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บทที่  5 
สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) เร่ือง              
การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรือ่งอินเทอรเนต็เบื้องตน สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 6 ระหวางการจัดการเรยีนการสอนดวยบทเรยีนออนไลน (e-Learning) กับการเรียนการสอน
แบบปกติ  โดยมีขั้นตอนในการศึกษา สรุปผลได ดังนี ้
 

 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน  (e-Learning)  เ ร่ือง  
อินเทอรเน็ตเบื้องตน  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6   

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   เรื่อง 
อินเทอรเน็ตเบื้องตน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบทเรียนออนไลนกับการเรียนรูแบบปกติ 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เรื่อง 
อินเทอรเน็ตเบื้องตน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบทเรียนออนไลนระหวางกอนเรียนและ               
หลังเรียน 

 

   สมมติฐานการวิจัย 

   1.  บทเรียนออนไลน เร่ืองอินเทอรเน็ตเบื้องตนมีประสิทธิภาพ 80/80 
   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบทเรียน
ออนไลน  เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตน สูงกวาการเรียนรูแบบปกติ 
   3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบทเรียน
ออนไลน เร่ืองอินเทอรเน็ตเบื้องตน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 

 ประชากรในการวิจัย ไดแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   ของโรงเรียนมัธยม       
วัดใหมกรงทอง   อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร                 
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เร่ืองอินเทอรเน็ตเบื้องตน ปการศึกษา 2549   จํานวน  3  หองเรียน  ซ่ึงมีการจัดหองเรียนเปน 2 กลุม  
โดยใชคะแนนสอบวัดความรูพื้นฐาน  คือ กลุมที่ใชโครงสรางวิทย-คณิต ไดแก หอง ม.6/2 และ          
ม.6/3   สวนกลุมที่ใชโครงสรางศิลป-คํานวณ ไดแก หอง ม.6/1 โดยแตละหองเรียนมีจํานวน
นักเรียนหองละ 40 คน  รวมทั้งหมด  120  คน   

 

 กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางในการวิจัย   ไดแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนมัธยม

วัดใหมกรงทอง   อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี   ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร                 
เร่ืองอินเทอรเน็ตเบื้องตน  ปการศึกษา 2549 โดยวิธีเจาะจงนักเรียนกลุมวิทย-คณิต เนื่องจากเปน
หองที่ผูวิจัยทําการสอน และนักเรียนมีความรู ความสามารถดานการใชอินเทอรเน็ตไมแตกตางกัน 
แลวทําการสุมตัวอยางโดยวิธีการจับฉลากใหกลุมแรกเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน  จํานวน  40 คน
เพื่อเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน และกลุมที่ 2 เปนกลุมควบคุม 1 หองเรียน  
จํานวน 40 คน เรียนโดยการเรียนรูแบบปกติ 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู วิชาคอมพิวเตอร เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตน แบงเปน 
 1) แผนการจดัการเรียนรู โดยจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน (e-Learning)  
จํานวน  8  แผน  16  คาบเรียน 
 2) แผนการจดัการเรียนรูแบบปกติ  จํานวน 8  แผน   16 คาบเรียน 

 2.  บทเรียนออนไลน (e-Learning) วิชาคอมพิวเตอร (ง 40204) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  
เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตน  สรางโดยใชโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน ASP Web Services    

 3. บทเรียนที่สอนแบบปกติ วิชาคอมพิวเตอร (ง 40204) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  เร่ือง 
อินเทอรเน็ตเบื้องตน  มีการนําเสนอบทสรุปแบบวิธีการบรรยายหนาชั้นเรียน ประกอบกับ                
ใบความรู และแบบฝกหัดในแตละเรื่อง 

 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร (ง 40204) ช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 6  เรื่อง อินเทอรเน็ตเบื้องตน  จํานวน 40 ขอ  มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง .32 - .86            
คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง  .27 - .91 (ภาคผนวก ค)  และคาความเชื่อมั่นเทากับ  .93   
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 วิธีดําเนินการทดลอง 
 1.  ระยะกอนการทดลอง  ผูวิจัยทําการทดสอบกอนเรียน โดยใหกลุมทดลองและ          
กลุมปกติทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยถือเอาคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ
นั้นเปนคะแนนทดสอบกอนการทดลอง  โดยใชเวลาในการทดสอบกอนเรียน 15  นาที 
 2.  ระยะทดลอง  ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมเรียนวิชาคอมพิวเตอร 
เรื่อง อินเทอรเน็ตเบื้องตน  โดยกลุมทดลองเรียนโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน 
และกลุมควบคุมเรียนโดยใชการเรียนแบบปกติ  เปนเวลา  8  สัปดาหๆ ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 
50 นาที  รวมทั้งสิ้น  16 คาบ  โดยรวมเวลาที่ใชสําหรับการทดสอบกอนเรียน 15 นาที  และทดสอบ
หลังเรียน 15 นาที  ซ่ึงผูวิจัยเปนผูดูแลและดําเนินการทั้งหมด 
 3. ระยะหลังการทดลอง  ผูวิจัยทําการทดสอบหลังเรียน  โดยใหกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยถือเอาคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ
นั้น เปนคะแนนทดสอบหลังการทดลอง  โดยใชเวลาในการทดสอบหลังเรียน 15 นาที 
 4.  นําคะแนนในขอ 1 และ ขอ 3 มาเปรียบเทียบและวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาเฉลี่ย          
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  และทดสอบคาทีแบบ   t-test 
Independent 
 5.  นําคะแนนในขอ 1 และขอ 3 มาเปรียบเทียบและวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาเฉลี่ย            
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภายในกลุมทดลองและทดสอบคาทีแบบ t-test Paired 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1  ผลการหาประสิทธิภาพกับกลุมตัวอยางบทเรียนออนไลน  เร่ือง อินเทอรเน็ต
เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  มีคาเทากับ  80.20/87.85 (E1/E2) ซ่ึงผานเกณฑที่
กําหนดไวในสมมติฐาน   

5.1.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  กลุมทดลองที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน มีคาเทากับ 34.12
และนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ มีคาเทากับ 26.00 ซ่ึงแสดงวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบทเรียนออนไลน เร่ือง อินเทอรเน็ต
เบื้องตน สูงกวาการเรียนรูแบบปกติ   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว 
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5.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กลุมทดลองที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน มีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน 34.12  และคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน  9.87  ซ่ึงแสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบทเรียนออนไลน เรื่อง อินเทอรเน็ตเบื้องตนหลังเรียนสูงกวา            
กอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  สอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว 

