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บทที่  5 

สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพของคลิปเสียงออนไลน, ผลสัมฤทธ์ิทางดาน

การเรียนโดยใชคลิปเสียงออนไลน ของนักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และเพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชคลิปเสียงออนไลน ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียน

ที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 30 คนใชระยะเวลาเรียนทั้งสิ้น 2 สัปดาห เก็บรวบรวมขอมูลจาก

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียน

โดยใชคลิปเสียงออนไลน จากน้ันจึงทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติรอยละ คาเฉลี่ย ( x ) สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทําการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติทดสอบ t–test for dependent 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิเคราะหผลของการเรียน และศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการใชคลิป

เสียงออนไลนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานการฟงของนักศึกษา สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังน้ี 

1. บทเรียนคลิปเสยีงออนไลนมีประสทิธิภาพ 86.11/81.00 ตามเกณฑที่ไดวางไวคือ 80/80 

2. นักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนคลิปเสยีงออนไลน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความพึงพอใจในใชบทเรียนคลิปเสียงออนไลน พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจในบทเรียน

โดยทั่วไปในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x = 4.74, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณารายขอในดานความ

พึงพอใจทั่วไปพบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจในคลิปเสียงออนไลนสามารถทบทวนไดทุกที่อยูในระดับ

มากที่สุด (x = 4.83, S.D=0.53) การเขาถึงบทเรียนคลิปเสียงออนไลนสามารถเขาถึงไดงายอยูใน

ระดับมากที่สุด (x = 4.80, S.D=0.55) และผูเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนโดยใชคลิปเสียง

ออนไลน อยูในระดับมากที่สุด (x = 4.77,S.D=0.50)  

 สวนความพึงพอใจในดานสื่อ พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจดานสื่อในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (x = 4.35, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณารายขอ คลิปเสียงมีความคมชัด ฟงงายผูเรียนมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x = 4.47, S.D=0.63) ตัวอักษร อานงาย ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก (x = 4.43, S.D=0.68) และปุมนําทางใชงานงาย ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ที่สุด (x = 4.30, S.D=0.70) 
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อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาการใชคลิปเสียงออนไลนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานการฟง

ของนักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผูวิจัยไดอภิปรายผลเปนรายขอตาม

วัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 

1. คลิปเสียงออนไลน มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ไดวางไวคือ 80/80 ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐาน ทั้งน้ีคลิปเสียงออนไลน ไดรับการประเมินและแนะนําจากผูเช่ียวชาญทั้งดานเน้ือหา และ

ผู เ ช่ียวชาญทางดานการเรียนการสอนออนไลน จึงทําใหคลิปเสียงออนไลนมีประสิทธิภาพ 

86.11/81.00 และเน่ืองมาจากคลิปเสียงออนไลนไดมีการออกแบบ แบบฝกหัดและรูปภาพประกอบ

บทเรียนใหสอดคลองกับเน้ือหาของคลิปเสียง ออกแบบหนาบทเรียนใหมีความนาสนใจ มีการกําหนด 

วัตถุประสงค กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฐมนิเทศผูเรียน รวมไปถึงการเลือกใช

แพลตฟอรมที่สามารถรองรับกับการใชงานทุกอุปกรณ เพราะการเรียนการสอนออนไลนในยุคปจจบุนั

จะตองอํานวยความสะดวกใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา ผูเรียนจึงสามารถเขาถึงบทเรียน

ไดตามความตองการ ซึ่งถือเปนแหลงความรูของผูเรียน เปนหองปฏิบัติการ ทําใหผูเรียนสามารถ

ศึกษาเพิ่มเติมและฝกฝนตัวเองไดตลอดเวลาจากแบบฝก (มนตชัยเทียนทอง, 2545; กิดานันท มลิทอง

, 2548) สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนพงษ ไชยลาโภ และคณะ (2559) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนา

สื่อบทเรียนออนไลนเรื่อง : การออกแบบเพื่อการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ และมัลติมีเดีย พบปรากฏวา

ประสิทธิภาพของการพัฒนาสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาการออกแบบเพื่อการผลิตสื่อปฏิสัมพันธและ

มัลติมีเดีย จากผลการทดลองภาคสนามมีประสิทธิภาพเทากับ 93.13/92.17  

2. นักศึกษาที่เรียนดวยคลิปเสียงออนไลน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ      

ธนพงษ ไชยลาโภ และคณะ (2559) ที่พบวาสื่อบทเรียนออนไลนจะชวยเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถ

ศึกษาไดทุกที่ ทุกเวลา ทั้งน้ีผูเรียนสามารถตอบโตกับบทเรียนไดทั้งขอความ ภาพน่ิงภาพเคลื่อนไหว 

และเสียงประกอบผานระบบอินเทอรเน็ตนอกจากน้ียังไดทําแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู และเกิด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดดีย่ิงข้ึน ทั้งภายนอกและภายในหองเรียน และเน่ืองดวยเปนสื่อคลิปเสียง

ออนไลนทําใหผูเรียนสามารถทบทวนเน้ือหาไดทุกที่ ทุกเวลา ทําใหเกิดการเรียนรูชวยพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ เชน ชวนชม (2561) ที่ได

ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน เรื่อง การ

ใชงานโปรแกรม Microsoft office สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา พบวา

คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียนออนไลนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวันเรื่อง

การใชงานโปรแกรม Microsoft office แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะการ

เรียนดวยบทเรียนออนไลนมีการปฏิสมัพันธระหวางผูเรยีนกับผูสอน หรือผูเรียนกับผูเรียน ผานทางสือ่
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โซเชียลเน็ตเวิรค (Facebook) ไดตลอดเวลา ซึ่งผูเรียนสามารถถามขอสงสัยและไดรับการตอบกลับ

จากผูสอนไดตามเวลานัดหมาย สงผลใหผูเรียนมีความสนใจและกระตือรือรน ทําใหเกิดการเรียนรู

และมีพัฒนาการเรียนรูที่ดีข้ึน สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน ในเรื่องการพัฒนา

ทักษะดานการฟงน้ัน จะตองมีการฝกฝนจนจนเกิดความชํานาญจึงจะสามารถเขาใจในเรื่องที่ฟงและ

แปลความหมายได สอดคลองกับดวงใจ ไทยอุดม, และแอนน้ี รัตนากร (2537) ที่กลาวไววาการฟง

จะตองมีสมาธิในการฟงเพื่อรับรู ใชความคิดเพื่อทําความเขาใจกับเน้ือเรื่องที่ไดยิน และใชสติปญญา 

วิจารณญาณตัดสินไดวาขอความที่ไดยิน นาเช่ือถือเพียงไร รวมทั้งสามารถนําสิ่งที่ไดรับฟงน้ันไปใช

ประโยชน ดังน้ัน นักเรียนจึงควรไดรับการฝกฝนทักษะอยางเพียงพอ และสอดคลองกับสุมิตรา อังวัฒ

นกุล (2537) ที่ไดเสนอข้ันตอนในการฝกความสามารถในการฟง ไววาตองมีการกระตุนใหความสนใจของ

นักเรียนและใหนักเรียนไดรูจุดมุงหมายของการฝกทักษะการฟงครูจะตองแจงใหนักเรียนไดรูจุดมุงหมาย

เฉพาะหรืองานที่จะทําหลังจากฟงแลว, ใหนักเรียนไดฟงขอความหรือเรื่องราวที่เตรียมไวขอความที่ฟง 

ควรเปน ขอความที่ใชอัตราความเร็วปกติและควรจะเปดโอกาสใหผูฟงไดฟงซ้ํา ซึ่งจะซ้ํากี่ครั้งน้ันข้ึนอยู

กับความยาวและยากงายของเรื่องที่ฟง ลักษณะงานที่ใหทําและความสามารถของนักเรียน, ใหนักเรียน

ทําแบบฝกหัดหรืองานที่มอบหมายใหหลังจากการฟงแลวและ ครูใหคําติชมงานของนักเรียน เชน เฉลย

