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บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัย เร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง
การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  
โดยวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานอินเทอรเน็ต เร่ืองการสรางเว็บ
เพจดวยภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหวางจัดการเรียนรู โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต กลุมตัวอยางท่ี
ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ สํานักเขตพื้นท่ี
การศึกษา เขต 6 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 2 หองเรียนไดมาโดยการ
สุมแบบกลุม เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอรสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 แผนการจัดการเรียนรู โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
ผานอินเทอรเน็ต แบบทดสอบวัดผมสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาสถิติที 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ คือ   
 1.  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร มัลติ มี เดียผานเครือขาย
อินเทอร เน็ต  เ ร่ืองการสรางเว็บเพจดวยภาษา  HTML5 วิชาคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีประสิทธิภาพเทากับ 80.19/83.81 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวท่ี 80/80 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  ท่ีได รับจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 วิชา
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คอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หลังเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรู โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานอินเทอรเน็ต เร่ืองการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML 5 วิชาคอมพิวเตอร
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
 

อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานอินเทอรเน็ต เร่ือง 
การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML 5 วิชาคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีจัดการ
เรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการจัดการเรียนรูแบบปกติ สามารถนําไปสูการ
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ไดดังนี้ 
 1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สําหรับการทดสอบของกลุม
นักเรียนท่ีเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพของบทเรียนอยูท่ี 80.19/83.81
ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดคือ 80/80 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน ขอ 1 ท้ังนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองการสรางเว็บเพจดวยภาษา 
HTML 5 วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 4 ท่ีพัฒนาข้ึน ไดทําการพัฒนา 
ตามข้ันตอน คือ มีการศึกษาขอมูลพื้นฐานมีการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน ศึกษารวบรวมขอมูล
จากสถานท่ีจริง ผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ มีการแกไขปรับปรุงท้ังในดานเนื้อหา ภาษา และ
กิจกรรมตางๆ จึงทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด  
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ สมบัติ  ประทีปเกรียงไกร (2550, หนา 53)ไดพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีสรางข้ึนตามเกณฑ 85/85 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง 
การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีสรางข้ึนมีคุณภาพอยูในระดับดีและมี
ประสิทธิภาพ  86.07/88.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว  สวน สันทนีย  นิยมพงษ (2554, หนา 58) 
ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การใชโปรแกรม Authorware
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การใชโปรแกรม 
Authorware ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 83.13/87.83 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวนอกจากน้ี  
วิไลลักษณ  ชางโต (2555, หนา 91) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง หลักการพัฒนา
โปรแกรมภาษาข้ันพื้นฐาน สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง
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หลักการพัฒนาโปรแกรมภาษาข้ันพื้นฐานท่ีสรางข้ึน มีประสิทธิภาพเทากับ 82.36/86.88 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนดไวเชนเดียวกัน 
 2.  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีจัดการเรียนรู โดย
ใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองการสรางเว็บเพจดวยภาษา 
HTML5 วิชาคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 แตกตางจากการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนตามสมมุติฐาน ขอท่ี 2 เนื่องจาก บทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไดรับคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ นํา
บทเรียนมาแกไขปรับปรุงจนทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีผูวิจัย
สรางข้ึนประกอบดวยเนื้อหาท่ีถูกตอง ชัดเจน อานงาย มีรูปภาพประกอบ มีภาพเคล่ือนไหวท่ี
นาสนใจ เหมาะสมกับวัยนักเรียน ทําใหนักเรียนสามารถเลือกท่ีจะเรียนรูไดดวยตนเองตาม
ความสามารถ ความสนใจและความถนัด สามารถนําบทเรียนกลับไปบททวนไดท้ังท่ีบานและท่ี
อ่ืนๆ นอกจากน้ียังมีแบบฝกหัดทายบทเรียน เพื่อทบทวนความรูมีการประเมินผลโดยการโตตอบ
กลับทันที ทําใหนักเรียนรูสึกไมเครียดในระหวางเรียน จึงสงผลใหผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนท่ีเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย ธัญนันท  ชัยศรี (2552, หนา 
119-120) ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เร่ือง “รีซีสเตอรและ
คาปาซีสเตอร” สําหรับนักศึกษาระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิค สุราษฎรธานี พบวา เม่ือนําผลตาง
ระหวางการทดสอบหลังเรียนและกอนเรียนไปเปรียบเทียบกับตารางนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ดวย 
การคํานวณจากสูตร คา t ท่ีไดจากการคํานวณได 18.804 ซ่ึงมากกวาคาท่ีไดจากตารางท่ีระดับ
นัยสําคัญท่ี .05 ซ่ึงมีคาเทากับ 1.684 แสดงวาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05 โกมล  เทโหปการ (2552, หนา 113) ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
โดยใชวิธีกระบวนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก เร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคําเพื่องาน
อาชีพ พบวา ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน ความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 แสดงวาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงข้ึนสวน ปาจรีย  
วัชชวัลคุ (2555, หนา 34) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง ความสัมพันธระหวางรูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนของ
กลุมตัวอยางท่ีเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคาสูงกวาคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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 3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรู โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 วิชา
คอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวม
อยูในระดับมาก แสดงวานักเรียนมีความรูสึกท่ีดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต มีการตอบสนอง
และเราความสนใจ มีการโตตอบระหวางนักเรียนกับคอมพิวเตอร นักเรียนสามารถไปทบทวนหรือ
เรียนซํ้าไดทุกท่ีท่ีมีการเช่ือมตอคอมพิวเตอรได ทําใหนักเรียนไมเบ่ือหนาย ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ รวิวรรณ  เกียรติอังกูร (2552, หนา 98) ไดสรางส่ือมัลติมีเดีย วิชาศิลปะ เร่ือง “การใช
สี” สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี พบวา การประเมินความ
พึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีคาเทากับ 4.12 ซ่ึงมีระดับความ 
พึงพอใจอยูในเกณฑมาก หมายถึง เหน็ดวยอยางยิ่ง งานวิจัยของ อนุชิต ไชยทองศรี (2551, หนา 97) 
ไดศึกษา เร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง เคร่ืองใชไฟฟาในบาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 พบวา ผลการประเมิน 
เจตคติของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับมากท่ีสุดสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ณัฐวุฒิ  โทษาธรรม (2550, หนา 60) ไดศึกษา เร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง เคร่ืองใชไฟฟาในบาน รหัสวิชา 
ง 32161 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวา ผลการประเมินเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน อยูในระดับมากท่ีสุด 

