
บทที่  5 
 

บทสรุป 
 
 จากการวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม       
เร่ืองพุทธวธิีในการสอน สําหรับพระภิกษทุี่เปนคร”ู สามารถสรุปผลการวิจยัไดดังนี ้
 
สรุปผลการวจิัย 

             1) บทเรียนบนเครอืขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพทุธวธิีในการสอน สําหรับ
พระภิกษทุี่เปนครู มีประสิทธิภาพ  80.26/81.88  ตามเกณฑ   
             2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของพระภิกษุที่เปนครู หลังเขารับการอบรมผานเครือขาย        
อินเทอรเน็ต เร่ืองพุทธวิธีในการสอน สูงกวากอนเขารับการอบรม  อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติ          
ที่ระดับ .05 
             3) พระภิกษุที่เปนครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนบนเครอืขายอินเทอรเน็ต                     
เพื่อการฝกอบรมเรื่องพทุธวธิีในการสอน มีความเหมาะสมอยูในระดบัมาก 
   
อภิปรายผลการวิจัย 

             จากผลการวิจยั การพัฒนาบทเรียนบนเครอืขายอินเทอรเนต็ เพื่อการฝกอบรม             
เร่ืองพุทธวธิีในการสอน สําหรับพระภิกษทุี่เปนครู  ในครั้งนี้  สามารถอภิปรายผลไดดังนี้                  
การสรางบทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม  เร่ืองพุทธวิธีในการสอน สําหรับ          
พระภิกษทุี่เปนครู ไดออกแบบอยางเปนขัน้ตอน  คือ 
   ข้ันตอนที ่1  การวิเคราะห (Analyze) 
             ข้ันตอนที ่2  การออกแบบ (Design) 
             ข้ันตอนที ่3  การพฒันา (Development) 
    ข้ันตอนที ่4  การนําไปใช (Implementation) 
   ข้ันตอนที ่5  การประเมิน (Evaluation)  
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             การสรางดําเนินตามขั้นตอนอยางเปนระบบ เพือ่ใหเว็บสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เกิดปญหาที่เปนขอจํากัดอยางนอยที่สุด ใหเหมาะสมกับผูเขารับการอบรม รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ
เร่ืองวิธีการสอนของพระพุทธเจา ที่เรียกวาพุทธวธิีในการสอนในการเผยแผ นํามาวิเคราะหและ
สังเคราะห  แลวกําหนดจุดประสงคการอบรม ขอบขาย  สาระสาํคัญ  และขั้นตอนลาํดับการเรียนรู  
กําหนดและแบงเนื้อหายอยที่นาํเสนอในสาระการอบรม  เสนอผูเชีย่วชาญตรวจสอบและแกไข
ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณตามคําแนะนาํ  ซึ่งสามารถสรปุเปนขอ  ไดดังนี ้
             1.  วิเคราะหสภาพปญหาของกลุมเปาหมาย เพื่อนาํขอมูลที่ไดมากาํหนดจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรฝกอบรม กาํหนดเนื้อหา  กจิกรรม และเทคนิคการฝกอบรม  ซึง่การอบรมพระภิกษุ  
ที่เปนครู เปนกระบวนฝกอบรมที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพนูความรู  ประสบการณ  ทักษะในการปฏิบัติงาน
และพัฒนางานใหดีข้ึน  ไดนาํประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช  โดยการพฒันาการอบรม
ในรูปแบบของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม  ซึง่ผูเขารับการอบรมสามารถ
เขามาศึกษาไดตามความตองการของตนเอง   
             2.  การออกแบบบทเรียนบนเครือขายอนิเทอรเนต็ เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพทุธวธิ ี      
ในการสอน  มีการออกแบบใหมีหนาหลกัทีดู่สบาย เรียบงาย มีความเปนระเบียบสวยงาม สดใส 
เนนสหีลักเพียงสีเดียวคือสีสม สลับระหวางสีออนและเขม  ภาพที่ใชประกอบใหมีสวนเกี่ยวของกบั
เร่ืองของพระภิกษุที่มีสวนเกี่ยวของกับงานสอนงานเผยแผศีลธรรมใหกับนักเรยีน  สอดคลองกับ
เร่ืองที่จะอบรม ออกแบบสวนเมนูใหงายตอการใชงาน  ใชน้ําหนกัของสีและขนาดเปนตัวปองกัน         
เกิดความสับสน  ใหผูเขารับการศึกษาเลือกตามความสนใจ สามารถควบคุมไดดวยตัวผูศึกษาเอง 
ความเหมาะสมของตัวอักษรทั้ง ขนาด สี มีความชัดเจน อานไดงาย มกีารนาํเสนอทกัษะ              
การปฏิบัติโดยใช Video Clip ที่มีประกอบดวยภาพและเสียงบรรยาย การปฏิสัมพนัธ                     
อยูในรูปของการสนทนาผานหองสนทนา (Chat Room) กระดานขาว (Web Broad) เปดโอกาส 
ใหกับผูเขาอบรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 
             3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเขารับการอบรมดวยบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพทุธวธิีในการสอน  สําหรับพระภกิษุที่เปนครู พบวาคะแนนการทดสอบ 