 

5.2  อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัย เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอินเทอรเน็ตเบื้องตน 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ระหวางการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนออนไลน                 
(e-Learning) กับการเรียนการสอนแบบปกติ   ผลการวิจัย มีดังนี้ 
 5.2.1  ผลการหาประสิทธิภาพกับกลุมตัวอยางบทเรียนออนไลน  เร่ือง อินเทอรเน็ต
เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  มีคาเทากับ  80.20/87.85 (E1/E2) ซ่ึงผานเกณฑ              
ที่กําหนดไวในสมมติฐาน  ทั้งนี้เปนเพราะไดรับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานสื่อ ดานเนื้อหา   
ผลปรากฏวาอยูในเกณฑดี  เนื่องจากไดมีการศึกษาวิธีการออกแบบบทเรียนออนไลน และงานวิจัย
ตางๆ เกี่ยวกับบทเรียน วิเคราะหเนื้อหา เรื่อง อินเทอรเน็ตเบื้องตน จากคูมือหลักสูตรสถานศึกษา
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   เพื่อออกแบบใหตรงตามหลักวิชาการ และสอดคลองกับ
งานวิจัยบทเรียนออนไลนมากที่สุด  จากนั้นนําเนื้อหาที่ไดมาวิเคราะห แยกออกเปนหนวย จํานวน 
4 หนวย  โดยพิจารณาจากลักษณะเนื้อหา และปริมาณบทเรียนออนไลน เร่ืองอินเทอรเน็ตเบื้องตน 
คือ   อินเทอรเน็ตคืออะไร  คําศัพทที่ควรรูเกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ต  ซอฟตแวรที่แสดงขอมูล
ตางๆ ในอินเทอรเน็ตใหเห็นบนหนาจอของเครื่องคอมพิวเตอร และบริการตางๆ บนระบบ
อินเทอรเน็ต  แลวนําเนื้อหามาเขียนโครงเรื่อง และแผนเรื่องราวของบทเรียนที่สอดคลองสัมพันธ
กับแผนการจัดการเรียนรู  เพื่อสรางบทเรียนออนไลนตามแผนเรื่องราวที่ เขียนไว  ซ่ึงการ                 
วางแผนการผลิต  การดําเนินการตามลําดับขั้นตอน  มีการแกไขปญหาระหวางการผลิต  กลาวคือ มี
ขั้นตอนในการหาประสิทธิภาพ คือ ทดลองแบบเดี่ยวกับผูเรียน จํานวน  3  คน  โดยใชเด็กออน 
ปานกลาง และเด็กเกง คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงใหดีขึ้น  โดยปกติคะแนนที่ไดจากการ
ทดลองแบบนี้ จะมีคะแนนต่ํากวาเกณฑมาก เนื่องจากผูเรียนเกิดความสับสนใจการหาปุมเขาสู
บทเรียน  จึงตองมีการปรับปรุงโดยการสรางปุม Button แลวมีคําอธิบายวา “เขาสูบทเรียน”              
อยางชัดเจน  จากนั้นจึงนําไปทดลองแบบกลุม คือทดลองกับผูเรียน  6-10 คน  คละกับผูเรียนที่เกง
กับออน  คํานวณหาประสิทธิภาพ ในคราวนี้คะแนนของผูเรียนเพิ่มขึ้นเกือบเทาเกณฑ โดยเฉลี่ย      