 
ขอเสนอแนะ 
 
 1.  ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.1  การใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนักเรียนเปนผูควบคุมดวยตนเอง 
ครูผูสอนตองใหคําแนะนําและช้ีแจง จนนักเรียนเขาใจถึงวิธีการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนอยางมีประสิทธิภาพ และควรคอยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนดวย 
 1.2  รูปภาพท่ีนําเสนอในสาระการเรียนรูควรเปนภาพท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาท่ีนํามาใช
ในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และไมควรมีรูปภาพมากเกินไป เพราะอาจทําใหนักเรียนเกิด
ความสับสนได 
 1.3  เนื้อหาท่ีนํามาจัดทําคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ควรมีความกระชับหรือสรุปสาระ
การเรียนรูท่ีสําคัญๆ หากสาระการเรียนรูมีความยาวซับซอนจะทําใหบทเรียนไมนาสนใจ 
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     1.4  ควรมีการนําภาพยนตร วิดีโอส้ันๆ มาใชในการประกอบบทเรียน เพื่อชวยให
บทเรียนเกิดความนาสนใจมากยิ่งข้ึน 
 1.5  แบบฝกหัดท่ีสรางข้ึนในคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ควรมีผลยอนหลังกลับท้ัง 
ตอบถูกและตอบผิด จะไดทราบคําตอบท่ีถูกตองคือขอใด และหากตอบถูกก็ควรบอกเหตุผลดวย 
เพราะบางคร้ังอาจตอบถูกโดยการสุมเดา 
 1.6  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในแตละคร้ังจะตองคํานึงถึงเวลาที่ใช
ในการสอน ใหมีความเหมาะสมกับเวลาจริง ในแตละสัปดาห เพราะวา บทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน สามารถแกปญหาดานการขาดแคลนบุคลากรไดดีอีกทางหน่ึง 
 2.  ขอเสนอแนะการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1  ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อท่ีนักเรียน
จะไดไมเบ่ือรูปแบบการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเดิมๆ และยังชวยใหนักเรียน
สามารถติดตอกับคุณครูผูสอนไดอยางทันที เชน การสรางบทเรียน online เปนตน 
  2.2  ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเปนลักษณะมัลติมีเดียกับกลุมสาระ
การเรียนรูอ่ืนๆ และนักเรียนในระดับช้ันอ่ืนๆ หรือสรางบทเรียนท่ีมีเนื้อหาตอเนื่องกันท้ังระหวาง
ช้ันปท่ีเรียน หรือในระดับช้ันเดียวกัน เพื่อประโยชนตอการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน และตอยอด
ความรูใหกับนักเรียน 
  2.3  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนกับวิธีการสอนหลายๆ วิธี เชน การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  
การสอนแบบพหุปญญา เปนตน 
 


