บทที่ 5
การอภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยในบทนี้ จะครอบคลุม วัตถุประสงคในการวิจัย สมมติฐานการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย วิธีวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและ
ขอเสนอแนะในการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย
1. วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อศึกษาศึกษารูปแบบการสนทนาโดยใชหองสนทนาของบทเรียนบนเว็บที่สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี
2. วัตถุประสงคเฉพาะ
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังการเรียนดวยการสนทนาโดยใช
หองสนทนาของบทเรียนบนเว็บ มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบบทเรียนที่ผูสอนเปนผูตั้งคําถามกับรูปแบบ
บทเรียนที่ผูเรียนเปนผูตั้งคําถาม
สมมติฐานการวิจัย
ผูเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสนทนาโดยใชหองสนทนาของบทเรียนบนเว็บ 2 รูปแบบ
คือ รูปแบบบทเรียนที่ผูสอนเปนผูตั้งคําถามกับรูปแบบบทเรียนที่ผูเรียนเปนผูตั้งคําถาม มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกัน
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 263-201 เทคโนโลยีการศึกษา ในภาค
เรียนที่ 3 ปการศึกษา 2546
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 263-201 เทคโนโลยีการศึกษา ในภาค
เรียนที่ 3 ปการศึกษา 2546 ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จํานวน 60 คน
และจับฉลากเพื่อจัดเปนกลุมทดลอง 1 จํานวน 30 คน และกลุมทดลอง 2 จํานวน 30 คน
3. แบบแผนการวิจัย
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) และดําเนินการ
วิจัยแบบ Posttest - only design ซึ่งเปนการทดลองแบบสุมกลุมตัวอยางจากประชากรเขากลุมทดลอง 1
และกลุมทดลอง 2 และมีการทดสอบหลังการทดลอง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. บทเรียนบนเว็บ เรื่อง นวัตกรรมการศึกษา
2. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนบนเว็บ เรื่อง นวัตกรรมการศึกษา
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง นวัตกรรมการศึกษา เปนแบบทดสอบปรนัยชนิด
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
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วิธีดําเนินการทดลอง
วิธีดําเนินการทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนหลังการเรียนดวยการสนทนาโดยใชหองสนทนาของบทเรียนบนเว็บ มี 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบบทเรียนที่ผูสอนเปนผูตั้งคําถามกับรูปแบบบทเรียนที่ผูเรียนเปนผูตั้งคําถาม ดังนี้
1. ขั้นเตรียม
1.1 ขั้นเตรียมเครื่องมือที่ใชในการทดลอง ซึ่งประกอบดวยบทเรียนบนเว็บ 2 บทเรียน
เรื่อง นวัตกรรมการศึกษา คูมือครูและนักศึกษาสําหรับการเรียนดวยบทเรียนบนเว็บ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และตารางกําหนดระยะเวลาในการทดลอง
1.2 ติดตอขอใชหองคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี
1.3 เตรียมนักศึกษาที่จะใชเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน เพื่อนัดวัน เวลา สถานที่ที่จะใช
ในการทดลอง
2. ขั้นดําเนินการทดลอง
2.1 นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน เขากลุมทดลอง 1 จํานวน 30 คน และกลุม
ทดลอง 2 จํานวน 30 คน มาพรอมกันตามเวลานัดหมายที่หองคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยใหนักศึกษา 1 คน ตอเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง
2.2 ผูวิจัยแนะนําวิธีการเรียนดวยบทเรียนบนเว็บ รวมถึงขอตกลงตางๆ และตอบขอซักถาม
ของกลุมตัวอยาง
2.3 ใหกลุมตัวอยางทําการศึกษาบทเรียนตามลําดับขั้นตอนดวยบทเรียนบนเว็บ
เรื่อง นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งตองเปนไปตามระยะเวลาในการทดลอง