คําตอบหรือใหนักเรียนไดแกไขคําตอบ ที่ผิดดวยตนเองซึ่งการจัดคลิปเสียงออนไลนเปนหน่ึงใน

ทางเลือกที่ใหผูเรียนไดฝกฝนจนเกิดความคุนเคยทําใหสามารถตีความจากเน้ือหาที่ฟง มีแบบฝกหัดที่

ไดทบทวนทุกที่ ทุกเวลาจึงเปนการสงเสริมทักษะทางดานการฟงสงผลใหมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีข้ึน 

3. ความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนดวยคลิปเสียงออนไลน พบวาผูเรียนสวนใหญเห็น

วาคลิปเสียงออนไลนสามารถทบทวนไดทุกที่ การเขาถึงบทเรียนคลิปเสียงออนไลนสามารถเขาถึงได

งายและคลิปเสียงมีความคมชัด ฟงงาย เน่ืองดวยคลิปเสียงออนไลนชวยใหผูเรียนมีความเปนอิสระใน

การเรียนรู ไมมีขอจํากัดเหมือนอยูในช้ันเรียน อํานวยความสะดวกในการเรียนรูทุกที่ และตามความ

ตองการ สามารถเปดฟงคลิปไดทุกอุปกรณการใชงาน ซึ่งสอดคลองกับ เชน ชวนชม (2561) ที่

ทําการศึกษาแลวพบวาการเรียนออนไลนทําใหผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเพราะผูเรียน

สามารถ เรียนรูไดอยางอิสระ เรียนรูไดตามความสามารถ ของตนเอง มีชองทางในการติดตอสื่อสาร

หลาย ชองทาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรัญญา ย่ีซาย (2556) ที่พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจ

ในระดับมากที่สุด เน่ืองเพราะการออกแบบบทเรียนออนไลนไดมีการออกแบบโดยการอาศัยหลัการ

ทางทฤษฎีความพึงพอใจมาออกแบบบทเรียนซึ่งการเรียนการสอนออนไลนน้ันมีคุณสมบัติทําใหการ

สรางสรรคองคความรูเกิดข้ึนกับผูเรียน มีความสะดวกสบายในการใชงาน มีความเปนปจจุบัน และ

การมีปฏิสัมพันธ มนตชัย เทียนทอง (2545) สิ่งเหลาน้ีลวนเปนองคประกอบในการสรางความพึง

พอใจในการเรียนรูแบบออนไลน 
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. สามารถใชคลิปเสียงออนไลนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา

ภาษาอังกฤษได จึงสามารถนําไปใชเปนสื่อการเรียนการสอนประกอบเน้ือหาตางๆ เพื่อสงเสริมการรู

ภาษาของผูเรียนตอไปได  

2. ในการใชคลิปเสียงออนไลนน้ันควรมีการออกแบบใหมีเน้ือหาที่สงเสริมพัฒนาการดาน

อื่นๆ เพิ่มเติมลงไปดวย เชนการพูด การเขียน และมีคลิปเสียงที่หลากหลายมากย่ิงข้ึน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยศึกษาเฉพาะเน้ือหาแคบางเรือ่งเทาน้ัน ซึ่งหากนําผลวิจัยไปใชควร

ศึกษาเพิ่มเติมเน้ือหาในสวนอื่นที่หลากหลายมากย่ิงข้ึนเพื่อเปนทางเลือกใหแกผูเรียนไดฝกฝนและ

เรียนรูเพิ่มเติม 

2. การใชคลิปเสียงออนไลนน้ัน ควรมีแบบฝกหัดที่สอดคลองกันกับคลิปเสียงที่จัดใหผูเรียน 

ดังน้ันควรมีแบบฝกหัดใหสอดคลองกับเน้ือหาและมีการใหผลปอนกลับแกผูเรียนเพือ่พัฒนาการที่ดีข้ึน

ดวย  

3. เพื่อการใชงานที่แพรหลายมากย่ิงข้ึนอาจจัดทําในลักษณะเปนแอพพลิเคช่ันสเพื่อ

สนองตอบการเรียนรูแบบออฟไลน 
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