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บทที่  5 

สรุปผล   อภิปรายผล   และขอเสนอแนะ 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เรื่อง การศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน (e–Learning) กับการเรียนรูแบบปกติ โดย
มีขั้นตอนในการศึกษา สรุปผลไดดังนี้ 
               วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่  1  กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนกับกลุมที่ไดรับการเรียนรูแบบปกติ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1  กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนกับกลุมที่ไดรับการเรียนรู
แบบปกติ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1   กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนกอนเรียนและหลังเรียน 
   สมมติฐานการวิจัย 
                 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมที่
ไดรับ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนสูงกวากลุมที่ไดรับการเรียนรูแบบปกติ 
 2. คะแนนเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนสูงกวากลุมที่ไดรับการเรียนรูแบบปกติ 
 3. คะแนนเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  กลุมที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตรปการศึกษา 2548 จํานวน      
6  หองเรียน ซึ่งมีการจัดหองเรียนเปน 3 กลุม โดยใชคะแนนการทดสอบวัดความรูพื้นฐาน คือ 
กลุมเกง ไดแก หอง 1 และ หอง 2 กลุมกลาง ไดแก หอง 3 และหอง 4  และกลุมออน ไดแก หอง 5 
และหอง 6 โดยในแตละหองมีนักเรียนหองละ 40 คน รวมทั้งหมด   240  คน 
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 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนพุทธิรังสพีบิลู 

อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2548 โดยวิธี
เจาะจงนักเรียนกลุมเกงเนื่องจากเปนหองที่ผูวิจัยทําการสอนและนักเรียนมีความรูความสามารถดาน
การใชอินเทอรเน็ตไมแตกตางกันแลวทําการสุมอยางงายโดยการจับสลาก ใหกลุมแรกเปนกลุม
ทดลอง 1  หองเรียน  จํานวน 40  คน เพื่อเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน และกลุม
ที่ 2  เปนกลุมควบคุม  1  หองเรียน จํานวน 40  คน เรียนโดยการเรียนรูแบบปกติ 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง  บรรยากาศ   แบงเปน 
  1.1 แผนการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน จํานวน 
4 แผน 14 ชั่วโมง รวมทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 4 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 18 ช่ัวโมง 
  1.2 แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ จํานวน 4 แผน 14 ชั่วโมง รวมทดสอบ     
กอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 4 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 18 ช่ัวโมง 
 2.  บทเรียนออนไลน วิชาวิทยาศาสตร (ว31101) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ืองบรรยากาศ   
สรางบทเรียนโดยใชโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน (Phutti  LMS)  

 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร (ว31101) ชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 1 เรื่อง บรรยากาศ จาํนวน 40 ขอ มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง .46–.68 คาอํานาจ
จําแนก (r) อยูระหวาง .88-.89 และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89 
 4.  แบบวัดเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร จํานวน  30  ขอ มีคาความเชื่อมั่น .87 

วิธีดําเนินการทดลอง 
 1.  ระยะกอนการทดลอง ผูวิจัยทําการทดสอบกอนเรียน โดยใหกลุมทดลองและ       

กลุมควบคุมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
โดยถือเอาคะแนนที่ไดจาการทําแบบทดสอบนั้นเปนคะแนนทดสอบกอนการทดลอง โดยใชเวลา
ในการทดสอบกอนเรียน 2 ชั่วโมง 
 2.  ระยะทดลอง ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
เร่ือง บรรยากาศ โดยกลุมทดลองเรียนโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนและกลุมควบคุม
เรียนโดยใชการเรียนรูแบบปกติ เปนเวลา 6 สัปดาห รวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง โดยรวมเวลาที่ใชสําหรับ
การทดสอบกอนเรียน 2 ชั่วโมงและทดสอบหลังเรียน 2 ชั่วโมง ซ่ึงผูวิจัยเปนผูดูแลและดําเนินการ
ทั้งหมด 
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 3.  ระยะหลังทดลอง ผูวิจัยทําการทดสอบหลังเรียน โดยใหกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร โดย
ถือเอาคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบนั้น เปนคะแนนทดสอบหลังการทดลอง โดยใชเวลาใน
การทดสอบหลังเรียน 2 ช่ัวโมง 
 4.  นําคะแนนในขอ 1 และขอ 3 มาเปรียบเทียบและวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาเฉลี่ย      
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมและทดสอบคาที แบบ  Independent  t–test 
 5.  นําคะแนนในขอ 1 และ ขอ 3 มาเปรียบเทียบและวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาเฉลี่ย     
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ภายในกลุมทดลองและทดสอบคาที่ แบบ  Paired  t–test  
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
  5.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง บรรยากาศ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน สูงกวานักเรียนกลุมที่ไดรับ
การเรียนรูแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  5.1.2  คะแนนเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องบรรยากาศของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนสูงกวานักเรียนกลุมที่
ไดรับการเรียนรูแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  
  5.1.3  คะแนนเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง บรรยากาศ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

5.1.4 สรุปผลการประเมินบทเรียนออนไลนโดยกลุมตัวอยาง 
   การประเมินบทเรียนออนไลน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง บรรยากาศ โดยกลุม
ตัวอยางพบวา ระดับคุณภาพของบทเรียนภาพรวมอยูในระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 4.27 โดยมีคุณภาพ
ดานรูปแบบบทเรียน แบบอักษร การใชภาพประกอบและสื่อประสม การจัดกิจกรรมการเรียน
ระยะเวลาในการเรียน  การเชื่อมโยงแหลงเรียนรูและระบบโตตอบของผูสอนกับผูเรียน  อยูใน
ระดับดีทุกดาน  
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5.2 อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจัย เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ออนไลน (e–Learning) กับการเรียนรูแบบปกติ   ผลการวิจัยมีดังนี้ 
  5.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง บรรยากาศ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนสูงกวานักเรียนกลุมที่ไดรับ
การเรียนรูแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  มีประเด็นการอภิปรายดังนี้ 
  การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน พบวา นักเรียนจะมีความ
กระตือรือรนในการเรียนและสนใจเรียนเมื่อไดเรียนรูเนื้อหาและทํากิจกรรมในบทเรียน  นักเรียน
จะมีความสนุกสนานกับกิจกรรมและการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลเพิ่มเติมในบทเรียน  จะเรียน
เนื้อหาในบทเรียนไดไมเทากันบางคนเรียนไดเร็วบางคนเรียนไดชา นอกจากนี้นักเรียนจะพยายาม
ทําแบบฝกหัด   กิจกรรมและขอสอบเพื่อตองการตรวจคะแนนและความกาวหนาของตนเองซึ่ง
ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ  ทักษิณา   สวนานนท ( 2539 : 18)  ที่วา การเรียนการ
สอนโดยใชส่ือบทเรียนออนไลนเปนการสอนที่มุงตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล  ผูเรียน
สามารถเรียนไดดวยตนเอง   ตามความรู  ความสนใจและความสามารถของผูเรียน  สามารถเรียนได
ตลอดเวลาโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ทําใหผูเรียนไมเบื่อหนายในการเรียน  สามารถโตตอบ 
(interactive) กับผูเรียนไดในรูปของขอมูลยอนกลับ (feedback) ทันทีที่ผูเรียนตอบคําถาม ทําให
ผูเรียนทราบผลการเรียนรูทันที นอกจากนี้ ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนโดยตรง ทําใหผูเรียน
สนใจเรียนและเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น  ถนอมพร   เลาหจรัสแสง (2541 : 22) กลาววาสื่อคอมพิวเตอร
ยัง สามารถนําเสนอบทเรียนดวย   ขอความ  ตัวอักษร   ภาพนิ่ง   ภาพกราฟก  ภาพเคลื่อนไหวและ
เสียง   ชวยเราใจทําใหนักเรียนสนใจบทเรียนและมีความเขาใจบทเรียนเปนการกระตุนให
นักเรียนอยากรูอยากเรียนมากยิ่ งขึ้น   เปนวิ ธีหนึ่ งที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
และอรพันธุ    ประสิทธิรัตน (2530 : 8)  กลาววาขอดีของส่ือคอมพิวเตอรยัง สามารถจําลองส่ิงที่
เปนนามธรรมที่ยากตอความเขาใจใหเปนรูปธรรมที่ชวยใหเขาใจงายขึ้น    
 นอกจากนี้ สุพรรณี   สิงหพันธุ (2546 : 3) ไดกลาววาการสอนวิทยาศาสตรใหบรรลุ
เปาหมายตองนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชหลายๆ  รูปแบบโดยเฉพาะสื่อทาง
คอมพิวเตอร   สอดคลองกับ กิดานันท  มลิทอง (2543 : 9)  ที่กลาววาการเรียนรูจากคอมพิวเตอร
ชวยสอนทําใหการเรียนการสอนมีคุณภาพดีขึ้น   สอดคลองกับงานวิจัยของพิจักษณา   กุสุโมทย 
(2546 : 58) ไดทําการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนดวยบทเรียนบนเว็บเพจ เร่ืองดาวเคราะห  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบนเว็บเพจกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน  โดยมี
คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนการทดสอบกอนเรียน   สอดคลองกับงานวิจัยของ   
ธงชัย    กนกโชติเลิศ (2546 : 28)  ไดทําการศึกษาวิจัย  เร่ือง  การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บเพื่อการทบทวน  วิชาฟสิกส   เรื่องโมเมนตัมเชิงเสนและการชน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บเ พ่ือการทบทวน   งานวิจัย
ที่สอดคลองอีก  คือ   นงลักษณ    แกวทิพยจักษ  (2548 : 39)  ไดทําการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร (ว 8) เร่ืองโลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก  ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2   โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  ที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนกับคูมือครู  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร (ว 8)  ของนักเรียน
ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาการสอนตามคูมือครู  นอกจากนี้
ผลการวิจัยยังสอดคลองกับ  จิการา (Gigara. 1989 : 3236A)  ไดวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีจากการเรียนแบบปกติกับการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน  โดย
กลุมหนึ่งเรียนโดยการควบคุมของคอมพิวเตอรชวยสอนและอีกกลุมหนึ่งเรียนโปรแกรมการเรียน  
ผลการวิจัยพบวา  กลุมที่เรียนโดยใชคอมพิวเตอรควบคุม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกวาการใช
โปรแกรมการเรียน 
 5.2.2 คะแนนเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนสูงกวานักเรียนกลุมที่ไดรับการเรียนรูแบบปกติ และคะแนน
เจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบออนไลน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  มีประเดน็การอภิปรายดังนี้ 
 การศึกษาเจตคติในการเรียนบทเรียนออนไลนพบวานักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนมี
ความสนใจในบทเรียน ตั้งใจเรียน  มีความสนุกสนานเมื่อไดเรียนและชอบทํากิจกรรมในบทเรียน 
