 
 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก เน่ืองจากผูศึ้กษาไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ตวัอกัษรอ่าน

ง่ายชดัเจนและมีสีสันสวยงาม นกัเรียนสามารถศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตามความสามารถของแต่ละ

บุคคล  ไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองเวลาและสถานท่ี  อีกทั้งยงัมีโอกาสไดศึ้กษาไปตามล าดบัขั้นโดยปฏิบติั

ตามค าแนะน าท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละเร่ือง ท าใหผู้เ้รียนรู้สึกผอ่นคลาย มีความสุข และสนุก              

ในการเรียน ซ่ึงผูเ้รียนมีการตอบสนองโดยการตอบค าถาม โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตสามารถสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูเ้รียนได ้ เพราะผูเ้รียนไดท้  าแบบทดสอบดว้ยตนเอง  

แลว้ไดต้รวจสอบค าตอบและทราบผลไดด้ว้ยตนเองเป็นการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัทนัที จึงท าให้

นกัเรียนมีความกา้วหนา้ในการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของรัชฎาภรณ์  ทิพยก์าญจรัตน์  

(2554 : ง) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ค าและ  การสร้างค า 
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ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียน  

ท่ีมีต่อการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ค าและการสร้างค า ส าหรับนกัเรียน    

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 อยูใ่นระดบัมาก และยงัมีเหตุผลสอดคลอ้งกบังานวจิยัของไวทเ์ฮด 

(Whitehead. 1967: 1-14) กล่าวถึง ขั้นตอนของการศึกษาท่ีน าไปสู่ความพึงพอใจ วา่มี 3 ขั้นตอน คือ 

1) การสร้างความพึงพอใจ คือ ขั้นตอนท่ีผูเ้รียนรับส่ิงใหม่ ๆ มีความต่ืนเตน้ พอใจในการไดพ้บและ

เก็บส่ิงใหม่ ๆ 2) การท าความกระจ่าง คือขั้นตอนท่ีมีการจดัระบบระเบียบ ใหค้  าจ  ากดัความ มีการ

ก าหนดขอบเขตท่ีชดัเจน 3) การน าไปใช ้คือ ขั้นตอนท่ีน าส่ิงใหม่ท่ีไดม้าไปจดัส่ิงใหม่ ๆ ท่ีจะพบ

ต่อไป เกิดความต่ืนเตน้ท่ีจะน าไปจดัส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเขา้มา ซ่ึงไวทเ์ฮด กล่าววา่ ขั้นตอนของการสร้าง

ความพึงพอใจท าใหเ้กิดผลดีสูงสุด คือ ความรู้ท่ีใหพ้ลงัความคิดริเร่ิม หากขาดการสร้างความพึง

พอใจ ผลเสียหายสูงสุด คือ ความรังเกียจไม่ยอมรับความคิดนั้น และน าไปสู่การไร้ความรู้ ดงันั้น

การพฒันาคุณลกัษณะใด ๆ ตามวถีิธรรมชาติควรตอ้งสร้างกิจกรรมท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ และ

ในการสร้างพลงัความคิด ตอ้งเร่ิมสร้างสภาพจิตใจท่ีมีความพึงพอใจในขณะท ากิจกรรม การให้

เสรีภาพจะท าใหเ้กิดความคิดท่ีมีพลงัและความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ วธีิการใหเ้สรีภาพก าหนดขอบเขตได้

ยาก แต่ท าไดโ้ดยการใหน้กัเรียนมีโอกาสเลือกและตดัสินใจดว้ยตนเองเพื่อตนเอง หรือเป็นการ

ควบคุมท่ีผูถู้กคุมไม่รู้สึกตวั  จะเห็นไดว้า่บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีความ

เหมาะสมในการจดัการเรียนการสอน เพื่อสร้างความเขา้ใจบทเรียนและการแบ่งขอบเขตเน้ือหาท่ี

ชดัเจน จึงส่งผลใหเ้กิดการสนใจมากยิง่ข้ึน และส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตประกอบการเรียนการสอน  และเป็นแนวทางในการศึกษาและพฒันาต่อไป   
ผูศึ้กษาขอเสนอแนะไวใ้นดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 1. ควรมีการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบการเรียน   
การสอนในดา้นของภาษาท่ีใชใ้หเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 
 2. ควรพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในดา้นของค าถามและ      
ค  าเฉลย ใหน้กัเรียนสามารถเขา้ใจสาระส าคญัของการเรียน 
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 3. ควรแทรกความบนัเทิง เช่น การเล่นเกมต่าง  ๆ เพื่อให้นกัเรียนคลายเครียดจาก
การศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบการเรียนการสอน ใหมี้ความ
สนุกสนาน และมีความสนใจในบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากยิง่ข้ึน 
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาแนวคน้ควา้พฒันาบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในทุกมาตรฐาน     
การเรียนรู้   
 2. ควรสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับเน้ือหาท่ียาก และพบปัญหาใน       
การเรียนมาก เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนใหสู้งยิง่ข้ึน 
 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต กบัการเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืน 
 4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวธีิการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของ
กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