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 109 
 

จะหางจากเกณฑประมาณ 10%  นั่นคือ E1/E2  ที่ไดจะมีคาประมาณ 70/70 ซ่ึงจากการทดลองสังเกต
ไดวาผูเรียนไมตั้งใจทําแบบฝกหัด เปนเพราะผูวิจัยทดลองนอกเวลาเรียนชวงหลังเลิกเรียน   ดังนั้น 
จึงปรับปรุงเปลี่ยนการทดลองจากนอกเวลาเรียน มาเปนทดลองในคาบเรียนวิชาคอมพิวเตอร   
จากนั้นนําไปทดลองภาคสนาม กับผูเรียนทั้งชั้น จํานวน  30 คน  ผลลัพธควรไดใกลเคียงกับเกณฑ
ที่ตั้งไว หากต่ํากวาเกณฑไมเกิน 5% ก็ใหยอมรับได  ซ่ึงการหาประสิทธิภาพนั้น สอดคลองกับ
โครงการศึกษาไรพรมแดน (2545, หนา 2)  ที่วา ผูเรียนมีความมั่นใจในบทเรียนออนไลนมีคุณภาพ
ตามเกณฑที่กําหนดไว  วาบทเรียนออนไลนนั้น สามารถทําใหกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุ
วัตถุประสงคได  และจากการทดสอบประสิทธิภาพจะเปนหลักประกันในการสําเนาบทเรียน
ออนไลน จํานวนมาก  เนื่องจากวาบทเรียนออนไลนเปนสวนหนึ่งของชุดการสอน  ดังนั้น 
คุณสมบัติตางๆ ของชุดการสอนจึงเปนคุณสมบัติของบทเรียนออนไลนดวย  บทเรียนที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น  สามารถถายทอดเนื้อหาความรู ใหตรงตามวัตถุประสงค  จึงทําใหบทเรียนออนไลน เรื่อง 
อินเทอรเน็ตเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด   
ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพดังกลาว  สอดคลองกับแนวคิดของเสาวลักษณ  ญาณสมบัติ 
(2545, บทคัดยอ)  ที่ไดพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ืองนวัตกรรมการ
สอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  โดยมีกลุมตัวอยางเปนครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จํานวน 40 คน  ไดทดสอบกลุมตัวอยางกอนเรียนและทดสอบหลังเรียน 
เมื่อกลุมตัวอยางเรียนจนจบบทเรียนแลวดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการวิจัย
พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูที่เรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง นวัตกรรมการสอนที่
ยึดผูเรียนเปนสําคัญ สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   มนัส  เชิญทอง (2540, หนา 55)   
ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนโดยใชบทเรียน
ออนไลนกับการเรียนการสอนปกติ  โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักศึกษา ที่เรียนวิชาโลกของงานอาชีพ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ภาคเรียนที่ 2  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน  อําเภอเมือง  จังหวัด
อุดรธานี  จํานวน 80 คน  สุมเปนกลุมละ 40 คน  ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาของกลุมที่ควบคุมที่เรียนจากการสอนปกติของครู และกลุมทดลองที่เรียนจากบทเรียน
ออนไลนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยกลุมทดลอง   ซ่ึงเรียนจากบทเรียนออนไลน           
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมที่เรียนจากการสอนปกติของครู 
 การวิจัยนี้สอดคลองกับ มิลิงตัน (Milington, 1996, p. 125)  ซ่ึงไดศึกษาเรื่องกรณี
ตัวอยาง การพิมพวารสารอิเล็กทรอนิกส World Wide Web (www) ซ่ึงไดกลาววา www เปน
เครื่องมือที่ใชส่ือสารทั่วโลกสื่อหลายมิติมี Web ในการผลิตวารสารออนไลนขึ้นมามากขึ้น  ซ่ึงการ
วิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาการตัดสินใจในการวางรูปแบบและการผลิตวารสารอิเล็กทรอนิกส
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ออนไลนชื่อ The European Journal of Continuing Education เผยแพรในเน็ตเวิรก ซ่ึงมีชื่อวา             
The European Continuing Education Network (EUCEN) ออกแบบโดยใช HTML และใชอีเมล ในการ
เก็บรวบรวมขอมูล  ผลการวิจัย พบวา  นโยบายของวารสารไมสามารถที่จะนํามาประเมินไดจนกวา
วารสารจะมีการออกแบบเผยแพรอยางเปนทางการแลว  และมีความเปนไปไดในการวางกลยุทธทาง
การตลาด เพื่อที่จะผลิตสารอิเล็กทรอนิกสออนไลนเผยแพรตอไป อลิเซีย (Alicia, 2000, p. 145) ได
ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบการอานจากอินเทอรเน็ต และการอานจากสิ่งพิมพวิชาฝรั่งเศสของ
นักเรียนสายภาษาฝรั่งเศส  โดยศึกษานักเรียนสายภาษาฝรั่งเศสที่เรียนในระดับ 8 จํานวน 29 คน            
ที่อานเนื้อหาจากอินเทอรเน็ต และส่ิงพิมพ  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่อานเนื้อหาจากอินเทอรเน็ต
นั้นใหความสนใจมากกวา และอินเทอรเน็ตชวยนําไปสูปฏิสัมพันธทางสังคมในหมูนักเรียน  
นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นวาอินเทอรเน็ตทําใหเขาไดคนหาความรูไดดวยตนเอง  และได
ศึกษาตามความสนใจของแตละคน  ซ่ึงจะไดคะแนนที่ดีกวาการอานเนื้อหาจากสิ่งพิมพ 

การวิจัยนี้สอดคลองกับ สุกรี  รอดโพธ์ิทอง (2536, หนา 75-89)  ซ่ึงไดเสนอเทคนิคการ
ออกแบบ บทเรียนคอมพิวเตอรเพื่อการสอน  โดยใหเนนการผสมผสานของกราฟก สี ภาพเคลื่อนไหว  
การเปรียบเทียบ  การใหตัวอยางที่เปนรูปธรรม  การใหขอมูลปอนกลับ ที่เปนภาพ ฯลฯ   ขั้นตอน  
การออกแบบนี้ดัดแปลงมาจากกระบวนการเรียนการสอน 9 ขั้นของ กาเย  บริกส และแวกเนอร คือ
การเราความสนใจใหพรอมที่จะเรียนกอนที่จะเริ่มเรียน  มีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูเรียนควรจะไดรับ
แรงกระตุนและจูงใจใหอยากที่จะเรียน ทําไดโดยการใชภาพ  สี  เสียงประกอบ  ในการสรางไตเติล 
ใชกราฟกขนาดใหญ   งาย  ไมซับซอน  มีการเคลื่อนไหวที่ส้ันและงาย  ใชสีและเสียง เขาชวยให
สอดคลองกับกราฟก  ภาพควรคางอยูที่จอภาพจนกวาผูเรียนจะเปลี่ยนภาพ ในกราฟกควรบอกชื่อเรื่อง
ที่จะเรียน  แสดงผลบนจอไดเร็วและควรเหมาะกับวัยของผูเรียนดวย  2) การบอกวัตถุประสงคของ
การเรียนในบทเรียนออนไลนนั้น เพื่อใหผูเรียนรูลวงหนาถึงประเด็น สําคัญของเนื้อหาและ           
เคาโครงเนื้อหาอยางกวางๆ  เพื่อใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพ การบอกวัตถุประสงคนั้นทําได                
หลายแบบ    3) ทบทวนความรูเดิมกอนที่จะใหความรูใหมแกผูเรียน  ซ่ึงในสวนของเนื้อหาและ
แนวความคิดนั้นๆ ผูเรียนอาจไมมีพื้นฐานมากอน มีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูออกแบบโปรแกรมควร
จะตองหาวิธีการประเมินความรูเดิม ในสวนที่จําเปนกอนที่จะรับความรูใหม  4)  ใหเนื้อหาและ
ความรูใหมควรใชภาพประกอบกับเนื้อหาที่กะทัดรัด  งาย  และไดใจความ ภาพที่ดีไมควรมี
รายละเอียด มากเกินไป  ใชเวลานานไป ไมเกี่ยวกับเนื้อหา  เขาใจยาก หรือการออกแบบ               
ไมเหมาะสม    5)  แสดงความสัมพันธของเนื้อหาในขั้นนี้เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนรวมคิด             
รวมกิจกรรม  ซ่ึงยอมทําใหผูเรียนจดจําเนื้อหาไดดี  และสัมพันธกับประสบการณเดิมของ
ผูเรียน  ควรแสดงใหเห็นวาสวนยอยมีความสัมพันธ กับสวนใหญ และสิ่งใหมมีความสัมพันธกับ
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ความรูเดิมของผูเรียน  บางครั้งควรให ตัวอยางที่แตกตางออกไปบาง ถาเนื้อหายากควรใหตัวอยางที่
เปนรูปธรรมและควร กระตุนใหผูเรียนคิดถึงประสบการณเดิม  6)  กระตุนการตอบสนองในขั้นนี้
เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนรวมคิด  รวมกิจกรรม  ซ่ึงยอมทําใหผูเรียนจําเนื้อหาไดดี  ควรให
ผูเรียน ตอบสนองวิธีใดวิธีหนึ่งเปนครั้งคราว  ไมควรใหตอบยาว  ควรเราความคิด อาจใช กราฟก
หรือเกมชวยในการตอบสนอง หลีกเลี่ยงการตอบสนองซ้ําๆ และไมควร  มีคําถามหลายคําถาม            
ในขอเดียวกัน  การตอบสนองของผูเรียน  คําถาม และผลปอนกลับ ควรอยูในกรอบ (Frame ) 
เดียวกัน  7)  ใหขอมูลปอนกลับ บทเรียนจะกระตุนความสนใจของผูเรียนไดมาก  ถาบทเรียนนั้น 
ทาทายผูเรียน  โดยบอกจุดมุงหมายที่ชัดเจนและใหผล ปอนกลับเพื่อบอกใหผูเรียนรูวาผูเรียนอยู
ตรงไหน  หางจากเปาหมายเทาใด และควร คํานึงดวยวาผลปอนกลับควรใหทันทีหลังจากผูเรียน
ตอบสนอง  8) ทดสอบ เพื่อเปนการประเมินผลการเรียนและใหผูเรียนสามารถจําได ควรคํานึงดวย
วาแบบทดสอบควรตรงกับจุดประสงคของบทเรียน ขอทดสอบ คําตอบ และขอมูลปอนกลับ ควรอยู
ในกรอบเดียวกันและตอเนื่องอยางรวดเร็ว ไมควรใหผู เ รียนพิมพคําตอบยาวเกินไป  ควรให                       
ผลปอนกลับครั้งเดียวในหนึ่งคําถามและควรบอกผูเรียนถึงวิธีที่จะตอบใหชัดเจน บอกผูเรียนวามี
ตัวเลือกอื่นดวยหรือไม ที่จะชวยในการทําแบบทดสอบและตองคํานึงถึงความแมนยําและความเชื่อถือ
ไดของแบบทดสอบ  อยาตัดสินใจวาตอบผิดถาคําตอบไมชัดเจน ควรใชภาพประกอบ ในการ               
ตั้งคําถาม ไมควรตัดสินวาคําตอบผิด  พิมพผิด วรรคผิด ใชตัวอักษรผิด  และ 9) การนําความรูไปใช 
ควรใหผูเรียนทราบวาความรูใหมมีสวนสัมพันธกับความรูเดิมอยางไร เพื่อทบทวนแนวคิด สําคัญ 
เสนอแนะสถานการณที่ความรูใหมอาจทําประโยชนไดและบอกผูเรียน ถึงแหลงขอมูลที่เปน
ประโยชนตอเนื่อง   
 5.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร  เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบออนไลนสูงกวานักเรียนที่กลุมที่
ไดรับการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มีประเด็นการอภิปราย ดังนี้ 
 การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน  พบวา  นักเรียนจะมีความ
กระตือรือรนในการเรียนและสนใจเรียน เมื่อไดเรียนรูเนื้อหาและทํากิจกรรมในบทเรียน  นักเรียน
จะมีความสนุกสนานกับกิจกรรมและการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมลูเพิ่มเติมในบทเรียน  จะเรียน
เนื้อหาในบทเรียนไดไมเทากัน  บางคนเรียนไดเร็วบางคนเรียนไดชา  นอกจากนี้ นักเรียนจะ
พยายามทําแบบฝกหัด และขอสอบ  เพื่อตองการตรวจคะแนน และความกาวหนาของตนเอง               
ซ่ึงบทเรียนเริ่มจากสิ่งที่รูไปสูส่ิงที่ไมรู จัดสอนเนื้อหาเรียงไปตามลําดับ เริ่มจากเรื่องที่ผูเรียนรูอยู
แลวไปถึงเรื่องใหมๆ ที่ยังไมรู  เนื้อหาตองเพิ่มขึ้นทีละนอย เนื่องจากการแนะนําความรูใหมทีละ
มากๆ จะทําใหผูเรียนสับสนไดงาย ในระหวางเรียนตองใหผูเรียนมีสวนรวมการทํากิจกรรมไปดวย 
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เชน แบบทดสอบ  ซ่ึงถาตอบคําถามผิดก็สามารถกลับไปทบทวน หรืออธิบายความผิดพลาดที่
เกิดขึ้น  ถาเปนคําตอบที่ถูกควรไดรับผลปอนกลับที่ดี  มีคําชมเชย  ทําใหผู เ รียนเกิดความ
สนุกสนานไปดวย  การเรียนดวยวิธีนี้ทําใหผูเรียนเรียนไดตามความสามารถของตนเอง ใชเวลาใน
การทบทวนนานเทาไหรก็ได ผูเรียนจะไมรูสึกกดดันดวยกําหนดเวลาที่จะตองรอเพื่อนหรือทําตาม
เพื่อนใหทัน   เนนความถนัดของแตละบุคคล ซ่ึงแตละคนจะมีความแตกตางกัน  การเรียนบทเรียน
แตละบทก็จะใชเวลาไมเทากัน  สรุปไดวาลักษณะของบทเรียนออนไลนที่ดีนั้น ตองมีการ
เรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปสูยาก และในระหวางการเรียนจะตองใหผูเรียนแตละคน มีสวนในการ
ทํากิจกรรมตามไปดวย เชน  ตอบคําถาม  ทําแบบทดสอบ และสามารถวิเคราะหไดดวยตนเอง 
ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ ทักษิณา   สวนานนท (2539, หนา 18)  ที่วา การเรียน
การสอนโดยใชส่ือบทเรียนออนไลนเปนการสอนที่มุงตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล  
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  ตามความรู  ความสนใจและความสามารถของผูเรียน  สามารถ
เรียนไดตลอดเวลาโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่  ทําใหผูเรียนไมเกิดความเบื่อหนายในการเรียน  
สามารถโตตอบ (Interactive)  กับผูเรียนไดในรูปของขอมูลยอนกลับ (feedback)  ทันทีที่ผูเรียน
ตอบคําถาม  ทําใหผูเรียนทราบผลการเรียนรูทันที   
 การวิจัยนี้สอดคลองกับ ถนอมพร   เลาหจรัสแสง (2541, หนา 22)  ซ่ึงกลาววา 
ส่ือคอมพิวเตอร  ยังสามารถนําเสนอบทเรียนดวย  ขอความ  ตัวอักษรนิ่ง  ภาพนิ่ง  ภาพกราฟฟก  
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง  ชวยใหนักเรียนสนใจบทเรียนและมีความเขาใจบทเรียน เปนการกระตุน
ใหนักเรียนอยากเรียนรูมากยิ่งขึ้น  เปนวิธีหนึ่งที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  และอรพันธุ  
ประสิทธิรัตน (2530, หนา 8)  กลาววา ขอดีของสื่อคอมพิวเตอรยังสามารถจําลองสิ่งที่เปน
นามธรรมที่ยากตอความเขาใจใหเปนรูปธรรมที่ชวยใหเราเขาใจงายขึ้น   กิดานันท  มลิทอง (2543, 
หนา 9)  กลาววา การจัดการเรียนรูจากคอมพิวเตอรชวยสอน  ทําใหการเรียนการสอนมีคุณภาพดีขึ้น    
ธงชัย  กนกโชติเลิศ (2546, หนา 28)  ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง  การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บเพื่อการทบทวน  วิชา  ฟสิกส  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยโปรแกรม
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บเพื่อการทบทวน   กิดานันท  มลิทอง (2543, หนา 18)                
ไดกลาวถึงบทเรียนคอมพิวเตอรวาเปนเทคโนโลยีระดับสูง ที่ทําใหการเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอรและยังสามารถทําใหมีการตอบสนองของขอมูลที่ผูเรียน
ปอนเขาไป ซ่ึงเปนเทคนิคการเสริมแรงแกผูเรียนในแตละบทเรียน จะมีตัวอักษร  ภาพกราฟก  
ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว   เสียงประกอบ ทําใหผูเรียนสนุกสนานกับการเรียนไมเบื่อหนาย                 
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การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอาศัยแนวทฤษฎีเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง  
มีการประเมินการตอบสนองของผูเรียนโดยใหขอมูลปอนกลับเพื่อเสริมแรง   
 การวิจัยนี้สอดคลองกับ ยืน  ภูวรวรรณ  (2531, หนา 120)  ซ่ึงไดกลาวไววา  บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน จะมีการเรียนรูที่มีการจัดเสนอตอส่ิงเราแลวใหนักเรียนตอบสนอง  มีการ
กําหนดรูปแบบการนําเสนอเปนภาพกราฟก   สี  ที่มีทั้งการเคลื่อนไหวและไมเคลื่อนไหว                       
มีคําอธิบายประกอบในขณะเรียน เพื่อชวยเหลือผูเรียนเมื่อตอบไมถูก  มีคําอธิบายหรือคําแนะนําให 
และเมื่อตอบไมไดในเวลาที่กําหนดก็จะมีคําเฉลยอธิบายซึ่งเปนการใหขอมูลยอนกลับ ถือวาเปน
องคประกอบของสื่อที่ทําใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ  ดึงดูดความสนใจและกระตุนผูเรียน  
สอดคลองกับ  บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2542, หนา 56-60)  พบวา บทเรียนออนไลนสนองการเรียนรู
สวนบุคคลได   สรางแรงจูงใจจากการใชสี เสียงและภาพ ใหเปนโปรแกรมที่นาสนใจ  ชวยสอน
ความคิดรวบยอด ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี และยังสามารถเรียนไดอยางไมจํากัดเวลา
และสถานที่  และมีประโยชนตอครูผูสอนในเรื่องของการลดชั่วโมงการสอน ทําใหครูมีเวลาที่จะ
ปรับปรุงการสอนและพัฒนาความสามารถยิ่งขึ้น  ลดเวลาที่จะติดตอกับผูเรียน โดยการเปลี่ยนจาก
ฝกทักษะในหองเรียนมาใชระบบบทเรียนออนไลนแทน  ครูผูสอนสามารถออกแบบบทเรียนให
นักเรียนไดดวยตนเอง เพื่อสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ  ซ่ึงบทเรียนออนไลนจะชวยใน
เร่ืองติวเตอรสวนตัวของผูเรียนไดเปนอยางดีโดยเฉพาะผูที่ขาดเรียน  ผูเรียนตองการเรียนเรื่องอะไร
ก็สามารถคนหาและดึงเอาบทเรียนออกมาแสดงไดอยางรวดเร็ว ทําใหผูเรียนสรุปหลักการ เนื้อหา
สาระของบทเรียนได ฝกใหผูเรียนคิดอยาง มีเหตุผล เพราะตองคอยแกปญหาอยูตลอดเวลา  ยืดหยุน
ตารางเรียนได เชน ที่บาน หรือที่ทํางานก็ได  บทเรียนออนไลนชวยเสริมนิสัยความรับผิดชอบให
เกิดกับตัวผูเรียน เพราะไมเปนการบังคับใหผูเรียนตองเรียน แตเปนการเสริมแรงอยางเหมาะสม   
ทําใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน เกิดการเรียนรูและเขาใจเนื้อหามากขึ้น เนื่องจากผูเรียน
สามารถเรียนรูซ้ําอีกกี่ครั้งก็ไดตามความตองการ  สามารถเลือกบทเรียนและวิธีการเรียนไดหลายแบบ              
มีโอกาสโตตอบกับบทเรียนออนไลนดวยตนเอง ทําใหการเรียนรูไมนาเบื่อ 
 การวิจัยนี้สอดคลองกับ ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541, หนา 35) ซ่ึงไดกลาววา
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร  นําเสนอเนื้อหาลักษณะของสื่อ
ประสม  ไดแก ขอความ  ภาพนิ่ง กราฟฟก  ภาพเคลื่อนไหว  วีดิทัศนและเสียง เปนตน  ทําใหดึงดูด
ความสนใจของผูเรียนและกระตุนผูเรียนใหเกิดความตองการที่จะเรียน  การเรียนรูเกิดจากการ
เชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองตามทฤษฎีของธอรนไดค (Thorndike’s connetet theory) 
เมื่อบุคคลไดรับผลที่พึงพอใจยอมอยากจะเรียนรูตอไปและถาไดรับผลที่ไมพึงพอใจจะไมอยาก
เรียนรู   ดังนั้นการไดรับผลพึงพอใจจึงเปนปจจัยสําคัญในการเรียนรู  ดังกฎแหงผลที่ไดรับ (Law of 
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Effect)  การใหผลยอนกลับทันที  ผลปอนกลับหรือการใหคําตอบนี้ถือเปนการเสริมแรงอยางหนึ่ง  
ทําใหผูเรียนสามารถตรวจสอบการเรียนของตนเองได เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนตาม
แนวคิดของ สกินเนอร (Skinner) “การกระทําใดๆ ถาไดรับการเสริมแรงจะมีแนวโนมใหเกิดการ
กระทํานั้นอีก สวนการกระทําใดที่ไมมีการเสริมแรง  ยอมมีแนวโนมใหความถี่ของการกระทํานั้น
คอยๆ หายไปในที่สุด” (พรรณี  ชูชัย,  2545, หนา 158-159)   
  การวิจัยนี้สอดคลองกับ  เสรี  ชิโนดม (2543)  ไดกลาวถึงการประยุกตใชงาน
เครือขายอินเทอรเน็ตทางการศึกษา ชวยใหการติดตอระหวางผูเรียนกับผูสอน เพื่อสงรายงาน  
การบาน  ปริญญานิพนธ  ในรูปแฟมขอมูล  การเปนสมาชิกกลุมสนทนาเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เผยแพรผลงานวิจัย  ชวยเหลือซ่ึงกันและกันทางดานวิชาการ และแจงขาวความ
เคล่ือนไหวทางวิชาการ มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น   การใชเครือขายเพื่อการสืบคนขอมูล ซ่ึงผูเรียน 
นักวิจัยและครูผ ู สอนสามารถส ืบคนจากฐานขอมูลทางการศึกษา และ Online Library Catalog  ของ
หองสมุดตางๆ ที่เชื่อมโยงในอินเทอรเน็ตจากประเทศในทวีปตางๆ ทั่วโลก และการใชเครือขาย
เพื่อการสอน  หรือการสอนทางไกลโดยผานเครือขาย  โดยเปดเปนหลักสูตรการสอน  ในระดับ
ปริญญา และในแบบประกาศนียบัตร เรียกวา Online Program ซ่ึงผูเรียนสามารถสมัครและเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต  สวนกิจกรรมการเรียนการสอน  เอกสารและการติดตอตางๆ อยูในรูป
ของแฟมอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงผู เรียนสามารถคนควาดวยตนเองได  จากแนวทางในการนํา
อินเทอรเน็ตมาใชในการศึกษานั้น  จะเห็นไดวาเครือขายอินเทอรเน็ตชวยเสริมสรางคุณภาพและ
ความเสมอภาคในหลายเรื่อง  (รอม  หิรัญพฤกษ  ประทิต  สันติประภพ และขนิษฐา  รุจิโรจน, 
2538, หนา 80) กลาววา ครู อาจารยผูสอน สามารถพัฒนาคุณภาพบทเรียน หรือแนวคิดในสาขา 
วิชาที่สอน  โดยการเรียกดูจากสถาบันการศึกษาอื่นไมวาจะเปนเนื้อหาวิชาการ คูมือครู  แบบฝกหัด  
ซ่ึงบางเรื่องสามารถนํามาใชไดทันที  เนื่องจากผูผลิตแจงความจํานงใหเปนของสาธารณะสามารถ
นําไปใชได ในทางกลับกันครูอาจารยที่มีแนวคิด ว ิธีสอน คูมอืการสอนที่นาสนใจสามารถนําเรื่อง
นั้นนําเสนอในเว็บไซต (Web site)  ของโรงเรียนตนเองเพื่อใหผูอ่ืนนําไปใชงานได  สวนนักเรียน 
นักศึกษา สามารถเขาถึงการเรียนการสอนของครูอาจารยตางสถาบัน เนื้อหาสาระที่หองสมุดใน
สถาบันยังไมมี รูปภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  เพลง  ดนตรี    การกีฬา  การทดลอง  วิทยาศาสตร   
การเขียนภาพทางศิลปวัฒนธรรม  การเรียนดวยตนเองผานบทเรียนสําเร็จรูป  การแลกเปลี่ยน
ความรูกับเพื่อนในโรงเรียนหรือตางโรงเรียน และตางประเทศ   การประมวลผลหรือการทํางานโดย
ใชเครื่องอื่นผานระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงการ ขอใชเครื่องที่มีศักยภาพสูงทํางานได  หากไดรับ
อนุญาตหรือมีการสมัครเปนสมาชิกแลว  การเลมเกมเพื่อลับสมองและฝกความคิดในเครือขาย
อินเทอรเน็ต  นักเรียนสามารถเลนเกมกับเพื่อนในและนอกโรงเรียนได   การศึกษางาน
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ศิลปวัฒนธรรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต  สังคมโลกเปนสังคมที่ประกอบดวยบุคคลหลายเชื้อชาติ
ที่มีภาษา  ขนบประเพณี วัฒนธรรม  ความเปนอยู  แนวความคิด  สภาวะเศรษฐกิจ  ฯลฯ  แตกตาง
กันมาก แตในอินเทอรเน็ตสามารถศึกษา แลกเปลี่ยนความรู  แนวคิด  เพื่อนําสวนที่ดีและเหมาะสม
ของบางสังคมมาประยกุตใชไดโดยงาย  หรือเปนการอานเพื่อความเพลิดเพลิน นําไปใชในการเรียน
การสอน การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ซ่ึงประโยชนและคุณคาอันจะเกิดขึ้นแกตัวผูเรียนในการ
ประยุกตอินเทอรเน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง, 2541, หนา 17-20)   
อธิบายวาระบบการเรียนการสอนในหองเรียนแบบเดิมเปลี่ยนไป เพราะอินเทอร เน็ตเปนการเปด
โลกทางการศึกษาใหแกผูเรียน   สามารถจัดหาขอมูลสารสนเทศไดอยางมากมายใหแกผูเรียน ใน
ลักษณะที่ส่ือประเภทอื่นไมสามารถทําได  ทําใหผูเรียนฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 
โดยเฉพาะทกัษะการวิเคราะหแบบสืบคน  การคิดเชิงวิเคราะห  การวิเคราะห ขอมูล  การแกปญหา
และการคิดอยางอิสระ  สนับสนุนการสื่อสารและการรวมมือกันของผูเรียน ไมวาในลักษณะของ
ผูเรียนรวมหอง  หรือผูเรียนตางหองเรียนบนเครือขายดวยกัน และยังสนับสนุนกระบวนการ             
สหสาขาวิชาการ กลาวคือ การบูรณาการกิจกรรมการเรียน การสอนวิชาตางๆ เขาดวยกัน โดยใช
เครือขายอินเทอรเน็ตเปนสื่อ  ชวยขยายขอบเขตของหองเรียนออกไป เพราะผูเรียนสามารถคนควา
ขอมูลขาวสาร   ความรูตางๆ  ตามความสนใจจากเครือขายอินเทอรเน็ต  ทําใหการเรียนไมจํากัดอยู
ภายในเฉพาะหองเรียน  ผูเรียนสามารถติดตอส่ือสาร แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร รวมทั้งปรึกษาและ
ขอคําแนะนําจากผูที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของผูเรียนสนใจได  ทําใหผูเรียนสามารถศึกษาคนควา
เร่ืองที่ตนสนใจไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลพลอยไดของการใชอินเทอรเน็ต คือ การที่ผูเรียนไดมี
ความคุนเคยโปรแกรมประยุกตตางๆ การใชอินเทอรเน็ตทําใหนักเรียนมีโอกาสฝกการใช
ภาษาอังกฤษ เพราะขอมูลขาวสารบนอินเทอรเน็ตสวนใหญเปนภาษาอังกฤษ  อินเทอรเน็ตจึงเปน
เทคโนโลยีที่สามารถนํามาใชในการศึกษาไดเปนอยางดี  เนื่องจากอินเทอรเน็ตมีประโยชนที่
เหนือกวาสื่ออ่ืน เชน วีดีทัศน  ซีดีรอม หรือโทรศัพท  ในดานที่สามารถผสมผสานประโยชนจาก
ส่ืออ่ืนไดคือ  สามารถถายทอดภาพและเสียงมีปฏิสัมพันธ  และสามารถเชื่อมโยงคนทั่วโลกไดใน
ราคาถูก อีกทั้งยังเปนแหลงขอมูลทุกชนิดในโลกปจจุบัน และเขาถึงแหลงทรัพยากรโดยทันที 
ดังนั้น การสงเสริมสนับสนุนให  ผูเรียนมีโอกาสศึกษาคนควาดวยตนเองจากอินเทอรเน็ตเปนอีก
หนทางที่จะชวยใหมีความสนใจในวิทยาการและคนควาในสิ่งที่สนใจเลือกเรียนรูจากแหลง
สารสนเทศตามความสนใจของตนเอง  ทําใหเกิดความรูอยางถาวร กาวทันโลกปจจุบันได  เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพทางการศึกษา  ชวยลดอุปสรรคปญหาในการแสวงหาขอมูลสารสนเทศของผูเรียน  
ซ่ึงการคนควาขอมูลในระบบเครือขายจัดไดวาเปนหองสมุดขนาดใหญที่สุดในโลก ประกอบกับเปน
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แหลงขอมูลที่ทันสมัยและหลากหลาย เปนส่ิงสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงผลโดยตรงตอ
การพัฒนาประเทศ 

5.2.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กลุมทดลองที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนหลังเรียน                 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนที่ได รับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนกอนเรียน                     
ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงใหเห็นวานักเรียนไดรับความรูเพิ่มขึ้น  
ทั้งนี้เปนเพราะบทเรียนออนไลนเปนติวเตอรสวนตัวของผูเรียนไดเปนอยางดี โดยเฉพาะผูที่              
ขาดเรยีน เมื่อผูเรียนตองการเรียนเรื่องอะไรก็สามารถดึงเอาบทเรียนมาแสดงไดสะดวกและรวดเร็ว  
บทเรียนออนไลนชวยฝกใหผูเรียนคิด แกปญหา  อยางมีเหตุผล  เนื่องจากผูเรียนไมสามารแอบพลิก
ดูคําตอบไดกอน จึงเปนการบังคับใหผูเรียนไดเรียนรูจริงกอนจึงจะผานบทเรียนไปได  เสริมนิสัย
ความรับผิดชอบใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน เพราะไมเปนการบังคับผูเรียนใหเรียน  แตเปนการเสริมแรง
อยางเหมาะสม  ผูเรียนจะมีทัศนคติที่ดีตอวิชาที่เรียน บทเรียนออนไลนชวยใหผูเรียนไดเรียนเปน
ขั้นเปนตอนทีละนอยจากงายไปหายาก เกิดความแมนยําในวิชาที่เรียน  ควบคุมวิธีการเรียนไดดวย
ตนเอง  เกิดความคิดรวบยอด ทักษะขั้นสูงไดดี  ซ่ึงยากแกการสอนแบบปกติหรือจากตํารา               
การสรางสถานการณจําลองจะชวยใหผูเรียนเรียนรูไดงายขึ้น   บทเรียนออนไลนยึดผูเรียน               
เปนสําคัญสนองตอการเรียนรายบุคคล เพราะเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถของ
ตนเอง โดยไมตองรอ หรือเรงตามเพื่อน  ทําใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูซํ้าแลว ซํ้าอีกกี่คร้ังก็ไดตาม
ความตองการ  สามารถใหขอมูลปอนกลับและเสริมแรง (Reinforcement) แกผูเรียนไดรวดเร็ว             
เมื่อผูเรียนทําผิดก็สามารถแกไขขอผิดพลาดไดทันที ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเกิดการ
เรียนรูทันที    ซ่ึงสอดคลองกับ จันทนา  บุณยาภรณ (2539, หนา 59)   ที่ไดพัฒนาบทเรียนออนไลน
เสริมวิชาวิทยาศาสตร   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 เ ร่ืองเครื่องกล   ปรากฏวามี
ประสิทธิภาพในเกณฑ 80/80  ตามที่กําหนดไว  และพบวาผลสัมฤทธิ์หลังเรียนซอมเสริม สูงกวา
คะแนนผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 นอกจากนี้  ไพฑูรย  ศรีฟา (2544,    
หนา 29)   ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอร
เพื่อโรงเรียนไทย  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนผานเครือขายหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีเจตคติที่ดีมากตอการเรียนการสอน
ผานเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย   และอเนก  ประดิษฐพงษ (2545,  หนา 64)  ไดทําการ
วิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  คะแนนหลังเรียนสูงกวา
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คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ที่วัดในแต           
ละดานทั้งดานความรู  ความจํา  ความเขาใจ และดานการนําไปใช  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงขึ้นใน
ทุกดาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

