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บทที 5 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยการพฒันาบทเรียนออนไลน์ เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม 

สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี มีวตัถุประสงค์เพือ 

ประเมินคุณภาพของบทเรียนหาประสิทธิภาพของบทเรียน ผลสัมฤทธิทางการเรียน และหาความ

พึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อบทเรียนทีสร้างขึน สามารถสรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ ดงันี 

 ประชากร คือ ประชากรทีใชใ้นการวิจยั ครังนี คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี โปรแกรม

วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ทีลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชา การออกแบบและพฒันาสือประสม ประจาํภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 72 คน 

 เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย 

 1.  บทเรียนออนไลน ์เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี โดยมีเนือหาแบ่งออกเป็น 6 หน่วย ดงันี 

   หน่วยที 1 ความรู้เบืองตน้เกียวกบัสือประสม 

   หน่วยที 2 องคป์ระกอบดา้นตวัอกัษรกบัสือประสม 

   หน่วยที 3 องคป์ระกอบดา้นภาพนิงกบัสือประสม 

   หน่วยที 4 องคป์ระกอบดา้นแอนิเมชนักบัสือประสม 

   หน่วยที 5 องคป์ระกอบดา้นเสียงกบัสือประสม 

 หน่วยที 6 องคป์ระกอบดา้นวิดีโอกบัสือประสม 

  2.  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์โดยผูเ้ชียวชาญ 

   2.1 แบบประเมินคุณภาพสาํหรับผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา 

   2.2 แบบประเมินคุณภาพสาํหรับผูเ้ชียวชาญดา้นสือและการนาํเสนอ 

  3.  แบบทดสอบสาํหรับหาประสิทธิภาพของบทเรียนและผลสมัฤทธิทางการเรียน 

  4.  แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อบทเรียนออนไลน ์
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สรุปผลการวจิยั 

 สามารถสรุปผลการวิจยั โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลได ้ดงันี 

 1.  ผลการสร้างบทเรียนออนไลน์ เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม สาํหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ประกอบดว้ยบทเรียนทีมี

เนือหาวิชา 6 หน่วยการเรียน ไดแ้ก่ 

   หน่วยที 1 ความรู้เบืองตน้เกียวกบัสือประสม 

   หน่วยที 2 องคป์ระกอบดา้นตวัอกัษรกบัสือประสม 

   หน่วยที 3 องคป์ระกอบดา้นภาพนิงกบัสือประสม 

   หน่วยที 4 องคป์ระกอบดา้นแอนิเมชนักบัสือประสม 

   หน่วยที 5 องคป์ระกอบดา้นเสียงกบัสือประสม 

 หน่วยที 6 องคป์ระกอบดา้นวิดีโอกบัสือประสม 

 ผูว้ิจยัไดท้าํการถ่ายโอนไปยงัตาํแหน่งของเวบ็ไซดที์  http://manage.dru.ac.th/moodle 

 2.  ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม 

สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดี 

โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.34 

 3.  ผลการหาผลสมัฤทธิทางการเรียนบทเรียนออนไลน์ เรือง การออกแบบและพฒันาสือ

ประสม สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ทีผูว้ิจ ัย

พฒันาขึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั  82.33/85.67 ซึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทีตงัไว ้80/80 การหา

ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนพบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนทีเรียนจากบทเรียน

ออนไลน์ เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม สาํหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการ

จดัการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี มีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 4.  ผลจากการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างทีมีต่อบทเรียนออนไลน์ เรือง  

การออกแบบและพฒันาสือประสม สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏธนบุรี ทีพฒันาขึนผลปรากฏว่าไดค้ะแนนเฉลียเท่ากบั 4.32 ซึงหมายความว่าบทเรียน

ออนไลน์ เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม สาํหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการ

จดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี เป็นทีพึงพอใจมากต่อผูเ้รียน 
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อภปิรายผลการวจิยั 

 จากผลการวิจยั เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี คณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สามารถนาํมาอภิปรายผลการวิจยัได ้ดงันี 

 1.  ดา้นการสร้างบทเรียนออนไลน์ เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม สาํหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ผูว้ิจยัไดส้ร้างและพฒันา 

