
บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

             จากการวิจยัเรื่อง  การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม            
เร่ืองพุทธวธิีในการสอน สําหรับพระภิกษทุี่เปนครู  ผูวจิยัไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับ 
ตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
             1.  ผลการหาสรางและหาประสทิธิภาพของบทเรียนบนเครอืขายอินเทอรเน็ต             
เพื่อการฝกอบรม 
  2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนและหลังเขารับการฝกอบรม 
  3.  ผลการประเมินบทเรียนบนเครือขายอนิเทอรเน็ต เพือ่การฝกอบรมของพระภิกษ ุ          
ที่เปนคร ู
 
ผลการวิเคราะหขอมูล  
1.  ผลการสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต    
             1.1 ผลการสรางบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพือ่การฝกอบรม 
                   บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรมที่ผูวจิัยสรางขึน้  มสีีสมเปน           
สีพื้นฐานทุกหนา เว็บไซตประกอบดวยหนาสําหรับลงทะเบียนเพื่อเขารับการอบรม  ซึง่ในหนานี ้
จะมีคําแนะนาํการใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรมอยูดานลาง สําหรับ
หนาจอแรกหรอืที่เรียกวาโฮมเพจ จะประกอบดวยหัวขอรายการหลัก คือสาระการอบรมทั้ง 4 สาระ   
สวนเมน ูจัดวางไวดานซายมือของเว็บ ใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน ตัวหนงัสือในหัวขอหลกัจะมีสี
ที่แตกตางกันระหวางกอนและหลังการคลิกเขาชม เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการเขาศึกษา        
เมื่อคลิกเขาศกึษาในสาระหลัก เมนูทางดานซายจะมีสีพื้นและสีตัวหนังสือที่แตกตางจากสาระอืน่ 
เพื่อใหผูศึกษากําหนดไดวาตนเองกําลงัศึกษาหวัขอไหนอยูในขณะนัน้   
                   1.1.1 เนื้อหาในบทเรียน  เปนตัวหนงัสือใหผูเรียนศึกษา  
                   1.1.2 Movie Clip มีใหศึกษาไดทันทหีรือดาวนโหลด (download) ไปศึกษา             
อีกครั้งหนึ่งได 
                    1.1.3 กิจกรรม  จะมีตอบคาํถาม   ถกู-ผิด   ปฏิบัติ  
                   1.1.4 แบบฝกหดัทายสาระอบรม เมื่อทําเสร็จสงคําตอบ จะใหขอมูลยอนกลับทันที       
ผูเขารับการอบรมจะรูวาตัวเองไดคะแนนเทาไรจากการ ทําแบบฝกหัดในครั้งนี ้
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                   1.1.5 แบบทดสอบกอนอบรม และหลังอบรม เปนแบบทดสอบชุดเดียวกนั  แตวาง
เรียงสลับขอใหม  มทีั้งหมด  30  ขอ  เปนแบบเลือกตอบ    
                   1.1.6 รายงานผล  เปนการรายงานคะแนนของการทาํแบบฝกหัด  และแบบทดสอบ 
กอนและหลังการเขารับการอบรม  
                   1.1.7 แหลงขอมูล ไดทําลงิคไปยังแหลงคนควาที่เกี่ยวของและมีคําอธบิายกาํกับวา        
มีสวนเกี่ยวของกับเนื้อหาอะไรบาง 
             การปฏิสัมพันธระหวางบทเรียนบนเครือขายอนิเทอรเน็ต เพือ่การฝกอบรมกับผูเขารับ     
การอบรมปรากฏในขั้นตั้งแตการเริ่มลงทะเบียนเขาชม  จะแสดงใหเหน็ชื่อของผูเขารับการอบรม  
สวนหองสนทนา (Chartroom), กระดานขาว ถาม-ตอบ (Web board),  ติดตอผูจัดทํา (E-mail),  
รายงานผลการศึกษา เปนปฏิสัมพันธที่เกดิขึ้นระหวางผูเขารับการอบรมกับ ผูเขารับการอบรม,    
ผูเขารับการอบรมกับวทิยากรหรือผูรู,  ผูเขารับการอบรมกับบทเรียน   
             จากการสรางเว็บดังกลาว  ผลการประเมินความเหมาะสมของบทเรียนบนเครือขาย      
อินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรมเรื่อง พทุธวธิีในการสอน ในภาพรวมความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
 
             1.2 ผลการหาประสิทธภิาพบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  
                    ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม          
เร่ืองพุทธวิธีในการสอน สําหรับพระภิกษุที่เปนครู จํานวน 30 รูป ปรากฏผล  ดังนี ้
 
ตาราง 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม 
    เร่ืองพทุธวิธีในการสอน สําหรับพระภิกษทุี่เปนครูตามเกณฑ 80/80 

คะแนน 
สาระที ่1 
5 คะแนน 

สาระที ่2 
5 คะแนน 

สาระที ่3 
5 คะแนน 

สาระที ่4 
10 คะแนน 

ประสิทธิภาพ
กระบวนการอบรม 

ประสิทธิภาพ
หลังการอบรม 

80.00 78.67 80.00 82.67 E1 = 80.26 E2 = 81.88 
  
 จากตารางพิจารณาโดยสรุปพบวา  บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม  
เร่ืองพุทธวธิีในการสอน สําหรับพระภิกษทุี่เปนครูสอน ที่ผูวิจยัสรางและพัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพ 
80.26/81.88 ตามเกณฑ 80/80 ที่ต้ังไว  ดังนัน้ บทเรียนบนเครือขายอนิเทอรเน็ต เพือ่การฝกอบรม 



 

 