หลงัการอบรมมีคาสูงกวาการทดสอบกอนการอบรม  และมีความแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดบั .05  แสดงวาเว็บฝกอบรม เร่ืองพทุธวิธีในการสอน  ชวยใหผูเขารับการอบรม      
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึ้น  ทั้งนี ้ มีสาเหตุมาจากการที่ผูวิจยัไดดําเนนิการสรางบทเรียน      
บนเครือขายอนิเทอรเน็ต เพือ่การฝกอบรม เร่ืองพทุธวิธีในการสอน สําหรับพระภกิษทุี่เปนครู     
โดยยึดรูปแบบการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ของ Generic ID Model  (ADDIE) ที่มีมิติที่ 3  
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คือ เปาหมาย (Intention) การปฏิสัมพันธ (Interactive) และการพิจารณาไตรตรอง 
(Introspection)  มาใชในการออกแบบสรางและพัฒนา  ซึ่งเกิดความสอดคลองเกี่ยวเนื่อง         
กับกระบวนการทํางานและสรางเครื่องมือทีใ่ชในงานวิจัย อีกทัง้ยงัไดรับการตรวจสอบจาก
ผูเชี่ยวชาญ ในสวนเนื้อหาทีเ่กี่ยวกับการออกแบบ รูปแบบการนําเสนอสื่อภาพ และสื่อเสียง ให
สามารถนําเสนอไดเต็มรูปแบบตามบริบทของเครือขายอินเทอรเน็ต 
             นอกจากนี้  ในการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพทุธวธิี
ในการสอน  อาศัยเรื่องจิตวทิยาการเรยีนรูเพื่อใหผูเรียนสามารถเรยีนรูไดอยางอิสระ เนนผูเขาอบรม
เปนศูนยกลาง  ใหการเรียนรูเกิดขึ้นกับตัวผูอบรมเองโดยตรง  สามารถเลือกเรียนความรูได          
ตามที่ตองการ มีความยืดหยุนและสะดวกสบาย  ไมมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาและสถานที ่         
การเรียนรูเปนไปความกาวหนาของผูเขารับการอบรม  สามารถทบทวนเนื้อหาสาระการอบรม           
ไดตลอดเวลา มีปฏิสัมพันธ  สามารถซกัถาม  เสนอแนะ  ถามคําถาม  หรือแลกเปลี่ยนของคิดเหน็
ระหวางผูเขารับการอบรมกบัผูจัดอบรม  หรือระหวางผูเขารับการอบรมดวยกนัเองได  ซึ่งทาํให        
ผูเขารับการอบรมเกิดความรูสึกเปนอิสระ ไมวิตกตอความรูสึกของผูอ่ืน จงึมีความสบายใจ                    
ในการเรียนรู   
             4.  ผลการแสดงความคิดเห็น  ของพระภิกษทุี่เปนครู ที่ถือเปนการประเมนิบทเรยีน 
บนเครือขายอนิเทอรเน็ต เพือ่การฝกอบรม เร่ืองพทุธวิธีในการสอน โดยสวนใหญมีความคิดเห็นวา 
บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด คือ 
รายการความเหมาะสมของพืน้หลงักับภาพและตัวอักษร มีคาเฉลี่ย 4.72   รายการการออกแบบ
โฮมเพจ (Homepage) เราความสนใจ ใชขอมูลพื้นฐานที่จาํเปน (วัตถุประสงค, เมนูหลกั,สวน
ชวยเหลือ) และรายการความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช ขนาดส ีมีความชัดเจน อานงาย มี
คาเฉลี่ยเทากนัคือ 4.70 รายการภาพกราฟกมีความเหมาะสม สอดคลองกับเนื้อหา มีความ
สวยงาม มีความริเร่ิมสรางสรรคในการออกแบบ คาเฉลีย่ 4.65 รายการความสอดคลองของ
จุดประสงคกบัเนื้อหาวิชา คาเฉลี่ย 4.60 รายการความถูกตองและความสมบูรณของเนื้อหาวชิา 
และ รายการความเรว็ในการแสดงผล สามารถใหขอมูลไดอยางรวดเร็ว มีคาเฉลีย่เทากัน คือ 4.53 
                  มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก คือ  รายการความชัดเจนของเนื้อหา รายการความ
ยาวของการนาํเสนอเนื้อหาแตละหนวย/ตอน มีความเหมาะสม และ รายการการออกแบบหนาจอ
มีความเหมาะสม สวยงาม  และงายตอการใช มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 4.42 รายการความเหมาะสม
ของอุปกรณสนับสนนุการเรียน เชน Email, Search Engine, Discussion และแหลงทรัพยากรการ
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เรียนรู มีคาเฉลี่ย 4.40 รายการความถูกตองของภาษาทีใ่ช รายการความสามารถในการเชื่อมโยง
เอกสาร (Link) และรายการความชัดเจนของภาพ มีคาเฉลี่ยเทากนั คือ 4.20  
  ซึ่งผลการประเมินที่ออกมาเชนนี้ เปนเพราะการออกแบบสรางและพัฒนาครบตามขั้นตอน  
สอดคลองกับงานวิจยัของ วยิะดา วชิราภากร (2547.หนา 144-145) ที่ไดศึกษา การพัฒนาเว็บ 
ฝกอบรมเรื่อง การวิจยัในชัน้เรียน  และสวนหนึ่ง ผูวิจยัไดนําคําแนะนาํจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุง
แกไขใหเกิดความเหมาะสมดีข้ึน  จงึทาํใหการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต                 
เพื่อการฝกอบรมเรื่องพทุธวธิีในการสอน มีประสิทธิภาพเปนไปตามสมมุติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว 
 