บทเรียนออนไลน์ โดยประยกุต์จากการพฒันาบทเรียนของ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล ไพบูลย ์เกียรติ

โกมล (2546: 56-59) เริมตงัแต่การวิเคราะห์เนือหา (Analysis) การออกแบบการสอนบทเรียน 

(Design) การพฒันากรอบเนือหาบทเรียน (Development) การสร้างบทเรียน (Implement) และการ

ตรวจสอบคุณภาพบทเรียนทีพฒันาขึน (Evaluation) โดยผูว้ิจยัไดน้าํไปให้ผูเ้ชียวชาญ ประเมิน

คุณภาพด านเนือหา และประเมินคุณภาพดา้นสือและมลัติมีเดีย และไดน้าํมาปรับปรุงแกไ้ขตาม

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ จึงได้บทเรียนออนไลน์ เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม  

ทีประกอบดว้ย 6 หน่วยการเรียน มีส่วนบทนาํ ส่วนเนือหา ส่วนกิจกรรม ส่วนสรุปและส่วน

แบบทดสอบ และในส่วนของระบบการจดัการเรียนรู้ทีผูว้ิจยัสร้างขึนประกอบดว้ยส่วนการเขา้สู่

ระบบ การลงทะเบียน กิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางปฏิสัมพนัธ์ ได้แก่ กระดานเสวนาการส่ง

ขอ้ความภายในระบบการจดัการเรียนรู้แบบทดสอบ การรายงานผลกิจกรรม การรายงานผลการ

เรียน ซึงมีค่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยพล จูพิทักษ์ (2548, 103) ทีเน้นการสร้างบทเรียน

ออนไลน ์ใหมี้ส่วนบทนาํ ส่วนเนือหา ส่วนกิจกรรม ส่วนสรุปและส่วนแบบทดสอบ และในส่วน

ของระบบการจดัการเรียนรู้ทีผูว้ิจ ัยสร้างขึนประกอบดว้ยส่วนการเขา้สู่ระบบ การลงทะเบียน 

กิจกรรมต่างๆ กระดานเสวนา การส่งขอ้ความภายในระบบการจดัการเรียนรู้แบบทดสอบ การ

รายงานผลผลการเรียนและผลกิจกรรม และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรพรรณ บุญเจริญ (2548, 

106) ทีเนน้การสร้างบทเรียนออนไลน ์ใหแ้ต่ละหน่วยจะประกอบไปดว้ย บทนาํ เนือหา กิจกรรม 

สรุป และแบบทดสอบ 

 2. ดา้นการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม 

สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดี 

โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.32 ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วฒัน์ พลอยศรี (2553: บทคดัย่อ) ทีอยู่ใน

เกณฑดี์ โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.30 

 3. ดา้นการหาประสิทธิภาพของบทเรียนและผลสัมฤทธิทางการเรียน บทเรียนออนไลน์ 

เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ทีผูว้ิจยัสร้างขึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.33/85.67 ซึงมีประสิทธิภาพสูง

กว่าเกณฑที์ตงัไว ้80/80 การหาผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนพบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียน
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ของผูเ้รียนทีเรียนจากบทเรียนออนไลน์ มีผลสมัฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสกสรร สายสีสด (2544 : บทคดัย่อ) 

พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.44/82 ซึงสูงกว่าาตรฐานทีกาํหนดไวที้ 80/80 และมีผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนพบว่าหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ หนึงฤทยั โสภา (2549 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเรือง การออกแบบและหาประสิทธิภาพ

บทเรียนบนเวบ็เพือทบทวน วิชาการออกแบบบรรจุภณัฑ ์สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ทาํการ

ทดลองกบักลุ่มประชากร ซึงเป็นนกัศึกษาปริญญาตรีชนัปีที 2 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือทีลงทะเบียนเรียนวิชาการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ภาคเรียนที 2/2549 จาํนวน 38 คน ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนดังกล่าวมี

ประสิทธิภาพ 82.64/80.07 ซึงสูงกว่าเกณฑ ์ 80/80 ทีไดต้งัสมมติฐานไว ้

 4. ด้านการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทีมีต่อบทเรียนออนไลน์ เรือง การ