103

เร่ืองพุทธวธิีในการสอน สําหรับพระภิกษทุี่เปนครู  ที่ผูวจิัยสรางขึน้จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  
สามารถนําไปใชในการอบรมได   
 
2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกอนและหลังเขารับการอบรม   
 
ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนรูกอนอบรมและหลังอบรม 
 N X  S.D. t 
กอนอบรม 43 19.21 3.41 
หลังอบรม 43 23.28 3.29 

13.81* 

 
 จากตาราง  แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของพระภิกษุที่เปนครู ที่ผานการอบรม
ดวยบทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม  ที่ผูวิจยัสรางขึน้  มีคะแนนการทดสอบ
หลงัการอบรมสูงกวาคะแนนการทดสอบกอนอบรมอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
3.  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของพระภิกษุที่ผานการอบรม  
 
ตาราง 3 แสดงผลเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็น ของพระภิกษ ุ
             ที่มีตอบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรมเรื่องพทุธวธิีในการสอน  

N=43 รายการ 
X  (S.D.) 

ระดับความคดิเห็น 

1. การออกแบบโฮมเพจ (Homepage) เราความสนใจ         
ใชขอมูลพื้นฐานที่จําเปน (วตัถุประสงค เมนูหลกั              
สวนชวยเหลือ ฯลฯ) 

4.70 .56 เหมาะสมมากที่สุด 

2. ความสอดคลองของจุดประสงคกับเนือ้หาวชิา 4.60 .66 เหมาะสมมากที่สุด 
3. ความชัดเจนของเนื้อหา 4.42 .76 เหมาะสมมาก 
4. ความถูกตองและความสมบูรณของเนือ้หาวชิา 4.53 .67 เหมาะสมมากที่สุด 
5. ความถูกตองของภาษาทีใ่ช  4.20 .62 เหมาะสมมาก 
6. ความยาวของการนําเสนอเนื้อหาแตละหนวย/ตอน           
มีความเหมาะสม 4.42 .76 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 3 (ตอ)  
 

N=43 รายการ 
X  (S.D.) 

ระดับความคดิเห็น 

7. ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช ขนาด สี มีความชัดเจน 
อานงาย 4.70 .56 เหมาะสมมากที่สุด 

8. ความเหมาะสมของพืน้หลังกับภาพและ ตัวอักษร 4.72 .50 เหมาะสมมากที่สุด 
9. ความสามารถในการเชื่อมโยงเอกสาร (Link) 4.20 .62 เหมาะสมมาก 
10. ความเหมาะสมของอุปกรณสนับสนนุการเรียน  เชน  
E-mail, Search Engine, Discussion และแหลงทรัพยากร
การเรียนรู 

4.40 .76 เหมาะสมมาก 

11. การออกแบบหนาจอมีความเหมาะสม สวยงาม  และ
งายตอการใช 4.42 .76 เหมาะสมมาก 

12. ความชัดเจนของภาพ 4.20 .62 เหมาะสมมาก 
13. ภาพกราฟกมีความเหมาะสม สอดคลองกับ เนื้อหา    
มีความสวยงาม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการออกแบบ 4.65 .60 เหมาะสมมากที่สุด 

14. ความเร็วในการแสดงผล สามารถใหขอมูลไดอยางรวดเร็ว 4.53 .70 เหมาะสมมากที่สุด 
 
             จากการวิเคราะหขอมูลตามตาราง  พบวาพระภิกษุที่เปนครู ในเขตจังหวัดนครสวรรค 
กําแพงเพชร  พิจิตร  และเพชรบูรณ  จํานวน รูป 43  มีความคิดเห็นทีม่ีตอบทเรียนบนเครือขาย  
อินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรมเรื่องพทุธวธิีในการสอน มีความเหมาะสมมากที่สุด 7 รายการ         
และเหมาะสมมาก 7 รายการ  
             ระดับความคิดเหน็เหมาะสมมากที่สุด 7 รายการ คือ รายการการออกแบบโฮมเพจ 
(Homepage) เราความสนใจ ใชขอมูลพืน้ฐานที่จําเปน (วัตถุประสงค, เมนหูลัก, สวนชวยเหลือ) 
(4.70) รายการความสอดคลองของจุดประสงคกับเนื้อหาวิชา (4.60) รายการความถกูตอง       
และความสมบูรณของเนื้อหาวิชา (4.53) รายการความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช ขนาดสี             
มีความชัดเจน อานงาย (4.70) รายการความเหมาะสมของพืน้หลงักับภาพและตัวอกัษร (4.72)  
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รายการภาพกราฟกมีความเหมาะสม สอดคลองกับ เนื้อหา มีความสวยงาม  มีความคิดริเร่ิม 
สรางสรรคในการออกแบบ (4.65) รายการความเร็วในการแสดงผล  สามารถใหขอมลู               
ไดอยางรวดเรว็(5.53) 
             ระดับความคิดเหน็เหมาะสมมาก 7  รายการ คือ ความชัดเจนของเนื้อหา ( 4.42)   
รายการความถูกตองของภาษาที่ใช  มีคาเฉลี่ย (4.20) รายการความยาวของการนาํเสนอเนื้อหา
แตละหนวย/ตอนมีความเหมาะสม (4.42)  รายการความสามารถในการเชื่อมโยงเอกสาร (Link) 
(4.20) รายการความเหมาะสมของอุปกรณสนับสนุนการเรียน เชน Email Search Engine 
Discussion แหลงทรัพยากรการเรียนรู (4.20) รายการการออกแบบ หนาจอมีความเหมาะสม 
สวยงาม  และงายตอการใช (4.42)  รายการความชัดเจนของภาพ ( 4.20) 