ขอเสนอแนะ 
             ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 
             1.  ในการอบรมบนเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองพุทธวิธีในการสอนนี ้ควรตรวจสอบ
พิจารณาถึง ความพรอมของผูเขาอบรม ในการเชื่อมตอกบัเครือขายอินเทอรเน็ต เกี่ยวกับ         
ความพรอมของอุปกรณเชื่อมตอ  และอุปสรรคเร่ืองความเร็วของการเดินทางของขอมูล 
             2.  ควรมกีารปรับปรุงและพฒันาดานขอมูลใหเกิดความถกูตอง  สมบูรณ  และ                            
ทนัตอเทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลงอยูสม่าํเสมอ 
 
ขอเสนอแนะในการวิจยัครั้งตอๆไป 
             1.  ควรนําบทเรียนบนเครือขายอนิเทอรเน็ต เพือ่การฝกอบรม เร่ืองพทุธวิธีในการสอนนี ้     
ที่ผูวิจยัไดสรางและพฒันาข้ึนไปใชกับพระภิกษุในกลุมอ่ืน  เพื่อดูวาบทเรียนบนเครือขายอนิเทอรเนต็ 
เพื่อการฝกอบรมนี้  มีประสิทธิภาพตามเกณฑหรือแตกตางไปจากการทดลองที่ผูวิจยัไดทํามาแลว
หรือไม 
             2.  ควรวิจัยเปรียบเทียบการอบรมทั่วไปกบัการอบรมผานเครอืขายอินเทอรเน็ต 
             3.  ควรใหมีการสรางและพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม                 
ในเรื่องอื่นๆ นอกจากเรื่องพทุธวธิีในการสอน เพื่อจะไดนําไปใชเปนสือ่ในการอบรมบุคลากรอื่น 
หรือองคกรอื่นๆ ตอไป 
 
 