ออกแบบและพฒันาสือประสม สาํหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั 

ราชภฏัธนบุรี ทีพฒันาขึนผลปรากฏว่าไดค้ะแนนเฉลียเท่ากบั 4.32 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

เนืองจากการเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน ์โดยผูเ้รียนสามารถเขา้สู่บทเรียนไดทุ้กที ทุกเวลา สามารถ

เรียนซาํไดทุ้กครังตามความตอ้งการ อีกทงัผูเ้รียนยงัสามารถประเมินผลความกา้วหนา้ทางการเรียน

ไดด้ว้ยตนเอง ทาํให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึน ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วฒัน์ พลอยศรี (2553: บทคดัย่อ) มีค่าเท่ากบั 4.30 อยู่ในระดบัพึง

พอใจมาก 
 

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 

 จากผลวิจยับทเรียนออนไลน์ เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม สาํหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี เพือใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุดจากงานวิจยั 

และนาํไปใชใ้นการเรียนการสอน มีขอ้เสนอแนะจากการวิจยัได ้ดงันี 

 1.  ขอ้เสนอแนะในการพฒันาบทเรียนออนไลน ์

  1.1 การพฒันาบทเรียนออนไลน์เว็บช่วยสอนต้องศึกษาหลกัสูตร เรียงลาํดบัเนือหา 

จดัทาํแผนการเรียนการสอน เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ คาํอธิบายรายวิชา ซึงโครงสร้างของ

บทเรียนควรแยกเป็นหน่วยย่อย ๆ มีกิจกรรมการเรียนการสอน แบบฝึกหัด แบบทดสอบย่อย 

แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน มีแหล่งสืบค้นเพิ มเติม และช่องทางการ

ติดต่อสือสารระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน หรือผูเ้รียนกบัผูเ้รียนดว้ยกนั 
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  1.2  การพฒันาบทเรียนออนไลน ์ควรมีช่องทางการติดต่อสือสารทีเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

และมีรูปแบบการติดต่อทีหลากหลาย เช่น Chat, Talk, Message, Webboard, Blog และ Internet 

Relay เป็นตน้ เพือแลกเปลียนความคิดเห็นและการระดมสมองโดยไม่มีขอ้จาํกดัในดา้นเวลาและ

สถานทีควรลดการโตต้อบกบัเครือง 

 2.  ขอ้เสนอแนะในการใชบ้ทเรียนออนไลน ์

  2.1  ผูส้อนควรปฐมนิเทศการใชง้านบทเรียนออนไลน์ในครังแรก เพือให้เกิดความ

เขา้ใจเกียวกบัวิธีการใชง้าน 

  2.2  ควรจดัสภาพห้องเรียนให้มีความพร้อมต่อการเรียนรู้ เช่น ความพร้อมของเครือง

คอมพิวเตอร์ และการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต 

  2.3  ผูบ้ริหาร หรือผูที้เกียวขอ้งควรใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริม ในการจดัการเรียนรู้หรือ

จดักิจกรรมการเรียนการสอน ผา่นบทเรียนออนไลน์ เพือให้ผูเ้รียนสามารถศึกษาเพิมเติม ไดทุ้กที

ทุกเวลา 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัครังต่อไป 

 ขอ้เสนอแนะจากการวิจัย บทเรียนออนไลน์ เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม 

สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี มีขอ้เสนอแนะในการ

วิจยัครังต่อไป ดงันี 

 1.  ควรมีการวิจยัในดา้นทศันคติและความตอ้งการ e-learning ของผูที้เกียวขอ้งในส่วน 

ของผูบ้ริหาร  ผูส้อน  ผูเ้รียน เพือพฒันาการจดัการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที

เหมาะสมสาํหรับนกัศึกษา ของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ต่อไป 

 2.  ควรมีการศึกษาวิจยัถึงรูปแบบจัดการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ทีเหมาะสมสาํหรับนกัศึกษา ของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 3.  ควรวิจยัและพฒันาบทเรียนออนไลนใ์นวิชาต่างๆ อยา่งแพร่หลาย 