นอกจากนี้ ยังพบวาการใชบทเรยีนออนไลนในลักษณะของบทเรียนเสริมควบคูกบัการ
เรียนปกติ จะใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีขึ้น  ดังเชนงานวิจัยของ  พรชัย  จันทรอํานวยชัย (2540, 
หนา 105)   ที่ศึกษาเรื่องการแบงเซลลแบบไมโทซีส  สรุปผลการวิจัยไดวา นักเรียนที่ไดรับการ
สอนซอมเสริมโดยใชบทเรียนออนไลน แบบสถานการณจําลอง เร่ืองการแบงเซลลแบบไมโทซีส                       
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนซอมเสริมตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่  .01  และหากพิจารณาถึงประโยชน อีกดานในลักษณะของทางมหาวิทยาลัยก็มี                    
ศูนยตางจังหวัดการใชการสอนทางไกลผานอินเทอรเน็ต ดังเชนงานวิจัยของ  ประเสริฐ  แซเอี๊ยบ 
(2546, หนา 35)  ที่ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาผลการเรียนการสอนทางไกลผานอินเทอรเน็ต ของ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูสถาบันราชภัฏ พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่เรียนทางไกลผานอินเทอรเน็ตสูงกวานักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพครูที่เรียนปกติในชั้นเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามีความพึงพอใจ
ในระดับมากตอการเรียนทางไกลผานอินเทอรเน็ต สอดคลองกับ เซลดานา (Saldana, 1982, pp. 87-
82-A) ไดศึกษาผลของการใชบทเรียนออนไลนซอมเสริมวิชาฟสิกส   โดยมีจุดมุงหมายที่จะศึกษา
ทัศนคติ และผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนที่มีตอการสอน 3 วิธี  คือใชบทเรียนออนไลนเพียงอยางเดียว  
ใชบทเรียนออนไลนรวมกับครูและใชครูเพียงอยางเดียว ผลของการวิจัย   พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนซอมเสริมดวยคอมพิวเตอรกับนักเรียนที่ไดรับการสอนซอมเสริม
จากครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    ผลการเรียนดานคณิตศาสตรและภาษาของการใช
บทเรียนออนไลนซอมเสริมรวมกับครูกับการใชครูสอนอยางเดียว และการใชคอมพิวเตอรสอน
อยางเดียวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และหลังจากใชวิธีสอนทั้งสามวิธีแลวผลสัมฤทธิ์
ท า ง ก า ร เ รี ย น  ด า น คณิ ต ศ าสต ร สู ง ขึ้ น แ ต ผ ล สั ม ฤทธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ด า น ภ าษ า ไ ม
เปลี่ยนแปลง  สรุปวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสโดยใชบทเรียนออนไลนซอมเสริม
รวมกับครู  สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ซอมเสริมดวยคอมพิวเตอรเพียงอยางเดียวและครูสอน 
เพียงอยางเดียว   และไรท (1984,  p.1063-A) ไดทําการวิจัยการใชบทเรียนออนไลนในการเรียน  
การสอนซอมเสริมวิชาวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษา กลุมตัวอยางมี 2 กลุม โดยคัดเลือกกลุม
ประชากรจากโรงเรียนในรัฐคาลิฟอเนีย กลุมตัวอยางมีความ คลายคลึงกันกลุมแรก ใชเวลาเรียน 6  
สัปดาหดวยบทเรียนออนไลน กลุมที่ 2 เปน กลุมควบคุมใชการสอนแบบเดิม ผลการวิจัย พบวา
กลุมที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน ซอมเสริมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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5.3  ขอเสนอแนะ 
 