2.4 หลังจากศึกษาบทเรียนจบแลวใหกลุมตัวอยางทําการทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ขั้นหลังการทดลอง
นําขอมูลซึ่งไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนในการทดลองมาวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังการเรียนดวยการสนทนาโดยใชหองสนทนาของบทเรียน
บนเว็บ มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบบทเรียนที่ผูสอนเปนผูตั้งคําถามกับรูปแบบบทเรียนที่ผูเรียนเปนผูตั้ง
คําถาม
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การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิจัยโดยมีลําดับขั้น ดังนี้
1. วิเคราะหหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. วิเคราะหหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบ
3. วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
4. วิเคราะหหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับคุณภาพของสื่อที่ตองการประเมิน
5. วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอและคาความเชื่อมั่นของแบบประเมิน
6. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ เรื่อง นวัตกรรมการศึกษา โดยใชเกณฑมาตรฐาน
80/80
7. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังการเรียนดวยการสนทนาโดยใชหอง
สนทนาของบทเรียนบนเว็บ โดยการทดสอบคาที (t-test)
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังการเรียนโดยใชหองสนทนา
ของบทเรียนบนเว็บสองรูปแบบ คือ ผูสอนเปนผูตั้งคําถามและผูเรียนเปนผูตั้งคําถาม มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 แสดงวา รูปแบบการสนทนาโดยใชหองสนทนาของบทเรียนบนเว็บ
รูปแบบที่ผูสอนเปนผูตั้งคําถามสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงกวารูปแบบที่ผูเรียน
เปนผูตั้งคําถาม ซึ่งตรงกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไววา ผูเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสนทนาโดยใช
หองสนทนาของบทเรียนบนเว็บ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบบทเรียนที่ผูสอนเปนผูตั้งคําถามกับรูปแบบ
บทเรียนที่ผูเรียนเปนผูตั้งคําถาม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน
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การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังการเรียนโดยใชหอง
สนทนาของบทเรียนบนเว็บสองรูปแบบ คือ ผูสอนเปนผูตั้งคําถามและผูเรียนเปนผูตั้งคําถาม
มีความแตกตางกัน คือ รูปแบบที่ผูสอนเปนผูตั้งคําถามสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
สูงกวารูปแบบที่ผูเรียนเปนผูตั้งคําถาม เนื่องมาจากปจจัยหลายประการ ดังนี้
1. ผูเรียนในระดับอุดมศึกษามีความสนใจและกระตือรือรนกับการจัดการเรียนการสอนผาน
เว็บ ผูวิจัยจึงพัฒนาบทเรียนบนเว็บ ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ
เปนนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับผูเรียนในระดับอุดมศึกษา เพราะนักศึกษามีความพรอมในการ
เรียนดวยบทเรียนบนเว็บเนื่องจากนักศึกษามีพื้นฐานการใชคอมพิวเตอรและบริการอินเทอรเน็ต ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุมัยลา หลําสุบ(2542) ไดสํารวจสภาพการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีใชอินเทอรเน็ตเพื่อวัตถุ
ประสงคในการติดตอสื่อสารการศึกษาจากแหลงขอมูลภายในประเทศ ใชบริการไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส การสืบคนขอมูลเวิลดไวดเว็บ และบริการสนทนาผานอินเทอรเน็ต และนักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นวา มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนสงเสริมใหมีการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาใหแพรหลาย
มากขึ้น ดังนั้น บทเรียนบนเว็บจึงเปนนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ปจจัยอีกประการหนึ่งที่ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนบนเว็บเพราะมีความเหมาะสมกับเนื้อหาเรื่องนวัตกรรม