ไดเรียนรูส่ือในบทเรียนอยางหลากหลาย   มีทั้งรูปภาพ    เสียง   ภาพเคลื่อนไหว  ส่ือที่มีสีสัน 
กิจกรรมขั้นตอนตางๆ  ในบทเรียนที่ซับซอนนักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางละเอียดและสามารถ
ทบทวนไดเมื่อไมเขาใจทําใหผูเรียนรูสึกไมเบื่อในการเรียนซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของ 
วุฒิชัย  ประสารลอย (2543 : 15)  ที่วา  การเรียนการสอนโดยใชส่ือประเภทออนไลนเปนการจัดการ
เรียนการสอนที่เราความสนใจแกผูเรียน  กระตุนการการตอบสนองเพื่อใหผูเรียนไดรวมทํากิจกรรม
ตางๆ  ผูเรียนไมเบื่อในบทเรียนมีความสนุกสนานตอการเรียน  บทเรียนมีการโตตอบกับผูเรียน
สามารถสามารถใหผลยอนกลับไดทันที  ผูเรียนตรวจสอบความกาวหนาของตนเองไดเปนการ
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เสริมแรงในทางบวกใหแกผูเรียน  กิดานันท  มลิทอง (2543 :18) ไดกลาวถึงบทเรียนคอมพิวเตอรวา
เปนเทคโนโลยีระดับสูง ที่ทําใหการเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธระหวางผู เ รียนกับเครื่อง
คอมพิวเตอรและยังสามารถทําใหมีการตอบสนองของขอมูลที่ผูเรียนปอนเขาไปซึ่งเปนเทคนิคการ
เสริมแรงแกผูเรียนในแตละบทเรียนจะมีตัวอักษร  ภาพกราฟก  ภาพนิ่ง    ภาพเคลื่อนไหว   เสียง
ประกอบทําใหผูเรียนสนุกสนานกับการเรียนไมเบื่อหนาย  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
อาศัยแนวคิดทฤษฎีเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง มีการประเมินการตอบสนองของ
ผูเรียนโดยใหขอมูลปอนกลับเพื่อเสริมแรง  นอกจากนื้  ยืน  ภูวรวรรณ (2531 : 120)  ยังไดกลาวไว
วา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จะมีการเรียนรูที่มีการจัดเสนอตอส่ิงเราแลวใหนักเรียน
ตอบสนอง  มีการกําหนดรูปแบบการนําเสนอเปนภาพกราฟก  สี  ที่มีทั้งการเคลื่อนไหวและไม
เคล่ือนไหว  มีคําอธิบายประกอบในขณะเรียนเพื่อชวยเหลือผูเรียนเมื่อตอบไมถูก  มีคําอธิบายหรือ
คําแนะนําใหและเมื่อตอบไมไดในเวลาที่กําหนดก็จะมีคําเฉลยอธิบายซึ่งเปนการใหขอมูลยอนกลับ 
ถือวาเปนองคประกอบของสื่อที่ทําใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ  ดึงดูดความสนใจและกระตุน
ผูเรียน  ถนอมพร  เลาหจรสัแสง (2541 : 35)  ไดกลาววาคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อการเรียนการ
สอนทางคอมพิวเตอร  นําเสนอเนื้อหาลักษณะของสื่อประสม  ไดแก  ขอความ  ภาพนิ่ง  กราฟก  
ภาพเคลื่อนไหว  วีดิทัศนและเสียง  เปนตน  ทําใหดึงดูดความสนใจของผูเรียนและกระตุนผูเรยีนให
เกิดความตองการที่จะเรียน    การเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยงระหวางส่ิงเรากับการตอบสนองตาม
ทฤษฎีของธอรนไดค(Thorndike, s  connectet  theory)  เมื่อบุคคลไดรับผลที่พึงพอใจยอมอยากจะ
เรียนรูตอไปและถาไดรับผลที่ไมพึงพอใจจะไมอยากเรียนรู  ดังนั้นการไดรับผลพึงพอใจจึงเปน
ปจจัยสําคัญในการเรียนรู  ดังกฎแหงผลที่ไดรับ (Law  of  Effect) การใหผลยอนกลับทันที  ผล
ปอนกลับหรือการใหคําตอบนี้ถือเปนการเสริมแรงอยางหนึ่ง ทําใหผูเรียนสามารถตรวจสอบการ
เรียนของตนเองไดเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนตามแนวคิดของสกินเนอร (Skinner) “ การ
กระทําใดๆ ถาไดรับการเสริมแรงจะมีแนวโนมใหเกิดการกระทํานั้นอีกสวนการกระทําใดที่ไมมี
การเสริมแรง  ยอมมีแนวโนมใหความถี่ของการกระทํานั้นคอยๆหายไปในที่สุด” (พรรณี  ชูชัย.
2545 : 158 – 159) 
 นอกจากนี้ สุรางค   โควตระกูล  (2536 : 185 – 186) ไดกลาวถึงธรรมชาติของการเรียนรู
ไมไดขึ้นอยูกับองคประกอบทางสติปญญาอยางเดียวแตยังเกี่ยวของกับเจตคติของผูเรียนที่มีตอการ
เรียนอีกดวย     สอดคลองกับงานวิจัยของ ไพฑูรย   ศรีฟา (2544 : 29) ไดทําการศึกษาวิจยัเร่ือง  การ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย   ผลการวิจัยพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ผานเครือขายหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและนักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีมากตอการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทยสอดคลองกับงานวิจัยของ  
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สมยศ  ทิพยเที่ยงแท (2546 : 62 – 64)  ไดทําการศึกษาวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรผาน
อินเทอร เน็ตวิชาวิทยาศาสตร   เ ร่ือง   เครื่องใชไฟฟา    สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่   2  โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท    จังหวัดสมุทรปราการ   ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและผู เ รียนมีความคิดเห็นในดานความพึงพอใจ    
 ความนาสนใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรผานอินเทอรเน็ต   อยูในระดับสูง  สอดคลองกับงานวิจัย
ของอุทัย เสนารักษ  (2548 :73–74)  ไดทําการศึกษาวิจัยผลของการใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร
กราฟกตอความคิดสรางสรรคและเจตคติตอการเรียนวิชาออกแบบ  1  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน   ผลการวิจัยพบวา   ความคิดสรางสรรคและเจตคติของนักเรียนที่เรียนวิชาออกแบบ  1  
โดยใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรกราฟกสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติและยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ  เฮส  (Hess. 1987 : 96A)  ไดศึกษาผลของการใชโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอรชวย
สอนในการประเมินผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  เ ร่ือง  พลังงานไฟฟา  ของนักเรียนใน
สหรัฐอเมริกา   ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกัน  ครูและนักเรียนมี
เจตคติที่ดีตอการใชไมโครคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

5.3   ขอเสนอแนะ 

 
  5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
   1) จากผลการวิจัยพบวาบทเรียนออนไลนมีผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวาการเรียนรูแบบปกติแสดงวาวิธีการสอนโดยใชบทเรียนออนไลนชวยใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองไดดีกวาเดิม  ฉะนั้นผูที่เกี่ยวของทุกฝาย  เชน ผูบริหารโรงเรียน    เขตพื้นที่การศึกษา
เปนตน ควรใหการสนับสนุนสงเสริมใหมีการนําบทเรียนออนไลนไปใชเพื่อเปนการพัฒนาการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น   
      2)   จากผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ออนไลน มีเจตคติตอการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนรูแบบปกติ  หนวยงานทางการศึกษาควรนํา
ผลการวิจัยไปใชกับนักเรียนทุกระดับชั้นและเผยแพรขอมูลไปยังโรงเรียนตางๆ  เพื่อเปนแนวทาง
ในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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   3)  จากผลการวิจัยพบวาบทเรียนออนไลน มีผลทําใหกิจกรรมการเรียนการ
สอนพัฒนาไดคุณภาพอยูในระดับดี  ฉะนั้นหนวยงานทางการศึกษา   คว รสง เ ส ร ิม แ ล ะ
สนับสนุน ส่ิงตางๆ ที่ เกี่ยวของ  เชน   งบประมาณ    วัสดุอุปกรณและบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถเพื่อรวมสรางบทเรียนออนไลนใหหลากหลายพัฒนาคุณภาพการศกึษาใหอยูในระดับ
ที่สูงขึ้น  
  5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
   1)   ควรทําการวิจ ัย  ศึกษาตัวแปรตามอื ่นๆ  นอกเหนือจากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เชน ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ความคงทนในการเรียนรูและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  เปนตน 
   2)   ควรสงเสริมใหมีการวิจัยเกี่ยวกับการใชบทเรียนออนไลน ในการเรียนการ
สอนใหมีความหลากหลายในสาขาวิชาอื่นๆ และระดับชั้นตางๆ ใหมากขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ 
   3)   ควรมีการวิจัยบทเรียนออนไลน ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ในลักษณะของการทดลองเสมือนจริง  โดยการจําลองรูปแบบการทดลองลงในบทเรียนแลวให
นักเรียนไดฝกปฎิบัติและเรียนรูดวยตนเอง 
 
 