5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1)  จากผลการวิจัยพบวา การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน เร่ือง 

อินเทอรเน็ตเบื้องตน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ            
ตามเกณฑ 80/80  ดังนั้น จึงสามารถนําบทเรียนออนไลน เร่ืองอินเทอรเน็ตเบื้องตนมาใชเปนสื่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ได 

 2) จากผลการวิจัย พบวาบทเรียนออนไลนมีผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตน สูงกวาการเรียนรูแบบปกติ  และการสอนโดยใชบทเรียนออนไลนชวย
ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดดีกวาเดิม  ดังนั้น เขตพื้นท่ีการศึกษา ผูบริหาร คณะครูที่เกี่ยวของ 
ควรใหการสนับสนุนสงเสริมใหมีการนําบทเรียนออนไลนไปใชเพื่อเปนการพัฒนาการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น 

 3) จากผลการวิจัย พบวาบทเรียนออนไลน มีผลทําใหกิจกรรมการเรียนการสอน
พัฒนาไดคุณภาพอยูในระดับดี  ดังนั้น หนวยงานทางการศึกษา  ควรสงเสริมสนับสนุนสิ่งตางๆ             
ที่เกี่ยวของ เชน เครื่องคอมพิวเตอร   งบประมาณ  วัสดุ อุปกรณ  คณะครูและบุคลากรผูมีความรู
ความสามารถเพื่อรวมพัฒนาและสรางบทเรียนออนไลนใหหลากหลาย  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ใหอยูในระดับที่สูงขึ้น 

5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1)  ควรสงเสริมใหมีการวิจยัเกีย่วกับการใชบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร

ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 4 และมัธยมศึกษาปที่ 5 เพิ่มเติม เพือ่ใหไดองครวมของบทเรียน
ออนไลนวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง อินเทอรเน็ตเบื้องตน  สําหรับนักเรยีนชวงชั้นที่ 4  โดยตรง 
 2) ควรมกีารพัฒนาบทเรียนออนไลนของรายวิชาอ่ืนๆ เพื่อนํามาบูรณาการกับ
วิชาคอมพิวเตอร เชน  การสรางบทเรียนออนไลนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง คณิตคิดเรว็สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  เปนตน 
 3)  ควรศึกษาสาเหตุและปจจัยที่มีผลตอการเรียนแบบปกติของนักเรียนวาเหตใุด
จึงมีผลสัมฤทธ์ินอยกวาการเรียนแบบออนไลน 
 4) ควรสรางบทเรียนสํารองเพิ่มเติม เพื่อใหนักเรียนไดมีการศึกษาคนควาเพิ่มเติม
นอกเหนือจากบทเรียน 