การศึกษา ซึ่งเปนหัวขอหนึ่งในรายวิชา 263-201 เทคโนโลยีการศึกษา เนื่องจากการเรียนดวยบทเรียน
บนเว็บนั้น นักศึกษาสามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมไดจากแหลงสารสนเทศที่นาสนใจและเกี่ยวของกับ
เนื้อหาที่เรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต กิจกรรมการเรียนของบทเรียนบนเว็บเปนการใชบริการ
อินเทอรเน็ตที่คุมคาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การสื่อสารของบทเรียนบนเว็บ เปนปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน รูปแบบการสื่อสารของการจัดการเรียนการสอนผานเว็บมีหลายวิธี เชน
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mails) กระดานสนทนา (Webboards) หองสนทนา (Chat Room) เปนตน
ซึ่งจูดี้ ฮารริส (Judi Harris , 1998: 17) กลาววา การใชเครื่องมือสื่อสารบนอินเทอรเน็ตจะทําใหผูสอน
และผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได ผูวิจัยไดเลือกใชหองสนทนาเพื่อใหผูเรียน
ไดมีโอกาสอภิปรายรวมกันเปนกลุม ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ปเตอร (Peter, อางถึงใน Khan, 1997 :407-410) ที่ไดออกแบบบทเรียนบนเว็บ เพื่อใชประกอบการ
สอนรายวิชา Animal Research for Human Health ในป 1996 แหงมหาวิทยาลัยมินนิโซตา เปาหมาย
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ของการเรียนเพื่อใหผูเรียนไดสนทนาผานหองสนทนาของบทเรียนบนเว็บ โดยผูสอนนําเสนอหัวขอ
ใหมทุกๆ สัปดาหและใหผูเรียนสํารวจขอมูลผานเว็บ แลวรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาอภิปรายรวมกัน ถา
หัวขอหรือประเด็นการอภิปรายใดๆ ไมมีใครตอบไดตรงประเด็น อาจารยผูสอนจะเชิญผูเชี่ยวชาญเขา
มารวมอภิปรายกับผูเรียนโดยใชหองสนทนาของบทเรียนบนเว็บนั่นเอง ดังนั้น การสนทนาผานหอง
สนทนาของบทเรียนบนเว็บจึงเปนการสื่อสารที่นาสนใจและชวยเพิ่มพูนความรูใหกับผูเรียน
3. หลักการสอนโดยใชคําถาม ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนบนเว็บและเลือกใชการสื่อสารโดยการ
สนทนาผานหองสนทนาของบทเรียนบนเว็บ ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ผูสอนเปนผูตั้งคําถามและ
รูปแบบที่ผูเรียนเปนผูตั้งคําถาม การตั้งคําถามเปนการกระตุนใหผูเรียนสนใจในบทเรียนมากขึ้นและ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดคนหาคําตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางผูเรียนกับผูสอน หรือ
ระหวางผูเรียนกับผูเรียนเอง ทําใหเกิดการอภิปรายตอเนื่อง ซึ่งเปนการขยายความคิดของผูเรียน และ
ผูเรียนสามารถสรุปเนื้อหาที่เรียนได แสดงวาหลักการสอนโดยใชคําถามสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย ปริวัตรพันธ (2539) ไดศึกษาผลของการฝก
กลวิธีการอานแบบยอเรื่องและแบบตั้งคําถามที่มีตอความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มี
ระดับผลการเรียนภาษาอังกฤษตางกัน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ไดรับการฝกกลวิธีการอาน
แบบยอเรื่องและแบบตั้งคําถามมีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอน
อานแบบปกติ และไดมีการนําหลักการสอนโดยใชคําถามไปใชรวมกับสื่อการสอน คือ บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งเปนงานวิจัยของ อรัญญา สายหมี (2540) ไดศึกษาและเปรียบเทียบผลของตัว
ชี้นําการอานดวยคําถาม 3 รูปแบบในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีตอความสามารถในการอาน
ภาษาไทยของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตัวชี้นําการอานดวยคําถาม 3 รูปแบบนั้นไดแก
ตัวชี้นําการอานดวยคําถามปรากฎบนหนาจอคอมพิวเตอรตลอดการนําเสนอเนื้อหาในแตละหนาจอ
ตัวชี้นําการอานดวยคําถามปรากฎบนหนาจอคอมพิวเตอรเมื่อผูเรียนตองการอานคําถาม และตัวชี้นํา
การอานดวยคําถามปรากฎกระพริบบนหนาจอคอมพิวเตอรตลอดการนําเสนอเนื้อหาในแตละหนาจอ
ผลการศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีตัวชี้นําการอานดวยคําถามปรากฎบนหนาจอ
คอมพิวเตอรตลอดการนําเสนอเนื้อหามีผลตอความสามารถในการอานดีกวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนที่ไมมีตัวชี้นําการอานดวยคําถาม ดังนั้น หลักการสอนโดยใชคําถามเปนปจจัยประการหนึ่งที่สงผล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนและสามารถนํามาประยุกตใชไดกับนวัตกรรมการศึกษาในยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ และจากผลการวิจัยในครั้งนี้ รูปแบบการสนทนาที่ผูสอนเปนผูตั้งคําถามสงผล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงกวารูปแบบที่ผูเรียนเปนผูตั้งคําถาม แสดงใหเห็นวา ผูสอนมี
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บทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆที่สามารถสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เปนการจัดการศึกษาขั้นสูง ที่มุงเนนใหผูเรียนรูจักการคนควา
แสวงหาความรูดวยตนเอง นอกเหนือจากการฟงบรรยายจากอาจารยผูสอนในชั้นเรียน ผลการวิจัยใน
ครั้งนี้ที่ผูวิจัยไดดําเนินการไปแลวนั้น ยอมเปนเครื่องยืนยันไดวา รูปแบบการสนทนาโดยใชหอง
สนทนาของบทเรียนบนเว็บสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี เพราะนักศึกษา
อยูในวัยที่สนใจการใชอินเทอรเน็ตและเว็บ บทเรียนบนเว็บจึงเปนนวัตกรรมการศึกษาอยางหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพและสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ จากการ
สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บ พบวา
นักศึกษามีความพึงพอใจและมีความรูสึกที่ดีตอการเรียนดวยบทเรียนบนเว็บ แมวาในระหวางการ
ทดลองจะพบอุปสรรคปญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟาขัดของ หรือความลาชาในการเขาถึงขอมูลเพราะ
คอมพิวเตอรบางเครื่องใชงานไมได หรือความสามารถในการใชเครื่องมือสื่อสารบนอินเทอรเน็ตของ
นักศึกษากลุมตัวอยางไมเทาเทียมกัน ทําใหนักศึกษามีปฏิกิริยาเบื่อหนาย ความสนใจในการเรียน
อาจลดลง ซึ่งหากสามารถขจัดอุปสรรคปญหาเหลานี้ได ผูวิจัยคิดวานักศึกษานาจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงกวานี้
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนจะตองคํานึงถึงการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศใหคุมคา ดังนั้นผูพัฒนาบทเรียนจะตองขอความชวยเหลือและสนับสนุนจากบุคลากรหลาย
ฝายเพราะบทเรียนบนเว็บเปนงานที่ผสมผสานระหวางงานศิลปะ ระบบการสอน งานคอมพิวเตอรและ
งานจัดการเนื้อหา และใชผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาในการประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บ
1.2 การสื่อสารของบทเรียนบนเว็บและเทคนิควิธีสอนที่นํามาใชจะตองสอดคลองกับเนื้อหาวิชา
และเหมาะสมกับระดับของผูเรียน เพราะจากการวิจัยพบวาผูเรียนยังมีความแตกตางกันในเรื่องความ
สามารถและทักษะการใชคอมพิวเตอรซึ่งจําเปนสําหรับการเรียนดวยบทเรียนบนเว็บ ซึ่งหากผูเรียนมี
ความสามารถในระดับเดียวกัน การเรียนก็จะกาวหนาไปพรอมกัน และสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนไดดียิ่งขึ้น
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการใชเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ บนอินเทอรเน็ต เชน รูปแบบการใช
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสกับวิธีสอนแบบตางๆ การใชกลองสงการบาน (Digital Drop Box) กับการสง
การบานแบบปกติ เปนตน
2.2 ควรมีการศึกษาเจตคติของผูเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนบนเว็บ เพื่อดูวาผูเรียนใหความสนใจ
ตอบทเรียนบนเว็บและมีเจตคติในทางบวกตอการเรียนดวยบทเรียนบนเว็บหรือไม
2.3 ควรมีการวิจัยปญหาและผลกระทบจากการเรียนดวยบทเรียนบนเว็บของนักศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา

